
Szabadidős tevékenységek 

a  Kossuth Zsuzsanna Leánykollégiumban
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Szabadidő
• „… tanulók esetében az iskolai és otthoni tanulás, a fiziológiai szükségletek 
(étkezés, alvás) és a különféle egyéni és szociális kötelezettségek (házi 
munka, iskolai feladatok) kielégítése után fennmaradó időmennyiség 
kitöltésére szolgál.” (Borosán, Csepela, 2017)

• olyan időtöltés, amely megfelel a tanuló szükségleteinek, érdeklődésének, 
műveltségi szintjének, életkorának, magatartásmintáinak

• a személyiség önmegvalósításának fontos színtere

• szabadidős tevékenységek

 a közösségi nevelés, az egyéni művelődés, a tájékozódási lehetőségek, a 
tapasztalatszerzés színterei 

• Cél: motiválttá tenni a tanulót későbbre is a szabadidő hasznos eltöltésére.

Regenerálódás, pihenés, felüdülés, kikapcsolódás lehetősége
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• a közepes vagy gyenge tanulmányi eredményt 
elérő tanuló is bizonyíthatja, hogy valamiben 
tehetséges;

• a szabadidős szereplések, fellépések olyan 
viselkedésformákkal ruházzák fel a tanulókat, 
amelyek később, a társas interakcióikban, 
fontosak lesznek számukra (Kiscsatári, 2008).

Szabadidős tevékenység 



A szabadidős tevékenység pozitív hatása
• konstruktív szokásrendszer megalapozása,

• a testi-lelki és szellemi egészség, az akarat, a jellem, a cselekvési képességek, 
a művelt magatartás, a kulturált viselkedés, az értékek fejlesztése,

• az emberi érintkezési formák, a közösségi és társadalmi tudat, személyközi 
kapcsolatok kezelése,

• az érzelmi élet gazdagítása,

• a társadalmi beilleszkedési zavarok csökkentése, 

• a szocializációs folyamatok tudatosabb vezérlése, 

• a szociális kompetenciák kialakítása,

• a verseny, a versenyhelyzet megtapasztalása,

• csapatmunkára, egymásra figyelés,

• együttműködés, alapvető emberi értékek megtapasztalása, stb.
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Motiváció

•„Cselekvésre késztető tényező, amely növeli a személy hajlandóságát és ami 
észszerű oka lesz arra, hogy megtegyen egy saját maga által vagy mások által 
elvárt cselekvést.” (Forrás: wikiszotar.hu)

•Pozitív irányultságot jelentő fogalom.

•Az egyén számára és környezetére nézve pozitív eredménnyel bíró cselekvésre 
irányul.

•Egy kitűzött cél lehet maga is egyfajta motiváció.

•Egyéni érdeklődés vagy igénykeltés valami iránt.

Az önművelésre nevelés egyik fő iránya a motiválás, 
a serkentés, ösztönzés. 
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Fontos, hogy …

•ne motiváljuk a tanulót szükségletei ellenére,

•maradjon ideje saját magára is,

•saját képességeit jobban megélhesse, kibontakoztathassa,

•végigmenjen egy tevékenységen, ne adja fel, érje el a célját.

Az eredmény elérése mellett a célhoz vezető út is fontos!
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Módszerek, eszközök a motiváláshoz 
•A meglevő tudásra építés,
•Kihívások inspiráló ereje,
•Érzelmek felkeltése,
•Érdeklődés feltérképezése
Feladat adása
Közös tevékenység, együttműködés
„szakember” biztosítása a témához

•Belső motiváció,
•Kortársak befolyásoló szerepe, 
élmények megosztása,

•Könyvek, újságok, internetes elérés a 
témához,

•Rejtvények, fejtörők felhasználása,

•Játék,

•A befektetett energia elismerése,

•Pozitív visszajelzések adása, jutalmazás,

•Beszélgetés, életcélok megismerése.
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A tanulói motivációt fokozhatja, …

•ha a pedagógus különösen motivált,

•ha a pedagógus kiemelten foglalkozik a témával,

•ha a pedagógus hiteles!

