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Bevezetés
Az alapfokú oktatás elengedhetetlenül fontos a mai társadalomban való aktív részvétel érdekében. Az
olvasás és írás, az alapvető matematikai műveletek elvégzésének ismerete vagy a digitális eszközök
kezelése nélkül a mindennapi életben csaknem lehetetlen eligazodni.
Ezek az ismeretek nemcsak az álláskeresésnek az előfeltételei lehetnének a roma felnőttek számára,
hanem olyan egyszerű és mindennapi cselekvések esetében is fontosak lennének, mint a
tömegközlekedés használata vagy az iskolában illetve más állami intézményekben folytatott
ügyintézés.
Az Európai Unió Alapjogi Ügynökségének egy 2012-ben végzett tanulmányából kiderül, hogy a roma
közösség tagjai még mindig nagymértékben érintettek, ha diszkriminációról vagy kirekesztésről
beszélünk. Emellett a tanulmányból az is kiderül, hogy a roma felnőttek mintegy 20%-a írástudatlannak
tekinti magát és a roma gyermekek mintegy 14%-a egyáltalán nem is jár iskolába. Az oktatáshoz való
hozzáférés hiánya számos olyan negatív vonatkozással jár együtt, mint a szegénység növekvő
kockázata, munkanélküliséggel, stb.
Roma felnőttekkel folytatott munkánk során mi is tanúi lehettünk azoknak a különféle nehézségeknek,
amelyekkel nap, mint nap meg kell küzdeniük, és azóta azon dolgozunk, hogy segítsük őket, javítsunk
esélyeiken.
A BERA projektünk, amely a „Roma felnőttek alapfokú oktatása” (Basic education for Roma adults) cím
rövidítése, annak érdekében íródott, hogy lehetőséget biztosítsunk a roma felnőtteknek az alapfokú
oktatáshoz való hozzáféréshez. A projekt keretén belül összesen 3 szellemi terméket hoztunk létre:
egy kézikönyvet a roma felnőttek alapfokú oktatásának megvalósításához, egy eszköztárat a felnőttek
alapfokú oktatásához a család keretén belül, valamint jó gyakorlati modellek gyűjteményét. Ez az
eszköztár a roma felnőtteknek a család keretén belül történő alapfokú oktatására összpontosít.
Mind a hat résztvevő Caritas szervezet Ausztriából, Bosznia-Hercegovinából, Olaszországból,
Portugáliából, Romániából és Szerbiából különböző projektek keretén belül foglalkozik a roma
közösség tagjaival. Mindannyiunk számára egyértelmű, hogy az oktatás az alapja annak, hogy a roma
felnőttek munkához juthassanak, ugyanakkor az oktatás segít abban, hogy újabb lehetőségek váljanak
számukra elérhetővé.
A projekt Európa szintű projektként lett kidolgozva, mivel véleményünk szerint a téma számos országot
érint, és emiatt a megoldásukat is európai szinten kell kidolgozni.
A projekt céljaik a figyelemfelkeltés (főleg politikai, pedagógiai és társadalomtudományi területen), a
roma népcsoport öntudatának növelése, valamint egy könnyen alkalmazható segédanyag kidolgozása
pedagógusok számára. Az hosszú távú céljaink pedig a roma népcsoport jövőbeli esélyei javítása, az
oktatáshoz való könnyebb hozzáférés által, valamint a roma közösség tudatosságának növelése, az
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oktatás fontosságát illetően. Azt reméljük, hogy számos szervezet, pedagógus és szociális munkás fogja
használni és alkalmazni szellemi termékeinket.
Az eszköztár első fejezetében tudnivalókat talál a projektben résztvevő országok formális oktatással
kapcsolatos jogi helyzetéről.
A következő fejezet röviden összefoglalja a felnőttoktatási szakértőkkel és roma felnőttekkel készített
interjúinkat az alapfokú családi oktatásról. A harmadik fejezetben oktatáselméletekről olvashat. Ezen
három bevezető fejezet után találhatja meg eszköztárunk legfontosabb részét: a tanegységeket. Ez a
fejezet egy, az összes tanegységre érvényes általános részből, valamint az olvasásra és írásra, a
matematikai kompetenciákra, digitális kompetenciákra és gyakorlati tapasztalatra (családi projekt)
vonatkozó külön tanegységekből épül fel.
A hatodik fejezet néhány kiegészítő információt tartalmaz, amelyeket az eszköztár kidolgozásakor
hasznosnak találtunk, például családi hierarchia és konfliktuskezelés, egy útmutató az első
tanegységhez és egy alfejezet a mobilitásról. Ezt követően 35 kidolgozott tanórára talál példákat a
függelékben.
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Az iskolarendszerű oktatás jogi helyzete a résztvevő országokban
A következő fejezet a résztvevő országok jogi helyzetét foglalja össze az iskolarendszerű oktatásra
vonatkozóan. Minden alfejezet egy adott ország iskolarendszerét mutatja be, ezen belül leírja az
oktatás finanszírozásának különböző forrásait, valamint a roma nyelv alkalmazásának lehetőségeit az
oktatási rendszerben.

Az iskolarendszerű oktatás Ausztriában
Áttekintés
Az osztrák iskolarendszer a következő oktatási intézményeket tartalmazza:
Óvoda: az osztrák óvodák ajánlata és felszereltsége különbözik országszerte, mivel ezek a különböző
tartományok hatáskörébe tartoznak. Léteznek állami és magánóvodák, de sok magán vállalkozás is
biztosít óvodákat alkalmazottaik gyermekei számára. 1-6 éves gyerekek vehetnek részt az óvodai
oktatásban.
Az elemi iskola (“Volksschule”) Ausztriában 4 iskolai évet foglal magába.
Az általános iskola szintén 4 iskolai évet foglal magába. A tanulók választhatnak az új középiskola és a
gimnázium között, jegyeik függvényében. Mi több, sok szakiskola is létezik: sport, zene, nyelvek vagy
természettudományok, stb.
Az iskolakötelesség teljesítésére több lehetőség létezik. Vagy politechnikai intézetbe mennek egy évre,
vagy egy magasabb képzést biztosító iskolába.
A magasabb szintű képzést biztosító iskolák típusai is különböznek. Léteznek sokféle szakosodást
lehetővé tevő gimnáziumok, óvónőképző akadémiák, és műszaki, kereskedelmi, gasztronómiai,
turisztikai szakiskolák is. (HTL, HAK, HLW).
A tanulók, akik 9 év után abbahagyják az iskolát, 3-4 éves inas képzőbe mehetnek, amelynek neve
“Lehre”. Ezalatt dolgozhatnak alkalmazottként is, egy szakember biztosítja a képzését. Egyidejűleg a
“Berufsschule” iskolát is folytatják, amely a szakmájához kapcsolódik és évente 9 hét képzést jelent. Az
inasság alatt kevesebb a keresete, mint a képzett személyzetnek.
Finanszírozás
Az állami óvodák és iskolák ingyenesek. Fizetni kell viszont a munkakönyvekért vagy füzetekért,
különböző eseményekért (pl. iskolai kirándulások), iskolai felszerelésért, mint az iskolatáska vagy
számítógép, valamint a különórákért stb.
Az állami intézményeken kívül léteznek magánóvodák és iskolák, amelyek tandíjkötelesek, az értékét
az adott intézmény határozza meg.
A támogatási lehetőségek (mint iskolakezdési támogatás vagy iskolakezdési csomag) tartományonként
változnak.
Jogi keret
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Ausztriában az országban tartózkodó gyermekek legkevesebb 9 évig iskolakötelesek, a 6. életévtől
kezdődően. Amennyiben nem iskolaérett 6 évesen, egy egyéves iskola-előkészítőn kell részt vennie.
Mi több, az elemi iskola megkezdése előtt, kötelesek óvodába is járni.
2016 óta a 9 év kötelező oktatás után kötelező az úgynevezett “Ausbildungspflicht” 18 éves korig
minden osztrák fiatal számára.
Lehet választani középiskola, inas képző vagy valamely más képzés között. A jövőben tervezik a szülők
megbírságolását is, amennyiben e követelményeknek nem tesznek eleget és nem járulnak hozzá
gyermekük tanulmányi előre meneteléhez.
A roma nyelv elismert kisebbségi nyelv Ausztriában. Mivel a legtöbb roma Burgenland tartományban
él, létezik egy kisebbségoktatásra vonatkozó törvény, amelynek értelmében minden iskola roma
nyelvórákat kell biztosítson, ha van elég jelentkező.
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Az iskolarendszerű oktatás Bosznia-Hercegovinában
Áttekintés
Bosznia-Hercegovinában alapszintű oktatás az iskola előkészítő-, elemi- és általános iskolai oktatásból
tevődik össze. A tantervek kizárólag boszniai, horvát és szerb nyelven készülnek, a roma nyelv nem
szerepelhet ezekben.1
Az óvodai oktatásról szóló kerettörvény értelmében az iskolaelőkészítő kötelező az 5 évesnél idősebb,
óvodáskorú gyerekek számára (de ez a gyakorlatban változó). Az iskolaelőkészítő oktatás 5 éves korig
nem kötelező. A családok számára biztosított támogatási lehetőségek változnak Brčko megyében, a
különböző közigazgatási egységekben és kantonokban.
Az iskola-előkészítő oktatást az önkormányzatok biztosítják, de léteznek magánóvodák is.
Az elemi oktatás 9 iskolai évet foglal magába, és kötelező a 6-15 életév között. Első osztálytól ötödik
osztályig ugyanaz a pedagógus oktat különböző tárgyakat egy osztálynak, majd 6. és 9. osztály között
minden tárgyat más tanár tanít.
A középiskolai oktatás 3-4 éves, ez lehet általános vagy szakmai képzés. Fontos hangsúlyozni, hogy a
középiskolai képzés ingyenes, de nem kötelező kivéve egyes kantonokat Bosznia-Hercegovinában
(Sarajevo kanton,2010 -ben, csak kétéves középiskolai képzést-, Una Sana kanton és Bosnia- Podrinje
kanton Goražde, 2012-ben – csak egy- vagy kétéves középiskolai képzést tett lehetővé).
A tanulók, akik elvégezték a középiskolát (gimnáziumot) érettségiznek és továbbtanulhatnak bármely
egyetemen, miután sikeres felvételi vizsgát tettek. A műszaki iskolákban tanulók oklevelet kapnak.
Sarajevo kantonban 2016/2017-ben vezették be a külső érettségi kísérleti projektet, amely azokra a
tanulókra vonatkozik, akik elvégezték a középiskola 4. osztályát is.
Finanszírozás
Az iskola előkészítő-, elemi- és általános iskolai oktatás ingyenes, de a tankönyveket, füzetetek, az
élelem költségei a családot terhelik. Az önkormányzatok és más szervezetek korlátozott mértékben
ösztöndíjakat (eltérő összegekkel és kiválasztási kritériumokkal) biztosítanak.
Jogi keret
Bosznia-Hercegovina 2 közigazgatási egységből és 1 megyéből áll: Bosznia-Hercegovina, Srpska
Köztársaság és Brcko megye.
A közigazgatási egységeknek (Bosznia-Hercegovina és Srpska Köztársaság) külön alkotmánya van.
Bosznia-Hercegovina 10 kantonból áll, mindeniknek külön alkotmánya és kormánya van. Az oktatási
rendszer és szektor tükrözi az ország közigazgatási és alkotmányos rendszerét (lásd a felnőttoktatás
jogi helyzetét). E körülmények miatt az oktatási rendszer Bosznia-Hercegovinában nagyon töredezett
és egy 14 szintű hatóság szabályozza azt (állami szinten egy miniszter –civil ügyek minisztériuma, egy
minisztérium Srpska Köztársaságban, egy Bosznia-Hercegovinában, 10 kantoni minisztérium és Brcko
megyei önkormányzat oktatási osztálya). 2002-ben Bosznia-Hercegovina jóváhagyta az oktatási

1Save

the Children UK (2006) Denied future. Roma children's right of education of Roma/Gypsy and Traveler children in
Europe; Bosnia and Herzegovina, pages 46-80.
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reformtervet, amelynek fő célja az, hogy politikamentessé tegye az oktatást és megfelelő feltételeket
teremtsen ahhoz, hogy országszerte egyenlő esélyt biztosítsanak a magasszintű, modern oktatáshoz.
Az óvodai oktatást az iskola-előkészítő oktatásról szóló kerettörvény szabályozza.
Mind a tíz 10 kanton, a 2 közigazgatási egység és Brčko megye köteles a kerettörvénnyel történő
jogharmonizációt teljesíteni (gyakorlatban ez változhat).
A bosznia-hercegovinai elemi és általános iskolai oktatásra vonatkozó kerettörvény értelmében a
szülők kötelesek biztosítani a gyerekek rendszeres iskolalátogatását a kötelező oktatás ideje alatt
(elemi iskola). Amennyiben az említett kötelezettségüknek nem tesznek eleget, bírságot róhatnak ki
rájuk.
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Az iskolarendszerű oktatás Olaszországban
Áttekintés
Az oktatási rendszer az alábbiak szerint szerveződik:
- Iskolaelőkészítő oktatás (scuola Dell’infanzia) 3-6 év közötti gyerekeknek;
- az iskola 8 éven át tartó első ciklusa, amely következőkből áll:
o 5 éven át tartó oktatásból (scuola primaria), 6-11 év közötti gyermekeknek;
o 3 éven át tartó alsó fokú általános oktatásból (scuola secondaria di I grado), 11-14 év
közötti gyermekeknek;
- az oktatás 2. ciklusa, amelyben két irány követhető:
o 5 éven át tartó állami felsőfokú általános oktatás 14-19 év közötti gyermekeknek. Ezt
líceumokban, műszaki- és szakiskolákban végzik;
o 3 és 4 éves szakképzés (IFP), amelyet a régiók szerveznek
Finanszírozás
Az elemi és általános iskola díjmentes.
Minden elemi iskola saját költségvetéséből fizeti a taneszközöket és felszerelést. A helyi hatóságok
részt vállalhatnak ebből a költségből, az adott régióban érvényes, az oktatáshoz való jog alapján.
Az általános iskola alsó és felső tagozatán a tankönyvek nem ingyenesek. Bizonyos, csak az adott
régióban használatos, tankönyvekhez hozzáférhetnek meghatározott jövedelmi korlátok mellett.
Az oktatási minisztérium minden évben meghatározza a tankönyvekre fordítható maximális értéket. A
szülők támogatására bevezetett intézkedések magukba foglalják a díjmentes kölcsönzést és az ilyen
jellegű kiadások részleges megtérítését is.
Jogi keret
Az oktatás 10 éven át kötelező, 6-16 éves kor között. Ez fedi az első ciklus egészét, amely 8 évre szól
(öt év elemi iskola és két év alsó fokú általános oktatás) és a második ciklus első két évét. Az első
oktatási ciklus elvégzése után, a kötelező oktatás utolsó két éve (14 -16 év között) teljesíthető egy
állami felsőfokú általános iskolában (líceum, műszaki vagy szakiskola), vagy egy 3 vagy 4 éves
szakképzési tanfolyamon, amely a régiók hatáskörébe tartoznak.
A kötelező oktatás mind a beiskolázásra mind az iskolalátogatásra vonatkozik. Lehet ez állami vagy a
szubszidiaritás elvére épülő iskola (scuola paritaria).
A szülőknek vagy gondviselőknek biztosítaniuk kell a taníttatást a 10 év alatti gyermekek számára és a
helyi hatóságoknak, az iskolaigazgatóknak kötelessége felügyelni a kötelező oktatási ciklus teljesülését.
A roma népességet nem ismerik el kisebbségi csoportként Olaszországban, ennek hatása is van arra,
ahogyan a roma tanulókkal és nyelvvel bánnak az olasz iskolákban és az oktatási rendszerben. Mivel a
roma nyelv nem minősül formális nyelvnek, nem fogadják el oktatási nyelvként
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Az iskolarendszerű oktatás Portugáliában
Áttekintés
Az iskola-előkészítő oktatás az alapoktatás első szakasza. A 3-6 éves gyerekek vesznek részt az óvodai
oktatásban. Az óvodalátogatás opcionális, mivel úgy tartják, hogy a gyermek nevelése elsősorban a
család feladata.
Az alapoktatás 3 ciklusra osztható:
 Első ciklus (elsőtől, a negyedik iskolai évig); a képzés végén minden tárgyból a portugál nyelven
és matematikából vizsgáznak
 Második ciklus (ötödik és hatodik iskolai év);
 Harmadik ciklus (hetediktől kilencedik osztályig).
Az oktatás mindenki számára megegyezik a 3 ciklusig, kivéve azokat, akik speciális oktatást igényelnek.
A következő ciklus a középiskolai oktatás: ez a 10. 11. és 12. iskolai évet jelenti. Létezik egy alternatív
tanterv a 3 éves középiskolai oktatásra, ez a szakképzési szakirány. A szakképzések több területe is
elérhető a tanulók számára: autószerelés, villámosság, ácsmesterség, stb.
Jogi keret
Portugáliában az oktatás kötelező 6 éves kortól (5 éves korban is megkezdhetik az iskolát). A kötelező
oktatás a tanuló 18 éves korában ér véget.
Sem az iskolarendszerű oktatásban, sem az informális oktatásban nincs roma nyelven történő oktatás.
Finanszírozás
Portugáliában minden oktatási szinten léteznek állami és magániskolák is: óvodák, első ciklus (4 év),
második ciklus (2 év), harmadik ciklus (3 év), középiskola (3 év) és felsőoktatási intézmények
(egyetemek). A magániskoláknak kettős rendszere ismert, az egyik rendszerben a magániskolák és az
állam között létezik egy megegyezés miszerint kevesebb a tandíj, valamint egyéb szociális
támogatásban is részesülnek a családok, a másik rendszerben az iskolák teljes mértékben magán
kézben vannak és annak ellenére, hogy a portugál állam elismeri őket, a tandíj a tanulót terheli. Ami a
társadalmi támogatást illeti, ezek többszintűek lehetnek (A, B, C és D); a társadalmilag és gazdaságilag
leghátrányosabb helyzetben levő emberek nem fizetnek az iskolai étkeztetésért, ingyenes számukra a
közszállítás, a tankönyvekhez szintén ingyen férnek hozzá.
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Az iskolarendszerű oktatás Romániában
Áttekintés
A romániai közoktatás az alábbi szinteket foglalja magába:
 Az elemi oktatást megelőzi a bölcsőde- valamint az óvodai oktatás. Míg a bölcsőde az
óvodáskor előtti, 0-3 éves kor közötti, gyermekek számára biztosít felügyeletet és oktatást, az
óvodai oktatás a 3-6 éves kor közötti gyermekek számára nyújt oktatási lehetőséget.
 Elemi oktatás, amely magába foglalja az előkészítő osztályt és 1-4. osztályt;
 Alsó középfokú oktatás, amely 5.-8. osztályig terjed ki
 Felső középfokú oktatás, amely a 9.-12./13. osztályt foglal magába (csak a 10. osztályig
kötelező az oktatás). Megkülönböztethetünk több kéttípusú felső-közép oktatási típust:
líceum (elméleti, szakmai, technológiai) valamint a szakoktatást.
 Felsőoktatási rendszer

Jogi keret
A gyerekek számára 18 éves korig kötelező az oktatás Romániában. Ezt a 10 iskolai évet (ami magába
foglalja az elemi, valamint a középiskolai oktatás egy részét is) követően a tanuló szabadon dönthet
arról, hogy folytatja-e vagy sem tanulmányait.
A romániai közoktatási rendszerben minden állampolgárnak kötelező román nyelvet és irodalmat
tanulnia, azonban a nemzeti kisebbségek tagja tanulhatnak saját anyanyelvükön is, például roma
nyelven.
A törvény szerint minden városnak, intézménynek biztosítania kell úgy a román nyelvű oktatást, mint
a helyi kisebbségek nyelvén történő oktatást is.
Finanszírozás
A nemzeti oktatási törvény alapján a minden román állampolgár számára ingyenes az oktatás.
Azok a tanulók, akiknek településükön nincs lehetőségük anyanyelven tanulni, a lakhelyükhöz
legközelebb eső tanintézménybe is járhatnak. jen esetben a közszállítási költségeket az állam
finanszírozza vagy ingyenes bentlakást és étkeztetést biztosítanak az otthonuktól távol tanuló diákok
számára.
Az állami iskolákban és a kötelező oktatást lebonyolító intézményekben a tanulók és tanárok ingyenes
tankönyveket is kaphatnak: mind román nyelvűeket, mind a kisebbségek nyelven írottakat. Az iskolai
könyvtárak ingyenesen vehetők igénybe.
Az állami egyetemeken az oktatás ingyenes azon hallgatók számára, akik az iskolai eredményeik alapján
bejutnak az kormány által évente jóváhagyott állami, ingyenes helyekre. A többi tanuló számára
tandíjköteles helyeket biztosítanak a tanintézmények.
A magánegyetemeken tandíj ellenében oktatnak.
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Az iskolarendszerű oktatás Szerbiában
Áttekintés
A hivatalos állami oktatási rendszer alkotóelemei:
- óvoda 6 éves gyerekeknek,
- 8 éven át tartó elemi iskola, 7- 15 éves tanulóknak,
- középiskolák, 3 év időtartamúak lehetnek különböző szakokon, technikusi oklevél (képzettség)
4 év alatt szerezhető
- középiskolák és egyetemek
Jogi keret
Az alapoktatásba tartozó tevékenységeket törvény szabályozza és létezik egy speciális, a
felnőttoktatást szabályozó jogszabály is. Minden személynek joga van ingyenes és minőségi elemi
oktatáshoz állami iskolákban. Az elemi oktatás 15 éves korig kötelező. Amikor a tanuló betölti 15.
életévét, távozhat az alapoktatást biztosító intézményből anélkül, hogy befejezné azt. A szülőnek vagy
gondviselőnek biztosítania kell a rendszeres iskolalátogatást. Ha a szülő/gondviselő nem küldi
rendszeresen iskolába a gyermeket, megbírságolják, és a szociális támogatás részét képező
gyermekpénzt is megvonják tőlük. Roma nyelvű oktatást nem engedélyeznek – a tanítás nyelve a szerb
vagy a magyar (a Vajdaságban).
Finanszírozás
Szerbiában az oktatás alapvetően ingyenes, de a szülőknek kell megvásárolniuk a tankönyveket. Ezek
ára 80 és 120€ közötti, az oktatás szintjétől függően. A szülőknek kell beszerezniük a különböző
tanfelszereléseket; azoknak a szülőknek, akiknek gyermeke hosszított programban tartózkodik az
iskolában a tízórait vagy az ebédet szintén fizetniük kell. Ha az iskolában póttevékenységeket
szerveznek, a szülőknek azokért is fizetniük kell.
Az oktatási minisztérium fizeti a tanárok bérét, a helyi önkormányzatok fedezik az iskolák többi
költségét.
Egyes civil szervezetek igyekeznek támogatni a szülőket a tanfelszerelés (tankönyvek, taneszközök)
beszerzésében, így több család részesül iskolai felszerelést tartalmazó segélycsomagban. A helyi
hatóságok is részt vállalnak az iskolai költségek fedezésében, de nincs egy erre vonatkozó országos
törvény vagy útmutató.
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Interjúk összefoglalói
A következő fejezet összegzi a felnőttoktatási szakértőkkel és a roma felnőttekkel, a családi oktatásról
készült, 120 interjú eredményeit. Az első rész tartalmazza a szakértők véleményének összegzését, a
második a roma felnőttekkel készített interjúk összefoglalóját.
Végezetül pedig összefoglaltuk az interjúk során levont következtetéseket, hasznos tanácsokat,
amelyek hozzájárultak a segédanyagok létrehozásához.

Szakértőkkel készített interjúk összefoglalója
Összesen 30 felnőtt oktatással foglalkozó szakembert, családsegítőt, szociális munkást, stb.
(országonként 5 személy) kérdeztünk meg, mivel kifejezetten a családi oktatással foglalkozó szakember
nem találtunk.
Az első tematikus tömbben arról kérdeztük őket, hogy szerintük milyen mértékben találják elérhetőnek
a roma felnőttek az oktatási rendszert, milyen szociális, kulturális és gazdasági tényezők járulnak hozzá
nehézségeikhez, felvetődött továbbá a diszkrimináció, a roma közösségek mobilitása valamint
motivációja.
A második tömbben arról kérdeztük őket, hogy szerintük hogyan kellene megszervezni az alapszintű
oktatást a roma családok számára. Számunkra fontos volt megtudni, hogy mit gondolnak, milyenek
lennének az ideális feltételek, oktatási tartalmak, módszerek, amelyek a felnőttoktatást sikeressé
tehetnék. Arra is kíváncsiak voltunk, hogy hogyan lehetne minél jobban szem előtt tartani a célcsoport
sajátos igényeit és a családi rendszerben fennálló hierarchikus viszonyokat.

Hozzáférés az oktatási rendszerhez
Szociális, kulturális, gazdasági tényezők
A megkérdezettek számos olyan tényezőt sorakoztattak fel, amelyek megnehezítik a roma felnőttek
oktatáshoz való hozzáférést:
 A szülők alacsony iskolázottsági szintje (például az osztrák oktatási rendszer nagymértékben
alapoz a szülők aktív részvételére az oktatásban: a gyerekek magánúton történő
korrepetálása, segítségnyújtás a tanulásban – bizonyos társadalmi közeghez tartozás
nagymértékben meghatározza az esélyeket és a nevelést)
 Tervezés hiánya (nem előretekintően, a jelenre koncentrálnak)
 Negatív iskolai tapasztalatok és a szégyenérzet
 Diszkrimináció (sztereotípiák, előítélet, sebezhetőség az alacsony elvárások miatt, kirekesztés)
 Patriarchális rendszer és meghatározott szerepek (a lány gyermekeket gyakran nem engedik
iskolába járni); egyes országokban az írástudatlanság jóval magasabb a nők körében
 Nyelvi akadályok
 Migráció és/vagy illegális tartózkodás
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„Láthatatlanság”- személyi dokumentumokkal nem rendelkező állampolgárok, az azonosító
okmányok hiánya miatt nem rendelkeznek az alapvető jogaikkal
Életkörülmények (szegényes lakhatási feltételek, az áram és víz hiánya, tiszta ruhák hiánya,
nincs hely a házi feladatok elkészítésére, kiközösítés, elszigeteltség, szegregáció)
Gazdasági tényezők (pénzhiány, idő, mobilitás, szegénység, hosszú távú munkanélküliség,
nincs pénz a szükséges taneszközökre)
A politikai meghatározottságú problémák: szociális támogatás hiánya
Egészségügyi gondok, egészségügyi biztosítás hiánya, az étkezés szegényessége
Tudatlanság az oktatás fontosságát illetően
Információhiány a támogatási lehetőségekről (hely, idő, költségek)
A keretfeltételek nem találnak (az esetleges képzési lehetőségek költségesek, oktatási- vagy
munkalehetőségek száma, a tanfolyamok ideje, stb.)
A nem roma közösség és az iskolai rendszer felkészületlensége (nincs közelítés a célcsoport
igényeihez; kevés a romák képzésével foglalkozó hivatásos személy)
A felnőtteknek szóló tanfolyamok esetében gyakran nem veszik figyelembe, hogy egyes
résztvevők írástudatlanok

Diszkrimináció
Minden megkérdezett egyetértett azzal, hogy fontos téma a romákat érintő diszkrimináció. Annak
ellenére, hogy manapság egyre több az érzékenyítő program/kampány, a diszkrimináció továbbra is
létező tény. Romániában és Szerbiában, ma is nagymértékben meghatározza a roma közösségek életét
a diszkrimináció.
A megkérdezettek szerint Ausztriában kevésbé tapasztalható a közvetlen diszkrimináció, de ennek
rejtett formája valamint a romákkal szembeni előítéletesség még mindig erőteljesnek mondható. Egyik
szakértő szerint létezik egy történelmileg meghatározott általános előítélet, amely valahogyan ott
munkál a társadalom kollektív tudatában.
Az évszázados diszkriminatív attitűdnek még mindig nincs vége, láthatjuk ezt abban is, hogy milyen
mértékű félelmet keltenek a bevándorlók, menedéket kérők. Az olyan előítéletek, mint: a romák
bűntényeket követnek el továbbra is jelen vannak a társadalomban. Számos politikus, számos európai
lakos véleménye szerint a romák az EU arculatát rontják a 21. században.
Ennél fogva a legtöbb roma hivatalos vagy nem hivatalos telepeken él, amelyek gyakran a városok vagy
falvak külterületén találhatók. A szegregáció társadalmi kizáráshoz vezet.
A diszkrimináció a korai iskola elhagyási arányt is növeli, ezáltal szinte lehetetlenné válik a fiatalok
számára egy stabil munkahely megszerzése. A legtöbb országban az oktatási rendszer nincs felkészülve
a romák befogadására. A tanítóknak nincs képzettsége arra, hogy ezzel a célcsoporttal foglalkozzanak,
segítsék a beilleszkedésüket az osztályközösségbe és felzárkóztassák őket.
Mi több, a szerb szakértők megjegyzik, hogy az uniós tagállamokból visszatérő roma családok számára
különösen nehéz beilleszkedni a Szerbiai társadalomba, a tudás megtérülésének sincs támogatottsága.
Legtöbbjük nem rendelkezik a megszerzett képzés/gyakorlat megfelelő tanúsításával, számos személy
nem ismeri a cirill betűket és a szerb nyelvet.
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További nehézségekkel küzdenek azok a személyek, akik jogi szempontból „láthatatlanok”, mert amint
feljebb említettük, nem illetik meg őket azon alapjogok, amelyek az azonosító iratokkal rendelkező
állampolgárok számára egyértelműek.
Kulturális sajátosságok és mobilitás
A szakértők egyetértenek abban, hogy a célcsoport fokozott mértékű helyváltoztatásra való hajlama
nehezebbé teszi az oktatáshoz való hozzáférést. Az iskolák lehetnének felkészültebbek az újonnan jövő
tanulókat illetően, valamint a felnőttek számára is lehetne több oktatási lehetőség. A tanárokat,
oktatókat is képzésekben kellene részesíteni, annak érdekében, hogy minőségi oktatást
biztosíthassanak.
Nem minden országban okoz ekkora gondot a mobilitás. Míg Portugáliában a helyhez kötöttség (a
roma közösség legnagyobb része stabil lakhellyel rendelkezik) máris jobb kapcsolatot eredményezett
a roma közösség és a társadalom, valamint az iskolák között, Romániából többnyire a férfiak,
családapák azok, aki külföldre távoznak, hogy családjaikat támogathassák anyagilag.
Az oktatási rendszerben való részvételt nagyban megnehezítik a kényszer kilakoltatások, a rendhagyó
telepeken kialakított, igen szegényes életkörülmények. A stabilitás nagymértékben megnövelné az
oktatásban elérhető siker esélyeit, és annak esélyét is, hogy az oktatásnak legyen egy folyamatossága.
Ez motiváció kérdése is, mivel sok roma család annak ellenére iskolába küldi a gyerekeket, hogy
szabálytalan körülmények között él. A szakértők szerint egyes roma családok egyszerűen csak nem
vélik alapvető fontosságúnak azt, hogy iskoláztassák gyermeküket. A szakértők egyike szerint az
oktatásnak nincs egy magasabb vagy alacsonyabb értéke a különböző kultúrákban. Történelmi
körülmények miatt alakulhatott így, és szem előtt kell tartanunk, hogy az iskolai oktatás nem az
egyedüli oktatási forma.
Mivel egyes szakemberek úgy tapasztalták, a célcsoport nehezen elérhető, szerintük azzal lehetne
átlépni az akadályokon, ha a célcsoport tagjai közül képeznének tanárokat, tanácsadókat,
mediátorokat, felügyelőket.
Továbbá, egy másik szakértő azt emeli ki, hogy fontos volna az átfogó ítéleteken túllépni, mert egy igen
heterogén csoportról van szó. Nem mindegy, hogy őslakos vagy más területről származó személyről
beszélünk, mely generációhoz tartozik, vagy ha van, állandó lakhelye vagy gyakran költözik.
Arra a kérdésre, hogy a résztvevők mobilitása (folyamatos lakhelyváltoztatás) esetében hogyan
továbbíthatnánk a résztvevők tudásszintjére vonatkozó adatok ahhoz a szervezethez, amely a
legközelebbi városban kínál tanfolyamokat, a szakértők szerint az egyetlen lehetséges megoldás az
oktatók írásbeli megjegyzései volnának egy portfólióban, amelyben beszámolnak a tanulási
folyamatban elért haladásról/tanulási eredményekről. Az, hogy az említett tanulmányi eredményösszesítést átadják-e következő oktatónak, a résztvevők döntésén múlik.

A roma felnőtteknek szánt alapszintű oktatás struktúrája
A képzés helyszíne
A legfontosabb a családi oktatás helyszínéül kiválasztandó terem esetében, hogy a család biztonságban
érezze magát, és együtt tudjanak dolgozni megszakítás vagy szégyenérzet nélkül. A szakértők
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véleménye szerint ez lehet a család otthona vagy egy olyan csendes helyszín, ahol megvalósítható a
tanulási folyamat. Mindkét opciónak megvannak az előnyei és hátrányai, de a legfontosabb, hogy mit
szeretne a család.
Egyrészt a saját otthon előnyt élvezhet, mert a családnak nem kell utaznia és nem kell egy esetleges
közintézményben megjelenniük. Másrészt a család szégyenkezhet a lakhatási körülményeik miatt vagy
az is lehetséges, hogy a család otthonában nincs elegendő tér ahhoz, hogy a tanulás megfelelő
körülmények között történjen.
Nem minden szakértő ért egyet azzal, hogy a család otthonában történjen az oktatás, azt ajánlják, hogy
oktatási központokban, képzési központokban, szociális intézményekben vagy parókiákon bonyolítsák
le a képzést. Fontos, hogy olyan helyszín legyen, ahol elfogadást és tiszteletet tanúsítanak irántuk.
Olasz szakértők szerint a telepeken vagy a roma családok otthonaiban tartott képzések nem sikeresek,
más országok szakemberei viszont fontosnak látják, hogy a tanfolyamokra a lakhelyük közelében
kerüljön sor.
Ha a képzések egy intézmény termeiben zajlanak, a termeknek olyan adottságokkal kell rendelkezniük,
mint: tágas tér, ami szükség esetén megközelíthető kerekesszékkel és jól felszerelt: elegendő asztal és
szék, kis könyvtár, olvasósarok és megfelelő mosdók.
A képzés időtartam
A szakértők többféle időtartamot javasolnak, 1,5-től 4 óráig. A legtöbben viszont a 2 órát ajánlják, egykét szünettel. A tanórák időtartama idővel növekedhet.
A tanfolyam teljes időtartama legkevesebb 5 héttől 6 hónapon át tarthat, és hetente egy vagy két
alkalmat jelent. Továbbá elmondták azt is, hogy a felnőttek házi feladatot is kaphatnak.
A családoknak szánt tanulási lehetőségeknek nagyon rugalmasnak kell lennie, igazítani kell azt a
szükségleteikhez és kötelezettségeikhez. Szakértők szerint feltehetően a délutáni órák javallottak
oktatási célra.
Gyermekfelügyelet
A kisgyerekeknek, akik nem járnak iskolába, biztosítani kell a felügyeletet egy külön teremben, ahol
gyermekfoglalkozás is zajlik.
A résztvevők motiválása
Az élelem/élelmiszercsomagok motiváló tényezők lehetnek a családok számára.
A tanórák alatt mindenképpen biztosítani kell valamilyen enni- és innivalót a család számára.
Fontos az is, hogy a képzésre való jelentkezés csakis a résztvevő önkéntes döntése lehet.
Elvileg nem adhatók pénzbeli ösztönzők, de amennyiben a képzést lebonyolító szervezetnek van
megfelelő kerete, a tanegység elvégzését honorálhatják vásárlási utalványokkal is.
A szakemberek szerint sok roma számára az, hogy munkát találhatnak, nagyon motiváló hatású lehet,
de azt javasolják, hogy az oktatók ne ígérjék nekik, hogy a tanfolyam után munkahelyük lesz, mert ez
az ígéret nem teljesíthető.
Az oktató
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Az oktatóknak hivatásos felnőtt oktatóknak kell lenniük, akik ismerik a gyerek számára alkalmazott
módszereket is. Az oktatónak a család anyanyelvén is beszélnie kell. Ha ez nem lehetséges, szükség van
egy asszisztensre/mediátorra, aki beszéli a nyelvüket.
Konfliktusok esetén egy roma mediátor jelenléte is hasznos lehet.
Egyik szakértő szerint a család egyik tagját csoportvezetővé vagy házitanítóvá kell kinevezni, aki
felelősséget érez a közös tanulásért, gyakorlásért a tanfolyam után is.
Tanulási tartalmak
A tervezett tanulási tartalom mellett a szakértők az alábbi tartalmakat is ajánlják:
 Test és egészség
 Alapismeretek a demokráciáról (részvétel, jogok, kötelességek, együttélés)
 Angol/német/olasz/portugál nyelv alapszintű ismerete
 Anyanyelv helyes használata
 A kulturális oktatás alapjai (múzeum, színház, költemények, stb.)
 Információs és kommunikációs technológia
 Nemi diverzitás
 Tanulási képességek (megtanulni, hogyan kell tanulni)
 Szakmai képzés
 Gyakorlati képzés, gyakorlati képességek
 Konkrét helyzetek – hogyan viselkedjen egy állásinterjún
 Jelenlegi világunk (témák, mint közösségben, társadalomban, szociális csoportban élni,
különböző nem iskolai ismeretek – fogyasztóvédelem, csomagolás, címkézés, érvényességi
idő, kommunikáció, sajtó, televízió, internet, szociális hálózatok, a tér grafikai reprezentációja
– utca, szomszédság, város, stb.)

A fentiektől függetlenül, a szakértők felhívják a figyelmet arra, hogy azok számítanak a legfontosabb
tartalmaknak, amelyeket a résztvevők meg szeretnének tanulni.
Módszerek és pedagógiai elvek
Elvileg a szakértők egyetértenek abban, hogy az eszközöket és a módszereket közelíteni kell a
résztvevők igényeihez. Fontos alkalmazhatóvá és konkréttá tenni a tanfolyamot, az őket érdeklő
tartalmakat, témákat kell körüljárni, amelyekről saját tapasztalatuk van a mindennapjaik és
szükségleteik szerint.
Továbbá szükség van kreatív és alternatív módszerekkel tanítani az olvasást és írást, a matematikai
kompetenciák esetében gyakorlatias példákkal, feladatokkal érdemes alkalmazni. Fontos tehát, hogy
az oktató rendelkezzen egy sor kreatív módszerrel, amelyek sok játékosságot feltételeznek.
A szakértők hangsúlyozzák, mennyire fontos a megvalósításban, hogy kedves, figyelmes és türelmes
személyiséggel rendelkező oktatók vegyenek részt a programban, akik egyénileg hozzák létre vagy
módosítják az anyagot minden személyre vonatkozóan.
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További megjegyzések a módszerekkel kapcsolatban:
 Hasznosítsa az andragógia alapelveit, kezelje a felnőtteket egyenlő félként és úgy viszonyuljon
hozzájuk, akár egy tanulótárs
 Tisztelje tapasztalataikat és ismereteiket
 Kezdéskor tervezzen stimuláló tevékenységet
 A tanfolyam anyanyelven történjen
 Menjenek el más helyszínekre, ahol tanulhatnak, például a pályaudvarra, orvosi rendelőbe,
bevásárló központba, stb.
 Bocsásson rendelkezésre kölcsönözhető cikkeket, mint játékok, könyvek vagy CDk
 Paolo Freire pedagógiai elvének alkalmazása (szóbeli megbeszélés az összes résztvevő
mindennapi életét érintő témákról)
 Használja a közösség-alapú oktatás módszerét (ez a népoktatás egyik kifejeződési formája,
amelynek célja, hogy a kirekesztett csoportok életminőségén javítson különböző
népesemények által, amelyeket a széles néprétegek, helyi közösségek stb. szintjén rendeznek)
 A tanegységek kapcsolása kulturális elemekkel (pl. mesék) vagy hobbikkal
 Fejlesszen gyakorlati képességeket
 Erősítse az önbizalmat
 Használjon képeket és speciális könyveket/tankönyveket
 Használjon felnőtteknek és gyerekeknek szóló játékokat (a Montessori módszerben
alkalmazott eszközöket, textíliából készült betűket, írjanak betűket lisztbe, stb.)
 Erősítse a résztvevők motivációját és támogassa a jövőre vonatkozó tervezést
 Használjon alternatív módszereket (amelyek változatos, a vizualitásra hangsúlyt fektető
feladatokat tartalmaznak) vagy olyanokat, amelyeket a diszlexiával, figyelemzavarral (ADHD)
küzdő személyek esetében alkalmaznak
 Változatos és gyakorlatias tananyagot használjon, amelyeket a résztvevők azonnal
alkalmazhatnak a mindennapi életben
 A képézés kereteiben se hasonlítson az iskolai helyzethez
 Ne használjon kényszerítő módszereket és a résztvevők hiányosságairól se hangozzanak el
negatív ítéletek
 Kerülje a frusztrációt és lealacsonyítást
 Kerülje a gyerekeknek szóló tankönyveket
 Kerülje a mindennapokban haszontalan tartalmakat

Kulturális sajátosságok
Szakértők szerint a célcsoport megközelítése könnyebb példaképek és a közösségbe tartozó személyek
révén.
A célcsoport tagjait be kell vonni a tanfolyamok népszerűsítésébe is. Továbbá a családok
meglátogatása is nagyszerű lehetőséget kínál arra, hogy személyesen mutassuk be az ajánlatot.
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A szakemberek többször hangsúlyozták a pedagógus személyének, valamint a résztvevők és a
pedagógusok közötti személyes kapcsolatok jelentőségét. Szerintük egy erős személyes kötelék a
folyamatos motiváció fenntartását segítheti.
A roma pedagógiai asszisztensek/mediátorok jelenléte szintén igencsak fontos az oktatási folyamat
sikeres megvalósításában. Ők segíthetnek a kommunikációs problémák megoldásában és kulturális
akadályokon kiküszöbölésében, amelyek kezdetben a nehézséget okozhatnak az oktató számára.
A fejlődő közösségekkel való munka előfeltételei az egyenlőség, szolidaritás és empátia. Ezen értékek
tiszteletben tartása a másik iránti érdeklődés, szeretet és elfogadás tanúsításával érhető el, függetlenül
attól, hogy tőlünk különbözőnek vagy hozzánk hasonlónak tartjuk ezeket az értékeket.
Továbbá, egyes szakemberek szerint nagy szükség van arra, hogy motiváló, tájékoztató kampányokat
tartsanak a szülőknek a roma telepeken lakó gyerekek és felnőttek oktatásának szükségességéről és
fontosságáról.
Családi struktúrák és önbecsülés
A családi oktatás módszere minden megkérdezett szakértő számára érdekesnek tűnt. Arra hivatkoztak,
hogy a roma kultúra és hagyomány szerint a közösen végzett tevékenységnek nagyfokú jelentősége
van.
Általában a családi struktúra merev, mindenkinek meghatározott szerepe van. Míg a család nőtagjai a
családról és a gyerekekről gondoskodnak, a férfiak támogatják és védik a családot. Szakértők szerint a
nőket könnyebb bevonni a családi oktatási stratégiába, az apák kényelmetlennek éreznék ugyanazt a
helyzetet.
Általánosságban, egy oktatási irány figyelembe kell, vegye a család minden tagjának életkorát,
iskolázottságának szintjét és társadalmi szerepét. A roma közösségekben megszokott, hogy a gyerekek
és fiatalok képzettsége magasabb, mint szüleiké. Ez frusztráló lehet a család idősebb tagjai számára,
de a szakemberek szerint a szülők nagy általánosságban tudatában vannak, hogy gyermekeik több
ismerettel rendelkeznek, mint ők. Ezért fontos a szülők teherbírását hangsúlyozni és nem
megszégyeníteni őket. Az oktató fel kell, erre készüljön, motiválnia kell az idősebb családtagokat,
valamint erősítenie kell az önbizalmukat. A szülők számára a tény, hogy taníthatják, segíthetik
gyermekeiket, ösztönző lehet az együtt tanulásra.
Főként az új kommunikációs eszközök témája illetően megszokott, hogy a szülők nem szégyenkeznek,
ha ezen a területen a gyerekek többet tudnak
Többféle taxonómia (mint például a Bloom-féle taxonómia) segíthet abban, hogy létrejöjjön a
tevékenységek azon módszertani koncepciója, amely a különböző tudásszinteket méri.
Egy osztrák szakértő a „körkörös kérdezést” alkalmazza, ezáltal jól megismerhető az egyén egy
személyes párbeszéd révén.
A tudásszint felmérésének gyakorlatiasnak kell lennie, egyénenként kell a családtagokhoz és a
mindennapokhoz igazítani, például arra kell kérni őket, hogy mondják el egyes termékek árát, mennyi
pénzre van szükség a családi szükségletek, számlák fedezésére stb. Fontos felfedni, hogy mi az, amit
tudnak, majd megtalálni, melyek azok a készségek, ahol hiányosságok mutatkoznak.
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A felnőttoktatásban jártas oktatók javaslatai
Az alábbiakban a szakértők megjegyzéseit és tanácsait foglaltuk össze:
 Figyelembe kell venni a történelmi/kulturális vonatkozásokat
 Be kell vonni a célcsoport tagjait a projektbe és a szervezésbe
 Az életminőséget nem befolyásolhatja negatív módon az oktatási folyamatban való részvétel –
fontos az önkéntes hozzáállás/akarat
 A csak romáknak szóló képzések jogilag problematikusak lehetnek egyes országokban
 Lehetséges, hogy túlbecsülik a kulturális vonatkozásokat, miközben számos probléma
gazdasági-társadalmi eredetű
 A roma nyelv szóbeli jellege (hat az elvont gondolkodásra: a szóbeliség; a tervezésre való
hajlam alacsonyabb; a hagyományokhoz való kötődés hol érték, hol teher; a hagyományokhoz
való kötődés olyan tényező, amely a generációk közötti érték-átszármaztatáshoz kapcsolódik)
 A roma nyelv az identitástudat igen erős eleme
 A korai gyermekkorban történő oktatás jelentősége a gyermek fejlődésében
 Az oktatónak készülnie kell és ismernie kell a roma nyelvet (legalább alapvető szavak
ismerete), valamint értenie a különbséget a gyerekekkel és a felnőttekkel való munka között
 Figyelembe kell venni a számos szoció-kulturális tényezőt és mechanizmust, amelyek a roma
családok által bevállalt oktatási folyamatok alapjául szolgálnak
 Annak megértése, hogy az oktatási folyamat kerül-e konfliktusba és milyen mértékben a
családtagok által egymás fele közvetített értékekkel és tudással
 A személyiség, családi értékek és a célcsoport szükségletei iránti tisztelet jelentősége
 Sok roma számára a patriarchális családrendszer továbbra is fontos

A romákkal készített interjúk összefoglalója
Minden országban 15 interjúra került sor felnőtt roma személyekkel a családi oktatásra vonatkozóan.
Az alábbi fejezet összesíti ezen interjúk eredményeit.

Adatok a megkérdezettekről
Korcsoport
Az Ausztriában megkérdezett romák életkora 16-54 év közötti volt, többségük 30-50 év közötti.
A Bosznia-Hercegovinában meginterjúvolt romák 25 és 55 év közöttiek voltak.
Olaszországban 22 és 52 éveseket kérdeztek meg, többségük 30-40 éves volt.
Portugáliában 24-54 év közötti romák voltak az interjúalanyok. Legtöbben a 30-50-es korosztály tagjai,
de öten közülük 50 évnél idősebb volt.
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A megkérdezett romániai romák korosztálya 16 - 57 év, többségük azonban 30 év alatti volt.
Szerbiában a meginterjúvolt romák 19-66 év közöttiek voltak, a nő interjúalanyok fiatalabbak voltak a
megkérdezett férfiaknál. A megkérdezettek átlagosan 16-66 év közötti személyek voltak.
Nemek szerinti megoszlás
Ausztriában 9 nőt és 6 férfit kérdeztek meg.
Bosznia-Hercegovinában 3 férfi és 12 nő vett részt az interjúkban.
Olaszországban 12 nőt és 3 férfit interjúvoltak meg.
Portugáliában 10 nő és 5 férfi volt az interjúalany.
Románia 11 nőt és 4 férfit kérdeztek meg.
Szerbiában 5 férfitól és 11 nőtől kértek interjút.
Összesen 91 interjú készült 64 nővel és 27 férfival.

