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mennyisége óriási méreteket öltött, egyre nehezebben vagyunk képesek a tech-

-
-

-
-

tatási és képzési intézmények lehetnének, tehát érdemes megvizsgálnunk, hogy 
milyen módszerekkel és milyen formában lehetne a pedagógiai munka részévé 

kívánt eredményeit, s ezek elérése, megvalósítása érdekében tervezi-szervezi 
-

válnak teljesen tudatossá, direkt módon nem fogalmazódnak meg, hanem szin-

-
galmaz az oktatás célrendszere kapcsán Kotschy Beáta

tervezett változások, amelyek a tanítási-tanulási folyamat eredményeként való-
-

Farkas Éva -
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-

a megszerzett ismeretek társadalmi hasznosíthatósága drasztikusan csökken, 

-

-
-

-

átalakuló világunkban is egy tartalmában és módszereiben változó célrendszert 
Bloom

-
szerének hármas kategóriáját és azok lényegét nem áll módomban ismertetni. 
Jelen tanulmányban fontosabbnak vélem az értékekkel kapcsolatos releváns 

-
-

-

-
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-
máshoz való viszonya.

„Az Európai Unióban kulcskompetenciákon azokat az ismereteket, készsége-
-

kában az Unió polgárai egyrészt gyorsan alkalmazkodhatnak a modern világ 
-
-

-

-
-

-
kompetenciák között, viszont említ olyan kulcskompetenciát, amely minden 

élethosszig tartó tanulás kompetenciája. Bocsi Veronika

hogy legyen. 

-
-
-

dóak. Amikor tágítottam a vizsgált fogalmak körét, az óra és a perc szavakkal is 
kísérleteztem. Ekkor szerencsével jártam, ugyanis a matematika és az ember és 

Bocsi Veronika

-

mindez nem történik meg zavartalanul, mert egyrészt gyakran a fenti ágensek is 
ellentétesek egymáshoz viszonyítva, másrészt fejlett szociális és kognitív kom-
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-

-

-
-
-

-
lokat nem találunk.

-
dásról nem esik szó, a pedagógus szubjektív döntése, hogy beemeli-e ezt a 
témakört a tanulásmódszertan tanításába. Az interneten keresve azt találtam, 

-
keretben, tehát nem lehet ehhez a témához kapcsolódó anyagokat, tervezeteket, 
javaslatokat, kérdéseket, feladatokat találni a pedagógusoknak szánt internetes 
fórumokon.

erkölcsi nevelés

állampolgárságra, demokráciára nevelés
önismeretet és a társas kapcsolati kultúra fejlesztése
családi életre nevelés
testi és lelki egészségre nevelés

fenntarthatóság, környezettudatosság
pályaorientáció

médiatudatosságra nevelés
a tanulás tanítása.
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ta-

„A tanuló megtanul jegyzetelni, képes kiemelni a lényeget a hallott vagy az 
-

-
-

-

Ahhoz azonban, hogy a tanuló képes legyen önálló tanulásra, munkavégzés-

idejével. Természetesen az önálló tanulás képességének jegyei az informáci-

által a mindennapi pedagógiai kultúrában jelen van.

-

-
kel, azaz eszközhasználat szintjén tud írni, olvasni, számolni, továbbá a tanu-
lási folyamatban sokoldalúan tudja használni az IKT-eszközöket. Képes kitar-

-

-

-
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-

-
sem foglalkoznak ezzel a témával a pedagógiai intézmények. Rengeteg köz-

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Adam Jackson -

-
dálkodás fejlesztése ugyanúgy lehetséges, mint például a kommunikációs kész-

órákon, délutáni foglalkozásokon, vagy akár táborokban megvalósítható gya-
korlatot. Ezek természetesen a tanulástechnikai tematika keretébe foglalható, 
alkalmazható minták lesznek.

