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IIAUSER ZOLTÁN

A VIDEOTECHNIKA FELHASZNÁLÁSÁNAK TAPASZTALATAI A 

GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSBEN

RESUME: Expériences of Using Videotechnics in the Practical Teaching Process.

The prefatory part gives us a brief account of the preliminaries to the using of

videotechnology in the past 15 years.

In the teachers' training process we enumerate several stages of using it; the most

important ones of those are the following.

1. Special subjects

2. Pedagogical-spychological training

3. Technological aids of teaching

4. Methodology

5. Practical training

These stages are to be consulted in the following parts of this essay, paying a 

special attention to the ways of liow to develop pedagogical abilities in methodology and

practical training.

Intézményünkben 15 éve áll a pedagógusképzés szolgálatában a korábbi

televíziós lehetőségeket kiszélesítő, többoldalúan és rugalmasan használható

videotechnika (képmagnetofon, kamera és más segédberendezések). A kezdetben drága,

nehezen hozzáférhető média -melynek felhasználási metadikája sem volt kellően

kidolgozott napjainkban széleskörűen alkalmazott "résztvevője" a képzésnek. Az

alkalmazásnak több vonulata volt megfigyelhető. Kezdetben a hagyományos

mozgófilmet helyettesítendően főleg a tényanyag feltárása és a motiváció volt a 

feladata. Ez a funkció a video szélesebb információhordozó bázisa miatt jelentős

tényező lett a szaktárgyi felkészítésben. A módszertani témájú (rendezett, utólag

szerkesztett és spontán) filmek megszületésének ideje a 70-es évek végére tehető. A 

felvételek kezdetben túlnyomó részt stúdiókörülmények között készültek, általában

előzetes forgatókönyvek alapján. A stúdiókörülmények és a zártláncú rendszerben
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történő felhasználás magán hordozta ezen technikai korlátok összességét. Az elmúlt 4—

6 évben mindinkább előtérbe kerültek az elemzés feladatához kapcsolódd filmek,

melyek egyrészt szaktárgyiak, de nagyobb részt a tanári tevékenység (képességek és

készségek) fejlesztési eljárását (mikrotanítás) és a gyakorlati felkészítést támogató

metodikai (és oktatáselméleti) indíttatásnak voltak. Ezek széleskörű használatához

szükséges volt a korszerű, hordozható és könnyen mobilizálható technika.

Ennek megjelenése és elterjedése a központi stúdió kivételével a gyakorlóiskolai

stúdió felvételtechnikai szempontból történő felszámolását is jelentette. Ez

pontosabban azt jelenti, hogy az intézményben több hordozható kamerarekorder és egy

részlegesen mobilizálható rendszer áll a képzés szolgálatában, ahol a gyakorlati

felkészítés prioritást élvez. A felvételek megtekintésére (elemzésére) a tanszékek

többségén, a gyakorlóiskolákban 2--2, az Oktatástechnológiai és Informatikai

Tanszéken pedig több készülék áll rendelkezésre. A tanárképzésben a videotechnika

felhasználásának több színterét lehet megemlíteni. Ezek közül megítélésünk szerint a 

fontosabb területek:

1. Szaktárgyakban: tényanyagnyújtás, dokumentáció, kisérletdemonstráció,

elemzési és motivációs lehetőségek (például: mozgáselemzés, vagy retorika).

2. Pedagógiai, pszichológiai felkészítésben: önismeret -- "énkép" —, önértékelés

fejlesztése, a didaktikai elmélet illusztrálása és elmélyítése, nevelési lehetőségek,

személyiségfejlesztés (pedagógiai képességekés készségek), kísérletek, ú j eredmények

bemutatása és elemzése.

3. Oktatástechnológiában: a médiapedagógia feladatai, kommunikációs

sajátosságok, integritási lehetőségek (például: interaktív video), hardver- és

szoftverbázis kialakítása és hatáselemzése.

4. Módszertanban: szakra orientált pedagógiai képesség- és készségfejlesztés

(mikrotanítás), modell értékű tanítási eljárások bemutatása, ú j módszerek elméleti és

gyakorlati bevezetése, pedagógiai szemléletformálás, metodikai kutatások

(objektivizálódás), a tanári mesterség alakítása.