Származási ország
Az Ausztriában megkérdezett romák Romániából (9), Magyarországról (3) és Szlovákiából (3)
származnak.
A Bosznia-Hercegovinában készült roma felnőttekkel készült interjúk alanyai helybéliek voltak.
Az Olaszországban megkérdezett romák Romániából (7), Koszovóból (5) és Olaszországból (3)
származnak.
A Portugáliában megkérdezett roma felnőttek születési helye Portugália, a Romániában készült
interjúk alanyai Romániában születtek.
A Szerbiában meginterjúvolt romák Szerbiából (13) vagy Koszovóból (3) származnak.
Összefoglalásképpen romániai, szlovákiai, magyarországi, bosznia-hercegovinai, németországi, volt
jugoszláviai, olaszországi, portugáliai, szerbiai és koszovói romákat kérdeztek meg.
A család létszáma és kötelékek
A megkérdezett közül szinte mindenkinek van gyermeke. A gyermekek száma 1-8 közötti, de
legtöbbjüknek 3-nál több gyermeke van. A válaszadók mindegyike együtt él családjával, kivéve azokat
a roma személyeket, akik Ausztriában próbáltak pénzt keresni az interjú idején.
A legtöbb roma megkérdezett a családjával és szomszédjaival tölti szívesen szabadidejét.
Adatok a megkérdezettek stabil lakhelyéről/tartózkodási helyéről
Az Ausztriában megkérdezett romániai roma családok felváltva tartózkodnak 3 hónapot Ausztriában
és 3 hónapot Romániában. Négy másik roma családról elmondhatjuk, hogy rendezett körülmények
között laknak Ausztriában, valamint két megkérdezett arról számolt be, hogy csak pénzkeresés végett
tartózkodik Ausztriában annak érdekében, hogy otthon levő családjukat anyagilag támogathassák.
A Bosznia-Hercegovinában megkérdezett romák többsége stabil lakhellyel rendelkezik, közülük négyen
időnként külföldön vállalnak munkát.
Az Olaszországban meginterjúvolt személyek stabil körülmények között, hosszú ideje élnek ott.
A megkérdezett romák Portugáliában, az önkormányzat által biztosított szociális lakásokban élnek több
éve.
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A legtöbb interjúalany azt állították, hogy stabil lakhellyel rendelkezik, a férfiak esetében volt
gyakoribb, hogy időnként külföldre mennek családjuk támogatása érdekében.
A Szerbiában élő roma interjúalanyok hosszú ideje ugyanabban a városban élnek. A megkérdezett
koszovói romák a háború alatt menekültek Szerbiába.

Oktatási tapasztalatok
A megkérdezettek iskolázottságára vonatkozó adatok
Az Ausztriában megkérdezett romák több mint fele egyáltalán nem járt iskolába, négyen közülük
abbahagyták az iskolalátogatást 1-6 év után. Három megkérdezett közül kettőnek, sikerült befejezni az
iskolát, ezt követően képesek voltak egy szakma elsajátítására is.
A legtöbb felnőtt megkérdezett viszont nem járt iskolába vagy korán elhagyta azt. Minden roma
megkérdezett, akinek iskolaköteles életkorú gyermeke van, azt állította, hogy gyermeke jár iskolába.
Ezek közül több gyermek is rendszertelenül látogatja az iskolát vagy csak szülőföldjükön járnak
iskolába.
Majdnem az összes Bosznia-Hercegovinában megkérdezett roma felnőtt nem rendelkezik semmiféle
iskolai tapasztalattal, sosem jártak iskolába.
Kivételt képeztek azok, akiknek volt minimális iskolai tapasztalatuk, 5 hónaptól 2 évig vettek részt az
oktatási folyamatban. Mindannyian azt mondták, hogy semmire sem tudják tanítani gyermekeiket, ami
az alapoktatást illeti.
Az Olaszországban megkérdezett romák iskolai képzettsége 0-8 év közötti. Három interjúalany sosem
járt iskolába. A megkérdezettek közül kevesen állították, hogy örömmel jártak iskolába. Legtöbbjük úgy
véli, hogy képzettségük túl alacsony és sajnálják, hogy nem fejezték be az iskolát. Az Olaszországban
megkérdezett roma felnőttek iskoláztatják gyermekeiket.
A Portugáliában megkérdezett roma felnőttek fele írástudatlan és sosem járt iskolába. A többi
válaszadó 4-7 évig vettek részt az oktatási folyamatban. A megkérdezettek több mint fele vett már
részt képzéseken és tanúsítványuk is van róla.
Minden romániai megkérdezett azt állította, hogy járt iskolába, többségük befejezte a nyolc osztályt,
de egyikük sem járt szakiskolába. Szintén megjegyezték, hogy a mindennapi életükben gondjaik vannak
az olvasási, írási és matematikai képességeikkel. Elmondták, hogy nehezükre esik segíteni
gyermekeiknek a házi feladat megírásában, valamint olyan mindennapi tevékenységek is nehézséget
jelentenek számukra, mint a számlák befizetése, adminisztratív jellegű problémák megoldása stb..
A Szerbiában megkérdezettek közül hat felnőtt írástudatlan, korábban sosem jártak iskolába, két
személy pedig nem fejezte be az elemi iskolát. Az írástudatlan felnőttek szülei vettek részt a kötelező
oktatásban. Egyik megkérdezett személy esetében, akinek 8 gyermeke van, csupán három jár iskolába.
A felnőttek egyike sem tud segíteni a gyermekeiknek a tanulásban. Az iskolarendszerű oktatásban
résztvevők közül voltak, akik az elemi iskolát fejezték be, voltak, akik a középiskolát is.
Az oktatás szerepe a mindennapi életben
Szinte minden interjúalany egyetértett abban, hogy az oktatás fontos. Többen közülük úgy látják, hogy
tudásuk elég a közösségük és a társadalom igényeihez mérten, de nem elégséges a munkaerőpiac
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elvárásaihoz mérten. Ennek ellenére sokan úgy érzik, hogy a sokévi tanulás nem igazán segítene egy
(jobb) munkahely megszerzésében és életkörülményeik javításában.
Az Olaszországban és Portugáliában megkérdezett roma felnőttek azt állították, hogy rendszeresen
beszélnek gyermekeikkel és családtagjaikkal az oktatás fontosságáról. Próbálnak értékeket
átszármaztatni és az oktatás jelentőségéről beszélni. Ha tudnak, segítenek gyermekeiknek a házi
feladatokban, de egyesek nem képesek. A megkérdezettek többsége úgy véli, a fiúknak és lányoknak
egyenlő esélyekkel kellene rendelkezniük.
A romániai romák szintén azt hangsúlyozzák, hogy gyermekeik taníttatása fontos, de gyakran
megengedik számukra, hogy hiányozzanak vagy akár, hogy elhagyják az iskolát. Főként azért teszik ezt,
mert úgy vélik, már megtanulták, amire szükségük van, és mert a lányokat korán eljegyzik.
A megkérdezettek egy része nem érzi magát megfelelően tájékozottnak az oktatási lehetőségekről,
csak kevesen tudják, honnan értesüljenek a lehetőségekről. Az idősebb interjúalanyok pedig hajlanak
arra a felfogásra, hogy már túl idősek a tanuláshoz.
Nehézségek a mindennapokban
A megkérdezettek szerint, sok esetben szorulnak rá mások segítségére, olyan mindennapi helyzetben,
amelyeket a megfelelő ismereteik, kompetenciáik hiányában nem tudnak megoldani. Példák az ilyen
esetekre:
 A német nyelvtudás hiánya az Ausztriában élő vagy gyakran ott tartózkodó roma személyek
esetében
 Nehézségek az álláskeresésben, mert nem rendelkeznek járművezetői jogosítvánnyal
 Az olvasási és írási készség hat az információkhoz való hozzáférésre, tájékozódásra és
önszervezésre
 Digitális kompetenciák (számítógép-használat, a bankautomata használata stb.)
 Munkaképességek hiánya
 SMS-olvasás
 Dokumentumok olvasása, megértése és kitöltése
 Nevük leírása és papírok aláírása
 Címkék leolvasása boltokban és számlák értelmezése stb.
Jövőbeni célok
A legtöbb megkérdezett roma felnőtt szerint, hogy az oktatás változtathat az életminőségükön,
jövőjükön és gyermekeik életén, jövőjén is. Sokan úgy vélik, szoros a kapcsolat a képzettség és munka
között (még a gyerekek számára is).
Jövőbeli céljaik között megemlítették:
 Megtanulni olvasni és írni
 Gépjárművezetői jogosítványt szerezni
 Legyenek képesek eltartani gyermekeiket és segíteni nekik az iskolában
 Legyenek képesek kezelni a mindennapi helyzeteket, mint kitölteni a különböző űrlapokat,
aláírni azokat, kifizetni a számlákat, elolvasni dokumentumokat, stb.
 Ne legyenek a negatív megkülönböztetés alanyai
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Tanuljanak idegen nyelveket, mint angol és német (hogy találjanak jobb munkahelyet
külföldön)
Tanuljanak szakmát (például: fodrász, autószerelő, varrodai szakmunkás, szobafestő, kertész,
szakács, virágkötő, kőműves)

A roma felnőtteknek szánt alapszintű oktatás struktúrája
A képzés helyszíne
A megkérdezettek egyetértenek abban, hogy előnyös volna, ha a tanfolyamokat a lakhelyük közelében
tartanák, egy számukra ismerős közösségi központ vagy szociális intézmény termeiben (mint Caritas).
Többek elmondása szerint, nehézség jelentene számukra, hogyha más településre kellene ingázniuk a
képzés miatt, gondot jelentene számukra a gyermekfelügyelet és a szállítási költség.
Egyes válaszadók azt mondták, nem szívesen tanulnának egy megszokott osztályterembe.
A tanulás érdekében békés hangulatú, csendes termet ajánlott biztosítani a csoport számára.
Időtartam és rendszeresség
A válaszadó romák véleménye a tanegységek időtartamára és rendszerességére vonatkozóan igencsak
eltérő volt. A tanegységek időtartamát 30 perc és 4 óra között gondolják elfogadhatónak. A legtöbb
megkérdezettnek megfelelne napi 1-2 óra tanulás. Ami a heti óraszámot és a tanfolyam teljes
időtartamát illeti, 2-8 óra közötti tanulási időt határoztak meg hetente, míg a teljes képzésnek 1
hónaptól 1 évig terjedő időt.
Egyesek azt mondták, hogy amennyiben anyagi támogatást kaphatnának a jelenlétért, több időt
szánhatnának a tanulásra.
Tanulási tartalom
A megkérdezetteket az alábbi tartalmak érdekelnék:
 Megtanulni olvasni, írni
 Megtanulni leírni a saját nevét és aláírni
 Megtanulni a matematika alapjait
 Megtanulni egy idegen nyelvet (német, angol, stb.)
 Megtanulni egy szakmát (autószerelő, kertész, szakács, virágkötő, fodrász, kőműves,
informatikus, erdész, szobafestő, varrodai szakorvos, stb.)
 Elsajátítani a szükséges ismereteket, hogy a járművezetői jogosítványhoz szükséges teszt
sikeres legyen
 Számítógépes ismeretek és internethasználat

Családtagok támogatásához szükséges feltételek
Arra a kérdésre, hogy milyen támogatásra volna szükség a családtagok oktatása érdekében, sok
válaszadó felelte, hogy tanári segítségre volna szükség és a taneszközök beszerzésének támogatására
(írószerek, könyvek stb.).
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Az írástudatlan interjú alanyok szerint ők nem tudnak segíteni családtagjaiknak, gyermekeiknek az
oktatásban, úgy érzik, hogy nem rendelkeznek olyan ismeretekkel, amit átadhatnának.
Motiváció
A megkérdezett romák többsége úgy véli, az oktatás magasabb szintje segíthet az életkörülményeik
javításában és a munkaerőpiacon való elhelyezkedésükben. Úgy gondolják, hogy ilyen módon több és
jobb lehetőségre tehetnek szert, jobb bérekre számíthatnak. Az általuk említett fő motivációs
tényezők: sikeresebb élet lehetősége és a boldogulás mások segítsége nélkül.
Mások azt mondták, hogy motiváltságuk fontos tényezőiként tekintenek egy jó oktatóra és a vele
kialakított jó viszony is fontos számukra, továbbá a képzés folyamatossága is motiváló tényező.
Hangsúlyozták a tanfolyam gyakorlati jellegének fontosságát, és a mindennapi életben hasznos
jártasságok elsajátítását. Egypár interjúalany megjegyezte, hogy a családtagok támogatása szintén
fontos a motiváció fenntartásában.
Mi több, egyes megkérdezettek szerint a tény, hogy az oktatás segítheti a társadalomba való
beilleszkedést, és az, hogy általa javulhat a roma családokról kialakított negatív vélemény, szintén
motiváló tényező. Szeretnék, ha tisztelnék és a társadalom egyenrangú tagjaiként kezelnék őket.
Ettől eltekintve a motiváció intenzitása meglehetősen változó a megkérdezett romák körében. Főként
az idősebb romáknak esik nehezére motiváltnak lenni. Egyesek úgy vélik, az oktatás nem befolyásolja
majd jövőjüket, vagy úgy érzik nincs erre idejük, mert pénzt kell keresniük. Emiatt a válaszadók egy
része úgy véli, szüksége van arra, vagy azt szeretné, hogy alapszükségleteinek fedezését támogassák.
A tudásszint felmérése
Arra a kérdésre, hogyan képzelik el a válaszadók a tudásszint felmérését, eltérőek a válaszok.
A megkérdezettek hozzávetőleg egyharmada a szóbeli felmérés mellett voksol, ahol a vizsgáztató
szóban tenné fel a kérdéseket. A másik harmad írásbeli vizsgát részesítene előnyben, a harmadik
harmad pedig mindkét lehetőséget említette. Fontos viszont számukra, hogy a felmérés informális
jellegű legyen, és ne iskolai környezetben kerüljön rá sor.
Egyesek a csoportos felmérést részesítenék előnyben.
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Az interjúk során levont következtetések összefoglalása
Az alábbi rövid fejezet összefoglalja az interjúk során összegyűjtött információkat, beleértve a
tanfolyam és a tanegységek kidolgozásához szükséges adatokat.
Családi oktatás, kulturális sajátosságok és mobilitás
A felnőttoktatásban jártas szakértők egyetértenek abban, hogy családi csoportok oktatása során az
oktatónak figyelembe kell vennie, hogy a jól meghatározott, merev családi szerepeket. Úgy vélik, az
apák kevésbé találnák fel maguk egy ilyen oktatási helyzetben, mint az anyák. Az oktatónak a szülők
teherbírását kell kiemelnie, és törekednie kell arra, hogy a szégyenérzet kialakulását megelőzzék.
Az interjúk során kiderült, hogy a célcsoport mennyire heterogén.
Annak ellenére, hogy e kézikönyv olyan tanegységeket kínál, amely a lakhelyüket rendszeresen
változtató roma családoknak szánnak, nem zárja ki a helyhez kötött életet folytató roma családok
oktatásában való hasznosítását sem.
Mind az alapoktatás megvalósításán dolgozó oktatóknak, mind a szervezeteknek tekintettel kell
lenniük a tanfolyamot látogató családok sokféleségére. Jelen kézikönyv célja felkészíteni, támpontokat
adni az oktatók számára annak érdekében, hogy a tanfolyam sikeresen záródjon.
Az interjúsorozat fényt derített arra, hogy míg Ausztriában számos lakhelyét gyakran változtató roma
(vándorló életmódot folytató) család él, Portugáliában szinte kizárólag stabil lakhellyel rendelkező
roma családok élnek. Olaszországban, Szerbiában, Bosznia-Hercegovinában és Romániában mindkét
fent említett életstílusú család gyakori. A szakértők viszont megjegyzik, hogy leginkább az apák, a
családok férfi tagjai azok, akik változó időtartamokig külföldön tartózkodnak.
Bár igencsak változatos okai voltak annak, amiért a roma interjúalanyok nem jártak (hosszú ideig)
iskolába, ez részben annak is volt az eredménye, hogy a megkérdezett csoport meglehetősen
heterogén volt: több ország lakóiról, sok alcsoportról van ugyanis szó, különböző életkorú, nemű
emberekről, továbbá más és más a családok létszáma, amelyekből származnak és adott országokban
különböző időintervallumokat töltöttek.
Ami a résztvevők által elsajátított tudásra, ismeretekre vonatkozó információk szervezetek közötti
átadását illeti, a szakértők véleménye szerint egyik lehetséges megoldás az, hogy az oktató úgynevezett
portfóliót állít össze a tanulásbeli haladásról. Arról, hogy ezt a tanulmányi előmenetel-leírást
továbbadják-e a következő oktatójuk számára, az érintett családtagok dönthetnek.
A projektben résztvevő csapat konkrétan kitért erre a Mobilitás című fejezetben. Ebben kifejezetten a
költöző családok részére ajánlanak egy lehetséges eszközt, amellyel az előmenetelükről adhatnak
számot.
A tanfolyam időtartama és gyakorisága
Erre vonatkozóan mind a megkérdezett roma felnőttek, mind a szakértők sokféle, egymásnak akár
ellentmondó választ adtak. A szakértők szerint a legfontosabb az, hogy az időtartamot és gyakoriságot
a családok szükségleteihez igazítsuk.
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A legtöbb szakember és roma felnőtt szerint egy-egy tanulási fázis napi 1-2 órát kellene, hogy tartson,
de egyes roma személyek 30 percet vagy akár 4 órán tartó tanulási időt is említettek. A gyakoriságot
heti 1-3 alkalomban állapították meg.
A tanfolyam teljes idejét 1 hónap és 1 év közöttire terveznék a roma érintettek, a szakemberek 5 hét
és 6 hónap közötti periódust tartottak elfogadhatónak.
Az adott család szükségleteinek és kötelezettségeinek szem előtt tartása végett a projekttel foglalkozó
csapat úgy döntött, 45 perces intenzív tanulásra szánt tanórákra bontja a tanfolyamot. Ehhez még
hozzáadódik az egyes találkozók előtti és utáni minőségi idő és egy szünet, amennyiben a család úgy
dönt, hogy több tanórán is részt tud venni egy találkozó alkalmával. A családnak kell eldöntenie, hogy
egy vagy két tanórán szeretne részt venni egy nap alatt, valamint, hogy hányszor találkoznának hetente
az oktatóval.
Az útmutató az első tanórához című pótfejezetben rögzítettük, hogyan lehet az első tanóra alkalmával
meghatározni a résztvevőkkel közösen a tanórák/tanfolyam időtartamát és gyakoriságát illetően.
A tanfolyam helyszíne
A megkérdezett szakértők két opciót közöltek lehetséges tanulási helyszín illetően. Vagy a család
otthonában vagy egy olyan teremben, amely egy helyi civil szervezet, szociális intézmény (mint a
Caritas) vagy egy parókia oktatási/képzési központjában található. Mindkét opciónak adottak az
előnyei és hátrányai, de a legfontosabb az, hogy mit szeretne a család, hol tudnának nyugodt
körülmények között, szégyenkezés nélkül dolgozni. A legtöbb megkérdezett roma felnőtt elmondta,
hogy egy tanteremben tanulna lakhelye közelében, mint például egy közösségi központ vagy szociális
intézmény termében (mint például a Caritas, amelyet eleve ismernek), így az utazásra szánt idő
megspórolható.
Elmondták, hogy nem szeretnének tipikus tanteremben tanulni. Fontos számukra, hogy érezzék az
elfogadást és tiszteletet.
A tanfolyamok helyszínére vonatkozó kérdéseket mindenhol egyedi módon oldják meg a szervezetek
lehetőségeinek és az adott család szükségleteinek figyelembevételével.
Mind a szakértők, mind az érintettek egyetértenek abban, hogy a tanfolyam helyszínéül választott
terem hangulata nyugodt, békés és befogadó legyen annak érdekében, hogy a résztvevők a tanulásra
tudjanak összpontosítani. A szakértők azt is hangsúlyozták, hogy világos, tágas termekre van szükség,
amelyek megközelíthetőek kerekesszékkel, és megfelelő felszereltségűek (elegendő szék és asztal, kis
könyvtár és olvasósarok).
A roma felnőttek arra is kitértek, hogy annak érdekében, hogy a tanulásra tudjanak figyelni, fontos
volna, hogy gyerekfelügyeletet is biztosítsanak a nem iskoláskorú gyermekek számára. Így nyugodtak
lehetnének, hogy amíg ők tanulnak, gyermekeikkel megfelelő módon foglalkoznak.
A gyerekfelügyelettel című pótfejezetben található egy munkaköri leírás is erre vonatkozóan, ezt
sablonként kínálja a kézikönyv a tanfolyamot lebonyolító szervezetek számára.

Tartalom és tananyag
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A szakértők és roma felnőttek egyetértenek abban, hogy az olvasás, írás, matematikai és digitális
kompetenciák fontos alaptudást jelentenek.
A megkérdezett roma felnőttek számára hasznos lenne idegen nyelveket, szakmákat, a jogosítvány
megszerzéséhez szükséges ismereteket elsajátítani, valamint az olasz kultúráról tanulni (utóbbit az
Olaszországban élők említették gyakran).
A szakértők szerint is lehetne komplexebb tudástartalmakkal bővíteni a tanfolyamot, mint idegen
nyelvek, test és egészség, ismeretek a demokráciáról, a nemi diverzitás, szakmai képzések és a jelenlegi
világgal kapcsolatos kérdések. Ebbe a tanfolyamba, amely az alapoktatás megvalósítását tűzte célul, a
fenti témák nem vehetők be a forrás- és időhiány miatt.
Az oktatóknak mindenképpen arra kell törekedniük, hogy alkalmazható tudásanyagot adjanak át a
családtagok érdeklődésére és igényeire alapozva. A fent említett témákra tehát ki lehet térni az olvasás
és íráskészség, valamint a matematikai és digitális kompetenciák kialakításakor/fejlesztésekor. A
tanulási anyagot egyénenként kell kidolgozni az egyes családtagok számára, igényeikhez mérten, és
érdekesnek, érinthetőnek, gyakorlatiasnak, játékosnak, kreatívnak kell lennie, továbbá tartalmazzon
sok-sok képet és számos módszert, amelyek kulturális elemekkel, beszélgetéssel stb. teszik színessé a
tanulási folyamatot.
Az eszköztár megvalósításán dolgozó csapat minden témára 10 óratervet állított össze.
Tudásszint felmérése
A megkérdezett roma felnőttek válaszai a tudásfelmérésre vonatkozóan igen eltérőek voltak, de
arányosan oszlott meg a szóbeli és írásbeli felmérés. Fontos, hogy a felmérés informális legyen, és ne
történjen iskolai környezetben.
A megkérdezett szakemberek szerint a tudásfelmérést is gyakorlati téren érdemes megoldani
egyénenként, a hangsúlyt pedig arra kell helyezni, hogy felfedjék, mi az, amit már tudnak.
A tanegységek leírását tartalmazó fejezetben a tudásszint felmérésére is találhatók példák.
Az oktató
A szakértők egyetértenek azzal, hogy a tanfolyamot felnőttoktatásból képzett oktatók tartsák, akik
jártasak a gyermekek oktatásában is, de mégsem iskolai tanárok. Mind a roma felnőttek, mind a
szakértők úgy vélik, hogy az oktatónak beszélnie kell a családtagok anyanyelvén, valamint, hogy a roma
mediátor jelenléte a kurzusokon előnyt jelentene.
A szakértők szerint a jó oktató képes kreatív tudásanyagot létrehozni, amely egyeztethető az egyes
családtagok konkrét érdeklődésével és igényeivel.
A roma személyek elvárják, hogy az oktató támogató magatartást, tiszteletet, törődést és türelmet
tanúsítson irántuk.
Az oktató képzése pótfejezet arra tér ki, milyen képzettséggel kell rendelkeznie egy ilyen célra
kinevezett oktatónak.

Motivációs eszközök
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A szakértők állítják, hogy egyrészt fontos hogy az oktató valamint a résztvevők között kialakuljon egy
bizalmi kapcsolat.
Másrészt kreatív módszerekkel érhető ez el a résztvevők motivációjának fentartása: ösztönzőkkel és
jutalmakkal (javak formájában, de nem pénzbeli juttatással). A válaszadók megjegyezték, hogy
mindkét fajta motivációra (külső/belső) szükségük van.
Az egyik motivációs eszköz az szünetekben felkínált protokoll volna, valamint a vásárlási utalványok,
de az oktatóval kialakított jó kapcsolatot, a mindennapi életben alkalmazható tudást és a mások
segítsége nélküli boldogulást is motiváló tényezőkként sorolták fel.
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Oktatási elmélet
„Mondd el és elfelejtem, taníts engem és tudni fogom, vonj be és megjegyzem.” - Benjamin Franklin
A következő fejezet az andragógia elméleti áttekintését, a nyelvelsajátítási elméleteket, valamint az
alapszintű matematika didaktikai vonatkozásait tartalmazza.

Az andragógia alapjai
Mi az andragógia?
Az ókori görög kifejezés szó szerinti fordítása azt jelenti, hogy „felnőtt férfit vezetni”. Magát a kifejezést
egy Alexander Kapp nevű német oktató alkotta meg 1833-ban.
Az andragógia a felnőttoktatásban alkalmazott módszerekre és elvekre vonatkozik, a felnőttek egész
életen át tartó oktatásával foglalkozik. Olyan különböző területek tartozhatnak hozzá, mint: a szakmai,
társadalmi, politikai és kulturális oktatástól kezdve egészen a személyiségfejlődésig.
Jost Reischmann a felnőttoktatást csupán az andragógia egy részének tulajdonította, ma a
felnőttoktatást, a folyamatos oktatást és az andragógia fogalmakat a szakirodalomban hasonló
értelemben használják. 2
Malcolm Knowles amerikai oktató szerint, fontos, hogy az andragógiát (felnőttoktatás), meg kellene
különböztetni a sokkal gyakrabban használt pedagógia (gyermek vezetése) kifejezéstől.
M. Knowles kezdte el a felnőttképzés átfogó elméletének kidolgozását, andragógiai modelljében
megfogalmazta a felnőtt tanuló ismérveit:
● A tudni akarás szükségessége: Mielőtt a felnőttek megtanulnak valamit, tudni akarják annak
okát/értelmét.
● A tanuló tapasztalatának szerepe: A tapasztalat alapozza meg a tanulási tevékenységet. A
felnőttek nagyobb mennyiségű és más minőségű tapasztalatokkal érkeznek az oktatási
tevékenységre, mint a gyerekek.
● A tanuló énképe: A felnőttek énképét az határozza meg, hogy felelősnek érzik magukat saját
jövőjükért és a saját döntéseikért. Ugyanakkor fontos szerepet játszik a képzésük
megtervezésében és értékelésben való részvételük is.
● Készenlét a tanulásra: A felnőttek nagymértékben érdekeltek abban, hogy a tanult témák
azonnali fontossággal bírjanak munkájukra vagy személyes életükre.
● Tanulási irányultság: Míg a gyermekek vagy fiatalok tanuláshoz való hozzáállása témaközpontú
vagy tartalomközpontú, addig a felnőtteké életközpontú vagy problémaközpontú.
● Motiváció: A felnőttek számára fontosabb a belső motiváció (önbecsülés, életminőség stb.),
mint a külső motiváló eszközök (állás, előléptetések stb.).3

Mi a pedagógia?
A pedagógia a nevelés tudománya és művészete. A nevelő a fogalmi tudást, ismereteket gazdagítja, és
a tanulási tevékenység tartalmát pedagógiai helyzetekben valósítja meg.

2

https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik ; [2017. május]
http://academic.regis.edu/ed205/knowles.pdf , 1. oldal; [2017. május]
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A pedagógia különböző típusú tanítási módok összessége. A tanulók sokféleképpen tanulnak és a
tanítók/oktatók/nevelők sokféleképpen tanítanak. E tanulási/tanítási módok magukba foglalják a
felfedező tanulást, a csoportos tanulást, a saját tapasztalatokon alapuló tanulást, a távoktatást és az
önálló tanulást.
A pedagógiai módszerek a gyerekek tanításában használatosak.

A pedagógia és az andragógia közötti különbségek
Pedagógia:
● A tanuló az oktatótól függ, aki minden tevékenységet beütemez. Vagyis az oktató dönti el
nemcsak azt, hogy a tanulónak milyen tananyagot és hogyan kell elsajátítania. A tanulási
eredményeket az oktató méri fel.
● A pedagógia/az oktatás elmélete a didaktika.
● Ezen a területen szabványosított tantervcsomag van, ami a társadalmi szükségleteken alapul.
● A gyermekekre külső nyomás nehezedik: például a tanár vagy a szülők részéről, valamint a jobb
osztályzatokért való versengés miatt. 4
Andragógia:
● A pedagógiával ellentétben a tanuló önmagát irányítja és az önállóság felé halad. Ugyanakkor
ő maga felel a tanulásért, és ő is értékeli ki.
● Az andragógia módszere a problémamegoldás, a beszélgetés és az önkéntes tanulás, mivel
ebben az esetben nagy mennyiségű szerzett tapasztalatról van szó.
● A tanterv kimondottan az alkalmazhatóságon alapul, és a témák az élet körül forognak.
● A felnőttek feladatvégzése és problémamegoldása belső motiváció által vezérelt. Mindez
magába foglalja az önbizalmat és az önmegvalósítást is. 5
A pedagógia és andragógia közötti hasonlóság
Mindkét esetben létezik egy csoportvezető egyén, az oktató személye, aki folyamatos interakció révén
tudást közvetít a tanulók fele.
Mindkét esetben, az oktató támogatást, visszajelzést és olyan lehetőségeket nyújt, amelyek révén a
tudás/ismeret átadódik és elmélyül. Egy másik fontos tény, hogy a két megközelítés eredményeként
megvalósul az egyén oktatása.

A családi alapszintű oktatás fontos aspektusai

4

Ugyanott
https://de.wikipedia.org/wiki/Andragogik ; [2017. május]
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A családi rendszerben történő oktatás családi oktatásként is ismeretes. Úgy jellemezhető, mint az a
tanulási tevékenység, amely mind a gyerekek, mind a felnőtt családtagok részvételét igényli, a várható
tanulási eredmények mindkét célcsoport (szülők és gyerekekre) vonatkoznak.
Fontos hangsúlyozni, hogy egyes képzések/tantervek esetében a várható tanulási eredmények csak a
felnőttekre összpontosítanak, mivel a hiányos tudást pótolják (írástudatlanság, alacsony képzettségi
szint), de az oktatási folyamat természetesen kihathat a gyerekek iskolai előmenetelére is.
Gyakori egyes roma közösségek esetében, ahol a gyerekek rendszeresen járnak iskolába, de szüleik
nem tudnak segíteni nekik. Egyes szülők, főként az anyák, sajnálják, hogy nem rendelkeznek azokkal a
megfelelő képességekkel, amik hozzájárulnának ahhoz, hogy támogassák gyermekeiket, segítsenek
gyermekeiknek a házi feladatokban.
A szülők alacsony iskolázottsági szintje hozzájárul, a gyermekek iskolai előmeneteléhez is. Nagy
valószínűséggel ezen családok gyermekei hátrányos helyzetbe kerülnek oktatási szempontból.
Ezzel szemben azok a szülők, akik részt vesznek családi oktatási programokon vagy felnőttoktatáson,
képessé válhatnak arra, hogy gyermekeiket támogassák, ezáltal csökkenhet a generációk közötti
oktatási hátrány továbbadása.
A legfőbb cél tehát segíteni a szülőket abban, hogy támogatni tudják gyermekeik oktatását, tehát a
tanfolyamok tehát a számolási, írásbeli és nyelvi képességek kialakítására és fejlesztésére
összpontosítanak.
A tanegységek úgy lettek megtervezve, hogy mind a szülőket, mind a gyerekeket bevonják a
tevékenységekbe.
Sok szülő bátorítható egy ilyen típusú tanfolyam elvégzésére azzal indokkal, hogy a képzés elvégzését
követően képesek lehetnek majd arra is, hogy gyermekeiket támogassák. Mi több, a családi tanulás
gyakran arra sarkallja a szülőket, hogy további képzéseken vegyenek részt.
Elvek a sikeres családi oktatás megvalósítása érdekében:
1. A teljes család együtt-tanulását kell elérni. A családi tanulási programok felnőttekkel és
gyermekekkel való munkát takar, amelynek során minden résztvevő egyéni tanulási igények szerint
vesz részt a tevékenységekben.
2. A családi oktatás ösztönző tényező lehet a családok számára arra, hogy átvegyék az irányítást
életük fölött. Fontos meghallgatni a családokat, és felismerni igényeiket: ez egy kiindulópont
ahhoz, hogy a család minden tagja aktívan részt vegyen a családi oktatásban, tevékenységekben.
3. Be kell látni, hogy a környezet és a kulturális sajátosságok igen fontosak lehetnek. Beavatkozáskor
olyan tényezőkre is tekintettel kell lenni, mint környezet, kultúra, időzítés és hozzáférés. Ezek
különösen fontosak a szóbeli kultúrával rendelkező roma családok számára. (A roma családokat
gyakran kiközösítik a hagyományos oktatásban, emiatt fontos számukra olyan környezetet
biztosítani, ahol elfogadottnak érezhetik magukat.)
4. A családi tanulás pozitív modell. Nem a hátrányokból indul ki, hanem a saját egyéni képességekből
azért. Fontos, hogy az oktató támogassa a résztvevőket abban, hogy felismerjék saját erősségeiket
és ezeket használják is.
5. A képzés sikeres megvalósítása érdekében fontos a leírt módszertan követése valamint az oktató
szakmai felkészülésege és kreativitása.
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Szintén fontos hangsúlyozni, hogy a különböző kommunikációs eszközök, a technológia nagyobb
szerepet kellene, kapjon az írni-olvasni tanulás folyamatában. Az okostelefonok vagy egyéb
elektronikai felszerelés használata, valamint a közösségi média nagymértékben hozzájárulhat ahhoz,
hogy az érdekeltek hozzáférjenek a felnőttoktatási programokhoz.
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Nyelvi készségek elsajátítása
Több megnevezése is van azoknak a nyelveknek, amelyeket a szocializációs folyamat során
elsajátítunk: anyanyelv, első nyelv, elemi nyelv, L1 és esetenként családi nyelv vagy eredeti nyelv.
Továbbá a második nyelv, mint megnevezés is adott (vagy L2). Ez arra a nyelvre vonatkozik, amelyet
később sajátít el az egyén. A bilingvizmus két nyelv anyanyelvi szintű ismeretét jelenti.
A nyelvelsajátítás három formája ismeretes, ezek a következők:
● Az első nyelv (anyanyelv) elsajátítása
● A második nyelvoktatási folyamat nélküli elsajátítása
● A második nyelvoktatási folyamaton keresztül történő, ellenőrzött elsajátítása (pl. idegen
nyelv oktatása az iskolában)
Az első nyelv szerepe a nyelvelsajátításban:
Az 1960-as évek óta köztudott, hogy az első nyelv központi szerepet játszik a nyelvi készségek
fejlődésében.
Az elsődleges nyelvelsajátítás képessége lehetővé tett egy adott nyelvi kulturális közegben való
eligazodást, amely alapkőként szolgált a második vagy idegen nyelvek elsajátításában. Amennyiben
pedig a nyelvelsajátítás nem fejlődik megfelelőképpen félnyelvűség alakulhat ki. Ez az úgynevezett
”kisiklott” bilingvizmus, azaz a nyelvi szocializáció nem valósult meg megfelelő módon, így sem az
egyik, sem a másik nyelv nem tudott kielégítően fejlődni.
Abban az esetben, ha az anyanyelv (első nyelv) nem szilárdult meg nyelvtani vagy kiejtési szinten, a
problémák a második nyelv elsajátítására is hatnak. Ez mutatja a kapcsolatot az első és a második nyelv
fejlődése között.
Gyakran történik meg, hogy más országokból származó személyek elvégeznek egy idegen nyelvű
tanfolyamot, az anyanyelvének használata pedig megszűnik. Sok esetben az eredmény az, hogy egyik
nyelv elsajátítása sem valósul meg optimálisan, és emiatt korlátokba ütközhet a beszélő. Sőt, a kognitív
képességek fejlődésére is negatív hatással van.

Nyelvelsajátítási elméletek
A nyelv a nyelvtani szabályok, a jelentések és a gyakorlati társalgás nagyon bonyolult, elvont rendszere.
A nyelvi fejlődés módját társadalmi, biológiai és kognitív tényezők befolyásolják.
A különböző nyelvelsajátítási elméletek részben egymásnak ellentmondó és részben egymást
kiegészítő magyarázó modelleket kínálnak.
● Utánzás és kondicionálás (behaviorista szemlélet)
● Veleszületett mechanizmus (nativista szemlélet)
● Kölcsönhatás (interakcionizmus)
● Konkrét tapasztaláson alapuló (kognitív)6 modellek.
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http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017. május]
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A behaviorista elmélet (Skinner)
Skinner szerint a nyelvelsajátítás utánzás révén történik. A környezet nyelvi modellekkel szolgál, és a
megerősítések által növeli a helyes állítások számát. Ezzel szemben a helytelen állítások esetében
elmarad vagy csak negatív a reakció. Minél gyakrabban erősítenek meg pozitív módon egy szót vagy
állítást, annál mélyebben rögzül az a nyelvi repertoárban. A nyelvet a környezet visszajelzései
formálják. 7
Az oktató szerepe azért nagyon fontos, mivel megfelelő ösztönzőket és visszajelzéseket jelöl ki és ad a
tanulók reakcióira. Ily módon, az oktató központilag avatkozik be pozitív (néha negatív)
visszajelzésekkel a tanuló tanulási folyamatába.
Megvalósítás:
A gyakorlatban ez kis ismétlődő lépésekben történő begyakorlást jelent, a tárgyi tudás könnyebb
megszerzése érdekében (pl. szókincs).
● Tanulási célok: A tanulási célokat világosan megfogalmazzák.
● A tanulási feladatok megszervezése: A gyakorlatokat érthetően fogalmazzák meg, annak
érdekében, hogy a pozitív visszajelzések legyenek túlsúlyban. Ugyanakkor a tanulók saját
ütemükben készítik el a feladatokat, de a sorrendet az oktató írja elő. A könnyebb témákkal
kezdik, és a nehézségi fok lassan növekszik.
● A tananyag megszervezése: A tananyagot kis, egyéni részekre osztják. Ehhez összehangolt és
egymásra épülő tanulási feladatok szükségesek.
● Dicséret/értékelés: Értékelést vagy azonnali visszajelzést kell adni. 8
Gyakorlati példa:
Oktató: „Tudnál-e adni nekem egy tollat?”
Tanuló: „Egy tollat”
Oktató: „Igen, ez egy toll.”
Alkalmazása a családi oktatásban:
A behaviorista elmélet szintén alkalmazható a családi tanulásban. Fontos, hogy az oktató bíztassa,
megerősítse a családtagokat, amíg ők feladatokat oldanak.
A résztvevők számára fontos, hogy az oktatási folyamat során folyamatosan kapjanak visszajelzést az
oktatótól. Minden egyes kis változás, fejlődés visszajelzést, elismerést érdemel.
Az oktatónak feladata, hogy olyan helyeteket teremtsen, ahol a résztvevő családtagok párbeszédbe
elegyednek és együtt tanulnak, amint azt a gyakorlati példa mutatja (az oktató helyett egy másik
családtag).
A nativista elmélet (Chomsky)
A nyelvelsajátító „szerkezet” (language acquisition device, LAD) nativista fogalom valamint a
nyelvelsajátítás hipotetikus modellje. Ez az elmélet azt feltételezi, hogy a kognitív fejlődéstől
függetlenül létezik egy veleszületett nyelvelsajátítási mechanizmus, amely fontos velejárója a

7

Ugyanott
https://www.isb.bayern.de/download/1542/flyer-lerntheorie-druckfassung.pdf , 4. oldal; [2017. május]
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nyelvelsajátításnak. Chomsky ezzel a modellel igyekszik megmagyarázni az emberek nyelvelsajátítási
készségének bámulatosságát és a nyelvtan veleszületett megértését.
További feltételezések:
● Az emberek intuitív módon és öntudatlanul sajátítják el a nyelvet.
● Mindenkinek van hajlama a nyelvelsajátításra.9
Megvalósítás
A tanuló nem mondatokat tanul, hanem új mondatokat fogalmaz az anyanyelv vagy első nyelv
szabályai szerint. A gyakorlat helyes mondatok kiegészítéséből vagy ismétléséből áll, az oktató pedig
ismeretekkel szolgál a nyelvekről, ez által nyelvi szabályokat is megtanulja.
Gyakorlati példa:
Az oktató felolvas egy mondatot egy könyvből: „Hétfőn almát evett. Kedden ...?” A tanuló kiegészíti a
mondatott: „... almát evett”. Majd a tanuló megismétli a mondatot, hogy megjegyezze a nyelvtani
szabályt.
Alkalmazása a családi oktatásban:
A nativista elmélet szintén használható a családi oktatásban. Az oktató aktív hozzájárulását igényli ez
a módszer, hiszen fontos hogy az oktató helyesen egészítse ki és ismételje meg a hibás
mondatokat/szavakat, hogy azok helyesen rögzülhessenek.
Az interakcionista elmélet (Bruners)
Az elmélet szerint a társadalmi érintkezés központi szerepet játszik abban, hogy a veleszületett nyelv
kifejlődhessen. A nyelvet társadalmi érintkezés közben, közös cselekvéssel sajátítják el.
Érdemes azt is megemlíteni, hogy a társadalmi érintkezés irányítja mindenki kognitív és nyelvi
fejlődésének állapotát.10
Megvalósítás
Tanítási és tanulási helyzetben ez nem a didaktikai problémák megoldását jelenti, hanem az egyéni
felfedezést és a feladatok felépítését.
A folyamat során az oktató nagyobbrészt a háttérben marad, és csak tanácsadói vagy tanulási útmutató
szerepe van, aki a munka önálló és társadalmi folyamatait segíti.
● A tanulás célja nem az, hogy megoldásokat találjanak a helyes és megfelelő módszerek alapján,
hanem az, hogy a tanulók képesek legyenek bizonyos helyzeteket kezelni, és végül néhány
megoldást kidolgozni.
● Az olyan módszerek, mint a csoportmunkák és a különböző játékos tevékenységek (a teremben
vagy a szabadban) hatékony szerepet játszanak a problémák felfedezésében és
megalkotásában, valamint abban, hogy a többi tanulótól ötleteket kapjunk. Fontos, hogy a
tanulók kérdéseket tegyenek fel egymásnak.

Gyakorlati példa:
9

https://de.wikipedia.org/wiki/Language_Acquisition_Device ; [2017. május]
http://www.sprachfoerderung.info/spracherwerb.htm [2017. május]

10

34

Ahhoz, hogy az interakció és kommunikáció kialakuljon, az oktató labdajátékot javasol
csoportmunkaként. A tanulók mindenféle tanulási cél nélkül lépnek interakcióba és beszélgetnek
egymással. Egyszerűen csak kommunikálni kezdenek egymással, és bonyolult nyelvi kifejezéseket
tanulnak meg a többiektől és az „edzőtől” is. A tanulók ezeket a kifejezéseket más helyzetekben is
használhatják.
Alkalmazása a családi oktatásban:
Az elmélet jól alkalmazható a családokban, ezáltal a résztvevők interakcióba kerülhetnek másokkal is
a saját családtagokon kívül. Hatékony módszer lehet amennyiben csoportban való munkát kínálunk
fel a résztvevők számára annak érdekében, hogy különféle tevékenységek közepette tanuljanak
egymástól és pl. gyakorolják a kérdésfeltevést is.
Kognitív elmélet
A kognitív és nyelvi fejlődés alapfeltétele a környezet konkrét megtapasztalása az érzékszerveinken
keresztül. Általuk megalkotható, egyre tovább finomítható, internalizálható és végül szóval
jelképezhető a tárgyak képe. A nyelv az absztrakt gondolkodás fejlődésének feltétele is egyben. 11
Megvalósítás:
Az ember információkat szerez az emberi élet minden témájáról, amelyek kogníciók formájában
maradnak meg.
Ebben az esetben a tanulónak és az oktatónak is központi vagy aktív szerepe van. A tanuló
információkat és probléma-meghatározásokat kap az oktatótól, és azok alapján a tanuló megoldási
módokat dolgoz ki.
Az oktató az új dolgokat a korábbi tapasztalatokhoz köti. Előbb meghatározza a tanulási témával
kapcsolatos rendelkezésre álló ismeretek prioritási sorrendjét. Ez egy tárgyra vonatkozó oktatói
struktúrát eredményez, és a tanuló aktív és egyéni módon szervezheti meg a tanulási folyamatot. Az
oktató tanulmányvezetőként segítséget nyújt a tanulónak, amelynek eredménye, hogy a tanuló
kapcsolatot teremt a már megtanult és az új tananyag között.
Gyakorlati példa:
Az oktató különböző típusú labdákat mutat a tanulóknak. Ők megvizsgálják és megérintik a tárgyakat,
miközben az oktató elmondja nekik a labdák neveit. A tanulók némi ismétlés után beépítik a szavakat
a szókincsükbe.
Alkalmazása a családi oktatásban:
A kognitív teória szintén alkalmazható a családi oktatásban. Alkalmas lehet az új szavakat
elsajátításában. Például a tanórák alatt előkerülhetnek kis tapintható tárgyak, az oktató vagy más
családtag körülírhatja az adott tárgyat vagy megnevezheti, majd együtt ismételhetik a szavakat a
gyerekekkel.

11
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Alkalmazhatósága a felnőttoktatásban
„A párbeszédes tanulás” (Urs Ruf, Peter Gallin) 12
A résztvevő és az oktató közötti párbeszéd,
egyénreszabottan van felépítve, de követve a
tantervet
A tanuló fő feladata, hogy hitelesen dokumentálja a
leckéket (úgynevezett „Lernjournale”).
A párbeszéd eszközei:
● Az alapgondolat
● Nyílt feladatok
● Napló
● Visszajelzés
● Normák
A párbeszédes tanulás és az utasításmódszere 13
A párbeszédes tanulás
●

Tananyag és a résztvevők egymásra találása

Pedagógiai alapgondolatok:
● Minden tanulónak személyes párbeszédet
kell folytatnia egy bizonyos témáról, úgy kell
hozzáállnia, mint a kutatást végző
szakértőnek.
Sorrend:
● Mindenki nekilát, és felhasználva a saját
kreativitását,
megoldja a
feladatot
(gondolatok kifejezése stb.)
Napló:
● A tanulók történeteket mesélnek, leírják az
észrevételeiket a tanultakkal és a
tananyaggal kapcsolatban.

visszajelés

alapgondolat

Normák

napló

nyílt feladatok

Az utasítás fogalma
●

Ismeretek átadása és gyakorlása

Pedagógiai alapgondolatok:
● Minden tanulónak oly módon kell kezelnie a
dolgot, ahogy azt a segédkönyvek írják.

Feladat:
● El kell érnie az előírt célt. Ha valaki nem
tudja megtenni, kizárják.

Gyakorlat és vizsgalap:
● A tanulók megpróbálják a lehető
legszakszerűbben felhasználni a technikai
ismereteiket
és
a
szabványosított
eljárásokat.
Visszajelzés (fejlődési szempontból):
Javítás (hiányosság szempontjából):
● A képzést végző személy kiértékeli a ● A képzést végző személy megállapítja a
résztvevő tanulási eredményeit, és
hibákat, és figyelmen kívül hagyja a
javaslatokat tesz a témakör szélesítésére.
technikai normáktól való eltéréseket.

12

https://de.wikipedia.org/wiki/Dialogisches_Lernen [2017. május]
Dialogisches Lernen nach Urs Ruf und Perter Gallin, page 2;
http://arbeitsplattform.bildung.hessen.de/fach/2/news/dez/dialog.pdf [2017. május]
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Az elemi matematika didaktikája
A didaktika az alábbi kérdéstípusokra keresi a válaszokat: Mit kellene és mit tudnának elsajátítani a
tanulók a matematikai tanegységben? Hogyan kellene vagy lehetne tanítani egy bizonyos matematikai
tartalmat, illetve hogy lehetne/kellene átadni egy bizonyos matematikai kompetenciát? Hogyan
lelhetnék kedvüket a tanulók a matematikai tevékenységekben?
A didaktika egyrészt a matematika felé közelít (mit kellene elsajátítaniuk a tanulóknak?), másrészt a
tanulók felé (miként oktassák a matematikát, hogy az minél érthetőbb és élvezhetőbb legyen a tanulók
számára?).
Didaktikai elvek
A többi elvhez hasonlóan a didaktikai elveket sem szabad merev utasításokként vagy az oktatás
„receptjeként” értelmezni. Ezek inkább javaslatokként értelmezhetőek és strukturális segédletet
nyújtanak az oktatás megvalósításához.
Fontos, hogy az oktató tegye fel magának a kérdést: Milyen előzetes ismeretek szükségesek a tanulók
részéről, ahhoz hogy képesek legyenek a tartalom elsajátítására?
A tanulókkal folytatott spontán beszélgetésekből is sok minden kiderülhet az oktató számára arról,
hogy milyen előzetes ismerettel rendelkeznek a résztvevők. Az erre szánt idő is fontos része lehet az
oktatási folyamatnak.14
Az E-I-S leképezés alapelvei (J.S. Bruner)
Matematikai műveletek három különböző módon mutathatók be a tanulók számára:
● “enaktiv” – cselekvéses módon
● “ikonisch” – képletesen, ábrázolva
● “symbolisch” – szimbolikus módon
A cselekvési szint esetében megkülönböztethető az is, hogy a tanuló maga végzi a cselekvést, tanúja a
cselekvésnek vagy csupán elmondták neki a cselekvést és elképzeli azt.
Gyakorlati példa:
Négy lány és három fiú moziba megy. Hány jegyet kell vásárolnod?
●

A két mennyiség összevonását mutatja be egy cselekvést. A folyamat szimbolikusan is leírható
(4+3 = 7). 15

A műveleti elv
A tárgyrögzítés azt vizsgálja, hogy a különböző egységek hogyan épülnek fel és hogyan viselkednek, ha
műveleteket végeznek rajtuk.
14

http://www.didmath.ewf.uni-erlangen.de/Vorlesungen/Hauptschule/Zahlbereiche/ws08_09/Did06_04.pdf , 1. oldal
[2017. május]
15
Ugyanott

37

Szigorúbb értelemben ez azt jelenti, hogy a kompozíciós képesség, asszociativitás és reverzibilitás
fontos szerepet játszik egy matematikai terület bevezetése és gyakorlása közben.16
A tanuló rendszer-jellegű tanulási folyamata:
● Megvizsgálni – mely műveletek valósíthatóak meg és ezek hogyan kapcsolódnak egymáshoz
● Megtudni – mely jellemzőkre és tárgyakhoz való viszonyokra van hatással a konstrukció
● Megfigyelni – milyen hatással vannak a műveletek a minőségekre és a tárgyak viszonyaira (“mi
történik ezzel, ha…”)

Konkrét felhasználási lehetőség felnőttoktatásban (jó gyakorlati modell)
“mathe 2000” (Wittmann& Müller)17
Ez a koncepció az aktív és felfedező tanulás elvén alapul, ami az önálló kutatást, és az információk
átalakításának és a tudás fejlesztésének saját tevékenységekkel történő megvalósítását jelenti.
Célterületek:
Tevékenység iránya, eredményes gyakorlat, problémamegoldó cselekvés, együttműködő tanulás,
megkülönböztetés, tanulás összetett helyzetekben és egyéni megoldási módszerek.
Szerepjáték – összeadás mindennapi helyzetekben:
A matematikai könyvben bemutatott helyzetet a tanulók eljátsszák. Ezután a tanulók felírják a
műveletet a táblára, ily módon világos képet kapnak az összeadás jelentőségéről a mindennapi
helyzetekben.
Nyomon követő gyakorlat:
Három tanuló szabadon kigondol összeadási gyakorlatokat, az előző feladatok alapján. Ezeket
megjegyzik és megpróbálnak elmondani egy „számtani történetet”, egy vázlat segítségével a többi
tanulónak. A nyelvi nehézségek miatt segítséget kaphatnak az oktatótól, például egy kulcsszót, amely
kibővíthető egy képleírásra is.
A tanulási célok:
 A tanulók megismerik az összeadás műveletének felhasználását mindennapi helyzetekben.
 A tanulók a cselekvés szintjén magyarázzák el az összeadást, és szimbolikus szintre viszik át az
összefüggést.
 A tanulók ismerik a műveleti jelek jelentéseit.