Ezen a ponton a történetek fontosságának, hatékony tanulási és terápiás ha-

kulturális hagyományozódás és a tanítás eszközeként. A történetek sokat elárul-

a témát. Nyilvánvalóan az intézményesített tanítási-tanulási folyamatban ki-
-

tésrétegek is sokat elárulnak a történetek befogadóinak, ezzel megkezdve az 
ismeretek elsajátítását.

-
-
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lehet a realitásnak, akár a népek hagyományainak, kultúrájának, de a minden-
Propp -

-
Nagy Olga a mese szerkezetére egy hármas tagolást 

-
Boldizsár Ildikó szerint „a mesék azt állítják, hogy 

-

meg is kell érteni, és a változások szolgálatába kell állítani a felismeréseket. 

Ahogyan Sallai Éva
-
-

az állatok, a világ. 2399 mesetípus van, és ennek százezernyi változata. Kevés 
olyan téma vagy probléma létezik, amelyre ne találnánk választ a mesékben, és 
ne találnánk meg a feltett kérdésre a mesékbe kódolt választ, tudást. A mesélés 

és ebben a rendszerben önmagukat elhelyezni és másokhoz kapcsolódni”.
-

jó tanítási óra, tehát meg kell felelnie a legfontosabb kritériumoknak ahhoz, 

Álljon most itt egy történet lehetséges feldolgozása Detlev Blenk
-
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A kis herceg visszament a rókához.
„Isten veled – mondta.

-
lan.
Ami igazán lényeges, az a szemnek láthatatlan – ismételte a kis herceg, 
hogy jól az emlékezetébe vésse. 

az emlékezetébe vésse.
Az emberek elfelejtették ezt az igazságot – mondta a róka. – Neked azon-

-
tébe vésse.”

-

Egy másik perspektívából való közelítés, amely egyéni munkaformában való-
sulhat meg.

-
dálkodás lesz a téma. Az imént hallott rövid történet segítségként szolgál, azért, 

-
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A jelentésteremtés szakaszához Bihari Tünde

-

szempontjából. 
-

bálnak a másik csoport problémáira megoldásokat találni. Ezeket piros tollal 

tevékenységek és a javaslatok szerepelnek. Amikor már minden javaslatot pa-
pírra vetettek, a tanulók ismét visszacserélik a csoportok a papírjaikat. Másik, 
szintén megoldható, de hosszabb folyamat, amikor minden egyes csoporthoz 

-
-

helyzetekre lesz optimális tanács is.
Bihari Tünde -

magyarázatunk arra, hogy mit is jelentenek ezek a technikák. A feladat, hogy a 

A modern kor felgyorsult információs társadalma rengeteg olyan képességet 

-

boldogulásának útjára állítsa. Erre a folyamatra hatást gyakorol a szocializációs 

oktatás manapság ritkán, vagy inkább egyáltalán nem foglalkozik. Nem jellem-



238

Tomori Tímea

sem. 
A NAT és a kerettantervek alig foglalkoznak az információs társadalom is-

kolájában tanulók egyre nagyobb problémájával, nevezetesen azzal, hogy a 

-
-

.  
Magyar Néprajz V. Népköltészet -

Bihari 

Taxonomy of Educational Objectives: Cognitive Domain. 

. -
dagógiai Szemle, 59.

Mesék. . 
Történetek trénereknek, coachoknak, tanároknak, tanács-

Didaktika. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest.
Rendszerváltás a szakképzésben. 

BTK, Debrecen.

Az igazi gazdagság 10 titka. Fónad Sándor Kiadó, Buda-
pest.

. Didakti-
ka.

A táltos törvénye. Népmese és esztétikum. Kriterion Könyv-
kiadó, Bukarest.

Nemzeti alaptanterv
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A mese morfológiája.

. 70 -
-

les-taltosparipaja
Nemzeti Tan-

könyvkiadó, Budapest.

The information society is an era of information smog that impacts our lives 
considerably. We are less and less capable to get rid of the vast amount of in-

normal lives. As a consequence, our habits of time management are changing. 
-

gement trainings. Taking these as a model, educational institutions could also 

forms of education could be best applied for time management pedagogy. 


