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Bevezető
„A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programjának, a „Gyökerek 
és szárnyak” kiadványnak a 3. és 4. pontja felvázolja, hogyan kellene ezt az oktatási rendszert 
úgy átformálni, hogy az a kisebbséghez tartozóknak optimális képzési lehetőségeket kínáljon. 
Ennek feltétele egyrészt a „mindenki számára elérhető és átjárható képzési formákhoz való 
jog“1, tehát az oktatási szinteknek megfelelő kínálat biztosítása. Másrészt pedig, ehhez 
kapcsolódóan, fontos a tartalmi minőség követelménye, amihez nem utolsó sorban „a 
szintek illeszkedési pontjain (...) a pedagógus munkatársak együttműködésére és a tantervi 
szabályozások összehangolására van szükség.“2 Azaz még konkrétabban: „A nevelési 
programokat, tanterveket, tankönyvcsaládokat az egész oktatási rendszer követelményeinek 
és optimális teljesítőképességének figyelembevételével kell tervezni és fejleszteni.“3 

A képzési szintek közötti átmenetet tehát úgy kell alakítani, hogy az a gyerekek és fiatalok 
számára zökkenőmentes, a szintek illeszkedési pontjainál optimálisan összehangolt képzési 
folyamat legyen.4 

Az így alakított zökkenőmentes átmenet – függetlenül a gyermekért vagy fiatalkorúért érzett 
felelősségtől – művelődéspolitikai szükségszerűség is egyben, mivel ez a minőség mutatója. 
Nemcsak az egyes képzési intézményeknek, hanem a képzési rendszer egészének megfelelő 
minőségi színvonalúnak kell lennie. Ezért kell különös gondossággal alakítani az átmenetet 
egyik képzési szintről a következőbe, egyik képzési típusból a másikba. Ehhez alapvető 
követelmény a magyarországi német oktatási, képzési és közművelődési intézmények 
szabályozott együttműködése.

A következő segédanyag az együttműködés megtervezéséhez ad ajánlásokat az általános és 
középiskolák számára.

1 Gyökerek és szárnyak – A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja. 
Kiadta: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Budapest 2010; 3. pont, 10. o.
2 Gyökerek és szárnyak – A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja. 
Kiadta: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Budapest 2010; 4. pont, 12. o.
3 Uo.
4 Vö.: A magyar oktatásügy középtávú fejlesztési terve és programja. 
Kiadta: Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Budapest 2011; 3. célkitűzés

Bevezető
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1. Az iskolák közötti együttműködés mellett szóló érvek

Ha a pedagógusokat arról kérdezik, hogy milyen a „tanítás az ötödik osztályban“ vagy a „tanítás 
a kilencedik osztályban“, a legnagyobb problémaként a csoportok heterogenitását szokták 
megnevezni, ezen belül pedig a tanulók tudása, készségei, egyéni teljesítőképessége és szociális 
viselkedése közötti különbségeket. A leggyakoribb pedagógiai válasz ebben a helyzetben a gyakori 
ismétlésre épülő oktatás, hogy az év végére nagyjából egy tudásszintre kerüljenek a diákok. Ha a 
gyerekek szemszögéből tekintünk az átmenet folyamatára, nyilvánvalóvá válik, hogy a csoportok 
heterogenitása nagyon is objektív okokra vezethető vissza. 
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A váltás az alsó tagozatból a felsőbe, illetve az általános iskolából a középiskolába sokféle kihívás 
elé állítja a diákokat:

ha az új iskola távolabb vagy más településen található, mint az alsó tagozatos vagy •	
általános iskola, akkor megváltozik a gyerekek már megszokott napirendje 

a helyváltozás gyakran a baráti kör átalakulásával is jár•	

egy új tanulási környezetben a tanulók feladni kényszerülhetnek az eddig megszokott •	
és bevált viselkedési mintáikat és újakat kell kialakítaniuk 

az új iskolában megváltozik a diákok közötti szociális rangsor: az új iskolába érkező •	
tanuló már nem a tapasztalt, régi diákok közé tartozik majd, hanem újonc lesz

az új osztályon belül is ki kell alakulniuk a szociális kapcsolatoknak: a gyereknek meg •	
találnia a helyét az új csoportban 

új tanárokkal találkozik, és az osztályfőnökkel már nem olyan szoros a viszony, mint az •	
alsó tagozatban vagy az általános iskolában 

az új tantárgyak egyre nagyobb tanulási hajlandóságot és önállóságot követelnek •	

a tananyagok és a módszerek gyakran jelentős mértékben különböznek az eddig •	
megszokottól, és nem feltétlenül kapcsolódnak közvetlenül a már meglévő 
tudásbázishoz és begyakorolt készségekhez 

gyorsabb a tanulási tempó és növekednek a teljesítménybeli elvárások •	

egyre nagyobb terhek hárulnak a gyerekekre•	

elvárják a diákoktól, elsősorban a középiskolába kerülve, hogy egyre inkább képesek •	
legyenek elméleti, elvontabb gondolkodásra és tanulásra

A tagozatok illetve iskolák közötti váltás során tapasztalható objektív tényezőkhöz további 
nehézségként társulnak a változásokhoz kötődő várakozások és az új helyzet ismeretlenségéből 
adódó bizonytalanságérzet. És persze a szülőket is kihívások elé állítja az iskolaváltás 
miatt a gyermekre háruló többletterhelés. Az átadó és átvevő iskola közötti, gondosan 
megtervezett és megvalósított együttműködés hozzájárulhat ahhoz, hogy a szülőkben és a 
tanulókban csökkenjen az új helyzet ismeretlenségéből illetve a vele kapcsolatos elvárásokból 
eredeztethető bizonytalanság. 

Ezenkívül a jól szervezett együttműködés az ötödikes és kilencedikes tanárok számára is 
érezhető könnyebbséget jelenthet, hiszen így jobban tisztában vannak a csoporttagok közötti 
különbségekkel, és könnyebben tudják ezeket ellensúlyozni.