5. Gyakorlati felkészítésben: az 1-4 . pontok szintézisének lehetőségén túl az

általános komnunikáció és ennek szakspecifikus jegyei (verbális, nem-verbális és

metaelemek), tanórai percepció, óravezetés stílusa, a tanítási óra didaktikai értékei,

tanítási tervektől való eltérés, tanári döntések és okai, tanulói tevékenységek

(megnyilvánulások), összkép az óráról és más lehetőségek.
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SZAKTÁG YA KBAN

Alapvető célja a különböző tantárgyakban megfogalmazott ismeretek

feldolgozásának, összefüggések elsajátításának, elmélyítésének segítése. A valóság

feltárásának jó forrását képezik a videofelvételek, amelyek egyebek között más módon

be nem mutatható tényekkel járulnak hozzá a tanári előadáshoz, magyarázathoz, az

ismeretek kialakításához, megszilárdításához. A megszerzett elméleti ismeretek sok

változatban való alkalmazásának bemutatása szükséges az oktatómunka folyamatában,

s ez egyben modellt is jelenthet. Ehhez, rugalmassága következtében, a videofelvételek

jól alkalmazhatók, mivel bármikor megállítható a képsor, az egyes képek

kimerevíthetők, a folyamatok szakaszokra bonthatók, szükség szerint lassíthatók és

tetszés szerinti alkalommal ismételhetők. A problémahelyzetek, szimulált helyzetek

kiváló alkalmat nyújtanak a feltáró, alkotó-elemző munkához. A videofelvételeken

rögzített problémahelyzeteket gyakran célszerű kiegészíteni más információkkal is. A 

videofelvételek a korszerű szakmai műveltség megszerzésén túlmenően

nélkülözhetetlenek az önálló tudományos ismeretszerzés, az önképzés fejlettebb

formáinak elsajátításában is.

PEDAGÓIAI, PSZICHOLÓGIAI FELKÉSZÍTÉSBEN

A pedagógus személyisége a legfontosabb lélektani "munkaeszköz", ezt

formálni, fejleszteni kell. A több empátiatartalmú, hatékonyabb kommunikáció a 

személyiségnek elválaszthatatlan része, fejlesztéséhez elkerülhetetlen a kritikus

önvizsgálat és önismeret. Ha tud megfigyelni, gondolkodni tapasztalatairól, akkor a 

video, mint' eszközkínálta lehetőség alkalmas lehet arra, hogy a tanárjelölt magát

megfigyelhesse, szinte a másik ember szemével. A különböző csoportmódszereknél

(például: szabad interakciós, T-csoport, önismereti csoport) és más fejlesztési

eljárásoknál a képmagnetofon jelentősen befolyásolhatja a fejlesztés eredményességét.

A módszerek alkalmazásának célja, hogy jobban ismerjék meg saját személyiségüket,

legyenek nyitottak ennek fejlesztésére úgy, hogy reálisan lássák saját személyiségük

szerepét az oktatási-nevelési folyamatban. Ennek érdekében készüljenek fel az

önnevelésre, a kritika és önkritika helyes gyakorlására, képesek legyenek

"munkaeszközként" bánni saját személyiségükkel.

Nevelési helyzetek és stílusok megismerésénél, nevelési problémák megoldási

lehetőségeinél eredményesen és sokoldalúan alkalmazható a képmmagnetofonnal

támogatott képzési eljárás. Az oktatáselmélet problémáival, különös tekintettel a 
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"hogyan tanítsunk?" kérdéskörökre, a tanítási órák struktúrájának feltárásánál látjuk a 

hatékony alkalmazás lehetőségét.