A tanulási eredmények fontos szempontjai
A tanítási folyamat megtervezése során fontos, hogy az oktató először összegezze, hogy mi az, amit a
résztvevőktől elvár, mi az, amit a képzés végén szeretne, hogy tudjanak. A tervezés tehát a következő
kérdéssel kezdődik: mit akarok ezzel a folyamattal elérni és hogyan fogom elérni azt?
A DeSeCo, OECD, Tuning programok és számos más programok is megpróbálták a jelenkori világban
való boldoguláshoz szükséges kulcskompetenciák meghatározását, amelyekre egy egyén egész élete
folyamán szert tesz a kötelező oktatás során, valamint a nem hivatalos és informális tanulási
folyamatokban.
16

Ugyanott, 4. oldal
http://193.174.11.181/PDF-Files/suhr_ue.pdf , 2. oldal [2017. május]
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A kulcskompetenciák a következők: anyanyelven való kommunikációs képesség; egy idegen nyelven
való kommunikációs képesség; a matematikai és technológiai ismeretek megértése és felhasználása; a
digitális technológia használatának képessége; tanulási képesség; szociális és polgári készségek
multikulturális környezetben; vállalkozói készség és a kulturális örökség ismerete.
A kulcskompetenciák három kategóriába sorolhatók:
1) Eszközök interaktív használata (nyelvek, szimbólumok és szövegek használata), ismeretek és
információk használata, technológiai ismeretek használata);
2) Heterogén csoportokkal való kommunikáció képessége, interakciók (jó kommunikáció kialakítása
másokkal, csapatmunka, konfliktusok kezelése és megoldása);
3) Önálló cselekvés (a szélesebb körű összefüggés megértése, amelyben tevékenykedünk, önálló
élethez szükséges képességek, életünk irányításának képessége - célok, prioritások és
megvalósítási stratégiák felállítása, problémamegoldás, saját érdekeink megértése, és azok
érvényesítésének képessége összetett környezetekben).
Amennyiben tudjuk, hogy mit akarunk elérni a tanítási folyamattal, milyen kompetenciákat szeretnénk,
hogy a résztvevők alaposan elsajátítsanak, akkor kitűzzük a tanítás céljait és megfogalmazzuk a tanulási
eredményeket.
A célkitűzésekből lehet arra következtetni, hogy az oktató mit akar elérni a tanítási folyamatban vagy
az adott tanórán. A pedagógiai célok tehát arra vonatkoznak, hogy az oktató mit akar tanítani, mik az
oktató szándékai, emellett a tanulással kapcsolatos eredményeket is összefoglalják, pl. mit várnak el a
résztvevőktől, hogy elérjenek a tanulási folyamat végén.
Dragičević és Dželalija18 szerint a tanulási eredmények világos és pontos megállapítások arról, hogy a
résztvevőknek mit kell tudniuk, megérteniük és mire kell képesnek lenniük a tanítási folyamat végén.
A tanulási eredmények az illető személy tanulással megszerzett és a tanulási folyamat után bizonyított
képességei, kompetenciái.
A tanulási eredmények, az oktatási céloktól (célkitűzésektől) eltérően pontosan meghatározzák azt,
hogy az oktatott személynek (és nem az oktatónak) mire kell képesnek lennie.
A tanulási eredmények19 nem a tanítási folyamatban alkalmazandó tevékenységtípusokat vagy
metodológiákat jelölik meg, hanem az elvárásokat, amelyeket a résztvevők képesek lesznek teljesíteni
a tanulási folyamatot követően. A tanulási eredmények megfogalmazása OKOS (SMART) kell legyen:
● Specifikus (“Specific”, az eredménynek a lehető legspecifikusabbnak kell lennie, világos és
konkrét megfogalmazással);
● Mérhető („Measurable”, a tanulási eredmények mérése lehetővé teszi a felmérés
tárgyilagosságát, valamint fontos kritériumokat és módokat határoz meg arra vonatkozóan,
hogy hogyan mérjék, hogy a kívánt eredményt elérték-e);
● Elérhető/megvalósítható („Achievable/Agreed”, noha az oktató előre meghatározza a
tanulási eredményeket, fontos, hogy a résztvevők jól ismerjék a program által elvárt
eredményeket/az egyes tanegységek tanulási eredményeit az egyes tanegységek kezdetén);
● Realisztikus („Realistic”, azt is biztosítani kell, hogy a tanulási eredmények reálisak,
elérhetőek legyenek a tanulási folyamat időtartama alatt/a célcsoport számára);

18

Dragičević/Dželalija (2016)
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●

Időben meghatározott („Timely defined”, a tanulási eredményeknek korlátozott idő alatt kell
elérhetőnek lenniük, a megfogalmazásnak tükröznie kell az időkeretet is, amelyben
megvalósulnak).
A megtervezett tanulási eredmények határozzák meg a tanítási, tanulási és a felmérési módszerek
kiválasztását.
Az oktatási folyamat tervezésére, előkészítésére és kiértékelésére leggyakrabban használt elméleti
keretek egyike a Bloom-féle taxonómia.
Bloom taxonómiája szerint a tudáselemek, tudástartományok a következők lehetnek: kognitív, affektív
és pszichomotoros.
Bloom taxonómiája lehetővé teszi a résztvevők minőségileg különböző típusú ismereteinek,
készségeinek és magatartásainak mérhető módon való megjelenítését. A mérhetőség érdekében
fontos az aktív igék használata a tanulási eredmények megfogalmazásakor.

VII.

Kognitív terület
(Bloom, 1956; Pohl, 2000)
-

Affektív terület
(Krathwohl, 1964)
-

Pszichomotoros terület
(Simpson, 1966)
eredet/keletkezés

VI.

szintézis/létrehozás

-

hozzáigazítás

V.

kiértékelés

jellemzés

összetett nyílt válasz

IV.

elemzés

megszervezés

mechanizmus

III.

alkalmazás

értékelés

irányított válasz

II.

megértés

válaszadás

beállítás

I.

ismeretek

befogadás

érzékszervi ösztönzés

Kategóriák
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Tanegységek
A családi oktatás egyedi oktatási módszer, amely révén több generáció tanulhat együtt. A gondviselők
vagy akár távolibb rokonok is bevonhatók a tanulásba.
A módszer több tanulási helyzetben is alkalmazható. Akár kötetlen tanulási helyzetekben is
alkalmazható, mint családnapok a közösségi központban, ugyanakkor olyan kötöttebb tanulási
helyzetekben is hatékonyan alkalmazható, mint például a családi tanulási alkalmak. A kötött
tanfolyamok célja az írás-olvasás elsajátítása, a matematikai és digitális kompetenciák fejlesztése.
A családi oktatás kézikönyvének (Family Learning Works) szerzői szerint a családi oktatás olyan tanulási
tevékenységet jelent, amelyben mind gyermekek, mind felnőtt családtagok részt vesznek, a várható
tanulási eredmények mindenkit megilletnek.
Előnye, hogy a családtagok egymás társaságában és egymástól tanulhatnak. Az ilyen típusú
tanfolyamok révén az oktatók nem csak különböző képességeket tudnak fejleszteni, hanem a szülőgyerek vagy a gondviselő-gyerek kapcsolatot is fejleszteni tudják.
Ez a típusú kötetlen oktatás bátoríthatja a felnőtteket tanfolyamon való részvételre. A módszer által a
szülőket vagy családtagokat olyan helyzetekben lehet bevonni, amikor megtanulhatják azt is, hogy
hogyan nyújthatnak segítséget a gyermekeknek a házi feladat elkészítésében1 (sok roma felnőtt nem
tud segíteni gyermekének a házi feladat elkészítésében).
Nem csupán a felnőtteknek, a gyermekeknek is javára szolgál, ha részt vesznek egy családi tanulási
tanfolyamon. A gyermekek esetében a szociális készségek fejlődését is nyomon követheti az oktató.
A romák számára a család az egyik legfontosabb érték. Megszokott, hogy több generáció lakik együtt
egy háztartásban. Nem csupán az otthonukat osztják meg, de a különböző feladatokat is (pl. a
gyermeknevelést).
A családi oktatás struktúrája és a családias környezet vonzóbb lehet a roma családok számára, mint a
kizárólag felnőtteknek szánt hagyományos oktatási rendszer. A családi oktatás megengedi számukra,
hogy családtagjaikkal közösen vegyenek részt az oktatási folyamatban. A tanfolyam egyes részeit akár
a család otthonában is le lehet bonyolítani.
A hasonló képzéseken résztvevő családokkal készített felmérésből kiderül, hogy a szülők
magabiztosabbá váltak a kommunikációban és kapcsolattartási képességeik is fejlődtek a tanfolyamot
követően. A tanfolyam alatt a családtagok szintén fejlődtek az írás-olvasás, matematikai készségek
terén is. A szülők értékelése szerint, jobb szülői képességekre is szert tettek, jobban sikerült kezelni
gyermekeik viselkedését, hatékonyabban tudtak segíteni nekik a házi feladatok megoldásában.20
Mivel a családi oktatás nem egy szokványos tanfolyam típus, több figyelmet igényelhet az oktató
részéről, akinek fel kell készülnie erre a típusú oktatásra. Az oktatónak fontos szerepe van a családok
tanulási folyamatában. Fontos feladata az oktatónak, hogy folyamatosan bátorítsa, motiválja és
bevonja a családtagokat az aktív tevékenységbe. A családdal kialakított és fenntartott szoros, bizalmon
alapuló kapcsolat igen pozitívan befolyásolhatja a tanfolyam eredményeit.

20http://dera.ioe.ac.uk/343/1/Family%20learning.pdf
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Általános javaslatok a képzés megvalósításához
Ez a fejezet néhány általános javaslatot kínál a képzés megvalósításához és a célcsoporttal folytatott
munkához, ezáltal meghatározva a tanegységek legfontosabb irányelveit.
A felnőttoktatással foglalkozó szakértők és a roma felnőttekkel végzett félstrukturált interjúk valamint
a roma közösséggel folytatott munkánkból szerzett tapasztalatok segítettek abban, hogy
megfogalmazzuk a lennebb olvasható javaslatainkat, általános leírást.
A képzés résztvevői
A családi oktatás célcsoportja a roma családok.
Ebben a kontextusban a család meghatározása minimum 3 családtagot jelent, akik több mint egy
generációból származnak. A résztvevők lehetnek gyerekek és szüleik, nagyszülők, nagybácsik,
nagynénik vagy más távolabbi rokonok. Ilyen módon válik lehetővé, hogy több generáció tagjai együtt
tanulhassanak.
Az első osztályos gyermekek már részt vehetnek a családi oktatásban. A kisebb gyerekeknek szükséges
gyermekfelügyeletet is biztosítani.
Az oktatónak figyelembe kell vennie a résztvevő gyerekek és felnőttek életkorát. Tizenévesek
bevonásával más lesz a csoport dinamikája, mint fiatalabb gyermekek bevonásával. Minden
korcsoportnak megvannak a maga jellegzetességei, igényei. Az oktató kreativitásán múlik, hogy
megfelelő módon kezelje, vonja be a különböző életkorú gyermekeket és felnőtteket, valamint, hogy
az életkoroknak megfelelő módszereket alkalmazzon.
A szülők és tinédzserek között felmerülhetnek konfliktusok is. Ennek kezeléséről a család dinamikájáról
és konfliktuskezelésről fejezetben írtunk.
Nemek szerinti megoszlás
A tanfolyamot többnyire vegyes családi csoportokra terveztük, de amennyiben az oktató úgy látja,
célszerűbb felosztani a csoportot női és férfi csoportra bizonyos feladatok teljesítésekor, az ő döntésén
múlik.
A motiváció fenntartása
A résztvevők motiváltsága és kitartása elengedhetetlen ahhoz, hogy sikeresen el tudják végezni a
tanfolyamot. A motiváció témájára nagy hangsúlyt fektettünk az interjúk során is. Úgy a
felnőttoktatással foglalkozó szakértőktől, mint a felnőtt roma személyektől azt próbáltuk megtudni,
hogy miként ösztönözhetnénk a résztvevőket.
Az oktató feladatai közé tartozik, hogy folyamatosan ösztönözze, motiválja a résztvevőket:
 A résztvevők motiválása érdekében az oktatónak el kell mondania, hogy milyen
készségek/kompetenciákat szerezhetnek meg a tanfolyamon, milyen témákról lesz szó
valamint azt is, melyekre nem kerülhet sor. Fontos szem előtt tartani, hogy nem szabad
olyasmit ígérni, ami nem biztos, hogy teljesülni fog, például állást a tanfolyam befejezése után.
 A résztvevők motiválása érdekében a tanfolyamoknak gyakorlatiasnak és a mindennapi
életükkel kapcsolatosnak kell lenniük.
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Nagyon fontos az is, hogy az oktató elnyerje a résztvevők bizalmát, és egyenértékűként kezelje
őket, ne alázza vagy szégyenítse meg őket.
A motiváció fenntartása azonban csak egy része a teljes képnek – fontos, hogy az oktató felkeltse az
érdeklődést, a kialakítsa a résztvevők motivációját. Fontos, hogy a résztvevőkkel való konkrét munkát
megelőzze egy bevezető fázis:
 Kapcsolat a helyi közösségekkel: előnyt jelenthet, ha az oktatót már ismerik a közösségben, ezért
még a tanfolyamok elkezdése előtt jó, ha sikerül megismerkednie a közösség tagjaival.
 Szociális munka: a szociális munka és a szociális tanácsadás fontos szerepet játszhat – például a
tanácsadás során, egy biztonságos és megbízható környezetben, megemlíthető és megvitatható az
oktatás és fontosságának a témája.
 Példaképek: sikertörténetek bemutatása is lehet egy módja annak, hogy az oktatók ösztönözni
tudják a résztvevőket. A sikertörténetek olyan roma személyek életét mondják el, akik be tudták
fejezni az oktatást, sikereket értek el. Akár fel is kérhetők sikeres roma személyek, hogy elmondják
a közösség számára, hogy hogyan segíthetne az oktatás a mindennapi életükben.
• Ne ígérjen meg semmit, ami nem teljesülhet (főleg állásokkal kapcsolatban ne).
 Kapcsolat az iskolákkal: Ha vannak olyan iskolás gyermekek, akik részt vesznek a családi
oktatásban, hasznos lehet meglátogatni az iskolát is - az oktatóval való ismerkedés végett.
 A gyermekek iránti törődés és tisztelet kimutatása: A korábbi tapasztalatok alapján a szülők és
nagyszülők azért vettek részt a tanfolyamokon, mert fontos volt számukra, hogy tudjanak a
gyermekek segítségére lenni a házi feladat elkészítésében, hogy mesét olvashassanak nekik, stb.
Fontos, hogy a családtagokkal szemben türelemmel viszonyuljon az oktató, időbe telhet az ismerkedési
folyamat, egy bizalmi kapcsolat kialakulása a résztvevők és az oktató között. Megnehezíti az is a
feladatot, hogy legtöbb roma felnőttnek negatív tapasztalatai vannak az oktatással, iskolával
kapcsolatban.
Ne feledje, hogy mindenki, aki részt vesz a tanfolyamon, megosztja majd pozitív tapasztalatait a
közösségükben és ezzel akár meg is sokszorozhatja a résztvevők számát.
Motivációs eszközök
A különböző ösztönző eszközök hasznosak lehetnek a résztvevők motivációjának fenntartásában,
ahogy ezt szakértőink is említették az interjúk során. Természetesen előnyösebb lenne, ha a
résztvevőket csupán belső motivációjuk ösztönözné abban, hogy részt vegyenek a tanfolyamon, de a
tapasztalat azt mutatja, hogy a különböző külső ösztönző eszközökre is szükség lehet. Ezek a külső
motivációs eszközök hatékonyan működhetnek a roma felnőttek esetében. Javasoljuk tehát a
különböző ösztönző eszközök alkalmazását is, amennyiben erre a képzést szervező szervezetnek van
anyagi forrása.
A különböző külső ösztönző eszközöket a résztvevők mindennapos szükségleteihez kell igazítani –
például, amennyiben élelmiszercsomagot ad át a képzés szervezője, tudnia kell, hogy a résztvevőknek
van-e hűtőszekrénye, hogyan tudják elkészíteni és hol tudják tárolni az ételt. Fontos, hogy csak olyan
élelmiszert kapjanak a résztvevők, amit fel tudnak használni/el tudnak fogyasztani.
Alább felsorolunk egy pár hasznosnak és kevésbé hasznosnak tűnő ösztönző eszközöket, valamint a
javaslatokat arra nézve, hogy ezek miként használhatók fel a legjobban.
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Azt javasoljuk, hogy a képzés időtartama alatt, a szünetekben legyen ingyenes üdítőital, kávé,
tea, sütemény (hazavitelre is a családtagoknak) és amennyiben lehetséges egy ebéd is a
résztvevők számára.
Az élelmiszercsomagok segítséget jelenthetnek, de fontos, hogy csak olyan termékeket
tartalmazzanak, amelyeket a résztvevők tényleg felhasználhatnak. Emiatt fontos, hogy az
oktató ismerje a résztvevők szokásait, lakhatási körülményeit (pl. hogy, van-e a családnak
hűtőszekrénye, van-e lehetősége arra, hogy főzzön, stb.).
Különböző ruházati cikkeket és tisztálkodási szereket (tusfürdő, sampon, borotva, stb.) is
adhatunk a résztvevőknek – de akárcsak a fenti esetben, az oktatónak/képzés szervezőjének
meg kell győződnie arról, hogy a termékek valóban hasznosak a résztvevők számára.
Tanszereket (jegyzetfüzetek, ceruzák, radírok, stb.) tartalmazó csomagok is adományozhatunk
a résztvevőknek. Fontos az is, hogy a tanszercsomagok mellett, az oktató/képzés szervező
figyeljen arra, hogy a tanteremben mindig elegendő tanszer álljon a résztvevők rendelkezésre.
Megtörténhet, hogy valaki elfelejti elhozni vagy elveszti a korábban megkapott
tanszercsomagot. Fontos tehát, hogy mindig legyen megfelelő mennyiségű tanszer az oktatási
központban, hogy hatékonyan lehessen dolgozni akkor is, ha a résztvevők nem hozzák el saját
füzeteiket, írószereiket.
Néhány felnőttoktatással foglalkozó projektben a résztvevők pénzbeli adományt is kaptak, ha
rendszeresen részt vettek a tanórákon.
A projektcsapat szerint ez valóban hatékony motivációs eszköz lehet. Ilyen körülmények között
a résztvevők rendszeresen járhatnak, mivel a kapott összeg kárpótolhatja őket a képzés miatt
elmaradt jövedelem kiesés miatt (ami származhat napszámos munkából,
hulladékgyűjtögetésből, eladásból, koldulásból, stb.).
Ez a fajta juttatás megváltoztatja a tanfolyam dinamikáját, így fontos, hogy ezt óvatosan
alkalmazzuk – amennyiben a képzés szervezője úgy dönt, hogy ebben a fajta juttatásban
részesíti a résztvevőket, fontos, hogy a képzés alatt figyelemmel kövesse a tanulók aktív
részvételét, illetve hogy a jelenlét mellett figyeljen a résztvevők teljesítményére is.

A résztvevők lemorzsolódása
Egy másik fontos kérdése a képzésszervezésnek, a résztvevők lemorzsolódásának kezelési módja.
Természetesen minden résztvevőnek joga van ahhoz, hogy bármikor abbahagyja a tanfolyamot,
amennyiben kényelmetlenné vált számára a részvétel vagy bármilyen személyes/családi probléma
miatt már nem tud részt venni a tanórákon.
Amennyiben jelzik az oktatónak, hogy valaki többet nem tud részt venni a tanórákon, a következő
intézkedéseket ajánljuk az oktató/képzésszervező számára:
 Látogassa meg az otthonában a résztvevőt, próbálja megtudni, hogy mi a valódi oka annak,
hogy abba szeretné hagyni a képzést.
• Amennyiben kialakult már egy bizalmi kapcsolat az oktató és a résztvevők között, a résztvevők
úgy érzik, hogy nyíltan beszélhetnek nehézségeikről, sokkal valószínűbb, hogy fény derül arra
a valódi okra, ami miatt nem kívánja folytatni a tanfolyamot a résztvevő. Fontos, hogy
beszéljünk ezekről a problémákról, és hogy a résztvevővel közösen próbáljunk esetleges
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megoldásokat találni arra, hogy folytatni tudja a tanfolyamot.
• Fel lehet ajánlani, hogy legtöbb két hétig még fenntartják a résztvevő helyét, ha azonban ez
idő alatt nem gondolja meg magát, a helyet átadhatják egy másik személynek.
• A résztvevő kaphat egy tanúsítványt/leírást az addig megszerzett kompetenciákról, azonban
fontos, hogy az oktató tudatosítsa benne, hogyha meggondolja magát és újból részt akar majd
venni, akkor elölről kell kezdenie a tanfolyamot.
• Amennyiben lehetséges (ha az oktató még nem haladt nagyon előre a tananyaggal), a kijelölt
idő után (legtöbb 2 hét várakozási idő) próbáljon keresni valakit, aki csatlakozni szeretne a
tanfolyamhoz.
Fontos szem előtt tartani azt is, hogy egy új személynek nehéz lesz bekapcsolódni és bepótolni
az addigi tananyagot.
Ebben az esetben fontos az egyéni felmérés, hogy megtudjuk, hogy az új személy képességei
megegyeznek-e a csoport többi tagjának képességeivel (a felméréshez használhatja a
különböző tanegységekben leírt felmérési eszközt).
Amennyiben az egyik családtag nem kívánja folytatni a képzést, tárgyaljon vele négyszemközt, majd a
család többi részével is, hogy kiderüljön, mi az oka, ami miatt nem szeretné befejezni az oktatási
folyamatot.
A tanórákról való hiányzás:
Megtörténhet, hogy a családtagok hiányoznak különféle okok miatt, mint betegség vagy egy fontos
hivatalos találkozó. Annak érdekében, hogy senki se maradjon le a többiektől, nevezzen ki a jelenlevő
családtagok közül valakit, aki megmutatja mivel foglalkoztak azon a találkozón, amikor az illető személy
hiányzott. Amennyiben szükség van az oktató segítségére, vegye át vele a tanóra anyagát.
Szerződéskötés a résztvevőkkel
A tanfolyam megkezdése előtt sor kell, kerüljön a résztvevő és az oktatást szervező
intézmény/szervezet közötti szerződés megkötésére.
A szerződéskötés során fontos, hogy a szerződéseket megfelelően elmagyarázzák a résztvevőknek.
Amennyiben nincsen egy szerződési minta, amelyet használni kell, az oktató megkérdezheti a
résztvevőket is, hogy mit szeretnének, mi az, ami bele kerüljön a szerződésbe?

A képzéshez szükséges didaktikai eszközök biztosítása
Minden tanszert az oktatás szervezőinek kell biztosítani: minden résztvevő számára a munkalapokat ki
kell nyomtatni, az összes szükséges tanszert is biztosítani kell mindenki számára (tollak, papír, a
gyakorlati feladatokhoz szükséges anyag stb.).
Hasznos lenne, ha minden résztvevő kapna egy jegyzetfüzetet is valamint egy iratgyűjtőt, annak
érdekében, hogy összegyűjtsék az összes olyan feladatlapot, amit a képzés során kapnak.
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A tanfolyam végén az oktató átadhatja a résztvevőknek a teljes tananyagot tartalmazó portfóliót, hogy
azt bemutathassák, ha egy másik tanfolyamra jelentkeznek.
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A tanórák menete
Az alábbiakban röviden leírtuk, hogy milyen részekre bontható egy tanóra. Részleteiben csupán azokra
az általános mozzanatokra tértünk ki, amelyek megegyeznek mindegyik tanóra esetén.
Ezek az általános és talán egyértelműnek tűnő mozzanatok, mint a résztvevők üdvözlése, vagy az
ismétlés fontos szerepet játszhatnak abban, hogy a tanfolyam sikeres legyen.
A résztvevők üdvözlése
Fontos, hogy az oktató elegendő időt fordítson a résztvevők üdvözlésére – fontos, hogy ne csak
köszöntse őket, de érdeklődjön hogylétük felől, arról, hogy mi történt velük, amióta utoljára
találkoztak, stb.
Az erre a mozzanatra szánt idő nagy segítségére lehet az oktatónak, hogy egy bizalmi kapcsolatot
alakíthasson ki a résztvevőkkel.
Az oktató arra is felhasználhatja ezeket a beszélgetéseket, hogy megtudja, hogy az általa tervezett
gyakorlatok hasznosak lesznek-e a résztvevők számára, fel tudják-e használni mindennapi életükben.
Amennyiben lehetséges, az üdvözlés folyamán kávéval, vízzel vagy más üdítővel is megkínálhatja az
oktató a résztvevőket.
Javasoljuk, hogy a képzés megkezdése előtt legalább 15 percet szánjon erre a mozzanatra – erre a
tanóra hivatalos kezdete előtt is sor kerülhet, ezért jó, ha az oktató és a roma közvetítő korábban
érkezik.
Tanulási eredmények bemutatása
Mielőtt az oktató bevezetné az aznapi foglalkozás témáját, pontosan közli a résztvevőkkel, hogy mit
tanulnak majd ezen a tanórán és annak milyen eredménye, milyen hatása lesz a mindennapi életükben.
(pl. a tanóra után a résztvevők képesek lesznek…)
Ezeket az eredményeket SMART módon kell megfogalmazni, hogy a résztvevők maguk is
ellenőrizhessék, hogy mit tanultak aznap (a példaként megadott tanórák esetében feltüntettük a
várható tanulási eredményeket).
Visszatekintés
Különösen azok a tanórák esetében fontos a visszatekintés, rövid átismétlés, amelyeknek tartalma
szorosan kötődik egymáshoz.
A témától függően, az ismétlésre szánt idő lehet rövidebb vagy hosszabb, de legalább 5 percig kell
tartania.
Az ismétlési módszerek változatosak és kreatívak lehetnek – például az oktató szervezhet kiscsoportos
beszélgetést, ahol a téma az előző tanórán tanultak lesznek vagy alkalmazhat az oktató olyan
játékosabb módszert is, mint a kvíz, találós kérdés is.
A tanóra témájának a bevezetése
A téma bevezetése történhet játékos módon is, hogy felköltse a résztvevők figyelmét.
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A tanóra témájának kibontása
A különböző tanegységekhez (írás és olvasás, matematika, digitális kompetenciák) tartozó tanórák
konkrét gyakorlatainak leírásának mintáját megtalálhatja a függelékben.
A tanultak összefoglalása
A tanórák végén az oktatónak össze kell foglalnia a tanultakat. Ahhoz is ötleteket adhat az oktató, hogy
az újonnan tanultakat hogyan próbálhatják ki a résztvevők a mindennapjaikban.
A tanulási eredmények leellenőrzése
Minden tanóra témája valamint tanulási eredményei különböznek egymástól. Fontos, hogy az oktató
megfigyelje, hogy a résztvevők tudják-e teljesíteni az előre meghatározott tanulási eredmények
elvárásait.
Ötletek a megfigyeléshez/felméréshez: a résztvevők megfigyelése a tanóra alatt, az aznapi gyakorlatok
áttekintése és visszajelzés adása, rövid kvíz készítése a résztvevők részére, a résztvevők megkérdezése
arról, hogy az utóbbi 45 percben mit tanultak/mire emlékeznek.
A csoportfoglalkozás lezárása, elbúcsúzás a résztvevőktől
A résztvevők üdvözléséhez hasonlóan a búcsúzás is fontos szerepe van. Az oktatónak és a roma
mediátornak számításba kell vennie, hogy a tanórákat követően még valószínűleg maradnia kell egy
kötetlen beszélgetésre a résztvevőkkel.
Ez a beszélgetés hasznos lehet az oktató számára, többet megtudhat a résztvevőkről, megkérdezheti
őket, hogy mi az, mire lenne szükségük, milyen nehézségekkel küzdenek, stb.
Valószínűleg udvariatlannak tűnne a résztvevők számára, ha az oktató a tanórát követően rögtön
elköszön és távozik, ez valószínűleg nem segítené a jó és bizalmi viszony kialakítását.
Az oktatónak akár a kezdettől fogva elmondhatja a résztvevőknek, hogy még van tizenöt/harminc
percük a tanórát követően, amikor beszélgethetnek, majd utána el kell válniuk egymástól.
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Megfigyelési ívek kitöltése
A résztvevők fejlődésének folyamatos követése lehetővé teszi az oktató számára, hogy észrevegye és
nyilvántartsa az oktatási folyamat során elért fejlődést.
A folyamatos felmérés abban is segít az oktatónak, hogy felidézze azokat a tevékenységtípusokat,
amelyek kedvező hatással voltak a csoportra, illetve azokat, amelyek esetleg túl nehezek voltak a
résztvevők számára.
A tanórát követően az oktatónak ki kell töltenie a megfigyelési ívet. A megadott ívben az oktató
leírhatja az általános megfigyeléseit: melyek azok a gyakorlatok, amik jól működtek a csoportban,
milyen gyakorlatok jelentettek nehézséget a résztvevők számára, valamint azt hogy mi az, amire még
vissza kell térniük, mert nem volt teljesen egyértelmű a résztvevők számára, vagy nem maradt
elégséges idő arra, hogy az adott témát kifejtsék.
Amennyiben az oktató észreveszi, hogy a résztvevőknek nehézségeik vannak a kívánt eredmények és
a javasolt tanulmányi eredményei elérésében, akkor módosíthatja tantervét úgy, hogy a következő
tanórához más jellegű/típusú tevékenységeket tervez.
Ezt követően az oktató személyre szólóan is megjegyezheti a megfigyelési ívben, hogy kinek, milyen
téma okozott nehézséget, mit kell még gyakorolniuk.
A Csoportos megfigyelési ív segítségével az oktató figyelemmel kísérheti a tanórák hatékonyságát és a
résztvevők fejlődését.
Csoportos megfigyelési ív
Tanóra száma: ………….
Dátum: ………………………………………
A csoportfoglalkozás általános leírása:
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
A tanóra tanulási eredményei (TE):
TE

A tanóra tanulási eredményei

Elért TE

Megjegyzések

✓/ ×
TE1
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TE2
TE3
TE4
TE5
TE6
A résztvevők egyéni megfigyelése:
Sz.

Résztvevő neve

Az oktató észrevételei és megjegyzései:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
x – Hiányzott a tanóráról

Oktató neve: ……………………………………
Aláírás: ……………………………………………
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A különböző tanegységek szerkezete:
1. Bevezetés
a. Az írás-olvasás, matematikai és digitális kompetenciák meghatározása
b. Miért tartjuk fontosnak?
c. Az tanegységek 1. és 2. szintje közötti különbség megmagyarázása
2. Célok és tanulási eredmények
a. 1. szint
b. 2. szint
3. A képzés külső feltételei
a. Időtartam és gyakoriság
b. Helyszín
c. Résztvevők száma
4. Felmérés
a. Célja
b. Előzetes és utólagos felmérés
c. Folyamatos megfigyelés
d. Felmérés az 1. és 2. szint esetében
5. A tanfolyam tartama
6. Átvihetőség
7. Kritikus pontok
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Első tanegység – Olvasás és írás
Bevezetés
Az alapszintű oktatás, így az írás és olvasás elsajátítása is, az alapvető emberi jogok egyike.
Különböző okok miatt a felnőttek gyakran nem részesülhetnek alapfokú oktatásban, ami által életük
társadalmi, gazdasági és kulturális, illetve egyéb vonatkozású hátrányai tovább fokozódnak. Ha a
felnőttek családi környezetben élnek, akkor ez a helyzet negatív hatással lehet a többi generációra, a
családi közösség összes többi tagjára is.
Az analfabétizmus lehet elsődleges, másodlagos, funkcionális vagy akár digitális is. Hasonlóképpen az
írni-olvasni tudás is lehet elemi vagy elsődleges, másodlagos vagy funkcionális és harmadlagos vagy
digitális.
Míg az elemi vagy elsődleges írni-olvasni tudás az alapvető olvasási- és írási készséget foglalja magába,
a másodlagos vagy funkcionális írni-olvasni tudás az írásbeli útmutatások, szövegek megértését jelenti
a mindennapi életben. Emellett a funkcionális írás és olvasás a munkahelyi hatékonyságot és a
közösségben való aktív részvételt is feltételezi.
Az UNESCO (1978)21 meghatározása szerint az elemi és a funkcionális írni-olvasni tudás az írás-olvasás
elsajátítási folyamatának eredménye. Az nevezhető írni-olvasni tudószemélynek, aki el tud olvasni és
le tud írni a mindennapi életére vonatkozó értelmes, rövid, egyszerű mondatokat.
Az UNESCO meghatározása szerint, aki képes funkcionális módon írni és olvasni, képesnek kell lennie
„bekapcsolódni az összes olyan tevékenységbe, amelyhez írás-olvasásra van szükség, ugyanakkor
képesnek kell lennie a saját személyes fejlődéséhez, illetve a közösségben való aktív részvételhez
szükséges az olvasás-, írás- és számolási készségre (alapfokú írni-olvasni tudás)”.
Lawton és Gordon22 a funkcionális írást és olvasást úgy határozza meg, mint „azon szintű olvasási és
írási készség, amelyre minden egyénnek szüksége van, ahhoz hogy a mindennapi életben jelen levő
problémákkal/feladatokkal megbirkózzon“. Ahogy Dijanošić, Bailey23, Flower elveit összefoglalva, az
írni-olvasni tudást nem sztatikus és személytelen állapotként határozzák meg:
• Az írás-olvasás egy cselekedet. Helytelen úgy meghatásozni, mint egy általános képesség, amit
egy személy birtokol (vagy nem birtokol). Az írni-olvasni tudás cselekedetek és átmenetek
sorozata, amelyben az emberek az olvasást és írást személyes és társadalmi célokra használják.
• Az írás-olvasás több, mint egy szöveg kódolása vagy létrehozása.
• Az írás-olvasás elsajátítása a társadalmi konvenciók ismeretétől és az egyéni
problémamegoldástól függ.

Az UNESCO felülvizsgált ajánlása az Oktatási statisztikák nemzetközi szabványosítását illetően
(1978):http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=13136&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html [2017.09.14]
21

22Lawton/Gordon
23

(1996) 108. oldal
Bailey (2004) 286. oldal
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Ennek megfelelően az írás és olvasás fejlesztése is egy állandó folyamat. Gyakran figyelmen kívül
hagyjuk a tényt, hogy sok felnőtt személy még alapfokú kompetenciákkal sem rendelkezik. Ez
különösen érvényes a marginalizált csoportok tagjaira - a roma populációra, amelynek tagjai gyakran
alapfokú végzettséggel sem rendelkeznek. Számukra a nem formális, felnőttképzéseken keresztüli
oktatás jelentene egy lehetőséget, hogy egy jobb jövőt építhessenek maguk és családjuk számára.
Az alapvető írás és olvasás egyre nagyobb jelentőséget kap a növekvő munkaerőpiaci elvárások között
is, de a mindennapi feladatok és problémák megoldásához is mind elengedhetetlen a funkcionális írás
és olvasás.
Következésképpen a roma populáció számára egyre nehezebb az alapvető adminisztratív és egyéb
tevékenységek elvégzése, például űrlapok, fizetési bizonylatok stb. kitöltése. Nehézséget jelent
számukra az is, hogy támogatást nyújtsanak gyermekeik számára az iskolában, valamint egyéb szülői
kötelezettségeiket illetően is hátrányban érezhetik magukat (például meseolvasás gyermekeknek,
segítség házi feladataikhoz, sütés, stb.).
A segédanyag ezen tanegységének célja segítséget nyújtani az oktatónak a nem formális alapfokú
családi oktatás előkészítésében és kivitelezésében.
A tanegységet két részre, két szintre osztottuk, az első az elsődleges írni-olvasni tudásra, a második
pedig a másodlagos (funkcionális) írás-olvasásra vonatkozik.

Célok és tanulási eredmények
A tanulási eredmények24 nem a tanítási folyamatban alkalmazandó tevékenységtípusokat vagy
metodológiákat jelölik meg, hanem az elvárásokat, amelyeket a résztvevők képesek lesznek teljesíteni
a tanulási folyamatot követően. A tanulási eredmények megfogalmazása OKOS (SMART) kell legyen:
● Specifikus (“Specific”, az eredménynek a lehető legspecifikusabbnak kell lennie, világos és
konkrét megfogalmazással);
● Mérhető („Measurable”, a tanulási eredmények mérése lehetővé teszi a felmérés
tárgyilagosságát, valamint fontos kritériumokat és módokat határoz meg arra vonatkozóan,
hogy hogyan mérjék, hogy a kívánt eredményt elérték-e);
● Elérhető/megvalósítható („Achievable/Agreed”, noha az oktató előre meghatározza a
tanulási eredményeket, fontos, hogy a résztvevők jól ismerjék a program által elvárt
eredményeket/az egyes tanegységek tanulási eredményeit az egyes tanegységek kezdetén);
● Realisztikus („Realistic”, azt is biztosítani kell, hogy a tanulási eredmények reálisak,
elérhetőek legyenek a tanulási folyamat időtartama alatt/a célcsoport számára);
● Időben meghatározott („Timely defined”, a tanulási eredményeknek korlátozott idő alatt kell
elérhetőnek lenniük, a megfogalmazásnak tükröznie kell az időkeretet is, amelyben
megvalósulnak).
A tanulási eredmények alapozzák meg a tanítási, tanulási célokat, valamint azokat a módszereket is,
amelyek során a résztvevők fejlődésének/szerzett ismereteinek ellenőrzése megvalósul.
Az oktatási folyamat megtervezésére, előkészítésére és kiértékelésére leggyakrabban használt
elméletek egyike a Bloom-féle taxonómia, ami segítséget nyújthat a követelmények
megfogalmazásában (amelyet a tanulás folyamatában a tanulóknak el kell sajátítaniuk), valamint a
24

Ugyanott.
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leellenőrzési folyamatban.
Bloom taxonómiája szerint három szint különböztethető meg: kognitív, affektív és pszichomotoros
szintek. Bloom taxonómiája tehát lehetővé teszi a résztvevők minőségileg különböző típusú
ismereteinek, készségeinek és magatartásainak látható és mérhető módon való megjelenítését.
A tanegység szintjei
1. szint – ismerkedés az ábécé betűivel, összeolvasás és írás gyakorlása
1. célkitűzés: az ábécé nyomtatott, kis és nagy betűinak felismerése és összeolvasása, a magyar ábécé
betűinek leírása
Tanulási eredmények:
Az 1. szint befejezése után a résztvevők az alábbiakra lesznek képesek:
• A beszédhangok megkülönböztetése, egyszerűszavak beszédhangokra való bontása
• Az ábécé kis és nagy, nyomtatott betűjének felismerése
• Az ábécé minden betűjének leírása (írott kis és nagy betűk írása)
• Betűk használata egyszerű szavak alkotásához
• Vezetéknevük és utónevük leírása (írott és nyomtatott betűk alkalmazásával)
• Egyszerű szavak olvasása és leírása
2. szint – olvasás, írás alkalmazása mindennapi alaphelyzetekben
2. célkitűzés – egyszerű mondatok leírása és olvasott szöveg megértése
Tanulási eredmények:
A 2. szint befejezése után a résztvevők az alábbiakra lesznek képesek:
• Egyszerű mondatok olvasása
• Egyszerű mondatok leírása ismerős és gyakran használt szavak alapján
• Egyszerű szövegek leírása (például gyakran használt űrlapok kitöltése, rövid és egyszerű levél
megírása, stb.)
• Az elolvasott szöveg alapján feltett kérdések megválaszolása
• Következtetések levonása írott szövegből
• A szöveg témájának felismerése
• Az olvasottak összefoglalása
• Kérdések megfogalmazása az olvasott szöveg alapján

A képzés külső feltételei, keretei
Ez a fejezet leírja a tanulási folyamathoz javasolt kereteket, például mindkét szint időtartamát, a
tanórák gyakoriságát, a képzés ideális helyszínét, ahol az oktatási folyamatot meg lehet valósítani,
valamint a csoport résztvevőinek számát.
Abban az esetben, ha a leírt javaslatok nem egyeznek meg a csoport követelményeivel, az oktatónak
kötelessége a résztvevők igényeihez, valamint a rendelkezésre álló erőforrásokhoz igazítani a tanulási
környezetet és feltételeket.
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A tanfolyam időtartama és gyakorisága
Az képzés időtartamát és a tanórák gyakoriságát a családtagok igényeihez kell igazítani. Olyan
feltételeket kell számításba venni, mint a résztvevők szabadideje, munkaprogramja, stb. Lehetnek
olyan résztvevők, akik állásuk miatt csak délután/este tudnak részt venni. Vannak, akik meghatározott
időre külföldön vállalnak munkát (nyáron mezőgazdasási munkák végzése), emiatt az oktatást ajánlott
csak ősszel elkezdeni. Az édesanyák gyermekeik után kell, hogy menjenek az iskolába, emiatt a reggeli
és déli órában elfoglaltak lehetnek. Számtalan más feltétel meghatározhatja az időpontok
kiválasztását, emiatt fontos, hogy ezt már az első találkozáson megbeszélje az oktató a
csoporttagokkal.
Szintenként a minimális óraszám 72 óra. Fontos szem előtt tartani a résztvevők igényeit, lehetőségeit
és életkörülményeit, mielőtt eldöntenénk az időtartamot és gyakoriságot, ugyanakkor nem szabad
megfeledkezni a megvalósítandó tanulási eredményekről sem.
A javasolt optimális megoldás, hogy hetente 3 alkalommal találkozzon az oktató a résztvevőkkel és a
találkozások alkalmával két tanórát tartson meg.
Egy tanóra csupán 45 perces, ezt követi egy 20 (legtöbb 30) perces kávészünet, majd egy újabb 45
perces tanóra.
Fontos kiemelni, hogy a szüneteket nem szabad lerövidíteni, ugyanis a felnőttek informális módon
történő tanulása ugyanolyan fontos (ha nem fontosabb), mint a formális tanulás.
Egy szint elvégzésének minimális időtartama 3 hónap, összesen tehát 6 hónapot foglal magába a két
szint.
A program időtartamára és a találkozások gyakoriságára vonatkozó információt már az első
találkozáson meg kell osztani a családdal. Fontos, hogy mindenki kaphasson egy órarendet is (képes
ábrázolással), valamint, hogy az oktató telefonon keresztül is tartsa a kapcsolatot a résztvevőkkel, hogy
biztos legyen abban, hogy senki sem felejtette el a következő találkozó időpontját.
A képzés helyszíne
Az előnyben részesített hely a család otthona. Ebben az esetben az oktatónak erőfeszítéseket kell
tennie a családtagok szokásainak megismerése érdekében, hogy tiszteletben tarthassák napi rutinjukat
és szokásaikat, miközben meglátogatják őket otthonukban.
Szánjon időt minden családtag megismerésére, és adjon rá alkalmat, hogy ők is megismerhessék önt.
A helytől függetlenül ne feledje el, hogy más személyeket (roma közvetítő, szociális munkás stb.) is
magával vigyen, akik segítenek önnek munkája esetleges megzavarásának elkerülésében, és segítenek
a családnak a tanulásban.
Szükség esetén tervezzen be kiegészítő tevékenységeket felnőttek és (iskoláskor alatti) gyermekek
számára. Legyen gondja az oktatási környezetre (fűtés, világítás, megfelelő hely, előkészített tananyag,
kávészünetek stb.).
Valószínűleg nem lesz lehetősége a környezet befolyásolására, nem tudja majd megváltoztatni a ház
berendezését. Ne ragaszkodjon hozzá, de próbálja meg elmagyarázni, hogy ez miért lenne fontos:
fontos a pozitív légkör kialakítása (például kávé felszolgálása, a korábbi tanegységekkel vagy a családi
helyzettel kapcsolatos információcsere, a család szükségletei stb.). Ha lehetséges, hozzon létre külön
sarkot vagy eszközkészletet a családi környezetben való tanulásra.
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Ha a család otthonában nem lehet találkozókat szervezni, próbálja megbeszélni ezt a családdal,
kérdezze meg, hogy mi lenne jobb nekik, és keressen egy megfelelő helyet otthonuk közelében, a helyi
közösségben.
Közös órarend kialakítása
Az oktatónak egy napi és egy heti programot kell összeállítania a családtagokkal. A cél az, hogy a család
és az oktató közösen állapítsák meg a családi oktatás időpontjait, ami mindenki számára megfelelő.
Az oktatónak tudnia kell, hogy a családtagok kényelmetlenül érezhetik maguk amiatt, hogy
megbeszélik és leírják a családi rutinjukat. Amennyiben így van, az oktató kötetlen beszélgetésként
vezetheti fel a családi program témáját, majd közösen készíthetnek egy heti programot belefoglalva
abba a tervezett tanórákat is.
A program a következőket tartalmazhatja:
Tevékenység
1.

Felkelés:

2.

Reggeli:

3.

Munkába
indulás
felnőtteknek,
ha
amennyiben dolgoznak:

4.

Iskolába indulás időpontja:

5.

Ebéd előtti tevékenységek:

6.

Ebéd:

7.

Hazatérés – gyerekek:

8.

Hazatérés –felnőttek:

9.

Délutáni tevékenységek:

10.

Vacsoraidő:

11.

Lefekvés:

12.