E cél eléréséhez az együttműködésben részt vevő intézményeknek a legsürgetőbb feladata 
úgy alakítani az iskolai oktatás kereteit, hogy lehetővé tegyék a közös pedagógiai alapelvekre 

1. Az iskolák közötti együttműködés mellett szóló érvek
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épülő, egységes koncepciójú munkát. Ezen felül az együttműködés keretein belül a diákoknak 
(és a szüleiknek) lehetőséget kell kapniuk, hogy

 az új iskolára és környezetére, az új tantárgyakra és tananyagra vonatkozó hiányos •	
információikat kiegészíthessék 

 megismerkedjenek az új emberekkel (új tanárok és leendő osztálytársak) •	

 tapasztalatokat szerezhessenek (rendszeres tevékenységek az új környezetben) •	

 erősödjön az önbizalmuk és nőjön az érzelmi biztonságuk (az átmeneti időszakban •	
szerzett pozitív élményeknek köszönhetően).

A fentiekben az egyénre szabott oktatási út szemszögéből bemutatott helyzetkép alapján 
egyértelmű, hogy a valódi kooperáció lényegesen többet jelent intézmények közötti, csupán 
technikai, adminisztratív szintű, véletlenszerű munkakapcsolatoknál. Az együttműködés a 
résztvevő intézmények és tagjainak viszonyát alapjaiban és több szinten változtatja meg, 
mivel közvetlen hatást gyakorol a mindennapi szakmai munka szervezési és mindenekelőtt 
pedagógiai vonatkozásaira.

Ezen a ponton még egyszer hangsúlyozni szeretnénk, hogy az együttműködés sokkal 
több, mint egy adminisztratív okokból létrejövő megegyezés bizonyos munkafolyamatok 
összehangolásáról, még ha ezeket formailag egy szolgáltatásokat és ellenszolgáltatásokat 
meghatározó szerződésben rögzítjük is. A kooperáció a mi értelmezésünk szerint azt jelenti, 
hogy az együttműködő intézmények szerződésben kötelezik magukat, hogy az elkövetkező 
években több területen is igyekeznek közösen továbbfejlődni és a pedagógiai tevékenységek 
összességét érintő kérdésekben egymás felé közeledni. E cél elérése természetesen 
mindegyik együttműködő iskola részéről igényel bizonyos idő- és energiaráfordítást. Így 
különösen az átvevő iskola pedagógusainak fontos belátniuk, hogy az együttműködő 
partnerek száma nem növelhető a végtelenségig, ha el akarják kerülni, hogy az a projekt 
minőségének rovására menjen.

Egy iskolák közötti tartalmi együttműködés akkor lehet sikeres, ha intézményi szinten fektetik 
le az alapjait, mégpedig egy közös pedagógiai irányvonal mentén fokozatosan építkezve 
mind az oktatáspolitikai irányadó elemek szintjén (tantervek, programok stb.), mind pedig 
a személyi fejlődés (pedagógusok közötti együttműködés, továbbképzések), valamint a 
tananyagok tekintetében. Egy együttműködés előfeltétele és egyben első eredménye is 
tehát a közös pedagógiai szemlélet megfogalmazása és a kötelező érvényű megállapodás 
a tantervi keretfeltételekről, illetve a módszerek és tananyagok összehangolása. Minden 
további lépés és intézkedés ezt a közös alapot közvetíti kifelé különböző szinteken, különböző 
célcsoportoknak.  

Amíg tehát az együttműködés lényegi része a professzionális pedagógiai tevékenység 
alapjainak tisztázása és folyamatos továbbfejlesztése, az együttműködést szolgáló 
intézkedések megvalósítása során mindehhez hozzáadódnak a különböző célcsoportokat 
figyelembe vevő célkitűzések is. 



7

A konkrét intézkedések céljai a következők kell hogy legyenek:

Erősíteni a váltás előtt álló iskolások bizalmát az új iskola iránt, csökkenteni az új életszakasz 1. 
előtt fellépő esetleges bizonytalanság- és félelemérzést. 

Az együttműködési eljárásokba bevonva erősíteni a felső tagozatos diákok önbizalmát és 2. 
önértékelését, hogy az újakkal való találkozások alkalmával pozitív iskolai légkör benyomása 
alakuljon ki a résztvevőkben.

Arra ösztönözni az átadó iskola pedagógusait, hogy közös pedagógiai programot 3. 
dolgozzanak ki az átvevő iskola pedagógusaival, hogy minél alaposabban 
megismerkedhessenek a diákok az új iskolával, és hogy a napi munkájuk során közös célnak 
tekintsék, hogy az gyerekek zökkenőmentesen lépjenek át az új iskolába – mindezt anélkül, 
hogy hátrányt szenvednének az átadó iskolában elvégzendő pedagógiai feladatok.

Arra ösztönözni az átvevő iskola pedagógusait, hogy közös pedagógiai programot 4. 
dolgozzanak ki az átadó iskolabeli kollégákkal, hogy aprólékos ismeretekkel rendelkezzenek 
az átadó iskola adottságaira vonatkozóan, és az átmenet optimalizálásának köszönhetően 
lehetőséget biztosítani számukra, hogy idejében és alaposan megismerhessék az új diákokat, 
és ezáltal a gyerekek személyiségére szabottan tervezhessék meg a tanévet.

A szülők számára átláthatóvá tenni az együttműködés keretében hozott intézkedéseket és 5. 
bevonni őket az egyes tevékenységekbe, ezáltal biztosítva őket arról, hogy gyermekeik az új 
iskolába való átlépést valóban akadály- és stresszmentesen élik meg, és ebben ők maguk 
is támogatólag közreműködhetnek; és így az iskolaválasztásnál megalapozott döntést 
hozhatnak a kooperáló nemzetiségi iskola mellett.

Megteremteni a lehetőséget az ötödik illetve kilencedik osztályos gyermekek szülei számára, 6. 
hogy mind az átadó, mind az átvevő iskolával kapcsolatos észrevételeiket visszajelezhessék 
az intézmények munkatársai és az alsóbb évfolyamba járó gyerekek szülei felé.

1. Az iskolák közötti együttműködés mellett szóló érvek
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2. Az együttműködés elemei
Az együttműködés keretét egy két részből álló együttműködési szerződés képezi, mely 
első részében a kooperáció alapjait és céljait tartalmazza, második részében pedig az adott 
tanévre érvényes – a konkrét közös tevékenységeket tartalmazó – munkatervet rögzíti.

