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Zsolnai-programok 
 

• Nyelvi, irodalmi kommunikációs 
nevelési program (NYIK) 

• Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program (ÉKP) 

• Képességfejlesztő és 
értékközvetítő kerettanterv (KÉK) 

• Zsolnai-féle felsőoktatási 
programok (pl.: közoktatási vezető 
– szakirányú továbbképzés, 
pedagógia – alapszak) 



(NYIK) Nyelvi, irodalmi 
kommunikációs program 

 

• Kutatásokra épülő, komplex 
anyanyelv-tanítási program. 

• A verbális és a nem-verbális 
kommunikáció kiemelt fontosságú 
eleme a programnak. 

• Az írásbeli és szóbeli szövegalkotás, 
továbbá szövegfeldolgozás tudatos 
fejlesztése. 

• Helyesejtésre épülő írás és helyesírás 
tanítása-tanulása. 

• A program szerves része az illem és 
viselkedéskultúra, továbbá az 
önművelés. 

 



(ÉKP) Értékközvetítő és 
képességfejlesztő program 

 

• Akciókutatásra épülő, komplex alternatív 
iskolai program (pedagógia). 

• Szerves része a NYIK program. 
• Axiológiailag (értéktanilag) megalapozott 

tantárgyi struktúra. 
• A tanulói tevékenységek rendkívül széles 

tantárgyi rendszerre épülnek. 
• A kultúra teljességét igyekszik bevinni az 

iskolába (sakk, báb, néptánc, embertan, 
judo, drámajáték, néprajz, logika, 
egészségtan, fotózás, közlekedés, 
tűzvédelem stb.). 



A Zsolnai-programok kutatási 
metodológiája 
Az akciókutatás metodológiája közismerten 
az alábbi elemeket feltételezi:” 

• az akcióalapú elméletet, 

• a diagnózist (kritikai észrevételeket), 

• az akciótervet, 

• a fölméréseket, 

• az akciót (a kísérlet folyamatát), 

• a nyomon követést, 

• a hatásvizsgálatot (a kiértékelést) és 

• az akcióalapú elmélet korrekcióját. 

  



 

Az akciókutatás körsémája 

 

 



Az akciókutatás fogalma 
 

A körsémából látható, hogy az 
akcióalapú kutatás egy olyan 
aktív cselekvésrendszerre épül, 
ami közvetlen változásra 
kényszeríti a kísérlet alanyát, 
tárgyát, az egész kísérletbe 
bevont szervezetet vagy 
rendszert, és egy kutatási 
körfolyamatot eredményez.  



 
  
 

Az akciókutatás lényege  
 

A Pedagógiai Lexikon szerint: 
„az akciókutatás a pedagógiai 
kutatás azon fajtája, amelyet a 
gyakorlatban dolgozó személy 
végez annak érdekében, hogy 
jobban megértse és 
tökéletesítse saját gyakorlati 
tevékenységét, alaposabban 
megismerje a tevékenység 
keretéül szolgáló szituációt”.  



Tantárgyak, tevékenységek 
felépítése 



A Zsolnai-programok alapelvei (1) 
 • Értékközvetítés tudatos vállalása. 

• Egyenrangú pedagógiai feladatként 
kezelik a tantárgyi tanulás mellett 
(oktatás) a nem-tantárgyi tanulási 
folyamatokat (nevelés). 

• Tevékenykedtető és képességfejlesztő 
foglalkozásvezetés. 

• Differenciálpedagógiai eljárásmódok 
(módszerek, munkaformák) alkalmazása. 

• Egyszerre valósul meg a 
hátránykompenzálás és a 
tehetséggondozás. 

• A tudatos kommunikációfejlesztés 
áthatja az intézmények mindennapjait. 



A Zsolnai-programok alapelvei (2) 
• Az önálló tanulási képességek preferált 

fejlesztése (kultúraelsajátítási technikák 
tanítása-tanulása). 

• A tantárgyi és az iskolai 
tevékenységrendszer sokszínűsége. 