Családi tanulás:

Hétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek

Amennyiben a családtagok ismerik az órát, az oktató leírhatja az órát, ha nem ismerik, színeket
használhat a nap struktúrájának rögzítésére:
- Reggel: sárga
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- Délelőtt: narancs
- Dél: piros
- Délután: zöld
- Este: kék
Nagyon fontos, hogy az oktató a családtagokkal együtt határozza meg a tanórák pontos idejét.
Amennyiben így járnak el, a családtagok úgy érzik majd, hogy aktívan vettek részt a döntéshozatalban,
így könnyebb lesz számukra követni a programot.
Résztvevők száma
A tanfolyamról érdeklődő családtagok számának függvényében, legkevesebb két családtag (1 felnőtt,
1 gyerek) lehet jelen egyszerre egy családból.
Fontos tekintettel lenni arra, hogy a tevékenységekbe akár távolabbi rokon is bevonható.
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Felmérés
Pastuović (1999)25 szerint a kiértékelés az oktatási célkitűzések elérésének mértékét, valamint az
oktatási módszerek hatékonyságát mérő folyamat. A kiértékelésnek különböző céljai, szerepei és
megvalósítási módjai vannak.
Kyrjacou (2001)26 szerint a kiértékelés leggyakoribb céljai az alábbiak:
• Visszajelzést adni az oktatóknak az általuk irányított tanulási folyamat hatékonyságáról, annak
érdekében, hogy a jövőben felülbírálják az alkalmazott oktatási módszereket, a tanítás
célkitűzéseit és módjait az előző tapasztalataikra és a csoport jellegzetességeire alapozva
módosítsák;
• Visszajelzés biztosítása a résztvevők számára a képzés bizonyos területein megszerzett
kompetenciákat illetően (elérték-e és ha igen, milyen mértékben a várt eredményeket,
javítottak-e teljesítményünkön);
• A felmérés segítséget nyújthat a további tervezésben, amennyiben a résztvevők nem érték el
az elvárt szintet szükségessé válik a tanterv átírása, újratervezése;
• Visszajelzést nyújthat azon intézmények számára, amelyek támogatják az oktatási programot;
• A felmérés eredményei, visszajelzést biztosítanak a befejezett oktatási ciklus hatékonyságáról
és lehetővé teszik a mobilitást is (amennyiben a résztvevők egy másik intézményben kívánják
folytatni az oktatást, kaphatnak egy bizonylatot az elért eredményeikről).
Előzetes és utólagos felmérés
Fontos az előzetes és utólagos felmérés megszervezése, valamint a résztvevők teljesítményének
folyamatos megfigyelése annak érdekében, hogy tiszta képet kapjunk a résztvevők fejlődéséről vagy
az esetleges nehézségeikről. Az előzetes felmérésnek a tanfolyam megkezdése előtt, míg az utólagos
felmérésnek a tanfolyamot követően kell megvalósulnia.
Az előzetes és utólagos felmérés alapjául a megfogalmazott tanulási eredmények szolgálnak. Az
utólagos felmérési folyamatnak célja, hogy az oktató leellenőrizze a résztvevők által elért tanulási
eredményeket.
A tanórák megtervezésekor az oktató a tanulási eredményeket is megfogalmazza, amiket a
résztvevőknek el kell érniük a tanóra alatt. Például, ha azt terveztük, hogy megtanítjuk résztvevőinket
család- és keresztnevük leírására, a tanóra valamint a tanegység végén megkérjük őket, hogy
kompetenciájuk bizonyítékaként írják le család- és keresztnevüket.
Az oktató számára tanácsos, hogy az előzetes felmérésegyéni és párbeszédalapú legyen. A kérdéseket
az életkornak megfelelően kell megfogalmazni. Ebbe a folyamatba meg kell próbálnia minden
résztvevőt bevonni.
A résztvevők kezdeti ismeretei felmérése fontos információt biztosít a tanterv megtervezéséhez. Az
elő-és utómérés mellett a folyamatos megfigyelés is fontos, annak érdekében, hogy az oktató nyilván
tudja tartani a résztvevők egyéni fejlődésének mértékét.
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Pastuović, N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen
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Az oktató az alábbi példákat használva alakíthat ki magának egy elő- és utómérési ívet, ami a
kedvezményezettek számára megfelelő nehézségűnek gondol.
Példák kérdésekre az 1. szintű előzetes és utólagos felmérésre (az oktatónak információkat kell
gyűjteni a résztvevők tapasztalatáról és elvárásairól és a felmérés megvalósításához);
• Beszélgetés a mindennapi életről és a nehézségekről, amelyekkel találkoznak (papírok aláírása,
levelek írása gyermekeik iskolájának stb.) (utólagos felmérés: kérdezze meg a résztvevőket a
mindennapi problémamegoldás javulásáról).
• Kérdezze őket iskolai tanulmányaikról és tanulási tapasztalatukról (utólagos felmérés:
kérdezze arról, amit a program alatt tapasztaltak).
• Kérdezze meg tőlük, hogy mit várnak ettől a programtól, mit szeretnének tanulni (utólagos
tesztelés: kérdezze meg, hogy teljesültek-e a konkrét elvárásaik).
• Kérdezze meg tőlük, hogy vannak-e problémáik egyes betűk felismerésével.
• Készítsen különböző betűket (papírból, fából, stb.) és kérje meg őket, hogy válasszák ki azt a
betűt, amelyiket megnevezi.
• Kérje meg őket, hogy nevezzék meg annak a szónak az első betűjét, amelyet elmond nekik.
• Kérje meg őket, hogy alkossanak egy szót a megadott betűk felhasználásával.
• Válasszon ki néhány betűt, alkosson egy szót és kérje meg őket, hogy olvassák el.
• Kérdezze meg tőlük, hogy meg tudják-e különböztetni a kis- és nagybetűket (nehezebb-e
felismerni egyeseket, mint másokat).
• Kérje meg őket, hogy írjanak le néhány betűt és próbáljanak meg szót alkotni belőle.
• Adjon nekik egy papírlapot és kérje meg őket, hogy írják le az ábécét.
• A felmérés végén köszönje meg nekik írásban is, hogy részt vettek a felmérésen és kérje meg
őket, hogy írják alá a bizonylatot.
Azon családtagok esetében, akik már részt vettek a programban és befejezték az 1. szintet, valamint
az első szintet követő utólagos felmérést, tanácsos kihagyni a 2. szint előzetes felmérését. A második
szintet megelőző előzetes felmérés kötelező azon résztvevőknek, akik csak a 2. szinten lépnek be a
programba.
Példák kérdésekre a 2. szintű előzetes és utólagos felmérésre (az oktatónak információkat kell gyűjteni
a résztvevők tapasztalatáról és elvárásairól és a felmérés megvalósításához);
 Beszélgessen a családtagokkal érdeklődési körükről, mindennapi tevékenységeikről.
 Beszélgessenek lehetséges gondjaikról az írni-olvasni tudást illetően (utólagos tesztelés: mi
változott).
 Kérdezze meg, mit várnak ettől a programtól (utólagos tesztelés: teljesültek-e elvárásaik).
 Beszélgessenek iskolai és tanulási tapasztalataikról és szokásaikról (utólagos tesztelés: mi
változott).
 Beszélgessenek elvárásaikról a programot illetően (utólagos tesztelés: kérdezze meg, hogy
elvárásaik megvalósultak-e).
 Kérdezze meg, olvasnak-e otthon, vannak-e könyveik, milyen könyveket kedvelnek
 Osszon ki egy rövid szöveget, pl. egy üdvözlet szövegét, és kérje meg, hogy olvassák fel hangosan.
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Beszéljék meg, mit írt az üdvözleten (késztesse őket arra, hogy mondják el újra, tegyen fel
kérdéseket).
Kérje meg őket, hogy írjanak egy rövid választ az üdvözlet szövegére és tegyenek fel kérdéseket is
a tartalommal kapcsolatban.
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Tartalom
Mivel minden nyelv különböző számú betűből áll, magán-és mássalhangzókból, a tanegységek tartalma
nem ezek szerint van felosztva. Az alábbi felosztás csak szemléltetés és javaslat az oktató számára,
hogy hogyan ossza fel a tartalmat a tanulási eredményeknek megfelelően.
Az 1. szint tartalma
Tematikák

Tanórák
száma

Az 1. szint tanóráinak tartalma

1.

1-5

2.

6- 57

Alapozó tanórák tartalma:
 Szótagolás gyakorlása.
 A magyar ábécé hangjaival való ismerkedés hívóképekkel.
 Hangleválasztás gyakorlása.
 A beszédhangok felismerése szavakban.
 Egyszerű, mindennapokban használt szavak beszédhangokra
való bontása.
 Téri orientáció fejlesztése, irányok elmélyítése: jobb, bal, fent,
lent, alatta, felette, mellette.
 Betűelemek írásának gyakorlása.
A magyar ábécé betűinek kis nyomtatott, valamint írott formájának
elsajátítása.
Ajánlott betű sorrend : a, m, i, o, s, t, v, e, l, u, p, c, k, á, f, h, z, ö, d, j, é,
n, g, r, ü, b.
Az összeolvasás gyakorlását már a második betű elsajátítása után meg
kell kezdeni (pl: am/ma), majd folyamatosan hozzáadni az elsajátított
betűket (im/mi/ami).

3.

58- 59

A tanultak ismétlése és elmélyítése: Betűk használata szavak
alkotására, egyszerű és a résztvevők számára ismerős szavak írása és
olvasása.

4.

60 -70

A magyar ábécé kétjegyű/háromjegyű mássalhangzóinak elsajátítása:
cs, gy, ny, sz, ty, zs, ly.
A magyar ábécé hosszú magánhangzóinak elsajátítása: í, ó, ő, ú, ű. – a
hosszú magánhangzók használatának megindokolása példákkal.
(Az y betűt csak a kétjegyű mássalhangzókkal együtt tanítjuk, a dz,
dzs, x, w, q betűk tanítása mellőzhető)

5.

71-72

A tanultak ismétlése és elmélyítése: Betűk használata szavak
alkotására, egyszerű és a résztvevők számára ismerős szavak írása és
olvasása.
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Tanórák
száma
ÖSSZESEN

72 tanóra

A 2. szint tartalma
Tematikák

Tanórák
száma

A 2. szint tanóráinak tartalma

1.

1-15

Rövid szótagok olvasásának gyakorlása.
A magyar nyelvben gyakran előforduló szótagok automatizálása.
Szemmozgás és tekintetvezetés edzése.

2.

15-30

A mindennapi tevékenységekhez szükséges ismerős és gyakran
használt szavak helyes olvasásának és leírásának gyakorlása.

3.

31- 49

Mindennapi tevékenységekben használt rövid mondatok olvasásának
valamint mondatok leírásának gyakorlása.

4.

50- 60

Egyszerű szöveg olvasása és írása.

5.

61- 72

Egyszerű szövegek megértése (elmesélés, válaszadás szövegek
alapján feltett kérdésekre)
Következtetések
levonása,
téma
felismerése,
kérdés
megfogalmazása a szövegre vonatkozóan.

Tanórák
száma
ÖSSZESEN

72 tanóra

Átvihetőség
Az oktatási folyamat előkészítése közben az oktató már várhatóan elégendő információval rendelkezik
a résztvevők szükségleteiről, képességeiről valamint a nyelvi kompetenciáikról.
Az oktatók érzékenysége valamint a kreativitása fontos szerepet játszik a tanórák megtervezésében és
kivitelezésében, a résztvevők motivációja és teljesítménye szabályozásában.
Emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a következő szempontokat figyelembe kell vennie az oktatónak,
amennyiben más országban akarja alkalmazni a tananyag tartalmát és módszereit:
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•

•

•

•

•

Betűk száma: Minden nyelv ábécéje különböző számú betűből áll. A betűk megtanulására szánt
idő változó lehet, amennyiben egy más ország nyelvére szeretnénk a tanmenetet adaptálni.
Ráadásul minden nyelv esetén változik az ábécé tanítás módszere is, változó lehet az a sorrend,
ami szerint a különböző betűket tanítják.
Speciális betűkombinációk: minden nyelvben eltérések vannak a betűkombinációkat illetően.
Míg németül az „sch” kombináció elég gyakori, más nyelvekben ez nem létezik. Emiatt is
fontos, hogy amennyiben más nyelvre próbáljuk adaptálni a tanegység tartalmát, figyelembe
vegyük az adott nyelv sajátosságait.
Kiejtés: Míg néhány nyelvben a kiejtés elég könnyű és egyszerű szabályok szerint történik, más
nyelvekben ezek a szabályok nagyobb kihívást jelenthetnek a résztvevők számára. Ezért amikor
egy másik nyelvre adaptálja a tanegység tartalmát (amelyben sok a kiejtési szabály és
nehézség), szánjon több időt erre a témára.
Szóalkotás: A betűkből való szóalkotás módja is függ a nyelvtől, amelyet tanít - néhány
nyelvben érdemes lehet előbb az összes betűt megtanulni, majd azután elkezdeni a szavak
alkotását, míg más nyelvekben a megtanult pár betűből el lehet kezdeni az összeolvasás
gyakorlását.
Anyag: az oktatónak az illető országból származó anyagokat kell használnia a gyakorlat
megvalósításához: újságokat abból a régióból, ételcímkéket abból a régióból, reklámcédulákat
abból a régióból, hirdetéseket abból a városból és így tovább.

Kritikus pontok
Ennek a tanegységnek a megvalósításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni.
• Csoportlétszám és csoportösszetétel: Különösen az írás-olvasás témája az, amellyel
kapcsolatban gyakori az erős szégyenérzet és frusztráció. Emiatt fontos, hogy óvatosak legyünk
a csoportösszetételt illetően - figyelembe kell venni olyan tényezőket, mint az életkor, családi
helyzet, vallási hovatartozás és a lakóhely. Néhány személy számára megfelelő lehet olyan
csoport tagja lenni, amelyben mindenki ismeri a másikat, míg egyesek inkább azt szeretnék, ha
„névtelenek” maradhatnának olyan csoporttagok között, akiket nem ismernek.
• Sajátos nyelv: Mivel ezt a tanegységet azzal a szándékkal állították össze, hogy a résztvevők az
anyanyelvükön tanulhassanak, az első interjú során fontos, hogy kiderüljön, hogy melyik a
résztvevő anyanyelve - különösen, ha kétnyelvű területen lakik az illető
• Idegen nyelv: A roma felnőttek számára érdemes megtanulni az ország nyelvét, ahol élnek,
vagy ahol a legtöbb időt töltik külföldön. Azonban az alapfokú írni-olvasni tudás tanítása saját
anyanyelvükön kell történjen - ezen tartalom mellett további idegen nyelvű tanegységeket is
számításba lehet venni, amennyiben a résztvevők szükségesnek tartják. Csak abban az esetben
érdemes részt venni ezen a tanegységen, amennyiben a résztvevő már magabiztosan beszéli
az idegen nyelvet.
• Iskolai tapasztalat: Az olvasás és írás témája gyakran kapcsolódik az iskola gondolatához és - a
legtöbb roma felnőtt esetében - a negatív iskolai tapasztalatokhoz. Ebben a kontextusban
64

•

•

•

nagyon fontos az iskolai tapasztalatok megismétlődésének elkerülése, ezért kulcsfontosságú a
gyermekek számára készült anyag elkerülése, eltérő tanulási légkör megteremtése és az összes
egyéb andragógiai alapelv alkalmazása. A gyakorlat arra is rámutat, hogy számos roma
felnőttnek egyáltalán nincs iskolai tapasztalata, emiatt fontos figyelembe venni azokat az
okokat, ami miatt nem vettek részt a hivatalos oktatásban.
Írószer használata: Néhány résztvevő számára (főleg azok számára, akik korábban egyáltalán
nem írtak) kezdetben nehéz lehet a tollat tartani - hagyja őket egyedül írni. Úgy tudja segíteni
őket, ha az egyes egységek elejére kis gyakorlatokat illeszt be, hogy bemelegítsék a kezüket és
ujjaikat mielőtt írnának, vagy olyan finommotorika és szem-kéz koordinációs gyakorlatokat
mutat meg nekik, amelyet otthon elvégezhetnek.
Kézírás: Manapság viták alakulnak ki a kézírás fontosságáról, a billentyűzeten való írással
szemben. A kézírás, az írott betűk megtanulása része ennek az egységnek, mivel a mindennapi
életben sok esetben szükséges az írott betűk használata. Vannak olyan helyzetek és
dokumentumok, amikor saját kezű aláírásra van szükség. Azonban lehetséges, hogy néhány
éven belül fontosabbá válik majd a számítógépen való írás és szerkesztés.
Gyakorlati felhasználás: tanórák közvetlenül kell kapcsolódjanak a résztvevők mindennapi
életéhez, emiatt fontos, hogy az ők mindennapi életükből származó anyagot használjon az
oktató - például dalok, újságcikkek vagy olyan információk, amelyeket a résztvevők ismernek
és használnak.
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2. tanegység – Matematikai kompetenciák
Bevezetés
Mit értünk a matematikai kompetenciákon? A megfelelő matematikai kompetenciákkal rendelkező
egyén képes használni a matematikát a mindennapokban. Az egyén nap, mint nap szembesül olyan
problémákkal, amelyek bizonyos matematikai kompetenciákat igényelnek, mint például bevásárlás,
bankautomata használata vagy számlafizetés.
A családok még több, matematikai képességeket igénylő problémával találhatják szembe maguk a
mindennapok során: háztartás, főzés, segíteni a gyermekeknek a házi feladatokban, feladatokat
teljesíteni egy munkahelyen, stb.
A megfelelő matematikai kompetenciák hiánya negatív hatással lehet az életminőségre, a család
jólétére.
Az tanegység legfontosabb célja, hogy útmutatót biztosítson az oktatók számára a roma felnőttek,
családtagok számolási képességeinek, matematikai kompetenciák fejlesztésére a családi oktatás nevű
sajátos módszer által.
A családi oktatás egyedi oktatási forma, amelyben több generáció tanulhat együtt. Ennek
köszönhetően tehát a tanfolyamba bevonhatók gyermekek, szüleik, gondviselők, nagyszülők vagy akár
a család más tagjai is.
Ez az oktatási módszer több tanulási helyzetben is alkalmazható lehet. Kötetlen tanulási helyzetekben
például, mint a közösségi központokban megrendezett családi napok, de kötöttebb tanulási
helyzetekben is, mint például a családi tanfolyamok.27
A matematikai kompetenciák fejlesztésére is megvalósulhat a családi oktatás keretén belül. Mivel a
matematikai kompetenciák minden családtag számára fontosak lehetnek (gyermekek, szülők,
nagyszülők vagy gondviselők számára is) az egész család számára (beleértve több generációt) egyszerre
tanítható.
A családi oktatásban a családtagok egymással és egymástól tanulhatnak. A tanfolyamok révén az
oktatók tehát nem csupán a különböző képességeket tudják fejleszteni, hanem a szülő-gyerek vagy
gondviselő-gyerek kapcsolat is elmélyíthető, fejleszthető.28
A romák számára a család az egyik legfontosabb érték. Megszokott, hogy több generáció lakik együtt
egy házban. Nem csupán az otthonukat osztják meg, de a különböző feladatokat is. A családi oktatás
struktúrája és a családias környezet vonzóbb lehet a roma családok számára, mint a felnőtteknek szánt
hagyományos oktatási rendszer. Ezáltal családtagjaikkal lehetnek, míg tanulnak és képességeiket
fejlesztik. A tanfolyam egyes részeit akár a család otthonában is le lehet bonyolítani.
A matematikai kompetenciák könnyedén fejleszthetőek gyakorlatias feladatok révén, amelyek a
mindennapi helyzetekhez kapcsolódnak. Egyes témák társasjátékok révén dolgozhatók fel, másokat
például egy recept közös elkészítése révén.

27http://www.bbc.co.uk/skillswise/tutors/using-skillswise-as-a-tutor/tutors-article-family-learning
28http://www3.northamptonshire.gov.uk/councilservices/children-families-education/adult-learning/community-

learning/Pages/family-learning.aspx
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Mivel a családi oktatás nem egy szokványos tanfolyam típus, több figyelmet igényelhet az oktató
részéről, akit megfelelő képzésben kell részesíteni, mielőtt ilyen típusú tanításba kezdene. Az
oktatóknak ugyanis fontos szerepük van a családok tanulási folyamatában. Fontos feladatuk bátorítani,
motiválni és bevonni a családtagokat az aktív tevékenységbe. A családdal kialakított és fenntartott
szoros, bizalmon alapuló kapcsolat pozitívan befolyásolhatja a tanfolyam eredményeit.
Jelen tanegység tanulási célkitűzései és a várható tanulási eredményeket két szintre osztottuk. Míg az
első szint a kezdő tanulók számára, a második szint a haladók számára lett kialakítva.

Célkitűzések és várható tanulási eredmények
A tanegység célja, hogy útmutatóul szolgáljon azon oktatók számára, akik romáknak szóló felnőtt és
családi oktatással foglalkoznak.
A jelen tanegység tanulási célja a felnőtt családtagok matematikai kompetenciáinak fejlesztése a
családi oktatás által.
A számolási képességek, matematikai kompetenciák elfogadható szintje és annak fenntartása javíthat
egy család életminőségén. Mivel a matematikai kompetenciák nélkülözhetetlenek a mindennapi
életben való boldoguláshoz, valamint szinte lehetetlen nélkülük stabil munkahelyet találni. A
rohamosan fejlődő technológia eredménye, hogy a különböző matematikai kompetenciák
nélkülözhetetlenek a munkaerőpiacon.
A számolási képességekre nem csak a munkahelyen van szükség. Minden egyénnek szüksége van
alapfokú matematikai kompetenciákra a mindennapokban annak érdekében, hogy megszámoljon
tárgyakat, egyszerű összeadásokat végezzen, leolvassa az órát, különbséget tegyen a formák között,
elkészítsen egy ételt, társasjátékozzon, stb.
A tanegység tanulási célkitűzései és várható tanulási eredményei két szintre oszthatók. Mielőtt a
tanfolyamot elkezdenék, a család minden felnőtt tagja egy felmérésen vehet részt. Az eredményektől
függően az oktató tanácsolhatja majd, hogy a résztvevő az első szinten (a kezdő tanulók számára) vagy
a második szinten (a haladó résztvevők számára) kezdje el.
A tanfolyamon résztvevő gyermekek képességeit nem mérik fel. Az ő esetükben a szociális készségeket
követi nyomon az oktató, amint azt a pótfejezet magyarázza.
A tanegység szintjei
Egyes szint
Célcsoport: Kezdő tanulók
Ennek a szintnek a célja segíteni a roma családok tagjainak a matematikai készségek, kompetenciák
fejlesztésében: számfogalom kialakítása, számolási készség fejlesztése, nulla és 100 közötti
természetes számok olvasása, írása és elrendezésének megtanulása, egyszerű és összetett
matematikai műveletek elvégzése (összeadás és kivonás) nulla és 1000 közötti természetes számokkal,
mérések elvégzése különböző mértékegységeket használva.
A matematikát olyan gyakorlati példákon és feladatokon keresztül lehet megtanulni, amelyek fontosak
és ismerősek a résztvevő családok számára. Gyakorlati feladatok alkalmazásával a résztvevők nemcsak
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számérzéküket fejlesztik, és megtanulják a matematikai műveletek elvégzésének módját, hanem
mindennapi élethelyzetekben is gyakorolják ezeket a képességeket. A tanfolyamon való részvétellel
megtanulhatják, hogyan írjanak meg egy bevásárlási listát, olvassanak le árcímkéket, olvassanak el egy
receptet, értelmezzék számláikat, tervezzenek utazást, mérjenek tárgyakat stb.
Az egyes szint általános tanulási eredményei:
A résztvevők képesek lesznek:
• 0 és 999 közötti természetes számokat leolvasni, leírni, összehasonlítani és sorrendbe helyezni
• Megérteni a két matematikai alapművelet (összeadás és kivonás) jelentését, és megtanulni
azok alkalmazási módját 0 és 999 közötti egy-, két- vagy háromjegyű számok esetében
• Egyszerű matematikai műveleteket használni (összeadás és kivonás)
• Méréseket végezni – megtanulni a hosszúságot, súlyt, térfogatot, hőmérsékletet mérni
• A naptárt használni; leolvasni az analóg és digitális órát
Kettes szint
Célcsoport: Haladó tanulók
A kettes szint céljai további és összetettebb matematikai készségek, kompetenciák fejlesztése:
Egyénileg és ténylegesen elvégezni összetett matematikai műveleteket (amelyek egyszerre összeadást,
kivonást, szorzást és osztást is tartalmaznak), számfogalom fejlesztése pozitív és negatív egész számok
és tizedesek megszámolásával, mérések végzésével és mértékegységek átalakításával.
A gyakorlati példákon és feladatokon keresztüli gyakorlás képessé teszi a résztvevőket a mindennapi
helyzet megoldására, például családi költségvetés tervezésére, útiterv készítésére, adatok
értelmezésére, üzleti terv készítésére, mérések elvégzésére különböző mérőeszközökkel stb.
A kettes szint általános tanulási eredményei:
A résztvevők képesek lesznek.
• Pozitív és negatív számokat felismerni, leírni, összehasonlítani és sorrendbe helyezni
• Megérteni a tizedes jegyek jelentését, leolvasni és leírni a tizedes számokat
• Elvégezni matematikai alapműveleteket (összeadás, szorzás)
• Szorozni és osztani természetes számokkal
• Méréseket végezni és mértékegységek átalakítani
• Számológépet vagy mobiltelefont használni az olyan matematikai műveletekhez, mint az
összeadás, kivonás, szorzás és osztás
• A matematikai alapműveleteket mindennapi élethelyzetekben alkalmazni

A képzés külső feltételei
Ez a fejezet leírja a tanulási folyamat szervezési vetületeit, mint időtartam és gyakoriság, ajánlott
helyszínek, ahol sor kerülhet a tulajdonképpeni tanulásra, valamint a csoportok létszámára vonatkozó
ajánlásainkat.
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Az oktató vagy az oktatás szervező szervezet lehetőségein és kreativitásán múlik, hogy a tanulási
környezetet és feltételeket az adott körülményekhez és a résztvevők igényeihez/képességeihez igazítsa.
A képzés időtartama és gyakorisága
A tanfolyam időtartamot valamint a tanórák gyakoriságot a családtagokhoz kell igazítani (az oktatónak
össze kell egyeztetnie a tanfolyam tanóráit valamint a család kötelezettségeit – pl. mezőgazdasági
munkák, mobilitás – a külföldön tartózkodás periódusai, ünnepek, stb.).
Optimális eredmények érdekében javasolt a heti három alkalom, találkozás a családdal, ezek az
alkalmak 90 percesek (45 perc után szünet következik). A szünetben frissítőket kell biztosítani a
résztvevőknek, mint kávé, tea, üdítő vagy sütemények.
A minimális óraszám mindkét szint esetében 36 óra. Az egyes szintek külön-külön 3 hónap
időtartamúak, tehát a teljes képzés összesen 6 hónapot tart, amennyiben a család hetente 3
alkalommal tud találkozni az oktatóval. Értelem szerűen, amennyiben csak hetente egy alkalommal
tudnak részt venni a képzésen, a tanfolyam időtartama jóval megnyúlik.
A program időtartamára és a tanórák gyakoriságára vonatkozó összes információt a program
bevezetésének (első tanóra) legelején közölni kell a családtagokkal.
A képzés helyszíne
A képzés megvalósulhat a család otthonában. Amennyiben ezt a helyszínt választják, az oktatónak vagy
a szervező csapatnak erőfeszítést kell tenni annak érdekében, hogy megismerjék a családtagok
szokásait. Az oktatónak figyelembe kell vennie a családtagok munkaidejét, kötelezettségeit, gyerekek
iskolaidejét, étkezési és imaidejét. Fontos, hogy teljes mértékben tiszteletben tartsuk a család napi
rutinját és életvitelét, amíg az otthonukban tartózkodunk.
A helyszíntől függetlenül legyen kísérője (roma mediátor/szociális munkás) aki segíthet egy-egy
különleges helyzetben és aki támogatja a családot is a tanulási folyamatban.
Amennyiben szükséges, tervezzen póttevékenységeket a felnőtteknek és gyerekeknek (a nem
iskoláskorú gyerekeknek), és irányítsa őket a különböző tevékenységek felé.
Figyeljen a tanulási környezetre (fűtés, világítás, megfelelő nagyságú tér, didaktikai eszközök,
kávészünetek stb.).
Bizonyos esetekben nem lesz lehetőség a környezeten módosítani, valószínűleg nem lesz engedélye az
otthon kinézetén változtatni. Ne ragaszkodjon ehhez, de próbálja megmagyarázni, hogy miért volna
fontos. Fontos jó hangulatot teremteni (kávézással, információcserével, kötetlen beszélgetésekkel
vagy beszélgetésekkel a családi helyzetről, a család igényeiről, stb.)
Rendelkezzen elegendő tananyaggal: mind a tanórák feldolgozása, mind a családtagoknak kiosztandó
munkalapok vonatkozásában. Amennyiben lehetséges, rendezzenek be egy tanulósarkot a család
otthonában, vagy készítsenek elő közösen egy eszköztárat az otthoni tanuláshoz.
Ha nincs lehetőség arra, hogy a találkozókat a család otthonában szervezzük meg, beszéljék ezt meg
közösen, érdeklődjön lehetőségeikről, és törekedjen arra, hogy megfelelő helyszínt tudjon biztosítani
a lakhelyük közelében.
Álljon rendelkezésre, amennyiben további kérdéseik vannak, vagy kétségek merülnek fel.
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Résztvevők száma
A tanfolyam iránt érdeklődő családtagok számától függően, legalább 2 családtag (1 felnőtt és egy
gyerek) vehet részt.
Fontos szem előtt tartani, hogy ilyen értelemben a család meghatározása tágabb és több generációt
jelent.
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Felmérés
A résztvevők és az oktatók számára egyaránt fontos a felmérés. A felmérés eredményei elemzése által
láthatja az oktató a tanfolyam hatékonyságát, valamint a résztvevők által elért fejlődést. 29
A felmérésnek a következő szempontokat kell figyelembe vennie:
• Melyek a fő célok és célkitűzések?
• Mely tartalmak elsajátítása okoz nehézségeket a résztvevők számára?
• Mely tartalmak érthetők és jegyezhetők meg könnyebben, és miért?
Az alábbiakban néhány olyan elvről lesz szó, amelyet figyelembe kell venni a felmérés során:
• A felmérésnek tükröznie kell a legfontosabb matematikai tartalmakat, valamint matematikai
műveletek végzéséhez szükséges számos képességet, például érvelést, problémamegoldást, és
a logikai gondolkodást
• A felmérésnek segítenie kell a jó képzési gyakorlatot. A felmérés tanulásra motiválhatja a
résztvevőket.
Előzetes és utólagos felmérés
Az előzetes és utólagos felmérés célja egy csoport fejlődésének megvizsgálása. Ezzel a módszerrel az
oktató meghatározhatja a résztvevők ismereteit, kompetenciáit a tanfolyam kezdetén valamint a
végén.
A tanfolyam végén az előzetes és utólagos felmérés eredményeinek az összehasonlításával a képzést
végző személy meghatározhatja az egyes résztvevők fejlődési szintjét.
Az előzetes felméréssel az oktató meghatározhatja a „kiindulási pontot”, az egyes résztvevők
háttértudását.
Az előzetes felmérés segítségével az oktató eldöntheti, hogy a tanfolyam melyik szintje (a „kezdő
tanuló” egyes szintje vagy a „haladó tanuló” kettes szintje) lenne optimális az egyes jelentkezők
számára.
Az előzetes felmérés annak eldöntésében is segíti az oktatót, hogy a résztvevőknek mely témákra van
vagy nincs szükségük.
A legjobb felmérési módszer meghatározása céljából megkérdeztük a roma felnőtteket ezzel a témával
kapcsolatban. A felnőttek matematikai kompetenciái szintjének meghatározásához használandó
eszköz kijelölési folyamatában figyelembe vettük az interjúk során adott válaszaikat. Véleményük
szerint a felmérés szóban és írásban is történhet.
A tapasztalatok alapján azt ajánlanánk az oktatóknak, hogy minden résztvevővel egyénileg végezzék el
az előzetes és utólagos felmérést, mivel ilyen módon sokkal reálisabb eredményeket kaphatnak.
Mivel a felmérés a résztvevők számára ijesztő lehet vagy csalódást okozhat, az ajánljuk, hogy az oktató
kötetlen beszélgetéssel kezdje a felmérési folyamatot, ami segíthet a résztvevőnek, hogy
nyugodtabbnak érezze magát ebben a számára valószínűleg új helyzetben.

29

Annak mérése, ami számít: Fogalmi útmutató matematikai ismeretek felméréséhez - https://www.nap.edu
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A felmérő ív kérdéseket és feladatokat tartalmaz, amelyek célja az egyes résztvevők háttértudásának
meghatározása. Néhány kérdésre a résztvevők szóban kell válaszoljanak (a válaszokat az oktató jegyzi
le), míg néhány kérdése a választ írásban kell megadni.
1. szint:
Előzetes felmérés - 1. szint - Matematikai kompetenciák
A résztvevő neve:

Dátum:
Kérdés

Válasz

Részt vett-e gyermekként a kötelező
oktatásban?
Hány osztályt végzett el?
Milyen célt kíván elérni ezen a tanfolyamon való
részvétellel?
Megkérhetem, hogy számoljon 1-től kezdve?
(Megjegyzések a képzést végző személynek: Írja
le az utolsó számot, ameddig az illető el tud
számolni helyesen)
Ha az illető tud helyesen számolni, kérje meg,
hogy kezdjen el számolni a következő számoktól
kezdve:
• 54-től
• 87-től
• 126-tól
• 589-től
• 1175-től
Oldja meg az alábbi feladatokat:
3+2=

12+3=

26+32=

8-2=

16-3=

86-2=

2. szint:
Előzetes felmérés - 2. szint - Matematikai kompetenciák
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A résztvevő neve:

Dátum:
Kérdés

Válasz

Részt vett-e gyermekként a kötelező
oktatásban?
Hány osztályt végzett el?
Milyen célt kíván elérni ezen a tanfolyamon való
részvétellel?
Mit szeretne megtanulni matematikából?
Meg tudná adni az 5-7 művelet eredményét?
Meg tudná határozni, hogy mennyi 2,5 liter tej?
Milyen üvegekbe férne be?
Tud-e visszafelé számolni 753-tól?
Meg tudná mondani, hogy centiméterekben
megadva milyen magas?
Elvégezné az alábbi feladatokat, kérem? (akár számológépet használva)
5x10=

14x17=

8:2=

177:5=

Utólagos felmérés:
A tanfolyam befejezése után kétféle kiértékelésre kerül sor: Egy gyakorlati rész, ahol a korábbi
(előmérés alkalmával használt ívet) felmérési ívet alkalmazza az oktató, hogy meghatározza a fejlődés
mértéktét, valamint egy szóbeli kiértékelés, amelyet szintén egyénileg kell elvégezni, és amely az alábbi
kérdéseket tartalmazza:
Az 1. szint számára:
• A tanfolyam mely része volt különösen hasznos az Ön számára? Miért?
• Mely részekről gondolja úgy, hogy nem fogja felhasználni? Miért?
• Most már magabiztosabb, amikor vásárolni megy?
• Tudja már használni a naptárat? A tanfolyam előtt is használt egyet?
• A tanfolyam segített-e abban, hogy le tudja olvasni az időt?
• Most már használja-e mindennapi életében a méter / liter mértékegységeket?
• Ajánlaná-e ezt a tanfolyamot a legjobb barátjának vagy családtagjainak? Miért / miért nem?
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A 2. szint számára:
• A tanfolyam mely része volt különösen hasznos az Ön számára? Miért?
• Mely részekről gondolja úgy, hogy nem fogja felhasználni? Miért?
• Most már magabiztosabb, amikor vásárol vagy elad valamit?
• A tanórák segítették-e jobban megérteni bankszámla és az automata használatát?
• Tud segíteni gyermekeinek házi feladataikkal?
• Használja-e már mindennapi életében a mérést és a megfelelő mértékegységeket?
Ajánlaná-e ezt a tanfolyamot a legjobb barátjának vagy családtagjainak? Miért / miért nem?
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Tartalom
A számok és a különböző matematikai műveletek alkalmazása alapvetően fontos mindennapjainkban.
Alapfokú matematikai képességekre szükség van szinte minden ténykedésünkben. Szükség van rájuk a
háztartásban, a munkahelyen, autóvezetés közben, házi feladatokkal kapcsolatos segítségnyújtás
közepette. A képességek és kompetenciák hiánya súlyosan befolyásolhatja a hátrányos helyzetű
családok életét.
A matematikai kompetenciák fejlesztése által közvetetten javulhat egy család életminősége valamint
jövőképe is.
Matematikai ismeretek elsajátítása családi oktatás révén
A romák számára a család az egyik legfontosabb érték. A családi oktatás struktúrája és a családias
környezet vonzóbb lehet a roma családok számára, mint a felnőtteknek szánt hagyományos oktatási
rendszer. Ezáltal családtagjaikkal lehetnek míg tanulnak és matematikai képességeiket fejlesztik. A
tanfolyam egyes részeit akár a család otthonában is le lehet bonyolítani.
A matematika tanításának elméleti része és a matematikai kompetenciák fejlesztése a családok
mindennapi életében alkalmazható gyakorlati feladatokkal és konkrét példákkal vezethető be. Ezáltal
a tanulási folyamat könnyebb és kellemesebb lesz a résztvevők számára. Tanulmányok mutatnak rá
arra, hogy a gyakorlati megközelítésre összpontosító képzés növeli annak valószínűségét, hogy a
családtagok a tanfolyamot követően is hasznosítják a megszerzett ismereteket.30
Javallott a családtagok érdeklődési köréhez valamint céljaihoz kapcsolódó tananyagokat létrehozni. A
képzést olyan témákra kell osztani, amelyek iránt a családtagok érdeklődést mutatnak. Az egyéni
pénzügyek csupán egyike azon témáknak, amely szinte mindenki számára kézenfekvőek és érdekesek,
ugyanakkor optimális a különböző matematikai műveletek gyakorlása szempontjából is.
A matematikai kompetenciák fejleszthetése olyan gyakorlati példákon keresztül is történhet, mint: egy
recept kipróbálása, háztartással kapcsolatos feladatok megoldása, családi költségvetés megalkotása,
bevásárlás, különböző dokumentumok kitöltése, stb.
Ebben a fejezetben bemutatjuk a tanegység felépítését, a tanulási célkitűzéseket és a várható tanulási
eredményeket.
A felnőtt családtag felmérési eredményeinek függvényében kezdhető az oktatás az első vagy második
szinten.
Az első szint célcsoportja a kezdő tanulók, míg a második szint célcsoportja a haladó tanulókat foglalja
magába. Mindkét szint 36 tanórából áll, amelyek egyenként 45 percesek. Fontosnak találtuk rövid
tanórákat tervezni változatos tevékenységekkel és módszerekkel annak érdekében, hogy fenntartsuk
a családtagok figyelmét és érdeklődését.
Az egyes témákhoz választott tevékenységek és feladatok nehézségi fokát a családtagok képességeihez
mérjük.

30Jacobson,

E.D., Sophie og Victoria Purcell-Gates (2003). CreatingAuthenticMaterialsandActivities for the Adult
LiteracyClassroom. NCSALL.
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A 36 tanórát 9 tematikára osztottuk fel, amely közül mindegyik 4 tanórát foglal magába. Az oktató dönt
arról, hogy mennyi időre van szükség egy téma esetében, hogy a várt tanulási eredmény
megvalósuljon; ez a csoport készségeinek, képességeinek és fejlődési ütemének függvénye is.

Egyes szint - célcsoport: Kezdő tanulók
Ezen szint befejezése után a résztvevők képesnek lesznek az általuk megszerzett matematikai
alapkészségek, kompetenciák alkalmazására a mindennapi életükben. A számok felismerésével és
elolvasásával, egyszerű matematikai műveletek (összeadás és kivonás) elvégezésével, képesek lesznek
elolvasni és értelmezni számláikat, elolvasni az árcímkéket, összehasonlítani több számot, vagy akár
különböző tárgyak árait, összeadni a vásárolt cikkek értékét, leolvasni a hőmérsékletet stb.
Az egyes szint általános tanulási céljai:
• Szám- és mennyiségfogalom kialakítása és fejlesztése
• Megtanulni a 0 és 999 közötti természetes számokat felismerni, leírni, összehasonlítani és
sorrendbe rakni.
• Megérteni a két számtani alapművelet (összeadás és kivonás) jelentését, és megtanulni azokat
alkalmazni pozitív egy- és kétszámjegyű számokkal, 0 és 999 közötti eredmény esetében.
• Megtanulni egyszerű számtani műveletek (összeadás és kivonás) elvégzésének módját
számológépen.
• Megtanulni megnevezni a különböző tárgyak elhelyezkedésének megnevezését és térbeli
viszonyait (téri orientáció fejlesztése)
• Méréseket végezni – megtanulni hosszúságot, súlyt, térfogatot, hőmérsékletet mérni.
• Megtanulni a naptár használatát: leolvasni az analóg és digitális órát.
Tematikák
1.

Tanórák száma
1-4

2.

5-8

3.

9-12

4.

13-16

5.

17-20

A tanórák tartalma
- A szám- és mennyiségfogalom kialakítása és fejlesztése
- Természetes számok nullától 10-ig
- 1 és 10 közötti természetes számok összehasonlítása
- Összeadás és kivonás
- Műveleti jelek +,-, =
- Természetes számok nullától 20-ig
- Összeadás és kivonás 0 és 20 közötti természetes számokkal
- Természetes számok nullától 50-ig
- Összeadás és kivonás 0 és 50 közötti természetes számokkal
- Összeadás és kivonás gyakorlása 0 és 50 közötti természetes
számokkal (konkrét gyakorlatok a mindennapi életből)
- A naptár használata
- Analóg és digitális óra
- Természetes számok nullától 99-ig
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6.

21-24

-

7.

25-28

8.
9.

29-32
33-36

-

Egyszerű összeadás és kivonás 0 és 99 közötti természetes
számokkal
Összeadás és kivonás 0 és 99 közötti természetes számokkal
Matematikai műveletek szerkesztése (összeadás és kivonás
használata gyakorlati feladatokban)
Természetes számok nullától 999-ig
Összeadás és kivonás háromjegyű természetes számokkal
Mérések végzése: Hosszúság, súly, térfogat és hőmérséklet
Összetett matematikai műveletek háromjegyű számokkal
gyakorlati helyzetekben

Kettes szint – célcsoport: Haladó tanulók
A kettes szint általános tanulási céljai:
• A többjegyű természetes számok felismerése, leírása, összehasonlítása és sorrendbe helyezése
• Törtek, például ½ ,⅓, ¼
• Megérteni a tizedes számok jelentését, tizedes számok felismerés, elolvasása és leírása
• Megtanulni matematikai alapműveletek elvégzését (összeadás, kivonás) többjegyű
természetes számokkal
• Megtanulni a szorzás és osztás elvégzését pozitív természetes számokkal
• Megtanulni mérések és mértékegységek átalakításának elvégzését
• Megtanulni elvégezni a matematikai alapműveleteket mindennapi élethelyzetekben
Tematikák
1.

Tanórák száma
1-4

2.
3.

5-8
9-12

4.

13-16

5.

17-20

6.

21-24

7.
8.

25-28
39-32

9.

33-36

Tanórák tartalma
- Összefoglalás: Legtöbb háromjegyű természetes számok
(nullától 999-ig) átismétlése
- Előre- és visszafele számolás gyakorlása
- Pozitív és negatív számok
- Törtszámok
- Tizedes számok
- Összeadások és kivonások egész számokkal és egyszerű
tizedes számokkal
- Szorzótábla – egyjegyű számokkal
- Szorzás többjegyű számokkal – számológép használata
- Osztás – legtöbb kétjegyű számokkal
- Osztás többjegyű számokkal a számológépet használva
- Összetett matematikai műveletek – gyakorlati feladatok
- Mérések végzése beosztásos vonalzóval, mérőszalaggal,
térfogatmérő műszerrel, mérleggel és hőmérővel
- Különböző mértékegységek átalakítása
- Összefoglalás
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Átvihetőség
Ezen kézikönyv megírásakor arra törekedtünk, hogy lehetőleg minél egyetemesebb példákat adjunk
meg annak érdekében, hogy könnyebben lehessen ezeket alkalmazni a különböző országokban.
Van azonban néhány olyan pont, amelyet a különböző országok esetében módosítania kell az
oktatónak:
• Az adott ország pénzneme: Különböző európai országokban különböző pénznemeket
használnak. Míg például Ausztriában egy 100 eurós számla egy elég nagy összegnek számítana,
körülbelül 11 000 szerb dinárt jelentene. Ezért néhány példát, amelyek pénznemekkel való
munkán alapulnak (vásárlási lista, költségvetés stb.), módosítani kell, mielőtt más pénznemmel
rendelkező országokban alkalmaznánk.
• Különböző mértékegységek: A különböző pénznemeken kívül néhány európai országban más
mértékegységeket is használnak: Például az Egyesült Királyságban fontot használnak
kilogramm helyett, mérföldet kilométer helyett stb. Bizonyos zónákban a gazdák különböző
mértékegységeket használnak, van ahol „hektárral” kell dolgozni stb. Ezért ebben a részben is
módosításokra lehet szükség.
• Számológép: Úgy döntöttünk, a bonyolultabb tartalmakhoz számológépeket használunk, mivel
manapság ezekhez könnyű hozzáférni (pl. van a legtöbb mobiltelefon készüléken). Abban az
esetben, ha a tanulási helyszínen rendelkezésre állnak számítógépek, a számoláshoz a
számítógépet is lehet használni (vagy táblázatkezelőket, vagy a számítógép számológépét).
Amennyiben a résztvevőknek vannak okostelefonjaik, természetesen az okostelefon
számológépjét is használhatják.
• Időzónák: Azon roma felnőttek esetében, akik gyakran utaznak, váltóztatják lakóhelyüket és
ezáltal gyakran mozognak a különböző időzónák között, a tartalmat érdemes ezzel a résszel
(különböző időzónák) is kiegészíteni. Ugyanakkor például a nyári és téli időszámítás sem
ugyanaz minden országban - a tananyag megtervezésekor erre is figyeljen oda.

Kritikus pontok
Ahogy bármely képzés, ez a roma felnőttek matematikai kompetenciáit fejlesztő tanfolyam is több
olyan kihívást rejthet magában, amellyel az oktatónak már az elején a tisztában kell lennie. Ebben a
fejezetben néhány ilyen kihívást szeretnénk felsorolni:
• A résztvevők különböző szintű kompetenciái: A résztvevők különböző szintű készségekkel,
kompetenciákkal rendelkeznek. Matematikai tudásszintjük meghatározására azt ajánljuk, hogy
minden egyes résztvevővel végeztesse el előzetes felmérést. A felmérés eredménye segít az
oktatónak eldönteni, hogy a tanfolyam melyik szintje lenne optimális a résztvevő számára (az
egyes szint „kezdő tanulóknak” vagy a kettes szint „haladó tanulóknak”). Abban az esetben, ha
az ugyanazon csoportban lévő résztvevők között is különbségek vannak, azt ajánljuk, hogy az
oktató a különböző feladatok/gyakorlatok előkészítésekor vegye figyelembe a résztvevők
szükségleteit és kompetenciáit. A tapasztalat azt mutatja, hogy az alacsonyabb kompetenciaszintű résztvevők könnyebben utolérhetik a többit, ha az elvárások egyensúlyban vannak
tudásukkal és azzal, amihez értenek.
• Kommunikációs nehézségek: Az oktató kommunikációs nehézségekkel találhatja szembe
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•

magát, amennyiben a résztvevők különböző országokból származnak, idegen nyelvet
beszélnek, vagy lehet, hogy a roma nyelvet beszélik, csak alig ismernek más nyelveket. Ebben
az esetben az oktató közvetítőket vonhat be, akik segíthetnek a fordításban vagy megkérheti
a többi résztvevőt, hogy segítsenek lefordítani néhány fontos szót vagy mondatot. Azt is
ajánlanánk, hogy olyan gyakorlati feladatokat adjon ezeknek a résztvevőknek, amelyekhez
nem kell sokat beszélni. Noha ez a képzési tanfolyam matematikai kompetenciák fejlesztésére
szolgál, az oktató nyelvtanulásban is segíthet a résztvevőknek, matematikai feladatokon
keresztül új szavakat is lehet tanítani és gyakorolni.
Írástudatlan résztvevők: Az oktatónak figyelembe kell vennie azt is, hogy lehetséges, hogy
néhány résztvevő írástudatlan. Fontos azon feladatok és gyakorlatok elkerülése, amelyekhez
olvasási vagy íráskészség szükséges (számok leírásának kivételével). Abban az esetben, ha a
csoportban vannak olvasási és íráskészséggel nem rendelkező résztvevők, az oktató a képeket,
szimbólumokat is használhat. Olyan szimbólumok és képek használatát ajánljuk, amelyek jelen
vannak egy felnőtt személy mindennapi életében, ugyanakkor kerülni kell a gyermekeknek
szánt ábrákat.
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3. tanegység – Digitális kompetenciák
Bevezetés
„A digitális kompetencia a technológiával kapcsolatos készségek legújabb fogalma.”31
A DigComp 2.032 öt területen és három készségszinten azonosítja a digitális kompetencia
kulcsfontosságú összetevőit.
1) Információ és adat keresés és kezelése: Adatok, információk és digitális tartalom böngészése,
keresése és szűrése; adatok, információk és digitális tartalom értékelése; adatok, információk és
digitális tartalom kezelése. Az alapszintű felhasználó képes lesz: információkat keresni az interneten;
fájlokat vagy tartalmakat (pl. szöveg, képek, zene, videók, weboldalak) lementeni vagy tárolni valamint
a mentésük utáni visszakeresni.
2) Kommunikáció és együttműködés: Digitális technológiákon keresztüli kapcsolatfenntartás:
megosztás digitális technológiákon keresztül; állampolgársági kötelezettségek intézése digitális
technológiákon keresztül; együttműködés digitális technológiákon keresztül; „digitális azonosság”
kezelése. Az alapszintű felhasználó képes lesz: mobiltelefonnal, Skype (vagy más hasonló applikáció)
alkalmazásával, e-mailben vagy csevegő szobában kommunikálni másokkal; fájlokat és tartalmat
megosztani egyszerű eszközökkel: digitális technológiákat használni a különböző szolgáltatásokkal való
kapcsolattartáshoz.
3) Digitális tartalom létrehozása: Digitális tartalom fejlesztése; szerzői jog és licencek; programozás. Az
alapszintű felhasználó képes lesz: digitális eszközöket használva digitális tartalmat, például szöveget,
képeket létrehozni legalább egy formátumban; mások által létrehozott tartalom alapszintű
szerkesztésére.
4) Biztonság: Eszközök védelme; személyes adatok és magánélet védelme; egészség és jólét védelme.
Az alapszintű felhasználó képes lesz: alapvető intézkedéseket hozni digitális eszköz védelmére: tudva,
hogy milyen online információk megbízhatók; tudva, hogy milyen személyes információkat lehet/nem
lehet megosztani.
5) Problémamegoldás: Technikai problémák megoldása; Szükségletek és technológiai válaszok
felismerése; kreativitás digitális technológiát használva; Digitális kompetenciai hiányok felismerése.33
Az alapszintű felhasználó képes lesz: támogatást és segítséget kérni, ha probléma merül fel; egyszerű
problémát megoldani, például bezárni egy programot, újraindítani a számítógépet, ellenőrizni az
internetkapcsolatot.