A fent vázolt funkciók ellátására alkalmas videofelvételek típusba sorolása

(alkalmazási módja) szerint az alábbi csoportosítást célszerű megemlíteni:

"-élő adások

- teljes órafelvételek

- tömörített órafelvételek

- kísérleti eljárások, ú j módszerek bemutatására szolgáló felvételek

- tematikus archívumok

- kommentált tematikus archívumok

-egyes pedagógiai eljárásokat bemutató, rendezett, 10--15 perces

összeállítások

- problémahelyzetek vagy kritikushelyzetek felvételei

- modellfelvételek"/1./

OKTATÁSTECHNOLÓGIÁBAN

A videotechnikáról — mint komplex elektronikus információs és kommunikációs

eszközről -- elmondhatjuk: olyan hajlékony alkalmazást kínáló konstruktív médium,

amely a televízió, teletex, kábel tv, kábeltex, képmagnó, kamera, képlemez, videotex,

direkt műsorszóró műhold és számítógép jelrendszerének megértéséhez, pedagógiai

felhasználásának elősegítéséhez alapvető. Részben ezért válik időszerűvé a 

médiapedagógia átfogó megalapozása. Másrészt az új médiumok megjelenése és

alkalmazása nemcsak technikai és technológiai kérdés, ez a lehetőség találkozik a 

társadalmi igénnyel: olyan állampolgárokat nevelni, akik a kommunikációs eszközök, az

új médiumok tudatos és kritikus felhasználói lesznek. Tennivaló e területen tehát bőven

van. Az oktatástechnológia közvetlen lehetőségei sajnos korlátozottak, másrészt a 

neveléstudomány sem dolgozta ki még teljes mértékben az ú j médiumok pedagógiai

alkalmazásának stratégiáját. Célszerű lenne feltárni ezek (elsősorban a video) komplex

hatásmechanizmusának és lehetőségének sajátosságait és megismerni, hogy önállóan és

rendszerbe szervezve (például: interaktív video) milyen ismeretek és értékek

közvetítésére alkalmas. így az ésszerűen használt új "intelligens" készülékek és

rendszerek jelentősen hozzájárulhatnak majd a képzési folyamatok eredményeinek

növeléséhez. Ennek érdekében koordinálni szükséges a médiakutatást, az

intézményközi lehetőségeket és az intenzívebb képzési és továbbképzési módokat, a 

rendelkezésre álló tapasztalatok birtokában több feladat elvégzése lenne szükséges:
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"I.Számbavenni az ú j médiumok (elsősorban a video) oktatástechnológiai,

kommunikációs (nemcsak technikai) specifikumait, mert csak ennek birtokában ('A

közlési eszköz maga az üzenet' mondja McLuhan) lehet következtetni azokra az

adekvát nevelési, oktatási tartalmakra, amelyeket elsősorban az adott médium tud

leghatékonyabban közvetíteni.

2. Megvizsgálni azt, hogy az egyes médiumok önállóan és rendszerbe szervezve

milyen ismereteket és értékeket közvetíthetnek az oktatás és a nevelés különböző

szintjein és területein: beleértve ebbe a pályaválasztási munkát — amelyben egyrészt

orientáló, másrészt pl. a műszaki pályára előkészítő szerepük lehet az ú j médiumoknak

— éppúgy, mint a gyógypedagógiát, amelyben a neveltek számára talán éppen az új
i

eszközök (számítógép, video, interaktív video) kínálják a szocializáció, a 

környezetükkel való konmunikálás egyetlen lehetőségét.

3. Feltérképezni azokat a képességeket, készségeket és jártasságokat, amelyek az

új médiumok tudatos és kritikus használatához nélkülözhetetlenek, 'beleértve az emberi

önismeretnek általuk felszínre hozott új dimenzióit is'. Csak ezek alapján lehet ui.

kidolgozni a médiapedagógia stratégiáját.

4. Kialakítani az új médiumok aktív alkalmazását preferáló szemléletet az

oktatási vezetők, igazgatók, szaktanácsadók körében azért, hogy a rendelkezésükre álló

eszközök ne féltett leltári tárgyként kezeltessenek, hanem a pedagógia teljes

vertikumában hasznosítható termelőerőként. Ez a termelőerővé válás a tanítási órán túl

olyan foglalkozásokon, szakkörökben, klubokban valósulhat meg, amelyek az ú j

médiumok komplex (rendszerszemléletű, aktív és passzív) alkalmazásával a tanári és a 

tanulói alkotó öntevékenységet serkentik. Ehhez nélkülözhetetlen egy, az oktatási-

nevelési intézmények médiamunkáját segítő szolgáltatórendszer (kölcsönzés, szervíz,

utómunkálatok, szaktanácsadás stb.), amely elsősorban a megyei pedagógiai

intézetekben (esetleg l - l jól felszerelt iskolában vagy ÁMK-ban) funkcionálhatna.

