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1. A. A tanulmányok során megállapításra került, hogy a személyiséget biológiai örökletes tényezők és a
környezet, valamint a nevelő hatások egymással kölcsönhatásban határozzák meg. Vajon a szülői háttér
vagy inkább a környezet az erősebb? Fejtse ki véleményét és mutassa be a nevelés szerepét a személyiség
fejlődésére akár munkahelyi példákon keresztül is!
1. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A jelenleg 16 éves diák nagyon értékes munkaerő. Saját elhatározásból választotta a szakmát, a szülei
egyetértésében. A gyakorlati helyén jó munkát végez, szeretik az ott dolgozók és a gyakorlati vezetője is,
de gyakran hiányzik. Ennek az a következménye, hogy lassabban halad a feladatok elsajátításában, közepes
a felkészültsége, tempója, könnyen feladja az általa nehéznek ítélt feladatot, nem fogad el akárkitől
segítséget, de ugyanakkor nagyon sikerorientált. A szakmát nem akarja feladni, abbahagyni.
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ saját elhatározás
+ célja van
+ értékes munkaerő
+ szeretik az ott dolgozók
+ szereti a szakmáját
- lassabb feladat elsajátítás, tempó
- közepes felkészültség
- könnyen feladja a rá bízott feladatot
- nem fogad el akárkitől segítséget
- sok hiányzás

2. A. A szakmai gyakorlat definíciójából kiindulva, ismertesse, hogy milyen készségekre és
tapasztalatokra van szükség, az eredményes gyakorlatvezetői tevékenység ellátásához (a tanuló és a
gyakorlatvezető kapcsolatában)?
Mutasson be néhány példát, amelyek eredményesen segítették a gyakorlatvezetői/vezetői tevékenységét!
Mondjon példát olyan esetre is, amelyet már másképpen oldana meg a tanultak alapján!
2. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A jelenleg 16 éves diák jó munkaerő, de ellenálló. Szülei választották az iskoláját és a szakmát, amit
jelenleg tanul. A gyakorlati helyén jó munkát végez, a rábízott feladatot gyorsan elvégzi, de elégedetlen
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mindennel és mindenkivel. Az iskolai tanulásban (és a gyakorlaton is) kevéssé motivált. Figyelme könnyen
elterelhető, nem összpontosít megfelelően a magyarázatra, bemutatásra. Ugyanakkor, ha figyel, azonnal
megoldja a rábízott feladatokat, legyen az bármilyen nehézségi fokú.
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
+ a nehéz feladatokat is megoldja
+ gyorsan dolgozik
- dacos a szakmát illetően
- örökké elégedetlen
- kevéssé motivált
- figyelmetlen