31Ilomäki,

L., Kantosalo, A., &Lakkala, M. (2011). Mi a digitális kompetencia? In Linked portal. Brussels: European Schoolnet.
http://linked.eun.org/web/guest/in-depth3
32DigComp 2.0: A digitális kompetencia keretrendszere állampolgárok számára. 1. fázis frissítése: a fogalmak közötti
kapcsolatok rendszere;
http://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/bitstream/JRC101254/jrc101254_digcomp%202.0%20the%20digital%20co
mpetence%20framework%20for%20citizens.%20update%20phase%201.pdf
33Ugyanott.
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Napjainkban a digitális kompetencia kulcsfontosságú az oktatáshoz, a foglalkoztatáshoz és a társadalmi
beilleszkedéshez. Az embereknek digitális kompetenciára van szüksége, hogy információkat, adatokat
tudjanak keresni, online űrlapokat töltsenek ki, kapcsolatba lépjenek más személyekkel és hogy
kommunikáljanak. A digitális kompetenciák alapvető fontosságúak a társadalmunkban való aktív
részvételhez és a digitális lehetőségek kihasználásához.
A közösséggel való kapcsolattartásra használják a digitális eszközöket, főként abban az esetben, amikor
külföldön tartózkodnak, vállalnak munkát.
A digitális eszközök használatának oktatása fejlesztheti az írás és olvasás képességét is, mivel
használatuk alapfokú írni és olvasni tudást igényel.
A digitális kompetenciák fejlesztése családon belül esélyt nyújt a szülőknek arra, hogy aktívabban részt
vegyenek gyermekeik tevékenységeiben:
 Szülői ellenőrzés: lehetővé teszi a szülőknek, hogy korlátozzák gyermekeik hozzáférését bizonyos
tartalmakhoz, segíti a szülőket abban, hogy gyermekeik internetélménye biztonságos és hatékony
legyen. Ezek a beállítások mind az okostelefonok, mind a táblagépek és a számítógépek esetében
elérhetők. Egyes okostelefonok és tabletek már eleve szülői ellenőrzés mellett használhatók, tehát
már a gyári beállításuk korlátozza a gyerekek internethasználatát, de léteznek letölthető és
telepíthető szűrőalkalmazások is. Az operációs rendszerek beépített szülői ellenőrzést lehetővé
tevő alkalmazásokat tartalmaznak, de ezek esetében fontos mindig a legújabb verziót használni.
Korlátozások állíthatók be az összes internetes böngésző használatára is.
 Naptár és szervező: hasznos volna egy közös naptár kialakítása, amiből mindenki tájékozódhat a
számára fontos vagy akár a közös tevékenységekről (pl. fogászati vizsgálat, szülőértekezletek,
tanórák, stb.).
 Bizonyos alkalmazások használhatók a más szülőkkel való kapcsolattartásra is, illetve arra is, hogy
a szülők folyamatosan értesüljenek mindenféle eseményről (például WhatsApp chat).
 Bizonyos alkalmazások és az internet clouds (felhők) adat- és tartalommegosztásra is alkalmasak,
mint vakációs és szülinapos képek megosztására.
Általában a digitális eszközök használata, főként a közösségi hálózatoké a családi együttlétre is hatással
vannak, ezáltal a szülők úgy érezhetik, fokozottabban jelen vannak gyermekeik életében és inkább
ellenőrzés alatt tarthatják őket, mint a korábbi generációk. A gyerekek potenciálisan mindig elérhetők
és ez a szülőknek biztonságérzetet nyújt.
A fenti felfogás szerint a digitális kompetenciák két szinten tárgyalandók.
Programunkban a digitális kompetencia első szintje az okostelefonok használatára összpontosít. Ezek
sokkal könnyebben kezelhetők, mint a számítógépek és gyakrabban elérhetők a mindennapi életben.
Emiatt az okostelefon használatával kapcsolatos ismeretek alkalmazhatóbbak és hasznosabbak a
mindennapi életben. Ráadásul az okostelefon használatát sokkal szórakoztatóbb megtanulni, mint a
számítógépét, valamint az okostelefonszámos lehetőség is biztosít írástudatlanok számára is. Az 1.
szint ezért részben megfelelőbb olyan családtagoknak, akik nem tudnak olvasni és írni.
A második szintet azon családoknak szánjuk, amelyek tagjai tudnak írni és olvasni, ennek a szintnek a
fókuszában a számítógépek és laptopok állnak.
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Egy számítógép használata komplexebb, mint az okostelefonoké. Ezen a szinten alapinformációkat
sajátíthatnak a számítógépek alapvető használatáról, dokumentumok létrehozására, valamint e-mailhasználatra vonatkozóan.
Ezt a két szintet még kiegészíti egy harmadik szint is azon családok számára, amelyek rendelkeznek
számítógéppel és/vagy van egy családtag, aki kezeli a számítógépet. Ezek a családok az említett
harmadik szintet az első két szint teljesítése nélkül megkezdhetik.
Ezt a pótszintet a családtagok igényeihez igazítják, hogy magabiztosan kezelni tudják saját
számítógépüket.

Célok és tanulási eredmények
A tanulási eredmények34 nem a tanítási folyamatban alkalmazandó tevékenységtípusokat vagy
metodológiákat jelölik meg, hanem az elvárásokat, amelyeket a résztvevők képesek lesznek teljesíteni
a tanulási folyamatot követően. A tanulási eredmények megfogalmazása OKOS (SMART) kell legyen:
● Specifikus (“Specific”, az eredménynek a lehető legspecifikusabbnak kell lennie, világos és
konkrét megfogalmazással);
● Mérhető („Measurable”, a tanulási eredmények mérése lehetővé teszi a felmérés
tárgyilagosságát, valamint fontos kritériumokat és módokat határoz meg arra vonatkozóan,
hogy hogyan mérjék, hogy a kívánt eredményt elérték-e);
● Elérhető/megvalósítható („Achievable/Agreed”, noha az oktató előre meghatározza a
tanulási eredményeket, fontos, hogy a résztvevők jól ismerjék a program által elvárt
eredményeket/az egyes tanegységek tanulási eredményeit az egyes tanegységek kezdetén);
● Realisztikus („Realistic”, azt is biztosítani kell, hogy a tanulási eredmények reálisak,
elérhetőek legyenek a tanulási folyamat időtartama alatt/a célcsoport számára);
● Időben meghatározott („Timely defined”, a tanulási eredményeknek korlátozott idő alatt kell
elérhetőnek lenniük, a megfogalmazásnak tükröznie kell az időkeretet is, amelyben
megvalósulnak).
A tanulási eredmények alapozzák meg a tanítási, tanulási célokat, valamint azokat a módszereket is,
amelyek során a résztvevők fejlődésének/szerzett ismereteinek ellenőrzése megvalósul.
Az oktatási folyamat megtervezésére, előkészítésére és kiértékelésére leggyakrabban használt
elméletek egyike a Bloom-féle taxonómia, ami segítséget nyújthat a követelmények
megfogalmazásában (amelyet a tanulás folyamatában a tanulóknak el kell sajátítaniuk), valamint a
leellenőrzési folyamatban.
Bloom taxonómiája szerint három szint különböztethető meg: kognitív, affektív és pszichomotoros
szintek. Bloom taxonómiája tehát lehetővé teszi a résztvevők minőségileg különböző típusú
ismereteinek, készségeinek és magatartásainak látható és mérhető módon való megjelenítését.
Várható tanulási eredmények
Az első szint elvégzése után a családtagok képesek lesznek:
• Okostelefonjuk biztonságos használata
• Információk keresése az interneten
34

Ugyanott.
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Az internethez való különböző kapcsolódási módok megkülönböztetése
Internetes álláskeresés
Különböző megoldási módszerek alkalmazására, amennyiben nem biztonságos internetes
tartalmat találnak
Nyilvános internetes felhívások/alkalmazások, például kormányzati alkalmazások/ívek
használata/kitöltése
Internetes kommunikáció

A második szint elvégzése után a családtagok képesek lesznek:
 Biztonságosan használni az internetet
 Azonosítani a különböző dokumentumokat
 Dokumentumokat rendezni egy adathordozón
 Online kommunikációra
 Online fordítóeszközöket használni
 Felismerni az internethasználat jogi vetületét

A képzés külső feltételei, keretei
A tanórákon egyszerre csak egy család vehet részt. A családtagok elmondhatják igényeiket azt illetően,
hogy milyen nap, melyik óra és milyen helyszín felel meg számukra a tanulásra.
Időtartam és gyakoriság
A képzés időtartama: a tanfolyam 46 tanórából áll, amelyek egyenként 45 percesek. Az első szint 26
tanórából áll, a második pedig 20 tanórából.
A tanórák gyakoriság annak függvénye, hogy milyen könnyedén tudja megszervezni a család a
jelenlétet a találkozókon napi és heti programjuktól függően (munka, iskola, egyéb elfoglaltság, stb.).
Arra is lehetőséget adhat, hogy nemek szerint csoportosuljanak a családtagok bizonyos alkalmakkor.
A képzés helyszíne
 1. szint:
Fontos, hogy egy olyan helyszínt válasszunk, ahol van WiFi-hozzáférés. Továbbá fontos, hogy
a képzés helyszíne legyen közel a résztvevők lakhelyéhez.
Amennyiben a család otthonában is van WiFi-hozzáférés, és a család ragaszkodik az otthon
tartott találkozóhoz, ez is megoldás lehet.
Ezen a szinten szükség van elegendő számú okostelefonra, hogy azok a családtagok is
kölcsönkérhessenek egy készüléket a tanegység idejére, akik nem rendelkeznek telefonnal.
 2. szint: a teremben megfelelő számú számítógépet kell biztosítani, hogy minden családtag
önállóan tudjon dolgozni a gyakorlati feladatokon. A teremben az oktatónak is biztosítani kell egy
számítógépet és projektort, hogy bemutathassa a példaanyagot.
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Mind az első, mind a második szint teljesítése során olyan helyszínre van szükség, ahol a résztvevők
jól érzik magukat.
Az első szint tanórái megvalósíthatók a család otthonában is, amennyiben van lehetőség az internetre
való csatlakozásra, hogy az online alkalmazások használatát gyakorolhassák.
A második szint tanegységeit olyan helyszínen kell lebonyolítani, ahol stabil WiFi-hozzáférés van. Olyan
helyszínre van szükség, ahol a résztvevők zavartalanul tudnak tanulni.
Házi feladat: A családtagok számára a házi feladat nem lehet kötelező, de az oktató elmondhatja, hogy
a gyakorlás hasznos lehet. Erre akkor kerülhet sor, ha az oktatónak sikerül bevonni a családtagokat, és
ha megérteti velük, hogy a tanfolyam alatt elsajátított fogalmak hogyan válnak hasznos ismeretekké a
mindennapokban.
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Felmérés
A résztvevők és az oktatók számára egyaránt fontos a felmérés. A felmérés eredményei elemzése által
láthatja az oktató a tanfolyam hatékonyságát, valamint a résztvevők által elért fejlődést. 35
A felmérésnek a következő szempontokat kell figyelembe vennie:
• Melyek a fő célok és célkitűzések?
• Mely tartalmak elsajátítása okoz nehézségeket a résztvevők számára?
• Mely tartalmak érthetők és jegyezhetők meg könnyebben, és miért?
Előzetes és utólagos felmérés
Előzetes felmérés: ezáltal ismerjük meg a családtagok erősségeit és korlátait. Továbbá arra
használható, hogy a tanfolyam előtti és a tanfolyam utáni ismereteket/tudást összehasonlíthassuk.
Az előzetes felmérés az első találkozáson történik és a következő gyakorlatias kérdéseket tartalmazza:
 1.szint: Hogyan használjuk az okostelefont?
 2.szint: Hogyan használjuk a számítógépet?
 Az oktató arról fogja kérdezni őket, hogy mire használják az okostelefont és a számítógépet
 A nap folyamán milyen gyakran használják az okostelefont és számítógépet
 Mi az okostelefon legfőbb felhasználási területe az alábbiak közül:
○ Telefonhívások – kimenő, bejövő
○ Offline alkalmazások használata (számológép, naptár,
fényképezőgép, stb.)
○ Online alkalmazások használata
○ Közösségi oldalak használata (facebook, twitter)
○ Más alkalmazások használata (bankszámla, fitness, térkép és
forgalom)
○ Alkalmazások letöltése és telepítése
○ Egyéb, fel nem sorolt műveletek
Az oktató megkéri a családtagokat, hogy könnyű műveleteket hajtsanak végre.
Az alábbiak közül mi a számítógép fő haszna a családtagok számára:
○ Internet böngészése
○ Közösségi média használata
○ Videók megtekintése, zenehallgatás
○ Egy fájl létrehozása és szerkesztése
○ Egyéb, fel nem sorolt műveletek
Az oktató arra kéri majd, hogy egyszerű műveleteket hajtsanak végre a számítógépen (például
számítógép bekapcsolása, billentyűzet és egér használata).

35

Annak mérése, ami számít: Fogalmi útmutató matematikai ismeretek felméréséhez - https://www.nap.edu
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Az utólagos felmérés arról nyújt visszacsatolást, hogy milyen ismereteket, kompetenciákat szereztek a
családtagok a képzés alatt. Fontos az oktatók számára, mert ezáltal értik meg, melyek a nehezebben
érthető és megjegyezhető témák.
Az előzetes és utólagos tesztelést egyénileg kell megoldani, hogy jobban értsük az egyes családtagok
korábbi ismeretanyagát, és azt a tudást, amelyre a tanfolyam alatt tett szert. Az oktatók teszteket és
értékelő íveket használhatnak annak felfedésére, hogy melyek voltak a tanfolyam nehezebben
elsajátítható részei a roma személyek számára, azt is figyelembe véve, hogy képzettségük alacsonyabb,
mint a lakosság többi rétegéé.
Utólagos tesztelés:
Az utólagos felmérés által ellenőrizzük az átfedést a kívánt tanulási eredmények és az elért teljesítmény
között.
Az utólagos felmérésre egyéni módon kerítenek sort.
Mindkét szint esetében két-két részből áll a felmérés:
 Szóbeli rész. Az oktató arról kérdezi a családtagokat:
o Melyek voltak a tanfolyam különösen hasznos részei? Miért?
o Melyek azok a részek, amelyekről úgy gondolja, hogy nem fogja használni? Miért?
o Melyek voltak a tanfolyam azon részei, amelyeket a legfontosabbnak talált a mindennapi
életben?
o Melyek voltak a legkönnyebb és a legnehezebb témák?
o Mi tetszett a legjobban?
o Mit szeretne tanulni a jövőben?
o Ajánlaná ezt a tanfolyamot a barátjának? Miért / Miért nem?


Gyakorlati rész: Az oktató arra kéri a családtagokat, hogy végezzenek el bizonyos műveleteket,
amelyeket a tanfolyam alatt sajátítottak el.
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Átvihetőség
A tanórák tartalma és a tanítási folyamat előkészítése közben az oktató várhatóan elég információval
rendelkezik a résztvevők szükségleteiről, képességeiről, valamint a nyelvi sajátosságaikról. Az oktató
érzékenysége és kreativitása fontos szerepet játszik a tanórák megtervezésében, valamint a résztvevők
motiválásában.
Amennyiben más országokban akarja alkalmazni ezen fejezet tananyagát és módszereit, a következő
szempontokat figyelembe kell vennie:
 Képek készítése: Az egyes országok szerzői jogra vonatkozó jogszabályai kissé különböznek
egymástól - azt illetően, hogy mely tárgyak vagy emberek fényképezhetők le, valamint a nyilvános
helyen (pl. az utcán) való fényképezéssel kapcsolatos jogszabályokat és rendeleteket illetően is. A
jogszabályok nemcsak ezen a területen, hanem a közzététel tekintetében is különböznek - milyen
képeket tehetek közzé az interneten? Annak érdekében, hogy a résztvevőket a helyes jogi
helyzetről tájékoztassa, informálódnia kell. A gyermekek fényképezésére (vagy filmezésükre)
vonatkozó jogszabályok országról országra különböznek. Eltérések vannak abban a tekintetben is,
hogy kiknek engedélyezett a fényképezésük - rokonnak, idegennek stb.
 A megengedett életkor: a gyerekekről készült fényképekre és videókra vonatkozó törvények
eltérnek az egyes országokban. Különbségek fordulhatnak elő azzal kapcsolatban is, hogy ki
készíthet fotókat – a gyermek számára ismerős vagy idegen.
 Szerzői jog: A zenére, fényképekre és egyéb médiatartalomra vonatkozó szerzői jogokra vonatkozó
szabályok és eltérőek lehetnek, mivel minden ország saját jogszabályokkal rendelkezik. Fontos,
hogy a résztvevők megértsék az országukban hatályos szerzői jogot, és arról is tudjanak, hogy ez
más országokban különböző lehet.
 Törvénytelen letöltések: Az anyagok (például filmek) internetről való letöltését is különböző
jogszabályok szabályozzák az egyes országokban. Tájékoztassa a résztvevőket a jelenlegi
helyzetről, és azt is mondja el nekik, hogy a jogszabályok változnak, emiatt tudatában kell lenniük,
hogy ami most törvényes vagy törvénytelen, a következő években lehet, hogy már nem lesz az.
 Törvénytelen tartalom: Néhány európai országban külön törvények vonatkoznak a törvénytelen
tartalmakra. Olyan dolgokra kell vigyázni, mint például a (gyermek) pornográfia, rasszizmus, de
például a horogkeresztre vonatkozó tartalmak is törvénytelenek bizonyos országokban.
 Alkalmazások: A legtöbb téma könnyen átvihető más országokba, de vannak különleges web
helyek és alkalmazások, amelyek fontosak a különböző országokban, például kormányzati
alkalmazások, amelyek országról országra változnak. A legnépszerűbb kommunikációs
alkalmazások vagy hálózatok (WhatsApp vagy Viber) is különbözhetnek. Ezért néhány tanórához a
résztvevő nyelvén vagy országában használatos alkalmazásokat és webhelyeket kell keresni és
bemutatni a résztvevők számára.

Kritikus pontok
Ennek a tanegységnek a megvalósításakor a következő szempontokat kell figyelembe venni.
 Írástudatlanság: A tanegységbe az olvasni vagy írni nem tudószemélyeknek szóló programokat
vagy alkalmazásokat is bele kell foglalni. Azonban egyes alkalmazások esetében elengedhetetlen
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az írás és olvasási készség.
Az oktatónak tudnia kell, hány olyan résztvevő van, akik nem tudnak olvasni és írni és segítő
alkalmazásokat kell keresnie, mielőtt a tanfolyamra sor kerülne.
Szerzői jog: Az oktatónak ügyelnie kell arra, hogy olyan anyagot (fényképek, zene, videók)
használjon, amelyre van érvényes Creative Common (kreatív közjavak) vagy Public Domain
(közkincs) licence. A Public Domain (CC0) azt jelenti, hogy ingyenesen használhat, oszthat meg és
szerkeszthet egy anyagot, a forrás feltüntetése nélkül. A Creative Commons licenszek kissé
különbözőek és meghatározzák, hogy milyen körülmények között használhat fel egy anyagot. A
szerzői jogi törvények minden országban különbözőek, ezért kísérje figyelemmel a szerzői jogra
vonatkozó jogi helyzetet.
Technikai haladás: A tanegységben bemutatott minden alkalmazás, program vagy módszer jelen
pillanatban a legkorszerűbb - de nem jelenti azt, hogy ez így is marad. A változás gyors és
folyamatos, különösen a technikai területeken, ezért valószínű, hogy egyes
programok/alkalmazások néhány év múlva már nem is fognak létezni. Emiatt ezen tanegység
megvalósításakor lehet, hogy változtatni kell alkalmazásokon/programokon/talán operációs
rendszereken is.
Különböző hardver: Mivel az okostelefonoknak széles választéka létezik és ezeken különböző
operációs rendszerek futnak, az oktatónak ismernie kell a leggyakoribb típusú okostelefonokat és
operációs rendszereiket, amelyek jelenleg az alábbiak: Android, Apple iOS, Microsoft Windows
Mobile, Blackberry. Ugyanígy, a 2. szinten használt számítógépen vagy laptopon is különböző
operációs rendszerek futhatnak - Apple iOs és Microsoft Windows (különböző verziók). A
tanegységben az Android és Windows operációs rendszerekre esik a hangsúly.
A hardver használata: Mivel a résztvevők számítógépekkel vagy mobiltelefonokkal dolgoznak, az
első tanóra alkalmával fontos kijelölni ezek használatának szabályait, illetve megbeszélni olyan
kérdéseket, mint például „mikor ildomos magáncélú csevegésre használni a
számítógépet/okostelefont?”. „A tanfolyamon kívül használhatjuk-e a számítógépeket /
okostelefonokat?”, hogy a tanórák zökkenőmentesen folyhassanak és a résztvevők az oktatóra
figyeljenek.

94

Kiegészítő modul
Ezt a szintet azon családok számára szánjuk, amelyek saját számítógéppel rendelkeznek vagy korábban
már megtanulták, hogyan használható, most csupán felfrissítenék ismereteiket, mivel hosszabb időn
át nem használták vagy nem volt szükségük rá.
Megvalósítási feltételek
Ebben az esetben a körülmények nagyon különböznek a többi szint esetében rögzítettektől – főként,
ami a tanfolyam helyszínét és időtartamát illeti.
Időtartam és gyakoriság:
A felmérést követően négy 45 perces tanóra következik, amiből az első kettőt tömbösítve tartja meg
az oktató, a harmadikat két hét elteltével, a negyediket pedig a kurzus végére tervezik (négy hét
elteltével).
Helyszín:
Amennyiben a család rendelkezik egy számítógéppel, érdemes a család otthonában sort keríteni a
találkozóra, hogy a saját gépükön gyakoroljanak, így elkerülhető, hogy másik operációs rendszert vagy
másik gépet legyenek kénytelenek megszokni.
Amennyiben a család kölcsön kapja a laptopot vagy számítógépet, az első tanegységet ott kell
lebonyolítani, ahol kézhez került a gép. A többi tanegység átvétele történhet az otthonukban.
Felmérés
Ez esetben a kezdeti értékelés nagyon fontos, mivel az oktatónak tudnia kell, mit szeretne a család
tanulni, és ennek függvényében készül majd a további találkozókra. A felmerülő kérdések
megválaszolására is lehetőséget kell teremteni.
Az felmérés kötetlen találkozó alkalmával történjen (például kávézás, sütizés közben) és az alábbi
kérdések hangozzanak el:
 Mikor használta utoljára a számítógépet?
 Mire használta a számítógépet?
 Mire szeretné használni a számítógépet most?
 Milyen programokat telepített számítógépére? (ha a sajátjuk)
 Van-e vírusölő szoftver a számítógépén? (ha a sajátjuk)
 Leginkább ki fogja használni a számítógépet?
 Vannak-e vagy voltak-e szabályok (mennyi ideig, ki használja, a gyermekek hozzáférése) a
számítógép használatot illetően?
Ha a család speciális célra szeretné használni a számítógépet, mint például képszerkesztés, és nincs
tapasztalatuk a használandó programról, időszerű beiktatni egy tanegységet az adott programmal,

95

amennyiben az oktató is szükségesnek véli. Abban is segíthet az oktató a családoknak, hogy ingyenes
szoftokat töltsenek le a fizetős szoftverek helyett.
Az elsajátított ismeretek végső értékelésére az utolsó tanórán kerül sor.

96

Tartalom


Adatok védelme és biztonság (2 tanóra)
○ Jelszavak használat
○ Be- és kijelentkezés
○ Jogi helyzet (melyek a tiltott tartalmak?)
○ Antivírus programok
○ Szülői felügyelet
○ Szoftver-frissítés



Kérdések:
○
○
○
○

Nehézségek az adott program használatában
Kérdések az adatvédelemről és a biztonságról
Adatok - háttérmentés
Milyen programokat használjunk adott célra?

Értékelés:
○
○
○
○

Mit tanultak?
Mi volt hasznos?
Melyek a még mindig hiányzó információk?
Melyik információ bizonyult haszontalannak?



Amennyiben szükséges, iktasson be egy tanórát arról a programról, amelyet a család szívesen
használna.
Javaslatok:
 Számítógépek kölcsönzése: Amennyiben van erre anyagi keret, be lehet szerezni számítógépeket
és kölcsönözni a családok számára. Fontos azonban, hogy a számítógépek rendelkezzenek
garanciával, hogy meghibásodásuk esetén cseréjük ne okozzon gondot. Olyan szoftver telepítésére
is figyelni kell, amely megakadályozza, hogy illegális tartalmat tudjanak letölteni vagy követni
(vírusölők és szűrőprogramok, amelyek további online szűrést tesznek lehetővé)
 Gyermekek biztonsága: Amennyiben olyan családnak kölcsönzik a számítógépet, ahol kisgyerekek
is vannak, szűrőprogramokat szűrő-alkalmazások telepítését is célszerű meggondolni, hogy a
gyermekek ne férjenek hozzá illegális tartalmakhoz. Tárgyalni kell továbbá a családdal arról, hogy
melyek a kisgyerekeknek nem ajánlott játékok és programok.
 Internet csatlakozás: Amennyiben a család nem rendelkezik internet-hozzáféréssel, ellenőrizze,
hogy tud-e számukra biztosítani egy drót nélküli USB modemet mobiladatokkal (korlátozott
adatmennyiséggel).
 Elérhetőség: Beszéljék meg a családtagokkal, hogy melyek azok az időpontok, amikor Ön elérhető,
és válaszolni tud kérdéseikre. Azt is közölje velük, hogy még kihez fordulhatnak (mint például egy
nem kormányzati szervezet irodája), ha elromlik a számítógép vagy ellopják (fontos, hogy mindig
tudják, kitől lehet segítséget kérni).
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Biztonsági intézkedések: Telepítsen olyan szoftvert, amelynek révén a számítógép nem
használható, amennyiben azt ellopják (vagy követhetővé válik pl. GPS-tartózkodási hely révén vagy
ha a videokamerát aktiváljuk).
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4. tanegység – Gyakorlati megtapasztalás

Bevezetés
Mit értünk önszervezés alatt?
Az önszervezés alatt azt értjük, hogy segítség nélkül optimálisan történik az életvezetés, és a
lehetőségeket praktikusan ki tudjuk használni.
Az oktatásban az önszervezés a résztvevők azon erőfeszítését jelenti, hogy célokat próbálnak elérni, és
aktívan vesznek részt a tanulási folyamatban.
Egy másik értelmezés szerint az önszervezés egy csoport – mint például fiatalok, kisgyerekes anyák,
bérlők vagy idősek – erőfeszítéseket tesz, hogy sorsukat saját kezükbe vegyék, érdekeiket kiharcolják
és hatékonyabban kezeljék a konfliktusokat.36
Szervezés
A szervezés alatt azt értjük, hogy a meghatározott időkeretben tervezett tevékenységek közül mindent
sikerült kézben tartani, megvalósítani.
Az ÖN az ÖNSZERVEZÉSben azt mutatja, hogy mindenki felelős vagy a saját élete megszervezéséért. Te
döntöd el, mit mikor csinálsz, a magad ura vagy, halaszthatod, vagy korábban is elvégezheted a
megbízatásaidat. De a sok siker mellett a hibákért is felelős vagy.
Az önszervezésre szükség van a mindennapokban is. Megszervezed a napi rutint. Ez már reggel
kezdődik, amennyiben felkelsz. Tudod, hogy el kell hagynod a házat 7 órakor, hogy időben beérj
munkába, stb. A tanulási folyamatban is nélkülözhetetlen a szervezés: hatékonyabb a tanulás, ha az
asztalod rendezett, és nem kell előtte keresgélned a tanulnivalót, hogy végre nekiláthass, stb.
Az önszervezéshez szükséges képességek37
 Önállóság
 Reagálni a felhívásokra
 Rugalmasság
 Problémamegoldó képesség
 Kezdeményezőkészség (Célok kitűzése kezdeményező jelleggel)
 Jó reagálóképesség
 A kihívások kezelése csapatokban és szervezetekben
 Értékelési képesség

36http://lernplan.com/selbstorganisation/;

http://www.enzyklo.de/Begriff/Selbstorganisation;
http://steffiburkhart.com/warum-mangelt-es-an-selbstorganisation/; http://www.wifi.at/hude/Kursangebote/Kommunikation%20und%20Pers%C3%B6nlichkeitsentwicklung/zeitmanagement_selbstorganisation_am
_arbeitsplatz
37http://www.abwf.de/content/main/publik/bulletin/2004/B-02-04.pdf
http://www.schwingelschwingeldingdong.com/2012/06/gute-selbstorganisation/
https://www.vertriebslexikon.de/Selbstmanagement-Selbstorganisation.html
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Bemutatási képesség
Tanulni akarás és képesség
Kommunikációs képesség
Eredmény orientált gondolkodás
Holisztikus gondolkodás
Hatékony problémamegoldás
Rálátási képesség
Céltudatosság
Tervezés írott formában
Konfliktus és párbeszéd-kezelés
Jó időkezelés

Célkitűzések és várható tanulási eredmények
A projekt ezen része összesíti mindazt, amit az utolsó három tanegység során tanult a család, tehát itt
az olvasási és írásképességekre, valamint a matematikai és digitális képességekre is szükség lesz.
A célkitűzés az, hogy a család összeállítson egy közös projektet, hogy ők maguk győződjenek meg arról,
milyen képességekre és ismeretekre tettek szert a képzés alatt. Projekt-ötletek:
 Családi költségvetés egy hónapra bevásárlási listákkal, árszámításokkal és online árkeresővel
 Születésnap tervezése valakinek (beleértve az e-mailes meghívókat, stb.)
 Családi kirándulás tervezése (beleértve a keresést, árakat, időtartamot, stb.)
A várható tanulási eredmények nem jelölik a tanulási tevékenység folyamán használt tevékenységi
típusokat vagy módszereket, inkább arra mutatnak rá, milyen eredményeket fognak várhatóan elérni
a tanulási és tanítási folyamat során a résztevők.
A várható tanulási eredményeknek OKOSaknak kell lenniük:
 Specifikus (az eredmény minél egyértelműbb kell legyen, amelyeket tiszta, érthető szavakkal
fogalmaznak meg)
 Mérhető (a tanulási eredmények mérhetősége lehetővé teszi az értékelés objektivitását)
 Megvalósítható (bár az oktató előre meghatározza a várható tanulási eredményeket, fontos, hogy
a családtagok már az első közös találkozón tudatában legyenek a program várható eredményeinek
valamint minden egyes tanóra tanulási eredményeinek)
 Reális (Szintén szükséges, hogy a tanulási eredmények megvalósíthatóak legyenek az alatt az
időtartam alatt, amelyet teljesítésükre meghatároztak - tanítás és tanulási folyamat időtartama)
 Időbeli meghatározottság (a tanulási eredmények teljesülésének célszerű időkorlátot szabni)
A várható tanulási eredmények a tanítási, tanulási és értékelési (az elsajátított és fejlesztett
képességekét) folyamatok alapját képezik. Az oktatási folyamat tervezésének, előkészítésének és
értékelésének egyik leginkább használt elméleti sémája Bloom taxonómiája az oktatási célkitűzésekről.
A taxonómia megmagyarázza az emberi személyiség 3 alapvető területét és az egymásra tevődő
tevékenységeket: kognitív, emocionális és pszichomotorikus (tudás, hozzáállás és képességek). Bloom
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taxonómiája lehetővé teszi, hogy egy családtag különböző minőségű tudását, képességeit és
hozzáállását látható és mérhető módon ábrázoljuk.
Várható tanulási eredmények:
A tanegység befejezését követően a családtagok képesek lesznek:
 Kreatív technikákat alkalmazni
 Együtt megoldani a konfliktusokat
 Beosztani az idejüket
 Értékelni egy projektet
 Létrehozni egy költségvetést
 Különböző eszközöket használni kis projektek esetén
 Együttműködni egy projektben családként

A képzés külső feltételei
Időtartam és gyakoriság
Ez a „Gyakorlati megtapasztalás” című tanegység összesen 22 tanórából áll, alkalmanként 2 tanórát
tarthat meg az oktató. A családnak tehát összesen 12 alkalommal kell eljönnie a tanfolyamra.
Mivel ez a tanegység egy, a család által kivitelezni kívánt konkrét projekttel kapcsolatos gyakorlati
tapasztalatra összpontosít, a családnak akkor is csapatként kell együtt dolgoznia, amikor nem
tartózkodnak a tanórán (két tanóra közötti periódusban).
A kurzusok pontos időpontját és napját egyszerre lehet kijelölni az első tanegység alkalmával az összes
résztvevő családtaggal együtt.
A képzés helyszíne
Fontos, hogy olyan helyszínt válasszunk, amely közel van a résztvevők otthonához, és amelyben a
családtagok kellemesen érzik magukat.
Mivel a 4. tanegységen való részvétel előfeltétele az összes többi 3 tanegység elvégzése, a
családtagoknak számára már egyébként is ismerősek lehetnek az oktatási intézmény tanterme.
A teremnek elég tágasnak kell lennie ahhoz, hogy a család minden tagja egyénileg dolgozhasson,
valamint ahhoz, hogy sor kerülhessen egy csapatgyűlésre (családi gyűlésre) a következő lépések
megbeszéléséhez.
Továbbá a termet el kell látni legalább egy számítógéppel (WiFi csatlakozási lehetőséggel), valamint
kivetítővel.
Résztvevők száma
Egyszerre csak egy családdal foglalkozik az oktató. Nincs meghatározva, hogy a projekt végrehajtásához
hány családtagra van szükség, mivel a projektcélokat az oktató segítségével csapatként jelölik ki, hogy
az reális és megvalósítható legyen a családtagok számát és az időkeretet illetően.
Az oktató
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Fontos, hogy olyan oktatót válasszunk, akinek van projektirányítási tapasztalata.
Az a legjobb, ha az oktató olyan személy, aki már tanította a családot az előző tanegységek folyamán.
Ebben a tanegységben az oktatónak még inkább partnerként kell együttműködnie. Feladatai közé
tartozik a kiértékelés, tanácsadás és kérdések megválaszolása.
Költségvetés
Ebben a tanegységben megtörténhet, hogy a családok nem rendelkeznek a szükséges pénzösszeggel,
hogy elérjék céljukat. Az oktatási szervezetnek el kell döntenie, hogy összesen illetve családonként
mekkora összeget tud szánni erre a célra. Ennek a pénznek az igazságos és a családok tényleges
szükségleteit figyelembe vevő elosztása az oktató feladata.
Függetlenül attól, hogy a családnak van-e vagy nincs szüksége pénzügyi támogatásra projektjükhöz, a
költségvetést a projekt elkezdése előtt kell megállapítani és kiosztani.

Felmérés
A résztvevők és az oktatók számára egyaránt fontos a felmérés. A felmérés eredményei elemzése által
láthatja az oktató a tanfolyam hatékonyságát, valamint a résztvevők által elért fejlődést.
A felmérésnek a következő szempontokat kell figyelembe vennie:
• Melyek a fő célok és célkitűzések?
• Mely tartalmak elsajátítása okoz nehézségeket a résztvevők számára?
• Mely tartalmak érthetők és jegyezhetők meg könnyebben, és miért?
Előzetes és utólagos felmérés
A projekt kezdetén egy elsődleges találkozóra kerül sor az egész családdal, melynek célja a résztvevők
készségeik felmérése. A tanegység előtti és utáni eredmények összehasonlítását kombinált – szóbeli
és írásbeli – felméréssel végzik.
A szóbeli rész főként a korábbi tapasztalatokra vonatkozó kérdésekből tevődik össze:
 Készítettek-e már korábban családi projektet?
 Amikor családi utazásra / családi ünnepségre kerül sor, hogyan tervezik meg?
○ Ha igen, hogyan tervezik meg? Mi működött jól? Miben lenne szükség segítségre?
○ Ha nem, miért nem? Mit kellene együtt tervezniük?


Családként terveztek-e már valamit a múltban?
○ Ha igen, hogyan működött?
○ Ha nem, miért nem?

Ezt követi egy úgynevezett önértékelési rész, amelyben a családtagoknak kifejezhetik, hogyan
értékelnik tapasztalataikat és készségeiket. Fontos elmondani nekik, hogy (az oktató kivételével) senki
más nem látja válaszaikat, még a többi családtag sem.
Íme, egy példa a kérdőívre:
Kérdőív
102

Megbeszélik-e családként a problémákat?
o mindig

o gyakran

o néha

o soha

o néha

o soha

Megpróbálnak-e együtt keresni megoldást?
o mindig

o gyakran

Mennyire könnyen sikerül bevonni a családtagjait, amikor tenni akar valamit?
o nagyon könnyű

o könnyű

o nehéz

o nagyon nehéz

Korábban tanult-e már valamit a társalgási készségekről?
o igen

o keveset

o nem

o nem tudom

Használja ezeket mindennapi életében?
o mindig

o gyakran

o néha

o soha

Tud-e bármit is a konfliktusokról?
o sok mindent

o valamennyit

o keveset

o semmit

Békésen oldják-e meg a konfliktusokat a családban?
o mindig

o gyakran

o néha

o soha

Használ-e valamilyen módszert, hogy megnyugodjon, amikor dühös?
o mindig

o gyakran

o néha

o soha

Dolgozott-e már időbeosztással korábban?
o igen

o nem

o nem tudom

Tudja-e hogyan kell költségvetést készíteni?
o nagymértékben

o valamennyire

o alig

o nem

Szerkesztett-e már korábban meghívót számítógépen?
o gyakran

o többször

o csak egyszer

o soha
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Mit gondol, könnyű lesz a családi projekten dolgozni?
o mindig

o legtöbbször

o néha

o soha

Utólagos felmérés
A projekt végén a családtagok közösen kiértékelhetik teljesítményüket (szóbeli rész), és ismét sor kerül
egy írott felmérésre a változások kimutatására.
Íme, néhány irányadó kérdés a végső szóbeli értékeléshez:
 A tanfolyam mely részei voltak különösen hasznosak az ön mindennapi életében? Miért?
 Mely részekről gondolja úgy, hogy nem fogja felhasználni a mindennapi életében? Miért?
 Szeretett közösen dolgozni a családtagjaival?
○ Miért / miért nem?






Mi volt könnyű önnek a projekt során?
Mi okozott nehézséget?
Mit kedvelt a legjobban?
Milyen új dolgokat tanult?
Mennyire elégedett magával az ünnepséggel / utazással?
○ Mi működött gördülékenyen?
○ Mi nem működött annyira jól?



Ajánlaná-e ezt a tanfolyamot a legjobb barátjának? Miért / miért nem?
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Tartalom
Ez a tanegység összekapcsol mindent, amit a család az utolsó három tanegység során tanult, és
lehetőséget ad a családtagoknak, hogy gyakorolják készségeiket. A cél egy olyan családi projekt közös
létrehozása, amely magában foglalja az olvasást és írást, valamint a matematikai készségeket és a
digitális kompetenciákat. A család számára a cél, hogy a családtagok együtt gyakorolhassák az
„önszervezést”.
A tananyag két területre osztható:
A „készségeknek” nevezett első rész a család által megszerzendő (vagy már meglévő) személyes
vonatkozásokra összpontosít. Az „eszközöknek” nevezett második rész olyan ismereteket, de
módszereket is tartalmaz, amelyek megkönnyítik a projekt közös irányítását.
A tanórák sorrendje nincs rögzítve - Ezt a felmérést követően kell eldönteni, annak függvényében, hogy
a család milyen projektet szeretne megvalósítani.
Készségek:
1,1.
Ötletkeresés (2 tanóra)
 Ötletbörze és brainstorming technikák
 Kreativitás fejlesztése
1,2.
Problémamegoldó készségek
 Mi egy probléma?
 Problémamegoldás közösen
1,3.
Motiváció
 Hogyan motiváljuk magunkat
 Hogyan motiváljunk másokat
1,4.
Társalgási alapkészségek (2 tanóra)
 Közlő és befogadó
 A beszélt és írott társalgás közötti különbségek
 Egymás mondanivalójának meghallgatása – szociális készségek fejlesztése
1,5.
Kihívások kezelése: konfliktusok megoldása
 Mi egy konfliktus?
 A konfliktuskezelés alapszabályai
 Stesszkezelési technikák
 Fizikai reakciók a dühre
1,6.
Időbeosztás (3 tanóra)
 Mit jelentenek a prioritások?
 Hogyan döntsük el, hogy minek van prioritása?
 Reális időbeosztás kialakítása
1,7.
Megbízás és feladatok
 Feladatok leosztása
 Ki mit tehet és miért?
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1,8.



Kiértékelés
Folyamatos kiértékelés a projekt során
Kiértékelés a projekt végén

Eszközök:
2,1.
Jogi helyzet
 Az oktató elmondja milyen jogi szabályozásról fontos, hogy tudjanak a családtagok a projekt
megvalósítása során (pl.: rendzavaró magatartás, gyermekek felügyelete, esemény
regisztrálása, stb.)
2,2.
Költségvetés ellenőrzése (2 tanóra)
 Hogyan hozzunk létre költségvetést
 Árkeresés
 A költségvetés ellenőrzése
2,3.
Google docs használata (2 tanóra)
 Meghívó készítése
 Munka sablonokkal
2,4.
Google-naptár
 Megosztott naptár használata
 Internetes esemény létrehozása
 Mások meghívása
2,5.
Google-lapok (2 tanóra)
 Költségvetési sablon létrehozása
 Feladatlista készítése
2,6.
Ünnepeljen
 A családi projekt lezárása, a sikeres munka megünneplése

Átvihetőség
A tanegységek és a tanítási folyamat előkészítése közben az oktató várhatóan elég információval
rendelkezik a családtagok szükségleteiről, képességeiről és rendelkezésre álló erőforrásairól, valamint
nyelvi sajátosságairól. Az oktató érzékenysége és kreativitása fontos szerepet játszik a tanegységek, a
családtagok motivációja és teljesítménye szabályozásában.
Mindazonáltal emlékeztetni szeretnénk arra, hogy a következő szempontokat figyelembe kell vennie,
amennyiben más országokban szeretné alkalmazni ezen fejezet tananyagát és módszereit:
 Képek készítése: Az egyes országok szerzői jogra vonatkozó jogszabályai kissé különböznek
egymástól. A jogszabályok a közzététel tekintetében is különböznek - milyen képeket tehetek
közzé az interneten?
Annak érdekében, hogy a családtagokat az adott országban érvényes jogi helyzetről
tájékoztassa, informálódnia kell.
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A gyermekek fényképezésére (vagy filmezésükre) vonatkozó jogszabályok országról országra
különböznek. Eltérések vannak abban a tekintetben is, hogy ki számára engedélyezett a
fényképezésük - rokonnak, idegennek stb.
 Szerzői jog: A zenére, fényképekre és egyéb médiatartalomra vonatkozó szerzői jog is eltérő,
mivel minden ország saját jogszabályokkal rendelkezik. Fontos, hogy a családtagok megértsék
az országukban hatályos szerzői jogot, és arról is tudjanak, hogy ez más országokban különböző
lehet.
Törvénytelen letöltések Az anyagok (például filmek) internetről való letöltését is különböző
jogszabályok szabályozzák. Tájékoztassa a családtagokat a jelenlegi helyzetről, és azt is mondja el
nekik, hogy a jogszabályok változnak, ezért tudatában kell lenniük, hogy ami most törvényes vagy
törvénytelen, a következő években lehet, hogy már nem lesz az.
Törvénytelen tartalom: Néhány európai országban külön törvények vonatkoznak a törvénytelen
tartalomra. Olyan dolgokra kell vigyázni, mint például a (gyermek) pornográfia, rasszizmussal
kapcsolatos tartalmak, de például az olyan szimbólumok használata is törvénytelen bizonyos
országokban, mint a horogkereszt.
Alkalmazások: A legtöbb téma könnyen átvihető más országokba, de vannak különleges
webhelyek és alkalmazások, amelyek fontosak a különböző országokban, például kormányzati
alkalmazások, amelyek országról országra változnak.
A legnépszerűbb kommunikációs alkalmazások vagy hálózatok (WhatsApp vagy Viber) is
különbözhetnek.

Kritikus pontok
Ennek a tanegységnek a családokban való alkalmazásakor a következő szempontokat kell figyelembe
venni:
 A család nagysága: A meghatározás szerint a család két egyénből is állhat - például egyedülálló
anya és gyermeke - ezért a családi projektet úgy kell meghatározni, hogy az megvalósítható legyen
kevés személyből álló családok számára is.
 Életkor: Legjobb lenne, ha ezen tanegységbe nemcsak az idősebb családtagokat vonná be, hanem
a család részét képező fiatalabb családtagokat is. Nekik nem kell részt venniük a tanfolyamon, de
fontos, hogy a projektötlet olyan legyen, amelyben ők is részt vehetnek.
 Projektötlet: Projektötletet találni kulcsfontosságú pontja ennek a tanegységnek. Ha a család
ötlete nem tűnik megvalósíthatónak, javasolt, hogy az oktató azzal kezdje, hogy közösen elkészítik
az időbeosztást, vagy kiszámolják a projekt költségvetését, hogy a családtagok megértsék, hogy
projektjük túl nagy erőfeszítést igényel, vagy nem valósítható meg a kijelölt időben. Nagyobb
projektet kisebb részekre is fel lehet osztani, és csak az egyik részen dolgozni a családdal. Az oktató
kijelölhet egy határidőt, amely után a projektötlet már nem módosítható.
 Törvénytelen magatartás: Mivel ez a tanegységnek nagymértékű bepillantást enged az oktatónak
a család életébe azáltal, hogy a család otthonában dolgozik, közösen hoznak létre dolgokat,
megtörténhet, hogy az oktató a tanegységen kívüli családi problémákról is tudomást szerez. Fontos
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egy útmutató kidolgozása arra az esetre, hogy hogyan reagáljon, ha törvénytelen
magatartásformákat vesz észre, például gyermekek bántalmazása, családon belüli erőszak,
kábítószerhasználat, stb. A családnak előzetesen a tudomására kell hozni, hogy törvénytelen
viselkedés esetén az oktató köteles ezt jelenteni a rendőrségnek / gyermekjóléti intézménynek.
Jogi helyzet: Másik figyelemre méltó szempont a jogi helyzet az illető országban - törvényes-e a
projekt? Milyen jogszabályokat kell figyelembe venni? Például, meg van-e törvényesen határozva
az az életkor, amelytől kezdve a gyermekek dolgozhatnak? Az oktatónak tudnia kell ezekről a
problémákról, és nem szabad megfeledkeznie arról, hogy ellenőrizze az ellentmondásokat.
Gyakorlati projekt: Ennek a résznek a tananyaga közvetlenül kell kapcsolódjon a családi
projekthez. A tanegység akkor sikeres, ha minden, amit a család tanul vagy az oktatóval közösen
tesz, a családi projekt céljára irányul - ezért legyen óvatos a gyakorlati példák használata esetén,
és annyi közös munkát végezzen, amennyit csak tud.
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Kiegészítő fejezetek
A projekt kidolgozása közben az alábbi dokumentumok készültek el, amelyek a roma családok
tanulásával kapcsolatos további információkkal egészítik ki a kézikönyvet:
 Családi hierarchia, konfliktuskezelés a családokban
 Az oktató képzése
 Mobilitás
 A családi oktatás társadalmi haszna
 Útmutatás az első tanegységhez
 A tanulási eredmények fontos szempontjai
 Felmérés – háttér információk

Családi hierarchia és konfliktuskezelés
Ez a fejezet információkat nyújt a családi hierarchiáról, hatalmi rendszerekről, konfliktuskezelésről és
konfliktusmegoldásról.
Családi hierarchia
A hierarchia minden közösségben fontos szerepet játszik: végeredményben ez a rendszeren belüli
elemek közötti fölé- és alárendelési viszonyokat jelenti. A csoportokba tömörülő egyének
automatikusan létrehoznak egy hierarchiát. Ez a struktúra a biztonság érzését közvetíti, ahol mindenki
tudja, hogy milyen pozíciót tölt be.
Egy magasabb, új pozícióért való tülekedés általában akkor kezdődik, ha a rendszerbe új láncszem
kerül, vagy egy régi távozik. Ez a családokra is érvényes.
Számos helyzetben egy gyermek már nagyon korán megtapasztalja a fiatalok és öregek hierarchiáját.
Például, ha a szülők elmagyarázzák a gyermeknek, hogy nem szabad félbeszakítani a felnőttek
beszélgetését, vagy ha megtiltják nekik, hogy a kézitáskájukba nyúljanak. Ha a szülők jól érzik magukat
uralkodó szerepükben, akkor ez a magatartás igazolódik, és ez egészségesebb a gyermek fejlődésére.
A témáról folytatott beszélgetés közben a gyermek megtanulja elfogadni a tekintélyt anélkül, hogy
kritikátlanná vagy alázatossá válna. Minél helyesebben és természetesebben tapasztalja meg ezt
otthon a gyermek, annál könnyebb lesz számára később elfogadni az iskolában és munkahelyén a
tanároktól és feletteseitől kapott utasításokat.38
A családon belüli természetes hierarchia fennállása nem jelenti a gyermek elnyomását, vagy azt, hogy
nincs joga megszólalni. Inkább annak szemléltetésére jó, hogy hol vannak a határok, és mit jelentenek
a „tisztelet” és „magánélet” szavak. A gyermeknek képesnek kell lennie a családi struktúrán belül
betöltött helyzetének a megértésére és megtanulására is. Ugyanakkor elegendő mozgástérnek kell
léteznie a gyermek fejlődéséhez.
38

https://www.beobachter.ch/erziehung/erziehung-wer-ist-hier-der-boss (2017 júniusában használt hivatkozás)

109

A hierarchikus struktúra lényeges szerepet játszik közösségünkben, valamint a strukturális és stratégiai
iskolákban, ami hangsúlyozza a szervezettség elsőbbségét a család alkalmazkodó működésének
értékelésében. A jól működő családokban világosak a generációk közötti határok, amelyek elválasztják
a szülőket és gyermekeket, a családi magatartást irányító szerepek és szabályok szerint.39
Hatalmi rendszerek
A családban a legtöbb hatalommal rendelkező személynek van a legnagyobb befolyása a fontos
döntésekre, és ez óriási hatással van a családi dinamikára. Ennek megfelelően a hatalom a felnőtteknél
kell legyen. Ha ez a hatalmi rendszer kialakul, elfogadottá válik az általuk megszabott szabályrendszer,
amelyeket a gyermekek követnek.
A diszfunkcionális családi rendszerben a gyermek hatalmi pozíciót szerez különböző családi ügyek,
szülők vagy testvérek felett. Ennek eredménye, hogy a gyermekek olyan szerepekben találják magukat,
amelyekben általuk kezelhetetlen dolgokért felelnek. Ők még nem képesek ennek a hatalmi
egyensúlynak a kezelésére.40
Konfliktuskezelés
Fontos megérteni, hogy mit gondolunk a konfliktusról, mert „a módnak, ahogyan a konfliktusról
gondolkozunk fontos következményei vannak arra nézve, ahogyan a konfliktusos helyzetekben
cselekszünk.“ (Lulof,1994).
A konfliktusok már az ősrégi időktől kezdve velejárói az emberi létnek, ezért ezek alapvető társadalmi
jelenségek. Ezért a konfliktusok mindig részei lesznek mindennapi életünknek. A konfliktuskezelési
készség minden személy fejlődésének és szocializációjának fontos vonatkozása.
A konfliktusok csak bizonyos körülmények között mondhatóak negatívnak, számos, talán a legtöbb
esetben a fejlődést eredményezik. Az egyén megérik arra, hogy konstruktívan álljon hozzá egy nehéz
konfliktushelyzethez, tárgyalással érjen el kompromisszumokat, és megoldást találjon.
Egy szervezet, egy család vagy egy csoport sikeresen folytatott kommunikációval kifejleszthet egy
konfliktusmegoldó kultúrát, ami megelőzheti, vagy megoldásokat nyújthat a nézeteltérésekre.
De a konfliktusnak mindig megvan a másik oldala is: a konfliktus könnyedén kicsúszhat a kezünk közül.
41

Konfliktusmegoldás és konfliktuskezelés
Mindkét kifejezés különböző felfogásokat vált ki a konfliktus természetéről.
A konfliktusmegoldás olyan megközelítés, amely szerint a konfliktusokat meg lehet oldani, illetve le
lehet zárni. Ezzel szemben a konfliktuskezelés szerint vannak olyan konfliktusok, amelyek nem
oldhatók meg. Ez azt jelenti, hogy a konfliktus nem egy „be” vagy „ki” jelenség. A konfliktus során
előforduló választásokat és cselekedeteket figyelembe véve, egy folyamatról van szó.

