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Tárgy: a MABÉOSZ javaslata a Nemzeti Alaptanterv kiegészítésére  

 

A NAT társadalmi vitájára bocsátott tervezetének 1.3.3 pontja az alábbi szöveget tartalmazza:  

„EGYÉNRE SZABOTT TANULÁSI UTAK, A TANULÓI SOKFÉLESÉG FIGYELEMBE 

VÉTELÉVEL 

Az iskola a tanulók tanulmányi előmenetelét a képességeiknek megfelelő egyéni tanulási utak 

biztosításával tudja a leghatékonyabban támogatni. A tanórai foglalkozások célja az alapvető 

tanulási tapasztalatok megszerzése, illetve ennek pedagógiai támogatása, figyelembe véve azt, 

hogy a tanulók gondolkodásának fejlődése egy adott életkori szakaszon és osztályon belül is 

különböző lehet. Ennek gyakorlati megvalósításához lehetőség szerint differenciált oktatási 

megközelítéseket kell meghatározni és különböző tanulási utakat szükséges kijelölni. A tanu-

lási folyamatot a tanórákon kívül (például az egész napos iskola keretében) a tanulók életkori 

sajátosságainak megfelelő, személyiségüket komplex és egyedi módon fejlesztő specifikus 

tanulmányokkal, kulturális és sportprogramokkal, valamint a szokásostól eltérő tanulási ta-

pasztalatok sokszínű kínálatával, választási lehetőségek biztosításával lehet sikeressé tenni.” 

Javasoljuk a fenti bekezdés alábbi kiegészítését: 

„(Pl. speciális mozgás- és zenei foglalkozások, növényhatározó-, bélyeg- és ásványgyűjtő 

körök.)” 

Indoklás:  

 A példaszerű felsorolás talán segítheti a pedagógusokat abban is, hogy olyan területek fe-

lé is tájékozódjanak, melyek jelenleg kevésbé elérhetőek, hangsúlyosak, viszont a peda-

gógusok többségének személyes kötődése, gyerekkori élménye kapcsolódik hozzájuk. 

 Olyan tevékenységeknek a színvonalasabbá tételéhez segíthet hozzá, ami eleve megvan a 

gyerekeknél (életkori sajátosságaik révén), melyek segítik a tananyag elmélyítését is, és 

egész életre szóló szabadidős elfoglaltságra is példát mutatnak.  

 A javaslattevő (a Magyar Bélyeggyűjtők Országos Szövetsége) a fent említett tevékeny-

ségek közül a bélyeggyűjtéssel kapcsolatban szakmai, módszertani segítséget tud kínálni 

a pedagógusoknak, mely térítésmentesen igénybe vehető.  

 

Budapest, 2018. október 12. 

 

 

Dr. Homonnay Géza 
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