3. A. Hazánk oktatásában, az utóbbi időben hangsúlyosan előtérbe került a kompetencialapú oktatás. Az
Európai Tanács Oktatás és képzés 2010 programjában már öt új alapkészséget fogalmazott meg.
Szakmájában melyek azok a kompetenciák, melyek nélkül nem lehet már jó szakemberré válni! Fejtse ki
véleményét a témával kapcsolatban!
3. B. Pedagógiai ismeretei alapján tervezzen egy gyakorlati foglalkozást a megadott szempontok
alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a szituáció optimális megoldására!
Az iskola Önt és kollégáját kéri fel egy kedvcsináló gyakorlati óra megtartására, melyben a szakmája
szépségeit helyezik előtérbe!
A diákok, akiknek az órát tartják, még nem ismerik a szakmát, nem voltak még vállalati környezetben,
általános iskolás 7. osztályos tanulók. Önök nem ezzel a korosztállyal foglalkoznak a gyakorlati
képzőhelyen, de szeretnék a szakmát népszerűsíteni és a diákokat ebbe az irányba mozdítani
szakmaválasztás terén.
Pedagógiai szempontból, mit helyezne előtérbe, a figyelem, emlékezet, gondolkodás, érdeklődés,
gyakorlatközpontúság szempontjából?
Milyen további sajátosságokat vennének figyelembe a program megtervezésénél, hogy örömtelibb élményt
szerezzenek a diákoknak? Fejtse ki pedagógiai gondolatait erről a témáról!
Fogalmak, kulcsszavak:
✓ Ez a korosztály még érzelmileg motiválható
✓ A szakma bemutatása: kézzelfogható közelségbe kell hozni a szakmát (esetleg ki is lehet próbálniuk
eszközöket, folyamatot stb…)
✓ Életkori sajátosságok figyelembe vétele (serdülőkorú fiatalok)
✓ Nemek közötti különbségek meghatározása (ha ez a szakmában fontos tényezőként jelenik meg)
✓ Differenciálás, kisebb csoportokban történő bemutatás, kipróbálás
✓ Játékos feladatokkal érdeklődés felkeltése
✓ Fegyelmezési problémák kiküszöbölése
✓ Élményszerűség fenntartása
✓ Többszörös intelligencia elemeinek használata
✓ Egyéb javaslat a tanultak alapján…
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4. A. A nevelésről szóló gondolatoknak két irányzata van: a normatív és az értékrelativista nevelési
koncepció. Leegyszerűsítve: „Az asztalos és a kertész”!
Fejtse ki véleményét a két koncepcióval kapcsolatban! Melyiket alkalmazná a munkahelyén? Indokolja
állítását!
4. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Az egyik diákja bejelenti, hogy iskolát és szakmát is fog váltani a következő tanévtől. A diák szorgalmas,
precíz, szófogadó, nagy munkabírású, szakmáját jól művelő diák. A gyakorlati képzőhelyén szeretik az ott
dolgozók, még sohasem volt probléma vele. Mint gyakorlati oktató nem érti, milyen megfontolásból döntött
így a tanulója, mivel nagyon jó szakember válna belőle, hiszen minden egyéni és szakmai kompetenciája
kiváló.
Próbáljon a pedagógia módszereivel, eszközeivel hatni a diákjára! Érveljen a szakma mellett a pedagógiát
felhasználva!
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat is megoldja
+ problémamentes
+ precíz, alapos a munkában
- más szakmai terület kipróbálása
- a szülők részvételének meghatározása a tanuló életében
- negatív motiváció előtérbe helyezése (pénz, siker, hatalom stb…)
- siker meghatározása az egyén életében

5. A. A hatékony kommunikáció lényege, hogy figyeljünk a saját és mások érzéseire. Ön a munkájában
mennyire figyel erre? Milyen kommunikációs gátak léphetnek fel, amelyek nehezítik a
konfliktushelyzetek megoldását? Hozzon példákat az eddigi tapasztalataiból!
5. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A diákja 16 éves, és sok probléma van vele a gyakorlati képzőhelyén. Az ott dolgozó kollégák is
panaszkodnak rá. Önre vár ennek a feladatnak a megoldása!
A diák folyamatosan használja a mobiltelefonját, annak ellenére, hogy a gyakorlati képzőhely belső
szabályzata ezt minden dolgozónak megtiltja, a digitális eszközöket nem hajlandó nélkülözni. Legtöbbször
csak az internetes közösségekben kommunikál, nehéz vele megfelelő kapcsolatot teremteni. A további
problémák, hogy türelmetlen, legtöbbször motiválatlan, falja a „celebkultúra” híreit, és Ön úgy látja, hogy
a tanulási szokásai is teljesen mások. Ugyanakkor, ha bevonja a korszerű infokommunikációs eszközök
használatába, ha folyamatosan elfoglalja és mentorálja, interaktívan tanítja, önállósági törekvéseit hagyja
előtérbe kerülni, akkor nagyon jó munkaerő.
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Önnek alaposan fel kell készülnie a Z generáció, illetve a generációs különbségek jellemzőiből, hogy
feszültségmentes legyen az oktatás.
Hogyan kezelné a helyzetet és hogyan tudná a tanulót okosan beintegrálni, bevonni az optimális munkára?
Adjon tanácsot, mi lenne a megoldás, hogy munkáját szerető, magáért és másokért is felelősséget vállaló
fiatal felnőtt váljon belőle?
Fogalmak, kulcsszavak:
Generációs különbségek: X,Y,Z generáció fogalma
Kulturális különbségek
Pszichológiai jellemzők
Konfliktusok
Generációs különbségek:
A korosztály sajátosságainak elfogadása nem a „poroszos tekintélytiszteletre” alapozva
„Digitális bennszülött” fogalmának meghatározása
Kevés időt töltenek tanulással, olvasással
Mobiltelefonon és számítógépen nőnek fel
Több információhoz jutnak
Máshogy dolgozzák fel az információt
Másképp gondolkodnak
Internetes közösségekben szocializálódnak
Virtuális világ hatása alatt élnek