39

http://www.pitt.edu/~momchild/publications/peerreview/hierarchies%20paper%20final%20copy%20for%20resubmission%20oct%207%202003.pdf (2017 júliusában használt
hivatkozás)
40 https://de.slideshare.net/kevins299/lecture-3-structural-family-therapy (2017 júliusában használt hivatkozás)
41 https://prezi.com/5ep7k9wwieq7/everyday-conflict-mgmt/ (2017 júliusában használt hivatkozás)
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A konfliktuskezelési folyamat segíthet minden típusú konfliktus kedvezőtlen hatásainak
csökkentésében, visszaállítva a folyamat-hatékonyságot, az erőforrás-hatékonyságot, a
munkakapcsolatokat és a felek elégedettségét. Továbbá, a folyamat tevékenységek széles körét,
kommunikációt, problémamegoldást, érzelmek kezelését és álláspontok megértését foglalja magában.
Énközlés
A súrlódásokat vagy feszültségeket jobb azonnal kezelni, amint észleljük őket. Ennek érdekében fontos,
hogy egyes szám első személyben fogalmazzunk meg üzeneteket vagy mondatokat. Például, „Az az
érzésem, hogy elégedetlen vagy velem”. Ez egy személyes érzésekkel, meggyőződésekkel, értékekkel
stb. kapcsolatos állítás.
Módszer
Először is, fontos az személy és a konfliktus szétválasztása. Minden esetben a személyek érdekeire is
figyelni kell, mivel ezek határozzák meg a problémákat. Kölcsönösen célszerű különböző lehetőségeket
kitalálni, és, mindenek felett, tárgyilagos kritériumokat kell megnevezni.
„Konfliktusmegoldási stratégia lépésről lépésre”
1. A probléma megállapítása
Azok az emberek, akik konfliktusba kerülnek másokkal, vagy akár saját magukkal is, olyan
kérdéseket kellene feltenniük maguknak, mint „Valójában mi is a probléma? Ez miért probléma?
Egynél több probléma van?”. Ez segíthet különválasztani a problémát magát az ahhoz kapcsolódó
érzéseitől. Lehet, hogy egy bizonyos üggyel kapcsolatos érzések jelentik a problémát, és nem az
illető ügy maga.
Más kérdéseket is fel kellene tenni:
„A valós problémát állapítottam meg? Honnan tudom, hogy ez probléma? Maga a helyzet a
probléma, vagy a helyzettel kapcsolatos reakcióm jelenti a problémát? Ha semmit sem teszek, mi
fog történni?”
2. Ki érintett?
A következő lépés, feltenni a kérdést, „Ki része vagy talán megoldása a problémának? Kit érint a
probléma?”
3. A problémával kapcsolatos értékek megvizsgálása
Milyen szükségletek és aggályok kapcsolódnak a témához? Miért és mi annyira fontos? Ez a lépés
segít tisztázni a problémát. Ugyanakkor különbségeket és hasonlóságokat állapít meg az érintett
személyek érdekei között.
4. Csoportmunka-megoldások és a megoldások rangsora
Gyűjtse össze a csoport által a problémára javasolt megoldásokat vagy kompromisszumot. Fontos,
hogy egyetlen lehetséges ötletet se vessen el, hanem fogadjon el minden megoldást.
Ezenkívül, mindenkinek rangsorolnia kell a különböző megoldási ötleteket, majd az érintett
személyeknek képeseknek kell lenniük azonosítani a lehetséges megoldásokat, amelyek mindenki
számára elfogadhatóak lennének.
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5. A döntés hibáinak kiszűrése
Az olyan kérdések, mint „Miért nem működne ez az ötlet? Milyen akadályai vannak? Mi mehet
rosszul?“ hasznosak lehetnek, de a választott megoldásnak komoly esélye van megoldani a
konfliktust. Önmaga elégedettsége érdekében ki kellene próbálni.
„A folyamat működésbe hozása”
Családként fontos kiválasztani egy (a család számára) tipikus konfliktust a lépések gyakorlására.
Rendszerelmélet
A családi rendszerelméletnek az alábbi összetevői vannak:
 A családi rendszereknek vannak elemei és szerkezete. Az elemek a család tagjai, minden elemnek
megvannak a maga jellemvonásai. Az elemek között olyan kapcsolatok vannak, amelyek egymással
kölcsönösen összefüggő módon viszonyulnak. Mindezek együtt hozzák létre a szerkezetet.
 A családi rendszereknek vannak módjaik elemek bevonására és kizárására. A rendszeren belüliek
és a rendszeren kívüliek közötti határvonal mindenki számára világos. Vannak nyílt és zárt
határrendszerek. Az első azt jelenti, hogy engedélyezi a családon kívüli elemeknek és helyzeteknek,
hogy befolyásolják azt. Előfordulhat, hogy akár szívesen is látja a külső befolyásokat. A zárt
határrendszerek elszigetelik tagjaikat a környezettől, és elszigeteltnek és önmagukba zártnak
tűnnek. Egyetlen családi rendszer sem teljesen zárt vagy nyílt.
 Minden családi rendszernek vannak szabályai, amelyek a rendszer működési módját szabályozzák.
Minden rendszer megpróbálja fenntartani stabilitását visszajelzés és üzenetek révén.
 A családi rendszernek számos alrendszere van, ami 2-3 emberből álló kis csoportokat jelent. Ezen
személyek közötti kapcsolatok úgy ismertek, mint alrendszerek, koalíciók, szövetségek, minden
alrendszernek megvannak a saját szabályai, határai és egyedi jellegzetességei.42
Az egészséges alrendszer megszervezésének célja egy határ kialakítása, amely elválasztja a párt a
gyermekektől, a szülőktől és a kívülállóktól. Hierarchikus struktúrában az is fontos, hogy igényt
formáljanak a tekintélyre.
Ha a család egészséges szerkezete megváltozik, a csoport tagjainak a helyzetei is módosulnak, és
fordítva.43

Szociális eredmények / családi tanulás
A családi oktatás többet jelent annál, hogy a család egy nemzedéke együtt tanul. Ez az oktatás lehet
formális, amikor a tanfolyamokat iskolák, gyermekközpontok, közösségi központok keretén belül
tartják, vagy informális, amely olyan eseményeken keresztül valósul meg, mint például a családi
rendezvények.
A családi oktatás célja segíteni a szülőkön, hogy támogathassák gyermekeik oktatását.
Az Education Scotland készített egy elemzést a családi oktatás jelenlegi gyakorlatáról. A családi oktatás
eredményei és haszna öt kulcsfontosságú terület szerint kategorizálható:
42
43

http://web.pdx.edu/~cbcm/CFS410U/FamilySystemsTheory.pdf (link used in 2017 july)
https://de.slideshare.net/kevins299/lecture-3-structural-family-therapy (2017. júliusában használt hivatkozás)
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új készségek
önbizalom és megértés növelése
kommunikáció javítása
viselkedések megváltoztatása
a közösséghez és a családhoz fűződő kapcsolat megváltoztatása

A családi oktatás javíthatja a családtagok közötti kapcsolatokat, növelheti a résztvevők önbizalmát a
szülői képességeiket illetően. Ha a tanfolyamokon különböző tevékenységeket tanulnak meg, és
emellett további ismereteket szereznek. 44

Az oktató képzése
A tanterv fontos vonatkozásai
Mind a roma közösség tagjaival, mind a felnőttoktatásban jártas szakértőkkel készített interjúkban az
oktató képzése kulcsfontosságú szempontként került említésre.
Fontos, hogy a roma felnőttekkel dolgozó személyek megfelelő ismeretekkel rendelkezzenek a
felnőttoktatás területén, valamint tájékozottak legyenek a célcsoport sajátosságaival kapcsolatban.
Mivel a legtöbb felnőttoktatási program nem kapcsolja össze ezeket a kulcsfontosságú kérdéseket,
minden ország számára egy speciális tantervet és képzést ajánlott összeállítani azon oktatók számára,
akik roma felnőttek oktatásával szeretnének foglalkozni.
Ennek a tantervnek az alábbi területekre kell irányulnia:
• Kontextus: A kontextus azon képességek, információk és készségek összessége, amelyek
hozzásegítenek ahhoz, hogy bizonyos körülmények között és egy sajátos célcsoporttal
dolgozzunk.
• Didaktika: Általában ez a kategória határozza meg a felnőttoktatás módszereit és
megközelítéseit.
• Szociális kompetencia: Ez az összes készséget magában foglalja, ami ahhoz szükséges, hogy
emberekkel dolgozzunk egyéni vagy csoport szinten.
• Személyes kompetenciák: Ezek a kompetenciák olyan személyes készségeket gyűjtenek egybe,
amelyek feltétlenül szükségesek ahhoz, hogy valaki roma felnőtteket oktasson.
Ezen a négy kompetenciaterületen belül, a BERA oktatók képzésében az alábbi kulcsfontosságú
szempontoknak kell szerepelniük:
1. Kontextus:
• A roma népcsoport történelme, kultúrája, hagyománya és értékei
• A diszkrimináció negatív hatásai a roma közösségre nézve
• Rasszizmus és cigányellenesség

44

https://education.gov.scot/improvement/Documents/Family-Learning-Report-full-document.pdf , 4. oldal (2017
júliusában használt hivatkozás)
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• Sztereotípiák, előítéletek és nemi szerepek
• Az oktatási rendszer áttekintése
• A roma mediátorok szerepe
• A roma közösség egészségügyi helyzete (beleértve a mentális egészséget is)
• A roma népcsoport kereskedelmi tevékenységeinek megértése
• Társadalmi státusz és a roma népcsoport szerepe a társadalomban
2. Didaktika:
• A felnőttoktatás ismérvei és módszerei
• Motivációs elméletek
• A megfelelő tanulási környezet létrehozása
• Előadási technikák
• A tanegységek/tanórák előkészítése
• A tanulási típusok fogalma
• Tanulási korlátozások és nehézségek
• Az ismeretek kiértékelése és felmérése
3. Szociális kompetenciák:
• Visszajelzés
• Családi csoport vezetése és irányítása
• Társalgás és kérdésfeltevés
• Csoportdinamika
• Konfliktuskezelés
• Interkulturális kommunikáció
• Konfliktusok megelőzése, kezelése
4. Személyes kompetenciák:
• Önreflexió és önértékelés
• Időbeosztás
• Öntudatosság
• Tanegységek gyakorlása felügyelet alatt
A tanfolyam konkrét összetételét (részvételi követelmények, a tanegységek időtartama és időpontja,
a csoport mérete, tanulási módszerek, stb.) az egyes országok jogszabályainak megfelelő módon kell
meghatározni (az illető országokban létező irányelveknek és tanúsítványoknak megfelelően).
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Mobilitás
A roma közösséget a hagyományok sokfélesége, a lakhelyváltás és az élet- és munkakörnyezet
folytonos változása jellemzi.
A tanítási folyamat megvalósításában elvárt kihívásoktól eltekintve, előre jelezhetünk két másik
kihívást rejtő területet, tematikát: átvihetőség és mobilitás.
Mivel ezen program fő célja a kulcskompetenciák megszerzése, fontos felidézni, hogy a
kulcskomptenciáknak a következő alapvető jellemzői vannak: általános, átvihető és multifunkcionális.
A kulcskompetenciák átvihető, multifunkcionális ismeretek, készségek és magatartások összessége,
amelyek a felnőtt személyek önmegvalósításához, fejlődésükhöz, társadalmi beilleszkedésükhöz és
alkalmazásukhoz szükséges45.
A kulcskompetenciák jellegének ezen meghatározása arra utal, hogy ezek általánosak, vagyis
egyetemesek és hogy bármely emberi tevékenységi területre érvényesek, szakmától vagy
munkahelytől függetlenül. Ezek hordozhatóak és multifunkcionálisak abban az értelemben, hogy az a
személy, aki ezeket a kulcskompetenciákat megszerzi, jobban elvégezheti a mindennapi élettel
kapcsolatos tevékenységeket és/vagy a munkafeladatokat egy adott munkahelyen.
Minél fejlettebbek a kompetenciák, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az illető személy
jobban alkalmazkodik az új környezethez, ami különösen fontos lenne a roma népesség számára.
Tekintetbe véve a mobilitást és a megszerzett kompetenciák elismerését, nagyon fontos, hogy legyen
egy megfelelő eljárás (protokoll, dokumentum), amely nyilvántartja a megvalósított iskolarendszeren
kívüli oktatási programban megszerzett kompetenciákat.
Noha egy ilyen dokumentum nem bizonyítja a megszerzett készségeket, kompetenciákat vagy azok
elsajátításának szintjét, alapvető információkat nyújt a program tanulási eredményeiről és a
megvalósult tanórákról.
A dokumentum célja, hogy tájékoztatást nyújtson a résztvevőről és programról, hogy amennyiben a
résztvevő egy más országba költözik a tanfolyam ideje alatt, ott is folytatni tudja ezt vagy egy hasonló
oktatási programot.
A nem formális oktatási programot nyújtó intézmény a személyes adatok védelmére vonatkozó etikai
kódexekkel és hatályos jogszabályokkal összhangban vezet nyilvántartást a résztvevőkről. Ez a
kézikönyv nem határozza meg az adatbázis kezelésének módját és az adatbázis elemeit, mivel a
programot különböző országokban valósítják meg (különböző jogszabályok vannak érvényben).
A tanfolyamot szervező szervezet vagy oktató köteles egy nem formális részvételi
dokumentumot/feljegyzést kiadni a résztvevők kérésére.
A résztvevők mobilitása céljából végrehajtott információcserét két módon lehet megvalósítani:
intézmények közötti információcserével vagy dokumentum kibocsátásával a résztvevő számára.
Mindkét esetben a cserélt információk bizalmasak és a résztvevőről, valamint a nem formális oktatási
programról tartalmaznak információkat. A résztvevővel kapcsolatos információk csak az illető vezetékés utónevére vonatkoznak, amely egy személy minimális azonosító elemei. A programmal kapcsolatos
45Abecedakarijere;
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információk tartalma bővebb lehet. Azt javasoljuk, hogy a dokumentum elsősorban a következő
elemeket tartalmazza: a képzés címe(i), célkitűzések és tanulási eredmények, tematikus területek,
találkozások és/vagy különálló tanítási órák száma,stb.
A résztvevők szükségleteinek függvényében a szervezetek/oktatók közötti információcsere mindkét
módja lehetséges.
Abban az esetben, ha a résztvevő elveszti a kibocsátott dokumentumot, fontos gondoskodni arról,
hogy a dokumentumot újból kibocsássák vagy hivatalosan továbbítsák annak az intézménynek,
amelyet a résztvevő megnevez (amelyiknél folytatja ugyanazt a nem formális képzési programot, vagy
amelyiknél egy másik képzési program kezdődik).
Alább példát is adunk erre a dokumentumra.
Tanúsítvány
Ez a dokumentum áttekintést nyújt a nem formális alapfokú oktatási program résztvevőjéről, az
oktatási tevékenységek megvalósításának elismerése és folytatása céljából.
A dokumentum nem az oktatási intézmény hivatalos tanúsítványa és nem biztosít szakképesítést
vagy foglalkozást a résztvevőnek.
A résztvevő
vezetékneve és utóneve
A nem formális oktatási
program hivatalos címe
A programot
megvalósító intézmény
Az oktatási program
leírása

Töltse ki a vezetéknevet és utónevet

A képzési program pontos címe
Intézmény/civil szervezet neve, amely az oktatási programot
megvalósította

Nevezze meg a program fő célját és célkitűzését

Nevezze meg a megvalósított program egyes
területeihez/tanegységeihez tartozó tanulási eredményeket
A: Olvasás és írás
Tanulási eredmények
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B: Matematikai kompetenciák

C: Digitális kompetenciák:

Egyéni és csoportos
tanítási tevékenységek

A program teljes
időtartama
(óraszámban kifejezve)
A résztvevővel
megvalósított óraszám

Sorolja fel a tevékenységeket, amelyek részletesebben leírják a tanítási
folyamat jellegét (pl. viták, bemutatók, szerepjátékok stb.), és igazolja a
résztvevők tevékenységét (pl. házi feladatok, portfólió, termék
létrehozása, stb.)

A: Olvasás és írás:
___________
B: Matematikai kompetenciák:
___________
C: Digitális kompetenciák:
___________
A: Olvasás és írás:
___________
B: Matematikai kompetenciák:
___________
C: Digitális kompetenciák:
___________

______________________________________________________________________________
A felelős személy vezetékneve és utóneve, illetve szerepköre/beosztása
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A családi oktatás társadalmi haszna
„Családi oktatásnak nevezünk bármely olyan tevékenység, amelyben a család gyermek és felnőtt tagjai
egyaránt részt vesznek, ahol a tanulási eredmények mindenkire vonatkoznak, és ami hozzájárul a
család tanulási kultúrájához.”46
Néhány kutató kimutatta, hogy a családi oktatás akár 15 százalékkal is növelheti a hátrányos helyzetű
csoportokból származó gyermekek általános fejlettségi szintjét47, és az olvasás hat hónapos olvasási
életkornak megfelelő átlagos javulását eredményezi48.
A családi oktatás egy módja lehet annak, hogy a felnőtteket „visszahozzuk” az oktatási folyamatba és
ösztönözzük fejlődésüket, mivel a családi oktatás általában kevesebb stresszel járó és biztonságos
módszer a formális felnőttoktatás mellett. A résztvevők fő motivációja általában a gyermekeik
támogatásának erős vágya, ezért is bizonyul annyira hatékonynak ez a módszer. A családi oktatás
általában erősíti a kommunikációt és egyben a matematikai készségeket, és ösztönzi a felnőtteket,
hogy további lépést tegyenek a formális oktatás irányába. Emiatt hatással van az alkalmazhatóságra és
a társadalmi kötelezettségvállalásra.
Általában a családi oktatás bizonyítéka az alábbiakra vonatkozik:
 a gyermekek, valamint szüleik és gondozóik készségei, képességei és törekvései;
 a szülők és gondozók alkalmassága, hogy segítsék gyermekeik oktatását és fejlődését;
 közösségi részvétel
 a felnőttek önbizalma
 önbecsülés
 tanulási motiváció
 nevelési képességek és gyakorlatok
 egészség és jólét
 alkalmazhatóság
 előrehaladás további tanuláshoz
 jobb integráció és közösségi részvétel
 Szerepvállalás a kulturális életben49
A Családi oktatás hatása alap (family learning impact fund, FLIF)50, amely hátrányos helyzetű
családokat támogat, beszámolt róla, hogy a 2643 tanulóból álló minta 85 százaléka tapasztalt
valamilyen fejlődést, miután FLIF tanfolyamon vett részt: fejlődés saját tanulásuk vagy
foglalkoztatottságuk értelmében (előrehaladás egy másik családi oktatási tanfolyamra, magasabb
szintű oktatásra és bármely egyéb oktatásra vagy képzésre, illetve új vagy jobb állásra); fejlődés saját
társadalmi vagy személyes életükben (nagyobb szerepvállalás az önkéntes és közösségi

46

A családi oktatás működik A családi oktatás vizsgálata Angliában és Walesben, NIACE – a felnőttoktatás elősegítése
Sheffield Város Önkormányzata, az alapfokú tanulók adatainak elemzése, 2011–2012
48 NRDC (2012) Családi oktatás: a kutatási irodalom áttekintése, www.niace.org.uk/sites/default/files/project-docs/family_
learning_research_review__final_-_8_june_2012.pdf.
49 A családi oktatás működik A családi oktatás vizsgálata Angliában és Walesben, NIACE – a felnőttoktatás elősegítése
50 Üzleti osztály, Innovációk és készségek (2013) Családi tanulás hatása alap 2008 - 2011: Összefoglaló lap,
www.gov.uk/government/publications/family-learning-impact-fund-2008-to-2011-summary
47
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tevékenységekben és nagyobb önbizalom); nagyobb hozzáértés gyermekeik tanulásának és
fejlődésének támogatásához.
Mivel a családi oktatás általában a hátrányos helyzetű családokat célozza meg, nyilvánvaló egy ilyen
módszer kidolgozásának és alkalmazásának és a lehető legtöbb család bevonásának a fontossága.
A családi oktatási tanfolyamainkon nem kerül sor a gyermekek tudásszintjének előzetes és utólagos
felmérésére az olvasást és írást, matematikai kompetenciákat és digitális kompetenciákat illetően. Az
oktatónak mindenképpen figyelemmel kell kísérnie a családi oktatásnak a család gyermekeire
gyakorolt társadalmi hatását. Egy ilyen értékelésben az alábbi útmutató kérdéseket alkalmazhatjuk:
 Javult-e a gyermekek és szülők közötti kapcsolat?
 Történt-e változás az iskolába járás rendszerességét illetően?
 Beszéltek-e arról a gyermekek, hogy jobb jegyeket kapnak az iskolában?
 Magabiztosabbnak tűnnek-e a gyermekek?
 Motiváltabbnak tűnnek-e a gyermekek a tanulásra?
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Útmutatás az első tanórához
Az első tanóra szerkezete és légköre fontos hatással lehet a résztvevők képzéssel szembeni attitűdjére.
Az első tanóra pozitív légköre sokkal motiváltabbá és elkötelezettebbé teheti a résztvevőket a tanulási
folyamat során.
Ebben a fejezetben röviden leírtuk azokat a legfontosabb lépéseket, amelyeket az oktatónak az első
tanóra alkalmával be kell tartania.
1. Az első tanóra előkészítése
A képzés környezetének kijelölése egyike azon tényezőknek, amelyek meghatározzák a különböző
igényű személyek részvételének sikerét.51 Annak megállapításában, hogy egy adott környezet
megfelelő-e, fontos szem előtt tartani a képzésen részt vevő roma felnőttek sajátos szükségleteit.
Interjúink során számos kérdést tettünk fel a tanfolyam keretét illetően, hogy egy általános képet
kaphassunk a roma felnőttek igényeiről.
Az első tanórához javasolt annak a tevékenységnek megfelelően elrendezni a székeket, amelyet az
oktató alkalmazni szeretne a csoport tagjainak megismerésére. Amennyiben ehhez az első
tevékenységhez nem szükségesek székek, a helyszínt a következő napirend következő pontjának,
tevékenységének megfelelően kell előkészíteni.
A székeket és asztalokat legjobb U-alakban vagy körben elhelyezni. A kör erős hatással lehet a
csoportra, megkönnyíti a kommunikációt és az együttműködést a résztvevők és az oktató között. Mivel
a körben ülés nem sugall egy hierarchikus rendet, sokkal valószínűbb, hogy a résztvevők úgy érzik majd,
hogy jobban értékelik és elfogadják őket a csoportban. Az asztalok jelenléte valamint az asztalok mögé
ülés egyfajta biztonságot is adhat a résztvevők számára, ugyanakkor ez a valahová tartozás érzését is
keltheti bennük, hiszen „saját asztaluk” – „saját helyük” is van.
A különböző tananyagokat és a Power Point-os bemutatókat, amelyekre az oktatónak szüksége van, a
résztvevők megérkezése előtt kell befejezni és elő kell készíteni. Kedves gesztus lehet az is, ha kávét,
teát és süteményeket készítünk elő a résztvevők számára. Ezek az apróságok által a felnőttek úgy
érezhetik, hogy szívesen vannak látva.
2. A résztvevők üdvözlése
Az oktató személye az, aki megteremti ezeknek az alkalmaknak a vonzó légkörét. Fontos, hogy a
résztvevők érezzék, hogy az oktatót érdekli az ők különböző szükségleteik és törődik velük. Fontos,
hogy az első tanóra megkezdése előtt az oktató egy rövid kötetlen csevegés keretén belül minden
résztvevőt üdvözöljön.
3. Magyarázza el a tanfolyam jellegét és módszereit
Fontos, hogy mielőtt elkezdené a tanórákat, tájékoztassa a résztvevőket a tanfolyam jellegéről és
módszeréről. A roma felnőttek nincsenek hozzászokva, hogy a tanítási folyamatba aktívan
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John C. Milles, Simon Priest (1999) – Adventure Programming, Venture Publishing, State Collage, Pennsylvania
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bekapcsolódva tanuljanak, sokaknak az a véleménye, hogy nekik csak ott kell ülniük és oda kell
figyelniük az elhangzottakra. Az oktató az alábbi módon magyarázhatja el a tanfolyam jellegét.
„A tanfolyam során különböző tanulási módszereket próbálunk ki.
• Lehetőségük lesz egyénileg, párban, kis- vagy nagy csoportokban dolgozni. (Több ilyen esetben
együtt kell működniük egymással a tanegységek során.)
• A tanegységek interaktívak lesznek. (Példákkal magyarázni, hogy mit jelent az interaktív jelleg)
• Megtapasztalás útján tanulunk. (Példákat említeni a tantervből)
• Különböző témákról, különböző bemutatókra kerül sor.
• Felkérem majd önöket, hogy szólaljanak fel és osszák meg véleményüket.
• Nem szükséges otthon tanulniuk, házi feladatot oldaniuk.”
Fontos bemutatni a résztvevőknek a roma mediátort is, és elmagyarázni nekik, hogy mi az ő szerepe.
"Ő a mediátor kolléga, aki azért van itt, hogy segítsen nekünk a tanfolyamok során. Ha problémáik vagy
kérdéseik vannak, ne habozzanak közvetlenül hozzám fordulni, de ha önöknek kényelmesebb előbb a
mediátor kollégához is fordulhatnak.”
4. Ismerkedjen meg a résztvevőkkel és oldja fel a hangulatot
Az első tanórák alkalmával mindkét fél, az oktató és a résztvevők is furcsán és idegenül érezhetik
magukat. A bemelegítő tevékenységek és hangulatoldó játékok hozzájárulhatnak ahhoz, hogy a
résztvevők kényelmesen érezzék magukat az új környezetben. Ez segíthet abban is, hogy a résztvevők
megismerjék egymást és egy csapat részének érezzék egymást.52
Az oktató beszélgetést kezdeményezhet, amely segíthet az ismerkedésben. Ennek egyik módszere
lehet, hogy az oktató érdekes kérdéseket tesz fel, például: Honnan kapta a nevét? Valamelyik
családtagja után neveztek el így? Kapcsolódik valamilyen érdekes családi történet a nevéhez? Van
olyan beceneve, amelyet a csoportnak is elmondana? Vannak gyermekei? Hogyan hívják őket?
Kapcsolódik-e valamilyen történet a neveikhez? Mivel lényeges, hogy milyen viszony alakul ki a
résztvevők és az oktató, valamint a roma mediátor között, a résztvevőknek érezniük kell, hogy saját
magukról is megosztanak néhány alapvető információt. Az is fontos, hogy az oktató is bemutassa
magát a játék során.
Az oktató bármely egyéb, névtanulásban alkalmazható és hangulatoldó módszert választhat, a
csoportok szükségleteinek és a szocializációs szintjének megfelelően.
Az egyik érdekes hangulatoldó játék például az „Egy gyufa” játék. Ebben a játékban minden résztvevő
(egyenként) meggyújt, egy gyufa szállat és elmondja nevét, valamint annyi információt saját magáról,
amennyit el tud mondani, amíg a gyufa ki nem alszik. Amikor a gyufa kialszik, a résztvevőnek el kell
hallgatnia. Az oktató példákat adhat olyan különböző témákra, amelyekről a résztvevők magukat
bemutatva beszélhetnek, például beszélhetnek gyermekeikről, azokról a mindennapos
tevékenységekről, amelyeket szeretnek csinálni.
Szórakoztató módszer az is, amikor minden résztvevő kigondol három érdekes kijelentést magáról,
amelyből kettőnek igaznak, egynek meg kitaláltnak kell lennie. Ezt követően minden résztvevő
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elmondja a három kijelentést, és a többi résztvevőnek ki kell találnia, hogy melyik nem igaz. Az oktató,
hogy példát mutasson, kezdheti a saját magáról szóló három kijelentéssel.
Egy másik módszer, hogy az oktató három személyből álló csoportokat alakít ki és azt a feladatot adja
nekik, hogy mutatkozzanak be egymásnak a csoport előtt. Fontos, hogy az oktató elmondja nekik, hogy
a bemutatkozásnak milyen információkból (név, életkor, családtagok, hobbik, stb.) kell tartalmaznia.

5. A családtagok céljainak azonosítása, a képzés felépítésének és fő célkitűzéseinek bemutatása
Közismert tény, hogy a felnőttek általában jól meghatározott célokkal kezdenek el egy tanulási
folyamatot, tanfolyamot. „A tanfolyam befejezése után szeretném, ha tudnék olvasni és írni.”
A felnőtteknek konkrét ok kell a tanuláshoz. Meg kell legyenek győződve, hogy a képzés fontos
személyes életük és közvetlen környezetük számára. A tanultaknak alkalmazhatóknak kell lenniük
munkájukban és egyéb, például családjukkal szembeni kötelezettségeik ellátásában.53
A családtagok csak akkor lesznek motiváltak a tanfolyamon való részvételre, ha látják, hogy kapcsolat
van a képzési célkitűzések és saját akaratuk között. Számukra fontos tudni, hogy a képzés hogyan segíti
őket céljaik elérésében.
Az oktató kötelessége segíteni a családtagokat saját céljaik és a képzés célkitűzései közötti kapcsolat
felfedezésében, bemutatva a tanfolyam felépítését és általános célkitűzését, valamint tanulási
eredményeinek bemutatását.
Az oktatónak előbb azonosítania kell a családtagok céljait, arról érdeklődik, mit akarnak elérni ezen
képzés befejezése után. A családtagok különböző válaszokat adhatnak. Néhányuknak formára vagy
néhány példára is szükségük lehet a célok mibenlétével kapcsolatban. Ezért az oktatónak elő kell
készítenie néhány példát. Előfordulhat, hogy néhányuknak jobb munkahely megszerzéséhez vagy
számláik kezeléséhez van szüksége ezekre a készségekre, esetleg néhányuk segíteni akar gyermekeinek
házi feladataik megoldásában.
A családtagok céljainak és szükségleteinek azonosítása után az oktatónak be kell mutatnia ennek az
adott képzésnek a felépítését és fő célkitűzéseit, valamint az elérendő tanulási eredményeket.
Előfordulhat, hogy egyes családtagoknak irreális céljaik és elvárásaik vannak. Fontos nekik
elmagyarázni, hogy egyes célok túl merészek, és ezen tanfolyamon való részvétellel nem érhetők el.
Az oktatónak nem kell olyasmit megígérnie, amit nem tud betartani, de elmagyarázhatja, hogy ez a
tanfolyam az első lépés lehet a cél felé, és ő segíthet, hogy a résztvevő további tanfolyamokat találjon
magának.
Használhat Power Point-os bemutatót, vagy csak szóbeli magyarázatot. Mi egy egyszerű Power Pointos bemutató alkalmazását javasoljuk, csak képekkel a kezdő csoport számára (írástudatlan
családtagoknak), és egy sokkal összetettebb bemutatót rövid írott magyarázatokkal és látványos
szemléltetéssel a haladó tanulók csoportjának.
A képzés célkitűzései bemutatása közben azt javasoljuk, hogy az oktató folyamatosan tegyen
utalásokat a résztvevő már közösen megbeszélt céljaira. (Például „Az összeadás és kivonás
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megtanulása után képes lesz kiszámolni különböző termékek árait. Ha boltban szeretne dolgozni, ez
fontos és nagyon hasznos is lehet önnek.”)
Fontos megértetni a családtagokkal azt is, hogy a tanórák anyaga kapcsolódnak egymáshoz, valamint
azt, hogy miért fontos a tanórákon való rendszeres részvétel.
Az oktatónak szem előtt kell tartani, hogy, Malcolm Knowles szerint54, a felnőttek akkor tanulnak a
legjobban, amikor:
 1. Megértik, hogy miért fontos valamit tudni vagy megtenni.
 2. Úgy tanulhatnak, ahogy nekik jobb.
 3. A tanulás gyakorlati.
 4. Az időpont megfelelő számukra a tanuláshoz.
 5. A folyamat pozitív és ösztönző.
6. A csoport alapszabályainak meghatározása
A csoportszabályokat a résztvevőknek közösen kell meghatározniuk és elfogadniuk. Ezek a szabályok
segítenek abban, hogy a képzés hatékony módon zajlódjon.
Az oktató feladata segíteni a résztvevőknek a szabályok megfogalmazásban. Az alapszabályok a
résztvevők szükségleteinek függvényében eltérőek lehetnek.
Fontos, hogy pozitív módon fogalmazzuk meg a szabályokat. (Példák alapszabályokra: Mindig időben
kell érkezni; Egyszerre egy személy beszél; Minden tanórán részt kell venni; Ha valaki nem tud részt
venni a tanórán, értesítenie kell az oktatót/mediátort; Tiszteletteljesen beszélünk és viselkedünk
egymással; Tiszteljük a többi résztvevő személyes véleményét; stb.)
Az oktató azt is elmagyarázhatja, hogy miért fontosak ezek a szabályok. Például: a többi résztvevő és
az oktató számára is kellemetlen, ha valaki késik és megzavarja a tanórát. A későn érkező személy
lemaradhat olyan fontos információkról, amelyeket a tanóra kezdetén beszéltek meg. Amennyiben az
oktatónak meg kell ismételnie, amit korábban elmondott, kevesebb idő marad a gyakorlatokra.
Ezek a szabályok ábrázolhatnak képek formájában, amit falra lehet akasztani, hogy mindenki láthassa
vagy akár „szerződést” is lehet kötni, amit minden résztvevő aláír (ezzel vállalva, hogy betartja a
szabályokat).
A résztvevőknek abban is meg kell egyezniük, hogy mi történjen akkor, ha a szabályokat nem tartják
be. A következményeket is a csoport összes tagjával közösen kell meghatározni.
7. Az órarend elkészítése
Ha korábban, a csoport még nem döntött az órarenddel kapcsolatban, az első tanóra a legjobb alkalom
ennek a témának a megbeszélésére. A tanórák dátumait és pontos időpontjait a résztvevőkkel közösen
kell megbeszélni (a résztvevők igényein kell alapulnia). A csoportnak meg kell találnia azokat a napokat
és a napoknak azt az időszakát, amikor mindenki szabad, részét vehet a tanfolyamon.
Ezt úgy lehet megtenni, hogy például egy táblára vagy plakátra felvázolunk egy programot. Az oktató
oszlopokkal ábrázolja a hét napjait és ezeket is 3 színes oszlopra osztja fel, amelyek a reggelt, a délutánt
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és az estét jelképezik. Az oktatónak ki kell húznia az összes olyan részt, amikor ő nem tud eljönni,
üresen hagyva a lehetséges napokat és időpontokat. Majd minden résztvevő bejelölheti azokat a
négyzeteket, amikor részt tud venni. Az a négyzet lesz a tanfolyam időpontja, amelyikben a legtöbb
jelölés van.
Egy másik lehetőség az órarend kialakításában, hogy a programot egy flipchart lapon ábrázoljuk
időbeosztással, amelyen a résztvevők bejelölhetik azokat az időszakokat, amelyek megfelelők lennének
számukra. (Például: talán sokkal megfelelőbb számukra akkor jönni a tanórákra, amikor gyermekeik
iskolába járnak vagy késő délután, mikor már végeztek a munkával)
A csoportnak meg kell találnia azokat a napokat és a napnak azt az időpontját, amikor mindenkinek a
legmegfelelőbb a tanfolyamon való részvétel.
8. Az első gyakorlat bevezetése
Rövid szünet után az oktatónak be kell vezetnie és el kell kezdenie az első tanóra első gyakorlatát a
résztvevőkkel. Ezt az első gyakorlatot a tanfolyam jellegének – olvasás és írás, matematikai vagy
digitális kompetenciák – megfelelően kell kiválasztani.
A tevékenység célja segíteni a résztvevőknek megtapasztalni tanítási módszereket, és elérni, hogy azt
érezzék, hogy már a legelső tanóra alkalmával is tanultak valami hasznosat.
9. Az első tanóra befejezése
A találkozó végén fontos emlékeztetni a résztvevőket a következő találkozó dátumára és pontos
időpontjára.
Az oktató órarendet is készíthet a résztvevők számára, amely tartalmazza a következő találkozók
dátumait, időpontjait és a kapcsolattartási adatokat.
Ugyanakkor az is fontos, hogy az oktató röviden elismételje az első tanóra kulcsfontosságú üzeneteit
és ismertetheti azt is, hogy mit fognak tanulni a következő tanóra alkalmával.
Az oktatónak meg kell kérdeznie a résztvevőktől, hogy milyenek voltak az első benyomásaik. Ilyen
módon visszajelzést is kaphat a résztvevőktől.
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Felmérés – háttér információk
Pastuović55 szerint a kiértékelés az oktatási célkitűzések elérését, az elért eredményekért felelős
tényezőket, valamint az oktatási folyamat hatékonyságát mérő folyamat. A kiértékelésnek különböző
céljai, szerepei és megvalósítási módjai vannak.
Kyrjacou56 szerint a kiértékelés leggyakoribb céljai az alábbiak:
A) Visszajelzést adni az oktatóknak az általuk irányított tanulási folyamat hatékonyságáról. A
megfigyelések, felmérés által az oktató olyan fontos információkhoz juthat, amelyek segíthetnek a
hatékonyság növelésében, a tanterv módosításában;
B) A résztvevőket pedagógiai visszajelzés kaphatnak a képzés bizonyos területein megszerzett
kompetenciákat illetően (elérték-e és ha igen, milyen mértékben a várt eredményeket, és javítottak-e
teljesítményünkön);
C) A felmérés segíthet abban, hogy az oktató egy pontosabb képet nyerjen a résztvevők
kompetenciáiról. Sikerült elérni a tanulási célokat? Rendelkeznek a résztvevők az elvárt
kompetenciákkal? Mindez segíthet a további tervezésben.
D) A tervezés szerepének és a tanítási folyamat esetleges módosításának kiértékelése;
E) Visszajelzés azon intézményeknek, amelyek támogatást nyújtanak az oktatási program számára;
F) A felmérés információt szolgáltathat a résztvevők által megszerzett kompetenciáról és ezáltal akár
lehetővé is teheti a résztvevők mobilitását.
Fontos az előzetes és utólagos felmérés megszervezése, valamint a folyamatos megfigyelés, hogy tiszta
képet kapjunk a résztvevők fejlődéséről és az esetleges nehézségeiről.
A kiértékelésnek hitelesnek, a tárggyal kapcsolatosnak és formájában (alkalmazott módszerében)
változatosnak kell lennie.
A résztvevőknek ismerniük kell a felmérés típusát, formáit, célját, alkalmazási módszerét, illetve az
ahhoz használt kritériumrendszert is.
A felmérési tevékenységekhez megfelelő körülményeket kell biztosítani, amelyek nem vonják el a
résztvevők figyelmét, oldják a résztvevőkben a feszültséget, szorongást.
A felmérés különböző módszerek (megfigyelés, beszélgetés, tesztelés stb.) kombinálásával történik, és
a célkitűzésekre, tanulási eredményekre és a résztvevők teljesítményére koncentrál.
Fontos hangsúlyozni, hogy a felmérési folyamatban különböző típusú tevékenységekre van szükség.
Az utólagos felmérés alapjai a korábban megfogalmazott tanulási eredmények. Az utólagos felmérési
folyamatnak azon kell alapulnia, amit a tanítási és a tanulási folyamat eredményeként előre jeleztünk.
Amikor egy tanegységet tervezünk és megfogalmazzuk a tanulási eredményeket az adott
tanegységhez, akkor fontos az elért tanulási eredmények felmérésének módszerét is megtervezni. Ha
például azt tervezzük, hogy megtanítjuk résztvevőinket utó- és vezetéknevük leírására, az utólagos
felmérési eljáráson megkérjük őket, hogy kompetenciájuk igazolásául írják le utó- és vezetéknevüket.

55Pastuović,
56Kyriacou,

N. (1999): Edukologija. Zagreb: Znamen
C. (2001): Temeljnanastavnaumijeća. Zagreb: Educa

125

Az oktató számára tanácsos, hogy csakis párbeszédalapú kezdeti felmérést alkalmazni, emellett fontos
a résztvevők folyamatos megfigyelése is.
Fontos az oktatónak szem előtt tartania azt is, hogy mind a tanórák, mind pedig a felmérés ideje alatt
tiszteletet kell tanúsítania a résztvevőkkel szemben függetlenül az ismeretek, képességeik hiányától.
A felmérést hiteles élethelyzetekben kell megvalósítani. Például, ha lehetőségük volt receptet írni és
süteményt készíteni, megehetik együtt és elbeszélgethetnek a folyamatról, hogy mit kellett tenniük,
hogyan működtek együtt, milyen akadályokba ütköztek, hogyan oldották meg stb.. Írathat a
résztvevőkkel egy igazolást az iskola számára gyermekük tanórákról való hiányzása miatt vagy
megkérheti őket, hogy töltsenek ki kérelmező nyomtatványt az útlevelek kibocsátására stb.
A felmérést kellemes környezetben szervezze meg, kötetlen beszélgetéssel kezdje, majd magyarázza
el a felmérés menetét és annak célját. Egyszerre legtöbb 1 résztvevőt mérjen fel.
Csak abban az esetben kaphat hiteles, megbízható eredményeket, ha ugyanazt a felmérési eszközt
(kisebb változtatásokkal) használja az előzetes és utólagos felmérés alkalmával is.
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Jövőbeli célok
Ezen eszköztár célja az volt, hogy konkrét tájékoztatást nyújtsunk a jogi helyzetről a résztvevő
országokban, a szakértők és a roma felnőttek témával kapcsolatos elképzeléseiről, az
oktatáselméletekről és további fontos kiegészítő információkról. Ezen eszköztár fő célkitűzése egy
tanfolyamszerkezet, valamint mindazon eszközök és információk létrehozása volt, amelyek
szükségesek ezen képzési módnak a roma felnőttek alapvető oktatásában való alkalmazásához.
A tanegységek nagyon gyakorlatias módon voltak felépítve, és a tanfolyamot megvalósítani akaró
szervezet igényeihez voltak igazítva. Minden tanegység-fejezet, olvasás és írás, matematikai
kompetenciák, digitális kompetenciák és családi projekt, ugyanazt a felépítést és megközelítést követi.
Mindegyik tanegység-fejezet tájékoztatást nyújt a célkitűzésekről és tanulási eredményekről, a
tanfolyam helyszínéről, felmérésekről, tartalmakról, átvihetőségről és kritikus pontokról. Ezen
eszköztárat használó felnőttoktatónak vagy szociális munkásnak képesnek kell lennie alapfokú
felnőttoktatási tanfolyamokat tartani roma felnőttek számára, valamint saját tanfolyamaik
létrehozására a megadott példák alapján.
Emellett fontos szem előtt tartani, amint már említettük, hogy a legfontosabb sikertényezők abban
állnak, hogy a résztvevőket egyenlő felekként kezeljük, a készségekre összpontosítsunk, és ne az
ismeretek hiányára, valamint hogy kreatívak legyünk, és változatos módszereket használjunk a
motiváció hosszutávú fenntartása érdekében.
Reméljük, hogy minél több országban minél több szervezet valósítja majd meg ezeket a tanfolyamokat,
nemzetközi szintű tanfolyamkínálat biztosítása érdekében.
Fő célunk volt, hogy segítsük a roma közösségeket a diszkrimináció leküzdésében és egy szebb jövő
megvalósításában – maguk, de a következő nemzedékek számára is. Ezen eszköztár egy lépés lehet
ebbe az irányba.
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Függelék
Példák tanegységekre
Ebben a függelékben példákat találhat kidolgozott tanórákra. Témánként és szintenként 5 példa van,
ami összesen 35 példát jelent. Ebben a kézikönyvben a tanóra-példáknak csak a rövidített változatát
láthatja. Az egyes tanegységeket, a tanórák vázlatainak, munkalapsablonoknak a teljes angol nyelvű
változatát BERA-honlapunkról töltheti le. (lásd: https://www.project-bera.eu/teaching-material/)
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Írás és olvasás – Első szint
Egyszerű, mindennapokban használt szavak beszédhangokra való bontása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek:
 Felismerni a hangokat a szavakban

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

15

Szavak beszédhangokra való felbontása

Szóbeli közlés, az oktató feljegyezi

15

A szavak beszédhangokra való bontásának
gyakorlása

Gyakorlati megtapasztalás

5

Színes kapcsok beváltása betűzsetonokra

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:

Szavak beszédhangokra való felbontása:

Az oktató bevisz egy, a családtagok által jól ismert terméket (ez lehet pl.
üdítő, élelmiszer, stb.), majd megkéri őket, hogy nevezzék meg
„olvassák el a termék nevét”. Amennyiben az oktató egy olyan terméket
választott, amit ismer a család, a résztvevők meg fogják nevezni a
terméket. Az oktató ezt követően felhívja a családtagok figyelmét arra,
hogy már milyen sok betűt ismernek már (hiszen „ki tudták olvasni a termék nevét”), elmondja, hogy a
tanfolyam célja az lesz, hogy még több betűt tanuljanak meg együtt és gyakorolják az olvasást.


Munkalap
 Tollak
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Az oktató elmagyarázza a családtagok számára, hogy minden szó hangokból tevődik össze, majd
példaként a saját nevét hangokra bontja, és arra kéri a résztvevőket, hogy lassan mindenki mondja ki
hangokra bontva a nevét. Minden próbálkozást dicsér az oktató. Ezt követően az oktató arra kéri a
családtagokat, hogy mondjanak egymásról egy jó tulajdonságot, majd közösen hangokra bontják a
kapott szavakat.
A szavak beszédhangokra való bontásának gyakorlása:
Az oktató kioszt egy különböző használati tárgyakat ábrázoló
munkalapot (törekedjen arra, hogy olyan tárgyak képeit
válogassa össze, amelyeket a család használ, valamint amelyek
kevés beszédhangból tevődnek össze), és arra kéri a
résztvevőket, hogy annyi pontot tegyenek mindegyik kép alá,
ahány hang van a képen látható tárgy megnevezésében.

Javaslat:
Kis lépésekben haladjunk.
A feladat bemutatása alaposan
történjen.

