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Bevezetés

Módszertani füzetsorozatunk első darabját tartja kezében az olvasó, amely a a TÁMOP 4.1.2.B.213/1-2013-0012 számú „Szakmai tanárképzés országos módszertani- és képzésfejlesztése” című
projekt keretében közgazdász- és mérnöktanár szakos hallgatók, valamint gyakorló tanárok számára.
Füzetsorozatunk 8 darabból áll, egy általános módszertani, és 7 darab szakmódszertani füzetből.
Módszertani füzetünk megírásával az volt a célunk, hogy hozzájáruljunk a szakmai tanárképzésben
részt vevő hallgatók tanári pályára való felkészüléséhez. Mint ismeretes, a pedagógusok
tevékenységének egyik legmeghatározóbb területe az iskolában a tanulók tanulásának irányítása.
Ennek feltételei, az alkalmazott tanítási eljárások, szervezési módok és módszerek nagyban
befolyásolják ennek a folyamatnak az eredményességét. Ezért ebben a munkában sorra vettük
mindazokat a tényezőket, elemeket, amelyek közvetlenül befolyásolják a pedagógiai folyamat lépéseit.
Először egy rövid áttekintést adunk a tanulásra vonatkozó nézetekről, amelyek megalapozzák a
pedagógusok tanítási attitűdjét, a tanításhoz kapcsolódó nézeteit. Ezt követően kerül sor a tanításitanulási

folyamat

un.

feladatközpontú

és

tanulóközpontú

lépéseinek

bemutatására.

A

munkakövetkező részében az oktatási folyamat tervezésének fő dokumentumaival és módszereivel
ismerkedhet meg a hallgató, majd sort kerítünk az oktatási folyamat szervezési eljárásainak és
módszereinek a bemutatására.
Reméljük, hogy ez a jegyzet kellő áttekintést nyújt a tanítási-tanulási folyamat általános fogalmainak
és összefüggéseinek megismeréséhez és megalapozza az egyes szakmódszertani tárgyak
tanulmányozását.

A szerzők
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1. Változó tanulási-tanítási környezet
„Homo interneticus”1
Goldhaber (2004)

A közelmúltban és napjainkban zajló környezeti változások, az információs és kommunikációs
technológiák gyors terjedése a globalizációval és a fogyasztói társadalommal kart öltve jelentős
mértékben befolyásolják és átstrukturálják társadalmi-gazdasági életünk valamennyi területét. Az
internethasználók online léte, aktivitása elérve az un. kritikus tömeget mára már jelentősen
befolyásolja offline világunkat, kultúránkat (Ollé, 2013.), a magatartásunkat szabályozó formális és
informális intézményeket. Az általuk teremtett térben- és időben megjelenő kihívások és reagálási
lehetőségek,

kényszerek

módosítják

a

társadalom

szereplőinek

igényeit,

preferencia-

és

értékrendszerét, attitűdjeit, probléma kezelési és - megoldási módszereit. Természetesen ezek a
változások nem hagyják érintetlenül egyik legfontosabb társadalmi intézményünket: az iskolát sem.

0Technikai
változások
Társadalmi-gazdasági
változások

Adaptációs kényszer

Igények, preferenciák
változása
Kihívások
Intézményi változások

Nevelési-oktatás intézményi
környezet változása

1. ábra: Környezeti tényezők és az intézmények közötti kölcsönhatás
forrás: saját készítés

1

http://firstmonday.org/ojs/index.php/fm/article/view/1155/1075
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Az iskolarendszerbe belépő újabb és újabb évfolyamok egyre inkább rádöbbentenek minket arra,
hogy az oktatási intézményeinkben is valami újnak, valami másnak vagyunk tanúi, mint korábban,
ahol régi rutinjaink, módszertani eszközeink már nem működnek a megszokott hatékonysággal. Új
tanulási környezet formálódik, amelyben a régi és új találkozása nyomán kibontakozó problémák
kikényszerítik a tanulási-tanulási folyamat szereplőinek alkalmazkodását. Mára már világossá vált,
hogy az ezt követő hangsúlyeltolódások minőségében változtatják meg szaktanári és osztályfőnöki
szerepeinket, napi munkánkat, magát az iskolát.
A tradicionális iskolarendszer ellenállása ellenére jó érzékelhető, hogy a bekövetkező változások és
az alkalmazkodási folyamatok hogyan eredményezik a passzív tanulói szerepkör megváltozását, a
megszokott tanítási-tanulási keretek felbomlását, az IKT eszközök megjelenését, beépülését az iskolai
tanulási környezetbe is, kikényszerítve módszertani kultúránk megújítását.
Az első lépésben az úgynevezett „digitális nemzedék” (Persky, 2001.), vagy „netgeneráció” (Tapscott,
1997.) főbb jellemzőinek összegezése alapján választ keresünk arra, hogy a környezet komplex
változása milyen következményekkel jár a tanítási-tanulási környezetre, hogyan „hasznosíthatók” e
generációs sajátosságok a módszertani paradigmaváltásban, mely fókuszpontokra és hogyan
célszerű támaszkodnunk a kihívásokra történő reagálás során.

1.1.

Miért más, ha más a mai diák?
„Megdöbbentőnek

tartom,

hogy

az

oktatás

minőségének romlásával kapcsolatos sok hűhó és
vita

közepette

legalapvetőbb

figyelmen
okot.

kívül

hagyjuk

Tanulóink

a

radikálisan

megváltoztak. A mai diákok már nem azok, akiknek a
jelenlegi oktatási rendszert tervezték.”

(Persky,

2001.)

Az elmúlt években egyre nagyobb figyelem övezi a netgenerációt. Sajátosságaival számos hazai és
nemzetközi szakirodalom, elméleti és empirikus kutatás foglalkozik. 2 Egyre többet tudunk róluk, egyre
több tapasztalat áll rendelkezésünkre arról, hogyan tanulnak, mi jellemzi az IKT használatukat,
hogyan kommunikálnak, viselkednek az internet által megteremtett közösségi terekben, milyen
attitűdök jellemzik őket. Ismereteinket felhasználva tekintsük át a nevelési és oktatási
tevékenységünk hatékonyságát, eszközeit és módszereit jelentősen átformáló főbb generációs
sajátosságokat.

2

Bessenyei, 2008, 2010; Szabados, 2009
Csepeli és Prazsák, 2010; Fehér és Hornyák, 2011
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Elsődlegesen az információs és kommunikációs technológiák gyors fejlődésének és terjedésének
hatását kell kiemelnünk. Diákjaink már ebben a környezetben szocializálódnak. Az internet és a
mobiltelefon meghatározza életüket. A felnőtté válás folyamata során újabb és újabb, egyre rövidebb
időközönként megjelenő technológiai megoldások rugalmasságot, kreativitást, a kívánatossá váló
magatartási minta gyors adaptációját igényli tőlük. Jobban ismerik ezt a világot, mint a felnőttek.
Tanítványaink által elérhető információk szinte végtelenek, a lehetőségek megsokszorozódnak,
gyorsan változnak. Megváltozik a tudás tartalma. A hagyományos értelemben vett tudás egyre
nagyobb része származik iskolán kívüli forrásokból.
Ebben a rohamosan bővülő információs halmazban megemelkedik az ingerküszöb, újabb és újabb
ingerekre, információkra vágynak. A gyors információszerzési lehetőség türelmetlenné teszi őket.
Ugyanakkor a döntési helyzetek során látszólagos magabiztosságuk ellenére bizonytalanok, a
hozzáférhető információk tömegéből nem tudnak megfelelően szelektálni, szükségük van a külső
támogatásra. Folyamatosan igénylik a visszajelzéseket, keresik az elismerést.
A kortársakkal kialakított hálózatok kiemelkedő szerepet töltenek be az életükben. Elmozdulás
figyelhető meg a lokális offline típusú zárt kapcsolatoktól a nyitott, online, (nemegyszer nemzetközi)
hálózatok felé. A „hálózati lét” a korosztály gyors, egyirányú elmozdulását, reagálást, szubjektív
véleményalkotását segíti, sajnos sokszor minden kritika nélkül.
Fontos jellemzőjük az un. „multitasking”. Egyszerre több dologra figyelnek, több folyamatba
kapcsolódnak be, több információt dolgoznak fel. Ezzel természetesen együtt jár, hogy egy-egy
dologra rövidebb ideig koncentrálnak, figyelmük ugrál az egyik dologról a másikra, „a korábban többékevésbé jól elkülöníthető tevékenységek egyre inkább összecsúsznak” (Székely L. 2012) 3
A multitasking következményeként figyelhető meg az a generációs jellemző, hogy az idővel nem
tudnak megfelelően gazdálkodni. Mivel egyszerre foglalkoznak több dologgal, nem érzékelik, hogy
mennyi idő telt el, egy-egy feladat megoldásának mekkora az időigénye. Az idő érzékelése
szubjektívvé válik. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a megoldandó feladatot kiemelve
késleltessék a többire figyelést. Így mindent az utolsó időpontban, többnyire kapkodva, nemegyszer a
legkönnyebb ellenállást választva, felszínesen készítenek el.
A tér és idő fogalma relativizálódik. Számukra a múlt és a jövő veszít a jelentőségéből abban az
értelemben, hogy minden azonnal a rendelkezésükre áll, lényegében nem kell várni, minden a
jelenben érhető el, így stabilizálódik rövid távú szemléletük. A távolság is veszít jelentőségéből,
hiszen egymástól jelentős fizikai távolságban lévő szereplőket másodpercek töredéke alatt kapcsol
össze, lehetővé téve a kommunikáció, tranzakciók különböző formáit.

3

http://szegedma.hu/container/brossura_konf2012.pdf
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Ezt a generációt gyakran éri az a vád, hogy keveset olvas. Ma már kutatások igazolják ennek
ellenkezőjét.4 Az írás és olvasás szerepe, fontossága a munltimédiás eszközök terjedése ellenére
megmarad. Az internetes kommunikáció (pl. email, facebook, sms, blogok) és keresés (pl.
tartalomkeresés) alapvetően szövegalapú marad. Az IKT környezetben azonban az olvasás maga is
változik. Egy-egy szöveg olvasásakor a hiperlinkeken keresztül sok az elágazási lehetőség. Az
olvasás során szerzett információkat, benyomásokat, gondolatokat, érzelmeket azonnal megosztják
kortársaikkal a közösségi oldalakon, blogokon, ezzel mintegy társas tevékenységgé válik.
(Goldhaber 2004, Tari 2012.)
Jellegzetesen változik a gondolkodási módjuk is. Nem a lineáris, lépésről lépésre történő, elemző
megismerés jellemzi a netgeneráció tanulását, hanem egészből haladnak a részek felé. Erősödik a
holisztikus szemlélet. A vizuális megközelítési mód, a képi gondolkodás a multimédiás eszközök
révén előtérbe kerül.
Nyelvhasználatuk sajátos, rengeteg az alkalmazott rövidítés, erőteljes a szleng és az emotikonok
használata. Új szavak jelennek meg. A felnőttek közül sokan aggódnak azért, hogy az anyanyelv
használata egyre igénytelenebbé válik.
A felsoroltakon kívül érdemes még kiemelni, hogy mozaikszerű érettség jellemzi őket. Vannak olyan
területek, amelyeken a korábbiaknál lényegesebben tájékozottabbak, érettebbek, ugyanakkor más
területeken nagyon gyerekesek maradnak.

Érzelmi fejlődésük többnyire elmarad az értelmi

képességekétől. „Hiába a technológiai fejlődés, egy gyerek érzelmi kapacitása csak a saját pszichés
tempójában érik, nem képes a gyorsuló világhoz simulni. Tehát értenek sok mindent, de feldolgozni
vajmi keveset képesek ebből. Az online tér nárcisztikus világában töltenek sok időt, ….” (Tari, 2012.) 5
A folyamatos hálózati lét hatására érzelmi inkonzisztencia alakul ki. A közösségi térben társaikkal
szinte kötelező jelleggel, a nap nagy részében megszakítás nélkül kommunikálva, az ismeretségi
körnek való megfelelési kényszer következtében formálódik az online „énkép”, amely jelentősen
különbözhet a valós személyiségtől. A hálózatra feltöltött, sokszor túlzottan személyes jellegű
tartalmak hatására az intimitás határai elmosódnak, ami kiszolgáltatottá tehetik őket.

például: „A mai fiatalok többet olvasnak, és egyes felmérések szerint 15-ször többet írnak, mint az előző
generáció - mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Aczél Petra, a Budapesti Corvinus Egyetem docense
és László Miklós szociológus, az ELTE adjunktusa. Szóltak arról is, hogy ma már nem csak a generációk között
van jelentős különbség a médiahasználatban, de akár testvérek között is lehetnek is ugrások.”
4

http://inforadio.hu/hir/belfold/hir-671503
5

A

Kutatók

éjszakáján

2012-ben

elhangzott

Tari

Annamária

előadása

alapján

http://pszichologia.com/pszichologus-

programajanlok/pszichologiai-temak-a-kutatok-ejszakaja-2012-n)
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Az online és az offline személyiség közötti különbség lehetővé teszi számukra, hogy hamis
személyiség, ill. névtelenség mögé bújva mondjanak véleményt, kritizáljanak. Teszik ezt úgy, hogy a
következményekkel, felelősségre vonással nem kell számolniuk.
Az online jelenlét lehetővé teszi, hogy érzelmeiket, sérelmeiket, feszültségeiket, konfliktusaikat
azonnal megosszák társaikkal, akiktől azonnali együttérzést, megértést és tanácsot kapnak. A
szakértők szerint így nem alakul ki az érzelmek megfelelő egyéni feldolgozása, a megfelelő
konfliktuskezelési stratégia, az un. „saját megoldás”.
Globalizálódó társadalmunkban világuk kitágul, a globális és lokális normák, értékrendek közötti
eltérések, a kereskedelmi televíziók műsorainak többsége által közvetített magatartási minták,
értékrendek erőteljesen befolyásolják vágyaikat, motivációkat, megkérdőjelezik az előző generációk
nyújtotta minták hatékonyságát. Egyidejűleg kell eligazodniuk és megfelelniük a család – iskola –
média- és a hálózatok adta négyszögben, a különböző elvárásoknak.

1.2.

Milyen feladatok adódnak ezekből a sajátosságokból?

A legfontosabb generációs jellemzők összegezése rámutat arra, hogy pedagógusként a hatékony
tanulási-tanítási folyamat érdekében milyen feladatokat kell megoldani, hogyan építhetünk diákjaink
korábban kialakuló képességeire.
Ezek közül az egyik legfontosabb, hogy mára már az IKT eszközök szerves részesei a hatékony
tanulási környezetnek. Használatukat meg kell tanulni, lépést kell tartani a diákokkal, ki kell
használni az eszközök által nyújtott lehetőségeket (természetesen anélkül, hogy azt hinnénk, minden
problémát megoldanak). Ezzel párhuzamosan szükség van a diákok digitális műveltségének
kialakítására (Kárpáti, 2011.). Ez különösen fontos, mivel a magatartási szabályok, formális és
informális intézmények lépéshátrányban vannak az eszközök technikai fejlődésével. Ezért minden
tanár feladata, hogy segítse a digitális kompetenciák kialakulását, fejlődését, a digitális eszközök
használatához kapcsolódó erkölcsi, etikai normák, a diákokat érő esetleges internetes támadások
elleni védekezési lehetőségének megismerését, alkalmazását, betartását. Mindezt hitelesen csak
akkor tudja megvalósítani, ha ő maga is aktív részese az online kapcsolatnak, a diákokkal
kialakított online közösségeknek. A napi online lét lehetővé teszi a pedagógus számára, hogy
tevékenységével jelzéseket – ezzel mintegy mintát - adjon a közösség tagjainak arról, hogy ő mit
fogad el, mit tart értékesnek (jónak, vagy éppen rossznak), hogyan szelektál, milyen elérési
útvonalakat javasol, ő maga milyen internetes oldalakat, forrásokat használ fel, stb.. A közösségi
térben az iskolához képest más oldalról ismerheti meg egymást kölcsönösen a tanár is és a diák is.
Kapcsolatuk személyesebbé válása hozzájárulhat a hatékonyabb tanulási környezet kialakulásához, a
közös célok iránti elköteleződéshez és együttműködéshez, aktív részvételhez, felelősségvállaláshoz.
A különböző közösségi hálózatok felkínálják a társas, vagy hálózati tanulás lehetőségét. Érdemes
építeni az itt kibontakozó együttműködésre, egymás támogatására, tapasztalatcserére.

12

A generációs jellemzők felhívják a figyelmet arra is, hogy a tanulási-tanítási folyamat tervezésének
fajsúlyos

feladata

annak

ingergazdag környezetének

élményszerű,

tevékenységalapú

megszervezése,

változatos,

biztosítása6.

Megjelölhetők azok a területek, amelyek a „multitasking” ellensúlyozására az iskolában tudatosan
fejlesztendők. Ilyen például az idő kezelése. A feladatok rangsorolása és időigényének
meghatározása, határidőre való elkészítése mind gyakorlandó feladat. Ugyanígy célszerű időt fordítani
a tartós figyelem, a hosszú távú memória fejlesztésére. Mindezt úgy érdemes megvalósítani, hogy
eközben mozgósítjuk tanulóink jól fejlett rövid távú memóriáját, meglévő ismereteit, ezekre
támaszkodva haladunk előre.
Számolnunk kell azzal a sajátossággal is, hogy a rövid távú koncentrálás az iskola fejlesztendő
feladatává teszi a hosszú távú figyelem tudatos fejlesztését. E sajátosság miatt fontos, hogy egy
tanórán belül változatos munkaformákat, módszereket használjunk.
A generációra jellemző gondolkodási mód és a neten olvasható anyagok felépítési sajátossága miatt
fejlesztési feladatként jelenik meg a nem lineáris felépítésű digitális szövegek szerkezetének,
elágazásainak

ismerete,

az

olvasottak

megértése,

rendszerezése.

A

rendelkezésre

álló

tapasztalatok ugyanakkor megerősítik, hogy a „klasszikus, lineáris olvasás szerepe is fontos marad”
(Benedek, 2011.)7.
A holisztikus megközelítési mód miatt a korábbinál a tanár fontosabb feladatává válik tantárgyközi
integráció. A komplex, kontextus függő problémamegoldás felértékelődése igényli a tanárok közötti
erőteljesebb együttműködést.
A generációs jellemzők mutatják, hogy tanulóink szívesen fogalmazzák meg véleményüket, igénylik
azt, hogy ez érdekeljen bennünket. Ahogy a digitális szövegértést, úgy a szóbeli kommunikáció
módját, formáit is tudatosan kell fejlesztenünk. El kell érni, hogy megfelelően tudják magukat
szóban kifejezni, legyen türelmük mások véleményét meghallgatni, értékelni, bele tudjanak illeszkedni
más gondolatmenetébe, tudjanak érvelni, ellenérveket megfogalmazni.
A megjelölt feladatok megvalósítása jelentős változással jár a tanulási-tanítási folyamatokban,
felértékeli a módszertan szerepét.

Kutatások azt bizonyítják, hogy egy adott dologra kb. 7 percig képesek figyelni. Ennyi idő áll a tanár rendelkezésére ahhoz, hogy érdekessé
tegye mondandóját, létrehozzon egy interaktív, ingergazdag helyzetet, ami lehetővé teszi egy-egy téma alaposabb feldolgozását.
7
Jelentőségük akár növekedhet is az „e” könyvek terjedésével.
http://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop412A/2011-0023_DP/dp5_1_pedpara_ch010000.html
6
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1.3.

Tendenciák a tanulási-tanítási folyamatokban

„A

társadalmi-kulturális

környezet

sajátosságai

szelektálják a gondolkodási sajátosságokat. A digitális
bennszülött kognitív képességei a digitális kultúra
leképeződései. A kornak megfelelő iskolában a kor
gyermekei többségének sikeresnek kellene lennie.”
Gyarmathy Éva (2013)8
Tradicionális iskolai környezet alapvetően az ipari társadalom tömegtermelési igényeihez igazodva
alakult, formálódott a XIX. és XX. században. Az információs és kommunikációs társadalom, ezzel
összhangban a munkapiaci igények változása iskolarendszerünk számára komoly kihívást jelent.
Napjainkban sokszor még mindig a halogató, passzív reakciók vannak többségben. Jellemző a
meglévő rendszer toldozgatása, foltozgatása. Az elkerülhetetlennek tűnő adaptációs kényszerben
ugyanakkor többféle fejlődési út rajzolódik ki.9 A jelenlegi forgatókönyvek alapján a különböző fejlődési
lehetőségek mindegyike feltételezi a tanulási környezet jelentős változását, a tanulási – tanítási
folyamatban szükségszerűen végbemenő, azonosítható hangsúlyeltolódásokat.

Változatos tanulási stratégiák, módszerek,
értékelési és együttműködési formák

Tanulóközpontú, tradicionális
tanár-diák szerep újragondolása

Együttműködésen alapuló
kooperatív tanulás

Személyreszabott
XXI. századi tanulás
jellemzői
Multimédiás
támogatottság
vezérelt

Gyorsan elérhető, gazdag
információs források

Adaptivitás, folyamatos
alkalmazkodás
2.ábra: XXI. századi tanulás jellemzői
characteristics –of-21st-century-learning/

Az érintettek számára átlátható
tanítási-tanulási folyamat
forrás:

www.teachthought.com/learning/9-

8

http://www.matud.iif.hu/2013/09/07.htm
A jövő iskolája OECD projekt(2007) magyarországi projekt dokumentumaiban található meg az a 15-20 évre előre tekintő hat
forgatókönyv, amelyek az iskola jövőbeli lehetséges változatait mutatják be. Ezek a következők: 1. „vissza a jövőbe” típusú bürokratikus
rendszerekben működő iskolák, 2. hagyományos iskola újraerősödése, 4.tanuló szervezetként működő iskolák, 5. alapvető társadalmi
központként működő iskolák, 6.kiterjesztett piaci modell
9
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Vegyük számba ezek közül a legfontosabbakat!10


Gyorsan és folyamatosan változik a releváns tudás tartalma mind mennyiségét, mind pedig
minőségét tekintve. Részben kibővül a digitális műveltséghez tartozó kompetenciákkal,
részben pedig a gyors változás miatt a hangsúly a diszciplináris, elméleti és zárt jellegű
tudásról a folyamatosan újraszerveződő, adaptív, a kreativitást és a problémamegoldást
középpontba állító tudásra tevődik át. Az ismeretközpontú tudástól a képesség orientált
tudás felé elmozdulva nemcsak az ismeretek elsajátítása, rendszerré rendezése, hanem a
képességek, készségek fejlesztése, megfelelő attitűdök kialakulása is fontossá válik, hiszen
ezek együtt jelentik azokat a kompetenciákat, amelyeket új helyzetekben mozgósítani lehet a
problémák megoldásában.



A tudás forrása bővül. Többé már nemcsak a tanár, az iskola a tudás egyedüli forrása. Az
internet megszünteti ezt a korábbi monopolhelyzetet. Amint egy kérdés felmerül, a diákok a
net segítségével többféle – sokszor több ezer - forrást érnek el a másodpercek töredéke alatt.
Emiatt az iskola szerepe szükségszerűen módosul. Segítenie kell a különféle forrásokból
származó tudáselemek összegyűjtését, értékelését, szelekcióját és integrációját, jól
használható tudássá szervezését.

(Keresztkompetencia – holisztikus megközelítési mód

hangsúlyossá válása)


A tanulás fogalma is változik, ahogy a tudás, úgy ez is kitágul. Olyan – nem feltétlenül
iskolai keretek között folytatott - tevékenységeket is tanulásnak tekinthetünk, amit korábban
nem. (Kovács I, 2012.) Például: tanulunk, amikor böngészünk, hálózatokat alakítunk ki. Az
internetes szöveg olvasásakor a hiperlinkeken keresztül történő elágazások hozzásegítenek
egy-egy

téma

körbejárásához,

részletes

megismeréséhez,

más

területekhez

való

kapcsolódási pontok felfedezéséhez. De ugyancsak tanulunk például, amikor a közösségi
portálon egy-egy probléma megoldása során a különböző hozzászólások, javaslatok hatására
alakítjuk a választási lehetőségeket, súlyozzuk a szempontokat, stb.11 A nem iskolai keretek
között folyó tanulás arányának növekedése összekapcsolódik a „lifelong learning” jelenséggel.
Míg korábban az volt az általános elvárás, hogy az ember mindent a maga idejében csináljon,
így gyermekkorban tanuljon, felnőtt korban pedig dolgozzon. Mára már ez a nézet a gyorsan
változó munkapiaci igények hatására elavult, az életen át tartó tanulási tevékenység pedig
felértékelődött.


Fontos elmozdulást jelez az a tény, hogy a tanulási-tanítási folyamat középpontjában a
tanár helyett egyre inkább a tanuló áll, aki passzív befogadó szereplő helyett aktív,
tartalomformáló szerepkörbe kerül.

Az irányított és szabványosított tanulás mellett egyre

erőteljesebben jelennek meg az önálló, önszabályozó, mintegy „testreszabott” folyamatok. A
zárt, tanterveknek megfelelő tananyagtartalmak elsajátításáról, bemagolásáról a hangsúly
egyre inkább a tanulás tanulására, a gondolkodásra, az ismeretek új helyzetekben történő
kreatív alkalmazására helyeződik.

10

11

Komenczi 2009, Papp-Danka Adrienn2013,

A tanulási folyamat delokalizációjáról beszélhetünk (Komenci 2010)
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Szükségszerű változás figyelhető meg a tradicionális tanárszerepben is. A „közlő –
számonkérő” (Bessenyei 2010.) tanár helyett egyre inkább a koordináló, facilitátor,
moderátor, mediátor, tutor szavakkal jellemezhető szerepek kerülnek előtérbe.



Az előzőek következményeként változik a tradicionális tanár-diák kapcsolat is. Részben
erősödnek az együttműködésnek azon formái, amelyekben együtt határozzák meg a
tanulási rövid távú céljait és a megvalósításhoz vezető utat, alakítják ki a haladás
ütemét és hogyanját. A másik fontos következmény, hogy a tanár-diák kapcsolat egy
része áttevődik a virtuális térbe (csak a legismertebbek közül említve néhányat: skype,
sms, chat, online közösségi felülete, e-mail, fórum, mobiltlefon, stb). A tanár számára ez jó
lehetőséget teremt diákjainak jobb megismerésére, jó kapcsolat kialakítására, az otthoni
tanulás segítésére, sőt a tanulási-tanítási folyamat szempontjából nagyon fontos előzetes,
meglévő tudás felmérésére.



A tanári hitelességet ma már nemcsak a szakmai tudás alapozza meg. Egyre inkább
nélkülözhetetlenebbé válik, hogy ne csak diákjainak, hanem neki is legyen un. „digitális
lábnyoma”. 12



Elvárásként fogalmazódik meg valamennyi érintett részéről, hogy a tanítási-tanulási folyamat
átlátható, kontrollálható legyen.



A technikai fejlődés lehetővé teszi a tanulási folyamat multimédiás támogatottságának
terjedését. Eredményeként - tanulóink számára ingerekben gazdag tanulási környezetet
biztosítva, az otthoni és az iskolai feltételeket közelítve egymáshoz - lehetővé válik az oktatás
hatékonyságának, a diákok motiváltságának növelése.



A generációs sajátosságokkal foglalkozó kutatások rámutatnak arra, hogy újra fel kell fedezni
és az oktatás minden szintjén fel kell használni a játszva, tevékenykedve tanulást13. A
játék

beépítése

a

tanulási-tanítási

folyamatokba

lehetővé

teszi

a

különböző

tevékenységformák együttes alkalmazását. A játék során egyszerre valósítható meg az
individualizálódás, együttműködés és versengés.


Változóban van a tanulás színtere is. Hozzászoktunk ugyan, hogy a formális tanulás
osztálykeretekben történik, és egy-egy osztály összetétele viszonylag homogén.

A

megszokott kereteket azonban fokozatosan lazítják fel az informális és non-formális
tanulásszervezési formák, alkalmazott módszerek. A tanulók között kialakuló hálózatok
sokszor már nemcsak az egy osztályba, iskolába járókat fogja össze. A csoportképződések
virtuális dimenziója lehetővé teszi, hogy nagyon heterogén csoportok (életkor, iskola, lakóhely,
foglalkozás, stb. szerint) alakuljanak ki színesítve és gazdagítva ezzel a tapasztalatokat,
véleményeket, ismereteket, tudást.


A különböző tanulásszervezési formák közül a frontális munka dominanciája jelentősen
csökken, egyre nagyobb hangsúlyt kap az egyéni-, páros- és csoportmunka, nő kooperatív
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A digitális környezetben jön létre a digitális lábnyom. Azokat a digitális adatokat tartalmazza, amelyek a
világhálón kalandozva marad utánunk. Láthatóvá teszi mit néztünk meg, mit fizettünk bankkártyával, mit
osztottunk meg másokkal, milyen fényképeket töltöttünk fel, milyen blogokat írtunk, stb. Ezek alapján a
felhasználó beazonosítható, tevékenységére, szokásaira következtethetünk annak tudta nélkül is.
13
Bessenyei (2013.)
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munkaformák aránya. Célszerű olyan integrált tanulási környezetet kialakítani, amelyben
egyesíteni lehet a tradicionális és a multimédiával támogatott tanulás előnyeit, hogy az minél
személyre szabottabb, minél inkább tanulói aktivitásra alapozott legyen és biztosítsa a
folyamatos értékelést, visszajelzést.


Ezzel együtt jár, hogy a hagyományos, merev 45 perces órabeosztás sok esetben nehezíti a
kooperatív munkaformák terjedését, így várható a szabadabb időkeret kialakulása az
iskolákon belül is.



A tanítási-tanulási folyamat szempontjából érdemes kiemelni, hogy nincs egyetlen igazán
hatékony,

minden

problémát

megoldó

tanulási

stratégia,

tanítási

módszer.

Olyan

módszertani mix kialakítása célszerű, amely elsősorban a tapasztalati, élményalapú tanulást
segíti. Ennek megvalósítása a tanár részéről nagyfokú kreativitást, rugalmasságot és sajnos
sok időt igényel. Konkrét összetétel számos tényező függvénye.

Tanár jellemzői
Tananyag (tartalma,
szerkezete, mélysége, forrásai)
Tanulók jellemzői
Fejlesztendő
kompetenciák
Visszajelzések,
értékelések módja

Módszertani eszközök
kiválasztásának kulcstényezői

Tanulástámogatási lehetőségek
Rendelkezésre álló erőforrások
(technikai feltételek, időkorlát)
3. ábra: A tanítási módszerek kiválasztását befolyásoló tényezők
forrás: http://tonybates.ca/2014/08/10/choosing-teching-methods-for-a-digital-age/



A netgeneráció számítógép- és internethasználatának jellemzőit számos kutatás vizsgálta és
vizsgálja. Az eredmények egy irányba mutatnak, naponta több órát töltenek a gép mellett
különböző tevékenységekkel. Szokásaik már az általános iskola végére stabilizálódnak. Az
alábbi ábrán megfigyelhetjük, hogy melyikre milyen gyakorisággal jellemző.

17

4. ábra: Az internetes tevékenységek gyakorisága a 9-16 éves korosztályban (2010.)
forrás: http://asziv.hu/archivum/2014/marcius/anyaapagyerekek/fiatalok-kepernyo-elott (EU Kids II.
Online kutatási eredményei alapján)

Módszertani szempontból érdemes kiemelnünk a számítógépes játékokat. A középiskolás
korosztályban ingen kedveltek a stratégiai játékok A népszerű játékok mechanizmusának
tanulmányozása ötleteket adhat a tanulási-tanítási környezet megszervezéséhez.
Amit a számítógépes játékoktól módszertanilag tanulhatunk, azt Bessenyei István (2010.) cikke
alapján a következőképpen összegezhetjük: általában komplex helyzetekben kell a játékosoknak
gondolkodni, dönteni. A játékok interaktívak, a játékosok aktív részt vevők, általában irányíthatják
magát a játékot (például a szereplőket különböző jellemzőkkel felruházhatják, különböző megoldási
utakat tervezhetnek, próbálhatnak ki, visszaléphetnek stb.). A játék során különböző nehézségű
fokozatokon haladnak át, teljesítményükről folyamatos visszajelzéseket, értékeléseket kapnak. Amint
egy szintet teljesítettek újabb és újabb kihívásokkal találják magukat szemben. Az egyes szinteken
megoldandó problémák egyre nehezebbek. Jellemző rájuk, hogy nem túl nehezek (ekkor nem
motiválnának), de nem is túl könnyűek (ekkor unalmasak lennének), megoldásuk „flow” élményt ad. A
játék során egyetlen percre sem érzik a játékosok, hogy az megoldhatatlan, nem érdemes vele
foglalkozni, hanem ösztönözve érzik magukat a folytatásra (le sem tudják tenni). Fontos azt is
kiemelni, hogy a játék során lehet kísérletezni, hibázni, újrakezdeni, kockázatok nélkül újratervezni a
megoldási menetet.
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A játékosok hálózatba szerveződhetnek, amelyben észrevételeket tehetnek, értékelhetnek, segítséget
kérhetnek, megoszthatják élményeiket, tapasztalataikat. Az így kialakuló közösségek általában
dinamikusan fejlődnek és rugalmasan változnak. Összetételükre heterogenitás jellemző, ami segíti a
csoport egészének hatékonyságát a problémamegoldásban.
A számítógépes játékok felsorolt jellemzőit érdemes a tanulási stratégiák és módszertani eszközök
tervezése és fejlesztése során figyelembe venni. Természetesen mindig a tanulás célja, tárgya és
körülményei határozzák meg, hogy melyik jellemző milyen arányban jelenik meg ténylegesen a tanítás
során.

1.4.

Összefoglalás

Ebben a fejezetben környezetünkben zajló főbb technikai, társadalmi, gazdasági változásokat és
hatásait összegezve mutattunk rá arra, hogy melyek az úgynevezett netgeneráció legfontosabb
jellemzői.