Legjobb motiváció az élménybevonás.
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A tanuló motívumai
• Tudásvágy, Magáért a tudásért, a tudás öröméért,

 kíváncsiság - a megismerés vágya.
 érdeklődés - amikor a kíváncsiság valamely állandó tárgyra irányul.
 kompetencia - élvezzük, hogy képesek vagyunk valamire.

• Életszerűség, 
 internetböngészés, 
 szakmai tartalmú szövegek olvasása, újság, 
 a témához illő tárgyak, produktumok

• Élményszerűség, 
 filmek, zene, 
 előadók, találkozások, 
 intézményen kívüli látogatások szervezése

• A családi háttérrel összefüggő motívumok,
• A tanuló karrier elképzeléseivel összefüggő motívumok,
• A kortárscsoportból fakadó motívumok,
• Mintakövetés,
• Versengés. 9

(Tomasovszky, 2014)



A pedagógus feladatai a tanulók motivációjához

•A tanulók megismerése,

•Pozitív légkör teremtése,

•Jó pedagógus - diák kapcsolat kiépítése,

•Tanulók képességeik szerinti bevonása,

•Problémamegoldó készségekre építés,

•A tanulók korábbi tapasztalataira építés,

•Az ismeretekhez szemléltetés készítése,

• IKT eszközök használata.

Fontos a tervező munka 
• éves munkaterv,
• foglalkozási tervek,
• adott program, tevékenység tervezése, szervezése.
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A kollégium feladata

•A tanuló személyiségének fejlesztése,

•Képességek kibontakoztatása, érdeklődés felkeltése,

•Tehetséggondozás.

11

Céljaink
•A tanulókról való gondoskodás,
•Tanulás segítése,
•Közösségi élet fejlesztése.

(KNOAP) 



Foglalkozásaink
1. Kötelező vagy szabadon választható

a szabadon választható foglalkozások nyújtsanak a tanulóknak 
sokszínű lehetőséget érdeklődési körüknek megfelelően

2. Egyéni vagy csoportos
• felzárkóztató
• tehetség-kibontakoztató
• speciális ismereteket adó
• felkészítő 
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A tanulók szabadideje szervezésének elvei
•a tárgyi feltételek, a kollégium helyiségeinek (könyvtár, számítógépterem, 
szakköri helyiségek, közös kiszolgáló helyiségek, sportszobák és eszközök, 
klubszobák, stb.) szabad hozzáférhetőségét biztosítsa,

•a szabadidő kulturált eltöltéséhez járuljon hozzá,

•sokszínű, többféle igényt kielégítő szabadidős programot kínáljon,

•a szabad programválasztás lehetőségét biztosítsa,

•tegye lehetővé a diákönkormányzat öntevékeny részvételét a szabadidős 
programok szervezésében,

•teremtsen alkalmat a tanulók önszervező képességének kibontakoztatásához, 
fejlesztéséhez.

13(PP  KZs 2017. 11.o.)



Szabadidős tevékenységeink köre

•kollégiumi foglalkozások, programok,

•a kollégiumi szabadidős helyiségek adta lehetőségek,

•udvar, sportpálya lehetőségei: mozgás, sport, kapcsolódás az 
egészséges életmódhoz,

•a diák önkormányzati tevékenység,

• kapcsolódás a városi közművelődési intézmények és a városi 
kollégiumok rendezvényeihez.
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Hagyományaink

•Célok és feladatok:
tanulói igények figyelembevétele, kielégítése,

társas kapcsolatok erősítése,

az összetartozás érzésének fejlesztése,

az érzelmi élet gazdagítása,

közösségi élmények adása.
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Hagyományaink
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Programok

