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Az 1.4. részben olyan módszereket mutatunk be, amelyek alkalmazhatók a felvételi eljárás
részét képező motivációs beszélgetés során. Ez a beszélgetés alkalmat ad arra, hogy minél
pontosabban megítélhető legyen a felvételiző pályaalkalmassága mind általános és pedagógiai
tájékozottsága, mind személyiségi jellemzői alapján. Természetesen egy beszélgetés csak
korlátozott lehetőséget teremt a jelölt megismerésére, de valószínűleg segíti a legalkalmasabb
jelentkezők kiválasztását. Különösen fontosnak tartjuk a többféle feladathelyzetben
megnyilvánuló jelöltről kialakult összbenyomás és a képzési követelmények összevetését.
A beszélgetés időtartama minimum 30 perc. A bizottság tagjainak száma minimum 2 fő. Az
egyik oktató vezeti a beszélgetést, a másik pedig jegyzeteket készít, kitölti a megfigyelőlapot
és leírja az értékelést, de természetesen bekapcsolódhat a beszélgetésbe is.
A következőkben megadjuk a módszerekhez tartozó instrukciókat, a fontosabb szempontokat,
amelyekre figyelve a jelölt egyes képességeit, attitűdjét és viselkedését véleményezni és
értékelni lehet.
A módszerekhez tartozó szövegek, konfliktushelyzetek, képek, karikatúrák csak minták.
Minden tanárképző intézmény maga állíthatja össze azokat a konkrét eszközöket, amelyeket a
beszélgetésekben alkalmaz.
A módszerek ismertetése után olvasható az értékelőlap tervezete.

Az egészségügyi alkalmasság igazolása:
A motivációs beszélgetésre a jelentkezőnek magával kell hoznia a háziorvos által kitöltött és a
jelentkező által aláírt egészségügyi alkalmassági lapot, mellyel igazolja, hogy a pályára való
alkalmasság szempontjából kizáró okként szereplő egészségügyi problémák a jelentkezőnél
nem állnak fenn. Az értékelőlap tervezetét követően található meg a nyomtatvány az
egészségügyi alkalmasság igazolására.
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1.4.1. Egy pedagógiai témájú írás értelmezése
Instrukció:
Olvassa el a kapott szöveget, és fogalmazza meg gondolatait, véleményét a leírtakkal
kapcsolatban!
Javasolt értékelési szempontok:
Megérti-e az írás üzenetét? Képes-e megfogalmazni a lényegét? Milyen szinten fogalmazza
meg a véleményét? Képes-e empátiával viszonyulni a szegénységben élő gyermekek
problémájához? Érti-e a társadalmi különbségek jelentőségét a gyermekek fejlődésében?
MINTA SZÖVEG