6. A. „Generációs különbségek” - ezt a megállapítást gyakran halljuk szinte minden területen.
Ön is tudja és érzi ennek minden előnyét és problémáját a munkahelyén, akár a diákjaival vagy akár a
kollégáival kapcsolatban is. Mi jellemző a különböző generációkra, kiemelve a „Z” generációt!
6. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A gyakorlati képzőhelyen lévő diákjára sok panasz érkezik a kollégáktól. A diák viselkedése, magatartása
problémás: sokszor agresszív, már-már durva bizonyos helyzetekben, kérésre szófogadatlan, nem veszi fel
a munkát, megbízhatatlan. Ugyanakkor néha olyan pozitív viselkedést és munkát mutat, amit tanítani
lehetne más diákoknak is.
Az iskola felé jelezte a problémát, de a válasz is hasonló volt, mint amit a munkahelye tapasztalt. Önre
hárul annak a pedagógiai feladatnak a megoldása, hogy a tanulót úgy segítse, nevelje, hogy a munkáját
maximálisan teljesítő, szerető és felelősségteljes személyiséggé váljon!
Ismertessen különböző pedagógiai megoldásokat a kialakult helyzetre!
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ esetenként: jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat megoldja
+ gyorsan és alaposan dolgozik
+ példa értékű a munkája
- agresszív, támadó viselkedés
- visszabeszél, neveletlen
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-

nem dolgozik megfelelően
nem udvarias, nem előzékeny
nem alázatos a munkájában és a többi kollégával

7. A. A motiváció egy belső késztetés, melynek eredménye a motiváltság. A tanulás és tanítás egyik
nagyon fontos eleme. Hogyan tudjuk elérni, hogy motivált tanulóink és motivált dolgozóink legyenek?
Saját munkájából hozzon konkrét példákat a sikeres motiválásra! Mutasson be olyan esetet is, amikor
eredménytelen volt a motiválás módszere!
7. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön a szakmája gyakorlati oktatója. Nehéz eset elé állítják a kollégái egyik tanulójával kapcsolatban. A diák
roma származású és sok előítélettel találkozik a gyakorlati munkahelyén. A diákkal fegyelmezési,
viselkedésbeli gondok adódnak leginkább, de ezek is csak bizonyos esetekben. A diák összességében jól
végzi a munkáját, a nehéz fizikai munkától a könnyebb munkáig mindent rá lehet bízni.
Milyen pedagógiai módszerekkel tudná megoldani az esetenként jelentkező munkahelyi feszültséget, hogy
a diák jól érezze magát a munkahelyén, és felelősségteljes fiatal felnőtté váljon?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ esetenként: jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat megoldja
+ gyorsan és alaposan dolgozik
+ a munkában megbízható
- visszabeszél, neveletlen
- sokszor fegyelmezetlen
- nem udvarias, nem előzékeny
- nem alázatos a munkájában és a többi kollégával