130

A T betű megtanulása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek:
 Felismerni a t- betűt
 A már ismert betűkkel összeolvasni

Időtartam
(perc)
5

Tevékenység/tartalom

Módszer

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

15

A T- hanggal való megismerkedés

Felvezetés, automatizálás

20

A nyomtatott és írott T betű sokrétű
megtapasztalása
Írásgyakorlás

Gyakorlati tapasztalat

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:







A T- hanggal való megismerkedés:
Kötél
Kukoricaszemek
Liszt
Kis tányérkák
Feladatlap I
Feladatlap II

Az oktató bemutatja a t betű automatizálását az IntraActPlus –elv
alapján. Az IntraActPlus-elv alapján a feladatokat kis lépésekben
építjük fel. Három konkrét lépésben végzi az oktató:
1. lépés: az oktató 3x mutatja a betűt, amit hangosan ki is mond
(közösen a családtagokkal), majd egy elterelő kérdést tesz fel: pl.
milyen Szinű a nadrágom?
2. lépés: az oktató eltakarja a betűt és a résztvevők meg kell

nevezzék azt
3. lépés: az oktató még 6x elismétli a résztvevőkkel: mutatja a betűkártyát és kimondják a hangot.
Ezt követően az oktató elmond egy történetet, amiben nagyon sok a T betű. Tegnap Tibi tatával
találkoztam a templomban. Elmesélte, hogy tegnapelőtt tűz ütött ki a tetőn.
Az oktató megkérdezi, hogy melyik a leggyakrabban előforduló betű ebben a történetben.
Ezt követően a családtagok az álluk alá teszik a kezüket és úgy mondják a szöveget együtt (amikor a
szánkat kinyitjuk, és újra becsukjuk az egy szótag) vagy tapsolnak a szótagra, vagy lábbal dobbantják ki
a szótagot és az oktatóval együtt mondják a szöveget: Tegnap Tibi.... Ezt követően az oktató megkéri a
résztvevőket, hogy mondjanak más szavakat, amelyek t betűvel kezdődnek, majd amelyek t betűt
tartalmaznak.
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A nyomtatott és írott T betű sokrétű megtapasztalása:
Az oktató a felnőttek segítségét kérve, megformázza a
Javaslat:
földön, kötélből a nagy meg a kicsi nyomtatott T betűt,
Hagyjunk időt mindenkinek, hogy a
ezt végig járják a gyerekek majd a felnőttek is.
feladatokat a saját ritmusában
A gyerekek feladatlapot kapnak rajzzal, amiben el van
végezze el.
rejtve a T betű ( a nyomtatott T egy mérleg, ember kitárt
karral, kalapács, stb.).
Nem gond, ha nem sikerül minden
Ezt követően az oktató megkéri a résztvevőket, hogy egy
feladatot megcsinálni!
A4-es lapra (amire előzőleg az oktató felírja az írott nagy
és kicsi t betűt) rakják ki kukoricaszemekből az írott t
betűt, majd minta nélkül is, emlékezetből rakják ki a T
betűt. Ezt követően rajzolják le lisztbe az eddigi tapasztalatok alapján a megismert betűt. Eközben az
oktató a felírja a betűk írott formáját, majd a résztvevők is leírják ezeket egy lapra.
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Ismétlés, középpontban a t betű elmélyítése
A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Az eddig tanult betűk felismerésére
 Az eddig tanult betűk leírására

Várható tanulási eredmény:

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

5

Üdvözlés és a
megmagyarázása

20

Az eddig tanult betűk felelevenítése

Szóbeli közlés, szemléltetés

15

A t betű elmélyítése

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Didaktikai eszközök:


Betű kártyák
 Írószerek
 Feladatlap az írott
betűk gyakorlásához
 Dob

várható

Módszer

eredmények Szóbeli közlés

Módszertani kivitelezés:
Az eddig tanult betűk felelevenítése:

Az oktató pozitív visszajelzést ad az elmúlt alkalmakról, és
megszerzett tudásról majd felvezeti a napi tematikát. Az első
gyakorlatot kapcsán az oktató bemutatja a tanult betűket és a
családtagok hangosan megnevezik azokat.
Ezt követi a „villám olvasás”, amikor a családtagok csak kis ideig
tekinthetik meg a betűket majd rögtön meg kell nevezniük azokat.
Ezt követen a családtagok mutathatják egymásnak is a kártyákat.
Az oktató bíztathatja a résztvevőket, hogy dicsérjék meg egymást.
A t betű elmélyítése:
Az oktató több szót olvas fel és a családtagoknak, akik felemelik a
kezűket, amikor a szó t- betűt tartalmaz. pl. tál, tej, tó, ló, etet,
Ede, tele, asztal, aktatáska, tonhal, sztetoszkóp, stb.
Ezt követően a családtagok egymásnak mondanak szavakat,
amelyekről meg kell állapítsák, hogy hallanak-e bennük t betűt.
Majd a résztvevők kapnak egy feladatlapot, amin gyakorolhatják
az írott T, t betűt, valamint az eddig tanult betűk írott formáját.

Javaslat:
Folyamatosan
családtagokat.

bátorítsa

a
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A Cs betű megtanulása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Felismerni a Cs- betűt
 Leírni a cs betűt

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

15

A C valamint az S betű ismétlése,
elmélyítése, hívatkozás, az eddig tanultakra

Feladatlap

20

A Cs betű begyakorlása.

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Gyakorlati megtapasztalás,
feladatlap
Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:

Az oktatás kezdése előtt az oktató az asztalra kitesz egy
cérnagombolyagot, a cérna végéből kiformál egy nagy C betűt.
 Cérna
Melléje kerül egy sál, ami S betűt formál. Az oktató a
 Sál
 Feladatlapok
családtagokkal közösen megbeszéli, hogy melyik az első betű.
 Írószerek
Majd mindenki kiformálja cérnából a C betűt. Közösen
 Betűkártya
felelevenítik a C betűvel teli mondatot: Cirmos cica cérnával
cicázik. Az oktató kiosztja a feladatlapot, a résztvevők a
példamondatot leírják. Az írásgyakorlást az oktató figyelemmel
követi, dicsér, magyaráz, korrigál, amennyiben szükséges. Ezek
után áttérnek a második betűre, mindenki kiformálja sálból az S betűt. Majd felelevenítésre kerül az S
betűvel teli mondat: Sárga sálam simul a sarkamhoz. A
résztvevők kapnak egy feladatlapot, a lapon a
példamondat szerepel többször, minden sorból hiányzik,
Javaslat: Figyelje meg, hogy a C és az S
egy S betű ezt kell megtalálniuk és beírniuk. Az oktató
betűk, felismerése, leírása rögzült-e
figyelemmel kíséri a munkafolyamatot, dicsér,
megfelelőképpen, szükség esetén
magyaráz. A C és az S betű átismétlése után az oktató
fordítson erre még időt.
elmagyarázza, hogy a két betű együttese egy újabb betűt
alkot, ami a Cs betű.
A Cs betű begyakorlása:
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Az oktató bemutatja a CS betű automatizálását az IntraActPlus –elv alapján, majd ezt követően a
családtagok egymással gyakorolják a CS betűt, a betűkártya segítségével.
Az oktató arra kéri a résztvevőket, hogy soroljanak fel Cs betűvel kezdődő szavakat.
Ezt követően gyakorolják az írott kis és nagy Cs betűt a feladatlapon.
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Ismerkedés az ábécé használatával
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Betűkből szavakat alkotni
 Az ábécé megértése

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható tanulási eredmények

Szóbeli közlés

megmagyarázása
10

Ismerkedés az ábécével

Szóbeli közlés

25

A betűkből szavak alkotása, szavak ábécé
sorrendbe való rendezése

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:


Ismerkedés az ábécével: Mi az ábécé?

Munkalap
Okostelefonok
Nyomtatott betűk
Szótár és telefonkönyv
Kinyomtatott ábécé

Az oktató elmagyarázza, hogy az ábécé a betűk
rendszere. 3000 évvel ezelőtt hozták létre és többször

módosították. Ezt követően az ábécét tartalmazó

munkalapot osztja ki. Az oktató elmondja a

résztvevőknek, hogy az ábécét sok esetben
rendszerként használják – például az iskolában a
családnév kezdőbetűje szerint kerülnek sorba a
gyerekek. Megkérdezi a családtagokat, hogy észrevették-e már valahol ezt a rendszert, és egy kis
gondolkodási időt hagy a válaszadásra. Miután mindenki kap szótárt vagy telefonkönyvet, a oktató
elmondja, hogy a következő feladatban láthatnak már pár változatot, hogy hogyan használatos ez a
rendszer. Ha van a felnőtteknek okos telefonjuk, nézzék a partnerlistájukat – a személyek neve szintén
betűrendben van a készülékben, nézzék meg, mi szerint
kerültek sorba a szavak.
Ezt követően a családtagok saját keresztneveiket is ábécé
Javaslat:
sorrendbe rendezhetik.
Értékeljünk minden szót és ne javítsuk
ki a helyesírási hibákat, inkább
A betűkből szavak alkotása, szavak ábécé sorrendbe való
türekedjünk a hiba elkerülésére.
rendezése:


Didaktikai eszközök:


Munkalap
 Okostelefonok
 Nyomtatott betűk

136

Annak érdekében, hogy a családtagok gyakorolják a betűrendbe állítást, az oktató arra kéri őket, hogy a
kapott betűkből (nyomtatott és kivágott betűkártyákat oszt ki az oktató) alkossanak neveket és helyezzék
azokat betűrendi sorrendbe a kapott ábécé tábla segítségével.
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Írás és olvasás – Második szint
Rövid szótagok olvasásának gyakorlása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Felismerni a tanult, nyomtatott betűket
 Rövid szótagokat írni és olvasni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

10

Az eddig tanult betűk felelevenítése

Ismétlés

25

Szótagok alkotása

Szóbeli közlés, kiscsoportos gyakorlat

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
 betűkártyák
 betűhotel
 írószerek

Az eddig tanult betűk felelevenítése:

Az oktató pozitív visszajelzést ad az elmúlt alkalmakról (amennyiben a
résztvevők a tanegység első szintjét is elvégezték), és a megszerzett
tudásról, majd felvezeti a napi témát. Az oktató bemutatja a tanult
betűket (A4es lapokra nyomtatja a betűk nyomtatott kicsi és nagy
formáját) és a családtagok hangosan megnevezik azokat.
Ezt követi a „villám olvasás”, amikor a résztvevők csak kis ideig tekinthetik meg a betűket majd rögtön
meg kell nevezniük azokat. Ezt követően a családtagok egymásnak is mutathatják a betűkártyákat.
Szótagok alkotása:
Az oktató kiosztja a feladatlapot, elmagyarázza, hogy ez egy
„hotel”, ahol mindegyik szobában más „család lakik”. Megkéri a
résztvevőket, hogy figyelmesen töltsék ki a táblázatot, hogy
melyik szobába kik fognak kerülni, „nehogy ismeretleneket
küldjenek egy szobába”. A családtagok ezt követően együtt kell
kitöltsék a táblázatot, mindegyik „szoba” esetében be kell írják
az oszlopban valamint a sorban megnevezett betűt.
Ezt követően együtt el kell olvassák a családok „neveit”, ami
rendszerint egy magánhangzóból és egy mássalhangzóból
tevődik össze.

Javaslat:
Az oktató újraszerkesztheti a
táblázatot,
más,
tanult
magánhangzókat
és
mássalhangzókat tehet be az
oszlopokba/sorokba.
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HOTEL:
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k
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Mindennapi tevékenységekhez szükséges szavak olvasásának és írásának gyakorlása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Kiolvasni a mindennapi életben használt szavakat
 Leírni a mindennapi életben használt szavakat

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

20

Mindennapi tevékenységekhez szükséges
szavak olvasásának gyakorlása

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás

15

Mindennapi tevékenységekhez szükséges
szavak írásának gyakorlása

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
 nyomtatott, egyszerű szöveg
 az
olvasás
gyakorlásához
szükséges kivágott kartonlap
 ábécé tablázat a nyomtatott és
írott, kis és nagy betűkkel
 számítógép

Mindennapi tevékenységekhez szükséges szavak
olvasásának gyakorlása:

Az oktató előkészít egy egyszerű szöveget a résztvevők
számára (olyan egyszerű szavakkal, amik relevánsak a
résztvevők számára).
Az oktató kiosztja a szöveget a résztvevők számára,
majd kioszt mindenki számára egy kartonlapot is,
aminek a felső-bal sarkán van egy kis kivágott téglalap.
A résztvevők ráhelyezik a kartonlapot a szövegre, úgy,
hogy a szöveget csak a kis, kivágott részen keresztül tudják olvasni.
Ebben a fázisban a résztvevők számára nehézséget jelenthet a szavak olvasása, valószínűleg még nem
képesek a szöveg tartalmára koncentrálni. Fontos, hogy az oktató még ne is várja el ezt a résztvevőktől.
A feladat célja csupán a szavak olvasásának gyakorlása.
A gyakorlást követően az oktató felolvassa a teljes szöveget a résztvevők számára.
Mindennapi tevékenységekhez szükséges szavak írásának
gyakorlása:
Didaktikai eszközök:
Az oktató
a családtagok
számára
 kioszt
nyomtatott,
egyszerű
szövegegy táblázatot, amin az
egyik oszlopban
ábécé, a másik oszlopban
 az szerepel
olvasása nyomtatott
gyakorlásához
pedig mindegyik
betűnek
az írott
formája.
szükséges
kivágott
kartonlap
 ábécé tablázat a nyomtatott és
írott, kis és nagy betűkkel
 számítógép

Javaslat:
Bátorítsa minél
résztvevőket.

többet

a

Válasszon olyan szöveget, ami
érdekli a résztvevőket.
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A résztvevők sorra mondhatnak egyszerű szavakat, amiket az oktató számítógép segítségével leír, majd
a családtagok, a táblázat segítségével (megnézhetik a betűk írott formáit, amennyiben nem emlékeznek
rájuk) le kell másolják a szavakat egy füzetbe.
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Mindennapi tevékenységek során használt mondatok olvasásának és írásának
gyakorlása
Várható tanulási eredmény:

Időtartam
(perc)
5

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Egyszerű, rövid mondatkat fogalmazni és leírni

Tevékenység/tartalom

Módszer

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
A korábbi tanegységekben elsajátított ismeretek
ismétlése
A feladat megmagyarázása

Szóbeli közlés

25

Feladat: mondatok kézírással (nagy nyomtatott
betűk)

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

5
5

Szóbeli közlés
Szóbeli közlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●

Szemléltető feladat:

Tollak
A 8 kérdést tartalmazó
kiosztandó lapok
Lapok 5 szó és 5 mondat
megírására - 2x5 vonal a
papírlapon

Az oktató az érdeklődésüknek és életkoruknak megfelelő,
nagy nyomtatott betűkkel írott, 8 kérdést tartalmazó
feladatlapot oszt ki a családtagoknak. Közli, hogy ez egyéni
●
munka lesz. A kérdések alapján kell egy rövid szöveget
írniuk nagy nyomtatott betűkkel. Amikor mindenki
elkészült, az oktató megkérdezi, hogy van-e valaki, aki
szívesen felolvasná a csoportnak, amit írt. Ha nincs
jelentkező, az oktató felolvas egy kérdést a listáról (például
egy egyszerű adatra rákérdezőt, mint Mi a neved?) és kéri a családtagokat, hogy válaszoljanak. Másik
opció az, hogy az oktató bemutatkozik a kérdések alapján megírt válaszokkal, majd ezután kéri fel a
családtagokat, hogy tegyék ugyanezt. Annak érdekében, hogy ellenőrizzék, helyesen írtak-e, az oktató
összegyűjti, és egyenként olvassa át a találkozó után, majd a következő alkalommal közli észrevételeit.
Mi fontos számomra
Az oktató minden résztvevőnek kioszt egy lapot,
amelyen 5 sor van, és arra kéri őket, hogy írjanak 5
szót (minden sorba egyet), amelyek különleges
jelentéssel bírnak a számukra (egyéni munka).
Az öt sor alatt újabb öt vonal található, ahová az
általuk és róluk írt szavakkal előbb egy mondatot,
majd egy rövid szöveget kell írniuk.

Javaslat:
Vegye figyelembe, hogy egyes családtagok
szégyenlősek vagy bizonytalanok lehetnek,
és erre tekintettel kell lenni.
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Kérdések gyerek résztvevőnek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mi a neved?
Hol laksz?
Hányan vagytok a családban?
Hogy hívják a szüleidet?
Hol szeretsz játszani?
Mi a kedvenc ételed?
Van-e házi kedvenced? Ha igen, mi az?
Mi leszel, ha nagy leszel?

Kérdések felnőtt résztvevőnek:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Mi a neve?
Hol lakik?
Hány éves?
Hányan vannak a családban?
Van-e gyereke? Mi a neve/nevük?
Mi a kedvenc étele?
Mivel tölti szívesen szabadidejét?
Ki a kedvenc énekese?
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Egyszerű szöveg olvasása és írása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Rövid mondatokat írni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Szóbeli közlés

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Mi a naptár?

30

Saját naptár elkészítése

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Szóbeli közlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:

Mi a naptár?

Az oktató kezdetben üres naptárakat oszt ki a
családtagoknak és közli, hogy személyre szabják
azt a következő 30 percben. Az oktató közli, hogy
legelöl a hónap szerepel, alatta a napok. Azt is
●
elmondja, hogy ez a naptár nem egy
meghatározott évre szól (például 2019-re),
●
hanem több időre, mert a dátumokhoz nem
●
rendeltek napokat – tehát nem fog számítani,
●
hogy melyik évben használják. Megmutatja azt is,
●
hogy a sablon mely részét tudják ők maguk is
egyedi módon használni – közli, hogy írhatnak rá
idézeteket vagy egyéb kis szövegeket,
ragaszthatnak képeket is, felírhatják a családtagok vagy más, számukra fontos személyek születésnapját.
●
●

Öröknaptár példányok
Egy elkészített, megszemélyesített
naptár
A naptár egyik oldalának A3-as
változata
Különböző színű tollak
Ragasztó és ollók
Nyomtatott képek
Rövid idézetek

Saját naptár elkészítése
Ha nincsenek kérdéseik, az oktató átadja a szükséges
eszközöket (képek, idézetek, ragasztó) a
családtagoknak és kéri őket, hogy az első hónappal,
januárral kezdjék. Gondolkodjanak, ki született
januárban az ismerőseik közül, akiket beírnának,
majd készítsék el az oldalt. Szintén arra kéri őket,
hogy írjanak le legkevesebb hat rövid szöveget pl.
ünnepnapokról, fontos eseményekről (a teljes

Javaslat:
Előfordulhat, hogy egy alkalom nem lesz
elég erre a feladatra – ezt már kezdetben
közölni lehet, vagy eleve két alkalmasra
tervezni, esetleg biztosítani a folytatást a
következő alkalommal.
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naptárba – ezeket kiválaszthatják az oktatótól kapott munkalapból, vagy maguk is írhatnak). Amíg
dolgoznak, számíthatnak az oktató támogató jelenlétére.
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Szövegértés
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Elkészíteni egy pörgettyűt írott szabályok alapján

Időtartam (perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

10

Utasítások elolvasása

Gyakorlati megtapasztalás

5

Anyagok előkészítése

Gyakorlati megtapasztalás

20

Pörgettyű elkészítése

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●

●

Tájékoztató lap az elkészítési
utasításokkal
Karton, ragasztó, festék,
pénzérme – minden
pörgettyűhöz, olló, gombostű,
2 fogpiszkáló /pörgettyű,
ragasztópisztoly, sablonok
Egy elkészített pörgettyű Paper
and pens

Utasítások elolvasása
Az oktató közli a családtagokkal, hogy annak érdekében,
hogy olvasási készségeiket gyakorolják, szeretné, ha
együtt készítenének valamit. Megmutatja az általa
előzőleg elkészített pörgettyűt, és azt is megmutatja,
hogyan használják (ha nem tudnák).
Kiosztja az elkészítési útmutatót, kéri, hogy olvassák el
az utasításokat, és ha volnának kérdéseik, írják le.
Leírják a pörgettyű elkészítéséhez szükséges anyagokat
is. Amennyiben kérdéseik vannak, választ ad ezekre.
Az anyag előkészítése

Az oktató arra kéri a családtagokat, hogy készítsék elő a
pörgettyű alapanyagait a lista szerint. Közli, hogy adott
alapanyagokat később is odakészíthetnek, de
célszerűbb, ha minden alapanyag együtt van, mielőtt
hozzálátnának. Miután egy helyen vannak az általuk
szükségesnek vélt anyagok, az oktató ismét megkérdezi,
vannak-e kérdéseik.

Javaslat:
Készüljön arra, hogy mind a
kivitelezésben, mind az utasítások
megértetésében a segítségükre kell
lennie.

146

A pörgettyű elkészítése
Az oktató felkéri a családtagokat, hogy lássanak munkához a kapott utasítások alapján. Szintén közli, ha
nem tudják mi a teendő, vagy valami nem sikerül, forduljanak hozzá. Amíg dolgoznak, az oktató
segítséget nyújt annak, aki igényli. Ha a családtagok gyorsan végeznek, felkéri őket, hogy egy második
pörgettyűt is készítsenek, vagy arra, hogy gyakoroljanak az elkészült játékkal. Miután mindenki végzett,
arra kéri őket, hogy vigyék ki az asztalához a megmaradt anyagokat, és takarítsák össze a helyet. Ezt
követően megmutatja, hogyan használják a pörgettyűt.
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Matematikai kompetenciák – első szint
A 10-es szám felbontása
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Felbontani a 10-es számot
 Felismerni azt, hogy a 10-es szám többféleképpen bontható fel
 Egyszerű összeadásokat végezni egyjegyű számokkal

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

5

A tevékenység bevezetése

Szóbeli közlés

10

A 10-es szám felbontása – 1-es gyakorlat

Gyakorlati megtapasztalás

10

A 10-es szám felbontása – 2-es gyakorlat

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:





Kis doboz
Tájékoztató lapok
Gombok
Kartonérmék, amelyeknek egyik
fele piros, másik kék

A tevékenység bevezetése
Ezt a tevékenységet társasjáték formájában érdemes
felvezetni a család számára. Szintén fontos bemutatni
a tevékenység által elsajátítható ismereteket, azért,
hogy megértsék a játék célját.
A családtagok meg fogják érteni, hogyan oszthatók fel
a számok, gyakorolhatják az összeadást, és ezáltal
fejlődik számfogalmuk.

A 10-es szám felbontása – 1-es feladat
Ehhez a feladathoz szükség van egy lapos dobozra,
amelynek lyukas a teteje. A dobozt fel kell osztani két
vagy három rekeszre egy vastagabb papírral. A
családtagok dobókockát vagy gombokat dobhatnak a
dobozba, majd kinyitják, hogy megnézzék, hány
dobókocka/gomb esett a doboz egy-egy rekeszébe.
Ezután
felírhatják
az összeget.
Didaktikai
eszközök:





Kis doboz
Tájékoztató lapok
Gombok
Kartonérmék, amelyeknek egyik

Javaslat:
Az oktatónak meg kell magyaráznia a
felnőtteknek, hogy ezeknek a játékoknak
célja van, pontosabban a játékokkal a
számismeretüket
fejlesztjük,
és
megtanulják, hogyan bonthatók fel a
számok.
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Plédául:
Ha a dobozt két részre osztottuk, a családtagok az alábbi összeadásokat írhatják le:
2+8=10
6+4=10
8+2=10
Ha a dobozt három részre osztottuk, a családtagok az alábbi összeadásokat írhatják le:
0+3+7=10
2+6+2=10
A tizes szám felbontása – 2-es feladat
Ebben a játékban a családtagok 10 értmét kapnak vastag papírból. Az érmék egyik fele pirosra festett, a
másik pedig kékre.
Minden résztvevőnek el kell dobnia ezeket az érméket, és meg kell számolnia, hány esett a piros felére
és hány a kékre. A családtagoknak le kell írniuk a különböző eredményeket. Ezt a játékot versenyként is
lehet használni: Az a résztvevõ nyer, aki a legkülönbözõbb eredményeket éri el öt forduló után.
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Hogyan írjuk le az időt?
Várható tanulási eredmény:

Időtartam
(perc)
5

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Leírni, hány óra van
 Létrehozni egy órarendet, amely a napi rutint tükrözi

Tevékenység/tartalom

Módszer
Szóbeli közlés

10

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
A tevékenység bevezetése

25

Napirend létrehozása

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Szóbeli közlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●

●
●
●
●

Termékkatalógusok vagy
képek azon tevékenységek
illusztrálására, amelyekkel
a család általában
foglalkozik
Ollók
Ragasztó
Papír és toll
Napirend

A tevékenység bevezetése
Az oktató ismerteti a következő tevékenység
eredményeit. Fontos rámutatni arra, hogy miért
hasznos a napi rutin a család számára.
Napirend létrehozása

A családtagoknak el kell készíteniük egy listát a napi
tevékenységeikkel. Az oktató abban segíthet, hogy felírja a
táblára a családtagok által összeírt tevékenységeket.
Amikor kész a lista, elkészíthetik egy optimális nap
beosztását. Ha több családtag írástudatlan, képeket
kereshetnek (amelyeket újságokból vágnak ki), az adott tevékenység illusztrálására. Amint elkészültek a
tevékenységek listájával, rendezhetik a tevékenységeket egy
idővonalon, és eldönthetik, hogy általában mennyi időt
Javaslat:
töltenek/mennyi időt szeretnének tölteni az adott
Ha a családtagok eltérő
tevékenységgel (pl. 45 perc, 2.5 óra, stb.) és azt is, hogy
tevékenységeket folytatnak, az
mikorra tervezik az adott tevékenységet (pl. reggel 09.00 oktató javasolhatja, hogy külön
10.00 között).
napirend-terveket hozzanak
Az oktató segít helyesen leírni az időintervallumokat.
létre.
Miután elkészül a napirend, feltehető a család otthonának
falára.
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Szám

Időintervallum

Tevékenység

1.
2.
3.
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Összeadás többjegyű számokkal
A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek

Várható tanulási eredmény:



Összeadásokat végezni egy- és többjegyű számokkal
 Kiszámítani költségeiket

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
A tevékenység bevezetése

Szóbeli közlés

Összeadás gyakorlása: Kirándulás
megtervezése
A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Gyakorlati tapasztalat

10
25
5

Szóbeli közlés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
A tevékenység bevezetése
Didaktikai eszközök:
●
●

Munkalap – lista a
kiadásokról
Laptop (és WiFi) térképek,
jegyárak stb. keresése
érdekében

Az oktató az alábbi témák egyikéről kezdeményez beszélgetést a
tevékenység bevezetéseképpen:
Kirándulnak-e általában? / Hol jártak már? / Készítettek-e valaha
utazási tervet ezekhez a kirándulásokhoz?
Ezt követően az oktató elmagyarázhatja egy gyakorlati feladattal
elérendő eredményeket, és az utazási terv előnyeiről számol be.
Az oktató átismétli a családtagokkal az egy- és többjegyű (0-999
közötti) számok összeadására vonatkozó ismereteket.
Az összeadás lépései többjegyű számoknál (írásban):

● Írd le a számokat egymás alá, húzz alájuk egy vonalat.
● Add össze a számok jobb oldali számait, mintha egyjegyűek volnának.
● Amennyiben az összeg 0 és 9 közötti, le lehet írni a vonal alá.
● Ha a számok összege 10 vagy annál nagyobb, az eredmény jobb oldali számát leírjuk, a
részösszeadás első számát pedig a bal fele rögtön következő számok összegéhez adjuk.
● A folyamat addig ismétlődik, ameddig eljutunk az első számoszlophoz.
Kirándulás tervezése
A család eldönti, hová szeretne kirándulni menni a következő alkalommal – mindegy, hogy a helyszín
messze esik az otthonuktól vagy egy közelebbi városról van szó, ahová rendszerint vásárolni mennek.
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Ezután a családtagok készítenek egy kiadási listát a
kirándulás alatt felmerülő költségekkel. (pl. jegyek,
üzemanyag költsége, vásárolt termékek, stb.)

Javaslat:
Kisebb gyerekeknek vagy írástudatlan
családtagoknak illusztrációkkal is be lehet
mutatni a költségeket.
.
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Összeadások többjegyű számokkal
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek

 Összeadásokat végezni nullát tartalmazó természetes számokkal 999-ig
 Kivonásokat végezni nullát tartalmazó természetes számokkal 999-ig
 Elkészíteni a családi költségvetést

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Az összeadás menetének átismétlése

Szóbeli közlés

Összeadás gyakorlása: Családi kötségvetés
elkészítése
A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Gyakorlati megtapasztalás

10
25
5

Szóbeli közlés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●
●
●
●
●

Nyomtatott munkalap
bevásárlási lista elkészítéséhez
Illusztrációk képes újságokból
Tollak
Ollók
Ragasztó
Számológépek

Az összeadás menetének átismétlése:
A tréner bemutatja röviden a tanegység főbb
tanulási eredményeit. Kezdetben átismétlik a
családtagokkal az összeadást. A családtagok
nemcsak egyszerű összeadásokat fognak végezni,
hanem családi költségvetést is készítenek, ami
segít nekik a pénzt kezelni.
Családi költségvetés elkészítése

A családtagok kitöltik a tájékoztató lapokat: készítenek egy listát a jövedelmeikről és egyet a kiadásaikról.
A kiadások kategorizálhatók: számlák, háztartási kiadások, gyerekfelügyelet stb.
Az oktató arra kérheti a családtagokat, hogy töltsék ki együtt ezeket a listákat, de figyelembe kell
venniük, hogy egy család jövedelmei vagy kiadásai bizalmas adatoknak számítanak. Ha a család ezt nem
osztaná meg az oktatóval, fiktív számokat is használhatnak,
hogy szemléltessék, hogyan készül el egy családi
Javaslat:
költségvetés.
A családtagok a számológépeket is
A brainstorming módszerével az oktató könnyedén
használhatják, miután írásban
összegyűjtheti a családtagoktól a bevételekre és kiadásokra
gyakorolták az összeadást.
vonatkozó információkat. Ezeket rögzíthetik a táblán vagy
papírlapon. Az oktató segíthet abban, hogy osszák fel a
kiadásokat, úgy, mint: számlák, élelem, ruházat, stb.
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Ha több gyerek van a családban, az oktató rákérdezhet, hogy általában mit vásárolnak, vagy mit kérnek
a szüleiktől, hogy vásároljanak nekik. Ezekről a cikkekről szintén készülhet egy lista, amelyen az árakat is
feltüntetik. A gyerekek képes újságokból is kivághatnak képeket, ha még nem tudnak írni. A végén a
gyerekek listája is a családi költségvetésbe kerülhet.
Bejöveteli források:
Szám
1.

Bejöveteli forrás

Összeg

Kiadások:

Összeg

Kiadások:
Szám
1.
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Tömegmérés
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Megmérni egy tárgy súlyát mérleggel
 Összehasonlítani különböző tárgyak súlyát

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Szóbeli közlés

35

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Konkrét feladatok: tömegmérés

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Gyakorlati megtapasztalás

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:
●

Feladatok

Különböző típusú mérlegek
(szobamérleg,
konyhai,
hagyományos mérleg…)
Különböző tárgyak a család
otthonából
vállfa, fonal, tányérok
Papír és ceruzák

Az oktató arra kéri a családot, hogy mérjenek meg
bizonyos tárgyakat. Mielőtt a mérlegre tennék ezeket,
becslést végezhetnek, melyik lesz nehezebb/
●
könnyebb, majd leolvassák a mérleg kijelzőjéről a
tulajdonképpeni súlyukat.
Különböző tárgyak mérése:

A család otthonában található tárgyak mérése
●
●
Tegyék sorrendbe súly szerint a legkönnyebbtől
kezdve
●
Találjanak tárgyakat, amelyek súlya nagyjából
megegyezik
● Írják le a tárgyak súlyát: összehasonlítás a relációs jelekkel: >,=,<
Ezt követően megmérhetik:
● A gyerekek súlyát
● A család felnőtt tagjainak súlyát
● A családtagok ölbe vehetik a gyerekeket, megnézhetik, hogy kettejük súlya mennyi
További feladatok:
1. Számolják meg, hány tárgyat és milyen típusú tárgyakat kell a mérlegre tenniük, hogy elérje valamely
családtag súlyát (pl. több zsák krumplira van szükség, hogy az anya súlyát elérjék)
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2. Ha kisgyerekek is vannak, akik nem tudják még használni a
mérleget, a családtagok készíthetnek egy egyszerű
Javaslat:
elemekből készült házi mérleget. Ehhez szükséges egy
A családtagok is javasolhatnak
feladatot vagy kiválaszthatnak
vállfa, két kistányér (papír/műanyag) és fonal. Rögzítik a
bizonyos tárgyakat, amelyeket
vállfát, annak két felére erősítik a tányérokat. A gyerekek
megmérnének.
kisméretű tárgyakat tehetnek a tányérokba, és el kell
.
dönteniük, melyik könnyebb, melyik súlyosabb, vagy olyan
tárgyakat is kereshetnek, amelyek súlya azonos.
3. Ha kisbabák is vannak a családban, az oktató segíthet megmérni a baba súlyát evés előtt és után –
lehet az anyát és a babát egyszerre mérni, majd kivonni az anya súlyát.
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Matematikai kompetenciák – második szint
Ismétlés
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Elvégezni egyszerű összeadásokat
 Elvégezni egyszerű kivonásokat
 Leolvasni az időpontokat

Időtartam
(perc)
5

Tevékenység/tartalom

Módszer

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

10

Idő leolvasása

Szóbeli közlés, gyakorlati

15

Összeadás ismétlés

megtapasztalás
Szóbeli
közlés, gyakorlati

10

Összeadás dominó

megtapasztalás
Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:


Időpontok leolvasása

A következő tanegységek
programja írott formában
Papír és tollak
Összeadás dominó

Az oktató közli a családdal, hogy elkészítette a
tanfolyam programját, és szeretné, ha átnéznék együtt.

Kiosztja a programot, és pár percig hagyja, hogy a

résztvevők
áttekintsék.
Utóbb
részletesen
megmagyarázza, hogy melyik napon milyen órában
lesznek a tanegységek, majd arról érdeklődik, hogy
rendben van-e a résztvevők számára vagy valamit
módosítanának rajta. Azt is megkérdezi, hogy értik-e a programot és van-e bármi kérdésük.

Összeadás ismétlése
Amikor az ütemterv mindenki számára egyértelmű,
az oktató elmondja a családtagoknak, hogy szeretné,
ha megismételnék az 1. szinten tanultakat, mert
könnyebb lesz a következő szintre lépni. Ebben az
Didaktikai
eszközök:
egységben
további
összeadások lesznek, amelyeket
fontosnak
begyakorolni.
 A következő tanegységek
Az oktató kiadja a családtagoknak a feladatokat.
programja írott formában
Összeadás dominó
 Papír és tollak
 Összeadás dominó

Javaslat:
Ha nem szeretne versenyszerűen játszani
a családtagokkal, az összes dominót
középre lehet helyezni, és kérje arra a
családot, hogy együtt találják meg
mindegyik helyét.
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A továbbiakban az oktató elmagyarázza az összeadás dominó lényegét a családtagoknak. Ugyanúgy
működik, mint a normál dominó, tehát minden családtag azonos számú dominót kap (papírból
készültek). Az asztalra leteszi az oktató a kezdő dominót, az a családtag, akinek van olyan dominója,
amely a kezdő bármely oldalához talál, leteszi mellé. Az egyetlen különbség a normál dominóhoz képest
az, hogy a két dominó akkor talál, ha a két szám összege 600. Ezután más lehetőség is van arra, hogy
letegyék a köveket, az egyetlen trükk az, hogy a két szám összege mindig 600 kell legyen. Az a családtag
nyer, akinek nem marad köve. A dominó-sablon az alábbi.
599

322

278

115

485

99

501

175

114

1

425

415

185

370

230

200

400

300

300

137

463

345

255

500

100

118

482

510

90

250

350

477
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Tizedes számok
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Egy teljes egységet kisebb részekre szedni
 Kiszámítani az árakat kilogrammra és dekagrammra leosztva
 Nagyság szerint rendezni a tizedes számokat

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Szóbeli közlés

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Tizedes számok – magyarázat

10

Tizedes számok megértése

Gyakorlati megtapasztalás

10

Számolás tizedes számokkal

Gyakorlati megtapasztalás

10

Tizedes számok nagyság szerinti rendezése

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,

Szóbeli közlés

ismétlés
Módszertani kivitelezés
Didaktikai eszközök:
●
●
●
●
●
●

Prezentációs
tábla/hagyományos tábla
Csoki (24 darab)
Papír és tollak
Számológép
Mérleg
Lista tizedes számokkal

Tizedes számok – magyarázat:
Az oktató azt mondja a családtagoknak, hogy egy tizedes
szám egy speciális szám, amely azt fejezi ki, hogy a szám
nem egész, hanem egy egész szám töredékét mutatja. Ő
felír pár tizedes számot (pl. 0.5, 1.25, 2.7) a táblára/lapra.
Tizedes számok megértése:

Az oktató kéri a családtagokat, hogy bontsanak ki egy tábla
csokit (ebben 24 kockának kellene lennie, vagy legalábbis
páros számú kocka, hogy könnyebb legyen az elosztás). A tábla csokit az asztalra teszi, majd egy lapra
egyest ír, és a doboz mellé helyezi. A csokit kettőbe töri és a megfelelő tizedes számot (0.5) papírra írja,
majd a fél csoki mellé teszi. A felet ismét félbe töri, és a megfelelő számot (0.25) mellé helyezi, majd még
egyszer megismétli az eljárást (0.125). A végén van 4 darab csokija, amelyet átad a családtagoknak, és
arra kéri őket, hogy képezzenek egyéb tizedes számokat oly módon, hogy kombinálják a csoki darabokat.
Erre hagy egy kis időt, majd elfogyaszthatják a maradék csokit. Mielőtt elfogyasztanák, mondhatja nekik,
hogy mérjék meg a csokit egy digitális mérlegen. Aztán azt is kiszámítják, hogy mennyit kellene nyomjon
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a csoki fele, és ellenőrzik a mérleggel. Ha az
eredmények nem egyeznek meg, az oktató
megmagyarázza, hogy nagyon nehéz pontosan felet
kapni, amikor szemre törjük el, emiatt vannak a
különbségek.

Javaslat:
Amennyiben lehetséges, a tizedes számok
rendezését kvízként is meg lehet oldani –
a leggyorsabban válaszoló lesz a nyertes.

Számítás tizedes számokkal:
Az oktató ad a családtagoknak almákat, melyeket ő hozott magával, és azt mondja nekik, hogy egy
kilogramm alma 2 euróba kerül. Megkéri őket, hogy mérjék meg az összes almát, és mondják meg neki,
hogy mennyit kell fizetnie az összes almáért. A családtagok használhatják a számológépet ehhez a
gyakorlathoz. Ezután megkérdezi a különböző árakat – mennyibe kerül fél kiló? Mennyibe kerül egy
alma? Mennyit kellene fizetnie 5 almaért?
Tizedes számok nagyság szerinti rendezése:
Az oktató nyomtatott lapokat oszt ki tizedes számokkal, és arra kéri őket, hogy rendezzék nagyság szerint
– kezdve a legnagyobb számtól, amelyet 1-es sorszámmal jelölnek a legkisebbig, amelynek 15-ös
sorszáma lesz. Amikor mindenki kész van, az oktató a táblán mutatja a megoldást és kérdésekre válaszol.
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Osztás
Várható tanulási eredmény:

Időtartam
(perc)
5

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 Megérteni az osztás alapelvét
 Használni a számológépet két- vagy többjegyű számok osztásakor

Tevékenység/tartalom

Módszer

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Osztás – magyarázat
memegmagyarémegmagyarázása

Szóbeli közlés

15

Gyakorlatok végzése

megtapasztalás
experience
Gyakorlati
megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,

20

Szóbeli közlés, gyakorlati

ismétlés
Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:



Az osztás – magyarázat

Számológépek
Prezentációs
tábla/hagyományos tábla
Tisztálkodási termékek,
gyümölcsök,…
Pénzérmék

Az oktató elmagyarázza, hogy az egyenlő részekre osztás
érdekében az osztás művelete használatos. Gyümölcsöt vagy
tisztálkodási terméket használ szemléltetés gyanánt (2

résztvevőnként) és arra kéri a családtagokat, hogy osszák el
úgy, hogy mindenkinél egyenlő számú legyen, tehát osztással

számoljanak. Kezdetben csak az oktató tudja, hány terméket
kapnak, a családtagok nem. Amikor mindenkinek két terméke
van, kéri, hogy tegyék el későbbre. Ezt követően pénzérméket helyez az asztalra. Úgy kellene elosztani,
hogy minden családtag legkevesebb 15 darabot kapjon, és mindenki ugyanannyit. Elmondja, hogy
összesen hány pénzérme van, és ötleteket vár, hogy hogyan lehet ezt egyenlő részekre osztani minél
rövidebb időn alatt.
Amint megvan az első ötlet, kéri őket, hogy próbálják ki, és méri az időt, amíg megoldják a feladatot.
Aztán arra buzdítja a családtagokat, hogy egy másik módszert alkalmazzanak – ha sikerül, újra
kipróbálják, eközben méri a feladatvégzés idejét. A végén arról érdeklődik, hogy szerintük melyik variáns
működött jobban és miért. Közli, hogy osztást végeztek ez idő alatt, és hogy ez egy olyan művelet,
amelyre szükségük van a mindennapokban – amikor el kell osztani valamit.
Arra kéri őket, hogy gyűjtsék össze a pénzérméket. Ezekhez hozzáad még egyet, és megkérdezi, hogy
ezúttal hogyan osztják el. Amikor rájönnek, hogy lesz maradék, megkérdezi tőlük, hogy mit tennének
azokkal a pénzérmékkel, amelyek nem oszthatók el egyenlően. A feladat úgy is végezhető, hogy elvesz
egy pénzérmét (ahelyett, hogy hozzáadna egyet), és így a maradék több lesz. Az oktató megjegyzi, hogy
a legtöbb osztás esetében adott a maradék, ha az eredménynek természetes (egész) számnak kell lennie.
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Gyakorlatok végzése:

Javaslat:
Ha úgy látja, további gyakorlás szükséges,
ne árulja el az ön által hozott pénzérmék
számát, kérje meg őket, hogy számolják
meg.

Az oktató azt mondja a családnak, hogy a nagyobb
számok osztása esetén érdemes számológépet
használni, mert megkönnyíti az osztás elvégzését.
Ezután kiosztja a számológépeket a családtagoknak,
és megkérdezi tőlük, hogy használták-e korábban.
Ha nem, akkor az oktató el kell magyarázza a
számológép fő funkcióit (attól függően, hogy milyen a modell a magyarázat sokat változhat, ezért itt
nincs leírás). Ezután minden családtagnak átadja a feladatok listáját, és felkéri őket, hogy oldják meg
azokat.
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Összetett matematikai műveletek
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 matematikai műveleteket végezni
 használni a számológépet matematikai feladatok elvégzésére

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Előkészítés
memegmagyarémegmagyarázása

Szóbeli közlés

105

Sportesemény - gyakorlat

Gyakorlati megtapasztalás

10

Értékelés

Beszélgetés, szóbeli közlés

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,

10

Szóbeli és írásbeli közlés

ismétlés
Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
Előkészítés
●

Jegyek sporteseményre és a
közszállítási járművekre
Papír és tollak
Feladatlap

Az oktató elmondja a családnak (legkevesebb egy
tanegységgel előtte), hogy részt fognak venni együtt egy
●
sporteseményen (például focimeccsen). Közli, hol
●
találkoznak majd és feladatokat ad a felkészüléshez az
oktatás megszokott helyszínén. Kéri, hogy tekintsék át a
feladatokat, és a segítségéről biztosítja őket bármely kérdésben, amelyet nem értenek. Miután
megválaszolta a kérdéseket, közli a találkozás kitűzött helyét, és kéri őket, hogy vigyék majd magukkal a
feladatlapokat.
Sportesemény
A mérkőzés alatt az oktató a családdal egy helyen foglal
helyet, hogy a felmerülő kérdéseket megválaszolhassa.
Amikor a meccsnek vége, a felmerült kérdésekre a saját
válaszaikról érdeklődik (vagy készít róluk egy fényképet
okos telefonnal) – ezeket majd az értékeléskor fogják
ismét használni.

Javaslat:
Olyan sportágat válasszanak,
amelynek szabályai mind az ön, mind
a család számára ismert – ha a
szabályok nem érthetők mindenki
számára, túl sok időbe telik ezek
megmagyarázása.

Értékelés
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Erre a mérkőzés után minél rövidebb időn belül sort kell keríteni a megszokott oktatási helyszínen. Ehhez
az oktató egy munkalapot oszt ki a megfigyeléseikre vonatkozó feladatokkal. Kéri őket, hogy használják
jegyzeteiket (vagy kiosztja korábbi jegyzeteiket) a kérdések megválaszolására. Mikor mindenki elkészült,
az oktató felolvassa az első kérdést, és felkér minden családtagot, hogy közölje saját válaszát. Fontos
közölni velük, hogy a válaszok eltérőek lesznek, mert mindenki mást vett észre. Amennyiben lehetséges,
mérkőzés-statisztikákból idézhet, hogy azt összevethessék a családtagok válaszaival.
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Mérések
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően, a családtagok képesek lesznek
 különböző eszközöket használni súly- és hosszúságmérésre
 Átszámolni méterről centiméterre és milliméterre (és fordítva)
 Átszámolni kilogrammról grammra (és fordítva)

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Súlymérés
memegmagyarémegmagyarázása

Szóbeli közlés

20

Hosszúságmérés

Gyakorlati megtapasztalás,

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

beszélgetés
Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

15

Didaktikai eszközök:
●

Digitális és hagyományos
(analóg) konyhai mérleg
Recept
Recept-hozzávalók
Feladatlista
Különböző eszközök
hosszúságméréshez (vonalzó,
mérőszalag, körző)
Paper and pens

Gyakorlati megtapasztalás

Módszertani megvalósítás:
Tömegmérés:

Az oktató kiosztja a receptet és odaad a családnak két
mérleget – egy analóg és egy digitális mérleget. Kéri
●
őket, hogy előbb olvassák el a receptet, majd rakják
●
össze a hozzávalókat. Pár perc múlva az az utasítás,
●
hogy az első hozzávalót mérjék ki gramm és kilogramm
●
szerint. Előbb megmutatja, hogyan működik az analóg
mérleg, hogyan olvasandók a számok. A megmért
hozzávalót a digitális mérlegen is megmérik, azon is
●
megmutatja, hogyan kell leolvasni az értéket. Nagy
valószínűséggel, lesz különbség az analóg és digitális mérés között, ezért az oktató elmagyarázza, hogy a
digitális mérleg sokkal pontosabb, mint a másik. Az igazán pontos mérést igénylő esetekben, mint a
gyógyszerek előállítása, de nem annyira fontos, mint például egy gyümölcssaláta összeállításakor. Ezt
követően közli, hogy dolgozzanak tovább a recepten és használják mindkét eszközt a különbségek
észrevétele érdekében.
Mikor befejezték a mérést és a hozzávalók összerakását, a gyümölcssalátát a hűtőbe teszik.
Hosszúságmérés
Az oktató megmutatja a családnak a különböző hosszúságmérő eszközöket. A vonalzóval kezd,
megmutatja a helyes használatát: megmér egy papírlapot és leírja a méreteket méterben,
centiméterben, milliméterben. Ezt követően a mérőszalagot, a körzőt stb. mutatja be. Miután
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mindegyikre sor került, feladatokat oszt ki (lásd lejjebb),
és arra kéri őket, hogy mérjék meg az adott tárgyakat,
nézzék meg, van-e különbség, melyik eszköz, mire
használatos, és melyek azok az eszközök, amelyek
bizonyos esetekben használhatatlanok.
Időt szán a kipróbálásra, majd gyors áttekintés
következik, miközben tapasztalataikról érdeklődik a
különböző eszközöket illetően.

Javaslat:
Amikor recept után néznek a
családdal, vegye figyelembe, hogy
nem áll rendelkezésre hosszú idő, és
nagy valószínűséggel nincs kályha
sem.
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További ötletek gyakorlatokhoz
Mivel minden csoport, és minden résztvevő különböző szintű kompetenciákkal rendelkezik,
szinte lehetetlen olyan kézikönyvet, olyan tanóra vázlatokat létrehozni, amely megfelelne
mindenki elvárásának.
Az oktatók saját tanóra vázlatokat hozhatnak létre a család igényeinek és szükségeinek
megfelelően, saját módszertant fejleszthetnek ki a segédanyagban szereplő példák alapján.
Annak érdekében, hogy ez a folyamat könnyebb legyen az oktató számára, összeírtunk egy pár
olyan ötletet, amelyet az oktató könnyen átírhat, gyakorolhatja általuk a matematikai
műveleteket.
Javaslatok konkrét feladatokra:
• Főzés - receptek megvalósítása
• Telefonszámok olvasása/diktálása
• Családfa készítése (számolja ki, hány nagybácsi és testvér tartozik a családhoz)
• Vásárlási listák készítése és vásárlás
• Számolják ki a hány könyvük vagy ruhájuk van a gyerekeknek vagy a szülőknek
• Számlák kifizetése, számolják össze a különböző számlák értékét
• Az utcanevek elolvasása
• Társasjátékok játszása
• Ismerjék fel a buszok számát
• Különböző időbeosztás/órarend készítése és olvasása
• A különböző találkozók dátumának és idejének olvasása és leírása
• Mérje meg a gyermekek súlyát
• A gyermekcipő méretének felismerése és leírása
• Gyermekek órarendjének leolvasása
• Segítség a házi feladat elvégzésében
• A családi nap megtervezése
• A különböző ünnepek és azok időpontjának meghatározása
• A családtagok születésnapjának összefoglalása
• Családi leltár készítése
• Az óra olvasása
• A naptár olvasása
• Gyermekek korának és születési dátumának leírása
• Különböző dokumentumok kitöltése
• Egy utazás megtervezése
• A sebességkorlátozó jelek felismerése
• A vérnyomás mérése
• Az autó azonosító számainak leolvasása
• A gumiabroncs nyomásának ellenőrzése
• Házépítés témájával kapcsolatos gyakorlatok (a fal magasságának mérése, ablakok és ajtók
mérete stb.)
• Számlálás és különböző matematikai műveletek elvégzése pénzzel és érmékkel
• Számolják és jegyezzék le munkaidejüket
• Az üzemanyag/fogyasztás kiszámítása
• A búcsú buli költségvetésének elkészítése a képzés végén.
• Szavazás/közvélemény kutatás (hány gyermeknek van barna szeme a környéken?)
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Digitális kompetenciák – Első szint
A fényképezőgép használata – Első rész
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Fényképeket készíteni okostelefonjukkal
 Használni a beállításokat az okostelefon fényképezőgépén

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

10

megmagyarázása
Hogyan használjuk a fényképezőgépet?