A tanulási környezet drasztikus átrendeződése jelentős változásokat hozott a tanítási-

tanulási folyamatokban. Az alábbi táblázat a legfontosabb környezeti változásokat és következményeit
gyűjtötte össze:

1. sz. táblázat: A pedagógiai gyakorlat megújulást sürgető társadalmi folyamatok
forrás: Adaptációs kézikönyv (2008) 60. oldal, Educatio Társadalmi Szolgáltató Közhasznú
Társaság,
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1.5. Kérdések, feladatok:

1. Milyen jelentős környezeti változások befolyásolják napjainkban a tanítási-tanulási
folyamatokat?
2.
a) Gyűjtse össze a legfontosabb jellemzőket a tanulási-tanítási környezet jelenéről és
várható jövőjéről!
b) A jellemzők alapján keressen képeket az internetről, majd a képek alapján készítsen
mindegyikről egy-egy képmontázst és töltse fel a kurzus közös felületére! Segítségül
használja a következő alkalmazást: www.befunky.com
c) Kontakt órán a képmontázsok alapján beszéljék meg, hogy a tanulási-tanítási környezet
változásának hatására hogyan alakulnak a tanári szerepek, feladatok!
3. Olvassa el a www.eltereader.hu/media/2013/11/Olle2_okt-inform_READER.pdf címen
található tanulmányt. Az olvasottak alapján készítsen egy gondolattérképet, amelynek
kiindulópontja az iskola, s jelenjen meg az a tanuló, a pedagógus, a szülő és a társadalom
szemszögéből!
A gondolattérkép összeállításához használja például a http://worditout.com/wordcloud, vagy a
www.tagxedo.com alkalmazást!
4. Az alábbi táblában elrejtettünk a tanulási folyamattal kapcsolatban néhány jellemzőt.
a) Keresse meg ezeket, majd pedig csoportosítsa aszerint, hogy melyek jellemzőek a
hagyományos és melyek a netgeneráció tanulási-tanítási folyamatára!

b) A megállapítható különbségek alapján véleménye szerint indokolt-e módszertani
paradigmaváltásról beszélni? Válaszát egy rövid blogbejegyzés formájában készítse el és
ossza meg a kurzus közösségi oldalán!
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5. a) Nézze meg az alábbi videót és gyűjtse össze, hogy az előadó mit tart a mai iskolarendszer
legnagyobb hibáinak?
https://www.youtube.com/watch?v=b8QAsF9pRwY&list=PLOZ7qkDCOksNUkaqVBeMurPzVb
fgVv8nv&ubdex=10
b) Egyet ért-e az előadásban elhangzottakkal? Gyűjtsön érveket és ellenérveket eddigi iskolai
tapasztalati alapján!

2. A tanítási-tanulási (oktatási) folyamat általános jellemzői, fő feladatai, sajátosságai
Az elsajátításra kerülő fő fogalmak: oktatás, tanítás, tanulás, oktatási folyamat, didaktikai feladatok,
vezérlés és szabályozás (az oktatási folyamatban), ismeretszerzés, alkalmazás, rendszerzés,
rögzítés, ellenőrzés, értékelés, differenciálás, motiválás, tanulói aktivitás, individualizálás. (az oktatási
folyamatban); fogalmi váltás, lehorgonyzás, adaptivitás a tanulási folyamatban.
A feldolgozásra kerülő összefüggések: az ismeretszerzés, az alkalmazás, a rendszerezés-rögzítés és
ellenőrzés funkciói, szerepe és sajátosságai az oktatási folyamatban; a differenciálás, a motiválás, az
aktivizálás és az individualizálás tartalma és összefüggései az oktatási folyamatban; a konstruktivista
tanulás lépései, eredménye.

2.1.

A tanulásról általában

A tanítás- és tanulás folyamatát, annak jellemzőit alapvetően meghatározza, hogy a tanulás irányítója,
a pedagógus milyen tudományosan megalapozott vagy naiv tanuláselméleti alapon tervezi, szervezi,
irányítja és ellenőrzi a tanulók munkáját (lásd Golnhofer-Nahalka 2001). Anélkül, hogy részletesen
kifejtenénk, itt csak utalunk arra, hogy a pedagógiának nem kutatási területe a tanulás mibenlétének
feltárása. Ezzel inkább a filozófiai, biológiai, idegélettani, pszichológia tudományok. foglalkoznak.. A
pedagógia ezen kutatási eredményeket alkalmazza gyakorlatában, amelyekhez az elméletalkotók
különböző un. didaktikai elméleteket is rendelnek. Ezek arra szolgálnak, hogy a különböző korokban a
gyermekek fejlődéséért, tanításáért felelős szereplők kijelöljék a megfelelő megismerési utakat
tanulóik számára.
Az ókorban és a középkor legnagyobb részében a tanulás nem jelentett mást, mint a mások által már
feldolgozott ismeretek elsajátítását. „Az ismeretek forrása tehát egy közvetített valóság, a tanuló
ember nem a valósággal közvetlenül kerül kapcsolatba” (Falus, 2003) Ennek teljesen ellentmondó
megközelítést jelent a Comenius nevéhez köthető „szenzualista irányzat”, amely az ismeretelmélet
empirista irányzatán alapul és máig hatóan jelentősen befolyásolja a pedagógiai gondolkodást és
gyakorlatot. A Comenius által kidolgozott pedagógiai elmélet és gyakorlat középpontjában a
szemléltetés áll, ami nem csupán módszer, hanem a tanulás, az ismeretszerzés alapvető forrása és
útja is. A szemléltetés során a tanuló az őt körülvevő valósággal kerül kapcsolatba, arról
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érzékszerveivel minél gazdagabb tapasztalatokra tesz szert. A következő, „forradalminak” tekinthető
változás a tanulás felfogásában a XIX-XX. század fordulóján, az un. reformpedagógiai irányzatok
megjelenésével megy végbe. Itt is a háttérben a filozófia és a lélektan új kutatási eredményei
húzódnak meg (pl. Piage munkássága). Ez az irányzat több megközelítés gyűjtőfogalma, amely a
megismerés aktív, a gyermek, a tanuló tevékenységére, tárgyi és mentális cselekvésére alapoz. Az
irányzat egyes képviselői, mint John Dewey és Edouard Claparede a megismerés útját az önálló
felfedezésben jelölik meg, a tanuló feladata az önálló ismeretszerzés kísérletek, vizsgálatok útján,
amelyek alapot nyújtanak az általánosításra, következtetések levonására. Ugyanebben az irányzatban
lelhetjük fel az együttműködésen alapuló, csoportban végzett tanulás forrásait is.
A XX. század pszichológiai irányzatai ezt követően a tanuláselméletek gazdag tárházát nyitják meg a
pedagógia előtt. A behaviorista tanuláselméletek a klasszikus- és operáns kondicionálással (Ivan
Petrovics Pavlov, F. Skinner, Fred S. Keller) a készségfejlesztés mechanizmusát ragadták meg,
valamint a jutalmazásnak és büntetésnek (a sikernek és a kudarcnak) a tanulásban játszott szerepét
helyezték új nézőpontba. Az ugyanezen irányzathoz tartozó szociális tanuláselmélet a modellkövetés,
az utánzás szerepét tárja fel, amelyre napjaink média-kutatásai épülnek. A tanulásnak ezt követő
kognitív (Kurt Lewin, Jean Piage, Jerome Bruner), konstruktivista (Ausubel) megközelítései azok,
amelyek leginkább korszerű alapot nyújthatnak napjainkban a pedagógia tanulásfogalmának
kialakításához és ezzel befolyásolják a tanítás elveire, módszereire, eljárásaira vonatkozó
javaslatainkat.
Az oktatás folyamatának sajátosságait, feladatait a napjainkban leginkább elfogadott és több
kutatással alátámasztott un. konstruktivista tanuláselméletre alapozva fejtjük ki. A konstruktivista
tanuláselméletet a posztmodernnek nevezett szellemi áramlat része, annak akár „ismeretelméleti”
vonulatának is tekinthetjük. Teljes mértékben szakít a tanulásnak hosszú időn keresztül
meghatározónak tartott induktív-empirikus kiindulású megközelítésével és a megismerés előfeltételét
– a tudományok elméletirányítottságához hasonlóan – a tanulóban már meglévő tudásmodellekben
jelöli meg, valamint a megismerési folyamatokban fontos szerepet tulajdonít a társas kapcsolatoknak,
a társadalmi tényezőknek.
A pedagógia korábbi ismeretelméleti alapját az jelentette, hogy minden korban a társadalom
rendelkezésére áll a műveltségnek egy meghatározott halmaza, amelyből válogatva az erre hivatott
személyek eldöntik, hogy mi kerüljön be az iskolában megtanítandó tananyagba. Ennek fő
szempontjai többnyire az adott kor elvárásai, fejlődési szükségletei valamint a műveltségről való
felfogása volt. A pedagógusnak nincs más dolga, mint az előírásnak megfelelő tartalmak
átszármaztatása (átadása, közvetítése) a tanulók számára. Ennek hátterében az a meggyőződés
húzódik meg, hogy a pedagógus közvetítő szerepet tölt be a tudás és a tanuló között, a
tudástartalmak – a tanulás eredményeként - változatlan formában átkerülnek a tanulók fejébe. Mint
láthatjuk, ez azt is feltételezi, hogy létezik a tudattól független objektív valóság, amelynek minél
elmélyültebb megismerését szolgálja a tanulás.

A huszadik század második felében kezdődő kutatások azonban egyre kevésbé támasztják alá ezt az
elméletet. A tudományelméletek ismeretelméletei kétségbe vonták azt a megközelítést, hogy a
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megismerés nem más, mint a körülöttünk lévő világ egyszerű belső leképezése, visszatükrözése. A
posztmodern felfogásból következően azt állítják, hogy a szubjektumban meglévő ismeretek nem
feleltethetőek meg a külső valóság egy-egy elemének. Elfogadják a megismerésnek azt az
összefüggését, hogy a tudás a megismerő ember és az őt körülvevő valóság közötti hatások
eredményeként jön létre, de megint csak eltérnek abban, hogy nem tekintik releváns kérdésnek a
tudás igazságtartalmát, illetve általában a világ megismerhetőségét. A megismerés tartalma egyetlen
szempontból „kerül mérlegre” (bár ez a kifejezés nem kellően adekvát az elmélettel), az pedig nem
más, mint a világhoz, a környezethez való alkalmazkodásban betöltött szerepe. Ez úgy értelmezhető,
hogy a tudás az ember biológiai értelemben vett adaptivitását fokozza, képessé teszi arra, hogy
jobban alkalmazkodjék a környezetéhez. A tudás ily módon nem lenyomata vagy tükörképe a fizikai
valóságnak, hanem a megismerő egyén személyes konstrukciója, saját tevékenységének,
konstruálásának terméke. Innen is ered ennek az ismeretelméleti irányzatnak az elnevezése. Ezen
elmélet szerint minden tudás, amivel a megismerő szubjektum rendelkezik, a saját konstrukciójának
eredménye, nem egy tőle függetlenül létező külső entitás képe, nem adható át és így nem vehető át.
Amit az egyén tud, az nem azonos semmivel, ami rajta kívül létezik, hanem a saját személyes tudása,
modellje a világról. Az egyes egyénekben lévő tudás nem mérhető össze és nem próbája az objektív
valóság (ha van, lenne ilyen). A korábban említettek szerint a tudás „próbája” az, hogy mennyiben
járul hozzá a világhoz való alkalmazkodáshoz, a „túléléshez”. Ebben jelentős szerepet játszanak a
társas folyamatok, hiszen az egyén a tudását társas mezőben szerzi és az őt körülvevő társas
környezet nyújtotta helyzetekhez kell minél hatékonyabban alkalmazkodnia, adaptálódnia.

A konstruktivista tanulásfelfogás a következő ismeretelméleti alapelvekre támaszkodik:
o

az ember a megismerési folyamat során a valóság különböző modelljeit építi fel magában, s
ezen modellek működtetése során kialakított előrejelzések (predikciók) szerint, azok beválása
alapján tevékenykedik;

o

az emberi elme nem általános képességek alapján, hanem alapvetően tudásterületspecifikusan szerveződő, információ-feldolgozó rendszerek segítségével működik;

o

az emberek naiv elméletekkel, a környezet megismerésére alkalmas előfeltételekkel
„örökletesen” rendelkeznek;

o

a megismerés nem más, mint a tudatban meglévő naiv elméleteknek a folyamatos változása,
gazdagodása, átalakulása, amely a külvilággal való kapcsolat eredményeként, személyes
konstrukciók kialakításával és alkalmazásával történik.

2.2.

A konstruktív tanulási folyamat

A tanulásnak konstruktivista módon való értelmezése szerint – a reformpedagógiai elképzelésekhez
hasonlóan - a tanulás egy alapvetően aktív folyamat, amelyben a meghatározó tényező, hogy a tanuló
a meglévő, kognitív rendszerekbe szervezett ismeretei segítségével tesz szert új ismeretekre. Ez azt
is jelenti, hogy a meglévő ismeretei befolyásolják már az új ismeretek érzékelését, észlelését, ami
eleve egy szubjektív szelekciót eredményez a tanulás szempontjából.

Meghatározó szerepet
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játszanak tehát azok a már rendelkezésre álló, korábban megszerzett ismeretek, amelyek már létükkel
befolyásolják a külvilág észlelését, azzal, hogy képesek-e vagy sem kapcsolatba kerülni az új
információval, s amelyek "naiv elméletek", világkép(ek), kidolgozott, tudományos alaposságú elméleti
rendszerek, modellek, formájában léteznek a tanuló emberek tudatában. Ha létrejön ez a kapcsolat,
akkor következik az új tudás megkonstruálása, létrehozása.
A konstruktív tanulásszemlélet itt azokat a kognitív pszichológiai elképzeléseket alkalmazza, amelyek
szerint az emberi elme működését a modellezés folyamataként írják le. A kognitív lélektan szerint a
környezetünkről, a világról kognitív struktúrákat, modelleket építünk fel, amelyek a megismerő ember
által alkotott szabályok szerint működnek. Ezek szerepe bizonyos előfeltevések (predikciók)
előrejelzése, amelyek alapján a megismerő a cselekvését irányítja. Mint láthatjuk, ebben a
folyamatban is fellelhetők a korábbi tanuláselméletekben jelentős szerepet játszó mozzanatok, mint az
asszociációs pszichológia szövegtanulással kapcsolatos felismerései vagy a cselekvés, hiszen a
meglévő belső modellek, képek, "naiv elméletek” ütköztetése, összevetése a valósággal egy aktív
folyamat, amely csak a tanuló ember közvetlen cselekvésében valósulhat meg. Összességében a
konstruktív tanulásszemlélet is a tanulás azon megközelítését jelenti, amely szerint a tanulás
eredményeként a tudás hozzájárul a teljes személyiség fejlődéséhez, fejlesztéséhez.
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5. ábra: A tanulástípusok blokkdiagramja
(A konstruktivista tanulási folyamat lépései)
In.: Nahalka (2002) 55. oldal, szerkesztette: Pálvölgyi 3. oldal

A fenti ábra a tanulásnak egy un. blokk-diagrammját adja, amely szemlélteti a tanulás során
bekövetkező lehetséges utakat:
Az első lépésben, amikor a tanuló találkozik a külvilág valamilyen jelenségével, felmerül az a kérdés,
hogy van-e ellentmondás az elsajátítandó ismeret és a már meglévő tudás között. Mindkét esetben
(ha van, vagy ha nincs ellentmondás) két lehetséges továbblépési út adódik. Abban az esetben, ha
nincs ellentmondás, megtörténhet a feldolgozás és végbemehet a problémamentes tanulás. De itt is
lehetséges az a kimenet, mely szerint nem történik feldolgozás, mert a tanuló teljesen közömbös a
külvilágból jövő új tapasztalatokkal szemben (nem kész valamilyen okból a tanulásra).
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Ha van ellentmondás, akkor is két lehetséges úton történhet a továbblépés. Nem történik feldolgozás,
mert a tanuló nem tudja feloldani az ellentmondást és a saját, már meglévő tudáskonstrukciója és az
új ismeret között, ezt hívja az elmélet kizárásnak. Itt olyam mértékű az ellentmondás, amely teljes
mértékben megakadályozza a tanulást. Ez származhat a tanuló pszichés állapotából, ellenállásból is.
Abban az esetben, ha történik feldolgozás, az a kérdés, hogy milyen módon megy ez végbe. Az egyik
lehetséges megoldás a magolás, ami e szerint a gondolatmenet szerint nem eredményez
lehorgonyzást. A tanuló itt ugyan érzékeli, hogy nem képes valamilyen okból feltétel nélkül elfogadni
az új ismeretet, de erőfeszítést tesz, és értelmezés nélkül rögzíti az ismereteket, amelyek nem érintik
meg, nem alakítják át belső kognitív struktúráját, de időlegesen teljesíti a feladatot. Sajnos ez ilyen
típusú tanulás nagyon gyakori az iskolai oktatásban.
A lehorgonyzás során is többféle lehetőség adódik a tanuló számára. Az egyik esetben a már meglévő
ismeretei és az új, elsajátítandó tudás közötti konfliktust úgy oldja fel, hogy „átírja”, meghamisítja az új
információt, hogy össze tudja egyeztetni a már meglévő tudásával. Ez az a jelenség, amikor a már
meglévő tudás befolyásolja az észlelést, és a tanuló már elve mást lát, mást hall, mint ami rajta kívül
történik. A pszichológia nyelvén ezt akár egyfajta elhárító mechanizmusnak is nevezhetnénk. Ezen
tanuláselmélet egyik alapelvének bizonyítékát is láthatjuk ebben a jelenségben, mely szerint az
emberben meglévő elméletek befolyásolják a tanulás eredményét és nem az empirikus tapasztalatok.
A tapasztalatokra ezen elméletek szerint tesz szert, ezek befolyásolják a tanulás tartalmát, folyamatát.
Az oktatási folyamat eredményességét ez a jelenség nagyban rontja, és arra hívja fel a figyelmet,
hogy a pedagógusnak folyamatosan figyelemmel kell kísérnie a tanulók elsajátítási folyamatát és még
időben korrigálnia kell a téves megfigyeléseket, észleléseket.
A következő esetben a belső kognitív struktúra változik, amely lehet alapvető változás, melynek
eredményeként bekövetkezik egyfajta „konceptuális váltás”, vagy csak egy un.

„kreatív mentést”

eredményez a folyamat, amely nem dolgozza át a megismerő-rendszert, hanem úgy oldja fel az
ellentmondást, hogy valamit leleményesen átír az információban. Ez a megoldás hasonlít a
meghamisításhoz, de itt magyarázó elméletekre támaszkodva történik a váltás, nem a tapasztalati út
gátlásával.
Amint a fenti folyamatból láthatjuk, csak két esetben következik be valódi tanulás (változás a tanuló
megismerő rendszerében). Az első esetben, amikor a tanulás során az új ismeret nincs
ellentmondásban a már meglévő előzetes tudással és megtörténik a feldolgozás. Ebben az esetben
már csak arról kell gondoskodni, hogy ez a változás tartós legyen, amelyhez a korábban már
megismert alkalmazási, rögzítési módszereket (gyakorlás, ismétlés) kell megvalósítani. Ezzel
biztosíthatjuk, hogy az újonnan létrejött kapcsolatok megerősödjenek, illetve minél gazdagabb
kapcsolati háló biztosítsa a megőrzést. A második esetben történik a legnagyobb lépés a tanulás
folyamatában, a fogalmi váltás, amely a belső rendszer minőségi átalakulását eredményezi. Itt egy új,
a korábbitól lényegesen eltérő elméleti rendszer jön létre, amely hatással lesz az ezt követő
megismerési folyamatokra. A fogalmi váltásnak – bár ezen a területen még elég hiányos az elmélet –
feltehetően több, fontos feltétele van. Általában akkor következik be ez a minőségi változás, ha a
tanuló az adott területen nem rendelkezik számára elfogadható ismeretrendszerekkel, magyarázó
elméletekkel. Az elsajátításához szükséges így a hiány érzése és az új ismeret megfelelő bizonyító,

26

magyarázó ereje, amely lehetővé teszi új problémák tetszetős, vonzó megoldását. Ebben a
folyamatban feltételezhetően jelentős szerepet játszanak az analógiák és a modellek. A fogalmi váltás
hatására valószínűleg nem cserélődik le a régi tudásrendszer az újra, hanem tovább él, és abban az
esetben, ha nem történik meg az új rendszer kellő mélységű beágyazódása, a tanuló visszatérhet a
korábbi magyarázó elméleteihez. Ekkor utólag kiderül, hogy csak magolás történt.
Ennek a modellnek a megismerése azt szolgálja, hogy egyfajta fogódzót adjon a pedagógusok
kezébe a tanulók tanulása során előforduló pozitív és negatív folyamatok felismerésére,
magyarázatára és a lehetséges korrekciók időben történő megtételére. Ez fontos abból a szempontból
is, hogy a tanárok olyan „magyarázó elméletekhez” jussanak, amelyek felvázolják a tanulás során
feltételezhetően bekövetkező döntési helyzeteket, és azokat pozitív irányba tudják terelni. Egy másik
fontos jelenségről se feledkezzünk meg! Ez a tanuláselmélet is a társas közegben megvalósuló
tanulási folyamatot jeleníti meg, hiszen a keletkező új tudáskonstrukciók beválásának alapja nem más,
mint az egyre jobb alkalmazkodás. Ezen elméleti rendszer a konstrukcionizmus, amelynek
ismertetésétől itt most terjedelmi okok miatt eltekintünk.
Ahhoz, hogy teljes képet kaphassunk a kostruktivista tanuláselmélethez, néhány további fő
jellemzőjéről még említést kell tennünk. Az egyik a pedagógus megváltozott szerepe, amelyben a
kibernetika szerinti vezérléses irányításról a pedagógusnak inkább egy szabályozási típusú irányítást
kell megvalósítania. (Mint ismeretes, a vezérlés itt nem jelent mást, mint egy előre kidolgozott terv
(tanterv, óravázlat) szerinti haladást, amely nem veszi figyelembe a rendszerben (tanulói közösségek)
bekövetkező változást, míg a szabályozás esetén az irányítás folyamatosan, rugalmasan
alkalmazkodik a rendszer jellemzőihez.) Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a tanítási-tanulási
folyamat irányításának szabályozásos formája sokkal hatékonyabban szolgálja tanulást, hiszen amint
azt korábban láttuk, e nélkül nem lehetséges a folyamatba a kellő pontokon való adekvát
beavatkozás. A kostruktivista tanuláselmélet ugyanakkor a pedagógus irányító szerepét megosztja, a
hangsúlyt átteszi a tanulóközösségre, hiszen a szabályozással a tanár a közösség része lesz, a
tanulók visszajelzéseikkel alapvetően befolyásolják az irányítási folyamatot.
Ez a tanuláselmélet szívesen használja a tanulási környezet kifejezését, ami nem más, mint az a
gondolatilag egységes, határozott elméleti alapokon nyugvó, a tanulási folyamatot befolyásoló minden
fontos tényezőt integráló rendszer, amelynek keretei között a valóságos iskolai tanulás végbemegy.
(Nahalka, 2002. 66. o.) Ennek részei a tanulás céljai, a pedagógus tevékenysége, a taneszközrendszer, a tanulási tér és idő, a tanulás lépései (elméleti háttere), stratégiái és az alkalmazott
módszerek, eljárások. A kostruktivista tanulási környezet jellemzői közé tartozik a tanulók
kezdeményezésének, kérdésfeltevéseinek, a pedagógussal folytatott párbeszédének támogatása, a
közvetlen tapasztalati lehetőségek biztosítása, a tanulók előzetes fogalmi struktúrájának feltárása, az
új tudás megalkotásához elegendő idő biztosítása. A tanulás során a tanulók tevékenysége áll a
középpontban, amelyben fő szerepet játszanak a tanulói megfigyelések, értelmezések, az
együttműködés, az életszerűséget és a megőrzést biztosító többoldalú megközelítések, az új
ismeretek kontextusba helyezése. Ebben a tanulási környezetben meghatározó szerepet tölt be a
tanulók probléma-megoldása, amelynek során a diákok a meglévő ismereteik segítségével a
probléma által érintett tudásterületet gazdagítják, „szakértői” szintre fejlesztik, hipotéziseket alkotnak
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és ezeket ellenőrzik. Mint látható, ebben a környezetben jelentős szerepet tölt be a tanulók előzetes
tudása, amelyet az elmélet tudásrendszerként is definiál, és ebben is fontos szerepet tulajdonít ezen
rendszer struktúrájának. A rendszerelméleti megközelítés szerint ezeket a rendszert alkotó elemekkel
(azok jellemzőivel, tartalmával) és a közöttük lévő kapcsolatokkal írható le. Esetünkben ez azt jelenti,
hogy a tudásrendszerekben fontos szerepet játszanak a benne foglalt ismeretek tartalma és az
ismeretek között kialakult kapcsolatok mennyisége és erőssége és minősége, azok ellentmondásmentessége. Egy következő, a konstruktivista tanulási környezet szempontjából fontos szerepet játszó
tényező a kontextus, ami azt jelenti, hogy a tanuló a tanulás során mindig a számára legéletszerűbb,
jól leírható, ismert, gazdag kapcsolatrendszerrel rendelkező helyzetekben találkozzon az új
ismeretekkel. Ez lehetővé teszi a meglévő tudásrendszerhez való közvetlen kapcsolódást, az új tudás
lehorgonyzását és gazdag kapcsolatrendszer kialakítását, ily módon hasonló környezetben való
alkalmazását. Ez a folyamat leginkább az oktatásban alkalmazható projektek során valósítható meg,
amelynek részletes leírását a kooperatív módszereknél találhatják meg. Összefoglalóan a
konstruktivista tanulási környezet elősegíti a tanulók aktív tevékenységét, a megfigyelést, a
magyarázatok, elméletek próbáját, a modellalkotást, a tesztelést, az átkonstruálást.
Mint láthatjuk, ez a tanulási környezet sajátos módon ötvözi a reformpedagógiával kezdődő, a
tanulásra és tanításra vonatkozó elméletek egy-egy meghatározó tényezőjét, jellemzőjét.
Ez a megközelítés is alátámasztja az elméletnek az a kiindulópontját, hogy a tanulás során nem a
tudás átadása történik, hanem a tanuló önállóan hozza létre belső tudáskonstrukcióit, amelynek
forrása a tanulási környezet. Az optimális környezet megteremtése a pedagógus feladata.

Ebben az elméleti keretben (is) az oktatás céljának elérése, a tantervi követelményeknek megfelelő
tudás elsajátítása az oktatási folyamat során valósul meg. Az oktatás a tanítási órák valamint az óránés iskolán kívüli tanári-tanulói tevékenységeken keresztül alkot folyamatot, és a tevékenységek
sajátosságai miatt mindenképp megszakításokkal történik, amelyek részben segíthetik, részben
gátolhatják a tanítási-tanulási folyamat optimális megvalósulását.
Az oktatási folyamatot több elméletalkotó több szempont figyelembe vételével eltérő módon közelítette
meg. Ezek közül itt most a Nagy Sándor (1993) elméletét mutatjuk be, aki a folyamatot didaktikai
feladatok láncolataként határozta meg. Ezt követően kerül sor egy napjainkban egyre inkább
uralkodóvá váló tanuláselmélet és folyamat bemutatására, amely a tanulót helyezi a középpontba,
mint „megismerő rendszert”.

2.3.

Az oktatási folyamat különböző megközelítései

Az oktatási folyamat feladatszempontú megközelítése szerint az oktatás egymást követő és
egymásba átható didaktikai feladatok elvszerű és tervszerű rendszere, amely magában foglalja –
makro-strukturális megközelítésben – a tanulók ismeretszerzését, az elsajátított új ismeretek
alkalmazását, azok rendszerezését-rögzítését valamint a tanulás eredményességének ellenőrzését és
értékelését. Mikrostruktúráját tekintve a fenti feladatok kiegészülnek a tanulók motivációját szolgáló
tevékenységekkel (célmeghatározás, érdeklődés felkeltése), a tanulók közti különbségeket figyelembe
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vevő differenciált foglalkoztatás elveivel és módszereivel és ezzel szoros összefüggésben a tanulói
aktivitás megteremtését szolgáló eljárásokkal. Ezeket a jellemzőket az oktatási folyamat un.
tanulóközpontú megközelítésénél fejtjük ki részletesebben.
Az oktatási folyamat eltérő nézőpontból való megközelítése annak meghatározásában is megjelenik,
amint azt az alábbi két definíció is tükrözi:
"Az oktatási folyamat a motivált ismeretszerzés és alkalmazás komplex fázisainak ciklikus
váltakozása. Ebben a processzusban az attitűdök tudatos alakítása-formálása, s az egész
tevékenységben a formatív és szummatív értékelések permanens megvalósítása." (Nagy, 1993. 56.
o.)
"A tanítás-tanulás folyamata minden esetben interperszonális, kommunikatív, interaktív cselekvések,
tevékenységek sorozata. Az oktatási folyamat, mint komplex interaktív folyamat magába foglalja
nemcsak a tanítás és tanulás folyamatát, de a kognitív önszabályozás, illetve a motivációs
önszabályozás kiépítésének, kialakításának folyamatát is. E folyamatban a tanár és tanuló együttes
tevékenysége során nem csupán a tananyag (művelődési javak) aktív feldolgozása, hatékony
elsajátítása valósul meg, hanem közben kialakul a tanuló autonóm tanulásra való képessége, kognitív
önszabályozása, valamint tanulási motivációinak magas szinten szerveződő önszabályozása is.”
(Réthy Endréné, 1998. 223.o.)

Mint látható, a két szerző az oktatási folyamat meghatározásakor eltérő tényezőkre helyezte a
hangsúlyt Az első esetben a folyamat az oktatás különböző, jól leírható feladatainak egymást követő
fázisait jelenti. A második megközelítés sokkal inkább egy rugalmasabban szerveződő, a hangsúlyt a
tanulóra helyező, interaktív, önszabályozó folyamatként ragadta meg a tanítás-tanulás menetét.
A teljesség kedvéért bemutatunk egy harmadik megközelítést is, amely a huszadik század második
felében népszerűvé vált rendszerelméleti, kibernetikai megközelítést alkalmazta a tanítás-tanulás
folyamatára:
Az oktatási folyamat megközelíthető, mint rendszer is. Ezt Báthory Zoltán a következőképpen jellemzi:
„A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje a bemeneti (input), a folyamat (process) és a kimeneti
(output) tényezőket, a környezetet és mindezen komponensek közti információáramlást, információvisszacsatolást

és

a

kölcsönhatásokat

foglalja

rendszerbe.(...)

A

tanítás-tanulás

rendszerszemléletében a visszajelentési mechanizmus kiindulópontja, forrása a tanulókban
bekövetkezett változás, az eredmény.” Ennek oka kézenfekvő: a tanulási eredmény ugyanis az
egyetlen olyan végterméke a tanulási-tanítási folyamatnak, amely viszonylag érvényes és megbízható:
azaz megfigyelhető, vizsgálható, regisztrálható.

Ez utóbbi modell is sok tanulsággal tárgyalható, egyes elemei a korábbi megközelítésekben is
fellelhető. Ennek a jegyzetnek a keretében csak az első két modellnek a bemutatására kerül sor..
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A tanítási folyamat feladatközpontú megközelítése

2.4.

Először ismerkedjünk meg az első meghatározás által felvázolt folyamat elemeivel, amelyek rendre a
következő mozzanatokat (szerkezeti elemeket) tartalmazzák:

a) A figyelem felkeltése (a tanulás motivációja, a tanuló informálása a célról)
b) Az új ismeretek elsajátítása (az előzetes ismeretek felidézése, az új ismeret bemutatása,
elemzése, fogalomalkotás, következtetés, szabályalkotás)
c) Az elsajátított ismeretek rendszerezése, rögzítése
d) Az elsajátított ismeretek alkalmazása
e) A teljesítmény mérése, az elsajátított ismeretek és tevékenységi formák ellenőrzése,
értékelése
(Az első elemet, a tanulók motiválását később ismertetjük.)

2.4.1.

Az új ismeretek elsajátítása (tanítása-tanulása)

Az oktatási folyamatnak ebben a modelljében az első lépésben a tanulók elsajátítják a tanmenet
szerinti bontásban meghatározott új ismereteket. Ez sokféle módon történhet, amelyet alapvetően az
befolyásol, hogy a tanár milyen oktatási stratégiát, megismerési utat alkalmaz (amely függ a tananyag,
az új ismeret tartalmától). Induktív tanulási stratégia esetén a tanulókat alapvető élményekhez,
tapasztalatokhoz, érzékletekhez juttatjuk, amelynek módszereit később ismertetjük. A deduktív
megközelítésnél a megismerés ellenkező utat jár be, amikor egy feltételezés igazolását támasztjuk alá
a tényekkel. Ugyanígy különböző lesz a megismerési út attól függően is, hogy a tanulók az adott
területen milyen előzetes ismeretekkel rendelkeznek. Az új ismeretek elsajátításának minden esetben
feltétele, hogy a bemutatott jelenség, a feltárt tényanyag eléggé reprezentatív legyen ahhoz, hogy
belőle az új ismeret (fogalom, szabály, törvényszerűség stb.) megalkotható legyen. Ehhez a
megismerési útnak megfelelő feltételek biztosítása, az alkalmazandó következtetési sémák
bemutatása szükséges. A tanítás folyamán nem lehet a tények és jelenségek összes lehetséges
variációt figyelembe venni, hanem csakis azokat, amelyek a legjellegzetesebbek s ugyanakkor
elegendőek ahhoz, hogy a tanulmányozott fogalom megérthető, a megszövegezni kívánt szabály
megalapozott legyen. Ezt követi az újonnan szerzett ismeretek elemzése, amely a meghatározó
jellemzők, tulajdonságok, összefüggések feltárásához vezet. Ezt nevezi Nagy Sándor „didaktikai
analízis” -nek, amelyhez szorosan kapcsolódik a „szintézis”, ami az analízis során keletkezett
részképzeteknek egy egészben való egyesítését jelenti. „Az elsődleges benyomásban adott egésztől
azonban az analízis utáni szintézisben megragadott egész lényegesen különbözni fog, minthogy az
előbbi ismeretlen, az utóbbi viszont már ismert egész.” (Im. 60. oldal)
Az elvonatkoztatásokban és általánosításokban tárulnak fel a tárgyak, jelenségek, folyamatok
lényeges jegyei, összefüggései. Amit a különböző oktatási stratégiákkal biztosítani szükséges, hogy
az új ismeretek elsajátítása során a megfelelő jelenségekhez megfelelő fogalmakat társítsanak a
tanulók, amelyek egyre inkább gazdagítják a körülöttük lévő világ megragadásának képességét.
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Általában elkerülhetetlen, hogy egy-egy fogalmat a pedagógus „készen” mutat be és magyaráz el,
elfogadva azt a vitathatatlan álláspontot, hogy a tanulók „csak akkor vannak biztosan valamely
fogalom birtokában, ha ezt maguk dolgozták ki, ha annak ismertetőjegyei az ő saját önálló
általánosításuk eredményei.” (Im. 61. o.). Mint később láthatjuk, ez a megállapítás már magában
foglalja a később bemutatásra kerülő konstruktivista elmélet egyik építőkövét.

2.4.2.

