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ásvány 

HCl+Zn

Felhasznált irodalom 
Kiss János: Ásvány-kőzettani alapismeretek, Tankönyvkiadó, Bp. ,1989. 
Szőkefalvi Nagy Zoltán: Ásvány- és kőzettani gyakorlatok, Tankönyvkiadó, Bp., 1990. 

 
(Folytatjuk) 

 
Máthé Enikő

Katedra 

Pedagógiai-pszichológiai kisszótár 

I. rész 
 
Rovatunkban hat részből álló sorozatot indítunk általános pedagógiai és nevelés-

lélektani fogalmak tömör meghatározására. A fogalmak ismerete mind a diákoknak, mind 
a tanároknak hasznára válhat, de mindazoknak is, akik csupán az általános műveltségüket 
óhajtják gyarapítani. Az aktív oktatási folyamatban részt vevő diákoknak a metakognitív 
tanuláshoz nyújt segítséget, a tanároknak várhatóan a fokozati vizsgájuk előkészítéséhez, 
ugyanis a kisszótár a véglegesítő és a II. fokozati vizsga programjának alapfogalmait is 
nagy mértékben felöleli. Az egyes címeket nem kimerítő módon tárgyaljuk, és más meg-
közelítések is létezhetnek, a vizsgákhoz csak kiinduló alapot nyújthatnak. 

 
1. Adaptáció. Alkalmazkodás környezethez. Eredménye a beilleszkedés. Maladaptáció 

– a sikertelen vagy rossz irányú (például deviáns csoportokhoz) alkalmazkodás. 
2. Addikció. Függőség, hozzászokás (drogtól). 
3. Adottság. Veleszületett diszpozíció, idegrendszeri, lelki struktúra, amely lehetővé 

teszi bizonyos képességek és készségek kifejlesztését. 
4. Affektív. Érzelmi (emocionális) elem, érzékeny, külső hatásokra fogékony, az atti-

tűdök egyik összetevője (a kognitív és a viselkedéses elem mellett). Szerepet játszik a 
környezet értékelésében. 

5. Aktivitás. Fizikai mozgással járó cselekvés, vagy intrapszichikus tevékenység. A ne-
velés célja, hogy az ember saját késztetései alapján önszabályozott tevékenységek 
végzésére legyen képes. Az iskolai tevékenységek nem tananyagcentrikusak (vagyis 
verbális ismeretátadás), hanem az ismeretszerzés mellett a mozgás-, az érzelmi- és a 
kapcsolati kultúrát is fejlesztik. 
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6. Aktív hallgatás. Csak metakommunikációval jelzett értő figyelés, elfogadó, bátorító 
hozzáállás. Segít az empátia kialakulásában, a konfliktusok megoldásában. 

7. Algoritmus. *A tevékenységet elemi lépésekre bontva leíró szabály, **Adott feladat-
csoport megoldására kidolgozott eljárás. 

8. Alkalmazás. Mint cél, a tanuló képes az elméleti ismereteket, szabályokat, elveket, 
módszereket konkrét és sajátos esetekben használni. 

9. Alkotóképesség. Lásd: kreativitás.
10. Analízis. Elemzés. Mint cél, a tanuló képes a közlést összetevő elemeire bontani. 
11. Asszertivitás. Önérvényesítés, anélkül, hogy másokat ezzel sértenénk. A vezetők, a 

pedagógusok legfontosabb képessége. E nélkül nem érjük el céljainkat, önbecsülé-
sünk csökken. Tréninggel fejleszthető, ezáltal növekszik érzékenységünk a magunk 
és a mások problémái iránt, megküzdési stratégiánk. Problémáinkat és konflik-
tusainkat agresszió nélkül leszünk képesek megoldani. 

12. Attitűd. Beállítódás ellenszenv vagy rokonszenv alapján. Ugyanis a szocializáció 
során kialakult érzelmi-, viselkedéses- és intellektuális beállítottságunk, személyi-
ségünk sajátos mintázata, az észleléseinkből kialakított tudásunk értékelése érzelmi 
színezetű is (tetszés, nem tetszés). A saját magunk teljesítményéhez kapcsolódó be-
állítódás (sikerorientált vagy kudarckerülő) a motiváció (tanulás serkentése) szem-
pontjából fontos. 

13. Autonóm személyiség. Önálló, érett személyiség, önmagát saját értékrendje szerint 
szabályozza, önmaga ítéli meg cselekedeteit (belső kontroll), tudatosítja saját szük-
ségleteit. Jelenlegi oktatási rendszerünk ilyen személyiség kialakítását tűzte ki célul. 

14. Automatizálódás – szerepe. A nem tudatos tevékenység automatikus. Az ilyen 
tevékenység nagy mértékben mentesíti a memóriát.  

15. Célok – műveletesítése (operacionalizálása). Az oktatási célnak mérhető (érté-
kelhető) tanulási tevékenység formájában történő megfogalmazása. Ekkor az elméle-
ti fogalmakat munkafogalmakkal helyettesítjük. Például, ha az a cél, hogy megtanít-
suk a sebesség fogalmát, ezt műveletesítve annyit tesz, hogy a tanuló tudja kiszámí-
tani egy jármű sebességét a mért adatok alapján. Ez a cél alkalmazási szintű.