• Az ÉKP pedagógia szerves része a 
hagyományos tantárgyi rendszer 
mellett az illem- és viselkedéskultúra, a 
kommunikációs kultúra, a 
munkakultúra, az étkezéskultúra, az 
egészségkultúra, az öltözködéskultúra, 
a közlekedéskultúra, az önismeret, az 
önművelés, a környezet és vizuális 
kultúra stb.  



  
A sportiskolai program akciókutatási 
körsémája 



A sportiskolai program fejlesztési  
metodikája 

Ha megvizsgáljuk az előző körséma 
egyes elemeit, akkor jól 
beazonosíthatók azok a szellemi 
termékek, tevékenységek, 
munkafolyamatok stb., amelyek 
tartalommal töltik meg a fenti ábrát. A 
körséma elemei tetszőlegesen 
szűkíthetők vagy bővíthetők, ameddig 
az akciókutatás logikája engedi. A új 
típusú sportiskolai rendszer köznevelési 
típusú sportiskolai programjának 
kidolgozása ezzel az akcióalapú kutatási 
metodikával készült.  



A sportiskolai program alapelvei 
• Tudatos sportolóvá, sportemberré 

nevelés. 
• A köznevelés követelményeinek és 

sportkarrier lehetőségének 
összeegyeztetése. 

• Sportágspecifikus fejlesztés önálló 
tevékenységrendszerként 
(„tantárgyként”) történő beemelése a 
köznevelés rendszerébe. 

• A sportoló tanuló személyiségének 
kiemelt fejlesztése: önismeret és 
önértékelés fejlesztése, önálló 
tanulási képességek fejlesztése, 
akarat- és jellemfejlesztés stb.  



 
  
 

Intézményszervezési lehetőségek 

• Tanulóközpontú intézmény- és 
munkahelyszervezés 
alkalmazása.  

• Kiemelt, lehetőleg vezetői 
pozíció a sportiskolai program 
megvalósításáért. 

• A partnerek (egyesületi 
szakemberek, szülők) aktív 
bevonása az iskola életébe.   



  Pedagógiai – módszertani ötletek 

• Önálló tanulási képességek kiemelt 
fejlesztése (tanulástan, önművelés). 

•  Tevékenykedtető, képességfejlesztő 
és differenciálpedagógiai 
eljárásmódok (módszerek és 
munkaformák) alkalmazása.  

• Gyermek- és ifjúságközpontú 
szemlélet. 

• Professzionális szakmai kompetencia 
kialakítása és folyamatos fejlesztése 
(nevelési stílus, képességek, attitűd, 
pedagógus tudástípusai). 



Tantárgyi hasznosíthatóságok 

• Az értékalapú megközelítés a nem 
csak tantárgyi képességfejlesztést, 
hanem a személyiségformálást is 
hatékonyan támogatja. 

• A sokszínűbb tantárgyi- és 
tevékenységrendszer elősegíthető a 
szélesebb körű képességfejlesztést. 

• A széleskörű tantárgyi- és 
tevékenységrendszer jobban 
motivál.  

• Tevékenységmotiváció hatékonyabb 
alkalmazhatósága. 



Példa: a sakk oktatása  
• Sajnos az iskola eddig nemigen látott 

túl a sakk játékjellegén, nem vette 
kellőképpen figyelembe jelentős 
nevelő-fejlesztő erejét, 
személyiségformáló hatását, habár az 
már régóta ismert. 

• Kutatások során megállapították, hogy 
e szellemi sport jó hatással van azokra a 
képességekre, amelyek a sikeres iskolai 
teljesítményekhez szükségesek.  

• Sokan egyenesen a sakk négy fő 
funkcióját említik: sport, játék, 
tudomány és művészet egyszerre.  

• Fejleszti pl. a kreativitást, az 
intelligenciát, jól motivál, a stratégiai 
gondolkodást, a megértés és a 
problémamegoldás képességeit.  
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