Szakkörök
- az ismeretek bővítésére, és a pályaválasztás segítése 
érdekében szervezett foglalkozások



A megvalósulás színterei

•hagyományok őrzése, 

•szakkörök, filmklub, 

•műveltségi vetélkedők, 

•sportolás és sportrendezvények, 

•színház-, mozi-, múzeumlátogatás,

•könyvtár:  könyvkölcsönzés, kikapcsolódás, játék, 

•számítógépterem: internetes tájékozódás, kapcsolattartás.
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Szabadidős tevékenység, hagyományőrzés 
és -ápolás
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A közösséget formáló hagyományaink
• 9. évfolyamosok fogadása, beilleszkedésük segítése,

• 9. évfolyamosok bemutatkozása, avatása, fogadalomtétele,

• egészségnevelési hetek rendezvényei,

• megemlékezések nevezetes eseményekről,

• Szeretet ünnepe,

• farsang,

• Kossuth Zsuzsanna Nap,

• diák-kitüntetési rendszer,

• Kossuth Zsuzsanna városi szavalóverseny,

• „10x10 labda a kosárban” sportverseny,

• bérletes színházlátogatás,

• diák-önkormányzati munka, közgyűlések,

• kollégiumi ballagás,

• végzősök tablójának elkészítése,

• kapcsolat, együttműködés más kollégiumokkal és közművelődési intézményekkel. 19



Tehetséggondozás, felzárkóztatás

•Korrepetálás

•Szakkörök, érdeklődési körök

•Pályázatok, versenyek
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Motiválás - egyéni szempontok alapján 
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Szabadidős tevékenység 
– könyvtár
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•A könyvtár nemcsak a tanulás, de a szabadidő hasznos
eltöltésének színtereként is szolgál a kollégisták életében.

•Napjainkban egyre kevesebb azon fiatalok száma, akik
könyvet vesznek a kezükbe, hiszen rengeteg csatornán
áramlik hozzájuk az információ.

•Azokat, akik ennek ellenére betérnek a könyvtárba, összeköti
valami: az olvasás, a könyvek szeretete.

•Innen pedig már csak egy lépés, hogy megismertessük őket a
szabadidő igényes eltöltésének egyéb területeivel is, annál is
inkább, mert ebben az életkorban a legfogékonyabbak erre.
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Napi munkánk során sajnos azt tapasztaljuk, hogy napjaink
középiskolásai rendkívül leterheltek.

Az iskolai magas óraszám, majd a következő napra történő
felkészülés, a különórák, a nyelvvizsgákra való tanulás, a
különböző iskolai versenyek kitöltik szinte az egész napjukat.

Emellett már nagyon nehéz mozgósítani őket egy-egy
programon való részvételre, hiszen sem idejük, sem energiájuk
nincs már.
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A pedagógus (jelen esetben a könyvtáros) hitelessége, a
tanulókkal való személyes kapcsolat kialakítása az egyik
legfontosabb tényező, mert ezen keresztül lehet őket
bevonni egy-egy szabadidős programba.

Mivel motiválhatók mégis?
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Szabadidős tevékenységek
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Színházbérletes szakkör

A szakkört a színházbérlettel rendelkező tanulók látogatják.
A szakkör célja: a tanulók ismerjék meg a különféle színházi
műfajokat, pl. drámát, vígjátékot, balettet, operát.
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•Az egyes színházi előadások előtt a mű részletes ismertetése
annak érdekében, hogy a tanulók értsék és követni tudják
egy-egy darab cselekményét.

•Az előadáshoz kapcsolódó, sajtóanyagként készített kisfilmek,
bejátszások megtekintése.

•Annak megbeszélése, hogy miként kell öltözködni, viselkedni
egy-egy színházlátogatás alkalmával, illetve milyen alapvető
illemszabályokat kell betartani.