Az elsajátított új ismeretek rendszerezése és rögzítése

A legújabb tanuláselméletek szerint a tanulás során csak azon új információkat képes a tanuló
hosszabb távon megőrizni, amelyek egy jól strukturált rendszerbe szerveződnek. Csak ez biztosítja az
új

ismeretek

előhívását,

problémamegoldások során.

felidézhetőségét

és

alkalmazását

a

különböző

feladat-

és

A rendszerezés és rögzítés (a pedagógusok hétköznapi nyelvén

összefoglalás) célja, hogy biztosítsa az új ismeretek, fogalmak, összefüggések tartós kapcsolódását
és megőrzését, a tanuló tudásának gyarapítását. Általában közvetlenül követi az új ismeret
elsajátítását (elsődleges rendszerezés), önálló feladatként egy-egy tartalmi egység lezárásakor kerül
rá sor,
A rendszerek kialakulása egy-egy tanítási órán úgy történhet, hogy meghatározott módszerekkel
lehetővé tesszük, hogy a tanulók felidézzék mindazokat az ismereteket, melyek az új anyag
megértéséhez szükségesek, az új ismeret ily módon kapcsolódhat a meglévő ismeretekhez, a
megértett újat a már meglévő ismeretek rendszerébe beillesztik. Ebben az értelemben a rendszerezés
valamely új anyag feldolgozásának mintegy a mellékterméke. Ilyen értelemben beszélhetünk
"elsődleges rendszerezésről", "elsődleges rögzítésről".

Az

önálló

didaktikai

feladatként

megjelenő

rendszerező

(ismétlő)

órákon

általában

egy

tananyagegységben meglévő belső összefüggéseket tárjuk fel illetve biztosítjuk ezen egységnek, mint
egésznek a kapcsolódását a már meglévő ismeretrendszerhez.
Általában meg szokták különböztetni egymástól a rendszerezést és a rögzítést, bár egy feladatként
jelenik meg a modellben. A rendszerezés azért kitüntetett ebben a párosban, mert egyszerre jelent
rögzítést is, mert ha valamely kisebb vagy nagyobb tananyagrészt előre meghatározott szempontok
szerint rendszerezünk, ez mindenkor az anyag rögzítését is jelenti. Ez azonban nem érvényes az
ellenkező

megközelítésre.

Egyes

tananyagrészek

rögzítése

nem

jelenti

feltétlenül

annak

rendszerezését is. A rögzítés sok esetben egy-egy elem felidézését szolgálja, ne nem biztosítja annak
egy rendszerben való elhelyezését. Megállapítható, hogy ennek a funkciónak is van szerepe a
tanulásban, de szerencsésebb, ha a rendszerezés és rögzítés egymás hatását erősítve egyszerre
történik, nem csökkentve a memoriter szerepét a tanulás eredményességében.
A következő didaktikai feladathoz vezet át az a jelenség, mely szerint a rögzítésnek a legkirályibb útja
az ismeretek gyakorlati alkalmazása, amelyet joggal nevezhetünk "alkalmazó rögzítésnek", amikor a
megőrzést az alkotó felhasználás biztosítja. Az alkalmazás előfeltétele azonban a mobilizálható
ismeret, aminek előfeltétele, hogy ezen ismeret megfelelő rendszerekbe szerveződjön.
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A rendszerezés és rögzítés módszereit a későbbiekben („Az oktatási folyamat módszerei” című
fejezetben) tárgyaljuk.
Amit fontos még kiemelni, a rendszerezés-rögzítés, mint didaktikai feladat nem arra szolgál, hogy az
egyszer már megtanított tananyagot változatlan formában felidézzük, hanem arra, hogy egy
meghatározott, általában nagyobb tananyagrészt meghatározott, a tartalomhoz jól illeszkedő, jelentős
szempontok szerint újrarendezzünk. „Minthogy itt a szintézisre való törekvésen van a hangsúly, a fő
teendő a rendszerezendő anyagban foglalt alapelvek, alapvető tények és általánosítások kiemelése,
éppen ezek alkotják ugyanis az anyagnak azt a sajátságos hordozó szerkezetét (struktúráját), aminek
az anyag rezüméjeként főképpen meg kell maradnia.” (Im. 63. o.)

2.4.3.

Az elsajátított új ismeretek alkalmazása

Az új ismeretek elsajátítása – amint azt korábban már sokszor kiemeltük - a korábbi tapasztalatok,
információk, tételek, szabályok segítségével megy végbe. az új megértése ily módon egyúttal
bizonyos előzetes ismeretek felidézése, felhasználása, alkalmazása is egyben. Ez nem zárja ki azt a
megközelítést, amely szerint az alkalmazás egy önálló didaktikai feladatként értelmezhető. Az
alkalmazás nem jelent mást, mint a meglévő (ezzel együtt az újonnan elsajátított ismereteknek)
meghatározott feladatok, problémák megoldásához való felhasználását. Az oktatás folyamatában az
alkalmazás is megtörténhet egy tanítási órán, az új ismeret elsajátítását közvetlenül követve, illetve
több tanítási óra önálló feladata is lehet, ez alapvetően az alkalmazás nyomán kialakítani kívánt
tevékenységi formák időigényességétől függ. Az alkalmazás biztosíthatja leginkább az oktatással,
tanulással szemben támasztott igényt, hogy a tanulók hasznos, a mindennapi életben alkalmazható
(nem véletlen az elnevezésbeli egyezés) tudásra tegyenek szert az iskolában. Az alkalmazás eltérő
céljai és módszerei eltérő tevékenységi, műveleti formák kialakulásához, fejlesztéséhez járulhatnak
hozzá, ezeket nevezzük jártasságoknak és készségeknek.
Az alkalmazásnak azt a formáját, amikor a tanulók az elsajátított előzetes ismereteiket és
tevékenységi formáikat azonos feltételek mellett azonos feladat megoldására használják, reproduktív
alkalmazásnak (gyakorlásnak) nevezzük és általában a tanulók készségeinek kialakulását
eredményezi. A készség nem más, mint a cselekvés (és tevékenység) automatizált eleme, amely a
tudat közvetlen ellenőrzése nélkül funkcionál. A készség a teljesítményképes tudás része, a tanulás
eredménye, ahol kellő számú gyakorlás eredményeként a cselekvéssor automatikusan lefut.
Készségszintű tudáshoz kell eljuttatni a tanulókat az olvasás, az írás és a számolás esetében. Minden
készség idegélettani alapját az ún. dinamikus sztereotípiák alkotják: az egymást követő mozzanatok
(tevékenységelemek) a beidegzés során kialakult, állandóvá vált sorrendben követik egymást, azaz
valamely mozzanat automatikusan kiváltja a soron következőt. Mint látható, az alkalmazásnak ez a
formája elengedhetetlen a pedagógiai folyamatban.
Az alkalmazás másik típusát, amikor a tanulók az előzetes tudásukat új, eddig még nem ismert
feladat, probléma megoldására használják, produktív (alkotó) alkalmazásnak hívjuk és a tanulók
jártasságainak kialakulásához, fejlődéséhez járul hozzá.
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A jártasság, mint látjuk, az ismeretek alkalmazásának egyik művelete. Az ismeretek alkotó
alkalmazására, az elsajátított ismeretek alapján tudatosan végrehajtott gyakorlati tevékenységre való
felkészültséget jelenti. A jártasság kialakításának (tanulásának) feltételei: a) a jól megértett,
teljesítményképes előzetes tudás; b) tevékenységre motiváló cél, probléma, feladat; c) a megoldáshoz
szükséges tudás szelektív felidézése (aktualizálás); d) a hiányzó tudás pótlása; e) a felidézett tudás
alkalmazása alapján a megoldási koncepció és terv kidolgozása és megvalósítása.

Több esetben találkozhatunk azzal a megközelítéssel, hogy alkalmazásnak csak az alkotó
alkalmazást tekintik. Ez jelentősen leszűkítené az oktatási folyamat iskolai megvalósulását, illetve
kivonná azt a lépést, amely az alkotó alkalmazásnak is alapja, a készségek elsajátítását. Fontos
kiemelni, hogy az un. alapkészségek teszik lehetővé a tanuló elé kerülő problémák megoldását, ily
módon ezek fejlesztésére is legalább akkora szükség van, mint az alkotó alkalmazásra. Napjainkban
megfigyelhető az a jelenség, hogy a tanulók nem rendelkeznek megfelelő alapkészségekkel, amelyek
akadályozzák őket akár a szakma elsajátításában is.

2.4.4.

Az elsajátított ismeretek és tevékenységi formák (tudás) mérése, értékelése

Az oktatási folyamatban a tanulási teljesítmények mérése különösen kitüntetett szerepet játszik. Nem
egyszerűen annak megállapítását jelenti, hogy a tanulók milyen arányban felelnek meg a tantervi
követelményeknek, hanem a tanuláshoz való alapvető viszonyt, attitűdöt, motivációt is befolyásolja. A
kezdeti tanulási sikerek alapozhatják csak meg a tanuláshoz való pozitív viszony kialakulását, vagy
ennek ellenkező módon való rögzülését. Ezen túl a tanulásban való előrehaladást, az iskolai karriert is
alapvetően meghatározzák. Ha mindezt számba vesszük, akkor beláthatjuk, hogy a tanulási
eredmények mérésének, értékelésének eljárásai, módszerei központi szerepet játszanak a tanításitanulási folyamat megvalósulásában, A téma jelentősége miatt ebben a munkában külön is
foglalkozunk a tanulási eredmények ellenőrzésének, értékelésének sajátos módszereivel. Itt csak – az
oktatási folyamat feladatközpontú megközelítésének teljes bemutatása érdekében – néhány általános
összefüggést vázolunk fel.
Az oktatási folyamatban egyre inkább központi szerepet játszó értékelés és az elmaradhatatlan
osztályozás legalább annyira torzítja a folyamatot, mint az értékeléstől való mesterséges tartózkodás.
Annak mintájára, hogy „nem lehet nem kommunikálni”, a pedagógus sem tudja úgy befolyásolni
verbális- és nem verbális jelzéseit, hogy azokból ne legyen kiolvasható valamilyen pozitív vagy
negatív visszajelzés, és akkor már ott vagyunk az értékelésnél.
Ezzel csak arra akarjuk felhívni a figyelmet, hogy nem lehet nem értékelni, de hogy ezt milyen
módszerekkel tesszük, alapvetően befolyásolja a folyamat eredményességét.

A mindennapi pedagógiai gyakorlatban- tapasztalataink szerint – a szükségesnél sokkal jelentősebb
szerepet tölt be a tanulók tanulási teljesítményének folyamatos értékelése, és háttérbe szorul a
folyamat eredményességét segítő, formáló visszajelzés (ellenőrzés). Ennek következtében az iskolai
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környezet (szülők, tanügyigazgatás) számára is az egyik legfontosabb információ, hogy milyen a
tanulók tanulási teljesítménye, amelyet alapvetően az osztályzatokban mérnek.
A tanulói teljesítmények objektív mérésére szolgáló eszközöket (tesztek, feladatlapok) alkalmaznak
azok a hazai és nemzetközi összehasonlításra is lehetőséget adó vizsgálatok, mint a hazai „tanulói
kompetencia”- mérések vagy az un. PISA felmérések. Az utóbbi lehetővé teszi, hogy nemzetközi
összehasonlításban is megvizsgáljuk a hazai tanulók teljesítményét, ami az utóbbi mérések esetén
nem mutatott túl jó eredményt. Ennek egyik okát a mért teljesítmények (tudás) alapvető megváltozása
jelentette. Ezek a mérések már nem csak a lexikális tudásra helyezik a hangsúlyt, hanem sokkal
inkább az alkalmazásra, amely jelentőségét az előbbi részben már bemutattuk.
Az oktatási folyamat tartalmát, klímáját, a „kockázatmentes”, a tévedés lehetőségét is lehetővé tevő
tanulást azonban nagyban veszélyezteti, ha a kívánatosnál nagyobb szerepet, súlyt kap a „kimeneti
eredmények”

folyamatos

értékelése,

minősítése,

osztályozása.

Nem

véletlen,

hogy

a

reformpedagógiai irányzatok jelentős része és a napjainkban un. alternatív iskolák is - amelyek
alapvetően az előbbi nézetekre és gyakorlatokra épülnek – jelentős mértékben eltérnek az un.
hagyományos iskolák értékelési rendszereitől. Ez a jelenség mindenképp felhívja a figyelmet arra,
hogy nem szerencsés, ha a tanulás-tanítás folyamatát áthatja az állandó értékelés, minősítés, mert ez
rontja a hatékony tanuláshoz elengedhetetlenül szükséges tanulási légkört, a biztonságot nyújtó
tanulási környezetet. Az értékelés formáival, követelményeivel, módszereivel a korábban hivatkozott
részben foglalkozunk.

2.5.

Az

oktatási

folyamat

tanulóközpontú

megközelítése:

differenciálás,

motiválás,

aktivizálás, individualizálás

Az előző részben az oktatási folyamat feladatközpontú megközelítését mutattuk be. Most annak
megismerésére kerül sor, hogy milyen összetett tevékenységrendszert követel meg a pedagógustól az
oktatási folyamatnak a tanulók eltérő sajátosságait, pszichikus állapotát figyelembe vevő
megvalósítása. Ezt nevezzük az oktatási folyamat tanulóközpontú megközelítésének. Az oktatási
folyamatot nem akkor tekinthetjük eredményesnek, ha a pedagógus „elvszerű és tervszerű
rendszerben és módon” megvalósította az oktatási folyamat feladatait, hanem akkor, ha azt sikerült
hozzáigazítania a tanulók egyéni sajátosságaihoz, az aktuális, szélesebb értelemben vett tanulási
környezethez. Ezt a fogalmat már a konstruktivista tanuláselméletnél bemutattuk, ami ezen
folyamatoknak szoros kapcsolódását is bizonyítja az elmélethez. Az oktatási folyamat tanulóközpontú
megközelítése mind a humanisztikus, mind a konstruktivista tanuláselmélet alapján lehetséges, bár a
behaviorizmus is a tanuló rendszert állítja középpontba, de a tanulási sajátosságok különbségeire
kevés figyelmet fordít. Ezt a fajta tanulóközpontúságot napjaink pedagógiai szakirodalmában „adaptív”
iskolamodellnek

is

nevezik, ezek

közül többen

szintén a konstruktivista modellt tekintik

kiindulópontnak. Bármilyen tanuláselméleti bázisra is támaszkodik a pedagógiai eljárásrendszer,
ahhoz, hogy a tanulási-tanítási folyamat minél inkább illeszkedjék a tanulók eltérő tanulási
sajátosságaihoz, a következő pedagógiai elvek alkalmazása elkerülhetetlen: differenciálás, motiválás,
aktivizálás és az individualizálás.
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2.5.1.

Differenciálás az oktatási folyamatban

A tanári szakos hallgatók pszichológiai tanulmányaira támaszkodva nem szorul bizonyításra, hogy
egy-egy osztály tanulói – ha az osztályok szervezésének alapvető szempontja az életkor – ebben a
jellemzőben közel lehetnek egymáshoz, de tanulási jellemzőikben – ami tárgyunk szempontjából
meghatározó – nagyon eltérő sajátosságokkal rendelkezhetnek. Az azonos életkor mögött nagyon
eltérő mentális fejlettség húzódhat meg, ha ezeket számokban akarnánk kifejezni, akár 4-5 év
különbség is feltárható egy-egy osztály tanulói között. A konstruktivista tanuláselméletnél bemutatott
eltérő előzetes tudáskonstrukció miatt már az azonos életkorú és tanulási képességekkel rendelkező
tanulóknál is elengedhetetlen a különbségek feltárása és figyelembevétele a tanulási folyamat
irányítása során. Így nem szorul különösebb indoklásra annak a pedagógiai eljárásnak a
szükségessége, amit a tanulók különbségét figyelembe vevő un. differenciált foglalkoztatásnak szokás
nevezni.
A tanulók közti különbségtételt a pedagógia története során több szempont szerint is megtették. Ilyen
alapvető szempont a korábban már említett életkor, a múlt század második felétől kezdődően kapott
egyre nagyobb teret a tanulók intelligenciája, nyelvi fejlettsége szerinti megkülönböztetés. Az elmúlt
évtizedekben folyt kutatások azonban arra az eredményre jutottak, hogy a tanulók tanulási
eredményessége legszorosabban a szülők, a család un. szocio-ökonómiai státuszával függ össze,
amelyre a pedagógiai folyamatnak semmi hatása nincs. Akkor van-e értelme a tanítás-tanulás
folyamata során a tanulók differenciált foglalkoztatásának? A válasz igen, hiszen az iskola egyik
alapvető funkciója éppen az eleve adott különbségek mérséklése és egyenlő esélyek biztosítása, ami
pont a meglévő eltérések feltárásával kezdődik. A magyar iskolarendszer egyik fő problémája, hogy
megőrzi, és nem kiegyenlíti az indulásból származó különbségeket, így kevésbé járul hozzá a
társadalmi mobilitás lehetőségének megteremtéséhez. Minek is kellene történnie – optimális esetben
– az eltérő szocio-ökonómiai háttérrel rendelkező tanulókkal az iskolában?
Az első lépésben a korábban bemutatott diagnózisnak (milyen érdekes az orvosi áthallás), a tanulók
előzetes tudásának diagnosztikus értékelését kell elvégezni. Ez egy-egy tanulónál – a tanított tantárgy
szempontjából – nagyon eltérő lehet. A „hagyományos” pedagógiai megközelítésekre alapozva
szükséges lehet az un. általános tanulási képességek feltárása, a konstruktivista szemlélet szerint
ilyen nem létezik, hanem mindig egy speciális terület, probléma sajátos ismeretei, műveleti szintjei
tárhatók csak fel.

Az előbbi esetben léteznek jól kidolgozott mérőeszközök, ennek megfelelően

létrejött a pedagógiának egy diagnosztikus területe. Az ezen elmélet iránt „elkötelezett kutatók a
pedagógiai gyakorlatot döntések sorozatának tekintik, egy eredményes, differenciált, az egyének és
csoportok sajátosságait figyelembe vevő hatásrendszer érdekében. Véleményük szerint a célszerű
döntések feltétele a reális diagnosztizálás, ami méréssel oldható meg. Ezért részletesen foglalkoznak
a különböző tesztelméletekkel, valamint elemzik a már fellelhető mérési eszközök pontosságát.”
(Nádasi, 86) A konstruktivista megközelítés esetében ezek még váratnak magukra illetve az adott
tantárgyat tanító pedagógus állít össze olyan feladatlapokat, amelyek lehetővé teszik a tanulók
előzetes tudáskonstrukciójának feltárását. Nem szabad ugyanakkor megfeledkezni a pedagógus egyik
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fontos feltáró eszközéről, a megfigyelésről sem. A legtöbb esetben a tanár erre a képességére
hagyatkozik, amikor a tanulási folyamat irányítása során döntéseket kell hoznia.
Itt most kísérletet teszünk arra, hogy összegyűjtsük azokat a jellemzőket, amelyekben a tanulók eltérő
sajátosságokkal rendelkezhetnek, illetve amelyek

feltárása szükséges

lehet a

differenciált

foglalkoztatás megvalósításához:


az adott tantárgy tanítása szempontjából meglévő előzetes tudás;



a tanuló domináns tanulási stílusa;



az előbbi feltétellel szoros kapcsolatban a tanulónak legkedvezőbb tanulási környezet
jellemzői (a tanár személyisége, az irányítás típusa, a társas környezet jellemzői, a tanulás
módszerei stb.).

Ezen tanulói jellemzők a kiindulópontnál adottságnak tekinthetők, a differenciált foglalkoztatásnak
éppen az a célja, hogy ezeket formálja, fejlessze. Ezen jellemzők egy-egy tanuló esetében viszonylag
jól feltárhatók, de a tanítási-tanulási folyamat eredményességét a tanulók aktuális pszichés állapota is
befolyásolja, amely nagyban módosíthatja a stabil jellemzők megjelenését.
A tanulók között meglévő különbségek figyelembevételére alkalmas oktatási stratégiákkal,
tanulásszervezési eljárásokkal, módszerekkel egy későbbi fejezetben foglalkozunk. Most csak
megemlítjük, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban oly „népszerű” frontális osztálymunka és az
ennek a keretében leginkább megvalósítható előadás, magyarázat a legkevésbé alkalmas eljárások a
differenciált foglalkoztatáshoz. A csoportmunka és annak megszámlálhatatlan formája, a páros munka
és az un. individualizált munka, amelyhez a IKT (az info-kommunikációs technológiai) eszközök, ezen
belül is a személyi számítógépek és ezen elérhető oktatóprogramok, „e-learning”-es tananyagok
viszont a különbségek figyelembevételére legalkalmasabb megoldások, ezek jelentik a differenciálás
szélső értékét, amikor a tanítási-tanulási folyamatot teljes mértékben az egyéni sajátosságokhoz
igazítják. Ennek jellemzőit a későbbiekben még részletesen bemutatjuk.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a tanulók közötti, a korábban felsorolt jellemzőkben meglévő
különbségek feltárása a kiindulás a tanítási-tanulási folyamatnak a tanulói jellemzők szerinti
alakításában.

2.5.2.

A tanulók motiválása

A legtöbb pedagógiai koncepció megegyezik abban, hogy nem indul el, nem történik tanulás a
tanulásra való „készenléti állapot” megteremtése nélkül, amelyet a szakirodalom tanulási motivációnak
nevez. Ezzel a jelenséggel a pszichológiai tanulmányokban már részletesen foglalkoztak, itt most a
motivációelméleteknek a tanulási-tanítási folyamatban jól megközelíthető területét érintjük. Ha hűek
akarunk lenni gondolatmenetünkhöz, akkor ezt a jellemzőt is a tanulók közti különbségek sorába kell
illesztenünk, amit a tanulási környezet kategóriába soroltunk. Ebben az esetben az a pedagógus
feladata, hogy az eltérő tanulási sajátosságokkal, személyiségjegyekkel rendelkező tanulókat a nekik
megfelelő eljárásokkal tanulásra késztesse. Nézzük meg, milyen elvekre és lehetőségekre
támaszkodhat a pedagógus ebben az eljárásban. Az elméletek többsége megegyezik abban, hogy
tanulási motiváción a tanár erre irányuló pedagógia eljárásait értik. A tanulás motívumainak pedig a
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tanulókban meglévő, eltérő forrásból származó indítékoknak azon együttesét tartják, amelyek a
diákokat a tanulásra ösztönzik és optimális esetben a tanulás végéig fenntartják ezt az állapotot.
Az iskolai tanulási motívumok sajnos nem függetlenek a szélesebb társadalmi környezettől, amelyekre
a pedagógusoknak nincs hatásuk, de jelentősen befolyásolják ezen tevékenység eredményességét.
Ilyen jelenségekre gondolunk, mint a tudás, az adott szakma presztizse, a munkaerő-piaci jellemzők,
az elhelyezkedés lehetőségei. stb.. Ezen külső hatások ugyanakkor nem adhatnak felmentést az
iskolának az alól, hogy törekedjen a lehető leghatékonyabb tanulási motívumok kialakítására és
fejlesztésére.
A motívumok jellemző közül itt most csak a legalapvetőbbeket mutatjuk be. Az ezzel a témával
foglalkozó magyar kutatók (Kozéki Béla, Réthy Endréné) megegyeznek abban, hogy a motívumok
vagy valamilyen kellemetlen következmény elkerülésére, vagy valami kedvező cél elérésére vesznek
rá. Az előbbit szokás kudarckerülésnek, az utóbbit sikerorientáltságnak nevezni. A vizsgálatok szerint
a tanulást szolgáló motívumokat nagyban befolyásolja a családi környezet (amint erről már a
korábbiakban is említést tettünk a tanulási eredmények kapcsán). Ez azt jelenti, hogy ezen jellemzők
formálásában is jelentős felelőssége és összetett feladata van a pedagógusnak. A motívumokat
Kozéki Béla több kategóriába sorolja, ezek az affektív, a kognitív és az effektív csoportok. Az érzelmi
motívumok túlsúlya a közoktatásban tanuló alsó tagozatos tanulókra jellemző, ami nem jelenti azt,
hogy később nem játszhatnak jelentős szerepet. (Egy-egy tanárhoz fűződő pozitív vagy negatív
érzelmi viszonyulás még a felsőoktatásban is befolyásolhatja egy-egy tantárgy tanulásának
eredményességét). A felsőbb osztályokba lépve egyre inkább jelentőséget kapnak a kognitív
motívumok. Az elmélet szerint a leghatékonyabbnak az effektív motívumok tekinthetők, amelyek
sajátos, az egyén tanulására jellemző kombinációját jelentik az első kettőnek. Szívesen emlegetik
(még a közgazdasági/gazdálkodástudományi irodalomban is) Maslow piramis-elméletét, amelynek
alapját a testi szükségletek kielégítése jelenti, ezt követi a biztonságérzésre való törekvés, majd a
szeretetvágy, a megbecsülés és az önmegvalósítás. Ezt a joggal sokat bírált elméletet csak azért
említjük, mert minden pedagógus álma nyilván az, hogy az iskolában a tanulást a tanulók, mint
önmegvalósítást éljék meg, (amelynek alapja a biztonságérzés, a szeretetvágy és a megbecsülés), és
nem is kell különösebb figyelmet fordítani a tanulási motívumok kialakítására. Ennek pont az
ellenkezője az igaz. A jelenlegi gyakorlatot nagyban meghaladó mértékben kellene foglalkozni a
tanulók tanulási motívumainak feltárásával és fejlesztésével. Ehhez nagyon könnyen alkalmazható
kérdőívek állnak rendelkezésre, amelyek közül egyet a mellékletben is megtalálhat.
Egy másik fontos összefüggés (Báthory, 1992), amelyet kutatásokkal támasztanak alá, a tanulási
görbének a tanár motiváló tevékenységétől függő, eltérő alakulása. Az un. klasszikus tanulási görbe
esetén a tanulást egy viszonylag lassú szakasz vezeti be (bemelegedési fázis). Ezt követi a tanulási
teljesítmény gyors és meredek emelkedése (tanulási fázis), majd a felső határon a tanulás
eredményessége fokozatos lelassul (telítődési fázis). A tanulás folytatásához új tanulási helyzet,
motiváció szükséges.
Abban az esetben, ha a pedagógus a tanulási folyamat kezdetekor kellő időt és megfelelő tanulási
környezetet biztosít a tanulók motiválására, a tanulási folyamatban a tanulók magasabb teljesítményszintre jutnak, és később következik be a telítődés. Ha ez a bevezető motiváló tevékenység elmarad,
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akkor a tanulási teljesítmény szintje alacsonyabb lesz és hamarabb következik be a telítődés. Ez
utóbbi megoldást a pedagógusok többnyire az idő hiányával magyarázzák. Elismerve ennek
jelentőségét, mégis azt kell javasolnunk, hogy ne mondjanak le a tanulók – tanulási jellemzőiknek
megfelelő, differenciált – motiválásáról, mert csak ez járulhat hozzá az eredményesebb tanuláshoz
valamint a tanuláshoz való pozitív viszony kialakulásához.

6. ábra: Motiválás.
forrás: Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák – különbségek.
Tankönyvkiadó, Budapest, 1992. 57. o.

2.5.3.

A tanulók aktivizálása

A tanítás-tanulás folyamatában már több száz évre visszamenőleg, de a reformpedagógiai irányzatok
óta megkerülhetetlen, hogy az eredményes tanulás érdekében biztosítani kell a tanulók tanulási
aktivitását. Itt most aktivitáson – a pszichológiai megközelítést is alkalmazva – a tanulók külső (tárgyi)
és belső (mentális) aktivitását együttesen értjük. Ez nem jelent mást, mint azt, hogy a tanár biztosítja a
tanuló aktív, pszichikus részvételét a pedagógiai folyamatban. Ez az aktivizálás, mint pedagógiai
eljárás, amelynek hatására a diákok „pszichikus folyamatainak potenciálja (aktivációs szintje)
növekszik: a cselekvés célra irányulása pontosabbá válik, a figyelem ébersége, a gondolkodás
élessége, a motiváció hajtóereje, a memória integráló képessége emelkedik.” (Báthory, 59.o.)
Minden pszichológiai és pedagógiai elmélet és kutatás közvetlen összefüggésbe hozza a tanulók
aktivitásának szintjét a tanulás eredményességét, amelynek feltétele, hogy a pedagógus a tanulási
folyamat irányítása során milyen mértékben képes a tanulót aktivizálni.
Az aktivizálás ily módon - a tanulási folyamat irányítása szempontjából – alapvető pedagógiai eljárás,
A tanuló előzetes tudásától, tanulási jellemzőitől, motiváltságától, a tanulásra ható belső és külső
motívumok viszonyától függően – tehát a korábban bemutatott differenciálás szempontjait figyelembe
véve - tudjuk csak eldönteni az eredményes aktivizálás stratégiáit, módszereit, szervezési eljárásait,

38

ami a tanulót a legkedvezőbb tanulási helyzetbe hozza. Az eredményes aktivizálásnak egyik
indikátora, a tanulók elmélyült, magas teljesítményszinten történő, folyamatos tanulása.

És itt nem kerülhetjük meg az ebben a részben tárgyalt három pedagógiai elv és eljárás-együttes
összefüggésének

bemutatását.

A

tanulók

közti

különbségek

feltárása

és

az

ennek

figyelembevételével történő, a tanuló tanulási jellemzőinek megfelelő motiválás esetén biztosítható
csak, hogy a tanuló aktívan részt vegyen saját tudásának fejlesztésében, konstruálásában. És
fordítva: az aktivizálás nem jár eredménnyel, ha a tanuló nem motivált a tanulásban. És mikor nem
motivált a tanulásban? Ha nem történt meg az egyéni sajátosságait figyelembe vevő foglalkoztatás,
aktivizálás. Ez a három tényező, amely alapvető szerepet játszik a tanulás eredményességében,
egymást kölcsönösen feltételező, egymástól nagymértékben függő és egymásra jelentős hatást
gyakorló jelenség.

2.5.4.

Individualizálás a tanulási folyamatban

A tanulók közti különbségek maximális figyelembe vételét a tanulók individuális foglalkoztatása jelenti
az

oktatási

folyamatban.

Az

individuális

foglalkoztatást

a

pedagógiai

fogalmi

rendszere

megkülönbözteti a tanulók egyéni munkájától. A különbség abból adódik, hogy míg a tanulók egyéni,
önálló munkát úgy is végezhetnek, hogy azonos feladaton, problémán dolgoznak egyedül, az
individualizált munka a tanulási feladatnak, problémának a tanuló előzetes tudásához, motivációs
bázisához és aktivizálási jellemzőihez kell igazodnia. A tanulás individualizálásának elméleti alapját az
elmúlt század ötvenes éveiben a korábban bemutatott operáns kondicionálás (inger – válasz megerősítés) Skinner féle modellje (behaviorizmus) és a kibernetika tudományának a pedagógiában
való alkalmazása teremtette meg. A „végeredmény” a programozott oktatás elmélete és gyakorlata,
amely a tanulást egy algoritmussal leírható folyamatnak tartja és a következő fő elvek szerint épül fel:


a tananyag kis egységekre, lépésekre bontása (a konkréttól az absztraktig, az egyszerűbbtől
a bonyolultabbig, a könnyebbtől a nehezebbik haladó tanulás feltétele, ez az „inger”);



a közvetlen visszacsatolás a tanulás eredményére (helyes vagy helytelen – ez a válasz és a
megerősítés lépése), lehetséges-e a továbblépés vagy még újra tanulmányozni kell a
tananyagot;



a tanuló saját, egyéni ütemében haladhat a tananyag elsajátításában.

(Itt emlékeztetünk arra, hogy tanulás eredményességében az egyik fő szelektáló tényező az idő.
Amint korábban említettük, az optimális elsajátítás elméleténél, ha mindenkinek rendelkezésre állna a
tanulásához feltétlenül szükséges idő, sokkal kevesebb különbség alakulna ki a tanulók előzetes
tudásának mennyiségében.)
A tanulás ilyen módon való megvalósítása, irányítása az osztályteremben ritkán valósul meg, hiszen a
tanítási órán annál eredményesebb a tanulás, minél inkább támaszkodunk a társas hatások
eredményeire. Az individualizált tanulás előnyei leginkább akkor valósulnak meg, ha a tanuló fizikailag
is egyedül van a programmal. A programozott oktatás elterjedésének jelentős lökést adott a személyi
számítógépek elterjedése, amelyek a fenti elvek megvalósítását technikailag is könnyebben
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kivitelezhetővé tették. Az elmúlt tíz-tizenöt évben ennek a tanulásszervezési, irányítási módnak az
eredményeként már teljes értékű diplomára, oklevélre is szert lehet tenni a programozott oktatás
távoktatásos, e-learning-es formájában.

2.6.

Kérdések, feladatok

1. Készítsen gondolattérképet (fogalmi térképet) a tanulásról a www.coggle.it oldalon! Az elkészült
gondolattérképet ossza meg a kiscsoportja tagjaival! Ezek alapján közösen hozzanak létre egy
kiscsoport-gondolattérképet! Az elkészült gondolattérképet töltsék fel a kurzus felületére! Minden
feltöltött gondolattérképet véleményezzenek!
2. A rendelkezésére álló információk alapján időszalag formájában ábrázolja az oktatási folyamat
elemeit,

lépéseit

a

http://www.timetoast.com

oldalon!

Az

egyes

elemekhez

keressen

képeket/videókat, azokat töltse fel az időszalagra!
3. Melyek a fő funkciói a rendszerezésnek és rögzítésnek, mint didaktikai feladatoknak?
4. Mi a fő funkciója az alkalmazásnak, mint didaktikai feladatnak?
5. A teljesítményképes tudás mely elemei taníthatók az alkalmazással?
6. Melyek a tanulói teljesítmény mérésének és az értékelésének fő funkciói az oktatás folyamatában?
7. Milyen tanulói jellemzőkhöz kapcsolható a differenciálás?
8. Milyen célokat szolgál a tanórai differenciálás?
9. Mi a motiváció alapvető funkciója a tanulási folyamatban?
10. Milyen jellemzői vannak a hatékony motiválásnak?
11. Mi a funkciója a tanulási folyamatban az aktivizálásnak?
12. Milyen módszerekkel történhet aktivizálás?
13. Ábrázolja azt a kapcsolatrendszert, amely a következő három tevékenység, pedagógiai eljárás
között feltárható: aktivizálás, motiválás, differenciálás)?
14. Helyezze el az alábbi ábrán az aktivizálást, a motiválást és a differenciálást!