5. Kezdeményezni a pedagógusképző intézményeknek a médiaakutatás és

-nevelés beindítását mind az alap-, mind a posztgraduális fokon.

6. Tájékoztatni az OPI, a pedagógiai intézetek, a pedagógusképző intézmények

munkatársait és az iskolák pedagógusait a médianevelés hazai és külföldi

eredményeiről.

7. Munkakapcsolatot teremteni a médiakutatást és -nevelést végző

intézményekkel, elsősorban a pedagógusképzőkkel, az OOK-val, a 

Tömegkommunikációs Kutatóközponttal és a Magyar Filmintézettel."^).
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MÓDSZERTAN

A módszertani felkészítés feladáta megfelelő alapokat adni egy tantárgy

eredményes tanításához, felkészíteni a korszerű oktatási és nevelési módszerek

alkalmazására. "Iskolamester lehet valaki úgy is, hogy központokban kidolgozott

tanmeneteken óráról-órára végighalad. De alkotó pedagógus nem, mert az alkotó

pedagógusnak rendelkezni kell azzal a képességgel is, hogy meg tudja ítélni a gyermek

képességeinek, készségeinek állapotát, hogy kulcsot talál a személyiségéhez, s megleli

azokat az eljárásokat, megoldásmódokat, amelyekkel az általa elgondolt fejlesztési

célok elérhetők."(3.)

Ennek eléréséhez a pedagógiai elmélet gyakorlati alkalmazására, a pedagógus

tevékenységében jelentős szerepet játszó készségek kialakítására, a lehetséges

módszerek megismerésére van szükség a pedagógusképzésben. A mikrotanítás — mint a 

pedagógusképzésben alkalmazható módszer -- lényege éppen ez. Egyszerűsített, de

mégis valósághű helyzetet teremt, a pedagógiai tevékenység elemeinek elsajátításához

és gyakorlásához. Jó lehetőséget kínál a módszer az elemi és az összetettebb készségek

fejlesztésére, ezek minőségi értelmezésére, a tervezés, a végrehajtás és az értékelés

megfelelő készségeinek kialakítására: A pedagógusképzésben e módszer

alkalmazásának hatékonyságát a videotechnika lehetőségei nagymértékben

fokozhatják. Intézményünkben több éve folyik kutatás az Oktatástechnológiai Csoport

és a Kémiai Tanszék irányításában mikrotanítás témában ("Kémia szakos tanárképzés

korszerűsítése modern technikai eszközök segítségével"), 1986—89. között tárcaszintű

kutatásként. A módszer tantárgyspecifikus, egy tantárgy paraméterein belül nyer

alkalmazást. A programokról, a képzési eljárásról e kiadvány más szerzői adnak

részletes tájékoztatást.

A pedagógiai szakirodalomban az utóbbi időben egyre gyakrabban találkozunk az

elméleti és gyakorlati képzés ellentmondásos tartalmi és mennyiségi viszonyának

kérdéskörével. Gyakran megfogalmazódik, hogy az eltorzult szerkezeti arányok

jelentősen háttérbe szorítják a hallgatók gyakorlati felkészítésének eredményességét.

Az elméleti felkészítésre helyezett fő hangsúlyon — döntően szaktárgyi

vonatkozásokban — túl számolni kell azzal is, hogy a leendő tanárok iskolai

nevelőmunkájának színvonala annak is függvénye, hogy menyire és milyen

eredményességgel lesznek képesek a tanulói személyiség (közösségek) társadalmi

igénynek megfelelő formálására. A tényleges tanítási tevékenységre történő felkészítés

— a korábban felvetett problémák ellenére is — fontos színtere a gyakorló tanítások,
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ahol egyre nagyobb szerepet kell kapni a szervezett célratörő és a pedagógus számára

visszacsatolást is biztosító lehetőségeknek.