A szakkör tartalma
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Elsősorban azok a tanulók mozgósíthatók ezekre a programokra,
akik rendszeres könyvtárlátogatók, és a személyes kapcsolat
motiválja őket a programon való részvételre.

A Dr. Kovács Pál Könyvtár rendezvényeinek látogatása
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Igyekszem olyan előadásokat választani a könyvtár
rendkívül sokszínű kínálatából, amely jó eséllyel számot
tarthat a 14-18 éves korosztály érdeklődésére.

Cél:

•A későbbiekben is szívesen részt vegyenek a tanulók ezeken a
programokon.

•Kialakuljon a belső igényük a szabadidő igényes eltöltésére.

•Megismerkedjenek kortárs alkotókkal, ezzel is támogatva iskolai
tanulmányaikat.
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Néhány rendezvény, amelyen részt vettünk
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Karafiáth Orsolya

Karafiáth Orsolya kortárs költő, író Észak-Koreában tett utazásáról 
tartott vetített képes élménybeszámolót. 
A gyerekekre nagyon nagy hatással volt mind a téma, mind a költőnő 
személyisége.
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Grecsó Krisztián és Hrutka Róbert zenés irodalmi estje

A nagy sikerű előadáson a zene, az irodalom és a színház találkozásának 
lehettünk tanúi.
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Örkénységek

A budapesti Szabad Ötletek Színházának
társulata előadásában láthattuk az irodalmi
műsort, amely Örkény István groteszk humorát
helyezte előtérbe a bemutatott jeleneteken
keresztül.
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Lackfi János

Az író-olvasó találkozón Lackfi János „Levágott fül” című regényét
mutatta be.
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Drámajáték

Jó hangulatú délutánt töltöttünk együtt a RÉV színház
drámatanáraival, akik kollégistáinkat is bevonták a drámajátékokba.
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•Baksa Péter nyugalmazott középiskolai tanár tartott rendhagyó
irodalomórát Radnóti Miklós, majd egy másik alkalommal
József Attila költészetéről, pályájáról.

•A tanár úr előadását felesége színesítette versek felolvasásával.
•A programokat elsősorban érettségi előtt álló kollégistáinknak
ajánlottuk, de verseket, irodalmat szerető diákjaink is részt
vettek rajta.

•A visszajelzéseik rendkívül pozitívak voltak.

Rendhagyó irodalomóra kollégiumunk  könyvtárában
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•Kollégiumunk évek óta rendszeres résztvevője a kollégiumok
közötti városismereti vetélkedőnek.

•A versenyre történő felkészülés rendkívül időigényes, mert az
elméleti ismeretek elsajátítása mellett előzetes feladatként
videofilmet kell készíteniük egy adott témában a csapat tagjainak.
Továbbá néhány alkalommal együtt megtekintjük Győr
nevezetességeit és megbeszéljük a hozzájuk kapcsolódó
tudnivalókat.

Győr városismereti vetélkedő
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A felkészülés mindig nagyon jó hangulatban telik, de a
tanulástól vonja el az időt.
Igyekszem ezt azzal ellensúlyozni, hogy napi szinten
tartunk felkészülést, de mindig csak 15-20 perc
időtartamban, ezáltal nem terhelve a gyerekeket.
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A vetélkedőn három 
alkalommal
második helyezést,
két alkalommal pedig 
első helyezést értünk el. 
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Megemlékezés az aradi vértanúkra 
– rendhagyó történelemóra

A Nemzeti Örökség Intézete szervezésében 
rendhagyó történelemórán vettünk részt az 
aradi vértanúkra emlékezve Budapesten, a 
Fiumei úti sírkertben.
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A séta során a diákok megtekinthették 
többek között Batthyány Lajos vagy 
Kossuth Lajos mauzóleumát. 

