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Ha a vasgolyó különböző magasságokból esik, az esési idő függvényében ábrázolhat-
juk a megtett utat. A függvény grafikus képe a mozgástörvénynek megfelelő parabola. 

 
Székely Örs, IX. osztályos tanuló, Református Kollégium, Kolozsvár 

Kovács Zoltán, vezetőtanár 
 

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

V. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítottunk általános pedagógia és 

neveléslélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákok-
nak, mind a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános mű-
veltségüket óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban résztvevő diákoknak a 
metakognitív tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk elő-
készítéséhez, ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alap-
fogalmait is nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és 
más megközelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. (Az ok-
tatással kapcsolatos szócikkek jórészt Falus Iván, Szivák Judit Didaktika. Comenius Bt., 
Pécs, 2004. című könyve alapján készültek.) 

 
1. oktatási tevékenység – Freinet pedagógia. Celestin Freinet (1896-1967) 

francia néptanító, pedagógus által az első világháború után kidolgozott és elin-
dított reformelképzelés. Freinet lefektette a modern iskola modelljét, amelyben 
a közösség, a természet és az iskola, más szóval az élet és a munka szervesen 
össze van kapcsolva, ahol a tanulók demokratikus környezetben szabadon fej-
lődhetnek. 

2. oktatási tevékenység – mikroszintű tervezés. A pedagógiai tervezésnek a 
tanítási órára, leckére vonatkozó része (lecketerv, óravázlat stb.).  
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3. oktatási tevékenység – moduláris tanulás. Olyan oktatási tevékenység, 
amelyben csak egyféle tevékenységet végez a tanuló. A moduláris felépítésű
program a tanulás szempontjából azt jelenti, hogy a tanuló csak akkor térhet át 
a következő modulra, amikor a tanult modul tartalmát az előírt szinten már el-
sajátította. Előnye az, hogy növeli a tanulási folyamat hatékonyságát, és gazda-
ságosabb. 

4. oktatási tevékenység – Montessori módszer. Maria Montessori, mint fiatal 
orvos a pedagógiai elveit 1898-tól kezdődően kezdte kidolgozni, amelyek sze-
rint a gyermekeknek nagyfokú szabadságot kell biztosítani, lehetővé kell tenni 
a spontán megnyilvánulásokat. A közvetett nevelés elve érvényesül: „Segíts, 
hogy önállóan megoldhassam!” A cél az aktív és felelősségteljes személyiség 
kialakítása. A tevékenységek középpontjában a környezeti és a békére nevelés 
áll. 

5. oktatási tevékenység – számítógéppel támogatott oktatás. Az oktatási 
feladatoknak a számítógép nyújtotta lehetőségek igénybevételével történő
megoldása. Formái az osztálytermi (számítógépterem) és a távoktatásos (e-
learning). 

6. oktatási tevékenység – Waldorf-oktatás. A Waldorf pedagógia (vallásos, 
antropozófiai nevelés) megalkotója Rudolf Steiner német filozófus (1861-
1926). A Waldorf óvodákban a gyerekek a legkülönbözőbb természetes for-
mákkal, színekkel, anyagokkal vannak körülvéve. A nevelés elsősorban az 
utánzásra épül, ami a különböző tevékenységek elsajátítása mellett, magában 
foglalja a helyes magatartásformák kialakítását is. Felfogásuk szerint a gyermek 
az egyedfejlődés során megismétli az emberiségnek az őskortól napjainkig tar-
tó kulturális fejlődésének főbb szakaszait. Az iskolai tanítás jellemzői az 
euritmia, valamint az időszakos (epochális) oktatás, melyekben egy adott té-
makör tanítása zajlik (kb. három-négy hétig). Így a gyerekek figyelme tartósan 
egy-egy területre koncentrálódhat. A gyerekeknek nincsenek tankönyveik, az 
órákon füzetbe dolgozva készülnek el az egyéni tankönyvek. Az iskolában 
nincs bukás, hagyományos értelemben vett felelés, sem osztályozás, csak szó-
beli értékelés, illetve a szülők a különböző epochákat záró nyílt napokon lát-
hatják a gyerekek munkáját. 