8. A. „A tükörneuronjaink segítségével az agyunk modellezi a másik agy viselkedését, vagyis mintegy
átéljük, amit a másik átél…”
Az empátia érzése a munkahelyen nélkülözhetetlen főleg, ha diákokat, kollégákat tanítunk. Fejtse ki a
tanultak alapján, hogy milyen a megfelelő empatikus viselkedés? Hozzon konkrét munkahelyi példákat a
témával kapcsolatosan (pozitív és negatív példákat is)!
8. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön öt szakközépiskolai diák gyakorlati oktatásvezetője. Diákjaiból két diák nagyon jól végzi a munkáját, a
munkához való hozzáállásuk pozitív, a nehéznek ítélt feladatot szinte azonnal megoldják, az iskolai
tanulásban is jeleskednek, a kollégák és a tanáraik szeretik őket. Csupa pozitívumot lehet elmondani róluk
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külön-külön, de ha ők ketten együtt vannak, nem jönnek ki egymással, állandó konfliktus van közöttük,
vitatkoznak, versenyeznek egymással és sokat veszekednek. A gyakorlati képzőhelyen a többi kolléga is
már szóvá tette ezt. Ön a két diákot nem tudja beosztani egymástól külön műszakba, még csúsztatott
kezdéssel sem, mert messziről járnak dolgozni, és a szülők külön kérése volt a késleltetett munkakezdés.
Milyen pedagógiai megoldást tudna ajánlani a helyzet megszűntetésére? Milyen módszerekkel tudná
kibékíteni a két diákot egymással és megszüntetni a versengést közöttük?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ a két diák nagyon jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat megoldják
+ gyorsan és alaposan dolgoznak
+ a munkában megbízhatóak
+ általában mindenki szereti őket
- egymással elviselhetetlenek, vitatkoznak
- állandó versengés van közöttük
- együtt nem dolgoznak megfelelően
- nem tudnak megfelelően kommunikálni egymással

9. A. Tekintse át és értelmezze saját szakmája szakmai és vizsgakövetelményét (SZVK)! (A tétel
kihúzásakor ezt megkapja.) Ismeretei, tapasztalatai alapján az SZVK-t mivel lehetne kiegészíteni? Mivel
nem ért egyet az ebben leírtakkal? Hogyan módosítaná, újítaná, modernizálná, ha Önt kérnék meg az
átírására?
9. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Több éves gyakorlati oktatói tapasztalattal rendelkezik. Az utóbbi időben észrevette, hogy a tanulói nem
csinálják meg rendesen, vagy nem úgy végzik el a rájuk bízott feladatot, ahogy Ön elmagyarázta és kérte
tőlük. Elmondható, hogy a tanulók többnyire figyelnek. Van, aki hamar végez a feladatával, de van olyan
diák, akinek sokkal több idő szükséges a megoldáshoz. Egy biztos, az elvégzett munka minősége nem
olyan, amit Ön elvár tőlük!
Keressen megoldásokat erre a problémára a pedagógia tárházából! Ne csak a diákokban keresse a megoldás
lehetőségét, hanem pedagógiai megoldásokat is nézzen!
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ a két diák nagyon jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat megoldják
+ gyorsan és alaposan dolgoznak
+ a munkában megbízhatóak
+ általában mindenki szereti őket
- egymással elviselhetetlenek, vitatkoznak
- állandó versengés van közöttük
- együtt nem dolgoznak megfelelően
- nem tudnak megfelelően kommunikálni egymással
- a többi kollégát zavarják a munkában
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10. A. A szakmai gyakorlat egy sajátos tanulási folyamat. Részletesen mutassa be, hogy a tanítás-tanulás
folyamata szempontjából a tanulóban milyen pozitív változások mehetnek végbe! Soroljon fel néhány
tényezőt, amely gátja lehet az eredményes tanulási folyamatnak!
10. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön több éves gyakorlati oktatói tapasztalattal rendelkezik. Sok diák került ki a keze alól a munka világába.
A diákok szeretik, elismerik a munkáját. A mai megváltozott értékrendű világban ez fontos tényező, hiszen
ez lendülettel, energiával tölti fel Önt.
Az utóbbi időben nem érti miért, de nagyon sok reklamáció érkezik a szülőktől a gyakorlati oktatásával
kapcsolatban. Ebből kifolyólag úgy érzi, hogy a szülők szeretnék átvenni az egész szakmai irányítást Öntől,
folyamatosan kritikákkal bombázzák.
Hogyan tudná a helyzetet megoldani, a helyes arányt megtalálni Ön és a szülők között a szakmát illetően?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ kiemelkedő oktató munka
+ a diákok szeretik, elismerik
+ hajlandó a változtatásra a kor szellemének megfelelően
+ tele van energiával, lendülettel
- folyamatos kritika a szülők felől a szakmai munkáját illetően
- szülők beleszólása az oktatásba
- kommunikációs zavar az oktató és a szülők között