2.1: Együttműködési szerződés

Az együttműködés formális alapja egy – az érintett intézmények közötti – írásban rögzített 
együttműködési szerződés, amelynek a következő részeket kell magába foglalnia.
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Az első részben rögzíti az általános alapelveket és szerződési feltételeket. Ide tartoznak:

A szerződő intézmények adatai (az intézmények neve, címe és a mindenkori megbízott 1. 
képviselő megnevezése).

Az általános szerződési feltételek (felvázolva a közös pedagógiai alapelveket) továbbá 2. 
az együttműködés céljai.

A szerződésben rögzített szolgáltatások és ellenszolgáltatások (pl. a felvételi vizsga 3. 
elhagyása).

Az együttműködési szerződés időtartama. Az időtartam akár több évet is magába 4. 
foglalhat.

Az időközi és a záró értékelések módja és időpontjai.5. 

A második rész tartalmazza a mindenkori iskolai tanévre vonatkozó – a közös tevékenységeket 
tartalmazó – munkatervet. Ez a következőképpen épül fel:

A résztvevő intézményvezetők találkozóinak időpontjai.1. 

Közös tevékenységek. Minden körülményt meg kell nevezni: tárgy, hely, idő, 2. 
résztvevők és a tevékenység lebonyolításáért felelős személy(ek).

Közös továbbképzések: témák és időpontok3. 

Az együttműködési szerződés két nyelven (németül és magyarul) készül.

2.2: Iskolán belüli együttműködés

2.2.1: Pedagógiai programok és tananyagok

Ahogyan már „A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programjában“ 
is szerepel, „a szintek illeszkedési pontjain (...) a pedagógus munkatársak együttműködésére 
és a tantervi szabályozások összehangolására van szükség“5, mindez előfeltétele az oktatás 
folyamatos minőségi fejlődésének. A kooperáció folyamatában tehát az első és legfontosabb 
lépés az iskolai tevékenységek alapdokumentumainak (pedagógiai programok, tantervek) 
az összehangolása és egységesítése, ami biztosítja az oktatási szintek zökkenőmentes 
egymáshoz kapcsolódását. Az elméleti háttér felvázolása mellett további cél a szervezési 

5 Gyökerek és szárnyak – A magyarországi németek nevelési, oktatási és közművelődési programja. Kiadta: 
Magyarországi Németek Országos Önkormányzata, Budapest 2010; 4. pont, 12. o.

2. Az együttműködés elemei



10 Ajánlások Az átmenetek szervezéséhezsikeres oktatási és nevelési utak

folyamatok összehangolása (pl. minőségbiztosítás), valamint a pedagógusok magas szintű 
szakmai munkáját lehetővé tévő közös pedagógiai alapvetések rögzítése. 

Pedagógiai programok1. 
Bár a résztvevő intézmények pedagógiai programjainak nem kell tökéletesen 
megegyeznie, de nagymértékben egymáshoz kell hangolni őket. Az egymástól 
nagymértékben különböző pedagógia programokkal rendelkező iskoláknak tisztában 
kell lenniük azzal, hogy az együttműködés megvalósítása komoly nehézségekbe 
ütközhet.

Tantervek2. 
A sikeres együttműködésnek egyaránt alapfeltétele az egységes kerettanterv vagy 
legalábbis egymáshoz szervesen kapcsolódó kerettantervek, és az összehangolt helyi 
tantervek.

Tananyagok3. 
Az együttműködő iskoláknak konszenzusra kell jutnia a tankönyvcsaládok kiválasztását 
illetően, és a kollégáknak folyamatosan tájékoztatniuk kell egymást az ezen felül 
alkalmazott kiegészítő anyagokról is, hogy tartalmi szempontból is lehetővé tegyék a 
diákok számára a sikeres átmenetet a felső tagozatba illetve a középiskolába.
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Minőségbiztosítás4. 
Ahhoz, hogy a diákok tanulmányi szintjéről megbízható és az átvevő iskola tanárai 
számára is egyértelmű adatok keletkezzenek, az értékeléshez és a teljesítmény 
méréséhez ugyanolyan módszereket kell alkalmazni. Ezért szerződésben kell rögzíteni, 
hogy az együttműködő intézmények rendszeres időközönként közösen felülvizsgálják 
az értékelési és a teljesítmény mérésére szolgáló módszereket. 

A pedagógusok továbbképzése5. 
Az oktatás pedagógiai alapjainak tisztázása fontos eszköz ahhoz, hogy az intézmények 
biztosítani tudják a diákok számára a sikeres iskolaváltást. A pedagógusok magas 
szintű szakmai munkájának elősegítéséhez közös továbbképzésekre van szükség, 
amelyeket az éves munkatervben kell rögzíteni. 

Intézkedések6. 
Az együttműködés keretében végzett iskolai munkát illetően fontos, hogy minél 
átláthatóbb legyen. Ezért ajánlatos olyan intézkedések foganatosítása, amelyek növelik 
az átláthatóságot. Ilyen intézkedések lehetnek:

  Bár az 5. és 9. osztályok összeállítása az átvevő iskola feladata, érdemes ezt a döntést •	
csak azután meghoznia, miután már tájékozódott az új tanulók egyéni profiljáról 
(teljesítményszint, szociális viselkedés), és a döntést egyeztette az átadó iskolákkal. 

 Egységes szakcsoportok és közös konferenciák olyan intézményekben, amelyek •	
általános és középiskolaként is működnek (iskolaközpontok). 

 Hospitálások az átadó iskola tanárai részéről az utolsó vagy az utolsó előtti év elején, •	
valamint az átvevő iskola pedagógusai részéről az utolsó év vége felé, hogy az 
átvevő iskola tanárai megismerjék az új diákokat, az átadó intézmény tanárai pedig 
bepillanthassanak a diákjaik további tanulmányi előmenetelébe. A hospitálások 
a tantárgyak lehetőleg minél szélesebb spektrumát fedjék le, hogy reprezentatív 
képet nyújtsanak az intézményekben folyó munkáról. Az előre, közösen kidolgozott 
hospitálási szempontrendszerek növelik a hatékonyságot és hasznosak lehetnek a 
későbbi közös kiértékeléshez.