7. ábra: A tanítás-tanulás rendszerszemléletű modellje.
forrás: In: Bárthory, 1992. 20. o.)
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3. A tanítási-tanulási folyamat tervezése

„Az iskola dolga, hogy megtaníttassa velünk, hogyan kell tanulni, hogy
fölkeltse a tudás iránti étvágyunkat, hogy megtanítson bennünket a jól
végzett munka örömére és az alkotás izgalmára, hogy megtanítson
szeretni, amit csinálunk, és hogy segítsen megtalálni azt, amit
szeretünk”.
Szentgyörgyi Albert

A tanítási-tanulási folyamatban a tanár számára különböző terveket célszerű készíteni. A tervezés
alapvetően egy jövőorientált tevékenység, amely során a képzési- és kimeneti követelményeket
(amelyek mint kívánt eredmények jelennek meg) és az ezzel összhangban lévő célokat alapul véve
határozzuk meg a MIT, KINEK, MIÉRT és HOGYAN kérdésekre adandó válaszokat a tervezés
időtartamára vonatkozóan. A tanítási-tanulási folyamat tervezése során meghatározzuk a célokat,
feltárjuk a célok megvalósításához vezető alternatív utakat, a szükséges eszközöket, módszereket. A
tervezési folyamatban döntések sorát hozzuk meg azzal, hogy kiválasztjuk az adott tanulócsoporthoz,
adott időtartamra aktualizált, a leghatékonyabbnak tűnő alternatívát a hozzá tartozó módszertani
eszközökkel. Mivel a tanítási-tanulási folyamat többszereplős, a közöttük lévő interakciókat, ezek
várható hatását nem hagyhatjuk figyelmen kívül.

Így lényegében – a menedzsment tárgyaknál

megszokott elnevezésnek megfelelően – stratégiai tervezésről beszélhetünk.
Miért van szükség a tervezésre akkor, amikor a tanítási-tanulási folyamatban túl nagy a
bizonytalansági faktor? Nem lehet tudni, hogy az adott órára a diákok milyen felkészültséggel,
milyen hangulatban érkeznek, lehet-e velük hatékonyan tananyagot feldolgozni, egyáltalán
feldolgozható-e aznap, akkor és ott a betervezett tananyag mennyisége?! A gyakorlott
tanár/oktató mindennapos problémája, hogy a hiányzókkal mi legyen? Különösen a
felsőoktatásban lehet ez súlyos bizonytalansági faktor. Elegendő-e a rutin, a gyors
alkalmazkodási készség ahhoz, hogy érdekes, hatékony órát tarthassunk?

Mindezek

gyakran hallott vélemények.
A felmerülő kérdések ellenére egyértelmű, hogy a tanítási-tanulási folyamat tervezése szükségszerű
nemcsak a kezdő, de a gyakorlott tanárok számára is. A terv összeállítása feltételezi, hogy a tanár
tudatosan és kreatívan végiggondolja a tananyag tartalmát, struktúráját, logikai egységekre
bontásának lehetőségeit, meghatározza, hogy melyek az ún. „sikerkritériumok”, hogyan értékeli majd
ezekhez viszonyítva a tanulói teljesítményeket. Ezzel a terv keretet ad a tanítási-tanulási folyamatnak,
irányt mutat, meghatározza a lépések hogyanját és láncolatát (az órák közötti tartalmi kapcsolatokra
fókuszálva).
A terv a mindennapi tanítási – tanulási gyakorlatban viszonyítási pontként jelenik meg. Jelzi a tanár
számára az adaptációs irányt, a szükségszerű koordinációs igényeket, az idővel való gazdálkodás
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kényszerét. A bizonytalanság ellenére is megkönnyíti a konkrét, nem tervezhető helyzetekben
hozandó döntéseket. Az egész folyamat ismeretével, kézben tartásával rugalmasabban lehet
alkalmazkodni a tantermekben kialakuló konkrét szituációkhoz.
A jó tanár számára a tanítási-tanulási folyamat tervezése alkotó tevékenység. Nem foghatjuk fel úgy,
mint az adminisztratív feladatok egyikét.

3.1.

Milyen tényezőket célszerű figyelembe venni a tervezés során?

A tanári munka tervezését számos tényező befolyásolja. Ezek egy része a tanár számára a tervezés
során - saját döntései által nem befolyásolható - külső tényezőként jelenik meg. Ilyen az az intézményi
környezet, amelyben a tanítás/oktatás folyik. Az írott, jogszabályi és az informális (íratlan) intézményi
környezet közvetíti a társadalom, a különböző érintettek elvárásait (szülők, diákok, iskolavezetés,
munkaközösség, tantestület, államigazgatási szervek, munkapiac.). A szaktanár számára tanterv,
ezen belül az adott tantárgy, tananyag jellemzői, a tantárgyak komplex rendszerében elfoglalt helye, a
tananyag feldolgozáshoz rendelkezésre álló időkeret, a kimenti követelmények, értékelési rendszer
stb. a tervezés során többnyire adottak.
Más tényezők ugyanakkor befolyásolhatók, belső tényezőkként jelennek meg. Ilyen például a tanár
szakmai és pedagógiai felkészültsége, szemlélete, ismeretei, egyénisége (például milyen tanítási
stratégiával,

attitűddel

rendelkezik,

eredmény-,

vagy folyamatorientált

tanítás

módszereket,

tevékenységi formákat alkalmaz, milyen tapasztalatokkal rendelkezik, s ezeket mennyiben
hasznosítja, mennyire rugalmas az alkalmazkodásban, hogyan értelmezi a tanári szerepeket stb.).
Mivel a tanítási-tanulási folyamat interaktív, ezért a tervezés elképzelhetetlen anélkül, hogy figyelembe
vegyük a benne részt vevő tanulók életkori sajátosságait, előzetes ismereteit, tapasztalatait, tanulási
folyamataik sajátosságait (benne részt vevő egyének, csoportok kontextusában), a tanulási
képességeket.

Intézményi környezet:
központi –regionális - helyi

Tanári jellemzők, szerzett
tapasztalatok

Tanulók jellemzői, életkori
sajátosságai

8. ábra: A tervezést befolyásoló főbb tényezőcsoportok, forrás: saját készítés
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3.2.

Milyen elveknek kell érvényesülni a tervezési folyamatban?

A tervezési munka során nagyon fontos szempont a rendszerszemlélet biztosítása. Ennek
tudatában kell az adott tervezési egység (tanmenet, tematikus egység, óraterv, stb.) helyét
meghatározni a többi közismereti és szakmai tárgy rendszerében, biztosítani a tantárgyak közötti
megfelelő kapcsolatokat, összhangot (például a nevelési és fejlesztési célok, tartalom, az iskola által
képviselt és a tanár által közvetített értékek, követelmények tekintetében). A rendszerszemléletnek
nemcsak a tananyag tartalmi felépítésében, hanem a tanítási-tanulási folyamat egészében, az
érintettek közötti kapcsolatban is érvényesülnie kell (például tanár és diák, tanárár és tanár
együttműködésében).
A rendszerszemlélet mellett ugyanolyan hangsúlyt kap a tervezésben a folyamatszemlélet. Ennek
szellemében nem egyszerűen ismereteket nyújtunk, értékeket adunk át, hanem meg kell terveznünk a
tanulók öntevékenységére és fejlődésére alapozó tanulási folyamatokat és az ezekkel összhangban
álló értékelési módszereket, formákat, szinteket.
A terv megvalósíthatósága feltételezi, hogy egy-egy tantárgy, tematikus egység, ismeretkör a diákok
már meglévő tudásának összefüggéseibe beágyazva kerüljön feldolgozásra, a kapcsolódási pontok
biztosítva legyenek, megerősítésre és tudatosításra kerüljenek.
A tanítási és tanulási folyamat sikeressége érdekében nagy hangsúllyal jelenik meg a tervezési
fázisban a szerzett ismeretek alkalmazhatóságának, gyakorlatorientáltságnak kérdése.

3.3.

Mit tartalmazzanak az elkészült tervek?

Az elkészült tervnek tartalmazni kell a nevelési és oktatási célokat, azok eléréséhez szükséges
módszereket, tanulásszervezési módokat, eszközöket. Ez azt jelenti, hogy meg kell tervezni a célok
megvalósításához szükséges hatásmechanizmusokat. A tervezés során választ kell adni arra, hogy az
adott tanítási egységben milyen ismeretek, tudásanyag kerül elsajátításra, melyek azok a képességek
és készségek, kompetenciák, amelyekre a cél megvalósítása során támaszkodunk, és amelyek a
tanítási – tanulási folyamatban továbbfejlesztésre kerülnek, valamint milyen attitűdöket kívánunk
tanulóinkban kialakítani, és hogyan értékelünk. (tartalom-, tevékenység- és értékelés tervezés). Ezzel
egyenrangú tervezési feladat a tanulási-tanítási folyamatban az emberi kapcsolatok rendszerének, a
tanulói magatartásformák alakításához, fejlesztéséhez szükséges változatos, jól szervezett, a tanulói
önállóságot és kreativitást mozgósító tevékenységformák kidolgozása.
A tanári tervezés időhorizontja, mint láttuk, különböző lehet. Általánosságban megállapíthatjuk, hogy
minél hosszabb időtávra készül az adott terv, abban annál inkább a célok dominálnak. A tervezési
időtáv rövidülésével a megvalósulás hogyanja kerül egyre inkább előtérbe, ezzel a szaktanár
önállósága, kreativitása, egyedisége egyre nagyobb hangsúlyt kap. A tanulók megismerésére,
tevékenységük

megfigyelése

egyre

nagyobb

lehetőséget

teremt

arra,

hogy

a
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tevékenységrendszerüket differenciáltan alakítsuk, a fő tevékenységi formákat sokféle konkrét
feladatra bontsuk le.
A tervezési időtáv rövidülésével egyre inkább kinyílik az a lehetőség is, hogy a rövidebb távú célok
kijelölésébe, az alternatív utak közötti választásba bevonjuk a tanulókat. A tapasztalatok azt
bizonyítják, hogy ezzel növelhető a tanulók elkötelezettsége, felelősségvállalása révén a tanításitanulási folyamat egészének a hatékonysága.

A tervezés szintjei

3.4.

A tanítási-tanulási folyamat tervezése különböző szinteken folyik, részben központi, részben pedig
helyi szinten. A központi szintű tervezés eredményei törvényekben, rendeletekben, egy-egy adott
szakma képzési tervében, kerettanterveiben jelennek meg. Ezek a szaktanár számára adottságok,
amelyek rögzítettek, megadják a helyi tervezés keretfeltételeit. Ez nem jelenti azt, hogy azok
egyáltalán nem változnak, nem lehet rájuk hatással visszajelzésein keresztül a tanár. Ez a hatás
azonban marginális és csak hosszú távú.
Helyi szinten részben maga az oktatási intézmény, részben pedig a szaktanár készít terveket. Ezek
összeállítása során a tanári részvétel már közvetlen, egyre nagyobb az önállóság.

3.4.1.

A tanár egyéni tervezését meghatározó központi dokumentumok

A központi szinten folyó tervezési munka eredményei a nevelési és oktatási munka központi
dokumentumai, amelyek szabályozzák a konkrét oktatási intézmények munkáját. Ezek közül a
legfontosabb a Nemzeti alaptanterv (Nat), amely meghatározza az iskolai nevelési - oktatási munka
céljait, feladatait, fejlesztési területeit, alapelveit. Meghatározza az egyes műveltségi területek
tartalmát és arányát a nevelési és oktatás különböző szakaszaiban. A tartalmi elemek, szükséges
képességek, készségek és attitűdök a Nat által meghatározott és kialakítandó kulcskompetenciákra
épülnek, azokkal összehangolva kerültek kidolgozásra.

Fejlesztési területek – nevelési célok


Erkölcsi nevelés



Nemzeti

Kulcskompetenciák


Anyanyelvi kommunikáció



Idegen nyelvi kommunikáció

nevelés



Matematikai kompetencia



Állampolgárságra, demokráciára nevelés



Természettudományos



Az

azonosságtudat,

önismeret

fejlesztése

és

a

társas

hazafias

kultúra

és

technikai

kompetencia


Digitális kompetencia
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A testi és lelki egészségre nevelés



Szociális és állampolgári kompetencia



A családi életre nevelés



Kezdeményezőképesség



Felelősségvállalás másokért, önkéntesség



Fenntarthatóság, környezettudatosság



Pályaorientáció



Gazdasági és pénzügyi nevelés



Médiatudatosságra nevelés



A tanulás tanítása



Esztétikai-művészeti

tudatosság

és

kifejezőképesség


A hatékony, önálló tanulás

Műveltségi területek



Énkép, önismeret



Magyar nyelv- és irodalom



Hon- és népismeret



Idegen nyelvek



Európai



Ember és társadalom



Ember és természet



Földünk-környezetünk

nevelés



Művészetek



Környezettudatosságra nevelés



Informatika



A tanulás tanítása



Életvitel és gyakorlat



Testi és lelki egészség



Testnevelés és sport



Felkészülés a felnőtt-lét szerepeire

azonosságtudat

-

egyetemes

kultúra
Aktív

vállalkozói

kompetencia

Személyiségfejlesztési célok



és

állampolgárságra,

demokráciára

2.sz. táblázat: Nemzeti alaptanterv legfontosabb elemei
forrás: Magyar Közlöny 2012. évi 66. szám
A

Nemzeti

alaptantervre

épülő

központi

dokumentumok

a

kerettantervek.

(http://kerettanterv.ofi.hu/06_melleklet_9-12_szki/index_szakkozep.html)

A kerettantervek 51/2012. (XII. 21.) számú EMMI rendelet mellékleteiként jelentek meg, a közoktatás
tartalmi

elemeinek

központi

szabályozását,

egységét

biztosítják.

Szerkezetük

egységes,

meghatározzák a különböző pedagógiai szakaszokban (1-4., 5-8, 9-12. évfolyam) és iskolatípusokban
(általános

iskola,

gimnázium,

szakközépiskola,

szakiskola)

folyó

nevelés-oktatás

általános

célrendszerét, tantárgyi struktúráját, tantárgyi tartalmakat, a fejlesztési követelményeket, belépő
tevékenységi formákat valamint a kimeneti követelmények teljesítéséhez szükséges minimális
évfolyamonkénti kötelező és ajánlott óraszámait a Nat műveltségi területeivel összhangban.
A szakközépiskolák számára fontos dokumentumok a szakképzési kerettantervek 14, amelyek
értelemszerűen egy-egy szakképzés belépési feltételeit, az adott képzés szervezési feltételeit, a
A kerettantervek készítésének alapja: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC törvény, a szakképzésről
szóló 2011. évi CLXXXVII. sz. törvény, az Országos Képzési jegyzék, a vizsgakövetelményeket meghatározó
14
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nappali képzésre évfolyamokra lebontva óraterveket határoznak meg. Tartalmazzák az egyes szakmai
modulokhoz tartozó tantárgyakat, a tantárgyakon belüli témaköröket óraszámokkal, a fejlesztendő
kompetenciákkal, értékelési módszerekkel, kimeneti követelményekkel. Ajánlásokat fogalmaznak meg
a tananyag feldolgozását segítő módszerekre, tevékenységformákra, alkalmazható taneszközökre,
felszerelésekre.

3.4.2.

Intézményi szintű tervezés, szabályozás

Az oktatási intézmények szintjén készül az iskola pedagógiai programja és a helyi tantervek a Nat, a
kerettantervek, közoktatási és szakképzési törvény előírásai alapján, amely az iskolai élet minden
területére kiterjed.
Az adott oktatási intézmény pedagógiai programjában kerül meghatározásra, hogy az iskolában folyó
oktatási, nevelési munka alapvetően milyen pedagógiai elvek mentén szerveződik, mi a közös
értékeket vallanak az érintettek. Ennek mentén fogalmazódik meg hosszabb távra (a képzési ciklus
egészére) az alapvető célok, feladatok, a felmerülő problémák kezelési lehetőségei, készülnek el a
helyi tantervek, szakmai dokumentumok. Ezek tartalmazzák az egyes tantárgyak tanévekre lebontott
konkrét tartalmát és tevékenységrendszerét, a kötelező és választható órákat, a követelményeket (az
ellenőrzés és értékelés módszereit, a magasabb évfolyamra lépés feltételeit) az iskola sajátosságait
(adott környezeti igények, tantestület összetétele, iskolavezetés nézetrendszere, stb.) figyelembe
véve. Elkészítése az iskola tantestületének feladata. A pedagógiai program kidolgozása során van
lehetősége a tantestületnek arra, hogy kialakítsa saját arculatát, küldetését, egyediségét az oktatási
piacon. Olyan pedagógiai programot kell kidolgozni, amely meggyőző a fenntartó, vonzó a diákok és
szüleik számára, ugyanakkor szakmai és egzisztenciális biztonságot tud nyújtani dolgozóinak (Hunya,
Nádasi 2000.). Elfogadása, majd a fenntartó jóváhagyása után a szaktanári munkában, mint
keretfeltétel jelenik meg.

3.4.3.

Zárt- és nyitott oktatás15

A tervezés eredményeként meghatározott cél- és feladatrendszer, a tananyagok feldolgozási módja, a
tanulási-tanítási folyamatok szervezése és értékelése, a kialakított pedagógiai program a központi
előírások mellett alapvetően függ attól, hogy az adott oktatási intézményben folyó nevelési-oktatási
munka mennyire nyitott. Ez meghatározza magát a tervezési folyamatot.

miniszteri
rendeletek.
A
szakképzés
kerettantervei
megtalálhatók
a
következő
https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=440:szakkepzesikerettantervek&catid=10&Itemid=166
15
Ez az alfejezet Hunyady, M.Nádasi: Pedagógiai tervezés című könyvének felhasználásával készült

címen:
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3.4.3.1.

A zárt nevelési-oktatási folyamat tervezésének sajátosságai

A tervezési folyamat minden fázisában a pedagógus határozza meg az aktuális célokat és
elvárásokat, tartalmi elemeket, tanulásszervezési formákat, módszereket, az alkalmazott eszközöket.
A tanulóknak ezt kell elfogadniuk. A tanulási környezet alapvetően homogén, mesterségesen
létrehozott, merev keretet biztosít, amelyben központi probléma a célok és feladatok elfogadtatása, a
passzív tanulást zavaró jelenségek, problémák megelőzése, illetve megszüntetése. A pedagógus
ebben a környezetben irányító, vezető, aki rendelkezik a tudás monopóliumával. A tervezés ilyen
feltételek mellett részletes, lépésről lépésre kiterjedő. Megadja azt az algoritmust, amely szerint
oktatunk. A tervek tartalmi és formai elemei szigorúan követik az előírásokat.

3.4.3.2.

A nyitott nevelési-oktatási folyamat tervezésének főbb jellemzői

A nyitott nevelési-oktatási folyamatok jellemzője a tanuló központúság. A tervezésében ezért szerepet
kapnak a tanulók is. A hosszabb távú célkitűzések meghatározása a pedagógus feladata, de a
konkrét, rövid távú célok kialakításában részt vesznek a tanulók is. A kitűzött célok megvalósítási útja
függ a tanulók igényeitől. Lehetőség van a választásra. Ebben a tanulási környezetben a központi
kérdés, hogyan tudjuk összehangolni a tanulói igényeket és tantervi követelményekkel, ehhez milyen
módszereket, tevékenységformákat alkalmazzunk. Ez utóbbiak meghatározása a tanulókkal
együttműködve történik. Ezért a tervezés során a hangsúly a részletekről a nagyobb összefüggésre
tevődik át. Alternatívákat, tervvariációkat dolgozunk ki. A megvalósítás során számítunk a tanulók
aktív részvételére, s igényeik mentén kisebb módosításokat hajtunk végre. Szükség esetén
újratervezzük egy-egy szakaszban a domináns, hosszú távú célok elérésének útvonalát. A pedagógus
felelőssége változatlan.
A nyitott oktatás sajátosságaiból következően a tervezési dokumentumok kevésbé formalizáltak,
tartalmi szempontból pedig tartalomra, módszerekre, eszközökre vonatkozó lehetőségek rövid
jellemzése, összegezése.
A nyitott oktatás a magyar oktatási rendszerben nem jelenik meg kizárólagos formaként. Ezért a
tervezés során a pedagógusnak érdemes végig gondolni azt, hogy munkájuk során milyen arányban
és hogyan érdemes alkalmazni a nyitott oktatásra jellemző megoldási formákat. Ezt sokféleképpen
teheti meg az iskolai értékrendszer, szaktanári felkészültség függvényében. A tanulók biztosan
szívesen fogadják a formabontó tevékenységeket, amelyek segítik a tanulást élményszerűvé tenni.
Vigyázzunk azonban arra, hogy a kibontakozó folyamatokat kézbe tudjuk tartani.
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3.5.

A tanítási-tanulási folyamat egyéni tervezése

A tanár egyéni tervezésének legfontosabb dokumentumai: a tanmenet, a tematikus terv és az óraterv.
Egymásra épülve egyre rövidebb időszakokat fognak át, egyre részletesebbek. Készítésük során
egyre nagyobb szerepet kapnak a tanulókról gyűjtött információk, róluk szerzett tapasztalatok, az adott
osztály emberi kapcsolatrendszerének hálózata. A hangsúly egyre inkább a nevelési-oktatási célok
megvalósítása, a tanítási-tanulási folyamat szervezésének irányába tolódik el.

3.5.1.

A tanmenet

A szaktanár által önállóan készített, egyéni munkaterv. Minden tanév elején, augusztus végén, illetve
szeptember elején kell elkészíteni. Támaszkodni kell azokra a tervezési dokumentumokra, amelyek
az iskola egészére már korábban elkészültek, mint pl. a pedagógiai program, a helyi tantervek,
szakmai munkaközösségi tervek.
A szaktanár általában még a tanév megkezdése előtt tudja – az iskolavezetés által elkészített
tantárgyfelosztás alapján -, hogy a szeptemberben kezdődő tanévben milyen osztályokban milyen
tantárgyakat, milyen tankönyvekből fog tanítani. Ezeket figyelembe véve készülnek el a tanmenetek
adott osztályra/csoportra adott tanévre vonatkozóan.
A tanmenet alapvetően az adott tanítási időszakra (általában egy tanévre) vonatkozó tananyag
feldolgozási sorrendjét és módját, tanórákra való lebontását, más tantárgyakhoz való kapcsolódási
lehetőségeit, a rendelkezésre álló időkeret meghatározását jelenti.

Tervezése, összeállítása a

gyakorlatban nagyon különböző mélységű lehet az adott iskola, munkaközösség, illetve tanár
igényeinek megfelelően.

3.5.2.

Mire jó a tanmenet?

A jó, használható tanmenetek összeállítása komoly, időigényes munka. Átgondoltatja a tanárral az
egész éves munkát, a lehetséges feldolgozási stratégiákat, azok eszköz- és időigényét. Készítése
során nem érdemes az idővel spórolni, hiszen a tanév során a tanmenet, mint egy iránytű, vezérfonal
szolgál. A tanmenettel összevetve a tényleges haladási ütemet gazdálkodhatunk az idővel. Látjuk,
hogy van-e plusz időnk, elmaradtunk-e a kívánatos ütemtől. Egy-két órás elmaradás még nem jelent
problémát, de vigyázni kell, mert nagyobb eltérésnél elég nehéz visszatérni a tanmenet ütemezésére.
Ebben az értelemben egy komoly fegyelmezési eszköz a tanár számára.
A tanmenet alkalmas arra is, hogy azokat a tapasztalatainkat bejegyezzük, amelyek a következő
tervezési időszakban majd jól használhatók (pl. elég órát hagytunk-e az adott téma feldolgozására,
érdekelték-e a tanulókat az órára bevitt szemléltető anyagok, sikerült-e megfelelően motiválni, van-e
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valami új ötletünk, felmerültek-e olyan tanulói igények, amelyekre nem számítottam, melyik
tevékenységi forma bizonyult hatékonyabbnak stb.)
A tanmenet tartós helyettesítés esetén is segítséget jelent.

3.5.3.

A tanmenet készítése

A tanmenet általában több lépcsőben készül. A tanítási hetek és a heti óraszám ismeretében a
kiindulás a rendelkezésre álló órakeret. Érdemes végig gondolni, hogy az ünnepek, tanítási
szünnapok miatt várhatóan hány óra marad el a tanévben és konkrétan hány órával számolhatunk.
Ténylegesen ezzel gazdálkodhatunk. Első lépésben a tananyag durva felosztását célszerű elvégezni.
Ez azt jelenti, hogy megtervezzük, hogy az egyes témakörök feldolgozásához hány órát szánunk,
hány óra maradjon az év eleji és a tanév végi ismétlésre. Már ennél a lépésnél vegyük figyelembe,
hogy mit tudunk arról az osztályról, akiknek a tanmenet készül. Célszerű végiggondolni, hogy a
tanulóknak milyen előzetes ismereteik vannak, ezek mennyire mozgósíthatók, milyen területek iránt
érdeklődnek, milyen képességűek, milyen tapasztalatok állnak rendelkezésre (saját - és a kollégák
tapasztalatai). Szintén itt kell döntenünk arról, hogy a kimeneti követelményeknek megfelelően egyegy témakör feldolgozásánál milyen nevelési- és oktatási célok vannak, ezeknek megfelelően egy-egy
témakör milyen mélyen, milyen intenzitással kerüljön feldolgozásra, s ehhez hány óra kell
valószínűleg. Általában az órák témakörök szerinti felosztását többször kell elvégezni, mire egy
végelegesnek tűnő változat kialakul. Az órák felosztását nem szabad mechanikusan végezni, mert az
egyes tananyagrészek feldolgozása nagyon különböző időigényű lehet. A tanmenet alapvetően nem a
tankönyvhöz, hanem a tantervekhez készül. Ennek ellenére érdemes figyelembe venni az aktuálisan
tankönyv jellemzőit is.16
Egy-egy tanévben van bizonyos szabad órakeret, néhány óra, amivel a szaktanár szabadon
gazdálkodhat. Ezek felhasználását is végig kell gondolni.
A második lépcsőben történik a témakörökre szánt tanórák további felosztása. Minden témakörnél
szükséges bevezetés, illetve ismétlés, összefoglalás, számonkérés. Ezek időigényét figyelembe meg
kell venni. A tananyag tanórákra bontásánál dönteni kell arról, hogy mennyi az a tananyagmennyiség,
amelyet a tanulók sikeresen fel tudnak dolgozni egyik óráról a másikra a tervezett tevékenységi
formák függvényében. Szintén dönteni kell a gyakorló órákról, kell-e például önálló példamegoldó óra
vagy nem, ezeket a fejezeten belül hol érdemes elhelyezni.

16

A jelenlegi irányzatok a centralizálás irányába, a választási lehetőségek beszűkülése felé mutatnak. Emiatt
várható a tanmenetek formalizálása irányába történő elmozdulás.
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3.5.4.

A tanmenet szerkezete

A tanmeneteknek nincs kötelezően előírt formai követelménye. Korábban volt ugyan külön iskolai
nyomtatvány a tanmenet készítésére, de mára már ezek használata nem kötelező. Érdemes
tájékozódni az iskolában, hogy milyen formai és tartalmi elvárásoknak kell megfelelni egy elkészült
tanmenetnek.
A hagyományos tanmenetek szerkezete
A tanítási A tanítási
hét

A feldolgozandó téma
megnevezése,

óra

sorszáma sorszáma

a

Feljegyzések:

feldolgozásához Koncentráció:

K,

szükséges

órák

száma,

a Szemléltetés:

SZ,

témakörhöz

tartozó

nevelési

és Tapasztalatok:

T,

oktatási célok
Egy-egy

Egyéb:

E.

óra Új fogalmak

tananyaga

A szerkezete elemeket végig gondolva jól látható, hogy az ilyen típusú tanmenetek esetében a
hangsúly elsősorban az ismeretátadásra helyeződik.
Abban az esetben, ha a korszerűbb elvárásoknak megfelelő tanmenetet készítünk, akkor a tervezési
terület tágabb. Végig kell gondolni a témakör feldolgozásához kapcsolódó tevékenységi formákat,
eszközöket, meg kell nevezni a fejlesztendő képességeket, készségeket, követelményeket is.

Óra

Tananyag

Oktatási célok

Tevékenységformák

Eszközök

vagy:
Óra

Tananyag

Új ismeretek

Eszközök

Tevékenység-

Fejlesztendő

formák

kulcskompetenciák

vagy egy még részletesebb változat:
Óra

A tananyag
egysége

fogalmak

összefüggések

fejlesztendő
kompetenciák

tevékenységformák

módszerek

eszközök

követelmények

tantárgyi
kapcsolatok

Ez utóbbi változat inkább a tematikus témakörök összeállítása során javasolt részletezettsége miatt. A
kiválasztott formának, szerkezetnek összhangban kell állnia a helyi tantervekkel. Annál bővebb lehet,
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de szűkebb nem. Már a legegyszerűbb fejlécből is látható, hogy az egész tanévre szóló tanmenet
elkészítési jó nagy falat (különösen egy kezdő tanárnak). Ráadásul könnyen előfordulhat, hogy egyegy tanévre négy-öt tanmenetet kell elkészíteni.
Ezzel kapcsolatban a következő kérdések szoktak gyakran felmerülni:
1) Használhatom-e az előző évi tanmenetemet?
2) Használhatok-e más által összeállított tanmenetet?
3) Minek ilyen részletesen elkészíteni, amikor nagyon nagy az esélye, hogy a tervezéskori
információhiány miatt úgysem nem lehet betartani?
Természetesen, ha már készítettünk egy adott tárgyra, adott évfolyamra vonatkozó tanmenetet, az a
későbbiekben, mint alap felhasználható. Arra azonban oda kell figyelni, hogy a tárgy tanítási-tanulási
folyamatában szerzett tapasztalatok a következőkben hogyan hasznosíthatók. Nem tekinthetünk el
attól, hogy mindig új osztályra/csoportra kell készíteni a következő tanévekben a tanmenetet. Rájuk
kell átszabni a már korábban használt tanmenetet. Különösen hangsúlyossá válik ez, ha a tanulásitanulási folyamatban a diákoknak aktív szerepet szánunk és nyitott oktatási elemekkel színesítjük.
Az iskolai gyakorlatban sokszor előfordul, hogy munkaközösségen belül osztják fel egy-egy konkrét
tanmenet elkészítését, így azt több szaktanár is használhatja. Véleményem szerint ezt is csak egy jó
alapként érdemes kezelni, mert az előzőekben felsoroltak mellett még a tanár személyisége,
tapasztaltsága is jelentősen befolyásolja az anyag feldolgozásának módját, ütemét, felhasznált
eszközeit.
A harmadik kérdésre adott válasz összetett. A kezdő tanár számára nagyon fontos, hogy minden
általa tanított tárgyra legyen egy saját maga kidolgozott, később tapasztalatai alapján korrigált
tanmenet. Minél nagyobb a tapasztalat, rutin, annál inkább lerövidül a tervezés fázisa, annál kevésbé
részletes a készülő tanmenet. Vigyázni kell azonban arra, hogy ne váljon mechanikussá, mert akkor
csak formális és nem ténylegesen hasznosítható dokumentumokkal fogunk rendelkezni.

3.6.

Speciális tanmenetek

A speciális tanmenetek általában csoportok (például: szakkör, epochális tanmenet, projektoktatás
tanmenete), vagy egyének számára készülnek (pl. felzárkóztatás, differenciált fejlesztés esetén).
Az epochális oktatás során például a tantárgy oktatása blokkokban történik. Ennek előnye, hogy egyegy témakört összefüggően, nem tanórákra töredezve tudunk feldolgozni. A tanév során az epochák
váltják egymást. A tanmenet összeállításakor ezért a tervezés alapegysége az epocha. Meg kell
határozni az epochák sorrendjét, kapcsolódási pontjait, a felhasználható időkeretet. Figyelembe kell
venni, hogy egy-egy ismeretkörhöz tartozó egymást követő epochák időben egymástól távolabb
kerülhetnek feldolgozásra. Ezért több időt kell szánni a diagnosztizálásra, az előzetes ismeretek
aktivizálására.
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A projektoktatás specialitása, hogy a tanuló komplex feladatot kapnak, amelyek megoldása a tanulók
önállóságára épít. Tanmenetének összeállításakor abból indulhatunk ki, hogy a szükséges idő nem
tanórákban határozható meg. A kitűzött célok, kiadott feladatok, az elkészítendő produktumok
megvalósítása szükségszerűen felbontja a tanórai kereteket. A tervezés ezeknek a mozzanatoknak a
kidolgozását fogja össze.
A szakkörökre, csoportos felzárkóztatásokra készülő tanmenetek középpontjában a differenciált
fejlesztési lehetőségek feltárása, az ehhez jól illeszkedő tevékenységformák kialakítása áll.
Az egyének számára készített tanmenetek természetüknél fogva a tanévnél rövidebb időszakra
készülnek, igazodnak az egyéni igényekhez, sajátosságokhoz. Részletesebbek.

3.7.

Témakör tervezése – tematikus terv készítése

Az egyéni tervezés következő fázisa a tematikus tervezés. Talán a legfontosabb és leghatékonyabb
szakasza a tervezésnek. A tanmenetnél szükségszerűen részletesebb tervezést jelent. A képzés
folyamatából egy témakört kiemelve kell megtervezni a pedagógiai, oktatási célokat és feladatokat. A
hangsúly itt már a tanítási-tanulási folyamat felé tolódik el. A „hogyan”-ra keressük a választ. A
tervezés során meg kell határozni azt az ívet, amelyet a tematikus egység feldolgozása során majd
bejárunk.
E tervezési szakasznak nagy szerepe van abban, hogy az adott témát – ami önmagában egy logikai
egységet képez - a tantárgyon belül, illetve az ismeretek komplex rendszerében hogyan helyezünk el.
Ehhez meg kell terveznünk az adott témakör logikai és tartalmi kapcsolódási pontjait tananyagon belül
és a különböző tantárgyak között végig gondolva, hogy adott tartalmi egység mennyiben járul hozzá a
tantárgy egészére vonatkozó célkitűzések megvalósításához.
A tematikus terv elkészítése során általában már sokkal jobban ismerjük tanítványainkat, ezért a
készülő terv pontosabb lehet, jobban támaszkodhat az adott tanulócsoport sajátosságaira. Többet
tudunk arról, hogy milyen előzetes ismereteket, tapasztalatokat mozgósíthatunk, hogyan, milyen
eszközökkel motiválhatunk sikeresebben, hogyan differenciálhatunk a tananyag feldolgozása során,
az egyes feladatok megvalósításához milyen módszerek, szervezési módok lesznek hatékonyabbak,
várhatóan mire, hogyan fognak reagálni. Összegezve: tanulóink fejével is tudunk már ebben a
fázisban gondolkodni.
A témakör feldolgozásának tervezésekor a tantárgyi sajátosságokat figyelembe véve határozzuk meg
a konkrét tanegység céljait, a célok megvalósításához szükséges didaktikai feladatokat, módszereket,
eszközöket, figyelembe véve az iskola adta lehetőségeket, tárgyi felszereltségét, a tantestület által
közösen vallott értékeket.
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3.7.1.