7. oktatási tevékenységek – kiegészítő oktatási tevékenységek. A nem for-
mális oktatás köréhez tartozó tevékenységek: tanulmányi kirándulások, tábo-
rok, látogatások, szakkörök, korrepetálások, stb. 

8. oktatásmódszertan. A pedagógiai elveknek tantárgyakra vonatkoztatott isme-
reti és módszertani rendszere. Más megnevezései: szakdidaktika, szakmódszer-
tan, tantárgymódszertan. 

9. oktató-nevelő tevékenység – megtervezése. Az oktató-nevelő tevékenység-
nek a tantervek által előírt módon, a formális oktatás keretei közötti megterve-
zése. 

10. önnevelés. A személyiség fejlesztésének a személy által elősegített, elfogadott 
formája. 

11. örökletes-környezet – viszonya a fejlődésben. A személyiség fejlődése az 
örökletes adottságoktól, valamint a (közeli és távoli) környezeti hatásoktól (in-
terakciók a családdal, a kortárscsoporttal, a szociális helyzet, valamint a médi-
umok stb.) meghatározott. 
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12. osztály – mint csoport. Az osztály a formális oktatás és nevelés szervezési 
formája, amelyben interperszonális kapcsolatok léteznek, és a szociális tanulás 
megvalósulhat. 

13. paradigma. Többszörös jelentésű kifejezés (példakép, mintakép, ragozási sor, 
ragozási minta, séma, tudományos világkép, áramlat, stílus, kultúra, korszellem, 
szakmai szabályok, szakmai-tudományos tradíció, divat), a pedagógiára vonat-
koztatva: uralkodó tan. 

14. pedagógiai értékelés. A tanulóknak valamilyen hatás eredményeképpen be-
következő személyiségváltozásával kapcsolatos viszonyítás vagy értékítélet. 
Kulcsfogalmai: ellenőrzés, önellenőrzés, önértékelés, felmérés, mérés, megíté-
lés, becslés, érdemjegy, megerősítés, büntetés. Funkciói: predikció, nevelési, 
kontroll, énképfejlesztő, szelektív és klasszifikációs, visszacsatolási, rendszer-
szabályozó, felzárkóztató, pályaorientáló stb. Formái: diagnosztikus, formatív 
és szummatív értékelés.  

15. pedagógia – 12 elve. Kognitív és metakognitív tényezők. 1. elv: A tanulás aktív, 
önkéntes, személyes, és társadalmilag közvetített. 2. elv: A tanulás során a 
szubjektum arra törekszik, hogy az ismeretekből koherens értelmezéseket és 
elrendeződéseket alkosson függetlenül a rendelkezésre álló adatok mennyisé-
gétől és minőségétől. 3. elv: Az ismeretek felépítése, az új kognitív struktúrák 
az előzetes ismeretek integrálódása révén valósunak meg. 4. elv: A tanulást je-
lentősen megkönnyítik az erősen strukturált stratégiák. Érzelmi-motivációs ténye-
zők. 5. elv: A motiváció hatása a tanulási folyamatra. 6. elv: A belső (intrinszik) 
motiváció szerepe a tanulásban. 7. elv: A motiváció alapvető funkciója a tanu-
lási kedv fenntartásában van. A személyiségfejlődés tényezői. 8. elv: Lehetőségek és 
korlátok a fejlődésben. 4. Személyes és társadalmi tényezők� 9. elv: Társadalmi és 
kulturális sokszínűség. 10. elv: A társadalmi elfogadás, az énkép és a tanulás.
Egyéni különbségek� 11. elv: A tanulás hatékonyabbá válik, amennyiben tisztelet-
ben tartják az egyéni és a kulturális különbségeket. 12. elv: A tanulási folyama-
tot kognitív és társadalmi szűrők kísérik. 

16. pedagógia – felépítése. Számos szakága ismert: általános pedagógia, nevelés-
elmélet, didaktika, neveléstörténet, összehasonlító didaktika, gyógypedagógia, 
iskolai szervezettan, szociálpedagógia. 