Gyakorlati megtapasztalás

10
15
5

A beállítások és a műszaki jellemzők
megmagyarázása technical factors
Próbáld ki az okostelefon fényképezőgépalkalmazását
A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés
Gyakorlati megtapasztalás
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:


Hogyan használjuk a fényképezőgépet?

Fényképezőgéppel rendelkező
okostelefonok
Prezentációs tábla/hagyományos
tábla
Számítógép vetítővel


Az oktató kéri a családtagokat, hogy oldják fel az
okostelefonokat és nyissák meg a fényképezőgép
alkalmazásokat.
Elmondja,
hogy
minden
fényképezőgép másként működik a telefontól

függően, és minden fényképezőgépnek más
beállításai, opciói vannak. Arra kéri a családtagokat,
hogy nézzék meg ezeket a beállításokat, és
próbáljanak meg rájönni, hogy mit jelenthetnek. Szintén kéri őket, hogy próbálják ki az egyes
beállításokat, készítsenek fényképeket és vegyék észre a különbségeket, változásokat a képeken.
A beállítások és a műszaki jellemzők megmagyarázása
Az oktató megkérdezi a családtagokat, milyen beállításokat találtak a telefonokon. Leírja a különböző
beállításokat (pl. automata fényképezés, panoráma, portré, vaku, makro, manuális, sport/tevékenység,
HDR, éjszakai, ISO, WB, stb.) és röviden magyarázza az egyes beállításokat és üzemmódokat. (részletes
információkért lásd a tájékoztató lapokat)
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Próbáld ki
alkalmazását

az

okostelefon

fényképezőgép

Az oktató arra biztatja a családtagokat, hogy
próbálják ki az okostelefon fényképezőgép
alkalmazását – figyelbe véve az eddig tanultakra. Arra
kéri őket, hogy használják a különböző beállításokat,
alkalmazzák a különböző fényeket, legyen vaku stb.
Egy kis próbálkozás után megkérdezi, hogy vannak-e
kérdéseik. Amennyiben igen, válaszokat ad.

Javaslat:
Figyeljen arra, hogy a szülők okostelefonja
használata esetén ne okozzon gondot a
felnőttek számára, ha a gyerekek
hozzáférnek a szülők adataihoz. Ez
fordítva is érvényes.
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A fényképezőgép használata – Második rész
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Fényképeket készíteni okostelefonjukkal
 Használni a beállításokat az okostelefon fényképezőgépén
 Felidézni a fényképösszetevőkre vonatkozó útmutatót
 Használni a telefonon levő alkalmazásokat

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

5

megmagyarázása
Fényképösszetevők

Szóbeli közlés

20

Kültérben tartózkodás, fényképkészítés

Gyakorlati megtapasztalás

10

Fényképek közös áttekintése és javaslatok

Gyakorlati megtapasztalás,

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

szóbeli közlés
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:







Fényképezőgéppel
rendelkező
okostelefonok
Prezentációs
tábla/hagyományos
tábla
Számítógép vetítővel
Fényképek

fókuszálás, stb. Ezeket szemlélteti is.
Kültérben tartózkodás, fényképkészítés

Fénykép-kompozíció
Az oktató elmagyarázza a családtagoknak, hogy mindenki
különbözőképpen tekint a fényképekre, és kitér arra is, mi
kellemes a szemnek. Magától értetődő matematikai szabályok
szerint különböző szimmetriákat kedvelünk. Beszél olyan
trükkökről
és
technikákról,
Javaslat:
amelyekkel
Amennyiben az idő megengedi, el
érdekes képek
lehet mondani a fényképkészítés jogi
készíthetők:
keretezés,
vetületeit is: milyen fényképek
lehetnek problematikusak
(országfüggő, pl.egyedülálló személy,

(gyermek) pornográfia)
Az oktató különböző helyekre megy el a családtagokkal
(amelyeket előzetesen megtervez a családdal közösen),
és felkéri őket, hogy készítsenek fényképeket. Fontos a különbözőség pl. természetben,
városközpontban, stb. Az oktató elmondja, hogy ő készen áll segíteni, ha kérdésük van, de a hangsúly a
kipróbáláson van és azon, hogy jól érezzék magukat.
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Fényképek közös áttekintése
Az oktató visszamehet a családdal a terembe, de helyet foglalhatnak egy, a fényképezés helyszínéhez
közel eső vendéglátó helyen is. Ott arra kéri a családtagokat, hogy válasszanak ki egy szerintük jól sikerült
képet. Aztán arra kéri őket, hogy mutassák meg egymásnak a képeket a képernyőn. A családtagok
véleményéről érdeklődik, majd ő is közli meglátásait a képösszetevőkről, és javaslatokat fogalmaz meg
a fénykép minőségének javítására.
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Telefonvédelem
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Különböző módon lezárni és feloldani a telefonjukat
 Biztonságos jelszavakat létrehozni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Okostelefonok lezárása – mennyire hatékony?
Miért?
Az okostelefonok lezárásának hatékony
módozatai
Mi a jelszó?

Szóbeli közlés

Biztonságos jelszavak létrehozása – próba és
hiba
A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

5
15
5
10
5

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:




Az okostelefonok lezárásának hatékony módozatai:

Az oktató megmutatja a különböző módokat, amelyek révén
lezárható az okostelefon – ujjlenyomat, pin-kód, simítás, minta.
Előbb lezárja a telefont, miközben magyarázza, hogy hogyan teszi
azt, majd visszaadja a családtagoknak. Kéri, hogy zárják le, majd
oldják ki a telefont, majd újra lezáratja, és odaadatja másvalakinek,
aki ugyancsak megpróbálja feloldani. Miután gyakorolták a
leggyakoribb módokat, megkérdezi, melyiket tartják a legjobb lezárási módozatnak, és miért találják így.
Kevés gondolkodási idő után véleményüket kéri. Az összes vélemény elhangzása után következik a
biztonságos jelszavak létrehozása.
Okostelefonok
Lista – szoftok nevével
Papír és írószer

Biztonságos jelszavak létrehozása:
Az oktató elmondja, milyen alkalmazások esetén hasznos a jelszó (mail, facebook, stb.), és miért fontos
ezeket használni. Aztán elmagyarázza a családtagoknak azt is, hogy léteznek kimondottan a jelszavak
feltörése érdekében létrehozott számítógépes programok, és megmutat nekik egy listát, amely
felvázolja, hogy milyen hosszú időt vesz fel a jelszavak feltörése.
Az oktató felkéri a családtagokat, írjanak le egy szerintük biztonságos jelszót. Mikor mindenki elkészült,
felkér egy önként jelentkezőt, hogy adja oda (az oktatónak) az általa leírt jelszót. A családtagokat pedig
arra kéri, hogy próbálják meg kitalálni a papíron levő jelszót. Mikor mindenki tippelt, az önként jelentkező
el fogja mondani, hogy volt-e valaki, aki kitalálta a helyes jelszót.
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Ezt követően az oktató elmondja mi fontos a jelszó létrehozásakor.
Tippek a biztonságos jelszó létrehozásához:




Használjon nagy kezdőbetűket és kisbetűket, számokat és szimbólumokat egy jelszóban
Minél hosszabb, annál jobb
Használjon négy könnyen memorizálható különálló szót, írja egybe jelszó gyanánt.

Mit jelent a jelszó?
Az oktató azt mondja nekik, hogy a jelszó egy titkos szó, vagy szókapcsolat, amit arra kell használni, hogy
bejuthassunk egy helyre (például a tündérmesékben - Csak az,
aki ismeri a megfelelő jelszót, juthat be a várba).
Javaslat:
Okostelefonon vagy számítógépen titkos betűk vagy szavak
Ha a család zárkózott, találjon
használhatók,
hogy
hozzáférést
biztosítsanak
egy
előzetesen bizonyos példákat
számítógéphez, weboldalhoz, hálózati erőforráshoz vagy
személyes adatokra, és hagyja
adatokhoz. A jelszavak segítenek annak biztosításában, hogy a
őket elosztani – ilyen esetben ne
számítógépek vagy bizonyos adatok csak azok számára érhetők
használja személyes adataikat.
el, akiknek joguk van megtekinteni vagy hozzáférni. A jelszó
állhat betűkből, nevekből, számokból és olyan jelekből,
amelyek megtalálhatóak a billentyűzeten. Még az ujjlenyomat
vagy rajz mintázat is használható jelszóként.
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Ingyenes alkalmazások
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Alkalmazásokat keresni az app store-ban
 Megkülönböztetni az ingyenes és fizetős alkalmazásokat
 Letölteni az alkalmazásokat az app store-ból
 Használni egy alkalmazást (pl. alkalmazás gyerekbetegségekről)

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Az app store bemutatása, beleértve a keresőt

Szóbeli közlés

10
5

Tájékoztató ingyenes és fizetős
alkalmazásokról Information about free and
Alkalmazások letöltése
non-free apps

5
15

Alkalmazások kipróbálása

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:

Az app store megmutatása, beleértve a keresőt

Az oktató arra kéri a családtagokat, hogy nyissák meg az app store-t a
telefonjukon. Ezt követően arra kéri őket, hogy keressenek a boltban
pl. egy fordító alkalmazást. A keresésre hagy egy kis időt. Az értékelési
rendszerről is beszél, majd arra kéri őket, hogy a legjobb
értékelésekkel rendelkező alkalmazásokra keressenek rá. Ezután egy
eladási alkalmazás felkutatására ösztönzi őket, erre is időt enged, majd
közli, hogy válasszák ki azt az alkalmazást, amelynek
letöltéséhez a legkevesebb adat szükség. Ezután
játékalkalmazások keresésére kéri a családtagokat.
Javaslat:


Okostelefonok (wifi kapcsolat)

Tájékoztató ingyenes és fizetős alkalmazásokról

Ha nincs lehetőség kimenni és fotókat
készíteni növényekről, vigyen egypár
képet.

Miután
a
családtagok
rátaláltak
bizonyos
játékalkalmazásokra, egyiküktől elkéri a telefont, és
megmutatja, mely alkalmazások ingyenesek és melyek
fizetősek. Szintén elmondja, hogy bizonyos ingyenes alkalmazásokon belül is előfordulhat a fizetési
opció, majd mutat egy ilyet.
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Alkalmazások letöltése
Az oktatónak van egy alkalmazása, amit szeretne, ha a családok is kipróbálnának. Ebben a példában az
alkalmazás neve "pl @ ntNet" - olyan alkalmazás, amely segít azonosítani a virágokat és a növényeket.
Az oktató megmutatja a családtagoknak a saját okostelefonján, hogy hogyan töltsék le az alkalmazást,
és megkéri őket, hogy töltsék le az okostelefonjukra. Elmondja nekik, hogy milyen hozzáféréssel
rendelkezik ez az alkalmazás a telefonjukon, és elmagyarázza azt is, hogy mit jelent megengedni
alkalmazásnak, hogy hozzáférjen a partnerlistához, a hálózati kapcsolathoz, stb..
Alkalmazások kipróbálása
Miután letöltötték az alkalmazást, az oktató megmutatja a családtagoknak a saját telefonján, hogyan
férhetnek hozzá az alkalmazáshoz – az asztalon levő shortcutra kattintva, vagy ha megnyitják a menüt
(az operációs rendszer függvényében). Tegyük fel például, hogy ez az alkalmazás hozzáférést kér a
tartózkodási helyéhez, és minden egyes alkalommal rákérdez, amikor megnyitja. Az oktatónak meg kell
magyaráznia mit jelent biztosítani a hozzáférést, majd időt hagy a családtagoknak arra, hogy eldöntsék:
akarják-e ezt vagy sem. A pl@ntNet-alkalmazás egyik opciója, hogy fotót lehet ezzel készíteni egy
növényről, majd adatokat közöl a lefényképezett növényről (beleértve egy linket a Wikipediára). Az
oktató nagyon röviden beszél erről a funkcióról, majd arra kéri a családot, hogy menjenek ki, fotózzanak
le virágokat, térjenek vissza a képekkel és a növények nevével (az alkalmazást használva).
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Hogyan használjuk a fotófülkét
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Találni egy fotófülkét
 Megtudni az árakat
 Mutassa be egy családi kép és egy jogi dokumentumhoz szükséges kép közötti különbséget
 Fotózni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Séta a fotófülkéhez

Szóbeli közlés

5
10

A fotófülke és funkciói - magyarázat
Magyarázat Explanation of the photo booth
Igazolványképek
and its functions

15
5

Családi kép

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:




Az igazolványfotó törvényi előírásait
(paramétereit) tartalmazó
tájékoztató
Helyes/helytelen fotók

A fotófülke és funkcióinak magyarázata
Az oktató elmagyarázza a családtagoknak, hogy a
fotófülke egyszerű lehetőség a fényképek
készítésére és nyomtatására.
Igazolványképek

Az oktató elmagyarázza az igazolványkép
kritériumait munkalap révén, amelyen írott formában és szimbólumok segítségével is feltüntették a
paramétereket. Ezt követően fotókat mutat be, majd arról kérdezi a családtagokat, hogy az adott fotót
elfogadnák-e igazolványképként. Az oktató arra biztatja a családtagokat, hogy magyarázzák érveiket a
már ismert kritériumok alapján.
Így tehát minden családtag készít egy igazolványképet. Arra
Javaslat:
biztatja őket, hogy egyénileg dolgozzanak, és egymástól
Ellenőrizze a fotófülke
kérjenek segítséget, mielőtt az ő (az oktató) segítségét kérnék.
látogatottságát arra az
Figyelem: A saját államában az igazolványképekre vonatkozó
időszakra, amikorra tervezi a
kritériumok eltérhetnek az ebben a tanegységben
látogatást.
bemutatottaktól. Főként a méret különbözik az európai
országokban, de ha fotófülkét használnak, ez nem kellene, hogy
gondot jelentsen, mert ott adottak a foto standard méretei.
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Családi kép
Mielőtt befejeződne a kirándulás, a család készíthet egy, vagy ha az idő engedi, több családi fotót. Az
oktató elmagyarázza, hogy a fotófülke mely opciója volna a legjobb választás csoportkép érdekében.
Tehát, minden családtagnak be kell férnie a fülkébe, és vicces képeket kell készíteniük magukról. Biztassa
őket, hogy érezzék minél jobban magukat együtt, családként. Ha szükséges, nem árt emlékeztetni őket,
hogy mielőtt elkészülne a kép ellenőrizzék, mindenki látható-e.
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Digitális kompetenciák – Második szint
A számítógép elindítása és bizonyos alapműveletek elsajátítása
A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek

Várható tanulási eredmény:


Alapműveleteket végrehajtani, mint számítógép be- és kikapcsolása

Felidézni, hogyan használhatják az alvó üzemmódot

Felidézni, hogy mikor szükséges menteni egy fájlt

Böngészni az interneten

Könyvjelzőket menteni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

megmagyarázása
Hogyan végezzünk el alapműveleteket – a
számítógép elindítása és lezárása
● Bemeneti készülékek: billentyűzet és egér
● Az asztal

15

Szóbeli közlés

20

Gyakorlati feladatok

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Csoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:


A számítógép elindítása és leállítása

Számítógépek

Az oktató megmutatja, hogyan kell elindítani egy
számítógépet (a családtagokat felkéri, hogy gyűljenek
● Számítógép vetítővel
köréje) valamint kikapcsolni a számítógépeket.
Elmagyarázza, hogy mit jelentenek az alábbiak:
- Alvó mód: Ez egy energiatakarékos mód; a számítógép
átmenetileg le van állítva, de az összes munkája megnyitva marad és nem fog elveszni.
- Újraindítás: leállítja a számítógépet, és automatikusan újra bekapcsolja a számítógépet. Minden nem
mentett információ elvész, amikor a számítógép újraindul.
- Kikapcsolás: Teljesen kikapcsolja az egész rendszert. Minden nem mentett információ elvész.
Bemeneti készülékek: billentyűzet és egér
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Az oktató bemutatja a legfontosabb bemeneti készülékeket, közli, hogy a billentyűzet és az egér a
legfontosabbak, majd megmutatja, hogyan használandók.
 Billentyűzet: Az oktató megmagyarázza a
leggyakrabban használt billentyűket: az ábécé betűit
és a számokat, az ENTER vagy a VISSZATÉRÉS gombot,
Javaslat:
amellyel a kurzor új sor elejére kerül.
Ha van internet, próbálják ki:
 Egér: Az oktató elmagyarázza azon műveleteket,
http://mouseaccuracy.com/
amelyek a bal és jobb gomb kattintásával végezhetők,
hogyan lehet kiválasztani és hogyan mozgatható a
kijelölt rész az egér adott gombjával: kattintás az
egérrel, gomb lenyomva tartása
Gyakorlati feladatok
Az oktató arra kéri a családtagokat, hogy menjenek a számítógépükhöz, és foglaljanak helyet. Közli, hogy
most az ő feladatuk a számítógépet használni. Ezt követően arra kéri őket, hogy az alábbi utasításoknak
tegyenek eleget:
 Indítsák el a számítógépet
 Használják az egeret, hogy mozgassák a különböző fájlokat az asztalon (drag & drop). Használják
a jobb klikket, hogy a lenyíló menüt is megtekinthessék.
 Nyissák ki az asztalon levő szimbólumokat (dokumentumokat, képeket).
 Tegyék alvó üzemmódba a számítógépet. “Ébresszék fel” a számítógépet.
 Indítsák újra a számítógépet, majd zárják le a számítógépet.
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Adatvédelem és biztonság
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Leírni az internethasználat veszélyeit
 Védeni a számítógépet és a tárolt személyes adatokat

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
Mit jelent az adatvédelem és biztonság az
interneten

Szóbeli közlés

10

Hogyan előzzük meg az esetleges adatfeltörést?
Adatvédelem

Szóbeli közlés

5

Hogyan használjuk megfelelően az internetet

Szóbeli közlés

10

Személyes adatok és biztonság

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Gyakorlati megtapasztalás,
ismétlés
Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

10

Szóbeli közlés és szemléltetés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:
●

Mit jelent az adatvédelem és biztonság az interneten?

Papír és tollak

Az oktató megmagyarázza, hogy miért olyan fontos a biztonság és a
magánélet védelme az interneten. Elmondja a családtagoknak, hogy
az internet sok adatot tárol rólunk, például születésnapokat,
társadalombiztosítási számokat, bankszámlaszámot stb. Tehát ha
valaki hozzáfér a fájlokhoz és a jelszavakhoz, akkor hozzáférhet ilyen jellegű adatokhoz is, és
felhasználhatja azokat saját céljaira, például hamis személyazonosság létrehozására vagy mások
bankszámlájáról való online vásárlásra. Ezután az oktató elmondja nekik, hogy a vírusok is problémát
jelenthetnek. A számítógépen található vírusok, mint a valós életben lévő vírusok, olyan dolgokat
okoznak, amelyek megbetegítenek. Számítógépes vírusok kárt okoznak a számítógépben, és esetleg
személyes adatokat is begyűjtenek. Tehát az oktató elmondja a családtagoknak, hogy fontos az adatok
védelme. Az adatok védelme azt jelenti, hogy megakadályozzuk, hogy más személyek láthassák az
adatainkat engedélyünk nélkül, és azt is, hogy az adatok ne sérüljenek, vagy ne vesszenek el. A tréner
mutathat a családnak egy ilyen videót is, mint a https://www.youtube.com/watch?v=hP18GfVBUy8.
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Hogyan használjuk megfelelően az internetet?
Az oktató emlékeztet arra, hogy fontos az
internethasználat során tekintettel lenni a személyi
jogokra. Megjegyzi, hogy a virtuális világban könnyebb
elfelejteni, hogy valódi emberekkel beszélünk, és
megbántódhatnak. Tehát fontos betartani az alábbi
alapszabályokat:
●

●
●
●
●

Javaslat:
Ha a család zárkózott, találjon
előzetesen bizonyos példákat személyes
adatokra – ilyen esetben ne használja
személyes adataikat.

Ne töltsenek le semmit illegálisan, ami azt
jelenti, hogy ne használjanak tartalmakat a tulajdonos tudta nélkül (mindig ellenőrizzék, hogy a
tartalmak ingyenesek-e vagy sem). Ne töltsenek le semmit, amit szerzői jog véd, beleértve
dalokat, filmeket, szoftvereket, ha nem szeretnének fizetni értük.
Legyenek tiszteletteljesek az emberekkel írás vagy beszélgetés közben - ugyanúgy, ahogyan azt
a való életben tennék.
Ne látogasson megkérdőjelezhető legalitású honlapokat (pl. pornóoldalak)
Ne tegyék publikussá mások személyi adatait vagy fényképét, engedély nélkül.
Legyenek tisztában azzal, hogy országának jogrendje az internetre is vonatkozik.

Személyes adatok és biztonság:
Az oktató arra kéri a családtagokat, hogy írják le egy lapra személyes adataikat. Minden családtag
legalább két információt kell közöljön (cím, teljes név, születésnap, kedvenc étel, bármi, ami a
családtagokat érdekli). Mikor mindenki leírta a két adatot, az oktató arra kéri őket, hogy gyűjtsék két
rakásba – az egyik azokat az adatokat tartalmazza, amelyek feltehetők az internetre, a másikba meg azok
kerülnek, amelyek veszélyesek lehetnek. Amikor elkészültek, az oktató átnézi az adatokat, megbeszélik
ezeket, majd elmondja saját véleményét arról, hogy mely adatok posztolhatók, és melyeket kell inkább
titokban tartani (erre érveket is felhoz).
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Hogyan használjuk a Facebookot?
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek:
 Elkészíteni saját profiljukat
 Felidézni a különbséget egy profil, egy oldal és egy csoport között
 Használni az elérhető Facebook adatvédelmi beállításokat

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

megmagyarázása
5

Mi a Facebook?

Szóbeli közlés

15

Profilkészítés; adatkitöltés

15

Adatvédelmi beállítások, barátkérők
küldése
A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás
Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

5

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:
●

Mi a Facebook?

Számítógépek

Az oktató elmagyarázza a családnak, hogy a facebook egy
● Számítógép vetítővel
olyan közösségi hálózat, amely lehetővé teszi számukra,
● Internet-csatlakozás
hogy különböző eszközöket és funkciókat használjanak a
barátokkal és a családdal való kommunikációra az
interneten keresztül, ingyenes módon. Használhatják a
Facebook-ot
számítógépen
böngészővel
és
internetkapcsolattal (ez egy weboldal) vagy mobileszközön egy alkalmazás segítségével WiFi-re/kártyára
kapcsolódva.
Rákereshet ismerőseire (például munkatársaira, családtagjaira, hozzátartozóira, vagy szülőfalujában
lakó ismerősökre), írja be nevüket, és legyenek barátok a Facebook-on. A Facebookot leginkább arra
használják, hogy személyes történeteket, linkeket, fényképeket vagy videókat osszanak meg más
felhasználókkal. Megtekinthet és olvashat hírességekről, zenészekről, és egyéb tartalmakhoz más
hírcsatornákról. A személyes csevegés (messenger) is része ennek a közösségi hálózatnak. A hálózat
legújabb eszköze a szabadon használható piac, ahol vásárolhat és eladhat.
Profilkészítés:
Az oktató megkérdezi, hogy melyik családtag szeretne létrehozni egy facebook-fiókot, hogy a többiek
megnézhessék. Felkér egy családtagot, hogy jöjjön ki és üljön mellé. Ezután megmutatja a számítógépén,
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hogyan kell megnyitni egy fiókot, és hogyan kell kitölteni a profilt személyes adatokkal. Elmondja a
családtagoknak, hogy (a Facebook általános feltételei szerint) csak a tényleges nevük használatával
hozhatnak létre egy fiókot. Ezután létrehoz egy fiókot az egyik családtagnak, és időt ad a többieknek,
hogy kövessék lépéseit.
Ha mindenki, (aki 13 évnél idősebb és) rendelkezik egy fiókkal, szeretne képet készíteni, az oktató
bemutatja a családtagoknak, hogyan kell feltölteni a profilképet az USB flash meghajtóról vagy
fényképezőgépről vagy okostelefonról.
Adatvédelmi beállítások
Az oktató elmagyarázza a családtagoknak,
Javaslat:
hogy az adatvédelmi beállítások lehetővé
A naprakész információk érdekében,
teszik a szelekciót arra vonatkozóan, hogy
vessen pillantást a Facebook adatvédelmi
milyen
információkat
pontosan
ki
beállításaira, és az általános feltételekre,
láthat/tekinthet meg. Ez vonatkozik a saját
mert állandóan változnak.
profilján megadott adatokra és a Facebookon
Ne feledje, hogy a Facebook nem
megosztott tartalmakra is.
engedélyezett 13 év alatti gyermekek
számára.
Megmutatja a legfontosabb adatvédelmi
beállításokat és megmagyarázza azok
jelentését:
● Ki láthatja a személyes adataimat?
● Ki jelölhet be barátként?
● Ki tehet megjegyzést rólam vagy jelölhet be egy képen?
● Ki küldhet nekem üzeneteket?
● Ki láthatja, amit megosztok Facebookon?
A legtöbb beállítás esetében kiválasztható, hogy ki láthassa a tartalmat: csak barátok, barátok barátai,
mindenki vagy senkinek sem. Az oktató elmagyarázza, hogy a “mindenki” beállítás körülbelül 2 milliárd
személyt jelent (ennyi a havonta aktív Facebook-felhasználó van világszerte), akik láthatják ezt az
információt. Arra is ki kell térnie, hogy óvatosnak kell lenni a “barátok barátai” beállítással is, mert ezek
szintén olyan emberek, akiket személyesen nem ismerünk, de e beállítás szerint láthatják posztjainkat,
és szerezhetnek információkat róluk.
Az oktató kis időt hagy arra, hogy a családtagok ellenőrizzék, helyesen használják-e az adatvédelmi
beállításokat, és arra kéri őket, hogy szóljanak, ha befejezték. Ezt követően az oktató átnézi a kiválasztott
beállításokat, és véleményt mond.
Ezt követően arra kéri a családtagokat, hogy küldjenek meghívót egymásnak, hogy kapcsolódjanak
egymáshoz Facebookon. Ha az idő engedi, megmutathatja, hogyan találhatnak rá ismerőseikre a
Facebookon.
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Skype-konferencia
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a résztvevők képesek lesznek:

 A VOIP (voice over IP) szoftvert használni, hogy kapcsolatba kerüljenek ismerősökkel
 Hang- és videó hívásokat eszközölni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

20

megmagyarázása
Mi a Skype?

15

Manage
your contacts
and addegy
people
Mi
mindennel
foglalkozhatunk
hívás ideje
How
to
make
a
call
(audio
and
video)
alatt? Beállítások
How to pick up

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
tapasztalat
Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

ésés
Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:
●

Fülhallgatóval,
webkamerával és telepített
Skype-al ellátott

Mi a Skype?
Az oktató elmagyarázza a Skype fő jellegzetességeit, kitér
a Skype és a normál telefonhívás közötti
különbségre.Elmondja, hogy a Skype:

számítógépek

● egy ingyenes szoftver, amelynek segítségével hang- és
videóhívások létesíthetünk más Skype-felhasználókkal.
● Számítógép vetítővel
● A Skype-hoz szükség van működő internet-kapcsolatra
● Internet-csatlakozás
(ami pénzbe kerülhet)
● Prezentációs
● A Skype-al nem lehet ingyenesen hívni más
tábla/hagyományos tábla
telefonszámokat.
● A Skype-al szöveges üzenet is küldhető és online chat
funkciója is van (amely működik az alkalmazás nélkül, a következő honlapon keresztül:
www.skype.com)
● Skype-on fájlok, dokumentumok is küldhetők.
Hozzon létre egy személyes fiókot és kezdeményezzen telefonhívásokat
Az oktató elmondja a családtagoknak, hogy a Skype használatához személyes fiókra van szükségük, hogy
mások is elérhessék őket. Megmutatja nekik a számítógépen, hogy hogyan hozzák létre a fiókot, és
megkéri őket, hogy kövessék a lépéseket. Az oktató megnyitja a Skype-ot, létrehoz egy felhasználónevet
és egy jelszót. Ezután megmutatja a családtagoknak, hogyan kell ellenőrizni a fülhallgatót és a mikrofont.
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A következő lépés az állapot – az oktató megmutatja nekik, hogyan változtathatják az állapotot onlineról az elfoglalt-ra vagy távol-ra.
A fiók létrehozásakor az oktató felkéri a családtagokat, hogy mondják el felhasználónevüket, és felírja
őket egy táblára/lapra. Ezután az oktató egy családtagot hozzáad a Skype-fiókjához. Ez a családtag
megkapja az oktató kérését, hogy csatlakozzon a névjegyzékhez. Az oktató elmondja a családtagoknak,
hogy legyenek óvatosak, ha elfogadják az általuk nem ismert emberek kérését. Ezután felkéri őket, hogy
adják hozzá egymást a partnerlistájukhoz.
Ha mindenkinek vannak „kapcsolatai” a névjegyzékben, akkor az oktató megmutatja nekik, hogyan
kezdeményezzenek hanghívásokat az egyik családtag felhívásával és megkéri azt, hogy fogadja a hívást.
Ezután néhány percet ad a családnak, hogy kipróbálhassák ők is.
Ezt követően videohívásokat jelenít meg. Fontos, hogy elmondja a családtagoknak, hogy óvatosnak kell
lenniük arra, hogy mások mit látnak a hívás hátterében. Azt is meg kell mondania a családnak, hogy
ellenőrizzék a gyermekek Skype használatát, hogy csak ismerősökkel kommunikáljanak.
A tréner megmutatja a családnak, hogyan hívhatja össze a konferenciahívásokat egy csoport
létrehozásával, majd mindenki felhívja a csoportot.
Beállítások:
Amikor az oktató úgy gondolja, a családtagok már
boldogulnak a telefonhívásokkal, elmagyarázhat további
Skype-jellegzetességeket, mint:
● Be/kikapcsolni a videokamerát a hívás alatt
● Be/kikapcsolni a mikrofont a hívás alatt
● Küldeni egy fájlt chat közben
● Megosztani a képernyőt egy hívás alatt (csak
asztali gépeken), hogy a másik fél láthassa, min
dolgoznak éppen

Javaslat:
A feladat közben ne használja saját
Skype-kontóját – hozzon létre egy
másikat erre a célra, és közölje a
családtagokkal, hogy törli, miután
végeztek.
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Hogyan fordítsunk az internet segítségével?
Várható tanulási eredmény:

A tangységet követően a résztvevők képesek lesznek
 Lefordítani szavakat egy fordítóeszköz révén
 Google-fordítót használni hangfelismerővel
 Megnevezni egy hasznos online szótárt

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények

Szóbeli közlés

25

megmagyarázása
Google fordító

Szóbeli közlés, gyakorlati

10

Online szótárak

megtapasztalás
Szóbeli
közlés, gyakorlati

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

megtapasztalás
Kiscsoportos
megbeszélés, ismétlés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:

Google fordító használata hangfelismerővel

Az oktató elmagyarázza, hogy a legegyszerűbb és
leggyorsabb módja a fordításnak a Google fordító.
● Számítógép vetítővel
Mindössze annyi a teendő, hogy a Google Chrome
● Internet-csatlakozás
böngészőbe beírják a „Google fordító”-t. Az oktató
● Feladatlapok
elmagyarázza, hogy működik a hangfelismerő funkcióval is,
tehát hangosan felolvassák/bemondják a lefordítani kívánt
● Papír és ceruza
szót. Fontos közölni, hogy a hangfelismerő csak a Google
Chrome böngészővel működik, és ha első alkalommal
használják, engedélyt kell adni a programnak, hogy
használhassa a számítógép mikrofonját.
A rövid bevezető után az oktató arra kéri a családtagokat, hogy nyissák meg a Google Chrome böngészőt,
amelyet már ismernek, kattintsanak a mikrofon szimbólumra és mondják azt, hogy Google fordító. Ekkor
már a családtagok látják a Google fordító két keresőnégyzetét. Az oktatót megmutathatja a saját
képernyőjén, hogyan állítható be manuálisan a nyelv
vagy mondhatja nekik, hogy kattintsanak a mikrofon
gombra a keresőben és írják be a célnyelvet is ide. Pl.
Javaslat:
Google fordító angol-magyar.
Nézzen utána online-szótáraknak és
Fontos a két nyíl jelet is megmagyarázni, amelyek
nyelvoktató honlapoknak olyan
lehetővé teszik a fordítás irányának megváltoztatását. A
nyelveket illetően, amelyek
családtagok megpróbálhatják a fordítást olyan módon,
felkelthetik a család érdeklődését.
hogy véletlenszerűen kiválasztott szavakat fordítanak
bármely nyelvre. Ezalatt az oktató minden személyt
ellenőriz, segítséget nyújt szükség esetén. Pár perc múlva
az oktató megmagyarázhatja, hogy a fordításokban helytelen szavak fordulhatnak elő, vagy nyelvtanilag
helytelenül jelenhetnek meg, de a mindennapi életben ez a fajta fordítás elfogadható, és segítenek az
●

Számítógépek
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egyszerű mondatalkotásban. Bizonyításként beír egy bonyolult mondatot. Mivel a családtagok nem
biztos, hogy érzékelik a fordítás helyességét, rákattinthat a második nyílra, ezzel fordul a fordítás iránya.
Ha a mondat hirtelen mást jelent, a családtagok rájönnek a Google fordító korlátaira.
Online szótárak
Miután megvitatták a Google fordításának megbízhatóságát, az oktatónak meg kell mutatnia a
családtagoknak legalább egy megbízható online szótárat, amely különböző szavakat, kifejezéseket és
példákat ad egy szó lefordítására. Meg kell magyarázza, hogyan működik, majd adjon időt a családnak,
hogy kipróbálják.
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Tanulásiegység családoknak projekt
Konfliktuskezelés
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Megfogalmazni, hogy mit jelent számukra a konfliktus

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és az eredmények

Szóbeli közlés

10

megmagyarázása
Mi a konfliktus?

Szóbeli közlés

10

Mi a konfliktus?

Gyakorlati megtapasztalás

15

Csillapodási technikák

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Szóbeli közlés, gyakorlati
megtapasztalás experience
Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●

Mi a konfliktus?

Számítógép vetítővel
Stresszlabdák

Az oktató elmondja a családnak, hogy a konfliktus
olyan nézeteltérés vagy véleménykülönbség, amely
gyakran minden környezetben történik - nemcsak a
családokban, hanem a munkahelyeken, a barátok
között, sőt idegenek között is. Hozzáteszi, hogy a
konfliktusok nem rosszak, sőt hasznosak lehetnek, ha a megfelelő módon kezelik őket. Ezután bemutat
a családnak egy videót a konfliktusról (például https://www.youtube.com/watch?v=8GSmhPTMk8Q ).
Mi a konfliktus?
Az oktató elmondja a családnak, hogy miután egy konfliktushelyzetet megnéztek, játsszanak el egy, a
múltban közöttük lezajlott konfliktust, és arra kéri őket, hogy soroljanak fel témákat a múltból, amelyek
nézeteltérésbe torkolltak. Ha a család nem tud ilyen témát mondani, az oktató javaslata: ha például
valaki a családból házi kedvencet szeretne, vagy hová tervezzék a következő családi kirándulást stb. Ezt
követően hagyja, hogy a családtagok rendre elmondják a véleményüket. Az oktató arra biztatja őket,
hogy tegyenek meg mindent annak érdekében, hogy érvényt szerezzenek akaratuknak.
Körülbelül 5 perc múlva, vagy ha a konfliktus túl durvává válik, az oktató lezárja és a következőket
javasolhatja: tegyenek egy lépést hátra, számoljanak el tízig, vagy menjenek ki a friss levegőre.
Stresszkezelési technikák
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Miután mindenki lecsillapodott, az oktató elmondja,
hogy léteznek különböző technikák, amelyekkel egy
Javaslat:
konfliktus után, előtt vagy közben megnyugvást
Lehetséges, hogy a családtagok nem
találhatnak. Szintén hozzáteszi, hogy fontos a
szívesen beszélnek majd az oktató
megnyugvás, mert amikor nem vagyunk nyugodtak,
előtt. Ebben az esetben az oktató
mondhatunk olyan dolgokat az embereknek, amelyeket
mondhat példákat vagy akár
nem igazán gondolunk komolyan. Az oktató egyenként
kettesben is hagyhatja a
mutatja be a technikákat, és időt szán arra, hogy a
családtagokat.
családtagok kipróbálják. Hozzáteszi, hogy nem minden
technika működik mindenkinél, tehát fontos
mindenkinek megtalálni a számára segítséget jelentő módszert. Egyes technikák nem működnek
kezdettől, de gyakorolni kell – tehát fontos, hogy tudomásuk legyen ezekről a technikákról, és gyakorolni
is kell ezeket, amikor úgy érzik, kezdenek idegessé/dühössé/agresszívvé válni.
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Kreatív módszerek
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek

Kreatív módszereket használni

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

5

Projektötlet

Szóbeli közlés

15

Kreatív módszerek egy személynek

Gyakorlati megtapasztalás

10

Csoport-ötletek

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani kivitelezés:
Didaktikai eszközök:
●
●
●

Projektötlet

Flipchart/hagyományos tábla
Papír, írószerek, gyúrma
Ragasztó

Az oktató elmagyarázza, hogy ez a tanegység azért jött
létre, hogy össze tudjanak állítani együtt egy kis
projektet. Közli, hogy az előkészítési idő körülbelül 3
hónap, és hogy rögzített költségvetése van. Továbbá,
fontos, hogy minden családtagot bevonjanak a
projektbe. Leírja ezeket az adatokat (három hónapos előkészítési idő, rögzített költségvetés, minden
családtag bevonása). Azt is elmondja, hogy ő (az oktató) segítségükre lesz módszerekkel és eszközökkel
annak érdekében, hogy haladhassanak.
Ezt követően elmondja, hogy ő nem tudja, miről fog szólni a projekt, és fontos számára, hogy milyen
ötleteik vannak. Első lépésként mindenkit arra kér, hogy gondolkodjanak el erről, majd az együtt
gondolkodásra kerül sor.
Kreatív módszerek egy személynek
Az oktató elmondja a családtagoknak, hogy be fog mutatni különböző módszereket. Bemutatás után,
mindenki kiválaszthat egyet és kipróbálhatja egy pár percig. Hozzáteszi, minden egyén másként
gondolkodik. Segít, ha leülnek, és leírják, mi jut eszükbe a projekt kapcsán. Mások számára
rokonszenvesebb, ha távoznak egy sétára, és gondolkodnak a projekten, majd visszatérnek és leírják,
mire jutottak. Egy másik lehetőség, hogy használják a teremben levő színeseket és papírt, és lerajzolják,
ami eszükbe jut a projekttel kapcsolatban. Utóbb azt is hozzáteszi, hogy modellezhető agyag is
rendelkezésre áll, talán segítene, ha a gondolkodási idő alatt kézimunkáznának.
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Ezt követően arra kéri őket, hogy válasszanak a módszerek közül. Kéri őket, hogy vegyék el a szükséges
eszközöket (papír, toll, színes ceruzák, agyag) és találjanak helyet, ahová leülhetnek vagy sétálhatnak a
maguk csendességében.
Kéri őket, hogy térjenek vissza 10 perc múlva, és felhívja a figyelmüket, hogy ne aggódjanak, ha elsőre
semmi sem jut eszükbe, mert a gondolatoknak idő kell, hogy kibontakozzanak.
Ötleteljünk csoportban
Amikor minden családtag újra leül, az oktató
elmondja nekik, hogy a projekt mindenkire
vonatkozik, ezért fontos, hogy összegyűjtsük az
összes ötletet és együtt vizsgálják meg.

Javaslat:
A kreatív módszerek igen változatosak
lehetnek – szánjon időt arra, hogy
kiderüljön, melyik felel meg leginkább a
család számára.

A csoport méretétől függően az ötletelés
különbözőképpen történhet meg – az oktató
megmondhatja a családtagoknak, hogy egyenként
mondják el ötleteiket, először egy plakátra írja fel az
ötleteket. Ha a család nagyobb, vagy az oktató úgy gondolja, hogy ez a módszer nem fog működni, akkor
egy másik lehetőség, hogy három vagy négy posztert helyezzenek fel a szobába, és mondja meg a
családtagoknak, hogy írják fel vagy rajzolják le ötleteiket a plakátokra.
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Időmenedzsment
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek

 Megmagyarázni, miért van szükség időmenedzsmentre egy projekt kapcsán
 Együtt készíteni egy idővonalat
Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

10

Időmenedzsment –miért fontos?

Szóbeli közlés

25

Idővonal létrehozása

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés, ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●

Időmenedzsment –miért fontos?

Számítógép vetítővel
Prezentációs
tábla/hagyományos tábla

Az oktató közli a családtagokkal, hogy egy projekt esetén
fontos, hogy mindenre legyen időkeret, hogy a határidőig
minden kitűzött cél megvalósuljon. Az időmenedzsment a
mindennapi életben is fontos– például amikor orvoshoz vagy
iskolába megyünk. Közli azt is, hogy a következő
tanegységekben elsajátítanak majd egypár olyan módszert, amelyekkel megtervezhetik az időbeosztást,
és ezeknek köszönhetően nem fordul elő velük olyan helyzet, mint a videóban: Megmutatja nekik a
videót Mr. Bean-ről, amikor fogászatra megy: https://www.youtube.com/watch?v=VumrpkL6RS0
Idővonal létrehozása
Közli a családdal, hogy nem szeretné, ha velük hasonló történne a projekt megvalósítása során, ezért
fontos készíteniük egy idővonalat együtt.
Didaktikai eszközök:
Ezt követően mutat egy kész idővonalat, és elmondja, melyek lesznek a következő lépések – feladatok
● időtartamok
Számítógép becslése,
vetítővel prioritizálás, programterv és a feladatok leosztása a családtagok között.
kitalálása,
● Prezentációs
Megjegyzi,
hogy az idővonalat egy számítógépes programban dolgozzák fel, mert egyszerűbb
tábla
programmaltábla/hagyományos
dolgozni a projekt alatt.
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Elmondja, hogy egy projekt idővonalában az a
legfontosabb, hogy rögzítsék, mi a teendő – a feladatok
kitalálása. Felkéri őket, mondják el mindazon
Javaslat:
feladatokat, amelyek a projekttel kapcsolatosak, ezeket
Ha több megbeszélnivaló is felmerül,
hagyja, de figyeljen arra, hogy a
a feladatokat rögzítik a táblán. Amikor ezzel megvannak,
beszélgetés fő szabályait tartsák be,
felkéri őket, hogy azon gondolkodjanak el, mennyi időt
és ne bántsák egymást. A
vesznek fel az egyes feladatok.
beszélgetések ezen a ponton igen
Felolvas egy feladatot, megkérdezi a családtagokat, mit
fontosak, és mindenki projektbeli
gondolnak, mennyi idő szükség az adott feladatra, majd
részvételét segíti elő.
leírja hány perc /óra/nap szükség a feladatvégzéshez,
majd rátérnek a következő feladatra.
A projekttől és a családtól függően, megtörténhet, hogy
ez nem teljesíthető egyetlen tanóra során. Közli tehát,
hogy megőriz mindent, és hozza a következő alkalomra, hogy befejezhessék.
Azt is közli, hogy a következő alkalommal próbálják strukturálni a feladatokat a prioritások szerint.
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Google-naptár
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Használni egy megosztott naptárt
 Eseményeket létrehozni
 Meghívni személyeket az eseményre

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Szóbeli közlés

10

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása
A naptárad (új naptár, megosztás)

5

Esemény létrehozása

Gyakorlati megtapasztalás

10

Események kezelése (meghívó, elnapolás, ...)

Gyakorlati megtapasztalás

10

Android-alkalmazás

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Gyakorlati megtapasztalás

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:
●
●
●

A naptár

Számítógép vetítővel
Számítógépek
Internetkapcsolat

Az oktató elmondja a családnak, hogy a Google
naptárnak különböző funkciói vannak, amelyek
hasznosak lehetnek számukra. Az oktató
megbizonyosodik róla, hogy mindenki ismerje a
Google-fiókját, majd arra kéri a családtagokat,
hogy jelentkezzenek be, és megmutatja nekik, hogyan kell megnyitni egy Google-naptárat.
Először is, mindenki beállítja a saját naptárát, majd később a család létrehoz egy családi naptárat, ahol
megoszthatnak a dátumokat és az emlékeztetőket.
Esemény létrehozása
Az oktató megmutatja a képernyőn a családtagoknak, hogyan hozható létre egy esemény. Közli, hogy a
beállítások nagyon fontosak – például nem mindegy, hogy a meghívott személyek szintén további
meghívottakat toborozhatnak-e, vagy sem. Az oktató elmondja, hogy időszerű óvatosan bánni ezzel a
beállítással, mert azt eredményezheti, hogy sok ismeretlen megjelenik az eseményen. Ezt követően arra
kéri őket, hogy hozzanak létre egy eseményt, és törekedjenek cserélni a különböző beállításokat.
Események kezelése
Megmutatja, hogyan lehet meghívni a személyeket, és milyen beállítások választhatók a meghívottak
számára. Szintén felhívja a figyelmet arra, hogy van értelme a családi naptárban létrehozni ezt az
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eseményt, mert a többi családtag számára könnyebb kicserélni a beállításokat vagy vendégeket hívni, ha
ugyanolyan hozzáféréssel rendelkeznek.
Közli, hogy rövid idő alatt hívják meg az összes családtagot az eseményre. Utólag megpróbálhatják
elhalasztani az eseményt, megváltoztatni az időpontot, vagy érvényteleníteni az eseményt.
Android alkalmazás
Amikor az asztali számítógépen már kipróbálták a naptárbeállításokat, az oktató elmondja, hogy létezik egy
Google-naptárnak nevezett alkalmazás is. Ha vannak
okostelefonok, arra biztatja őket, hogy töltsék le azonnal
és próbálják ki, ha nincsenek telefonok, megmutathatja
a sajátján, hogyan néz ki az alkalmazás.

Javaslat:
Az alkalmazás leleményesebb és
könnyebben használható, tehát, ha
úgy látja,hogy a családtagok számára
nehézkes, korábban lehet váltani az
alkalmazásra, és azon megmutatni a
lépéseket.
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Google ívek
Várható tanulási eredmény:

A tanegységet követően a családtagok képesek lesznek
 Létrehozni egy Google-ívet
 Sablonokat használni
 Szöveget bevenni a Google-ívbe
 Formázni a szöveget

Időtartam
(perc)

Tevékenység/tartalom

Módszer

5

Üdvözlés és a várható eredmények
megmagyarázása

Szóbeli közlés

5

Bevezető – Google-táblázatok

Szóbeli közlés

5

Sablonok

Szóbeli közlés

10

Szöveg beszúrása

Gyakorlati megtapasztalás

10

Formázás

Gyakorlati megtapasztalás

5

A tanegység ismétlése és rövid értékelés

Kiscsoportos megbeszélés,
ismétlés

Módszertani megvalósítás:
Didaktikai eszközök:

Sablonok

Az oktató elmagyarázza a családnak, hogy hogyan
nyitható meg egy Google-táblázat. Elmondja, hogy
léteznek sablonok, előre elkészített ívek, amelyek
●
különböző témák kapcsán használhatók. Megmutatja
●
nekik ezeket a saját képernyőjén, hogy fogalmat
●
alkossanak arról, hogy ezek mennyire különbözőek
lehetnek. Közli, hogy indításként veszik az
idővonalukat, és bevezetik az adatokat egy ilyen
sablonba.
Egy ilyen sablon a projekt-követés sablon. (https://www.smartsheet.com/free-google-docs-templatesgoogle-timeline-templates).
●

Idővonal és költségvetési jegyzet
a korábbi találkozókról
Számítógép vetítővel
Számítógépek
Internetkapcsolat

Szöveg beszúrása
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Amikor megnyitották a sablont, megmutatja a képernyőn, hogyan mentsék a fájlokat, és kéri, hogy
kövessék a lépéseket. Aztán arra kéri őket, hogy vezessék be az adatokat az idővonalukról/költségvetési
jegyzetükről a táblázatba, majd elmondja, hogyan módosítható az oszlopok mérete és a vonalak, hogy
minden beférjen.
Kb. 10 percnyi idejük van, hogy minél több szöveget beszúrjanak.
Formázás
A következő lépésben elmagyarázza, hogyan működik a formázás, főként azt, hogy hogyan működik a
rovatok összevonása, hogy hely legyen a főcímeknek,
hogyan használják a színeket és különböző
Javaslat:
betűtípusokat, és hogyan módosítható az írásmód
Keressen rá korábban a sablonokra,
félkövérre vagy kurzívra.
nézze meg, melyek a családnak
Megmutatja ezeket a képernyőn, majd arra buzdítja
megfelelők, és ellenőrizze, hogy
őket, hogy próbálják ki ők is a saját dokumentumukon.
anyanyelvükön vannak-e.
Amikor befejezték, megmutatja a további részeket, majd
ismét próba. Végül arra kéri őket, hogy mentsék a
dokumentumot a következő találkozóra.
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