Mit tartalmaz egy tematikus terv?

Bár készítése nem kötelező, éppen ezért tartalma nincs is meghatározva, mégis célszerű egy adott
tanegység tanítására készülve tartalom-, tevékenység- és értékelés tervezést végezni. A következőket
célszerű végiggondolni:


Hogyan lehet bevezetni az adott témakört? Hogyan motiválhatom tanítványaimat? Hogyan
tudok pozitív attitűdöt kialakítani a vizsgálandó témakör iránt? Hogyan és milyen élményeket
tudok mozgósítani ennek érdekében?



Hogyan lehet összekapcsolni az előző tanegységgel, hogyan tudom bemutatni, érzékeltetni
az illeszkedési pontokat?



A témakörre rendelkezésre álló órakeretet hogyan tudom konkrét órákra lebontani?



A témakör feldolgozása során hogyan célszerű az egyes óratípusok elhelyezése, milyen
legyen arányuk (motiváló -, új ismereteket közlő -, gyakorló -, rendszerező-, összefoglaló - és
ellenőrző órák)?



Várhatóan milyen nehézségekkel, problémákkal találkozhatunk majd a nevelési-oktatási
folyamatokban, ehhez milyen alternatív megoldási módok párosíthatók?



Melyek az egyes részeknél az alkalmazható tevékenységi formák, szervezési módok,
módszerek?



Melyek azok az alapvető fogalmak, összefüggések, amelyeket mindenkinek el kell sajátítani?
Melyek a fejezet végére elérendő ismeretek, készségek, jártasságok?



Hol és hogyan, mivel lehet szemléltetni (szemléltető anyagok rendszerezése, felvezetése, a
szemléltetéshez kapcsolódó kérdések, feladatok megfogalmazása, stb)?



Témakör végi összefoglalás-rendszerezés melyek legyenek a főbb szempontjai? Hogyan
kapcsolható az éppen feldolgozott témakör a következő témakörhöz, illetve, a tananyag
egészéhez?



Melyek az ellenőrzés súlyponti részei? A témakör feldolgozása során hol és hogyan történik a
számonkérés?



Az órai tananyagok nagyon rövid logikai váza és kapcsolódása egymáshoz.



Milyen típusú feladatok legyenek? A különböző feladatok funkcióinak megtervezése.



Tervezünk-e valamilyen tanórán kívüli tevékenységet?



A különböző tevékenységformák milyen differenciálás lehetőségek nyújtanak, ezeket hogyan
használhatjuk ki?
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3.7.2.

Szerkezete

A tematikus terveknek nincs kötött formája. Ajánlott formája lehet például a következő:
Tematikus terv
Tantárgy:
Évfolyam:
osztály/tanulócsoport:
Témakör megnevezése:
Tankönyv, példatár:
óra

tananyagegység

didaktikai

alapvető

tevékenységi

feladatok

fogalmak,

forma

módszer

összefüggések

eszközigény,

tantárgyon

IKT

tantárgyak

eszközök

kapcsolatok

belüli

és

közötti

vagy:

A megjegyzések rovatot mindenképpen érdemes használni. Ide célszerű beírni azokat a
tapasztalatokat, amelyeket a következő tanévben hasznosíthatunk.
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3.8.

Óraterv/óravázlat

A tanári tervezési munka leggyakrabban ismétlődő fázisa az óratervek/óravázlatok készítése.
Nemcsak szaktárgyi tudást, hanem pedagógiai ismereteket is feltételez. Jelentőségük napjainkban nő
részben a kötelező óraszámok növekedésével, részben pedig a tanári portfóliók készítésének
kötelezettségével. Az óraszámok növekedése általában együtt jár a tanított tárgyak, osztályok
számának növekedése, így az elkészített óravázlatok, az azokba tett megjegyzések segítik a tanár
további munkáját, tájékozódását.

A tanári portfólió pedig többek között a dokumentumok között

óraterveket és azok értékelését és elemzését is tartalmaz. Az óraterv készítésének mindennapi
gyakorlatában a zárt oktatási forma jellemzői dominálnak.
Tapasztalatok bizonyítják, hogy nincs két egyforma óra, két egyforma osztály, ezért minden óraterv a
maga nemében egyedi. Konkrét tanulócsoportra/osztályra és órára és tananyagra készítjük el. Az
előző tervezési dokumentumokhoz képest ez a legrészletesebb terv, összeállításakor már viszonylag
jól ismerjük a feltételeket, a kidolgozás során azokhoz rugalmasan alkalmazkodhatunk. Egy-egy kész
óravázlat igen eltérő részletességű lehet attól függően, hogy az a vizsgatanításhoz készült-e, vagy
egy már sokszor megtartott tanítási egységhez. Nem érdemes nagyon részletes, elaprózott, a tanóra
minden percére precízen kidolgozott tervet készíteni. Ha ilyen vázlatot írunk és ragaszkodunk
megvalósításához, akkor valószínűleg a vártnál kevésbé hatékony lesz a tanítási-tanulási folyamat,
könnyen elveszünk a részletekben, nem tudunk „rápillantással” igazodni benne. Meg kell hagyni mind
a tanár, mind a diák számára a rugalmas alkalmazkodás lehetőségét az óra folyamatában, az előre
nem látható problémák kreatív megoldásának lehetőségét. Ne felejtsük el, hogy a jól használható
óratervek nem a tananyag tartalmi leírását jelentik.

3.8.1.

Miért van szükség óratervek készítésre?

A tanítási órákra készülve szükségszerű az óra menetének, a tananyagrész feldolgozási módjának
átgondolása, a rendelkezésre álló időkeret felosztására. Készítése a kezdő tanárok számára
mindenképpen ajánlott. Elsősorban a tervezési fázis a fontos, de a kész, leír formában megjelenő
óravázlat segít a tanórán a feldolgozandó témakör szerkezeti egységeinek megfelelő ütemezésében,
a fegyelmezett időfelhasználásban.

3.8.2.

Mit kell átgondolni?

Az óravázlat összeállítása során a tematikus tervből célszerű kiindulni. A témakör tervezése során
már meghatároztuk, hogy milyen óratípusból mennyire van szükség az adott témakör hatékony
feldolgozásához. Az adott óra, amire az óravázlat aktuálisan készül ennek a folyamnak
(óraláncolatnak) egy egysége. Ezért az első fontos feladat, hogy tisztázzuk, hogy az adott óra milyen
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didaktikai szerepet tölt be (pl. új ismereteket közlő, gyakorló vagy éppen összefoglaló, stb. óra),
hogyan kapcsolódik előző és a következő tanórákhoz, más tantárgyakhoz. Ezzel összhangban kerül
sor az adott óra nevelési és oktatási célkitűzéseinek meghatározására, a célok megvalósításának
tervezésére.

Ez feltételezi, hogy figyelembe véve a tanulócsoport jellemzőit, tényleges igényeit

tervezzük meg a motiválást, a tapasztalatok mozgósítását, a megismerési, megértési és megerősítési
folyamat lépéseit, a lehetséges feladatokat, tevékenységi- és visszacsatolási formákat, módszereket.
Végig kell gondolni, hogy van-e olyan tananyagrész, amit ki akarunk egészíteni (ha igen, akkor mivel)
és hogyan, milyen eszközökkel fogunk szemléltetni, milyen pedagógiai hatásmechanizmusokat tudunk
működtetni.
Meg kell határozni, hogy a tananyag szempontjából melyek a kulcsfontosságú kérdések, fogalmak,
összefüggések és minimumkövetelmények, amelyeket mindenkinek teljesíteni kell, amelyek feltételei
a továbbhaladásnak.
A tervezés során fel kell mérni, hogy rendelkezésre állnak-e azok a feltételek, eszközök, amelyek a
tananyag kívánt feldolgozásához szükségesek (például csoportfoglalkozáshoz, kísérletekhez,
játékokhoz stb.)
Az órára való felkészülés, tervezés tartalmi részét össze kell hangolni a rendelkezésre álló idővel. Az
időbeosztás

az

óra

típusától

függően

meg

kell

tervezni,

hogy

mennyi

időt

számunk

bevezetésre/motiválásra, rész- és óravégi összefoglalásra, a kiadott feladatok elvégzésére és
ellenőrzésére, visszajelzésekre, stb.

3.8.3.

Mit tartalmaz egy óravázlat? - ajánlás

Részletezettsége eltérő, jelentősen függ attól, hogy a tanár mekkora tapasztalattal, rutinnal
rendelkezik. Minél régebben tanít valaki, általában annál kevésbé részletezett. Sokszor egy logikai váz
is elég, s abban csak a korábbiaktól eltérő, újszerű megoldások, tevékenységformák kidolgozása lesz
részletes.
A vizsgatanításra készített óravázlat tartalmazza:
a) iskola, tantárgy, osztály megnevezése
b) az óra időpontja
c) nevelési és oktatási célkitűzések
d) didaktikai feladatok – az óra típusa
e) fejlesztendő képességek, készségek - követelmények
f)

módszerek

g) tevékenységi formák
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h) az óra menetének terve az egyes logikai egységekre lebontva, a hozzárendelt időbeosztással.
Benne:


kapcsolódás az előző órához, hogyan tudunk az ott megtanult ismeretekre építeni



házi feladatok ellenőrzése, felmerülő problémák megfogalmaztatása, megbeszélése



tervezett felelés módja, felelők száma, megnevezése



az új ismeretek, készséges elsajátítási folyamatához szükséges lépések, döntési
lehetőségek (az új tartalmai elemeket hogyan építem be a meglévő ismeretek,
tapasztalatok rendszerébe) alternatívái



A tanultak alkalmazása egyéni és társas formában, a megismerés különböző szintjein



a különböző tevékenységi formáknál a differenciálási lehetőségek kidolgozása



a rész- és átfogó összefoglalások, rendszerezések elhelyezése



hogyan történjen a feldolgozott ismeretek rögzítése (például: mi diktáljuk, írjuk fel a
táblára a vázlatot, közösen beszéljük a tanulókkal a vázlatpontokat, a tanulók önállóan
készítik el)



visszajelzések ütemezése, az értékelés módja, eszközei



fontosabb feladatok, ábrák kidolgozása



házi feladat kijelölése,

Sokszor előfordul, hogy az óravázlatban a tanár megfogalmazza a konkrét, felteendő kérdéseket, sőt
a helyes, várt válaszokat is. Ez nem baj, különösen komplexebb kérdések esetén, de nem szabad
hozzájuk ragaszkodni a tanórán, hiszen a tervezettől gyakran alakul ki eltérő helyzet, amelyekben az
előre megfogalmazott kérdések nem biztos, hogy beillenek.
IKT eszközök használata esetén az óravázlatban szerepeljen, hogy mely anyagrésznél, hogyan,
milyen célból használjuk, jelöljük, hogy mikor, milyen forrást fogunk felhasználni. Fontos, hogy ezeket
az eszközöket úgy építsük be az órákba, hogy az a korszerű tanítási – tanulási folyamatokat és nem
egyszerűen a tanárt szolgálják. Az IKT eszközök integrálása nem elsősorban technikai, hanem
módszertani feladat.
Amennyiben a tanórán nyitott oktatási formákat alkalmazunk, akkor az óraterv több változatban
készül. Számba kell venni azokat a tevékenységi formákat, amelyek közül a tanulók majd
választhatnak. Mivel az tanítási óra konkrét menete a tanulói döntések függvénye, ezért meg kell
tervezni a lehetségesnek tartott elágazásokat.
Végezetül egy megjegyzés. A tematikus tervekkel kapcsolatban már említésre került, hogy érdemes
egy olyan rovatot hagyni, amelybe a tapasztalatainkat bejegyezzük. Így van ez az óratervekkel is.
Mindjárt a tanóra után, amíg emlékezünk, írjuk fel magunknak, hogy mi volt sikeres, mi nem. Ezzel
segítjük a következő évi tervezési munkánkat.
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Táblavázlat

3.9.

Hagyományosan az óratervekhez érdemes elkészíteni az órai munka eredményeit összegező
„táblavázlatot” a tanulók számára. Formája a korszerű technikai eszközök alkalmazásakor nem szó
szerinti táblára írt vázlatot jelent. Készítésének célja kettős: részben az órai munka összefoglalása,
részben pedig az otthoni tanulás segítése. A táblavázlattal/táblaképpel szemben megfogalmazható
követelmények a következők:


legyen könnyen áttekinthető, érthető



mutassa be a logikai kapcsolatokat



tartalmazza a főbb következtetéseket



az otthoni tanulás során jól használható legyen



segítse a témakör végi összefoglalásokat, számonkérésre való felkészüléseket



legyen esztétikus



ne kész ábra legyen, hanem együtt készítsük a tanulókkal

A vázlat az ténylegesen vázlat legyen, ne diktáljunk tanulóinknak hosszú mondatokat és a
számonkérés során ne elégedjünk meg a leírt vázlat felmondásával.
Célszerű eleinte a vázlatot teljes egészében a diákokkal együtt, strukturáltan összeállítani, majd egyre
nagyobb önállóságot hagyva számukra próbáljuk őket önálló jegyzetelésre megtanítani.

3.10.

Házi feladatok

Az óratervek összeállítása során meg kell tervezni, hogy milyen házi feladatot kapnak a tanulók. A
házi feladatok alapvető funkciója a szerzett ismeretek, készségek rögzítése, gyakorlása. Nagyon
fontos szempont, hogy ne legyen formális. Megoldása igényeljen a tanulói gondolkodást, kreativitást.
Legyen változatos. A házi feladatok megoldásával foglalkozzunk a következő órán. Az ellenőrzés ne
legyen formális. Használjuk ki azt a lehetőséget, hogy segítségükkel híd képezhető a tanórák tartalmi
elemei között. Ennek megfelelően nem feltétlenül az óra legelején kell velük foglalkozni, hanem azon
a ponton, ahol szervesen kapcsolható az aktuális óra anyagához.

3.11.

Egyéb tanári tervezési feladatok

A tanári tervezési feladatok a tanórákon túl különböző területekre is kiterjed. Ezek az iskola
pedagógiai programjával összhangban határozható meg. Részben a diákok szabadidő eltöltésével
kapcsolatos területekre, részben a differenciált foglalkozásokhoz kapcsolatos feladatokra, illetve a
szülőkkel való együttműködés tartalmára és formájára terjed ki (különösen akkor, ha a szaktanár
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egyben osztályfőnök is) Ilyen például az egyéni bánásmódot igénylő tanulók fejlesztési terve,
osztályfőnökként a családdal való együttműködés terve.
Az iskola pedagógiai programját, a tanulói érdeklődést és a tárgyi, személyi feltételeket figyelembe
véve szervezhetünk tanórán kívüli tevékenységeket (lehet iskolán belüli és iskolán kívüli). Ezeket a
foglalkozásokat ugyanúgy végig kell gondolnunk, meg kell terveznünk, mint a tanórákat. A tervezés
során figyelembe kell venni:
-

speciális nevelési, oktatási célok és feladatok fogalmazhatók meg

-

ezek a tevékenysége többnyire kisebb, homogénebb csoportokban, vagy éppen egyénileg
zajlanak. Ennek megfelelően a kiválasztott tevékenységi formák, módszerek ehhez
igazodnak.

-

a tanulói érdeklődés jelentősen szelektálhatja a szóba jöhető témákat, tartalmakat, azok
általában eltérnek az órai tartalomtól (mélységében és horizontálisan gazdagíthatja a tanulók
ismereteit, tapasztalatait)

-

ezeken a foglalkozásokon erőteljesebb a differenciálás, illetve a tanulói kreativitás
kibontakoztatásának lehetősége

-

ütemük, tempójuk jelentősen eltér egy normál tanórától, igazodva a részt vevők
sajátosságaihoz

-

érdemes a gyakorlatorientáltságot erősíteni

-

folyamatos visszajelzés, értékelés igénye erőteljesebb

-

speciális szervezési feladatokat jelenthet a tanár számára (pl. kiállítás-, üzemlátogatás
szervezése)

3.12.

A kezdő és gyakorlott tanár tervezése közötti főbb különbségek

A tanári munka tervezési dokumentumainak jelentősége az utóbbi években megnőtt. A tanári portfólió
összeállításakor

ezekből

kerül

be

az

előírásoknak

megfelelő

mennyiségben

a

kért

dokumentumgyűjteményben (tanmenet, tematikus terv, óraterv). Mindez szükségessé teszi, hogy a
formai követelményekre nagyobb figyelmet fordítsunk.
A kezdő tanár a tervezés során bizonytalanabb, viszonylag sok időt tölt a tananyag tartalmi
összeállításával, az egyes logikai egységek kidolgozásával. Ezeket részletesen leírja. Kevesebb
figyelem fordítódik a hogyanra, a hosszabb távú hatásokra. Tipikusan jellemző, hogy az órák önálló
egységek sorozataként jelenik meg tervezésében, a kapcsolatok, az elsajátítandó ismeretek
kontextusba helyezése háttérbe szorul. A gyakorlott tanárra jellemző, hogy jobban átlátja a tanításitanulási folyamat egészét, tapasztalatai jól mozgósítható. Előnye, hogy általában a kisebb logikai
egységeket egy rendszer elemeiként képes kezelni, értelmezni, így a különböző ismeretkörök
egymásra épülését hatékonyabban tudja megoldani. Többnyire érzékenyebben képes reagálni a
tényleges történésekre. Általában az általa készített dokumentumok rövidebbek, vázlatosabbak,
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utalásszerűek, néha csak egy-egy megjegyzésből állnak. Soka például az óravázlatot le sem írják,
hiszen az a fejükben van.
A kezdő tanárnak érdemes mentorával együttműködve végezni tervezési feladatait, majd pedig az
ezzel kapcsolatos tapasztalatait értékelni és a következő tervezési fázisba beépíteni.

3.13.

Összefoglalás

Ebben a fejezetben a tanári munka tervezésével foglalkoztunk. Beláttuk azt, hogy a bizonytalansági
tényezők ellenére a tervezési folyamat során választ kell adni arra, hogy mit, kinek, miért és hogyan
tanítsunk. A tervezés döntések sorozata. A tervek összeállítás tudatos és kreatív folyamat, amelyben
figyelembe kell venni a tanulási-tanítási folyamatot meghatározó tényezőket, alapelveket. A tervezési
szintek áttekintése után a tanár egyéni tervezési feladataival: a tanmenet, a tematikus terv és az
óraterv készítésével foglalkoztunk.

3.14.
1.

Kérdések, feladatok

a) Érdemes-e Ön szerint a pedagógiai folyamatokat tervezni, hiszen a tanulók valós igényei
teljesen áthúzhatják a tanár elképzeléseit?
b) Gyűjtsenek 4 fős csoportokban mellette és ellene szóló érveket! A www.scrumble.ca
oldalon minden tanuló készítsen 3-4 darab érvet, ellenérvet tartalmazó cédulát! (Egy-egy színnel
egy-egy tanuló által felírt érveket, ellenérveket jelöljük!)
c) Az összegyűjtött érvek alapján alakítsanak ki egy közös állásfoglalást! Röviden írják le és
indokolják! Töltsék fel a kurzus közös felületére és véleményezzék a többiek állásfoglalását!

2.

Mi a feltétele annak, hogy a tervezés alkotó, kreatív munkává váljon!

3.

Miben különbözik a zárt és nyitott oktatási folyamatok tervezése? Készítsen Pecha Kuchát,
melyben bemutatja a különbségeket, hasonlóságokat! (A Pecha Kucháról bővebben:
http://pechakucha.hu/about/, http://www.pechakucha.org/faq )

4.

Milyen tényezők befolyásolják a tanári tervezési folyamatokat?

5.

Melyek az önálló tanári tervezés dokumentumai?

6.

Mit tartalmaznak az egyes tervezési dokumentumok?
a)

A válasz kidolgozásához négy fős csoportokban dolgoznak. A csoportokban egy-egy ember
foglalkozik

a Nemzeti

alaptantervvel,

a közismereti kerettantervekkel, a szakmai

kerettantervekkel és a Magyar képesítési keretrendszerrel.

A dokumentumok alapján

mindenki töltse ki az alábbi táblázatból a kompetenciaelemek mezőt!
b)

Ezután csoportosan beszéljék meg és határozzák meg, hogy az adott kompetenciaelemek
fejlesztéséhez milyen tanári feladatok tartoznak?
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Kompetenciaelemek,

Tanári feladatok

kihívások
Nemzeti alaptanterv
közismereti kerettantervek
szakmai kerettantervek
Magyar képesítési
keretrendszer
7.

A következő tanulmány: www.fmik.elte.hu/wp-content/uploads/2012/09/Halász-2013b.pdf
elolvasása után válaszoljon a következő kérdésekre:
a)

Mit értünk kurrikulum alatt?

b)

Milyen szintjeit különböztetjük meg? Melyik szinthez mi tartozik? Keressen példákat a
szöveg alapján!

c)

Készítsen csoportmunkában az olvasottakról infografikát!

8.

Mire használható fel a kerettantervek alapján rendelkezésre álló szabad órakeret?

9.

A tematikus tervek készítése nem kötelező.
a)

Ön szerint miért érdemes mégis foglalkozni vele?

b)

A tematikus terv tervezési feladatairól készítsen időszalagot! Használja például a
www.timetoast.com alkalmazást!

10. Új ismereteket feldolgozó órát kell tartani. Milyen döntéseket kell meghoznia az órára való
felkészülés során?

4.

Az oktatás (tanítási-tanulási folyamat) szervezési eljárásai

Az elsajátításra kerülő fogalmak: frontális osztálymunka, csoportmunka, páros munka, egyéni és
individualizált munka, kooperatív csoportmunka, individuális és versengő tanulási helyzet, páros
munka, rally, mozaikmódszer, vita, projektmunka, projektoktatás, probléma-központú, probléma-alapú
csoportmunka; jól definiált probléma, rosszul definiált probléma; produktív gondolkodás, reproduktív
gondolkodás.
Az elsajátításra kerülő összefüggések:


Az oktatási folyamat szervezési módjainak tartalma, összefüggései.



A munkaformák optimális kiválasztását meghatározó tényezők.
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A kooperatív csoportmunka elvei (a feladatok megosztása, csoportértékelés, egyéni felelősség,
egyenlő esély).



A páros munka, rally, mozaikmódszer, vita valamint a projektmunka alkalmazásának feltételei,
módszerei.



A probléma-központú csoportmunka tartalma, elvei, alkalmazásának lehetőségei.

Az oktatás alapvető szervezeti kerete az osztály, alapvető szervezeti formája a tanítási óra.
Az oktatási folyamat megvalósulása hagyományosan osztálykeretben történik, amelyet ugyan az
elmúlt évtizedekben számtalan, alapvetően megalapozott bírálat ért, ennek ellenére az oktatásnak
napjainkban még mindig az uralkodó formája. Az osztálykeretben megvalósuló tanulás alapvetően a
következő szervezési módok mellett folyhat: frontális osztálymunka, csoportmunka, páros munka,
egyéni illetve individualizált munka.
A fentiek közül itt most csak a frontális és a csoportmunka jellemzőit mutatjuk be, mert a páros munkát
a csoportmunka egyik formájaként értelmezzük, az egyéni- és individualizált munkát az előző
fejezetben már tárgyaltuk.

4.1.

A frontális munka

Napjainkban még mindig a leggyakrabban alkalmazott tanulásszervezési eljárás az un. frontális
osztálymunka. Ennek fő jellemzője, hogy a pedagógus közvetlen irányításával a tanulók egy csoportja
(általában egy osztály vagy más módon szervezett tanulócsoport) ugyanazon tananyagtartalom
elsajátításán munkálkodik, azonos módszer alkalmazásával, azonos ütemben és időtartamban.
A frontális munka keretében általában olyam módszerek alkalmazhatók, amelyek a pedagógus
közvetlen irányításával, felügyeletével valósíthatóak meg, ilyen például a tanári előadás, a
magyarázat, a megbeszélés, a szemléltetés. Ezen módszerek feltételezik, hogy hogy a tanulók
képesek a pedagógus által felvázolt tartalmat abban a rendszerben elsajátítani, ahogy azt a tanár
eléjük tárja. A hagyományos pedagógiai felfogás szerint ez akkor lehetséges, ha a diákok az adott
tárgy elsajátítása szempontjából közel azonos előzetes ismeretekkel rendelkeznek (ami, ahogy a
tanuláselméleteknél láttunk, elég naiv feltételezés). Kutatások szerint az ily módon megszervezett
tanulás általában a tanulók tíz-harminc százalékának teremt csak megfelelő tanulási környezetet, a
többieket számára elveszik a hatékony tanulás lehetősége.
Ennek ismeretében mi indokolja, hogy a mindennapi pedagógiai gyakorlatban még mindig ezt a
szervezési módot részesítik a leggyakrabban előnyben? Ennek egyik oka az oktatás mélységesen
„hagyományőrző”, konzervatív jellege. A pályán lévő pedagógusok többsége még mindig ebben a
formában tanult korábbi iskolai pályafutása során, így leginkább erre van mintája, modellje (lásd a
szociális tanuláselméletnél tanultakat). A másik ennek az eljárásnak a „gazdaságossága”. A tanár
tudja a tananyagot, elmondja, és abban a hitben él, hogy ettől a tanulók megtanulják. Ez a hit azonban
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téves alapokon nyugszik. Ha figyelembe vesszük a személyközi kommunikáció területén végzett
kutatások eredményeit, akkor azt kell állítanunk, hogy az egyszeri hallás utáni megőrzés kb. 30
százalékos, és ráadásul minden tanuló – előzetes tudásától függően – más-más harminc százalékot
jegyez meg. Így nem állíthatjuk, ez a tanítási feltételrendszer túlzottan eredményes lenne.
Annak ellenére, hogy a frontális munka nem alkalmas a tanulók egyéni sajátosságainak
figyelembevételére, azt azért meg kell állapítanunk, hogy vannak olyan tanulási periódusok, oktatási
feladatok, amelyek megoldásában ez a szerezési mód eredményesen alkalmazható. Tipikusan ilyen a
tanulók motiválása a tanulási cél bemutatásával, a tanulók érdeklődésének felkeltése a tananyag
vonzó jellegének bemutatásával. És van még egy eset, az pedig a pedagógus sajátos személyisége.
Vannak olyan pedagógusok, akik úgy tudnak előadni, magyarázni, hogy az minden diák számára
elérhető, megérinti tudásrendszerét és elindítja a tudás újraszervezését, a lehorgonyzást.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a frontális osztálymunka akkor alkalmazható valamennyi diák
számára a legeredményesebben, ha a tanulók a tanulási jellemzőiket tekintve leginkább
megegyeznek (biztosítható a motiválás, aktivizálás), az összes többi esetben a tanulói különbségeket
figyelembe vevő szervezési módokat kell alkalmazni.

4.2.

Az együttműködés igénylő csoportmunka

A következő oktatásszervezési módszer, amely már alkalmasabb a tanulók előzetes tudásának,
tanulási jellemzőinek figyelembevételére, a tanulók együttműködő csoportokban való foglalkoztatása,
tanítása. Talán kevéssé érthető miért tesszük a csoportmunka elé azt a jelzők, hogy „együttműködő”.
Ennek kiemelése azért szükséges, mert az un. hagyományos módon szervezett csoportmunka
általában nem biztosította a tagok együttműködését. Szükséges még megkülönböztetni a
hagyományos csoportmunkát a kooperatív csoportmunkától.
Hosszú ideig úgy gondolták, hogy elegendő az osztályt valamilyen szempont szerint csoportokra
osztani, majd minden csoportnak adni egy feladatot, amely a tanítás céljától függően eltérő, vagy akár
azonos is lehet, majd a csoportoknak időt adni a munkára és a végén a csoport valamelyik tagja – akit
a tanár vagy a tanulócsoport jelöl ki - beszámol az elvégzett munkáról. A csoportmunka ily módon való
megszervezését joggal érték kritikák, mondván:
•

a csoportban végzett munka jelentős többletidőt igényel a hagyományos frontális
tanításhoz képest;

•

a csoport tagjai közül csak egy-két tanuló vesz részt a feladat megoldásában, a többiek
„lógnak”, vagy akár még hátráltatják is a többieket;

•

a csoportban csak az idő egy részét töltik tanulással, közben a feladattól eltérő dolgokkal
foglalkoznak;

•

az egy csoportba került tanulók nem tudnak, vagy nem akarnak együtt dolgozni;
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•

nem érvényesülhet a tanár közvetlen irányító, ellenőrző, értékelő tevékenysége, amely a
munka eredményességét veszélyeztetheti.

A kooperatív pedagógiai módszer a fentiektől alapvetően különböző módon kerül megszervezésre. A
lényegi eltérés abban áll, hogy a csoportok olyan feladatokat kapnak, amelyek csak a csoport minden
tagjának részvételével, a munkához való jól meghatározott módon való hozzájárulásával valósulhat
meg. Ennek feltétele pedig a feladatok részfeladatokká, feladatrendszerekké alakításában jelölhető
meg. amely olyan csoportdinamikai folyamatokat indít el, amelynek következtében a csoport egyetlen
tagja sem vonhatja ki magát a munkából.

Ez az, amely nélkülözhetetlenné teszi minden tag

együttműködését a csoportban, ennek hiányában a csoport nem tud eredményesen működni,
A hagyományos osztályrendszerben a csoportmunka alkalmazása nem tekint hosszú múltra vissza.
Ez annál is inkább meglepő, mert a csoportban való tanulás a mindennapi életben évszázadokon
keresztül jellegzetes formája volt az élethez szükséges ismeretek és tevékenységi formák
elsajátításának. Az emberi léthez szükséges alapvető viselkedési formákat, az anyanyelvet, az
együttélés szabályait, normáit napjainkban is emberi csoportok (mint a család, a kortárs csoport, baráti
közösségek stb.) tagjaiként sajátítjuk el. Mondhatnánk, hogy a tanulásnak ez az alapvető szervezeti
formája, módja. Ennek ellenére az iskolákban évszázadokon keresztül a tanulás alapvető szervezeti
kerete az osztály, amelyet viszonylag homogén egységnek tekintve tanít a tanár. A csoportmunka
tudatos és rendszeres alkalmazására – bár erről a kutatóknak eltérő álláspontjai jelentek meg -,
először a hagyományos iskola kritikájának eredményeként a XX. század elején, a már többet
emlegetett reformpedagógiai irányzatokba sorolható újító törekvések keretében került sor, és
Cousinet, Petersen és Freinet tevékenységéhez köthető. A sajátos társadalmi, pedagógiai változások
eredményeként

a

múlt

század

elején

elindult

reformtörekvések

eredményesnek

ítélhető

kezdeményezései nem váltak általánosan elfogadottá, és csak az úgynevezett alternatív vagy kísérleti
iskolákban őrződtek meg, amelyek az iskolák többségétől valamilyen szempontból eltérő pedagógiai
célt, filozófiát vallanak és ennek megfelelően eltérő módszereket is alkalmaznak.
Az együttműködő csoportokban történő tanulás eredményességét számtalan kutatás keretében
vizsgálták és hasonlították össze a hagyományos, un. frontális osztálymunkában történő tanítással. A
vizsgált főbb tanulói jellemzők közül (tudásszint, kreativitás, tolerancia, felelősségvállalás, önfegyelem,
problémamegoldó képesség, együttműködési képesség, érdeklődés, szolidaritás, önbizalom,
elkötelezettség, kitartás) mindegyik jobb eredményt mutat csoportmunka esetében, mint a
hagyományos módon szervezett osztálymunkában. Összefoglalóan megállapíthatjuk, hogy a
kutatások bebizonyították, hogy a kooperatív tanulás eredményesebb a hagyományos oktatásnál,
mert a csoporttagok együttes teljesítménye jobb minőségű, tanulási motivációjuk magasabb szintű,
jobban figyelnek egymásra és képesek egymásnak segítséget nyújtani.
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4.3.

A kooperatív csoportmunka meghatározása

A kooperatív csoportmunka jellemzői – a fentieket figyelembe véve – a következő módon foglalható
össze: a kooperatív tanítás-tanulás a diákok együttműködő csoportmunkán alapuló tevékenysége,
amely különböző tanítási-tanulási célt szolgálhat. A tanulás alapvető színtere a (2-4-6 fős) csoport,
amely sajátos működésével hatékony tanulási környezetet teremt. Az ilyen módon történő tanulás
során a konkrét tanulmányi cél (ismeretek elsajátítása, tevékenységformák fejlesztése) teljesítésén túl
jelentősen fejlődik a tanulók szociális-, együttműködési-, problémamegoldó képessége. Fejleszti a
tanulók toleranciáját, az eltérő nézetek, vélemények, meggyőződések elfogadásának képességét,
valamint a saját álláspontjuk meggyőző megjelenítésének és megvédésének képességét. Annak,
hogy a közös célok csak együttes erőfeszítéssel érhetők el, egyenes következménye, hogy kialakul és
fejlődik a tanulóknak a saját magukért és másokért érzett felelősség-vállalásának képessége.