Boldog szegények? Avagy ki számíthat sikeresebb életpályára
A nyár során több gyereket tudtunk patronálókhoz vinni, és több látogatónk is volt, aki a
mélyszegénységben élők helyzetét próbálta megérteni. Természetes, hogy a tapasztalatokból
mindenki véleményt formál, megoldást keres, mérlegel.
Többen érdekes szemszögből nézik a helyzetet.
Egyesek megfogalmazták azt a tényt, hogy a mélyszegénységben élő gyerekek érzelmekben
gazdagok, kiegyensúlyozottnak, boldognak tűnnek. A körülményeik miatt bizonyára
siránkozó, kesergő, de legalábbis depresszióba süllyedt gyerekeket vártak. Ehhez képest
boldog, mosolygó gyerekek szaladtak elénk, akik ölelgetve üdvözöltek bennünket, „csüngtek”
rajtunk, és, ha mezítláb is, ha többen ruhátlanul is, ha koszosan, tetvesen is, de határtalan
örömmel élték meg a találkozást. A kép csak tovább javult, amikor a foglakozást uzsonnával
egészítettük ki. Boldogan rajzoltak, játszottak, papírsárkányoztak attól függően, hogy éppen
mire adódott lehetőség. Veszekedés is csak az adományok körül bontakozott ki, hiszen nem
juthatott mindenkinek egyforma focilabda vagy kisautó.
Szóval, akinek volt összehasonlítási alapja a fővárosi, gazdag gyerekekkel, azok azt mondták,
a mi gyerekeink egészségesebb lelkületűek, mint a mindenhez könnyedén hozzájutó
gazdagok. Számukra úgy tűnt, hogy a mieink boldogabbak, érzelmekben gazdagabbak,
jobbak és stabilabbak az emberi kapcsolataik. Mert azok a gazdag gyerekek csak ülnek a
mindennel ellátott szobáikban, de nincs örömük benne, a szüleikkel sem jó a kapcsolatuk,
gyakran kábítószereznek, ellenőrizetlenül lesznek rabjai különféle káros szenvedélyeknek stb.
Biztosan így van. Nem vitatom: az első benyomások talán ezt sugallják.
Ám ha végiggondoljuk az életesélyeket, nem hiszem, hogy irigyelnünk kellene a mieinket, és
hozzájuk képest szánakoznunk a gazdag gyerekeken. Hiszen ott a legtehetségtelenebb
számára is megnyílhat az út. Ő feltételezhetően el fogja végezni az iskoláit, és megszerez
legalább annyi tudást, ami segít neki elindulni valamerre. Nálunk a legtehetségesebbet is
lehúzza a nyomor, az itteni iskola nem tudja felvenni a harcot a családok által képviselt
értékrenddel, amit meghatároz a szülők iskolázatlansága és a munkalehetőségek hiánya.
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Tisztában vagyok persze azzal, hogy a fővárosi gazdag családból származó gyerekek között is
akadnak olyanok, akik már szinte az összes középiskolát bejárták, és sehol sem képesek
megállni a helyüket. De még nekik is van valami lehetőségük. Számukra addig keresnek,
amíg nem találnak, többé-kevésbé megfelelő intézményt. Aki nálunk kimarad az iskolából,
annak nincs más lehetősége: végérvényesen lemorzsolódik.
Mindkét említett kategóriában lehetnek kivételek, de engem a többség sorsa nyomaszt.
Gondoljunk csak Maslow szükséglethierarchiájára! Akinek hiányoznak az alapvető létezési
feltételei, annál a magasabb rendű szükségletek meg sem jelennek már. Márpedig a
mélyszegénységben élő gyerekeknél a piramis alapját képező szükségletek maradnak
kielégítetlenül.
L. Ritók Nóra (www.ofoe.hu )
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1.4.2. Egy iskolai konfliktushelyzet értelmezése
Instrukció:
Olvassa el a helyzetet, és fogalmazza meg, mit gondol ezekről a helyzetekről!
Javasolt értékelési szempontok:(pl. problémaérzékenység, szövegértés, szövegalkotás)
Megérti-e a konfliktushelyzet lényegét?Milyen nézőpontot válasz a konfliktushelyzet
értelmezéséhez?Milyen beállítódás jelenik meg a véleményében? A hatalom bevetésének
mértéke eltér-e az elfogadhatótól?
MINTA HELYZETEK
Angol óra egy általános iskolai 8. osztályban. Néhány fiú szórakoztatja az utolsó padokban ülőket. A
tanár nem tudja őket bevonni a munkába, akármilyen érdekes feladatot ad. Többszöri figyelmeztetés
ellenére is tovább beszélgetnek. Kamaszos nevetés tör ki bebőlük, mert az egyik fiú táskájába
beleöntöttek egy üveg kólát.
Hetedik osztályban az utolsó témazáró dolgozatot osztják ki a diákoknak. Mint mindig, most is kéri a
tanárnő, nézzék át a pontokat, hogy az esetleges tévedés időben kiderüljön. Misi nagyon elmélyülten
hasonlítja össze a dolgozatát a szomszédjával, és pár perc múlva kijön az asztalhoz jelezni, hogy egy
pont hiányzik a négyeshez, és ő megtalálta. Aláhúzott a tanárnő egy szót, pedig ő jól írta. Valóban a
helyes formát lehet látni a füzetben, de látszik, hogy átírták az előző változatot. Annyit fűz hozzá, hogy
először valóban rosszul írta, de még a dolgozatíráskor kijavította. A tanárnő pontosan emlékszik, hogy
többször is elolvasta Misi dolgozatát, mert látta, hogy csak egy pont hiányzik a jobb jegyhez. Akkor nem
volt benne javítás.

Nyolcadikos koráig Gabi szófogadó, szorgalmas, jól tanuló lány volt, egyike a legjobbaknak. A
gimnázium első évére azonban megváltozott, nem tanul, nem figyel, az osztályzatai is egyre
gyengébbek. Édesanyja felkeresi az osztályfőnököt a fogadóórán, és ő is panaszkodik a lányára.
Esténként későn jár haza, nem mondja el hol volt. Amikor az iskoláról kérdezi, csak annyit mond, hogy
halálosan unja az iskolát.