 Az iskolai munka kiértékelése egységesen, azonos minőségi kritériumok alapján és •	
ugyanazokkal a módszerekkel történjen. 

2. Az együttműködés elemei
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2.2.2: Pedagógusok közötti együttműködés

Hospitáció a kollégáknál 
A kollégák közötti hospitáció – egy kolléga 
látogatása vendégként a tanórán – arra 
szolgál, hogy elősegítse az oktatás fejlődését. 
A megfigyelés tehát egymás kölcsönös 
megbecsülésén alapul, és egy szintén 
tanárként dolgozó személy végzi egyenrangú 
félként. A kollégák közötti hospitációnak 
semmi köze az ellenőrzéshez: lényege a 
tapasztalatcsere és az önreflexió. 

A kollégák közötti hospitáció lehetőséget 
biztosít arra, hogy a tanárok végiggondolják 
a mindennapi pedagógiai rutinfeladataikat, 
hogy új ötleteket és módszereket ismerjenek 
meg, próbáljanak ki, vagy fejlesszenek 
tovább. A résztvevő tanárok megtanulják, 
hogy hogyan beszéljenek a saját és mások 
oktatási módszereiről, hogyan vessék össze 
a saját véleményüket a külső szemlélő 

nézőpontjával, és hogyan fogalmazzanak meg és fogadjanak építő jellegű kritikát. Így közösen 
elemezhetik a tanórákat, valamint közösen reflektálhatnak a problémákra és próbálhatják 
orvosolni őket. 

A kollégák közötti hospitáció mindig a kölcsönösségen alapul. Ezért hasznos, ha két-
háromfős kisebb csoportok működnek együtt. Szervezési oldalról az iskola vezetőségének is 
támogatnia és ösztönöznie kell a folyamatot. 

Ha a hospitálás hosszabb távú folyamatként zajlik, nem csak azzal lehet számolni, hogy nő 
a pedagógusok szakmai hozzáértése és egyre tudatosabbá válik a minőség iránti igénye, 
hanem azzal is, hogy ezáltal szemmel láthatóan javul a pedagógusok közötti kapcsolat a részt 
vevő intézményeken belül és az intézmények között is.

Vendégtanár
A kollégák közötti hospitáció mellett a vendégtanárság is kiváló alkalmat nyújt a pedagógusok 
számára, hogy közelről megismerjék a partneriskola tanítási gyakorlatát. Az átadó és átvevő 
iskola tanárai bizonyos ideig a partnerintézményben tanítanak, így valóban beható képet 
kaphatnak az ott zajló a mindennapi munkáról. Az átvevő iskola tanárai megismerhetik leendő 
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tanítványaikat, az átadó iskola pedagógusai 
pedig követhetik egykori tanítványaik 
fejlődését.

Továbbképzés
Az együttműködő iskolák tanárai számára 
a közös továbbképzések kitűnő lehetőséget 
biztosítanak, hogy elmélyítsék a közös 
pedagógiai nézeteket vagy behatóbb 
ismereteket szerezzenek olyan témákról, 
amelyek mind az átadó, mind az átvevő 
iskolát érintik (pl. a csoporton belüli 
differenciálás). A továbbképzéseket egy 
napos rendezvényként vagy akár több 
alkalmas tanfolyamként is lehet szervezni. 

Közös munkacsoportok
A közös munkacsoportok megszervezése 
akkor válik szükségessé, ha az együttműködés 
keretein belül elkezdődik az eddig iskolánként 
egyedileg eldöntött pedagógia programok 
és egyéb intézkedések összehangolása, 
illetve ha a kooperáló iskolák közös projektbe 
kezdenek (ld. még pl. 2.3.5). 

Visszajelzések
Az átadó iskola tanáraihoz érkező visszajelzés a diákok előmeneteléről (tanulmányi és 
szociális viselkedés, teljesítmény, jegyek) szintén az együttműködés részének tekintendő, 
különösen akkor, ha ennek egyik célja a közös gondolkodás az egyénre szabott támogatási 
lehetőségekről. Szervezésileg mindez pl. a hospitálásokat követő találkozók alkalmával 
valósítható meg (ld. még 2.2.1: Intézkedések, 3. pont).

2.2.3.: Az együttműködés iskolán túlmutató hatása

Bár az együttműködés elsődleges pedagógiai célja, hogy a diákok számára biztosítsa az egyes 
tanulmányi szakaszok közötti zökkenőmentes átmenetet, az ehhez kapcsolódó események 
eszközként szolgálhatnak a nyilvánosság felé sugárzott pozitív kép erősítéséhez. Mind a 
keretet képező szerződés, mind a sikeres eseményekről szóló, tanárok vagy diákok által 
készített beszámolók egy mozgalmas iskolai életről és vonzó lehetőségeket kínáló oktatási 

2. Az együttműködés elemei
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2.3.: Az együttműködés lehetséges formái

Az alábbiakban az együttműködés lehetséges formáiról lesz szó, amelyekből a szerződő 
partnerek választják ki, hogy melyeket akarják bevenni az éves programjukba. A javaslatok 
listája tehát segítség egy éves munkaterv kidolgozásához. A lista nem végleges, tetszőlegesen 
kiegészíthető újabb ötletekkel, és arra próbál ösztönözni, hogy a munkaterv kidolgozói 
megtalálják és adott esetben az egyéni igényeikhez szabják a megfelelő tevékenységi 
formákat. A válogatás és a konkrét intézkedések indoklása az 1. pontban („Az iskolák 
közötti együttműködés mellet szóló érvek”) foglaltakból következik, különös tekintettel a 
célkitűzésekre, célcsoportokra és folyamatokra. Az egyes tevékenységek és az éves program 
eredményességét rendszeres időközönként ellenőrizni kell. A felülvizsgálatok tapasztalatait a 
következő éves munkaterv összeállításakor figyelembe kell venni, esetleg az együttműködési 
szerződés megváltoztatására is szükség lehet.

A tevékenység és a jelzett célcsoport alapján minden egyes esetben meg kell határozni, 
melyik nyelvet használjuk, igyekezve előnyben részesíteni a német nyelvet.

intézményről tanúskodnak a nyilvánosság 
előtt. A mindehhez rendelkezésre álló 
eszközök igen sokszínűek lehetnek:

rendszeresen frissített információk az 1. 
iskolák honlapján 

tudósítások a médiában a leginkább 2. 
figyelemfelkeltő eseményekről 

beszámolók iskolai újságokban3. 