GYAKORLATI FELKÉSZÍTÉSBEN

A "hagyományos" képzési szisztémát megtartva, a videót, mint a hatékonyabb

megfigyelés, elemzés és értékelés lehetőségét támogató eszközt építettük be a 

munkába. Az elmúlt évben kísérleti jelleggel több szaknál (kémia, biológia, testnevelés,

földrajz, idegen nyelv) készültek dokumentum értékű felvételek a tanárjelöltek óráiról.

A tanítási óra megbeszélésénél és értékelésénél (a csoport előtti tanításnál is!) a rögzített

felvételek kiváló lehetőséget biztosítottak. A felvételeket tapasztalatunk szerint a 

tanárjelöltek önmagukról több alkalommal visszanézték és rendkívül hasznosnak

ítélték. Csak indokolt esetben és megfelelő hozzájárulással kerültek archiválásra a 

rögzített tanítási órák. Havonta átlagosan 3 0 - 3 5 tanárjelölt 40-45 órájának

rögzítésére került sor, melynek kiterjesztését tervezzük további szakokra is.

Megjegyzést érdemel, hogy a rögzítés, mint lehetőség lépett be a gyakorlati képzésbe,

kötelező jelleggel nem bír. A tanárjelölt szabadon dönt, a felvételt illetően.

Ennek ellenére mint a számok is mutatják, magát a lehetőséget jelentős

mértékben kihasználták.

A gyakorlati felkészítésben a videos lehetőségek eredményességét. nagyban

befolyásolja, hogy a szaktárgyakban. pedagógiában, pszichológiában,

oktatástechnológiában és módszertanban milyen mértéken ismerkednek meg a 

médium alkalmazási, felhasználási és feldolgozási módjaival, annak pedagógiai

problémáival (például: önkonfrontáció).

A tanítási órák elemzésénél a speciális megfigyelőlapok, kategóriarendszerek és

értékelési eljárások használata tovább erősíti e módszer hasznosságát a gyakorlati

felkészítésben. (Lásd: 1 .sz., 2.sz., 3.sz., 4.sz. és 5.sz. mellékletek.)

Csak kellő mértékű és hatású "média-előélet" kínál és biztosít komplex elemzési és

értékelési feltételeket, megfelelő szintézist, mely eljuttatja a tanárjelölt személyiségét

a pedagógusmesterségre való felkészülésben, mind optimálisabb értékekre.
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3. sz. melléklet

A tanár megfigyelési szempontjai a tanár—diák interakciójának vizsgálatában*

1. Atmoszféra teremtés: (fegyelmezés, szervezés)

a.) A csoport véleményére támaszkodva, azt szervező

b.) Autokrata, (szigorú, merev, főként f egyelmező)

c.) A csoport hatása alatt sodródó, esélytelen

2. Tipikus reagálásmódok a kommunikációban: 

javaslatra, elgondolásra stb.

a.) elfogadja:

I. értékeli is, a tanulókkal közöxsen fejleszti tovább

II. felhasználja, de maga fejleszti tovább

III. megismétli, de nem használja fel

b.) elutasítja:

I. értékeli, megbeszélik miért helytelen

II. közli, hogy miért rossz

III.elutasítja indok nélkül

c.) nem reagál, látszólag nem veszi észre, nem mutat értékelő magatartást.

3 .A kommunikáció emocionális jellege: 

a.) empátiás:

I. pozitív emócióknál együttérző, együtt örülő

II. negatív emócióknál megértő, segítő, feszültésoldó

b.) elutasító:

I. pozitív emóciókra - leintő, bizalmatlan, rendetlenségnek fogja fel.

II. negatív emóciókra visszautasító, sértődött, ellenséges, gúnyolódó,

cinikus feszültségnövelő

c.) nem mutat érzelmeket, közönyösen elzárkózó, emociónális elhárítás jellemzi.