A kooperatív tanulási módszer alaphelyzete a következő: a tanulók együtt dolgozva tanulnak, és
nemcsak a saját, hanem társaik előrehaladásáért is felelősek. E módszerek ugyanakkor
hangsúlyozzák a csoportos cél és a siker tartósságát, amely csak akkor valósulhat meg, ha a
csoportok minden tagja megtanulja a tananyagot.
Három fő elv az, amely áthatja ennek a tanítási-tanulási helyzetnek minden módszerét: a csoportos
értékelés, az egyéni felelősség és az egyenlő lehetőségek.
Az értékelés úgy zajlik, hogy a csoportok oklevelet vagy jutalmat kapnak, ha teljesítik a kitűzött célt. A
csoportok nem egy bizonyos jutalomért versengenek, mindegyik csoport megkaphatja a jutalmat, ha
teljesíti a követelményeket. Az egyéni felelősség azt jelenti, hogy a csoport sikere az egyes tanulók
munkájától függ. Ez a tanulók egymásra figyelését erősíti: segítenek egymásnak, azoknak, akik
nincsenek még felkészülve a dolgozatra, a versenyre vagy a beszámolóra. Az egyenlő lehetőségek
fogalom alatt azt értjük, hogy a diákok teljesítményét nem a legjobbakhoz vagy egy közepes
mércéhez hasonlítja a tanár, hanem a diák saját korábbi eredményéhez, így a legjobb és legrosszabb
tanulók is motiválva vannak, hogy eredményük javításával hozzájáruljanak csoportjuk sikeréhez.
Kutatások bizonyították, hogy a csoportos értékelés és az egyéni felelősség alapvető fontosságúak a
főbb készségek fejlesztésében. Az nem elég, hogy azt mondjuk a tanulóknak, hogy dolgozzanak
együtt, kell emellett valami motiváló erő is. Az egyenlő lehetőségekkel oldottuk meg ezt a problémát,
hiszen így a mérce senkinek sem lesz túl magasra vagy túl alacsonyra téve, hiszen saját magához
képest kell jobban teljesítenie. (Slavin, 1986)

Többen gondolják úgy, hogy a kooperatív tanulás, mint módszer a konstruktív módon való tanulásnak
kedvez, amely az ismeretek elsajátítását csak alkotó, konstruáló folyamatként feltételezi. A
konstruktivista tanuláselmélet, amint azt korábban bemutattuk, jelentős szerepet tulajdonít - többek
között - az iskolai tanulás megszervezésének, a tanár szerepének. Így például a konstruktivista
szemléleten alapuló oktatásban a tudásépítés elősegítését szolgálhatják a következő tényezők: a
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valóság sokféle reprezentációját kell kínálni; az élet valódi összetettségét kell bemutatni; a tudás
konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálását; valódi, élet közeli feladatokat kell
adni (inkább összefüggéseket állítani, mint elvont utasításokat). Amint azt a továbbiakban látjuk is,
ezeknek az elvárásoknak a kooperatív tanulásszervezés valóban inkább megfelel, mint a
hagyományos tanítási eljárások. Fontos megjegyezni, hogy nem kell senkinek elköteleződnie a
konstruktív tanuláselmélet mellett ahhoz, hogy alkalmazni tudja a kooperatív csoportmunkát, mint
szervezési módot, és megtapasztalhassa annak előnyeit.

4.4.

A kooperatív csoportmunka módszerei

A tanulók együttműködő csoportokban való foglalkoztatása nagyon változatos módszerekkel
valósítható meg. A könnyebb érthetőség miatt itt fontos megjegyezni, hogy a csoportmunkát itt, mint
szervezési módot értelmezzük, amely nagyon sokféle tartalommal és módszerrel valósulhat meg.
Hasonlatképp olyan a csoport, mint egy váza, amelybe a céltól függően homokot, kavicsot, száraz
virágot, vizet és a vágott virágok megszámlálhatatlan fajtáját tehetjük. A csoportok munkája is ilyen
megszámlálhatatlan tartalommal és módszerrel valósítható meg. A csoportok szervezési módja, a
választott módszer a pedagógiai céltól, a kívánatos, elérendő teljesítménytől függ, amint azt az egyes
módszereknél bemutatjuk. Itt most azokat a - kooperatív pedagógiai tevékenység hatókörébe tartozó módszereket soroljuk fel, amelyek mind eredményesen alkalmazhatók az együttműködésen alapuló
tanítási-tanulási folyamat megvalósítása során. A módszerek, mint említettük, nagyon változatosak és
szinte minden egyes alkalommal módosíthatóak, ezért csak néhány alaptípus bemutatására
vállalkozhatunk, olyanokra, amelyeket a kooperatív pedagógiai módszerekkel dolgozók már számtalan
esetben eredménnyel alkalmaztak. A bemutatásra és elsajátításra javasolt – osztálytermi
környezetben alkalmazható – módszerek (P. Roeders és Gefferth Éva munkája nyomán) a
következők:

4.4.1.



a tandem (a kétüléses kerékpár);



a rally (a verseny);



a kirakós játék (összerakós mozaikjáték;)



viták és konfliktusok.

Az első módszer: a tandem (a kétüléses kerékpár)

A hagyományos csoportmunkával foglalkozók többsége nem tekinti valódi csoportnak a párt, ezért a
páros munkát önálló szervezési módként jelenítik meg. A páros munka, mint szervezési mód és
módszer ugyanakkor teljes mértékben feltételezi a párban tanulók együttműködését, ezért itt elsőként,
mint legkisebb egységgel, a páros munkával foglalkozunk. Ennek metaforája a tandem, amely olyan
kétszemélyes kerékpár, amelyen mindkét utasnak pedáloznia kell ahhoz, hogy optimális sebességgel
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jussanak előre. Mindkettejük munkája hozzájárul ahhoz, hogy a másikkal együtt gyorsabban
haladhassanak. Annak meghatározása azonban, hogy merre is menjenek, csak az elöl ülőtől függ. Az
oktatásban alkalmazott tandem módszer sokban hasonlít az igazi tandemhez.
A tandem a tanulók együttműködésének és a tanulás önirányító formában történő megvalósulásának
legelemibb, legegyszerűbb és legáttekinthetőbb formája. Ennek ellenére sok esetben igen hatékony
munkamódszer, különösen akkor, ha a tanulók társas készségeit akarjuk kialakítani, és még
nehézséget okoz a figyelem megosztása, a több tag jelenlétével járó együttes munka. Alkalmazását
azonban semmi esetre sem kell csak ezekre az esetekre korlátoznunk, meghatározott céllal a társas
kapcsolatokra építő tanulás minden szakaszában eredményes módszer lehet.

A tandemekben folytatott munka a tanulási folyamat gyakorlatilag minden fázisában alkalmazható,
kezdve az előzetes ismeretek aktivizálásában adatgyűjtés segítségével, a hipotézisek felállításában, a
kérdések megválaszolásában, a megoldási módszerek begyakorlásában, (egymás) hibáinak
kijavításában. Igen fontos azonban, hogy a tandem tagjai végig tisztában legyenek az elvárásokkal.

A tandem alkalmazásának módszertani megfontolásai:


A tandem tagjait az adott pedagógiai céltól függően választhatjuk meg. A párok kialakításánál
alkalmazhatjuk a spontán rokonszenvi választást, és a meghatározott cél érdekében tervszerű
szervezést (homogén vagy heterogén összetétellel).



A páros munkában végzett tanulás a következő lépésekben valósítható meg:
a) a feladatra orientálódás (a tanulók elolvassák a feladatot, és ellenőrzik, hogy minden
feltétel rendelkezésre áll-e a munkához);
b) a párok tagjai egyeztetik munkájukat;
c) a közös munka elvégzése;
d) a tanulók rögzítik a munka eredményét, a tanulás közben felmerült nehézségeket,
problémákat;
e) a párok beszámolnak a munkájukról (általában az egész osztály előtt, vagy csak a
tanárnak);
f) rendszeres beszámoló szervezése a párban végzett munka tapasztalatairól. A párban
végzett munkát egy előre kidolgozott munkalappal is segíthetjük.

4.4.2.

A második módszer: a rally (a csoportverseny)

Az együttműködésen alapuló csoportmunka módszerei általában alkalmasak arra, hogy a tanításitanulási folyamatban megszüntessük vagy mérsékeljük a tanulók közötti egészségtelen, a másik
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hibáira alapozó versenyhelyzetet. De a verseny – reményeink szerint a maga egészséges és fair
módján – része életünknek, amelyre épp úgy fel kell készíteni tanulóinkat, mint az együttműködésre.
Az együttműködés és a versenyhelyzet megtapasztalására, és az ehhez kapcsolódó készségek
fejlesztésére együttesen alkalmas a következő módszer.
A rally az autóversenyzés közismert formája. A rally során csapatok küzdenek a győzelemért, de
miután a versenyzők "osztályokba" illetve "kategóriákba" vannak sorolva, több csapatnak is
lehetősége van a győzelemre. Beszélhetünk például az alacsonyabb teljesítményre alkalmas kisebb
kocsik, a sportkocsik, a terepjárók, a kamionok stb. osztályáról; minden osztály számára más
kritériumokat állapítanak meg, és minden osztályban van egy győztes. Győztes pedig az a csapat,
melynek összteljesítménye a maga osztályában a legjobb. Az ilyen team különböző készségekkel
rendelkező tagokból áll. A jó gépkocsivezető például elengedhetetlen, de ugyanilyen szükség van a jó
navigátorra vagy a jó szerelőre is. Együttes munkával képesek csak eredményesen részt venni a
rallyban.

Rally az osztályban
A tanulói csoportokkal végzett tanítási-tanulási folyamatot ekkor értelmezhetjük úgy, mintha
csoportversenyt rendeznénk az osztályban. A tanulócsoportok pontos munkamegosztás szerint együtt
dolgozva próbálják meg a lehető legjobb eredményt elérni. Ennél a munkamódszernél alapvető
jelentősége van a csoporton belüli együttműködésnek és a csoportok közötti versenynek. Ez a
szervezési mód hozzásegíti a tagokat ahhoz, hogy jobban figyeljenek egymásra, megélve a kölcsönös
függés és kötődés érzését, és így a csoporton belül elősegíti a team tagjai között a kölcsönös bizalom
kialakulását. A tanulás ilyen módon történő rendszeres megszervezésével a tanulók csoportjukat
megbízható társas közegnek fogják tekinteni, ahol felvethetik problémáikat és együtt örülhetnek a
sikernek is.
Ebben a munkamódszerben alapvető cél a csapatszellem kialakítása, vagyis hogy a tanulók
csoportként

legyenek

képesek

hatékonyan

együtt

dolgozni.

Miután

a

tanár

megtanította

(hagyományos vagy kooperatív módszerekkel) az új anyagot, a team minden egyes tagja kap egy
feladatot. A tanulók ezek után önállóan, egyénileg megoldják az összes feladatot, vagy legalábbis
azokat a részeket, amelyek megfelelnek tudásszintjüknek, majd a team tagjai megnézik egymás
válaszait, és szükség esetén segítenek annak a társuknak, aki nem tudta megoldani a feladatot. Ekkor
a pedagógus választhat. Vagy ahhoz a módszerhez folyamodik, hogy a megoldást a csoport közös
eredményeként értékeli, vagy egy csoporttag megoldását értékeli a csoport teljesítményeként. Minden
jól megoldott feladatért előre meghatározott jutalmak (pontok) járnak, minden egyes csoportnak különkülön, mindenki számára jól látható helyen vezetve (táblán, plakáton). A tanulás motivációja tovább
növelhető azzal is, ha a pedagógus külön jutalmat (pontot) ad azoknak a tanulóknak, akik a korábbi
teljesítményükhöz képest előrelépést mutatnak. Pl. egy korábban beadott feladatot, amely akkor nem
volt megfelelő, később jól oldanak meg.
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A csoportverseny alkalmazásának módszertani megfontolásai


A feladatok összeállításánál ügyelni kell arra, hogy lehetővé tegyük a feladatok objektív
értékelését. A verseny tisztaságának feltétele ez, és ha ez a szempont sérül, akkor az ilyen
módon szervezett munka nem érheti el a célját.



Ez a módszer lehetővé teszi a játékos, vetélkedőkhöz hasonlítható tanulás különböző
formáinak alkalmazását. Ebben különösen fontos szerepet kapnak a szabályok, amelyeket
fontos a csoportmunka előtt ismertetni. Külön megfontolás tárgyát képezheti, hogy kinek a
feladata a szabályok betartása felett őrködni.



A tanulócsoportok közötti verseny módszere a következő lépésekben valósítható meg:
a) először a megtanulandó tananyagot a tanár vagy hagyományos (tanári előadás,
magyarázat), vagy csoportmunka keretében dolgoztatja fel.
b) a korábban ismertetett módszerek szerint kialakított vegyes/heterogén csoportok
munkalapok segítségével megvitatják a tananyaggal kapcsolatos kérdéseket, és
feladatokat

oldanak

meg.

A

tanulók

közösen

megbeszélik

a

problémákat,

összehasonlítják megoldásaikat, kijavítják egymás hibáit, miközben elmagyarázzák a
helyes utat.
c) ezt követően kerül sor a csoportok közötti verseny, vetélkedő meghirdetésére.


A játékos feladatok az elsajátított tananyaggal kapcsolatosak, pontosan ellenőrizhetőnek és
értékelhetőnek kell lenniük, amelyek segítségével megbizonyosodhatunk arról, hogy mennyire
sikerült elsajátítani a tananyagot.



A játék megvalósítható úgy is, hogy egy-egy asztalnál 3-3 tanuló játszik, akiket a tanár jelöl ki,
tanulmányi eredményük alapján, így biztosítva az egy asztalnál ülők azonos esélyeit. A játék
ilyen módon való megszervezése egyenlő esélyeket biztosít a különböző tanulmányi
eredményű tanulóknak ahhoz, hogy hozzájáruljanak saját csoportjuk győzelméhez (a rally
különböző kategóriákban zajlik).



Ez a módszer különösen alkalmas a csoporton belüli kohézió erősítésére, az egyéni és a
csoportteljesítmények összefüggésének érzékeltetésére, megtapasztalására.

4.4.3.

A harmadik módszer: a kirakós játék (mozaikjáték, puzzle)

A kirakós játék jellemzői
A kirakós játékban - amely a puzzle elnevezés mellett vált világszerte ismertté -, úgy kell a
rendelkezésre álló részeket összeilleszteni, hogy azokból egy teljes egész jöjjön létre, megfelelve a
játék szabta követelményeknek. Az egyes darabkák önmagukban hordoznak bizonyos információkat
(képeket, ábrákat, szövegeket), de teljes jelentésüket a többi darabbal való összeillesztéskor tudhatjuk
meg. Az esetek egy jelentős részében nagyon fontos az összerakás sorrendje, a már kialakuló kép
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megkönnyíti az újabb elemek beillesztését. Az utolsó mozaik, puzzle darab helyére kerülésével jelenik
meg az egész kép, amely új jelentést, értelmet adhat a mozaikoknak is.

Az együttműködést igénylő tanulási formának ilyen módon való megszervezése a csoporttagok
számára élményszerűvé teszi, hogy mit jelent a kölcsönös függés, az, hogy egy-egy tanuló saját
munkájának sikere a csoport többi tagjának tevékenységétől függ. A diákok csak akkor oldhatják meg
sikeresen a feladatot, ha szorosan együttműködnek, mivel mindegyikük a feladat megoldásához
szükséges ismereteknek csak egy részével rendelkezik. Minden tanulónak meg kell szereznie és meg
kell osztania azt a tudást a többiekkel, amely a teljes kép kirakásához, a közös csoportfeladat
megoldásához elengedhetetlen. A kirakós játék módszerében ily módon egyaránt megtalálhatjuk az
együttműködést és az egyéni felelősségvállalást. Fontos, hogy a csoport tagjai hasonló módon
legyenek érdekeltek a feladat megoldásában, és ezért támogassák a kevésbé motivált tagjukat.
Ebben a módszerben még inkább egymásra vannak utalva a tanulók, mint a csoportverseny
feladatban, mert a csoport csak akkor járhat sikerrel, ha kivétel nélkül minden tag hozzájárul a maga
teljesítményével a feladat elemekből való felépítéséhez.

A kirakós mozaikjáték alkalmazásának módszertani megfontolásai


Ez a módszer olyan tanulmányi feladatok megoldása érdekében alkalmazható, ahol az új
ismeretek elsajátítása áll a középpontban. Ennek érdekében jelentős forrásanyagokat kell
feldolgozni. Ilyen lehet például a társadalomismeret, a történelem vagy egyes szakmai tárgyak
elméleti alapjai.



Ennél a módszernél különösen fontos a csoporttagok olyan módon való megválasztása, hogy
képesek legyenek a rájuk eső feladatok megoldására. Ez - a konkrét pedagógiai céltól
függően - több szempontból lehet heterogén összetételű, a tapasztalatok azt mutatják, hogy a
teljes osztály (tanulmányi teljesítmény, nem, etnikum szerinti) összetételét reprezentáló
kiscsoportok szervezése a legeredményesebb.

A mozaikcsoportban végzett munka megszervezésének lépései a következők:
a) az újonnan feldolgozandó tananyagot a csoportok tagszámának megfelelően – a csoport
összetételétől függően hasonló vagy eltérő terjedelmű és nehézségű szakaszokra,
feladatokra osztjuk. Ha a csoport összetétele heterogén, akkor a csoporton belül a
feladatok elosztásánál figyelembe kell venni az adott tanuló sajátosságait.
b) minden csoporttag megkapja a saját feladatát, és azt alaposan, elmélyült munkával
feldolgozza;
c) a csoportban végzett egyéni, önálló munkát követően az eredeti, mozaikcsoportok tagjai
átmenetileg elválnak egymástól. Az eredeti csoportok azon tagjai, akik ugyanazon a
feladaton dolgoznak, átmenetileg egy újabb csoportot alkotnak, az adott feladat közös
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feldolgozására,

az

egyénileg

kialakított

megoldások

megbeszélésére,

egymás

felkészítésére. Ez utóbbi csoportot szakértői csoportnak is hívhatjuk;
d) miután ezekben a csoportokban megtörténik az adott feladat speciális kérdéseinek,
problémáinak a megbeszélése, a tagok szakértőkként térnek vissza az eredeti,
mozaikcsoportjukba.
e) a kiinduló csoportjukban a csoporttagok az újonnan nyert ismereteiket megosztják
egymással. Ez a feladat lehetővé teszi, hogy a csoporttagok a tanuló-szerepéből
átlépjenek a tanári szerepbe. Nagy jelentősége van ennek a szakasznak, mert a közös
„puzzle” feladatot csak akkor tudják megoldani, ha figyelnek egymásra, az egymástól való
tanulás során felmerülő problémákat együttes munkával oldják meg;
f) a csoportmunka eredményeként összeállnak az ismeretrészek, amelyek segítségével
megjelenik a teljes kép, az elsajátított, megtanult műveltségi anyag.
A mozaik-csoport módszer egy másik változatában minden csoporttag megkapja a teljes anyagot. A
szakértői csoportokban a különböző csoportok tagjai külön előkészített feladatok alapján beszélik meg
az új anyag sajátos aspektusait, kiválasztott kérdésfeltevéseit stb. Ebben az esetben a feldolgozásra
kerülő forrás, elemzendő probléma azonos, de a csoport tagjai az egyes forrásokhoz sajátos
feldolgozási szempontot, célt, feladatot, kérdést kapnak. Pl. történelem órán a tanulók kaphatnának
egy szöveget az invesztitúraharcról, majd szakértői csoportokban lehetőségük nyílna a császár, a
pápa, a püspök és apátok, valamint a nemesség álláspontjának kidolgozására. A további szervezési
részletek megegyeznek az első változatban leírtakkal.

4.4.4.

A negyedik módszer: viták és konfliktusok

A kooperatív tanulás sajátos módszerének tekinthetők azok a helyzetek, amelyekben az eltérő
álláspontokat a tanulócsoportok megjelenítik és közös megállapodás kialakítására törekednek.
A módszer tanuláselméleti megalapozását a következőkben jelölhetjük meg: a kognitív tanuláselméleti
megközelítések szerint a személyközi kapcsolatok szempontjából a világ szubjektív reprezentációja a
viták feloldásának állandósult folyamataként írható le. Sem a környező világ eseményei, sem pedig az
ember kognitív struktúrája nem állandósult, az ember és a külvilág kölcsönhatásban állnak egymással.
Ebben a modellben a kérdésfeltevés szempontjából különös jelentősége van a szerveződés
aspektusának: A külső eseményekhez való alkalmazkodás során a gondolkodás önmagát szervezi, és
az önszerveződés közben a gondolkodás strukturálja az eseményeket.

Viták a tanulócsoportokban
A tanulócsoportokban - eltérően pl. attól, amikor egy tanuló egyedül tanul - mindig van lehetőség a
viták, következtetések, megoldási javaslatok, hipotézisek, vélemények és értékelések során valamit
megtudni mások belső modelljeiről. Általában akkor kerül sor vitára, ha egy személy céljai, gondolatai,
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információi, következtetései, elképzelései vagy véleménye a másikéval összeegyeztethetetlenek és
mindketten megpróbálnak megegyezésre jutni. Ez a társas helyzet elkerülhetetlenül kognitív
konfliktushoz vezet a résztvevőkben, akik aztán szükségszerűen megkísérlik egy új egyensúlyi állapot
létrehozását.
A konfliktusokhoz, vitákhoz kapcsolódó érzések, vélemények inkább negatív, mint pozitív tartalmúak,
amelyek mind a családi, mind az iskolai nevelés területére érvényesek, az élmények innen
táplálkoznak. Ennek tükrében nem okozhat meglepetést, hogy sok tanár megpróbálja elkerülni, sőt
egyes esetekben akár el is nyomni a személyközi vitákat. Másfelől azonban olyan elvárások is
megfogalmazódnak, melyek szerint a viták elősegítik a kölcsönös megértést és egymás értékeinek
megbecsülését. Elméleti és tapasztalati bizonyítékok állnak rendelkezésünkre arról, hogy a viták a
tanulást jelentősen előmozdíthatják, mivel intenzív kísérleti szituációkat teremtenek, melyekben az
egyén nem csak saját gondolatait, hanem másokét is megismerheti.
Empirikus vizsgálatok eredményei szerint a viták kialakulása a tanulási helyzetekben valódi
tudományos kíváncsiságot ébreszt. A viták a tanulócsoportokban jobban középpontba állítják a vita
tartalmi vonatkozásait, motiválják a tanulókat további, az érvelés során felhasználható információk
gyűjtéséhez, növelik a tananyag iránti érdeklődést, jobb önértékelést és jobb társas kapcsolatokat is
eredményeznek.

Vita és tanulás
A módszert eredetileg kidolgozó szerzőpáros, Johnson és Johnson előzetes követelménynek tekinti
az ellentétes gondolatok által kiváltott motiváció ciklikus folyamatát. A szerzők feltételezik, hogy a
viták:
1) koncepcionális konfliktusok kiváltó okai;
2) tudományos kíváncsiságot ébresztenek;
3) további információk kereséséhez, alaposabb analízishez, és a másik személy
szemléletmódjának pontosabb megértéséhez vezetnek;
4) eredményképpen a résztvevők újrarendezik tudásukat és új tapasztalataikat, ezáltal a
következtetések az eddigieknél magasabb színvonalat érnek el;
5) az új információk, új gondolatok ismét elindítják ezt a körforgást.

Többen megkérdőjelezik azt az állítást, mely szerint a személyközi viták a - tanulók előzetes tudásától,
felkészültségétől függetlenül - elősegítik a tanulást. Egyes kutatók állításai szerint az alacsonyabb
tudásszintű csoporttagok tanulási folyamata ugyan még igazolható, a nagyobb tudású tanulók
esetében azonban nem egyértelműek az előnyök (az elérhető tanulási teljesítményt tekintve). Mások
azt állítják, hogy sem a kostruktivista, sem a szociokognitív tanulásfelfogás nem magyarázza meg azt,
miért tanulnak újat a nagyobb tudású diákok abban az esetben, ha alacsonyabb tudásszintű
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diáktársaik ellentmondásos gondolataival szembesülnek. Ugyanakkor persze léteznek empirikus
kutatásokra alapozott megállapítások, amelyek megcáfolják ezt az érvelést. Vizsgálataik során arra a
következtetésre jutottak, hogy a közepes és kisebb tudású tanulók csoporttá szervezése mindegyikük
számára pozitív tanulási helyzetet teremt, mert kognitív szintjük nem tér el jelentősen egymástól. A
kevésbé jól teljesítő diák érveit, javaslatait, felvetéseit ugyan a közepes tanuló sok esetben nem
fogadja el, de ezek mégiscsak arra ösztönzik, hogy a problémát és saját megoldási stratégiáját más
nézőpontból is megvizsgálja, amely már a fenti elméletek szerint is tanulást jelent. Ezt a tanulási
folyamatot pedig a tanulótárs indította el, amely arra hívja fel a figyelmünket, hogy nem magának a
vitának a tartalma váltja ki a kognitív változásokat, hanem a viták során megindult társas helyzet, a
résztvevők társas percepciói és mentális folyamatai.

Mindezek tudatában fontos megjegyezni: attól függően, hogy a tanulók pl. a bizonytalanságot vagy a
bizonyosságot preferálják-e inkább, különböző társas tanulási helyzeteket részesítenek előnyben. A
vitacsoportokban kialakuló, többértelmű, ellentétekben gazdag tanulási helyzetek a bizonytalanságot
inkább kedvelő tanulók számára előnyösebbek, míg a bizonyosságot inkább preferáló diákok a
versenyhelyzetet jelentő, valamint az individuális tanulásban eredményesebbek. (Huber, 1987)

Az individualizált tanulás egyik módja
Az ellentmondások és viták módszerének nem csak a konkrét tantárgyi tartalom elsajátítása a célja,
hanem – hasonlóan más együttműködést igénylő módszerekhez – az is, hogy a tanulók
megtanuljanak vitázni, meggyőzően bemutatni álláspontjukat, függetlenül attól, hogy mi az
álláspontjuk. Ez azt is jelenti, hogy a módszer szerves része a „szereposztás”, az álláspontok
időnkénti megváltoztatása, amellyel a tanulók azt is gyakorolják, hogy a másik helyzetébe képzeljék
magukat.
A módszer pedagógiai lényege és alapelve összefoglalóan a következő: az emberek életük során
számos olyan helyzetbe kerülnek, ahol ellentétes vélemények ütköznek, és ezeket vagy megpróbálják
elkerülni, vagy konstruktív módon felhasználják, mint tanulási helyzetet. Az elkerülés nem gazdagítja a
személyiséget, ezért indokolt a vitát, a konfliktust, mint tanulási helyzetet értelmezni és erre
felkészíteni a diákokat az iskola falain belül. A tanulás folyamata a következő: ha két tanulónak vagy
tanulócsoportnak a vita során sikerül feloldania egy ellentétet, mindketten új szempontokat fogadtak
el, tehát tanultak valamit. Az ellentét feloldása csak úgy lehetséges, hogy a résztvevőkben elindul egy
kételkedési

folyamat,

ami

az

érintetteket

arra

ösztönzi,

hogy

megoldást

keressenek

a

véleménykülönbségekre. Meghatározott szervezési feltételek mellett a tanulók ennél a módszernél
nem csak az érvelés technikáit tanulják meg, hanem fejlődik empatikus képességük is. (Roeders,
1998. o.)
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Az ellentmondások és viták alkalmazásának, szervezésének módszertani megfontolásai:
• A viták szervezésekor nagyon fontos, hogy olyan témát válasszunk, amelyhez kellő mennyiségű
információt tudunk a tanulócsoportok rendelkezésére bocsátani, megfelel a diákok életkori
sajátosságainak, érdeklődésüknek.
• A vitát – bármennyire is ellentmondásosnak tűnik a javaslat - együttműködő, nem kompetitív
légkörben kell előkészíteni és megszervezni.

Nem az a cél, hogy a végén győzteseket és

veszteseket hirdessünk ki, hanem az, hogy a csoportok, a vitában részt vevők megtalálják a
probléma mindenki számára elfogadható, kreatív megoldását. A vita így ne arról szóljon, hogy
kinek van igaza, hanem arról, hogy mi lehet egy konstruktív megoldás.
• Nagyon fontos a vita során alkalmazható viselkedési formák, szabályok rögzítése. Ezek közé
érdemes felvenni a következőket:
a) minden tanulónak egyenlő lehetőséget kell biztosítani a vitában való részvételhez (lásd a
szervezés lépeseit), úgy, hogy legyen módja megfogalmazni és elmondani ötleteit,
javaslatait, érzéseit; a többiek figyelmesen meghallgassák és reagálhassanak rá;
b) az egymáshoz való viszonyt az egymás véleménye iránti érdeklődés, a kölcsönös tisztelet
kell, hogy jellemezze;
c) azokat a tanulókat, akik nem értenek egymással egyet, arra kell ösztönözni, hogy meg
akarják érteni a másik álláspontját és mögöttes gondolatait. Nem tekinthetjük elegendőnek,
ha csak megértik a másik kijelentéseit, érteniük kell azt a feltételrendszert is, amelybe az
állítás, érv

illeszkedik. Fontos

hangsúlyozni,

hogy ugyanaz a probléma eltérő

nézőpontokból egészen másnak látszik, ezért fontos a szempontváltás képességének
fejlesztése. Míg ezt valaki nem próbálta ki, nem utasíthatja el a másik véleményét;
d) a vitában érvek és ellenérvek, állítások és cáfolatok játszanak fő szerepet, a vita
résztvevőinek személye, annak minősítése nem képezi a vita tárgyát. Az eltérő
vélemények nem személyes elutasítást, bírálatot jelentenek, hanem csak az érvek
egymásnak feszülését;

A vita szervezésének lépései:
a)

a vita szervezéséhez inkább több szempontból heterogén összetételű csoportokat alakítsunk;

b)

a vitára kiválasztott témát, annak részletes leírásával – amely több szempontú megközelítést
tesz lehetővé -, a csoportok rendelkezésére bocsátjuk azzal a feladattal, hogy gyűjtsenek
érveket és ellenérveket a különböző álláspontok mellett és ellen. Ennek legegyszerűbb módja,
ha a csoportot két táborra osztjuk, és a csoporton belül elindul a vita.

c)

a csoportban lezajló vitát, felkészülést követően kérünk két különböző csoportból egy-egy
csoporttagot, akik ellentétes véleményt szeretnének képviselni, hogy az egész osztály előtt
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vitatkozzanak. A vita során lehetőség van arra, hogy az „érveiből kifogyó” csoporttagot másik
csoporttag váltsa fel.
d)

a vita során ügyeljünk arra, hogy megvalósuljanak a vita lépései, amelyek optimális esetben a
következők: egymás véleményének, álláspontjának megismerése, tájékozódás; az ellentétes
vélemények egymásnak feszülése, érvelés; a vélemények közeledése, az ellentmondások,
konfliktusok feloldási folyamata; a vita eredményének megállapítása, a közös álláspontok,
következtetések megfogalmazása.

e)

ha az első körben nem sikerül megnyugtató módon lezárni a vitát, akkor lehetőség van új
résztvevőkkel a vitát megismételni. Az egymás helyzetébe való beleélés képességének, az
empátiának a fejlesztése érdekében – amint arra a korábbiakban már utaltunk – megkérhetjük
a vitában résztvevőket, hogy cseréljenek szerepet. Azt az álláspontot, amit eddig cáfoltak,
most védelmezniük kell, és fordítva.

f)

A vita zárását követően nagyon fontos a vita menetének megbeszélése, értékelése. Itt
kerülhet sor az egyes szereplők viselkedésének az elvárásokkal való egybevetésére.
Vigyázzunk, nem a személyt, hanem a vitában nyújtott teljesítményt, viselkedést értékeljük. Az
elemzést és értékelést nagyban segítheti, ha a tanulócsoport beleegyezésével videofelvételt
készíthetünk a vitáról. Ennek a megoldásnak a választása jelentős előzetes megfontolást és a
tanulókkal való megbeszélést, egyeztetést igényel.

4.4.5.

Projektmunka: kooperatív tanítás és tanulás projektmunkában

Az együttműködést igénylő csoportmunkának egy sajátos formája a projektmunka, amely a korábban
bemutatott módszerektől eltérően - többnyire túl mutat a hagyományos tantermi tevékenységen,
keretei, a munka hatóköre és a megvalósítás erőforrásai többnyire meghaladják az osztálytermi
lehetőségeket. A projektmunka egyes megközelítései szerint - amint az eredetében is látható lesz - ez
a szervezési mód és módszer alkalmazható egyéni munka keretében is. Itt mi most az
együttműködést igénylő csoportban végzett formájával foglalkozunk.

Ezért a továbbiakban a

projektmunkán, projektoktatáson kizárólag a csoportban végzett munkát értjük.
A projekt elnevezéssel a pedagógiában először a már többször hivatkozott reformpedagógiai
irányzatokhoz kapcsolódóan találkozhatunk, akkor is a szakmai oktatás vonatkozásában. A
szakképzésben a tanulók „önállóan határozzák meg a saját vizsga-munkadarabjukat, az elkészítéshez
szükséges munkamenet tervét, majd az önálló elkészítés után értékelésre bemutatják azt.” (M.
Nádasi, 2003. 9. o.) A projektoktatás hamarosan kilépett a szakképzés területéről, és általánosan
elfogadott módszerré vált az általánosan képző iskolákban is. Olyan neves pedagógiai újítók nevéhez
köthető bevezetése és alkalmazása, mint John Dewey, William Herald Kilpatrick, Peter Petersen,
Celestine Freinet, Helena Parkhurst, hogy csak a legjelentősebbeket említsük. A XX. század elején
elinduló reformpedagógiai törekvések a század közepére Európa közép- keleti részén eléggé háttérbe
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szorultak, de a nyolcvanas évektől kezdődően ismételten felszínre kerültek, mondhatnánk,
reneszánszukat élik.

A projektmunka jellemzői
A projektben végzett munka – amint az valószínűleg közismert az olvasók előtt – nem csak a
pedagógiában alkalmazott módszer. A társadalmi gyakorlat különböző területein valamely feladat
elvégzése, probléma megoldása érdekében emberek csoportjai működnek együtt. Lehet ez egy
városrész rehabilitációja, egy összetett kutatási feladat elvégzése, egy új termék bevezetése, stb. A
legtöbb ilyen típusú feladat azt követeli, hogy egy olyan team működjék együtt, amelyben különböző
felkészültségű, eltérő tudományterületet képviselő vagy különböző gyakorlati készségekkel rendelkező
tagok dolgoznak.

Az eredményes projektmunka feltétele, hogy a csoporttagok tudjanak együtt

dolgozni, rendelkezzenek a közös munkavégzéshez szükséges együttműködési készségekkel. Mint
ismeretes, ezek a készségek alapvetően nem velünk születettek, ezért szükséges, hogy az iskolában
folyó pedagógiai tevékenység során lehetőséget teremtsünk ezen, a későbbi munkavégzés
szempontjából elengedhetetlen készségek kialakítására, fejlesztésére. A tanulók a csoportos
projektekben saját élményen alapulóan elsajátíthatják és gyakorolhatják a teamekben való
együttműködést, valamilyen közösen vállalt feladat, azonos cél önálló kutatómunkával történő
megoldása, elérése érdekében. A projektben történő oktatás az együttműködést igénylő tanulás
legnyitottabb, ugyanakkor legösszetettebb formája. Alkalmazásának egyik előfeltétele, hogy a
tanulóknak legyenek már előzetes tapasztalataik a csoportban végzett, együttműködést igénylő
munkában, mert ettől függ a munkavégzés sikere. Ez feltételezi, hogy vannak elképzeléseik a közös
munka céljáról, a cél elérésének módjáról; viszonylag jól fel tudják mérni saját képességeiket, amelyek
az elvállalt feladat elvégzéséhez szükségesek. Az ilyen típusú feladatban jelentős szerepet kap a
tanulók kommunikációs képessége, ugyanakkor az ilyen módon végzett munka vissza is hat ezen
képesség fejlődésére. (Roeders, 1998)

Összefoglalóan: akkor nevezhetünk egy módszert projektoktatásnak, ha megfelel a következő
feltételeknek:
1) A téma meghatározásában alapvető jelentősége van a tanulók érdeklődésének, azoknak
a problémáknak, amelyek akkor és ott foglalkoztatják őket.
2) A projekt-feladat valóságos, akár a mindennapi életben is előforduló probléma
megoldásához kapcsolódik.
3) Lehetővé teszi a pontos munkamegosztás kialakítását, az egyéni és csoportos felelősség
megállapításának lehetőségét.
4) Megoldása hosszabb időt vesz igénybe. A projektmunka céljai és megoldásának
feltételei meghaladják az osztálytermi tanulás feltételeit, erőforrásait.