17. pedagógia – neveléstudomány. A kifejezés a paedogogus szóból alakult ki. 
Kezdetben paedagogia alatt egy-egy nagy gondolkodó nevelési nézetrendszerét 
értették. Egy évszázada használják a neveléstudomány szót a pedagógia szino-
nimájaként. Mai értelmezése szerint neveléstudomány, nevelési gyakorlat. 

18. pedagógia – tudomány. A nevelési folyamatot a személyiség fejlődésének 
kognitív, érzelmi-motivációs, és viselkedési vonatkozásaiban tanulmányozza. 
Tudományként két fejlődési szakaszt ért meg: 1. a köznapi gondolkodásban 
tükröződő szakasz (empirikus megállapítások az oktatási-nevelési folyamatra 
vonatkozó); 2. a tudományos elemzés szakasza. Tudományjellegű, mivel em-
pirikus és kísérleti megfigyelésekből leszűrt következtetések alapján behatá-
rolta alapvető kérdéseit (ti. az oktatási folyamat és ennek a személyiség fejlő-
désére gyakorolt hatása). Léteznek oktatási szabályszerűségek, amelyek pe-
dagógiai elvek (normák és törvények) felismeréséhez vezettek. Az eredmé-
nyeket elméletekbe foglalták, az elméletek felállítása folyamatos. A pedagógia 
leíró tudomány (a tárgya a létező), normatív (az érdekli, aminek lennie kell), 
és gyakorlati. 
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19. pedagógia – tudományok rendszere. A pedagógiát a nevelési kérdések ér-
demi tanulmányozására a prospektív pedagógia (a jövő által megkövetelt isme-
retek és kompetenciák előrevetítése), az összehasonlító pedagógia (különböző
intézmények pedagógiáinak összehasonlítása), valamint a kísérleti pedagógia 
(kísérletileg vizsgálja az oktató-nevelő tevékenység optimalizálását, hatékony-
ságát) teszi alkalmassá. 

20. pedagógiai pszichológia – lásd neveléslélektan.

21. programozott oktatás. Gondosan összeválogatott feladatokból álló prog-
rammal történő önálló, közvetlen tanári irányítás nélküli tanulási forma. Elvei: 
önálló, kis lépések, azonnali válaszadás, megerősítés, kipróbálás 

22. Pygmalion effektus. Az igaznak hitt eredeti álláspontunk beigazolódását elő-
segítő viselkedésmód. (G. B. Shaw hasonló nevű színdarabjáról.) Például, elfo-
gadjuk a tanár pozitív ítéletét a képességeinkről. Az önbeteljesítő jóslat ellenté-
tese. 

23. rejtett tanterv. Az iskolai oktatásnak a „ki nem mondott céljai”. Olyan visel-
kedésmódok és attitűdök kialakítását segíti elő, amelyek a formális tantervben 
nem szerepelnek. 

 
Kovács Zoltán 

 

A Prog.Hu (www.prog.hu) on-line fejlesztői portál. Főszerkesztő, alapító: Bérczi Gá-
bor; tiszteletbeli főszerkesztő, alapító: Bérczi László; szerkesztők: Auth Gábor, 
Gerebenics Andor, Gyárfás Attila, Herbály István, Kovács Attila Zoltán, Markó Imre. 

A Prog.Hu az első magyar nyelvű, kizárólag a szoftverfejlesztés és a programozók 
számára dedikált portál, amely egyben egy hatalmas on-line link-, információ- és cikk-
gyűjtemény is. 

A Prog.Hu elsődleges feladata a számítástechnika mélyebb rétegei, a szoftverfejlesz-
tés és a különböző hardvertechnológiák iránt érdeklődők ellátása folyamatosan a leg-
újabb információkkal: hírekkel, cikkekkel, tesztekkel és elemzésekkel; a kezdők első lé-
péseinek segítése, a haladók folyamatos fejlődésének biztosítása, és a profi fejlesztők
támogatása. Ezen felül célja a magyar fejlesztői közösség összefogása, számukra megje-
lenési lehetőség és közösségi fórum biztosítása. A Prog.Hu ezen felül fontos feladatá-
nak tartja a már aktív professzionális fejlesztők és a felnövekvő új generáció számára az 
önképzés lehetőségének folyamatos biztosítását is. 

 