És persze nem szabad alábecsülni a közösen 
elért sikerek bemutatásának szerepét a lobbi 
tevékenység során – mind a különböző 
testületeknél (az iskolák tulajdonosai, 
a nemzetiségi önkormányzatok, a helyi 
önkormányzatok), mind pedig a lehetséges 
támogatóknál (cégek és magánszemélyek).
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2.3.1: A szülők bevonása

Szülői értekezletek
Egy sikeres együttműködés és 
következésképp az egyik intézményből 
a másikba való zökkenőmentes átmenet 
elengedhetetlen részei a szülői értekezletek. 
Az utolsó alsó tagozatos illetve általános 
iskolai év és az első új helyen töltött tanév 
szülői értekezletein mindkét tagozat illetve 
iskola pedagógusainak egyaránt részt 
kell venniük, kivéve, ha a szülői értekezlet 
kizárólag az egyik intézmény szervezési 
ügyeit érinti. Fontos úgy alakítani a szülői 
értekezleteket, hogy azok nyitott, megértést 
sugalló atmoszférájukkal alkalmasak 
legyenek az információ-, vélemény- és 
tapasztalatcserére. Ezért kell az utolsó alsó 
tagozatos vagy általános iskolai év első 
szülői értekezletét felhasználni arra, hogy 
informáljuk a szülőket az együttműködési 
projekt formájáról és tartalmáról, és bevonjuk 
őket az átmenet alakításába (éves naptár). Az átvevő iskola alkalmat kap a bemutatkozásra 
és programjának (fakultációk, szakkörök, iskolán kívüli tevékenységek stb.) ismertetésére, és 
a szülők maguk is megismerkedhetnek a tananyagokkal. Az év további részében tarthatunk 
egy szülői értekezletet az átvevő iskolában is. Az átmenet utáni első szülői értekezlet egyben 
a visszajelzés alkalmaként is szolgál: a szülők és a gyerekek értékelik az elmúlt alsós illetve 
általános iskolás időszakot, különös tekintettel az együttműködés jegyében zajló utolsó évre, 
megfogalmazzák a kívánságaikat és javaslataikat akár az átvevő, akár az átadó iskola felé. 
Ezek a visszajelzések és javaslatok fontos adalékot jelentenek az együttműködés kiértékelése 
során.

Tanácsadás
A szülői értekezleteket követően lehetőséget kell biztosítani a szülőknek az egyéni beszélgetésre 
is. Az átvevő iskolában zajló egyéni tanácsadást a szülők részére időben meg kell szervezni, és 
az átadó iskolával a kiértesítésre elegendő időt hagyva kell közölni. 

2. Az együttműködés elemei
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Nyílt nap 
Jó alkalom a szülők számára az átvevő iskolai nyílt nap, hogy behatóbban megismerhessék 
az iskolát és az ott zajló pedagógiai munkát. Fontos elv a nyílt nappal kapcsolatban, hogy a 
szülők sokoldalú képet kapjanak az iskoláról, és ne csak információk révén, hanem az aktív 
részvételüknek köszönhetően: például óralátogatások során, vagy akár a pedagógusokkal és 
a diákönkormányzat tagjaival illetve más ötödik vagy kilencedik osztályos gyerekek szüleivel 
folytatott nyilvános beszélgetések alkalmával, pl. „kávéház” formájában. Ezenkívül egyéb 
szórakozási lehetőségek, pl. a gyerekek kisebb előadásai is részei lehetnek a programnak. 
Különösen hasznos, ha a nyílt napon bemutatásra kerülhetnek olyan munkák is, amelyeket 
az átadó iskola diákjai az új iskolában tett látogatások során készítettek, pl. egy közös projekt 
keretében, egy óra során vagy egy szakkörön. A nyílt napon lehetőséget kell biztosítani a 
szülők számára egyéni tanácsadáson való részvételre.

2.3.2: Az átadó iskola lehetőségei

Iskolalátogatás az átadó iskolában 
Az immár középiskolás egykori diákok, egyeztetve a korábbi osztályfőnökükkel, meglátogatják 
az iskolaváltás előtt álló általános iskolásokat. Mesélnek a középiskoláról, az iskolai 
mindennapokról, a különleges programokról és válaszolnak a diáktársaik kérdéseire. A 

Éves naptár
Az együttműködési megállapodás éves 
munkatervének alapján ajánlatos a szülők 
számára is összeállítani egy éves tervet, 
amelyben minden olyan esemény és 
program szerepel, amelyeken gyermekeik 
részt vesznek. Ez az éves terv teremti 
meg az átláthatóságot, vagyis informálja a 
szülőket az alsó tagozatból a felső tagozatba 
és az általánosból a középiskolába való 
átmenet konkrét lépéseiről. Ezenkívül az 
egész évre vonatkozó áttekintő naptár 
segítség is a családoknak. Az átmenetet 
segítő tevékenységek, programok adataiból 
egyértelműen ki kell derülnie, milyen 
tevékenységről van szó, hol és mikor 
történik, és adott esetben ki az a felelős 
személy, akinél érdeklődhetnek a szülők. 
Az éves naptárban különösen azokat a 
rendezvényeket kell kiemelni, amelyekre a 
szülők is meghívást kapnak.
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középiskola természetesen segíti a diákokat 
az erre való felkészülésben: információkkal 
és prospektusokkal látják el őket, közösen 
készítenek egy prezentációt, akár 
számítógépes programok segítségével, és 
kommunikációs és prezentációs technikákra 
tanítják őket. A látogatásokon szerzett 
tapasztalatokat összegyűjtik és közösen 
értékelik, és az így levont tanulságokat 
figyelembe veszik a későbbi hasonló 
események szervezésekor.

Osztálykirándulás
Jó alkalom lehet az új osztályának 
megismeréséhez, ha a leendő osztályfőnök 
részt vesz az átadó iskolában szervezett 
osztálykiránduláson. Ezt legkönnyebben 
alighanem az általános és középiskolát 
is magában foglaló iskolaközpontok 4. 
osztályában lehet megvalósítani.