11. A. Az információgyűjtés, a tények és azok bemutatása valójában nem más, mint a „mit tanulunk”
kérdésre adandó válasz. Az alábbi ábra alapján mutassa be az információfeldolgozás folyamatát!
Szakmájából hozott példa alapján értelmezze a folyamat fogalmait, jellemzőit!
Új
információ

analízis

szintézis

absztrakció

11. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Önt gyakorlati oktatónak nevezik ki a munkahelyén, ahol már több éve dolgozik. A munkáját eddig is
nagyon jól végezte, ezért is bízzák Önre a tanulókat, és ez a kinevezés ennek elismerése is, mégis megijeszti.
Nincs saját ekkora korú gyereke, és nem tudja, mit kell velük kezdeni. Másrészről kihívásnak is tekinti, egy
új feladatnak.
Ma bejelentették Önnek, hogy holnaptól 3 gyakornokkal fog dolgozni. Lesz néhány órája velük a nap
folyamán, hogy bevezesse őket a gyakorlati hely életvilágába, megtervezzék a közös munkát.
Mit tesz holnap és az azt követő időszakban?
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Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ elismerés
+ új feladat, kihívás
+ változtatás lehetősége
+ tudás átadásának lehetősége
- félelmek a korosztállyal kapcsolatosan
- tapasztalatlanság
- tisztázatlan helyezetek iránti félelem

12. A. Az egyik diák egy órát késik a közösen megbeszélt programról. A többiek nagyon dühösek rá, majd
kiderül, hogy valaki neki ezt a későbbi időpontot adta meg. Milyen típusú konfliktus ez az alábbi ábra
lehetőségei közül? Mondjon példákat a többi okból kialakuló konfliktusra is!

12. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön egy kisebb csoport diák gyakorlati oktatója. Az egyik diákjával kapcsolatosan érzi, hogy nagyon
idegesíti a megjelenése. Úgy vágatta le a haját, hogy az egyik oldalt nagyon rövidre, a másik oldalt hosszúra
hagyva, amit részben kékre festetett. Emellett a diák jó munkaerő, okos, odafigyelő, elvégzi a munkát, bár
néha időben elkésik. Ön úgy érzi, hogy ez a hajviselet tiszteletlen a munkahely irányába, és lázadást sugall.
Ráadásul a kollégái is felfigyeltek a furcsa diákra, és Önnek megjegyzéseket tesznek rá. Nem tudja, hogy
mit tegyen a kollégáival, és a diákjával.
Mit test? Mit gondol?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
+ okos
+ odafigyelő
8
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tiszteletlennek érzett hajviselet
kollégák megjegyzései
saját rossz érzések
késések

13. A. A szükségletek a legalapvetőbb és legősibb motívumok. A szükségletek hierarchiát képeznek.
Példákon keresztül mutassa be Maslow szükséglethierarchiáját!

13. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön tapasztalt gyakorlati oktató, de most olyan esettel találkozik, amivel eddig kevésbé. Az egyik diákja,
aki már nem az első gyakorlatát tölti Önnél, és eddig meg volt vele, a munkájával és a szorgalmával
elégedve, nagyon megváltozott.
Rendszeresen úgy érkezik, mintha nem teljesen lenne magánál, mintha nem lenne józan, de a diák
határozottan állítja, hogy nem iszik, és nincs is italszaga. Viszont az elmúlt héten két kisebb balesete is volt.
Egyre rosszabbul öltözködik, és kevésbé láthatóan kevesebb időt fordít a személyi higiéniájára. Továbbra
is igyekszik, de a munkája pontatlanná és lassúvá vált, többször elrévedezik. De kedves és együttműködő.
Nagyon csöndes.
Mit tesz?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
9