76

5) A munka a tanár és a diákok szoros együttműködését igényli, amelyben a pedagógus és
a tanulók azonos célért, de természetesen eltérő felkészültséggel vesznek részt.
6) Lehetőséget

teremt

arra,

hogy

a

tanulók

önállóan

döntsenek,

amelynek

következményeiért nekik kell vállalniuk a felelősséget.
7) A pedagógus a közvetlen, domináns irányító helyett a tanulási folyamat segítője, a
problémák megoldása során a tanácsadó szerepét tölti be.
(M. Nádasi, 2003.)

A projektmunka alkalmazásának módszertani megfontolásai:
•

A projektmunkához alakítsuk ki a szokásos, 3-5 fős, heterogén összetételű tanulócsoportokat;

•

A csoportos projekt keretében szinte minden oktatási feladat megvalósítható, az új anyag

feldolgozásától

az

elsajátított

ismeretek

alkotó

alkalmazásáig,

valamely

gyakorlati

feladat

kivitelezéséig, azzal a feltétellel, hogy a munka önállóan elvégezhető részfeladatokra legyen
felosztható;
•

A projektoktatás szervezésének lépései a következők:
a) a

pedagógus,

figyelembe

véve

a

tanulócsoport

érdeklődését,

összegyűjt

néhány

projektmunkával feldolgozható témát;
b) a tanulócsoportok kiválasztják a nekik leginkább megfelelő, tetsző feladatot;
c) a kiválasztott feladattól, témától függően a tanulócsoportok megtervezik a munka egyes
lépéseit, az alkalmazandó módszereket, kialakítják a csoporton belüli munkamegosztást,
meghatározzák a csoport egyes tagjai által elvégzendő feladatokat;
d) a tanulók – a kialakított munkamegosztás szerint - elvégzik a feladatokat. Ennek során, az
esetek többségében, ki kell lépni az iskola falai közül. A feladattól függően könyvtári
kutatómunka végzésére, a település egyes intézményeinek felkeresésére, a szükséges
információk megszerzése érdekében interjúk készítésére is sor kerülhet. Elképzelhető, hogy
témában szakértőnek számító szülők is bekapcsolódnak a munkába.
e) az önállóan elvégzett munkát követően kerülhet sor az eredmények szintetizálására,
integrálására. Ez egy rendkívül idő- és energiaigényes feladat, amely az esetek többségében
nem oldható meg az iskola és az osztály keretei között. Számtalan esetben előfordul, hogy a
tanulók szabadidejüket is a feladat megoldására használják. A projektoktatás egy
megvalósítási módja lehet, ha a hagyományos osztály- és tanórarendszert – amelyet
eredendően a reformpedagógiai irányzatok fő képviselői is megpróbáltak átalakítani –
felváltja a tanulók érdeklődésén alapuló csoportokban folyó munka, amely szétfeszíti az
osztály- és tanórarendszerben szervezett munka kereteit. Ekkor nyilvánvalóan megváltoznak
a tanulási és a szabadon felhasználható idő határai, keretei.
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f)

a tanulóknak fel kell készülniük arra is, hogy bemutassák az elvégzett munka, kutatás
eredményét az egész osztály (a többi projektcsoport), vagy sok esetben az egész
iskolaközösség és/vagy a szülők előtt.

g) ezt követően kerül sor az elvégzett munka értékelésére. Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy az
értékelés szempontjait – amint minden más esetben – a munka megkezdésekor fontos
kialakítani. Ebben a tanulók javaslatait, elképzeléseit is fontos figyelembe venni.

4.4.6.

A projektmunka egy sajátos alkalmazási területe: a projektvizsga

Érdekes tény, hogy a projekt módszere az oktatás gyakorlatában – amint a fejezet elején már utaltunk
rá - először a vizsgához kapcsolódóan jelent meg. A magyar közoktatás gyakorlatában a 2005. évi
érettségin

került

„ismételten”

bevezetésre

a

következő

tantárgyak

esetében:

Ember-

és

társadalomismeret; Emberismert és etika; Mozgóképkultúra és médiaismeret; Társadalomismeret.
Elképzelhetőnek tartjuk más tárgyak esetében is az alkalmazását.
A projektvizsga leírása
A projektvizsga témája lehet bármely hétköznapi vagy tudományos terület leírása, bemutatása. A
központilag megadott téma többnyire általánosabb jellegű, ami többféle megközelítést is lehetővé
tesz: Pl. a Társadalomismeret modultantárgy esetében:


Környezetszennyezési problémák lakóhelyeden



Egy kisebbségi helyzetben élő család története vagy helyzete stb.

A projektvizsga megítélésének középpontjában nem a témaválasztás áll, hanem a feldolgozás módja.
Ez az értékelési forma ugyanis legfőképpen azt a módot, azokat a készségeket kívánja megtanítani,
amelyek egy-egy új téma, feladat feldolgozásához szükségesek.
A projektvizsga fő alapelvei a következők:
1.

A projektmunka elkészítése önálló kutatási tevékenység legyen. A vizsgázó – a tanári

útmutatásokat és konzultációkat felhasználva – válassza ki a témáját, önállóan készítse el a
dolgozatát, kutatási tevékenységét, s a vizsga eredménye is reprodukció helyett minél inkább
produkció legyen.
Természetesen nem elképzelhetetlen, hogy egy projekten többen is dolgozzanak, vagy speciális téma
esetén külső segítséget is igénybe vegyenek, de ebben az esetben a munka valamennyi fázisában
biztosítani kell az egyéni munka megítélésének lehetőségét.

2.

A projektvizsga másik nagyon fontos alapelve, hogy komplex megközelítésű legyen. A

Társadalomismeret tárgy komplex jellegét – azt, hogy többféle műveltségi terület (szociológia,
politológia, pszichológia, gazdaságtan, filozófia stb.) ötvözéséből jött létre – ugyanis a projektvizsga
keretében is érvényesíteni kell, amennyiben lehetséges. Konkrétan mindez azt jelenti, hogy a
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témakörök kiválasztásakor és a munka megtervezésekor pl. a Társadalomismeret alkotórészeit – mint
megközelítési módokat – is figyelembe kell venni. Például egy családra, iskolára, helyi társadalomra
vonatkozó téma esetében társadalomismereti, pszichológiai vagy gazdasági, valamint jelenismereti
(általánosabb összefüggéseket is tartalmazó, azokra kitekintő) megközelítéseket is alkalmazni kell.

A projektvizsgát azért nem nevezzük egyszerűen házi dolgozatnak, mert annál jóval tágabb

3.

műfajú keretekkel rendelkezik. Ebben az értelemben a következő típusú műfajokban lehet az adott
témát feldolgozni (a listát természetesen lehet még bővíteni):


hagyományos házi dolgozat – egy téma 10-15 oldalon történő leíró bemutatása;



kérdőíves felmérés készítése;



interjú(k) készítése;



audiovizuális produktum (CD, fotósorozat);



tematikus faliújság-sorozat készítése;



műsorsorozat, önálló kiadvány készítése az iskolaújság, iskolarádió, iskolatelevízió számára;



közéleti diák rendezvény megszervezése az iskolában;



iskolán kívüli közéleti akció (pl. környezetvédelmi) szervezése, illetve az abban való
szisztematikus (értékelhető) részvétel;



egyéb.

A projektvizsga elkészítésének menetrendje meghatározott feladatokat, illetve állomásokat

4.

tartalmaz, amelyeket a konzultációkat tartó, illetve vizsgáztató tanárnak kell ütemeznie és ellenőriznie.
A munka egyes szakaszainak pontos rögzítése azért fontos, hogy a vizsgázó készségszinten sajátítsa
el az ilyen jellegű munkavégzés kultúráját. Az ajánlott konzultációs szakaszok a következők
(természetesen az adott feldolgozásmódtól függően ez a szakaszolás a témának megfelelően
módosul):


a téma kiválasztásához szükséges (esetleges) megbeszélés;



a téma kiválasztása után hipotézis kialakítása;



bibliográfia készítése – a fontos források, szakirodalmak kiválasztása;



a munka lépéseinek megtervezése, illetve hálóterv készítése a munka ütemezésére;



részfejezet készítése;



a nyers változat elkészítése;



tanári bírálat;



korrigálás;



leadás, megvalósulás.

Példák a projektek témáira
•

Mutassa be egy lakóhelyén működő civil szervezet tevékenységét!
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•

Készítsen dokumentum-összeállítást egy környezetszennyezési probléma kirobbantásáról és
elhárításáról!

•

Készítsen televíziós műsorelemzést! Mutassa be, milyen értékrendet, gondolkodásmódot,
ideálokat közvetítenek az adott műsorok!

•

Értelmezze az ifjúsági devianciára vonatkozó magyarországi/nemzetközi statisztikai adatokat!

•

Készítsen reprezentatív felmérést lakóhelyén, iskolájában a fiatalok szabadidős szokásairól!

•

Mutassa be egy családi vállalkozás egyéves működését!

•

Készítsen tematikus faliújság-sorozatot, kiadványt, audiovizuális műsort a fogyasztói
társadalom előnyeiről és hátrányairól!

A projektmunka javítása és értékelése
A projektvizsga értékelésének legfontosabb szempontja az, hogy a szaktanár a projektmunka
elkészítésének egész folyamatát bírálja. Konkrétan mindez három ponton ragadható meg:
1.

Értékelni kell a projektmunka elkészítésének folyamatát – a téma kiválasztását, a hipotézis

kialakítását, a tervezet és a bibliográfia elkészítését, a nyers változat, illetve a mintafejezet
elkészítését, esetleg a szervezési munkát és egyéb fázisok elvégzését.
A konzultációkat tartó szaktanár rövid szöveges értékelést (jegyzőkönyvet) készít az elvégzett
munkafolyamatról.

A

munkafolyamat

különböző

szakaszainak

elvégzése

a

projektmunka

értékelésének (a végső érdemjegy) 30%-át jelenti.
2.

Értékelni kell természetesen a projektmunka eredményét – házi dolgozat, felmérés, interjú,

audiovizuális produktum, kiadvány, rendezvény, akció stb.
A projektmunka leadásakor a tanulónak kötelezően mellékelni kell egy maximum 750 szóból álló
értelmező kommentárt vagy munkanaplót. Ebben röviden ki kell térnie a feladatválasztással
kapcsolatos vizsgázói motivációkra, a munka tervezése és kivitelezése során felmerült főbb döntési
helyzetekre, a feladatmegoldással kapcsolatos személyes élményekre, továbbá a szöveget a vizsgázó
önértékelő megjegyzéseivel kell zárni.
A projektmunka eredményét a szaktanár írásban értékeli. Természetesen bevonhatja az értékelésbe
hasonló szakos kollégáját is. Az elkészült projektet – műfajától függően természetesen – érdemes az
iskola nyilvánossága elé tárni (publikálni): nyilvánosan bemutatni, elhelyezni az iskolai könyvtárban,
kiállításon bemutatni stb.
Mindez a projektmunka értékelésének (végső érdemjegy) 50 %-át jelenti.
3.

A projektmunka megvédése a szóbeli vizsga egyik részelemeként történhet. A vizsgázónak

röviden be kell mutatnia projektjét, és válaszolnia kell a szaktanár, illetve a vizsgabizottság tagjainak
kérdéseire. Mindez a projektmunka értékelésének (a végső érdemjegy) 20%-át jelenti.
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4.4.7. A problémaközpontú csoportmunka: kooperatív tanítás és a tanulás probléma központú, probléma-alapú csoportmunkában (problem based learning)

A probléma-központú csoportmunka önálló tárgyalását ennek a szervezési módnak és módszernek a
története, valamint alkalmazási lehetőségeiben rejlő sajátosságai teszik indokolttá. A probléma-alapú
tanítás kutatói és követői nagyon fontosnak tartják módszerük megkülönböztetését az előző részben
bemutatott projektmunkától, ezért figyelembe véve a téma iránt elkötelezettek meggyőződését, mi is
önálló részt szentelünk ennek az alkalmazási lehetőségnek.
A problémaalapú oktatás sajátosságai:
•

közvetlenül szolgálja a társadalmi gyakorlatra való felkészítést;

•

lehetővé teszi a hagyományos módon megszerezhető, konkrét tantárgyakhoz kötődő tudás
szintetizálását, egy-egy konkrét probléma megoldása érdekében való alkotó alkalmazását;

•

fejleszti a résztvevők kommunikációs, konfliktusmegoldó és együttműködési készségeit,
képességeit, önismeretét;

•

lehetőséget nyújt az iskolán kívüli, de az iskola környezetét jelentő szereplők,
intézmények megismerésére, a velük való kapcsolat felvételének és fenntartásának a
megtanulására.

Mint látható, ennek a módszernek a sajátosságaiban fellelhetők a kooperatív munka általános vonásai
is, ezért nem lepődhetünk meg azon, hogy egyes szerzők a probléma-alapú oktatást egyenesen
azonosítják a csoportban végzett projektmunkával (Petriné, 2004)
A probléma-alapú tanulás – általánosan elterjedt rövidítése az angol elnevezés alapján PBL (problem
based learning), amelyet a továbbiakban mi is használunk – első alkalmazása, a megjelent
beszámolók alapján, a kanadai McMaster egyetemhez köthető. A módszert kezdetben az
egészségügy, az orvos-tudomány és -képzés területén alkalmazták, valamely komplex probléma
megoldására, diagnózis felállítására. A PBL itt tapasztalt előnyeit és hatékonyságát látva egyre
szélesebb körben (pl., üzleti oktatásban, vezetőképzésben, természettudományos alapképzésben)
került bevezetésre és alkalmazásra. (Molnár, 2005)

A PBL lényege, meghatározása:
•

a tanulás feltétele egy gyakorlatból vett probléma megfogalmazása, amely felételezi a

tananyag oly módon való előzetes elsajátítását, amely kellő kiindulást biztosít a probléma
megoldásához;
•

a problémának olyan típusúnak kell lennie, amely lehetővé teszi a több szempontú

megközelítést, és nem csak egyetlen megoldása lehetséges;
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•

a probléma megoldásának feltétele a csoportba szervezett tanulók együttműködése,

amelynek eredményeként fejlődik a diákok analitikus, kritikai gondolkodási képessége, a feladat
megoldásához szükséges további források megtalálásához szükséges kreativitása;
•

olyan tanulási környezetet biztosít, amelyben érték a tanulás, a keresés, a kutatás, és

biztosítja a tévedés lehetőségét.

A PBL jellemzői
Tanulóközpontú oktatási stratégia, amely a tanulók együttműködő csoportmunkáján alapul. A tanulók
munkáját a hagyományos tanári szerepből kilépő tutor segíti, aki ösztönzi, facilitálja a tanulók
munkáját. Minden tanulási lépés és a tanulásra való felkészülés esetén a tanulók a valós életből vett
(un. real-life, autentic) problémát kapnak.
A probléma a tudás és a problémamegoldó képesség elsajátítását szolgája, annak eszköze.
A megoldáshoz hiányzó ismeretek, tudás elsajátítása önszabályozó tanulással történik.
A tanulók a fent leírt folyamat, a probléma megoldása során tanulnak, a végeredmény egy
elfogadható megoldási javaslat megfogalmazása, kipróbálása.

A PBL szervezésének, megvalósításának lépései
a)

A módszer egy problémahelyzet felvetésével kezdődik, amelyet a pedagógus az elérendő cél

szempontjából gondosan megválaszt. Az a kedvező, ha ez valóban „csak” egy problémahelyzet, és
nem egy pontosan körvonalazott probléma;
b)

A diákok megismerik ezt a helyzetet, és eldöntik, hogy valódi problémát hordoz-e ez a helyzet,

és ha igen, mi az; a feladatot nehezíti, hogy a problémafelvetést nem előzi meg egy konkrét
ismeretelsajátítási folyamat, amely azon nyomban alkalmazható lenne;
c)

A diákcsoportok elkezdik a több szempontú megközelítéshez szükséges ismeretek,

információk összegyűjtését, és a lehetséges megoldáshoz vezető utakat, ötleteket fogalmaznak meg;
d)

A megoldási javaslatok alapján megosztják a csoporttagok között a feladatokat, a munkát, és

elindulnak ennek elvégzésére.
e)

A csoportba való visszatéréskor a tagok megosztják egymással az újonnan szerzett

tudásukat, információikat, amely arra is alkalmas, hogy esetlegesen újradefinálják a problémát. Ekkor
valósul meg a feladat megoldásához szükséges információk elemzése, szintetizálása, a megoldás
kialakítása.
f)

A végső fázis a munka értékelése, önértékelése, amely egy újabb probléma-megoldási

folyamat kiindulópontjává is válhat.
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A PBL szervezésének módszertani megfontolásai
a) A probléma meghatározása. A probléma-alapú oktatás egyik kulcskérdése magának a
problémának a megfogalmazása, annak eldöntése, hogy alkalmas-e az ilyen típusú tanulás
megvalósítására.

Erre

a

PBL

az

úgynevezett

rosszul

definiált

problémát

tartja

a

legalkalmasabbnak, amelynek jellemzőit a jól definiált problémához hasonlítva a következő
táblázat tartalmazza:

Jól definiált probléma

Rosszul definiált probléma

Könnyű a probléma azonosítása

A problémát meg kell határozni, majd később
esetleg újradefiniálni

A probléma megoldásához szükséges összes

A probléma megoldásához további, a probléma

információ adott

szövegéből nem ismert információra van szükség

A lényeg a probléma megoldása

A fókusz a probléma természetén van

Egyetlen jó megoldása van a problémának

Több, különböző megoldás is lehetséges

Alacsony szintű motivációs erővel bír

Jól motiválja a diákokat

4. táblázat: A jól definiált és rosszul definiált probléma összehasonlító elemzése
Forrás: Molnár, 2005. 34.o.

A fent megismert rosszul definiált probléma segíti a tanulók alkotó, stratégiai gondolkodásának
fejlődését. A PBL módszernek leginkább megfelelő probléma további sajátosságai a következők:
legyen életszerű, a mindennapi élethez közel álló, komplex és rosszul strukturált; megoldása igényelje
a tanulócsoport szoros együttműködését; legyen összhangban a tanulók előzetes tudásával és a
tanulási céllal.
b) A tanulási motiváció kialakulásához és fejlődéséhez nagyban hozzájárul e PBL módszerrel történő
tanulás azon tulajdonsága, hogy a tanulócsoportoknak maguknak kell azonosítaniuk a problémát,
valamint maguk határozzák meg a megoldáshoz szükséges, újonnan elsajátítandó ismeretek körét és
módját, a munkamegosztás elveit.
c) A probléma valódi, életszerű jellege lehetővé teszi azt, hogy az értékelés alapja maga a társadalmi
gyakorlat, a megoldás kipróbálása és a beválás, a megtapasztalható eredmény ellenőrzése legyen.
Ennek fényében kerülhet sor a csoport munkájának, a megoldás folyamatának, lépéseinek
értékelésére, megbeszélésére.
d) Amint látható volt, a PBL módszerrel, szervezési móddal történő tanítás nagyban meghaladja az
osztálytermi tanulás hagyományos kereteit. Mind tartalmában, mind megoldásmódjaiban, mind az idő
szervezésében eltér az osztály- és tanórarendszerben történő szokásos oktatástól. Többen ezt a
módszer hátrányaként róják fel. Áthidaló megoldásként szokták javasolni, hogy szervezzünk un. PBL
heteket, hasonlóan pl. az erdei iskolai megoldáshoz, amikor a tanulócsoportoknak, osztályoknak csak
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ebben a szervezési módban, módszerrel történik a foglalkoztatása. Tapasztalataink szerint – a PBL
ugyan szabadabb kereteket igényel -, de körültekintő szervezéssel, az iskolavezetéssel és a
pedagógus társakkal való előzetes egyeztetéssel biztosíthatóak ezek a feltételek, amelynek révén a
hagyományos

osztálytermi

tanórarendszerben

folyó

oktatás

és

a

probléma-alapú

oktatás

párhuzamosan is eredményesen alkalmazható.

4.5.

Kérdések, feladatok:

1. Idézze fel saját iskolai élményeit a versengő, az individuális és az együttműködést igénylő tanulási
helyzetekről!
a) Írjon visszaemlékezést egy kiválasztott csoporttársának egy olyan felidézett helyzetről, amely
erős érzelmekkel telített, és amelyre a leginkább emlékezik!
b) Visszaemlékezést töltse fel a csoport közös felületére és véleményezzék egymás írását!
2. Mit gondol arról, melyik szaktárgyának tanítása során alkalmazhatná eredményesen a kooperatív
csoportmunkát? Készítsen erről feljegyzést, hogy megbeszélhesse tanulótársaival, valamint azért,
hogy a későbbi feladatok során fel tudja használni ezt az elképzelését!
3. Találkozott-e már a fejezetben bemutatott együttműködést igénylő csoportmunka valamelyik
módszerével? Ha igen, idézze fel élményeit, tapasztalatait és beszélje meg ezeket csoporttársaival a
kurzus felületén található fórumon! Ha nem, akkor keressen a témához kapcsolódó forrásokat és
töltse fel a csoport számára!
4. Idézzen fel életéből olyan ellentmondásokat, vitákat, amelyek a mai napig elevenen élnek önben.
Írja le negatív és pozitív élményeit a vitával kapcsolatban! Beszélje meg élményeit egy
csoporttársával!
5. Nézze meg az alábbi videót: https://www.youtube.com/watch?v=j1TBoRCM9Vg !
a) Azonosítsa a vita főbb jellemzőit és lépéseit!
b) Vegye le a hangot! A továbbiakban tegyük fel, hogy a két szereplő két tanárnő, akik
osztálykiránduláson a 9.b-ből elkaptak két lányt, akik éjjel átlógtak a fiúk szállására. Azon
vitatkoznak, hogy szóljanak-e a szülőknek és az igazgatónak? Ehhez írjanak szövegkönyvet!
c) Keressen olyan filmrészleteket (legalább kettőt), amelyet az előzőhöz hasonlóan fel tud
használni tanítási gyakorlatában!
6. Következő kérdéseink a csoportmunkával kapcsolatosak:
a) Egyéni munkában gyűjtse össze a hagyományos és a kooperatív csoportmunka jellemzőit!
b) Keressen az interneten a kooperatív csoportmunkát bemutató videót!
c) Csoportmunkában folytatva válasszanak ki valamilyen tantárgyból egy tanítási egységet és
dolgozzanak ki rá konkrétan egy kooperatív módszert!
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7. Töltse ki a lenti mátrixot az alábbi szempontok szerint:
-

közöttük folyó kommunikáció sajátosságai
hatékonynak ítélt tanítási- tanulási módszer
tipikusan használt taneszköz
tipikus óraszervezési eljárás
tipikusan preferált tudásforrások

Digitális analfabéta tanár

Digitális írásutó tanár

Digitális analfabéta diák

Digitális írástudó diák

A feladat elvégzéséhez végezhet internetes kutatás. A talált szakirodalmakról készítsen digitális
könyvjelzőt csoporttársainak!

5. A tanítási-tanulási folyamat módszerei
A tanítási-tanulási folyamatban alkalmazható/alkalmazandó módszerek – amint arra korábban már
kitértünk – szoros kapcsolatban állnak azzal a tanuláselméleti nézettel, amellyel az adott tanár
rendelkezik. Az általunk preferált tanuláselmélet szerint azok a módszerek tekinthetők a tanulás
eredményessége szempontjából előnyösnek, amelyek a tanulók tevékenységét helyezik a tanításitanulási folyamat középpontjába. A tárgy tanítása során nem a tudás átadása, hanem a tanulás
feltételeinek megteremtése a pedagógus feladata, amelynek során a tanulók egyre önállóbban, alkotó
módon vesznek részt saját tudások fejlesztésében. Ennek a célnak az elérésére azok a módszerek a
legalkalmasabbak, amelyek önálló gondolkodásra (megfigyelés, elvonatkoztatás, összefüggések
feltárása, kételkedés. kritikai megközelítés), tevékenységre (kísérletek, tárgyi tevékenységek)
késztetik, motiválják a tanulókat.

5.1. A módszerekről általában

A középiskolai tanítás-tanulás során megszámlálhatatlanul sok módszer alkalmazására van
lehetőség, amelyeket több szempont szerint lehet csoportosítani. Itt most azt a megkülönböztetést
tesszük csak meg, amely a szereplők eltérő aktivitásán (a tanulás irányításán) alapulnak. Ebből a
nézőpontból megkülönböztetjük a tanári dominanciájú, a közös tanári-tanulói és a tanulói
dominanciájú módszereket. Nem szorul különösebb bizonyításra, hogy a fent említett célok
megvalósítását inkább a második és a harmadik csoportba tartozó módszerek szolgálják a leginkább.
A módszerek ilyen módon való csoportosítását a következő táblázat tartalmazza:
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Tanári dominanciájú

Közös tanári-tanulói

Tanulói dominanciájú

módszerek

módszerek

módszerek

Előadás

Megbeszélés – a szervezés

Kooperatív

Megbeszélés

módjától függően

rendszere (páros munka, rally,

Magyarázat

Vita – a szervezés módjától

mozaikmódszer,

Tanári kísérletek (bemutatás),

függően

projektoktatás, probléma-alapú

szemléltetés – a szervezés

Szemléltetés

oktatás stb.)

módjától függően

A

tanulók

módszerek
vita,

prezentációi

(kiselőadások, beszámolók)
Házi feladat
Programozott oktatás
Távoktatás
E-learning
5.táblázat: A tanári módszerek csoportosítása, forrás: saját szerkesztés
Amint látható a táblázatban, a módszerek ilyen egyszerű szempont szerinti besorolása nem
egyértelmű. Bizonyos módszerek – amint azt a táblázatban is jelöltük – a konkrét megvalósítás
módjától függően több kategóriába is besorolhatóak.

5.2. A módszerek választását befolyásoló tényezők

A tanítási órákon, foglalkozásokon a megfelelő módszerek kiválasztását sok szempont befolyásolja,
ezek közül a legfontosabbak a következők:


a tanulók életkori sajátosságai, uralkodó tanulási stílusa,



a tanítás tartalma, a tananyag jellegzetességei,



a rendelkezésre álló idő,



az iskolában szokásos szervezeti keretek (osztálykeret, kiscsoport,

egyéni tanulás

támogatása),


a tanár személyisége, módszertani kultúrája,



a tanár-diák kapcsolat, a tárgyi feltételek stb..

Amint korábban már említettük, a tanulóknak az adott tárgy tanulása szempontjából meglévő előzetes
tudása, tanulási stílusa nagyban befolyásolja a tanulás eredményességét, ezeket fontos figyelembe
venni. De sajnos – ahogy ezt a differenciálás témakörénél érintettük -, a tanulók nem egyformák az
előbbi jellemzőkben. Ezért az együttes foglalkoztatás csak személyre szabott módon, eltérő és
változatos módszerek alkalmazásával lehet eredményes.
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5.3. Az oktatás módszerei: az előadás, a megbeszélés, a vita, a tanulók önálló munkái

Előadás

5.3.1.

Hagyományosan az oktatáselméleti irodalom minden módszer felsorolását az előadással kezdi.
Évszázadokon keresztül ez a módszer volt a legalkalmasabb az új ismeretek elsajátíttatására, főként
azokban a korokban, amikor még korlátozott volt az információk külső tárgyi formában való közvetítési
lehetősége (a nyomtatás megjelenése előtt). Ezt követően is – a sokszorosítási eljárások fejlődéséig,
mondhatjuk az elmúlt század utolsó harmadáig – az új ismeretek, tudományos eredmények
publikálása, közzététele hosszabb időt vett igénybe, így ezek szóbeli közlése teljes mértékben
indokolt volt. A közoktatásban, a tanítás során azonban, mint módszer nem tekinthető hatékonynak.
Ezzel együtt számos esetben indokolt lehet alkalmazása pl. egy új tananyagrész bevezetéseként,
amikor szükséges annak elhelyezése a korábban tanultak rendszerében, amely biztosítja a tanulási
folyamat elindulását és kellő motivációs alapot teremt ahhoz. Az előadás szolgálhatja még a korábban
elsajátított ismeretek rendszerbe szervezésének elősegítését (a rendszerezés, rögzítés módszere),
előkészítésül

szolgálhat

a

munka

megkezdésére.

Az

előadással

szemben

támasztott

követelményeket, a jó előadás ismérveit már egy korábbi tárgy keretében tanulták, ezért ennek
ismertetésére itt most nem térünk ki.

5.3.2.

Megbeszélés

A megbeszélés a pedagógiai kutatások szerint az oktatási folyamat során a leggyakrabban
alkalmazott módszer. Ezt az eljárást akkor tarthatjuk eredményesnek, ha a tanulók többségének
részvételével sikerül feltárnunk valamely új ismeret több vonatkozását, megközelítési módját,
megválaszolni a tanulókban felmerülő kérdéseket. Ahhoz, hogy ezek a célok megvalósuljanak, a
pedagógusnak törekednie kell arra, hogy megfelelően strukturálja, irányítsa a megbeszélés témáját és
menetét,

amely

nagyban

elősegíti

a

tanulási

teljesítmény

növekedését.

Kérdésekkel,

problémafelvetésekkel és kell érnie, hogy a tanulók minél nagyobb része bekapcsolódjon a
beszélgetésbe és gondolatilag kövese a munkát. A tanárnak a tanulói megnyilvánulásokra differenciált
módon szükséges reagálnia, amellyel biztosítja mind az adott tanuló teljesítményének elismerését,
mind a közös ismeretfeldolgozás legcélszerűbb irányba terelését. A célok világos kitűzése az óra
illetve a megbeszélés kezdetén, az egyes részek közötti átmenetek egyértelmű jelzése, a fontos
elemek, mozzanatok kiemelése, az egyes részek összefoglalása, a gondolatok összegzése
biztosíthatja a megbeszélés sikerét.
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5.3.2.1. Kérdezés

Itt térünk ki a tanári kérdésekre, mint módszertani mozzanatra, amit az indokol, hogy jelentős
szerepet játszik a megbeszélés irányításában (sokan ezt a módszert, nem túl szakszerűen, kérdvekifejtő módszernek is szokták nevezni). Ezért indokolt, hogy a pedagógus megfelelő „kérdéskultúrával”
rendelkezzék, amely kiterjed a kérdések gyakoriságára, a kérdések nehézségi szintjére, a kérdezés
módjára (verbális megjelenítésére), a kérdések újra-feltételének és a rávezetések módjára és arra,
hogy mennyi időt biztosít a tanulóknak a válasz megfogalmazására. A téma jelentőségét igazolja,
hogy önálló kutatások tárgyát is képezte ez a jelenségvilág. Egyes mérések szerint egy-egy tanítási
órán a pedagógus akár száz-százötven kérdést is feltesz. Nem közömbös, hogy ezek a kérdések a
tanulókat milyen tanulási tevékenységre késztetik. A kérés nyomán elegendő-e az elsajátított
ismeretek egyszerű felidézése vagy magasabb rendű mentális folyamatokat indít el a tanulókban.
Elgondolkodtató az a kutatási eredmény, mely szerint a pedagógusok átlagosan kilenctized
másodpercet várnak a tanulói válaszra (ennyi „gondolkodási” időt biztosítanak számára), ennek
elteltével már újabb akcióba kezdenek (új kérdés feltétele, rávezetés). A gondolkodási idő növelése
ugyanakkor igen kedvezően hat a válaszok minőségére. A válaszok hossza nő, gyakoribbá válnak a
helyes feleletek, csökken a kudarc érzése a válaszolás során, nő a tanulók önbizalma, a gondolkodás
alapján adott válaszok száma, a tényekből levont következtetések száma, és egyre többet szólalnak
meg a lassúnak tartott tanulók. Természetesen a várakozási időnek a kérdés tartalmától is függnie
kell. Minél összetettebb egy kérdés, annál több idő szükséges a megválaszolására. Érdekes
felfigyelnünk a következő megállapításra is: a kutatók tapasztalatai szerint a tanárok hajlamosak arra,
hogy a „jobb képességűnek” ítélt tanulóknak több időt adjanak a válaszra (a gondolkodásra), míg a
„gyengébbeket” általában siettetik. Ez a jelenség is igazolja az un. Pygmalion effektust, ami a
pedagógiában is nagy hatással van a tanulói teljesítményre. A tanári kérdezésnek a fenti kutatási
eredmények szerinti gyakorisága módszertanilag nem indokolt, olyan tanulási környezetet, klímát
teremt, ami nem kedvez tanulásnak. Minden olyan esetben, amikor egy-egy tanuló nem tud válaszolni
egy kérdésre, kudarcként éli meg, ami ronthatja a tanulás motivációját. Érdemes ugyanakkor
összefoglalni a kérdezésre vonatkozó pedagógia ajánlásokat.
A kérdezés a tanítási – tanulási folyamat minden szakaszában, a különböző tanulási módszerek
alkalmazásánál fontos és változatos szerepet tölt be. Az alapvető funkciói közül a legfontosabbak:


segíti a tanárt a tanulók aktivizálásában, az érdeklődés felkeltésében, a figyelem
fenntartásában



hozzájárul

a

gondolkodási

folyamat

elindulásához,

irányításához,

az

új

ismeretek

strukturálásához, rendszerbe építéséhez


segít feltárni a tanulók előzetes ismereteit, tapasztalatait, a témával kapcsolatos attitűdöket



segíti az értékelési folyamatot, annak felismerését, hogy hol vannak hiányosságok
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A

tanári

kérdések

a

tanulási-tanítási

folyamatban

betöltött

funkciójának

függvényében

vonatkozhatnak:


az ismeretek különböző elemeire (például: tényekre, adatokra, tulajdonságokra vonatkozó
kérdések)



logikai műveletekre (például: csoportosítás, definiálás, oksági viszonyok feltárása)



gondolkodás elindítására (például: megértést, azonosságok és különbségek megállapítását,
elemzést, szintetizálást igénylő kérdések)



összetett feladatok megoldására (például komplex problémák értelmezésére, megoldási
változatok kidolgozására felszólító kérdések)

A várt válaszok alapján megkülönböztetünk nyitott és zárt kérdéseket. A nyitott kérdésekre
részletesen kifejtett, komplexebb válaszokra számítunk. A zárt kérdésekre általában rövid válaszokat
várunk. A kérdés ilyenkor többnyire fogalomra, tényekre, szabályokra vonatkozik, és a kapott válaszok
alapján tudunk arra következtetni, hogy milyen mértékben sikerült az elsajátítás és mennyiben
támaszkodhatunk ezekre a további folyamatokban.