16. Célok – oktatási. Egy oktatási feladat adott tanulási anyagra történő konkretizálása. 
17. Didaktika – alapelvek. Az oktatáselmélet általános érvényű törvényszerűségei. Lásd: 

Pedagógia – korszerű pedagógia 12 elve 
18. Didaktika, általános didaktika – paradigmái. A bölcsész paradigma, a pszicho-

lógus paradigma, és a közgazdász-szociológus paradigma. (Kozma Tamás) 
19. Didaktika – első alapelv. Az intelligenciafejlődés ösztönzésének és akcelerációjának 

pszichogenetikai elve. 
20. Didaktika – második alapelv. A cselekvéses tanulás elve. 
21. Didaktika – harmadik alapelv. Az intellektuális struktúrák összetett (komponen-

ciális) és hierarchikus felépítésének elve. 
22. Didaktika – negyedik alapelv. A tanulási motiváció ösztönzésének és fejlesztésé-

nek elve. 
23. Didaktika – kialakulása. A didaktika, vagy oktatás általános elmélete a neveléstu-

domány egyik részterülete. A didaktika elnevezés a görög didaszko, didaszkein szó-
ból származik, ami annyit tesz: tanítok, tanítani. A köztudatba Jan Amos Comenius 
(Komenszki) alapműve, a Didactica Magna megjelenése után (1632) került be. 

24. Didaktika – az oktatás elmélete. A didaktika a neveléstudománynak a tanítással, 
tanulással kapcsolatos törvényszerűségeivel, alapelveivel foglalkozik. A didaktika a 
különböző életkorokra és tantárgyakra érvényes, ún. általános törvényszerűségeket, 
alapelveket foglalja magába. A tanulás és a tanítás eltérő módon és formában valósul 
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meg az egyes életkorok esetén, de a különböző tantárgyak esetén is. A didaktika a 
különböző eljárások közös vonásainak a feltárására törekszik. 

25. Didaktika – fejlődése. A didaktika fejlődése a hagyományos didaktikától (ahol a 
hangsúly a tartalmon van, elve: az oktatás – eredmény) a korszerű didaktika (ahol a 
hangsúly az információk kapcsolódásán, az új iránti fogékonyságon, a permanens 
tanuláson van, elve: az oktatás – folyamat) felé halad. 

26. Didaktika – törvényszerűségei. Didaktika alapelvei - pedagógiai-pszichológiai kö-
vetelmények az elvek alkalmazásában. 

27. Didaktikai (háromszög) négyszög. Társadalom, tanár, tanuló és tantárgy. 
28. Differenciálás. Az egyes tanulók fejlettségi- és képességi szintjéhez mért feladatki-

szabás. 
29. Docimológia. Vizsgatan. Tárgya a pontozásnak, értékelés módjának, a vizsgáztatók 

közötti egyéni különbségeknek, a szubjektív tényezők érvényesülésének a tanulmá-
nyozása. 

30. Értékelés. A tanulói teljesítmények mennyiségi és minőségi jellemzőinek jellemzése 
és összegezése. Minősítés. Mint cél, a tanuló képes mennyiségi és minőségi ítéletet 
alkotni arról, hogy az anyagok, módszerek mennyiben tesznek eleget a kritériumok-
nak, új alkotást létrehozni, eredeti meglátást megfogalmazni. 

31. Értékelés – formái. Diagnosztizáló- (helyzetfeltáró), formatív- (fejlesztő) és szummatív 
(lezáró) értékelés. 

32. Értékelés – funkciói. Prognosztizáló-, nevelési-, kontroll-, énképfejlesztő-, szelek-
ciós-, klasszifikáló-, visszacsatolási-, minőségbiztosítási- (szabályozó-), minősítő-, 
felzárkóztató-, korrekciós-, pályaválasztási-, ön-, és mások értékelélési-, tehetségfel-
ismerő stb. funkció. 

33. Érzelmek – szerepe a környezet értékelésében. Az érzelmek és a hangulat sze-
repet játszanak a környezet értékelésében, és módosíthatják a kognitív információ-
feldolgozást. Az aktuális hangulat befolyásolja a figyelmet, az észlelést, a tanulást és 
az emlékezetet egyaránt. (lásd: Affektív)

Kovács Zoltán 
 

A FEFO Kft. honlapján (http://www.fefo.hu/catalog/customer/jatek/curgame.html) 
1997. március 12-én, Gergely napján internetes logikai játék indult. A szervezők szerint a cél 
az volt, hogy a FEFO lapok olvasóit egy kis játékos gondolkodásra invitálják. 

A feladatokat kéthetente frissítik, a megfejtők között ajándékokat sorsolnak ki. A 
feladatokat igyekszenek úgy összeválogatni, hogy kis gondolkodással meg lehessen azo-
kat oldani, de azért ne legyenek triviálisak. 

Eddig több mint 200 feladat gyűlt össze, ezek megtekinthetők az archívumban. A 
honlapon megnézhetők az előző játékok megfejtései is, és a nyertesek, a jól megoldók 
listája is megtalálható. 