A séta vezetőjétől értékes információkat 
kaphattunk nagyjaink síremlékeiről. 
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Felkerestük a magyar kultúra több 
kiemelkedő alakjának sírját is.
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Kollégiumunkban minden évben megemlékezünk az 1956-os
forradalom történéseire.
Igyekszünk ezt mindig érdekessé, változatossá tenni a diákok
számára, hogy ne kötelező programként éljék meg, hanem értékes,
az iskolai tanulmányaikban is használható információkat kapjanak,
valamint közelebb hozzuk számukra és személyesebbé tegyük a
nekik már távoli eseményeket.

Megemlékezés 1956 eseményeire
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Hogyan emlékeztünk meg?
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Történelmi vetélkedő
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Beszélgetés Tihanyi Árpád fiával, Tihanyi Lászlóval
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Az 1956-os forradalom győri eseményeire emlékezve felkerestük a
győri emlékhelyeket.

Emlékséta 



Szakköreink
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Rejtvényfejtő Újságíró Sport

Énekkar Filmklub Történelem

Társasjáték Sütő-főző
Katasztrófa-

védelem



A pedagógus indíttatása

•egyéni érdeklődés,

•továbbképzés,

•végzettség.

A tanulók motiválása

•egyéni képességeik kiemelése,

•kortársak korábbi eredményeinek 
bemutatása, 

•korábbi tudásra építés,

•új ismeretek adása,

•versenyszellem erősítése,

•jutalmazás (a versenyen és az 
intézményben)  az eredmények 
függvényében.
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Katasztrófavédelmi verseny

Amire szükség van:
• együttműködési készség,
• ismeretszerzés- és alkalmazás.
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4 FOR EUROPE verseny

Európai Unió témájú verseny 
középiskolás diákok számára
Fontos:
• internethasználat, forráskezelés, 
• lexikális tudás.
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Nyelvek Európai Napja

Német nyelvű prezentációs verseny
Elengedhetetlen:

• nyelvi tudás, informatikai készségek,
• szereplés, tudásmegosztás.
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2013-2014.

Eredmények
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4 FOR EUROPE,
Regionális döntő 2. hely

2014-2015.
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4 FOR EUROPE,
Kecskemét, országos döntő,

8. hely

2015-2016.
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2016-2017.
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2017-2018.

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny
---
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2018-2019.

Katasztrófavédelmi verseny
9. hely
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2019-2020.

Nyelvek Európai Napja
---

4 FOR EUROPE
Online forduló

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny
--- a verseny a vírushelyzet miatt nem került megrendezésre.
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2020-2021.

Nyelvek Európai Napja
Középiskola - a német nyelvű
prezentáció bemutatása:
2. helyezett: Pintér Szonja, Koczor Laura, Molnár Jázmin 
(Kossuth Zsuzsa Leánykollégium)
https://www.facebook.com/europedirectgyms/posts/676735086291700

https://www.facebook.com/europedirectgyms/posts/676735086291700
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2020-2021.

4 FOR EUROPE
• „A 4 for Europe 2020-as versenyt várhatóan 2020 őszén hirdetjük meg.”

https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/egyeb/4for-europe.html

• a verseny a vírushelyzet miatt nem került megrendezésre.

Ifjúsági katasztrófavédelmi verseny
• ?

https://www.europarl.europa.eu/hungary/hu/fiatalok-es-oktatas/egyeb/4for-europe.html


bemutatása

Kossuth Zsuzsanna Leánykollégium
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A katasztrófavédelmi versenyhez alapot nyújtó 



Háttér

• 2005 – továbbképzés

• 2011 – Katasztrófavédelem polgári védelmi 
feladatot teljesítő tagja

• Külső szakmai kapcsolatok
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A kör 

•Szervezés

•Célok és feladatok
A személyes és társas kapcsolati kompetenciák fejlesztése. Felelős, tudatos 
magatartás a mindennapokban. Segítőkészség és - képesség erősítése.
Veszélyhelyzetekben tanúsítandó magatartási szabályok elsajátítása.
Ismeretszerzés és feladatvállalás veszélyhelyzetek megoldásában (elméleti 
ismeretek és gyakorlati teendők elsajátítása).
Az ifjúsági katasztrófavédelmi versennyel kapcsolatos ismeretek megszerzése.
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Fejlesztési célok, 
motiválás a mindennapi életben is hasznosítható ismeretek szerzésére

• Fejlődjön, erősödjön felelősségtudata. Legyen fogékony a segítő magatartásra, speciális 
helyzetek kezelésére.