2.3.3: Az átvevő iskola lehetőségei

Iskola-rally
A rally eredetileg olyan versengést jelent az autó-motorsportban, melynek során az egyes 
értékelési helyeken – ahova a versenyzők nyílt utcákon jutnak el - pontokat kell gyűjteni. Tehát 
nem az a lényeg, hogy ki a leggyorsabb, hanem hogy ki oldja meg a lehető legsikeresebben 
a feladatokat. 

Ezt az alapelvet olyan tevékenységre is fel lehet használni, melynek során megismertetünk 
a tanulókkal egy új környezetet. A rally célja, hogy játékos formában megszüntesse a 
gyerekeknek az új iskolától való félelmét. Mint a motorsport-rallynál, itt sem egyedül kell 
felfedezőútra indulnia a gyerekeknek, hanem két-háromfős kiscsoportokban. Az iskola 
adottságaitól függően kell megállapítani, hogy hol legyenek az állomások és mik legyenek 
a feladatok. A fő kérdés tehát: mit mutassunk meg a gyerekeknek, és a jövőre nézve 
milyen információra van szükségük ezzel az állomással kapcsolatban. A feladatok legyenek 
cselekvésorientáltak, vagyis a gyerekek tegyenek valamit a megoldás érdekében. A feladat 
teljesítése az állomáshelyeken a menetlevélen lesz igazolva. Hogy a csoportok ne tévedjenek 
el az épületben és az iskola területén, vagy vizuális jelekre van szükség, vagy az alsósokat 
helyes irányba terelgető „útjelzőkre” a felsőbb osztályosok közül. Az iskola-rally legyen 
időben egyértelműen behatárolt, és ne legyen állomáshelyekkel telezsúfolt.

2. Az együttműködés elemei
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el az adott feladatot, szükség esetén segítséget nyújtanak, és a menetlevélen igazolják a 
feladat elvégzését. A tanárok, figyelve a gyerekeket az egyes állomáshelyeken, értékes 
információkat szerezhetnek a munkához való hozzáállásukról és szociális viselkedéséről. A 
német rally alternatívájaként egy nemzetiségi rallyt is szervezhetünk, amiből különösen a 
nem nemzetiségi iskolából érkező tanulók profitálhatnak.

Német délutánok
Az átadó iskola diákjai számára szervezett német délutánok programjai játékosak és 
cselekvésközpontúak, ha pedig valamilyen technikai eszközt is alkalmazunk, azzal tovább 
növelhetjük a gyerekek aktivitását. Mivel – a német rallyval ellentétben – itt nem csak 
egyetlen délutánról van szó, ezek a délutánok úgy alakíthatóak, hogy egymásra épüljenek 
és magukba foglaljanak minden olyan készséget, szociális- és munkaformát, ami az alsó 
tagozatban előkerül. A német délutánokat a kooperáló iskolák pedagógusai együtt tervezik 
meg és együtt vezetik, ügyelve arra, hogy ne váljon egyszerű korrepetálássá. Az átvevő 
iskola pedagógusai képet kaphatnak az egyes tanulók erősségeiről és gyengéiről, és fontos 
információkat szerezhetnek a következő év tervezéséhez és az esetleges csoporton belüli 
differenciáláshoz. A német délutánok lebonyolításához nincs szükség nagyobb térre, 
elegendő egy normál méretű tanterem. A német rallyhoz hasonlóan, ha állomáshelyeket 
alakítunk ki, segítségként beállíthatunk felsőbb osztályos iskolásokat. 

Német rally
Az iskola-rally analógiájára szervezett 
német-rally során lehetőséget adunk a 
leendő diákoknak, hogy egy délutáni pár 
órás foglalkozáson a játékosságot és az 
élményszerzést előtérbe állítva, de azért már 
az új iskola vagy tagozat elvárt nyelvi szintjét 
is figyelembe véve sokrétű benyomást 
kapjanak a német nyelvről. 

Ennél a rallynál sem ajánlott az egyéni 
munka, ehelyett az állomáshelyek száma és a 
csoportok nagysága alapján kétfős csapatokat 
vagy kiscsoportokat ajánlatos kialakítani. 
Az átadó és átvevő iskola pedagógusai 
közösen dolgozzák ki a – lehetőség szerint 
egy nagy helyiségben, pl. sportcsarnokban, 
aulában vagy egy nagyobb tanteremben 
elhelyezett – állomások feladatait. Az egyes 
állomáshelyek felügyeletét felsőbb osztályos 
tanulók is vállalhatják, és rájuk bízhatjuk a 
menetlevelek kitöltését is. Ők magyarázzák 
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Előkészítő tanfolyam 4. és 8. osztályban 
A kéttannyelvű oktatásban való részvételhez 
szükséges nyelvi kompetenciák fejlesztésére 
szolgáló speciális előkészítő tanfolyam 
lehetőségét elsősorban abban az esetben 
kell mérlegelni, ha az átadó iskola diákjainak 
korábban nem volt német nyelven zajló 
szakórájuk. 

2.3.4: Iskolákon átívelő tevékenységek

Közösen kidolgozott tanulásmódszertani tréning
A diákok sikeres tanulmányi előmenetelének 
fontos eleme a tanulásmódszertani isme-
reteik és kompetenciájuk fejlesztése. A 
tanulásmódszertani kompetencia azt a 
képességet jelenti, hogy a diákok tudatosan 
és egyre nagyobb önállósággal fogjanak 
neki a tanulásnak, amihez elengedhetetlen 
a módszerek és tanulási technikák ismerete. 
Az oktatás során a különböző módszereket szisztematikusan kell alkalmazni, gyakorolni, vala-
mint az alkalmazási lehetőségeiket és hatékonyságukat visszajelzések segítségével elemezni, 
hogy a diákok idővel automatikusan képesek legyenek kiválasztani az adott helyzetnek 
megfelelő módszert. Mindebből az is következik, hogy a tanulásmódszertani kompetencia 
csak az egyes tantárgyakhoz és feladatokhoz kapcsolódóan fejleszthető. A tanulásmódszertani 
kompetenciafejlesztés tehát az iskolai oktatás teljes időszakán átívelő folyamat, és a diákok 
adott tanuláspszichológiai és biológiai fejlettségi szintjének megfelelően 

szisztematikus, •	

ismétlő, •	

fejlesztő, •	

könnyen, bármely területen alkalmazható és•	

cselekvésorientált•	

kell legyen. A fenti alapelvek csak abban az esetben ültethetők át sikeresen a gyakorlatba, 
ha az együttműködő iskolák egy közös, több tantárgyat magában foglaló, az oktatás teljes 
időszakára kiterjedő tantervet dolgoznak ki. 