4. Az ismeretátadás: 

a.) Kötött formában (főleg magyarázat, előadás jellemzi)

I. magas színvonalú, élményszerű, érdeklődést keltően izgalmas

* = Forrás: Porkolábné dr. Balogh Katalin. ELTE BTK



II. kevés bé aktivizáld, rutinszerű, átlagos

III. vontatott, unalmas, kényszerű magyarázatokkal

b.) Kötetlen formákban: (a témával kapcsolatos vita. megbeszélés

i. problémahelyzetet teremt, a tanulókat aktivizálja

II. látszólagos aktivizálás, véleményüket nem hasznosítja

III. a vitaigény visszautasítása

5. Ismeretátadási beállítottsága: 

a.) türelmes, lelkes, szívesen magyaráz

b.) türelmetlen, ingerült, szemrehányó

c.) száraz, unott, enervált

6. Az ismeretek ellenőrzésének módja: 

a.) kreatív, önálló, újszerű problémamegoldások igénye

b.) logikai interpretáció igénye, analógiás gondolkodás

c.) egyszerű visszakérdezés, "reprodukció-igény"

7 .Teljesítmény értékelése a tanulók egyéni jellemzőinek ismeretében 

a.) főként dicsér az elért szinthez viszonyítva

b.) nem értékel, csak osztályoz, látszólag objektív

c.) elégedetlen, szigorúan bírál

8. Direkt nevelői utasítások: 

a.) önértékelésre buzdít

b.) hibák elemzésére sarkall

c.) egyéni motivációk vezérlik, nincs kapcsolatban a teljesítménnyel (agresszió,

erős szubjektivizmus stb.)
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A TANÁRRA VONATKOZÓ

megfigyelési eredmények értelmezése

I. Az önálló problémamegoldást, kreativitást fejlesztő mozzanatokra utald jellegek:

1.a.

2. a. I.b. I.

3.a. I. II.

4. a. I.

5. a.

6. a.

7. a.

8 . b .

II. Meleg-attitűdre és demokrata vezetésre utaló jellegek:

1 . a .

2.a. 1. b. I.

3.a. I. II.

4.a. I. b. I.

5. a.

6. a.

7. a.

8. a. b.

III. Az űn. hideg-korlátozó vezetésmódra utaló jellegek:

1.b.

2.a. II. b. III.

3. b. I. II.

4.b. III.

5. b.

6.b. c.

7.b. c.

8.c.
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IV. Az erélytelen "ráhagyó" vezetésmódra utaló jellegek:

1.e.

2.a. III.c.

3.c.

4.a. III. b. II.

5 .c .

6.c.
7.c.

Az órán megfigyelhető jelenségek összességéhez viszonyítjuk az egyes jellegek

előfordulási arányát, %-át, és ebből következtettünk a domináló jellegre.
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TANÁR! MEGFIGYELÉSI ŰRLAP

Iskola: Osztály: Tanár:

Óra:

Megfigyelések időpontjai: 1 2 3 
4 5 

Idő
1 2 3 4 5 6 7 8

Idő
a b c a b c a b



2.sz. melléklet

A MEGERŐSÍTÉS KÉSZSÉGÉNEK ÉRTÉKELŐLAP-FORMÁTUMA

(ULSZTERI EGYETEM)*

Ritkán Alkalman-

ként

Majdnem

mindig

1. A tanulók kérdéseire és vá-

laszaira a "jó", "remek", "ki-

váló" szavakkal reagált.

2. A tanulók részvételét "aha",

"ühüm" stb. mondatszavak hasz-

nálatával serkentette.

3. Bátorította a tanulókat, mo-

sollyal, bólintással, azzal, hogy

barátian nézte őket.

4. Rávezetéssel, segítéssel igye-

kezett a tanulókat a helyes fele-

letig eljuttatni.

5. Olyan egyszerű utasításokat adott,

amelyekkel hozzásegítette a tanulókat

a helyes válasz megtalálásához. PL:

"Gondold meg még egyszer!"

6. Elismeréssel nyugtázta a felelet

helyes részét.

7. A tanulók válaszait kapcsolatba

hozta az (ira során adott korábbi vá-

laszokkal.