• Tudja hasznosítani a gyakorlatban is elméleti ismereteit.
• Legyen képes önálló ismeretszerzésre, szelektálni az interneten elérhető, a témával 

kapcsolatos információk közül. Az internet használata segítse a digitális kompetenciák 
fejlődését. A kommunikációs kompetenciák segítségével ismerje meg és értelmezze a 
katasztrófavédelmi verseny szervezésének céljait. Tudjon beszélni a témáról.

• Ismerje meg a katasztrófavédelem rendszerét, a polgári védelmi kötelezettséget, a 
fontosabb polgári védelmi feladatokat.

• Tudjon veszélyhelyzetben megfelelő magatartásával segítséget nyújtani.
• Legyen képes alapvető életvédelmi tevékenység elvégzésére.
• Legyen tisztában a katasztrófa fogalmával, fajtáival. Felelős magatartásával segítse az élet 

és a környezet védelmét. Tudjon döntést hozni veszélyhelyzetekben. Legyen képes 
segítséget nyújtani.

• Legyen tisztában a kitelepítés, kimenekítés szabályaival. Tudja segíteni szükség esetén a 
szervezett kitelepítést. Ismerje az óvóhely fogalmát, szükséges felszereléseit és az ott 
tartózkodás szabályait. Tudjon összeállítani túlélő csomagot.

• Ismerjen védőeszközöket, a veszélyhelyzetek megoldásának lehetőségeit.
• Ismerje a tűzvédelemmel kapcsolatos feladatokat. 67



A motiváció eszközei

•Az intézmény kínálta lehetőségek felismerése, kihasználása

• Intézményen kívüli lehetőségek felkutatása
szakemberek meghívása, kapcsolattartás,
szakmai szervezetek megismerése, látogatás szervezése,
rendezvények, programok látogatása.

•Korábbi versenyeken való szereplések, eredmények bemutatása

•A versenyek megjelenése a médiában
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Tűz- és balesetvédelem a kollégiumban
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Katasztrófavédelmi nyílt nap

Cél: 
a katasztrófavédelmi szervezetek tevékenységének bemutatása és a 
katasztrófavédelmi önkéntes közösségi szolgálat népszerűsítése 

Szervezés
Megvalósítás: Látogatás a tűzoltóságon
• Autók és szerek bemutatása
• Speciális mentést segítő eszközök megismerése
• Kiállítás megtekintése
• Vetítettképes előadás a győri tűzoltóság történetéből
• Próbariasztáson részvétel
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Óvóhely látogatás 
– szakmai vezetéssel

72Helyszín: Győr, Árpád út 38.
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Katasztrófavédelmi verseny
•VERSENYFELHÍVÁS a felmenő rendszerű országos 
katasztrófavédelmi ifjúsági versenyen való részvételre

•A verseny meghirdetője: Magyar Polgári Védelmi Szövetség
(MPVSZ)

•Együttműködő partnerek:
BM Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság (BM OKF)

Magyar Tűzoltó Szövetség (MTSZ)

Országos Polgárőr Szövetség (OPSZ)

Rádiós Segélyhívó és infokommunikációs Országos Egyesület (RSOE)

Magyar Vöröskereszt

és egyéb szakmai szervezetek

Az országos verseny jelmondata: A tudás életet menthet!
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A versenyen

