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HETEROGÉN TANULÓI CSOPORTOK KEZELÉSE

A KÉPESSÉGEK SOKFÉLESÉGE

https://redwineumc.org/wp-content/uploads/2018/02/Preschool-center-time-clipart-midcentury-pw-2.gif

„A tanulók eltérő képességekkel, erősséggel, tehetségekkel rendelkeznek. 
Sok olyan képességgel, tudással, fel nem ismert tehetséggel érkeznek az iskolába, 
amelynek megmutatására nem adunk lehetőséget, amelyeket nem használunk ki, 
nem kovácsolunk előnyt belőle sem a gyermek, sem a társadalom számára.” 

(K. Nagy Emese 2014.) 

https://redwineumc.org/wp-content/uploads/2018/02/Preschool-center-time-clipart-midcentury-pw-2.gif


A PEDAGÓGUS SZEREPE

http://www.bestfm.hu/kepek/hirek/89769.jpg

Egyéni képességek felismerése és elismerése  

Megváltozik a tanulók egymásról kialakított 
véleménye, egymással szembeni elvárása 

A korábban kevésbé jól teljesítők is kompetenssé 
válhatnak a feladatok megoldásában

A szociokulturálisan hátrányos családok 
gyermekei számára megerősítést nyújt

Csökken a lemorzsolódás veszélye

A többféle képesség előhívására vagy a
fejlesztésre váró területek megállapítására
a pedagógus motiváló, építő vitára,
intenzív kommunikációra sarkalló
feladatokat ad a tanulóknak, teret engedve
tehetségük megmutatására.
Ennek eredményeként a tudás mérésekor
jól teljesítenek.

http://www.bestfm.hu/kepek/hirek/89769.jpg


A SZEMÉLYRE SZABOTT DIFFERENCIÁLÁS 

LEHETSÉGES MÓDJAI

Mindenki jó valamiben
„Tudj meg minél többet a gyerekekről, ahelyett, hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni 
ugyanannak a tűnek a fokán!” (Howard Gardner)

http://tanarbazar.blogger.hu/2017/03/24/eso-penztar-bloom-es-gardner

Gardner – többféle intelligencia

http://tanarbazar.blogger.hu/2017/03/24/eso-penztar-bloom-es-gardner


https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/JEGYZET-09-2.1._A_tanulas_ertelmezese_ko.scorml#&gid=10&pid=1

ALTERNATÍV TANÍTÁSI TERVEK KÉSZÍTÉSE

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/JEGYZET-09-2.1._A_tanulas_ertelmezese_ko.scorml#&gid=10&pid=1


A KOOPERÁCIÓRA - EGYÜTTMŰKÖDÉSRE 

ÉPÜLŐ TANULÁSSZERVEZÉSI MÓDOK

A tanulás társas tevékenység   =   kortársi, tanulói együttműködés

Pl.: projektmódszer, vitamódszer, probléma alapú (központú) tanulás, felfedező tanulás

A kooperativitás alapelvei:

1./ Párhuzamos interakciók

2./ Egyéni felelősség

3./ Építő egymásrautaltság

4./ Egyenlő részvétel

http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap5.html

http://konszenzus.org/wp-content/uploads/AVR/lecke3_lap5.html


A TÁMOGATÓ EGYÜTTMŰKÖDÉS

A társak támogatása: 

lendületet ad

motivál

végigvezet az úton 

előmozdítja a célok 
elérését

http://2.bp.blogspot.com/-WnDVeH1Ld-
M/UXQ6FS1cYoI/AAAAAAAAGfI/De7huMr6CSE/s1600/k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi+v%C3%A1llalkoz%C3%A1s+1.jpg

http://2.bp.blogspot.com/-WnDVeH1Ld-M/UXQ6FS1cYoI/AAAAAAAAGfI/De7huMr6CSE/s1600/k%C3%B6z%C3%B6ss%C3%A9gi+v%C3%A1llalkoz%C3%A1s+1.jpg


A FACILITÁTOR

- Látja a folyamat 

teljes egészét

- Segíti a belső kommunikáció

javulását

- Hagyja kibontakozni 

a csoport  elképzelését

- Észrevehetetlen, 

de szükség esetén azonnal közbelép
https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/jar-potszabadsag-a-kulonelo-szulonek/

https://das.hu/jogi-esetek-es-hirek/jar-potszabadsag-a-kulonelo-szulonek/


Folytassuk tovább tevékenyen!

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/JEGYZET-18-3.3._A_tanar_es_szerepe_a_tan.html

https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-0002_didaktika/tananyag/JEGYZET-18-3.3._A_tanar_es_szerepe_a_tan.htm


Épített örökségeink

Diadalív (Kőkapu)

Vácon születtem 1764-ben. 
Szülőatyám Isidore Canevale, nagyapám
Migazzi Antal, aki már nagyon várta, hogy
megérkezzek. Rögtön meg is mutatott Mária
Teréziának, aki bizalmatlanul fogadott, mivel
még csak öt hónapos voltam.
Ifjú korom ellenére igen megtermett lettem.
A klasszikus divat követőjének tartom magam. 
Egyke vagyok, de Párizsban és Berlinben is élnek 
unokatestvéreim. 
Belém csapott a villám, de túléltem. 



Épület önéletrajzok



SZÜLŐFÖLD KÉPESLAP

A LOKÁLIS ÉRTÉKEK FELTÁRÁSA

http://www.karpatalja.ma/agora/iii-nemzetkozi-benedek-elek-meseiro-palyazat/

http://gurmika.blogspot.com/2016/10/benedek-elek-emlekhaz.html
https://utazom.com/cikk/szekelyfold-felreeso-szegelete-erdovidek

http://www.karpatalja.ma/agora/iii-nemzetkozi-benedek-elek-meseiro-palyazat/
http://gurmika.blogspot.com/2016/10/benedek-elek-emlekhaz.html
https://utazom.com/cikk/szekelyfold-felreeso-szegelete-erdovidek