* = Forrás: Poór Ferenc, OOK.
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ÉRTÉKELŐLAP*
3. sz. melléklet

- 3 - 2 - 1 0 + 

1. Feszült, görcsös,
bizonytalan fellépés

2. A foglalkozás indítása
nem aktivizált

3. Nem tartott megfelelő
folyamatos kapcsolatot

4. Zavaros, gondolkodást
nem segítő kérdések, nem
idézték fel a korábbi
ismeretket

5. A hallgatók
érdeklődése, a megértés
nem biztosított

6. Nem segítette elő az
érzelmi azonosulást és a 
meggyőződést

7. A foglalkozás
vezetőjének szereplése
dominált

8. Meg jelenése,
magatartása nem segítette
elő az aktív részvételt

9. Barátságtalan, hűvös
magatartás

10. Zavaros, magyartalan
beszéd

+2 +3

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

o - o - o - o — o - o - o

o - o - o - o — o - o - o

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

Feszültségmentes,
könnyed, biztos fellépés

A foglalkozás indítása
aktivizált

Folyamatos kapcsolatot
tartott a hallgatókkal

Tárgyszerű, világos
gondolkodtató kérdések,
ezek felidézték a korábbi
ismereteket.

A hallgatók érdeklődése, a 
megértés biztosított

Elősegítette az érzelmi
azonosulást, maggyőző a 
köz lésmód

A foglalkozásvezető és a 
hallgatók szereplési
aránya jó volt

Megjelenése, magatartása
elősegítette az aktív
részvételt

Barátságos, közvetlen
magatartás

Világosan, magyarosan
beszélt

* = Forrás: Poór Ferenc, OOk.



4.sz. melléklet

É R T É K E L Ő L A P *
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1 .A foglalkozás indítása
nem aktivizált

2. Zavaros, gondolkodást
nem segítő kérdések, ezek
nem idézték fel a korábbi
ismereteket.

3. Reagálásai nem
erősítették a hallgatók
ismereteit

4. Nem tartott megfelelő
folyamatos kapcsolatot a 
hallgatókkal

5. Nem használta ki eléggé
az aktivizálás lehetőségeit

6. Nem segítette a 
műveletek (technológiai
folyamat) elsajátítását

7. A foglalkozás
vezetőjének szereplése
dominált

8. Nem használta
megfelelően a nem
verbális kommunikáció
elméleteit

9. Megjelenése,
magatartása nem segítette
elő az aktív részvételt

10. Zavaros, magyartalan
beszéd

- 3 - 2 - 1 0 +1 +2+3

Ô - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - Q

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - Q

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — 0 - 0 - 0

0 - 0 - 0 - 0 — o - o - o

o - o - o - o — o - o - o

0-0-0—0—0-0—0

()_()_()_()_()_()_()

A foglalkozás indítása
aktivizált

Tárgyszerű, világos,
gondolkodtató kérdések,
ezek felidézték a korábbi
ismereteket

A hallgatók ismereteinek
megszilárdítását
reagálásaival elősegítette

Folyamatos kapcsolatot
tartott a hallgatókkal

Az aktivizálás
lehetőségeit jól
felhasználta

Segítette a műveletek
(technológiai folyamat
elsajátítását

A foglalkozásvezető és a 
hallgatók szereplési
aránya jó volt

Jól alkalmazta a nem
verbális kommunikáció
elméleteit

Megjelenése, magatartása
elősegítette az aktív
részvételt

Világosan, magyarosan
beszélt

* = Forrás: Poór Ferenc, OOK
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3. sz. melléklet

É R T É K E L Ő L A P
Kommunikáció

Komponens l<lrt(l>crt-) 1 2 3 4 5 6 7 S 9 to

Verbális

kommunikáció

Világos, érthető kifejezésekVerbális

kommunikáció Átgondolt tartalom
Verbális

kommunikáció

Tú! bonyolult fogalmazás, töltelékszavak

kerülése

NEM VERBÁLIS KOMMUNIKÁCIÓ

Vokális

kommunikáció

HangerőVokális

kommunikáció Beszéd tempó
Vokális

kommunikáció
llanghordozás

Tekintet Nyílt, egyenes
»

Tekintet
Szemkontaktus a beszéd alatt

Mimika Fegyelmezett, nyugodt

Testtartás Egyenes, a tanulókkal szembcTordulóTesttartás

Egyenes, de enyhén felszegett"

Gesztikuláció Céltudatos, nyugodtGesztikuláció

A kar a test mcHctt, v. támaszkodn

Térközszabályozás Centrális helyen, viszonylag közel a 

gyerekekhez

Térközszabályozás

Ha szükséges, gyorsan helyet változtat
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