
Szaktanácsadói találkozó Keszthely  

(1996. január 3) 
 
 
Napi terv közös összeállítása - ki mire vár választ a mai napon? 
gyakorlati továbbképzés tapasztalatai, tanfolyam népszerűsítése, eredménymérés, dán típusú fogadó 
órák, szaktanácsadói vizsga - ehhez kapcsolódó szakirodalom - elérhetősége?, módszertani vásár, elsős 
tankönyv, igazgatói team, felső tagozat, értékelés /pedagógusra, „Kapcsolat”, óralátogatási 
szempontok 
 
1. A munkacsoport-vezetők beszámoltak a továbbképzésekről, tapasztalatokról: 

1. csoport: alsó-kezdő / Bencze Györgyné 
- A csoportvezetőnek nem szabad engednie senkinek, hogy rátelepedjen a csoportra. A vezető 

ne vitatkozzon, olyan helyzetet kell kialakítani, hogy a csoporttagok vitatkozzanak egymással. 
- Az első óralátogatásnál csak profihoz szabad menni a csoporttal! 

 
2. csoport: felső-kezdő / Illésné K. Judit 

Lelkes csoport, a nehézségek ellenére kitartanak a gyakorlatban is a HKT mellett (Zsizsi, Enikő, 
akiknél ez az óralátogatások alkalmával is kiderült). Felmerült, hogy nem mindenki alkalmazza 
az iskolában a HKT-t. Erre javaslatként szaktanácsadói körben összeállítottuk a HKT 
elsajátításának menetét. (alább) 

 
3. csoport: felső-kezdő / László Béla 

- Nem kapott elég segítséget a csoporttól - sok a kétkedő pedagógus - győzködnie kellett őket. 
Megoldás: 2 csoportvezető üljön be egy csoportba - segítenek egymásnak. 

- Ha a vita nem vezet eredményre - állapítsuk meg: „meddig jutott a csoport” - lehet másképp 
is, de most csak idáig jutottunk. 

Zalaegerszeg - két csoport van tantárgycsoport szerint: matek, magyar 
- a csoportok átjárhatók 
- sok érdeklődő jön (20 fő is) túl sok (ezen kell változtatni, bár most a terjesztés is céljuk volt) 
- Pedagógiai Intézettel együtt csinálják 
- 3 bemutató volt. Minden bemutatón volt játék a felnőtteknél első ismerkedési játékok, második 

kapcsolatépítő játékok, harmadik bizalomépítő játékok. 
 
A HKT elsajátításának menete: 
- Nem a pedagógus van a központban (nem ő beszél, „hagyja” dolgozni a gyerekeket. 
- Megszervezi a munkájukat (aki nem készül fel, nem tudja jól megszervezni a munkájukat). 
- Környezet kialakítása. 
- HKT ritmus alkalmazása - beszélgetés, beszélgetőkör, technológia alkalmazása, betartása. 
- Elfogadni a gyerekek véleményét - beépíteni a folyamatba, betartani. 
- Szemlélet: empátia, elfogadás, kötelesség. 
Meg kell követelni a HKT iskolában a HKT alkalmazását, ehhez a HKT lépcsőinek a betartását. Ez 
lenne a pedagógusok értékelése a megbeszélt kritériumok alapján. 

 
2. HKT népszerűsítése a tanárok körében? 

- továbbképző intézeteken keresztül 
- „Kapcsolat”-on keresztül, sok iskolába eljut, minisztériumba is 

 
3. Felső tagozat 



A bázisiskolában átszervezik az órarendet - epochális rendszerben fognak tanítani - elképzelés, más 
tapasztalat alapján ez jó pár gondot meg fog oldani. 

 
4. Dán típusú fogadó óra ismertetése 

- szülők + gyerek = családok fogadó órája, meghatározott időpontok a családok számára kb. 2 hetes 
intervallumban. Jól sikerült Zalaegerszegen. Jellege, elve összeegyeztethető a HKT-vel. A fogadó 
órák hatékonyabbá válnak. 

 
5. „Kapcsolat” újság 

Mivel bővüljön?: óravázlatok; gyerekmunkák; aktuális ünnepi műsorok; szakirodalom; Hírrovat: 
kinek - hol jelent meg cikke, ki nyert pályázatot; gyereksikerek - melyik osztályban, hol miben értek 
el eredményeket; ki milyen látogatót fogad - fogadott; fejlesztési program; új rovat: ÖTLETTÁR, 
naplórészletek, esettanulmányok, szülői vélemények; Gyerekrovat - levelezhetnének egymással; 
Gyerekújságokra felhívni a figyelmet, Könyvajánlás, 1-1 csoportfogalmazás. 

 
6. Tanfolyam hatékonyabbá tétele: 

- felkészítő tanfolyamra munkafüzet (kérdéssor, benne értékelő - önértékelő rész, stb.) összeállítása 
jó lenne! 

- módszertani füzet a tanfolyamra vonatkozóan. 
- jó lenne egy szaktanácsadói füzet, módszertani leírásokkal. 

 
7. A már meglévő anyagokra - figyelemfelhívás hatásosabban! Olvassák, használják a kollégák! 
 
8. Módszertani vásár 

1. Felhívás I.15-ig (előadással lehet jelentkezni) 
2. Jelentkezések (az anyagok beérkezése II. 16-ig): eszközigény, 5 soros témavázlat, címe legyen, (1 

előadás 15 perc + 15 perc vita) 
3. Programszerkesztés II. 23. 
4. Kapcsolatban megjelenik III. 8. 
5. Ötletként felmerült, bolhapiac jelleggel el lehet adni saját anyagunkat, taneszközeinket. 
6. Újságírók legyenek! 

 
9. Óralátogatási szempontok: Mindenki elfogadta a beterjesztett változatot, 1-2 kiegészítés történt. 
Megállapodtunk, ennek alapján végezzük az óraelemzést, majd mindkét fél (látogató-órát tartó) aláírja. 
 
10. A szigetvári kollégák a 2. félévtől eljárnak a továbbképzésekre, mert a Soros Alapítványtól pénzt 

nyertek a pályázatukkal. A csoportok alakításánál figyelembe kell vennünk! 
 
Szaktanácsadói találkozó: 1996. I. 20. (szombat), bázisiskola 
Téma: 1. osztály (program, könyvek ismertetése) 
Módszertani vásár: IV. 1. (hétfő) 
Szaktanácsadói vizsga: IV. 9. (szombat) 

 