+ kedves
+ együttműködő
- személyi higiénia csökken
- lassúság
- pontatlanság
- esetleg drog- vagy családi problémák

14. A. A tanulás folyamatában fontos elem az elindítás után a folyamat fenntartása, működtetése. A
mellékelt ábra alapján mutassa be a gyakorlatban fellépő tanulásszervezési feladatokat! Értelmezze az ábrán
látható fogalmakat!
aktivizálás

tanulási feladat
szakmai gyakorlati
feladat

motiválás

megerősítés

14. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön tapasztalt gyakorlati oktató. Új csoport diákkal dolgozik már lassan két hete, és aggódni kezdett. Először
csak egyikük késett el, elnézést kért, és becsatlakozott a munkába. Aztán már kettő. És egyre több. A
késések hossza is megnőtt. Eddig nem csinált ebből konfliktust, úgy volt vele, hogy aki időben érkezik,
megérdemli, hogy ne a konfliktussal menjen el az ideje a többieknek, de ma már időben csak egy fiatal
érkezett meg, és nagyon nevetségesnek érezte magát, és amikor fél órával a kijelölt kezdés után kezdődött
csak meg a munka, akkor már a sürgetés is nagyon nyomasztó volt, hogy mindent be tudjanak fejezni.
Mit tesz?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ nyitott
+ /- konfliktuskerülő
+ ne azokat érintse a konfliktus, akik nem követték el
- növekvő késések
- nevetségesnek érzi magát
- munka rovására megy
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15. A. Az ellenőrzés és értékelés célja a visszacsatolás, a megszerzett tudás, képesség, kompetencia
meglétének és alkalmazásának bizonyítéka.
Mutassa be az értékelés szerepét, fontosságát gyakorlatvezetői munkájában! Mondjon példákat,
szempontokat a tanulók értékeléséhez!
15. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön tapasztalt gyakorlati oktató. Új gyakornokja érkezett, és ez először egy jó történetnek indult. Az első
két héten a diák nagyon ügyesen dolgozott, sőt, a gyakorlatlanságához képest kifejezetten tehetségesnek
bizonyult, komplex feladatokat is megoldott már. Ezután a harmadik héten hamarabb elkéretőzött, mert
családi programja volt, és Ön úgy látta, hogy úgyis gyorsan halad, miért ne. Erre a következő héten is
elkéretőzött valami más indokkal, ami egy valóban értékes szakmai program volt, ezért oda is elengedte.
Tegnap pedig ismét elkéretőzött, valami különmunka miatt. A diák a kevesebb gyakorlati idő alatt is
megcsinál és megtanul annyit, mint a többiek, de nem csak a teljesítmény számít, hanem az együttműködés,
az együtt töltött idő és az elköteleződés is. Rossz érzései vannak.
Mit tesz?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
+ szorgalmas
+ gyors
+ komplex problémák megoldására képes
+ tehetséges
- nem elkötelezett
- visszaél az engedékenységgel
- együttműködés rovására megy
- nem lehet építeni a jelenlétére

16. A. Ismertesse és mutassa be saját tapasztalatai alapján az iskola és a gyakorlóhely kapcsolatát a
szakmai gyakorlat szervezésének folyamata szempontjából! Tegyen konkrét javaslatot a kapcsolat
fejlesztésére! Milyen konfliktusok, feszültségek merültek fel az eddigi gyakorlatok során? Mutassa be egy
konkrét eset kapcsán, hogyan sikerült a problémát feloldani, megoldani? A mellékelt ábra alapján
értelmezze a kapcsolat lényegét, folyamatát!
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iskola
gyakorlóhely

a szakmai gyakorlat
tervezése-szervezése

• tanulói adottságok ismerete
− a tudás átadás módja
− módszerek, eszközök
• képességek, készségek kialakítása, fejlesztése
• elért tudásszint mérése
− értékelés
• szakmai kompetenciák
− gyakorlatvezetői koncepció
− iskolai, szakmai elvárások

