
Biztos vagy benne, hogy csak azt tudod, 
amit az iskolában megtanultál?

Tanulási eredmények a gyakorlatban - Fiatalok segítése a 
tanulási folyamatban

Pályára állít!



Bálint tizenegyedikes gimnazista, közepes tanuló. 9 éves kora óta érdeklődik a 
hangtechnika iránt. Milliméter papíron hangfalakat tervez, különböző áruházakban a 
megépítésükhöz szükséges anyagok után kutat. Ha tervezgetés közben elakad, lázasan 
böngészi a szakirodalmat, fejében mások számára érthetetlen kifejezések járnak, mint 
például: impedancia, végfok, mintavételezési frekvencia, késleltetés, stagebox. Felső 
tagozatos korában szívesen szervezte az osztálybulikat, nem csak a zenéhez szükséges 
technikai hátteret biztosította, hanem fénytechnikával is elkápráztatta társait. Észrevette, 
hogy kedvenc hobbiját magasabb szinten űzheti, ha az informatikai és az angol nyelvi 
ismereteit is bővíti. Idegen nyelven is olvasgatott a hangosítás rejtelmeiről, tízedikes
korában középfokú nyelvvizsgát szerzett angol nyelvből. Később fölkérték nem csak a 
gimnázium rendezvényeinek hangosítására, hanem városi rendezvényeken, kisebb 
koncerteken is munkát kapott. A külső helyszíneken munkatársaival együtt építette meg 
az előadáshoz szükséges technikai hátteret, az eszközök működtetéséért felelősséget 
vállalt. A gyakorlati munka közben olyan sok informatikai ismeretet szerzett, hogy 
tizenegyedik osztályban könnyedén tett előrehozott érettségi vizsgát informatikából. 
Most végzős gimnazista, nyári szünetben fedezte fel, hogy eddigi ismereteit egyéb 
gyakorlati területen is kamatoztathatja; egy telekommunikációs cégnél diákmunkát 
vállalt.







Mi a tudás valójában?

• Ismeret (tények) – első oszlop

• Képesség – második oszlop

• Hozzáállás (attitűd) – harmadik oszlop

• Önállóság és felelősségvállalás (autonómia) –
negyedik oszlop



Magyar Képesítési Keretrendszer 
8 szintje



Alkossatok 4 fős csoportokat!

Legyen nálatok íróeszköz és a kiosztott papír.



Mit tud Bálint és milyen szinten?

Azonosítsátok be a történet alapján azokat a 
tevékenységeket, képességeket, amelyek 

megfelelnek a 4. szint elemeinek!

A kiosztott dokumentumon emeljétek ki azokat a 
sorokat, amelyek igazak Bálintra!





Csapatonként számoljatok be 
az eredményekről!



A történet alapján Bálint a 4 szint egy-egy kritériumának felel meg:

Tudás: 

• szakterületre jellemző terminológia használata 

• idegen nyelven is 

• folyamatok, eszközök, módszerek ismerete

Képesség:

• tudás alkalmazása új kontextusban

• rendszerben gondolkodás

• új információ szerzése és feldolgozása

• saját tanulási stratégia kialakítása és annak korrekciója

• probléma felismerése és javaslat a megoldására

Attitűd:

• önállóság és önkontroll a munkavégzésben

• munkájáért felelősséget vállal

Autonómia:

• nyitott az újra

• mérlegeli az esetleges kockázatokat

• alternatívákban gondolkodik

• minőségi szakmai munkát végez

• önképzés



További szinteknek is megfelel 
Bálint? 

Döntsd el!
Jelöld meg a 2. dokumentumon az esetleges további 

megfeleléseket!





Te milyen szinten állsz?

Gondold végig a saját hobbid, kedvenc elfoglaltságod!

A korábban kiosztott két dokumentumon jelöld meg 
azokat a kritériumokat, amelyeknek már most 

megfelelsz!



Milyen lehetőségek állnak 
előtted?

Nézd meg a következő kisfilmen!

https://www.youtube.com/watch?v=clTl6rYtD2g

https://www.youtube.com/watch?v=clTl6rYtD2g


Utak

Próbáld meg otthon lerajzolni az előtted álló 
lehetőségeket, utakat!

Következő órán bemutathatod „jövő-térképedet”.



Köszönöm a figyelmet!

Tanulási eredmények a gyakorlatban -

Fiatalok segítése a tanulási folyamatban
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