Egy nyolcadikos diák az iskolai büfében sorozatosan ezreseket költ. Gyakran megvendégeli
osztálytársait is süteményekkel, üdítőitalokkal. Az egyik nap, az ügyeletes tanár látja, hogy az osztály
fiútagjai kezükben nagy szendvicsekkel, üdítős poharakkal közelednek. Megkérdezi a fizető diákot:
Honnan van neked ennyi pénzed? A válasz rövid: Semmi köze hozzá.
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1.4.3. Pedagógiai problémák felismerése, megfogalmazása karikatúrák segítségével ( 10
karikatúra)
Instrukció:
Válasszon ki három képet, és néhány mondatban fogalmazza meg, milyen iskolai problémák
jutnak eszébe ezekről a képekről!
Javasolt értékelési szempontok: (problémaérzékenység, személyes pedagógiai nézetek,
humorérzék) Ezek a képek gyakran előhívnak személyes élményeket. A saját tapasztalatait
hogyan formálja meg a jelölt?Milyen mértékben ismeri fel a pedagógiai problémákat?
MINTA GRAFIKÁK
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(Szűcs Édua grafikus munkái)
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1.4.4. Kreativitás – kreatív szövegalkotás (10 kép)
Instrukció:
Válasszon ki egy képet, és alkosson egy rövid történetet a kép témája köré! A kiválasztott kép
a történet egyik pontján (pl. eleje, közepe, vége) kimerevített kép legyen!
Javasolt értékelési szempontok:(kreativitás, humorérzék, szövegalkotás)
Milyen üzenete van a történet tartalmának? Milyen beállítódást tükröz? Mennyire színes,
eredeti a történet? Érti-e a feladatot? Visszakérdez-e?Hogyan viszonyul a feladathoz?
MINTA KÉPEK
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1.4.5. Empátiás képesség vizsgálata fotók segítségével (10 kép)
Instrukció:
Válasszon ki két képet, majd egy-egy személyt, a képen szereplők közül! Fogalmazza meg,
milyen helyzetben lehetnek ezek a szereplők, milyen gondolataik, érzéseik lehetnek!
Javasolt értékelési szempontok: (érzelmek felismerése, empátia)
Könnyedén felismeri-e a kiválasztott szereplők érzelmeit? Képes-e többféle adekvát helyzet
megfogalmazására?
MINTA KÉPEK
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1.4.6. Személyes tapasztalatok, motivációk, pedagógiai nézetek megfogalmazása
Instrukció és kérdések:
Meséljen legkedvesebb tanáráról!
Milyen tanár szeretne lenni? Milyen tanulási helyzeteket szeretett az iskolában?
Mivel foglalkozik a legszívesebben, mi érdekli a legjobban, az adott időszakban?
Milyen előzetes pedagógiai (tanítási) tapasztalatai, olvasmányai vannak? A 10 kredites PP
modul során milyen tapasztalatokat szerzett?
Javasolt értékelési szempontok: (személyes pedagógiai nézetek, személyes kompetenciák)
Milyen típusú tanár példa a jelölt számára? Mennyire széles az érdeklődési köre? Milyen
mélységű kíváncsiság jellemzi a jelöltet?Milyen motiváció ismerhető fel a jelölt szavaiból?
(Pl. csak a nyári szünet) Mennyire hiteles?
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MEGFIGYELÉSI ÉS ÉRTÉKELÉSI LAP
Jelölt neve: ………………………..
A tanári kompetenciák
fontos elemei
ÁLTALÁNOS
JELLEMZŐK
Megjelenés, kapcsolatfelvétel
Helyzetnek megfelelő
viselkedés
Stílus
Kommunikáció
(verbális/nem verbális)
gesztusnyelv
Beszédalkalmasság,
beszédkultúra
szókincs gazdagsága

Gyenge/
Nem
megfelelő
jegyzetek

Közepes/
Megfelelő

Erős /
Kiváló

jegyzetek

jegyzetek

PONTOK
1-5

Szövegértés – szövegalkotás
Pedagóguspálya iránti
érdeklődés, kíváncsiság
SZEMÉLYES JELLEMZŐK
Problémaérzékenység,
nyitottság
Kreativitás
Empátia
Személyes pedagógiai
nézetek
Személyes kompetenciák
Összpontszám:
Szöveges összegzés:

Javasolt álláspont:
A mestertanár képzésben a felvételin maximálisan szerezhető pontszám 100, ebből 50 pont
adható a motivációs beszélgetésre. A felvételizőnek legalább a motivációs beszélgetésre adott
pontszámok 50%-át meg kell szereznie ahhoz, hogy javasoljuk felvételét.
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Egészségügyi alkalmassági lap
A pályázó neve: _______________________________________________________
Születési hely, idő: _____________________________________________________

Lakhely: _____________________________________________________________
Az egészségügyi szempontból kizáró okok:
-

a kommunikáció gátoltsága, amely lehetetlenné teszi a tanulókkal való
kapcsolattartást

-

pszichés, mentális betegségek miatt kezelés alatt áll

Kijelentem, hogy a pályázónál a fenti egészségügyi szempontból kizáró okok egyike sem áll
fenn, a tanári képzésre a jelentkező egészségügyi szempontból alkalmas.
Dátum: ________________________
A háziorvos bélyegzője, aláírása: _________________________________________

NYILATKOZAT

Alulírott, ______________________________________________________ kijelentem,
hogy
A fentebb felsorolt kizáró okok egyike sem áll fenn, eltitkolt betegségem nincs.

________________________
a pályázó aláírása
Tisztelt jelentkező!
Az egészségügyi alkalmasság igazolását a motivációs beszélgetésre magával kell hozni
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Vissza az észrevételekhez