Eredmény: kompetenciák

16. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A jelenleg 16 éves diák jó munkaerő, de ellenálló. Szülei választották az iskoláját és a szakmát, amit
jelenleg tanul. A gyakorlati helyén jó munkát végez, a rábízott feladatot gyorsan elvégzi, de elégedetlen
mindennel és mindenkivel. Az iskolai tanulásban (és a gyakorlaton is) kevéssé motivált. Figyelme könnyen
elterelhető, nem összpontosít megfelelően a magyarázatra, bemutatásra. Ugyanakkor, ha figyel, azonnal
megoldja a rábízott feladatokat, legyen az bármilyen nehézségi fokú.
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
+ a nehéz feladatokat is megoldja
+ gyorsan dolgozik
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dacos a szakmát illetően
örökké elégedetlen
kevéssé motivált
figyelmetlen

17. A. A reális önismeretnek és önkontrollnak fontos szerepe van a gyakorlatvezető sikeres szakmai
munkájában. Eddigi szakmai munkájából soroljon fel olyan élethelyzeteket, amikor önismerete vagy
önkontrollja segítette, hogy sikereket érjen el!
A mellékelt ábra a „Johari-ablak”-ot mutatja be. Beszéljen arról, amikor meg tudott önmagáról valami új
tulajdonságot, az mennyiben befolyásolta további szakmai munkáját!

17. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
A diákja 16 éves, és sok probléma van vele a gyakorlati képzőhelyén. Az ott dolgozó kollégák is
panaszkodnak rá. Önre vár ennek a feladatnak a megoldása!
A diák folyamatosan használja a mobiltelefonját, annak ellenére, hogy a gyakorlati képzőhely belső
szabályzata ezt minden dolgozónak megtiltja, a digitális eszközöket nem hajlandó nélkülözni. Legtöbbször
csak az internetes közösségekben kommunikál, nehéz vele megfelelő kapcsolatot teremteni. A további
problémák, hogy türelmetlen, legtöbbször motiválatlan, falja a „celebkultúra” híreit, és Ön úgy látja, hogy
a tanulási szokásai is teljesen mások. Ugyanakkor, ha bevonja a korszerű infokommunikációs eszközök
használatába, ha folyamatosan elfoglalja és mentorálja, interaktívan tanítja, önállósági törekvéseit hagyja
előtérbe kerülni, akkor nagyon jó munkaerő.
Önnek alaposan fel kell készülnie a Z generáció, illetve a generációs különbségek jellemzőiből, hogy
feszültségmentes legyen az oktatás.
Hogyan kezelné a helyzetet és hogyan tudná a tanulót okosan beintegrálni, bevonni az optimális munkára?
Adjon tanácsot, mi lenne a megoldás, hogy munkáját szerető, magáért és másokért is felelősséget vállaló
fiatal felnőtt váljon belőle?
Fogalmak, kulcsszavak:
Generációs különbségek: X,Y,Z generáció fogalma
Kulturális különbségek
Pszichológiai jellemzők
Konfliktusok
Generációs különbségek:
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A korosztály sajátosságainak elfogadása nem a „poroszos tekintélytiszteletre” alapozva
„Digitális bennszülött” fogalmának meghatározása
Kevés időt töltenek tanulással, olvasással
Mobiltelefonon és számítógépen nőnek fel
Több információhoz jutnak
Máshogy dolgozzák fel az információt
Másképp gondolkodnak
Internetes közösségekben szocializálódnak
Virtuális világ hatása alatt élnek