2. Az együttműködés elemei
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gondossággal kell eljárni a kiválasztandó szociális- és munkaformák esetében is.  A differenciált 
oktatás nem kevés tudatos tervezést és előkészítést igényel, és előfeltétele a tanulók alapos 
ismerete. Ezért a tervezés és lebonyolítás mindkét iskola pedagógusainak közös feladata. 
Egy sikeres óra, főleg az átadó iskola diákjai esetében, serkenti az érdeklődést és motivációt 
az adott tárggyal, elsősorban az új tantárgyakkal kapcsolatban, és segít megszabadítani a 
gyerekeket a váltással kapcsolatos félelmektől.

A csoporton belüli differenciálás során a tanárok a tanulási folyamat segítőjének szerepét is 
betöltik, ezáltal pedig az egyéni tanulási és viselkedési formák alapos megfigyelése közben 
a diákok egyéni fejlesztésének további lehetőségeihez gyűjthetnek értékes információkat. 
A közös oktatásnak tehát nem szabad egy-két alkalomra korlátozódnia, hanem lehetőleg 
hosszabb időn keresztül kell ilyen foglalkozásokat tartani. Olyan szerevezési formák jöhetnek 
szóba, amelyek keretében a közös oktatás két-három tanóra alatt zajlik az átadó iskolában, 
például havi rendszerességgel vagy akár egy közös tanítási hét során.

Projektek
A közös projektek azért különösen alkalmasak az együttműködésre, mert átfogó, 
kompetenciaalapú, kooperatív tanulási módszeren alapulnak. Szűkebb értelemben a 
projektmunka egy projektcsoport önálló témaválasztását és a téma önálló feldolgozását 

2.3.5: Közös oktatás

Ismerkedési napok vagy ismerkedési hét
A 4. és 5. illetve a 8. és 9. osztályosok közös, 
az átvevő iskolában történő tanításának 
célja, hogy egy közös tananyagot ta-
nulóközpontúan, együttműködve dolgoz-
zanak fel. Ehhez fejlettségének és telje-
sítőképességének megfelelően úgy kell 
bevonni minden diákot, hogy érezze, ő 
is hozzájárult a tanulás közösen kivívott 
sikeréhez. A tanítás során tehát figyelembe 
kell venni a tanulók személyiségét és 
fejlettségi szintjét, a didaktikai és módszertani 
tervezéskor ugyanis ez lesz a belső diffe-
renciálás eszköze. A differenciáláshoz te-
kintettel kell lenni a különböző tanulási 
típusokat képviselő diákokra, így azok 
különbözőképpen közelíthetik meg ugyan-
azt a tananyagot. Differenciálni kell a fela-
datmeghatározást, illetve a megoldandó 
feladatok mennyiségét illetően is. Ugyanilyen 
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jelenti, vagyis a tanulók maguk tervezik az 
egész folyamatot, oldják meg a feladatokat, 
maguk hozzák létre és mutatják be a művet, 
majd egymás között értékelik ki. Egy projekt 
ilyen szintű megvalósítása azonban nem 
szabad, hogy a 4. és az 5. osztályban is 
elvárás legyen. Mivel a projekttémáknak 
pedagógiailag is értékesnek és hasznosnak 
kell lenniük, ajánlatos tematikai és 
módszertani előválogatással behatárolni a 
lehetőségeket. De még ha pedagógusok 
„ajánlják” is a projekttémákat, és tanácsadó-
támogató szerepet töltenek is be, biztosítani 
kell, hogy a diákok az életkorukhoz mérten 
minél inkább kivegyék részüket a tervezésből 
és a lehető legnagyobb önállósággal 
dolgozzanak a projektek lebonyolításában. 
Máskülönben elvesznek a projektmunka 
különleges pedagógiai értékei, mint 
például az együttes döntéshozatal, a 
tapasztalatszerzésből fakadó tanulás, a 
cselekvésorientáltság, az önállóság és az 
átfogó kompetenciafejlesztés. Ezért a projekttémákat mindig a résztvevő diákokkal közösen 
kell kiválasztani, és a projektet magát is – amennyire lehetséges - az ő ötleteik alapján kell 
lebonyolítani. 

2.3.6.: Közös szakkörök

Ha az együttműködő iskolák közel vannak egymáshoz vagy könnyen és gyorsan 
megközelíthetők, a diákok számára közös szakköröket is lehet szervezni. Ilyenek lehetnek 
például: 

kórus vagy zenekar •	

néptáncos vagy népzenei kör•	

színjátszó kör•	

nyelvi szakkör•	

sportszakkör•	

iskolákon átívelő, közös, országos és nemzetközi projektek (pl. Comenius).•	

2. Az együttműködés elemei
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2.4: Az átmenet szervezése

2.4.1: Dokumentálási lehetőségek

Visszajelzések (visszacsatolás)
Az iskolák közötti együttműködés minősége azon is mérhető, hogy a diákok egyes saját 
tevékenységeiket milyen mértékben találják pozitívnak, ösztönzőnek és bátorítónak. 
Ezért szükséges, hogy az együttműködő intézmények és azok tanárai a tanulók egyéni 
és dokumentálható visszajelzései segítségével átláthatóvá tegyék, mely együttműködési 
tevékenység volt körükben a legsikeresebb. A visszajelzések érdekében kérjük meg a 4. 
osztályos diákokat, hogy mindegyik tevékenység után otthon töltsenek ki egy egyszerű 
kérdőívet smiley-k segítségével. A szülőket pedig arra bíztatjuk, hogy beszéljék meg a 
gyerekükkel, hogy érezte magát az adott tevékenység során. A gyerek arra vonatkozó szóbeli 
visszajelzéseit, hogy mi tetszett neki különösen, hol érezte magát bizonytalannak, esetleg hol 
ütközött problémába, a szülők a kérdőív hátoldalára vagy szélén lévő szövegmezőbe írhatják. 
Előtte azonban tisztázni kell a szülőkkel, hogy lehetőleg a gyerekük visszajelzését írják le, és 
ne a saját interpretációjuk és véleményük kerüljön előtérbe. A 8. osztályosok természetesen 