•A tanulók elméletben és gyakorlatban, játékos formában, az életkori 
sajátosságoknak megfelelően számot adnak a tanév során elsajátított 
veszélyhelyzeti ismereteikről, az ön- illetve más személy mentésében 
való jártasságukról.
•A tanulók alapot szereznek az önmentési készség kialakításához, és a 
biztonság komplex értelmezéséhez.
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K2 2014. április 19. 14. 
Katasztrófavédelmi 
verseny –
Kisalföld melléklete

Az Oxygen Media regionális hírportál kisfilmje a Youtube-on
https://www.youtube.com/watch?v=enIU-3bJTl8

https://www.youtube.com/watch?v=enIU-3bJTl8


„Az igazi hősök köztünk élnek” - pályázat
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Kisalföld, 2015.12.10. 5.p. 80



Pályázat - „Szelfi” Szent Flóriánnal
• egy saját magukat és Győr-Moson-Sopron megyében található Szent Flóriánnal 

kapcsolatos emléket (szobor, emlékhely, festmény, műalkotás stb.) együttesen 
bemutató fénykép

• egy a Szent Flóriánnal kapcsolatos emléket önmagában is bemutató fénykép 
elkészítése és benyújtása

• a fénykép mellé a Flórián-emlék helyét (településnév, ahol található) és rövid 
ismert történetét is néhány mondatban feltüntetni

Díjazás: 
 Csoportos utazás az ausztriai St. Florian településen

található tűzoltó múzeumba. 
 A beérkezett és a kiírásnak megfelelő képek 

automatikusan részt vesznek egy sorsoláson. 

Benyújtás: e-mailben, gyor.titkarsag@katved.gov.hu
Beérkezési határidő: 2016. április 30.
Eredményhirdetés:    2016. május 20. 81
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Egy kis „munka”:
• egy szelfi
• egy fénykép csak  a Szent Flórián emlékről
• pár mondat az emlékről, története, 

kötődése a településhez 

A pályázat

Egy lehetőség: utazás:  Sankt Florian, 
Ausztria
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Forrás: Google útvonaltervező
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•feIkeltik és növelik az igényt az önművelés és önnevelés iránt,

•lehetőséget adnak az önkifejezésre, kreativitásra, a képességek és
tehetség kibontakoztatására,

•fokozzák a közösséghez tartozás érzését,

•sikerélményt adnak, 

•stresszmentesek és az önbizalmat erősítik.

Az egyéni vagy csoportos 
szabadidős tevékenységek és programok pozitívuma

A tanulói motiváció hosszabb ideig fenntartható!



Forrás
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http://real.mtak.hu/72161/1/06_Boros%C3%A1n.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/26741/1/modszertani_018_005_279-282.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/26741/1/modszertani_018_005_279-282.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/26741/1/modszertani_018_005_279-282.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
http://www.tomacolor.hu/motivacio.pdf
http://www.tomacolor.hu/motivacio.pdf
http://real.mtak.hu/72161/1/06_Boros%C3%A1n.pdf
http://acta.bibl.u-szeged.hu/26741/1/modszertani_018_005_279-282.pdf
https://www.oktatas.hu/kozneveles/kerettantervek/2020_nat/iranyelvek_alapprogramok
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
http://www.tomacolor.hu/motivacio.pdf


Forrás
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https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
https://www.wikiszotar.hu/
http://www.boldog-gyermek.hu/motivacios_otletek.html
http://www.kzsleanykolesz.hu/dokumentumok/Pedprog2017.pdf
https://www.gyerekneveles.hu/tinedzserek-motivacios-valsagban/
https://www.wikiszotar.hu/
http://www.boldog-gyermek.hu/motivacios_otletek.html
http://www.kzsleanykolesz.hu/dokumentumok/Pedprog2017.pdf
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a
figyelmet!

„Az oktatás nem egy csöbör megtöltése, 
hanem a tűz fellobbantása.”

(William Buttler Yeats)