18. A. A tanulónak éreznie kell, hogy őt megértik, törekvéseit elfogadják. Ez a folyamat csak akkor mehet
végbe, ha a pedagógus érdeklődése, figyelme a tanuló felé fordul. Tapasztalatai alapján soroljon fel olyan
gyakorlatvezetői személyiségjegyeket, amelyek pozitívan befolyásolják a tanuló személyiségfejlődését!
Soroljon fel négy tényezőt, amelyek biztosíthatják a sikert a gyakorlat vezetésében! Egyik választott
tényező szerepéről beszéljen részletesen.
18. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Több éves gyakorlati oktatói tapasztalattal rendelkezik. Az utóbbi időben észrevette, hogy a tanulói nem
csinálják meg rendesen, vagy nem úgy végzik el a rájuk bízott feladatot, ahogy Ön elmagyarázta és kérte
tőlük. Elmondható, hogy a tanulók többnyire figyelnek. Van, aki hamar végez a feladatával, de van olyan
diák, akinek sokkal több idő szükséges a megoldáshoz. Egy biztos, az elvégzett munka minősége nem
olyan, amit Ön elvár tőlük!
Keressen megoldásokat erre a problémára a pedagógia tárházából! Ne csak a diákokban keresse a megoldás
lehetőségét, hanem pedagógiai megoldásokat is nézzen!
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ a két diák nagyon jó munkaerő, nagy munkabírású
+ a nehéz feladatokat megoldják
+ gyorsan és alaposan dolgoznak
+ a munkában megbízhatóak
+ általában mindenki szereti őket
- egymással elviselhetetlenek, vitatkoznak
- állandó versengés van közöttük
- együtt nem dolgoznak megfelelően
- nem tudnak megfelelően kommunikálni egymással
- a többi kollégát zavarják a munkában

19. A. Az értékeléssel mintegy tükröt állítunk a tanuló elé. Mutassa be, miért fontos, hogy az értékelés
mindig a tanuló erősségére építsen! A ,,szociális tükör”, mint értékelési folyamat, hogyan segíti az ,,Énerős
ember” kialakulását!
19. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
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Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Önt gyakorlati oktatónak nevezik ki a munkahelyén, ahol már több éve dolgozik. A munkáját eddig is
nagyon jól végezte, ezért is bízzák Önre a tanulókat, és ez a kinevezés ennek elismerése is, mégis megijeszti.
Nincs saját ekkora korú gyereke, és nem tudja, mit kell velük kezdeni. Másrészről kihívásnak is tekinti, egy
új feladatnak.
Ma bejelentették Önnek, hogy holnaptól 3 gyakornokkal fog dolgozni. Lesz néhány órája velük a nap
folyamán, hogy bevezesse őket a gyakorlati hely életvilágába, megtervezzék a közös munkát.
Mit tesz holnap és az azt követő időszakban?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ elismerés
+ új feladat, kihívás
+ változtatás lehetősége
+ tudás átadásának lehetősége
- félelmek a korosztállyal kapcsolatosan
- tapasztalatlanság
20. A. A nevelési módszerek a nevelési folyamat fontos elemei, tényezői. Ismertesse, hogy az alkalmazott
nevelési módszereket milyen tényezők határozzák meg! Az alábbi ábra a nevelési módszer típusait mutatja
be annak jellemzőit, hatását a nevelési folyamatban.
Nevelési módszer

meggyőzés módszere

tevékenység
megszervezésének
módszere

magatartásra ható
módszerek

20. B. A pedagógiai ismeretei alapján elemezze az alábbi helyzetet!
Határozza meg a problémákat és a pozitívumokat a tanultak alapján!
Adjon pedagógiai javaslatokat a helyzet optimalizálására!
Ön tapasztalt gyakorlati oktató, de most olyan esettel találkozik, amivel eddig kevésbé. Az egyik diákja,
aki már nem az első gyakorlatát tölti Önnél, és eddig meg volt vele, a munkájával és a szorgalmával
elégedve, nagyon megváltozott.
Rendszeresen úgy érkezik, mintha nem teljesen lenne magánál, mintha nem lenne józan, de a diák
határozottan állítja, hogy nem iszik, és nincs is italszaga. Viszont az elmúlt héten két kisebb balesete is volt.
Egyre rosszabbul öltözködik, és kevésbé láthatóan kevesebb időt fordít a személyi higiéniájára. Továbbra
is igyekszik, de a munkája pontatlanná és lassúvá vált, többször elrévedezik. De kedves és együttműködő.
Nagyon csöndes.
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Mit tesz?
Fogalmak, kulcsszavak:
A pozitívumok és problémák meghatározása:
+ jó munkaerő
+ kedves
+ együttműködő
- személyi higiénia csökken
- lassúság
- pontatlanság
- esetleg drog- vagy családi problémák
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