2.3.7: Tanításon kívüli közös tevékenységek

Az együttműködés keretében az éves munka 
tervezésekor figyelni kell arra, hogy lehetőleg 
sok közös iskolai tevékenységre kerüljön sor. A 
tanításon kívüli programok sokfélék lehetnek, 
példaként itt csak néhányat említünk: 

közös ünnepek •	

közös versenyek •	

4. és 5. osztályban közös kézműves-•	
napok az ünnepek előtt

nemzetiségi napok•	

múzeumlátogatások•	

mozi- és színházlátogatás•	

túrák, kirándulások•	

sportrendezvények•	

Ezeknél a tevékenységi formáknál mindig 
érdemes átgondolni, hogy lehetséges-e a 
szülők bevonása.
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szülői segítség nélkül fogalmazhatják meg a 
szöveges válaszaikat. Ezek a visszajelzések 
fontos részei az együttműködési program 
kiértékelésének, és arra szolgálnak, hogy 
az esetlegesen felmerülő problémákra 
időben reagálni lehessen, illetve arra is, 
hogy a következő év programját már ennek 
megfelelően alakítsuk.

Portfólió
A portfólió az utóbbi években Magyarországon 
is egyre gyakrabban kerül előtérbe a 
pedagógiai eszmecsere és gyakorlat szintjén 
is, bár még nem minden képzési szinten 
terjedt el. A portfólió pozitív értékelésének 
oka abban rejlik, hogy a reprezentatív 
munkák kapcsán remekül dokumentálják, 
és így jól láthatóvá teszik az egyes tanulók 
egyéni fejlődését. A portfóliók nemcsak a 
pedagógusoknak segítenek tudatosabban 
követni a diákok egyéni képességeinek 
fejlődését, hanem előnyösek, fontosak a 
szülőkkel való együttműködés során is, mivel ezáltal ők is figyelemmel kísérhetik a gyermekük 
egyéni tanulását és fejlődését. Végül, a portfólió a tanulók számára sem lebecsülendő eszköz 
ahhoz, hogy a saját fejlődésükön elgondolkodjanak. 

A portfólió egyszerűbb esetben egy mappa, amelybe a tanulók jól sikerült munkáit gyűjtik. 
Hogy mi kerüljön a portfólióba, a diákok döntése is. A portfólió technikailag igényesebb 
változata a munkák és tevékenységek gyűjteménye elektronikus formában, melynek előnye, 
hogy ebben helyet kaphatnak a szóbeli vagy színészi produkciók is.

Rövid személyleírás 
Az átadó iskolában töltött utolsó év vége felé a diákok készíthetnek (4. osztályban szükség 
esetén külső segítséggel) saját magukról egy „Steckbrief”-et, azaz rövid leírást, amely 
vázlatosan bemutatja a pozitív tulajdonságaikat, hobbijaikat, érdeklődési körüket. Fontos, hogy 
ebben a leírásban valóban csak pozitív tulajdonságok szerepeljenek. Ez nemcsak az átvevő 
iskola pedagógusai számára szolgál kiegészítő információként a gyerek önértékeléséről, 
hanem arra is felhasználható lesz, hogy a tanulók az első tanítási napokon az új osztályban 
ennek segítségével mutatkozhassanak be.

2. Az együttműködés elemei
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2.4.2: Kezdetek az új iskolában

Patronálás az átvevő iskolában
Már az átvevő iskolával közös együttműködési 
tevékenységek leírásakor rámutattunk arra, 
hogy az átadó iskola diákjainak az átvevő 
iskola felsőbb osztályos tanulói is gondját 
viselhetik. Ezen túlmenően azonban ajánlatos 
minden új tanuló mellé – az első évben 
– egy patrónust is állítani. Az ő feladata, 
hogy segítse az „újoncot” az iskolában való 
tájékozódásban, és mellette álljon, ha kisebb 
nehézségek adódnak. A következő években 
a most patronáltak átveszik ezt a feladatot, 
és mint patrónusok, ők segítik a jövendő 
korosztály beilleszkedését. Ez az akció nem 
csupán nagy segítség az iskolát kezdőknek, 
hanem jelentős mértékben hozzájárul 
a gyerekek szociális kompetenciájának 
fejlesztéséhez is. Így ugyanis valóságos 
szituációban tanulhatják meg, hogyan kell 
egymásért felelősséget vállalni.

Ismerkedő kirándulás
Ahhoz, hogy a tanulók minél gyorsabban és kötetlen hangulatban megismerhessék 
egymást, mindjárt évkezdéskor érdemes egy osztálykirándulást szervezni. Ez az alkalom 
kiváló lehetőséget nyújt a kísérő tanároknak, hogy megfigyelhessék a gyerekek szociális 
viselkedését.

Közös házirend kidolgozása
Hogy a diákok minél hamarabb azonosulni tudjanak az új osztályközösséggel, ajánlatos 
demokratikus keretek között közös szabályokat felállítani. Az egyes diákok feladata olyan 
szabályok megfogalmazása, ami szerintük válaszol arra kérdésre, hogy „Hogyan kellene 
viselkednünk ahhoz, hogy az osztályban mindenki jól érezze magát és tanulni tudjon?”. 
A hasonló tartalmú kijelentéseket összegyűjtjük, és a végén néhány pontra csökkentjük, 
amiket aztán az osztályközösség szavazással fogad el. A kész házirendet (amely tartalmazza 
a szabályok megszegésekor járó szankciókat is) minden tanuló aláírja és egy nagy plakáton 
kifüggesztik a terem falára. A szabályok közös kidolgozása és a szavazás természetesen nem 
csak az átmenet előtt álló osztályoknak hasznos, hanem alapvető pedagógiai módszer lehet 
mindegyik osztályban mind az átadó, mind az átvevő iskolában.
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