Mindkét kérdésfajtát alkalmazzuk. Ne csak a

reprodukálást igénylő kérdések legyenek túlsúlyban.
A tanítási-tanulási folyamat tervezésekor – elsősorban az óratervek készítésénél - érdemes kitérni a
kérdezésre. Hiszen csak a didaktikai szempontból jókor, jól elhelyezett és jól megfogalmazott
kérdések tudják csak betölteni az előzőekben felsorolt funkcióikat. Tervezéskor fontos a kérdések
tartalmi előkészítése. Célszerű végiggondolni a lehetséges válaszokat, a kapott válaszok
függvényében pedig a továbbhaladás módját.
Tapasztalati tények, empirikus kutatások alapján meghatározhatjuk a jó és a rossz kérdés jellemzőit.
Vegyük először sorba, hogy milyen a jó kérdés!
A jó kérdés:


pontosan, egyértelműen és világosan megfogalmazott



viszonylag rövid



a tanulói képességekhez igazodik



Ösztönöz a válaszadásra (Ne legyen a kérdés se túl nehéz, se túl könnyű. A túl könnyű
kérdések nem motiválnak, a tanulók úgy érzik nem érdemes foglalkozni vele. Ugyanakkor a
túl nehéz kérdés sem jó, mert nem aktivizál. A tanulók nem tudnak rá válaszolni, nincs
sikerélményük.)



gondolkodtat



nyelvtanilag helyes

A kérdezés során kerüljük el a következő típusú kérdéseket:


amelyek sugallják a választ



amelyekre egyszavas válasz adható



amelyek tartalmazzák a tanár válaszát
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Módszertani szempontból érdemes odafigyelni a következő tanácsokra:


Érdemes a kérdések sorát megtervezni, hogy azok a tanulási, gondolkodási folyamat minden
egyes lépéséhez kapcsolódjanak.



Egyszerre csak egy kérdést tegyünk fel, hogy világos legyen mire várunk választ.



A kérdezésnél ne nevezzük meg előre, hogy kitől várunk választ. Az egész osztálynak tegyük
fel a kérdést, mert különben a többiek nem figyelnek a kérdésre, nem kezdenek el a válasszal
foglalkozni.



A kérdések után hagyjunk időt a gondolkodásra. Ne szólítsuk fel rögtön az első jelentkezőt, a
lassabban gondolkodókra is figyeljünk.



Ne mindig ugyanazokat kérdezzük!



Amennyiben szükség van a kérdés megismétlésére, akkor azt ne ugyanabban a formában
fogalmazzuk meg, segítsük ezzel a megértést.



Kérdéseink között legyenek olyanok, amelyek a válaszban indoklást, önálló véleményt
igényelnek.



A tanulási-tanulási folyamatban előrehaladva érdemes olyan kérdéseket is megfogalmazni,
amelyek bizonyos állításokhoz tartozóan kétkedést tartalmaznak. (például: Biztos vagy benne,
hogy …, Mi van akkor, ha …..)



Szintén érdemes a kérdezés során jelezni, ha még további válaszokat is várunk.



Érdemes a kapott válaszokra építve továbbhaladni.



A kapott válaszok értékelésénél differenciáljunk. Jelezzük, ha egy válasz csak részben jó, de
azt is, ha nem helyes. A hibás, vagy hiányos válaszoknál emeljük ki a jó mozzanatokat, a
szükséges korrekciókat, kiegészítéseket az osztállyal együttműködve tegyük meg, jussunk el
mindig a jó válaszokhoz. Bátorítsuk a rossz választ adókat, válaszolni nem tudókat, ne
szégyenítsük meg őket.



Nem célszerű a kapott tanulói válaszokat megismételni, mert ezzel csak azt fogjuk elérni,
hogy a többiek nem figyelnek csak a kérdésre és arra, hogy ki fog válaszolni.



És még egy fontos tanács: ne csak mi kérdezzünk, hanem tanítsuk meg tanulóinknak, hogyan
kérdezzenek!

5.3.3.

A magyarázat

A pedagógusok által szintén gyakran alkalmazott módszer a magyarázat, amely a tanári szóbeli
ismeretközvetítésnek egy olyan formája, amellyel összefüggések, szabályok, tételek, fogalmak
megértését segítjük elő. A magyarázat akkor éri el a célját, ha felépítése logikus, világos a tanulók
számára, változatos és színes, aminek következtében felkelti és fenntartja a tanulók figyelmét,
érdeklődését, kifejezésre juttatja a tanár meggyőződését. A magyarázat akkor teljesíti a fenti
funkciókat és akkor szolgálja hatékonyan a tanulók ismeretelsajátítását, ha a pedagógus közli a
tanulókkal a magyarázat célját, gondosan válogatott példaanyaggal, a korszerű IKT eszközök
felhasználásával segíti elő a megértést, kérdéseket iktat a magyarázat menetébe, ismétlésekkel
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biztosítja az új ismeretek rögzítését. Több elmélet nem tartja korszerűnek ezt a módszert, mert készen
t érdemes nyújtja az ismereteket és nem biztosít megfelelő teret a tanulók önálló, felfedezéses
tanulásához. Erről annyit érdemes megjegyezni, hogy a megfelelő helyen, céllal és a fenti javaslatokat
betartva alkalmazott magyarázat eredményesen szolgálhatja a tanítási-tanulási folyamat céljának
megvalósulását. Többnyire nem vezet sikerre egy-egy favorizált módszer erőltetett alkalmazása sem.

5.3.4.

A vita

A vitának, mint módszernek az alkalmazása általában a társadalomtudományi tárgyakban kap
nagyobb szerepet. A vita a megbeszéléshez áll legközelebb. Alkalmazásának feltétele, és részben
eredménye is, hogy a tanulók elsajátítsák a vita alapvető szabályait és etikáját. Erről a módszerről a
kooperatív pedagógiai eljárásoknál már részletesen írtunk. Természetesen nem csak a kooperatív
módon szervezhető vita, ezért itt is foglalkozunk vele. A középiskolás korosztály, de gyakran az
idősebbek is, ha nem tanulták meg, hogy mi a vita lényege, azt hiszik, hogy a vita során nem
változtathatják meg véleményüket, így a végsőkig kitartanak eredeti álláspontjuk mellett, még akkor is,
ha az érvek egyértelműen ellene szólnak. Holott a vita lényege éppen az, hogy a más álláspontot
képviselők érveit figyelmesen és türelemmel meghallgassák, mérlegeljék és szükség esetén
állásfoglalásukat módosítsák, s ezt ne tekintsék presztizs-veszteségnek illetve ne éljék meg
vereségnek, saját személyük elleni támadásnak. Ellenkező esetben a vita aligha tud hozzájárulni
ahhoz, hogy együttes erővel olyan közös álláspontot alakítsanak ki a résztvevők, amelyet mindeni el
tud fogadni. A vita alkalmazása – optimális körülmények között – fejleszti azokat a képességeket is,
amelyek jelenleg kiemelt hangsúlyt kapnak a közéletben, mint a tolerancia, empátia, együttműködési
képesség, amelyek a demokratikus közélet megvalósulásának belső, személyiségbeli feltételei. A
vitának, mint módszernek az alkalmazásával a pedagógusnak különösen figyelnie kell a következő
feltételek megteremtésére:


a vita témájának, a problémának pontos megfogalmazása (szükség esetén kellő idő
biztosítása a felkészüléshez);



a vita időkereteinek megállapítása;



a vitatkozó felek jogainak és kötelességeinek tisztázása (a kommunikáció szabályaiban való
megállapodás);



a vitavezető gondos kiválasztása (akit a tanulók elfogadnak és tisztelnek), aki kezdetben
segítheti az érvek megfogalmazását;



a vita tárgyszerűségének biztosítása, kerülve a személyis, tekintélyre irányuló állításokat.
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5.3.5.

A tanulók öntevékenységén, önálló munkáján, a személyes tapasztalaton alapuló
tanulás

A középiskolában tanított tárgyak többségében biztosítható, hogy a tanulók öntevékenységére
alapozva történjen a tanítás-tanulás folyamatának megszervezése, irányítása. Ezek a következő
formában valósíthatók meg:


a tanulók önálló megfigyelései;



a tanulók önálló forrásfeltárása könyvtári/internetes kutatómunkával, önálló forráselemzés,
házi dolgozat készítése;



a tanulók önálló problémamegoldása (lásd korábban a probléma alapú oktatásnál);

A tanulók irányított önálló megfigyelésének (közvetlen tapasztalatszerzésének) feltétele, hogy
világosan határozzuk meg a munka célját, a megfigyelés szempontjait. Határozzuk meg azokat a
kérdéseket, amelyekre a megfigyelés során választ kell kapniuk. Az önálló vagy csoportos
megfigyelés után szükséges az eredmények közös megbeszélése, esetleg megvitatása, az eredmény
összegzése, következtetések megfogalmazása. A tanulók önálló megfigyelései alapozhatják meg a
kutató-felfedező módszer alkalmazását, amely lehetővé teszi mind a természeti, mind a társadalmi
jelenségek megfigyelését, érzékelését és fejlettebb fokon a jelenségekben rejlő összefüggések
megragadását, feltárását, modellálását. A módszer pedagógiai előnye, hogy nagyban hozzájárul a
tanulók aktivizálásához.
A tanulók önálló forrásfeltárása könyvtári/internetes kutatómunkával mint módszer több tárgy
keretében eredményesen alkalmazható. Megalapozza a tanulók önálló felkészülését a következő
feladatok megoldására:


egy probléma/téma főbb vonatkozásainak tanulói előadás keretében való ismertetése;



vitára való felkészülés



házi dolgozat/feladat készítése.

Mindezen tevékenységek feltételezik, hogy a tanuló megfelelő jártasságra és készségre tegyen szert
a könyvtárhasználatban, az internetes források kezelésében, a források szelektív felhasználásában. A
könyvtárhasználathoz szükséges ismeretek alapjait részben az iskolai könyvtárban vagy nagyobb
közkönyvtárakban tehetik meg. Az informatika-oktatás segíthet a forrásfeltárás internetes technikáinak
és szabályainak elsajátításában. Sokszor gondot okozhat a tanulóknak azon néhány jelentős
szakirodalom megtalálása, amely nélkülözhetetlen az adott téma feldolgozása során. Ebben úgy
segíthet a pedagógus, hogy egy kiinduló irodalomjegyzéket bocsát a tanulók rendelkezésére, felhívva
a figyelmüket arra, hogy az adott források hivatkozásai lehetővé teszik a további jelentős források
megtalálását. Különösen gondos előkészítést és folyamatos segítségnyújtást igényel a pedagógustól
a tanulók házi dolgozati munkájának támogatása. Ennek alapja a szakirodalmi tájékozódás és a
témaválasztás egymással összefüggő folyamata. Ezt eleinte azzal könnyítheti meg a tanár, hogy
kiindulásul javaslatokat tesz témakörökre és néhány irodalomra, amelynek nyomán a tanulók tovább
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tájékozódhatnak és válogathatnak a konkrét témák között. Ez feltételezi, hogy a pedagógus
folyamatos konzultációs lehetőséget biztosít a tanulók számára, ahol elmondhatják ötleteiket és
további segítő-támogató információkat, megerősítéseket kaphatnak. Hasznos megadni a tanulóknak a
lehetőséget arra, hogy egyéni érdeklődésüknek minél inkább megfelelő témát választhassanak, mert
ez lehet a további munka motivációs alapja. Fontos felhívni a tanulók figyelmét az írásbeli munka
készítésének néhány alapszabályára:


a dolgozat jól megválasztott és megfelelően szelektált forrásmunkára támaszkodjék;



a munka jól strukturált legyen, tartalmazza a témaválasztás indoklását;



tárja

fel

a

probléma/téma

legfőbb

vonatkozásait,

tartalmazzon

következtetéseket,

összefoglalást, esetlegesen a továbbfejlesztés lehetséges irányait, problémáit;


elengedhetetlen a forrás-felhasználás szabályainak betartása, a megfelelő hivatkozások
alkalmazása.

5.4. A szemléltetés

A szemléltetés a tanulási-tanítási folyamat minden szakaszában hozzájárul a hatékonyság
növeléséhez. A vizuális (látás), auditív (hallás), kinesztikai (mozgás) és taktilis (tapintás) úton-módon
szerzett tapasztalatok segítik az információszerzés és információfeldolgozás, az elsajátítás folyamatát.
Minél többrétű és többféle a szemléltetés, annál többféle ingert biztosít, annál inkább élményszerűvé
teszi a tanulást.
Ezzel összefüggésben a szemléltetés alapvető funkciói a következők lehetnek:


motiválás, az érdeklődés felkeltése és fenntartása



az ismeretek, összefüggések elsajátításának, pontos képzetek kialakításának és az
általánosítások segítése



az elméleti összefüggéseket alátámasztása, megerősítése



az ismeretek gyakorlati alkalmazási lehetőségeinek bemutatása



tapasztalatszerzést lehetővé tétele, a valóság megismerése

A tanítási-tanulási folyamat tervezésekor – elsősorban a tematikus tervek és óratervek készítése
során – a következő kérdésekre kell választ adnunk: mit, mikor, mivel és hogyan szemléltetünk. A
szemléltetéseket minden esetben elő kell készíteni. Fontos, hogy azok jól követhetők legyenek.
Érdemes a szemléltetéshez konkrétan kapcsolódó feladatokat kiadni, kérdéseket feltenni, majd ezeket
a szemléltetés befejezése után megbeszélni.
A szemléltetésre használt dolgok, folyamatok, tevékenységek kiválasztásakor mindig vegyük
figyelembe a tanulóink jellemzőit. Ennek függvényében határozhatjuk meg a szemléltetés
összetettségét, a szemléltetés során a tanulói önállóság mértékét, megismerés folyamat menetét.
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Néhány módszertani tanács:


A szemléltetés jól követhető legyen, igazodjon a tanulók előismeretéhez.



Épüljön be szervesen a tanítási-tanulási folyamatba



Ne legyen öncélú!



Ne vonják el a figyelmet lényegtelen elemek. Használjuk ehhez például a ráközelítést, a
színeket, aláhúzásokat, bekarikázásokat, animálást.



Csak olyan szemléltető eszközöket használjunk, amit tudunk kezelni.



Amennyiben mód van rá a szemléltetés ne statikus, hanem dinamikus legyen.



Tegyük interaktívvá a szemléltetés folyamatát. Lehessen kérdezni, ha szükséges, akkor
megismételni.



Mindig legyen visszacsatolás a szemléltetéshez, például rendszerezés, összefoglalás.

A szemléltetés lehet:
-

auditív (például szövegek felolvasása, felvételek meghallgatása)

-

vizuális (például táblavázlat, diák, képek, rajzok, diagrammok, metszetek, stb.)

-

audiovizuális (filmek, videók, saját felvételek)

-

tevékenységre késztető (például interaktív modellek, programozott oktatás, animációk
készítése, stb.)

A szemléltető eszközök sokféleségét találhatjuk az interneten, de érdemes kreatív módon, különböző
alkalmazások felhasználásával saját szemléltetést összeállítani, illetve külön feladatként diákjainkat
megkérni arra, hogy ők maguk gyűjtsenek, illetve készítsenek szemléltető anyagokat, eszközöket.

5.5. Kérdések, feladatok

1. Miért fontos, hogy olyan módszereket alkalmazzon a tanár az oktatás során, amelyek
aktivizálják a tanulókat?
2. Hasonlítson össze egy előadással és egy csoportmunkával megtartott óra tervét a tanári és
tanulói tevékenység szempontjából!
3. Foglalják össze a különböző módszerek jellemzőit az alábbi táblázat segítségével!
Módszerek
Az
összehasonlítás
szempontjai
Az információ, az
új ismeret forrása
A tanuló
megismerő

Előadás

Magyarázat

Szemléltetés

Projektmunka
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tevékenysége
Az oktatás
logikai menete
Az irányítás
dominanciája

4. Nézze meg az alábbi videót és válaszoljon a következő kérdésekre!
http://www.ted.com/talks/jane_mcgonigal_gaming_can_make_a_better_world?language=hu
a) Véleménye szerint a játék milyen szerepet tölthet be a tanulásban?
b) Gondolja végig a játék mechanizmusát, lehetséges elemeit: hol jelennek meg ezek az
elemek az iskolai tanulási-tanítási folyamatban? Keressen rá konkrét példát eddigi
saját tanuló tapasztalatai alapján!
c) A továbbiakban párban dolgozva beszéljék meg, hogy mi az oka annak, hogy ezek az
elemek csak kevésbé hatékonyak tanítási gyakorlatunkban!

6. Visszacsatolások és a tanulói tevékenységek ellenőrzésének, értékelésének tervezése,
módszerei

„Ne a minimum legyen a maximum!”

A tanítási-tanulási folyamat szerves része a visszacsatolás és az értékelés, amelyben nem csupán az
oktatás eredményeként kialakuló reproduktív számonkérésnek van szerepe, hanem a tanulási-tanítási
folyamatban részt vevő diákok fejlődésének. Ez utóbbi a korszerű pedagógiában egyre nagyobb
szerepet kap. A visszacsatolások, értékelések segítségével olyan fontos információkhoz jutunk, mint
például: a fejlődési folyamatban egy-egy tanuló hol áll pillanatnyilag, hogyan, milyen eszközökkel,
módszerekkel támogassuk további fejlődésüket, hogyan tehetjük hatékonyabbá az oktatási-

és

nevelési folyamatokat.
Éppen ezért a tervezési munka fontos fázisa a visszacsatolások, értékelések tudatos átgondolása,
megfelelő elhelyezése a különböző didaktikai szakaszokban. A célokkal összhangban kell
meghatározni formáit, eszközeit, az alkalmazott módszereket.
Tervezése során a következő kérdésekre keresünk választ:


kit (például egyént, csoportot, osztályt),



mit (például tanulói teljesítmény, tanulás-tanítási folyamat eredményességét),



miért (az értékelés feladata, szintje),



mikor értékelünk (a tanítási – tanulási folyamat mely szakaszában),



hogyan történjen az értékelés (eszközök, módszerek, eljárások kidolgozása)
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milyen következtetések vonhatók le a kapott eredményekből



és hogyan tudjuk ezeket a terezési munka további fázisaiban hasznosítani.

Az értékelés feltételezheti a tanulói teljesítmények mérését, ellenőrzését. A teljesítménymérés, az
ellenőrzés egy adott időpontban történik, egy adott állapotot tükröz. Az itt kapott eredményeket a
későbbi tervezési folyamatban célszerű felhasználni. Az értékelés ugyanakkor egy dinamikus
folyamat is, amely szervesen beépül a tanítási-tanulási folyamat minden egyes mozzanatába,
visszajelzéseket generálva tanulónak, tanárnak egyaránt. Célszerű ezeket a típusú értékeléseket
a tanulói aktivitásra alapozva interaktívvá tenni.
A pedagógus saját értékelési rendszerét az iskolai pedagógiai programjával összhangban kell
kialakítani.

6.1. Az értékelés szintjei

Az oktatási rendszeren belül az értékelési folyamat különböző szintjeit figyelhetjük meg. Az osztályok
keretében folyó tanítási – tanulási folyamat értékelése jelenti a mikroszintet. Ekkor az értékelés a
tanulási-tanítási folyamatban alkalmazott szervezési formáktól függően lehet egyéni, páros, csoport
szintű, illetve osztályszintű. Ennek tervezése, szervezése, kivitelezése a tanár feladata. Az értékelés
eredménye magában a tanítási-tanulási folyamatban hasznosítható.
A mezoszintet az iskola értékelése jelenti. Ilyenkor az értékelés során a nevelési-oktatási folyamat
egészét (benne az osztályokat, tantárgyakat), az iskola működésének eredményességét értékeli.
Végezheti az iskola vezetősége, maga a fenntartó és valamilyen szervezet, amely erre jogszabályi
felhatalmazással bír. A kapott eredmények visszacsatolást jelentenek osztálynak, tanárnak, illetve az
iskolavezetésnek.
A makroszinten az oktatás egésze és alrendszerei kerülnek értékelésre, országos és nemzetközi
összehasonlítások tükrében. Az oktatáspolitika számára nélkülözhetetlen ez a szint. A kapott
eredmények

alapján lehet meghatározni a következő időszak

fejlesztési céljait, a célok

megvalósításának lehetséges útjait, a szükséges forrásokat.

6.2. Az értékelés funkciói

Az értékelésnek a tanítási – tanulási folyamatban különböző funkciói lehetnek. Ezek közül a
legfontosabbak:


visszacsatoló (a tanítási-tanulási folyamat egyes fázisaiban információt biztosít a tanulók és a
diákok számára a megtett útról, annak eredményességéről, felmerülő igényekről)
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motiváló (az értékeléshez kapcsolódó pozitív és negatív mechanizmusokon keresztül,
megerősítés, jutalmazás és büntetés révén)



támogató fejlesztés (az interaktív értékelés személyre szabott megvalósításval)



irányított szabályozás (mintát, viszonyulási pontokat ad, segíti az önértékelés fejlődését)



minősítés és szelektálás (külső érintettek – például felsőoktatás, munkahely – számára)



érintettek felé tájékoztatás (tantestület, iskolavezetés, szülők, iskolafenntartók felé)

6.3. Értékelés – viszonyítási alap

Minden értékelés valamilyen célhoz viszonyítva történik. Amikor a tanítási – tanulási folyamat
különböző fázisaiban különböző értékelési típusok, módszerek közül választunk, akkor minden
esetben tisztázni kell, hogy a tanulói teljesítményeket mihez viszonyítva értékeljük. A viszonyítás
alapja lehet:


kritériumorientált,



sztenderdekre vonatkozó,



normaorientált és



maga az egyén

Az első esetben az adott képzés kimeneti követelményei alapján meghatározhatjuk azokat a
viszonyítási pontokat, kritériumokat, amelyek az értékelés alapját jelentik. A kritériumhoz feladatok
rendelhetők, amelyek megoldása alapján egyértelműen értékelhető, hogy a tanulók teljesítették-e a
követelményeket, vagy sem. Ez a típusú értékelés eredményorientált, összehasonlítást tesz lehetővé
különböző tanulók, osztályok, iskolák, oktatási programok között.
A sztenderdekre alapozott értékelésnél a kiindulási pont a tanulási-tanítási folyamatban elvárt tudás.
Ennek tartalmát a szakmai konszenzusok, társadalmi elvárások és az adott tantárgyban
meghatározott követelmények határozzák meg. Az értékelés során a teljesítményskálához minősítő
skálát rendelünk, s ez alapján értékeljük a tanuló tevékenységét.
Az un. normaorientált viszonyítási alapnál adott tanulói csoport átlagához viszonyítva történik az
egyéni értékelés.
A negyedik esetben az értékelés során azt vizsgáljuk, hogy mi jellemzi az egyén aktuális
teljesítményét önmagához viszonyítva.

6.4. Értékelési filozófiák

Az értékelési rendszer konkrét kialakulása függ attól, hogy hogyan gondolkozunk az értékelés
funkcióiról, melyiket mennyire tartjuk hangsúlyosnak. Ez megadja azt a keretet, amelyen belül
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kialakítjuk a mérés és értékelés formáit, módszereit, konkrét eszközeit, a kapott eredmények
értelmezését.

6.4.1.

Kompetitív értékelési filozófia

Mindennapi gyakorlatunkban a legelterjedtebb értékesítési filozófia, ebben van a legtöbb
tapasztalatunk. Alapvetően versenyorientált. Az értékelés során a tanulókat minősítjük, rangsoroljuk.
Ez a filozófia azt feltételezi a tanulóról, hogy motiváltak a tanulásban, a jobb eredmény elérésében,
tovább akarnak tanulni, s ezért mindent megtesznek. Ebből a logikából következik, hogy a gyengébb
eredményekért maguk a tanulók a felelősek, nem tanulnak eleget. A tanár az, aki értékel.
Az értékelési eljárásokra jellemző, hogy a mérhető teljesítményre helyezi a hangsúlyt és a mérés
szigorúan ellenőrzött keretek között zajlik. Az alkalmazott mérce, az elérendő teljesítmény és az
eljárás szabályai minden érintett számára előre ismert. A mérhetőség fontossága miatt a komplexebb
és csoportos feladatok háttérbe szorulnak.
Amennyiben az a filozófia domináns az értékelési rendszerben, akkor számolhatunk azzal, hogy a
tanulók közül lesznek olyanok, akik szorongóvá válnak, félnek a megmérettetéstől. Ez eleve rontja
teljesítményüket, így igazolódnak aggodalmaik. Azokról a tanulókról, akik nem motiváltak lényegében
lemondunk, nem tudunk velük mit kezdeni.
A kompetitív értékelési filozófia adta keretek akkor hatékonyak, ha a tanulócsoport viszonylat
homogén és a tanulók szeretnek tanulni, versenyezni. Ilyen közegben a jobb eredményekért folyó
verseny nyitott marad. Minél heterogénebb egy csoport, annál gyorsabban alakul ki a tanulók közötti
rangsor és ez viszonylag hamar stabilizálódik. Ezért a rangsor vége fele elhelyezkedők számára a
versengés nem jelenik meg motiváló tényezőként.

6.4.2.

Nem kompetitív értékelési filozófia

Az elnevezéséből is következik, hogy az értékelés nem versenyorientált, hanem tanulóorientált. Az
értékelés elsődleges célja a személyiség egészének fejlesztése, ezért alapvetően a tanulói
tevékenységre fókuszál. Nemcsak az elsajátított ismeretekre, hanem a képességekre, készségekre,
az ezekben bekövetkező változásokra koncentrálunk. Az értékelés nem külső szempontok,
követelmények alapján történik, hanem személyre szabott, a motiválás, bátorítás, jutalmazás
hangsúlyossá válik. Ennek hatékony kialakításáért a tanár a felelős, de az értékelést nem egyedül a
tanár végzi, bevonja a diákokat (szerepet kap az önértékelés és csoportos értékelés).
Ez az értékelési filozófia lehetőséget ad arra, hogy a pedagógus megtalálja ki, miben jó, és erre
alapozva differenciált módon képes diákjait motiválni. A tevékenységorientáltság lehetővé teszi a
komplex feladatok alkalmazását, erősíti az értékelés holisztikus jellegét. Problémája az abszolút
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mérce hiánya. Nagyon fontos, hogy a hatékony értékelés érdekében minden esetben beszéljük át és
fogadtassuk el a diákokkal az értékelés szempontjait
A kooperatív tanulás terjedésével az értékelés középpontjában a közösen végzett tevékenység és
ennek eredménye kerül. Tanár és diák együtt értékel. Az értékelési szempontok közé bekerül az
együttműködés, a felelősség a közös munkáért, a diák egyéni hozzájárulása a közös eredményhez.
Az értékelési filozófiák közötti különbségek miatt felvetődik az a kérdés, hogy melyiket alkalmazzuk?
A gyakorlatban a kétféle értékelési keret hatékonyan képes kiegészíteni egymást, mindkettőt célszerű
alkalmazni a mai oktatási rendszerünkben. A tanulók életkorától (rendelkeznek-e az ehhez szükséges
kompetenciákkal), sajátosságaitól, a tanár felkészültségétől és az iskola érték- és értékelési rendjétől
függően alakítsuk ki arányukat.

6.5. Az értékelés tervezése

Az értékelés tervezése során első lépés céljának, funkciójának a meghatározása. Ehhez ismernünk
kell, hogy a tervezett értékelés a tanulási-tanítási folyama mely mozzanatához kapcsolódik. A célokkal
összefüggésben kidolgozzuk az egyéni teljesítmény elvárt szintjét. A következő lépés azoknak az
információknak, adatoknak a meghatározása, amelyeket majd az értékelés során össze kell gyűjteni.
Ezek jelentik majd azt az információs bázist, ami alapján fel tudjuk mérni az aktuális teljesítményeket,
nyomon tudjuk követni a tanulói haladást. Ezután azoknak az eszközöknek, módszereknek a
kidolgozása a feladat, amelyek segítségével a teljesítményeket össze tudjuk vetni a célkitűzésekkel.
Ki kell dolgozni, hogy a célok és eredmények eltérésének függvényében milyen módszerek
segítségével tudjuk az eltérést csökkenteni, a hiányokat pótolni, a motiváltság állapotát fenntartani.

6.6. Az értékelés típusai

A pedagógiai szakirodalom az értékelés három alapvető típusát különbözteti meg: a diagnosztikus, a
folyamatos és a szummatív, összegező értékelést.

6.6.1.

Diagnosztikus értékelés

A diagnosztikus értékelés általában egy-egy tematikus egység, egy-egy óra elején, új tantárgy, illetve
új osztály tanítása esetén fordul elő leggyakrabban. Alapvető célja az induló állapot felmérése,
megismerése. Arra a kérdésre keressük a választ, hogy melyek azok az ismeretek, tapasztaltok,
amelyekre a témakör feldolgozása építhetünk az adott csoportban.

Történhet írásban vagy

szóban. Az adott tematikus egységgel kapcsolatos kérdések, feladatok, problémafelvetések és
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lehetséges megoldásaik révén a szóbeli értékelés általában kedveltebb forma. A tanár-diák
beszélgetés, kérdés-felelet során könnyebb motiválni, különböző játékokkal az együttműködési
hajlandóságot növelni, pozitív attitűdöt kialakítani. Általános szabályként érdemes elfogadni, hogy a
diagnosztikus értékelés során ne osztályozzunk, ne minősítsünk. Ez a további interaktív
munkafolyamat szempontjából fontos. Ugyanakkor az értékelés eredményét osszuk meg a diákokkal,
beszéljük meg velük a célkitűzéseket, s azok elérésének lehetséges módjait. Hagyjunk nekik
választási lehetőséget! Így erősebb elköteleződés alakulhat ki.

6.6.2.

Formatív, folyamatos és fejlesztő értékelés

A folyamatos értékelés kétirányú. Segíti a tanár szempontjából a tanítási-tanulási folyamat
szervezését, irányítását. Jelzi, hogy a tanár munkája eredményes-e, mely részeket kell újra átvenni,
korrigálni, kibővíteni. Lehetővé teszi azoknak az információknak és jelzéseknek az összegyűjtését,
amelyek alapján kidolgozható a tanórai differenciálás különböző módjai, tervezhetővé válnak a
következő szakaszokban a szükséges konkrét, személyre szabható lépések, korrekciók.
Ugyanakkor a kapott visszajelzések és a tapasztalatok a diákot is informálják, segítik önértékelését,
mintegy szabályozzák a tanulási folyamatát. Fontos kiemelni, hogy ebben az esetben az értékelés
lehetővé teszi a tanuló számára, hogy a visszacsatolások révén kiderülő hibáit büntetés nélkül
korrigálja, módosítsa a tanulási utat.
A formatív értékelés funkciójánál fogva a tanulási – tanítási folyamatot magát támogatja, segíti,
ezért itt sem érdemes olyan számszerűsített értékelést adnunk, amely minősít. Az értékelés itt
inkább arról szól, hogy a tanuló önmagához képest mennyit fejlődött, milyen további lehetőségei
vannak az adott tanulási-tanítási folyamatban. A tanártól ez nagyfokú rugalmasságot igényel, hiszen
ahogy a folyamatban előre haladunk úgy változnak a tanulói igények. A változások megkívánják a
tanítási-tanulási stratégiák, szervezési módok és módszerek ismeretét és formagazdagságát.

6.6.3.

Összegező, szummatív értékelés

Ez a típus minősítő értékelés. Többféle funkciót tölt be. Alkalmazására általában a tanítási-tanulási
folyamat egy-egy szakaszának lezárásakor kerül sor. A minősítés kifejezi, hogy adott tanuló
mennyiben, milyen szinten tesz eleget a követelményeknek. Gyakorlatunkban a minősítés többnyire
osztályzatokban jelenik meg. A kapott osztályzatok motiválhatnak a jobb jegy megszerzésében és
szelekciós funkciót betöltve lehetővé teszik a tanulók rangsorolását.
A szummatív értékelés eredményei többnyire nem módosítják a tanulási-tanítási stratégiákat,
módszereket (kivéve, ha nagyon rossz átlagot érünk el egy osztályban). A külső érintetteket
tájékoztatja (szülőket, iskolavezetést, a felsőbb szintű oktatási intézményeket stb.). Ez az értékelés

100

feltételezi az objektivitást. A jegyek kialakításakor nem vehetjük figyelembe a szubjektív értékelések
eredményét. A kapott jegyeknek hitelesnek kell lennie, megbízhatóan kell jelezniük, hogy az adott
tanuló milyen szinten teljesítette a követelményeket, tovább léphet-e.
A különböző értékelési típusok a hatékony tanulási-tanítási folyamatban kiegészítik egymást. A
tervezés során meg kell határozni, hogy mikor, melyik típust alkalmazzuk a kívánt cél elérése
érdekében. A korszerű pedagógiai kutatások eredményeként várható a mindennapi gyakorlatban a
diagnosztizáló és a formatív értékelés arányának növekedése.
Fontos kiemelni, hogy az értékelési folyamat hatékonyságához a diákoknak is tisztában kell ezzel
lenni azzal, hogy mikor melyik típusú értékelés folyik, mi a viszonyítási alap, a kapott értékelés
mennyiben befolyásolja a továbblépés lehetőségét.

6.7. Értékelési formák

Az értékelés során a tanulási-tanítási folyamat különböző szakaszaiban a szervezési formáktól
függően eltérő értékelési formákat alkalmazhatunk. A különböző értékelési formáknál az értékelésnek
nem ugyanazon funkciói kerülnek előtérbe. A konkrét formák kialakítása, az egyes formák arányának
meghatározása feltételezi a tantervek alapos ismeretét.
A következő értékelési formákat különböztetjük meg:


szöveges értékelés



számszerű értékelés



különböző szimbólumokkal, metakommunikációs eszközökkel történő értékelés



ezek különböző kombinációja

Ezek közül az első kettővel foglalkozunk részletesen.

6.7.1.

Szöveges értékelések

A szöveges értékeléseket elsősorban folyamatok értékelésére használjuk. Általában komplexebb, több
területre terjednek ki (például a személyiség fejlődés értékelésre), mint a számszerű értékelések.
Személyre szabott, árnyalt képet ad a tanulóról. Rámutatva a tanulói teljesítmények változására segíti
az önértékelés, önelemzés és önszabályozás fejlődését. A pozitív tartalmú értékelésre helyezi a
hangsúlyt, illetve orientálja a tanulót a továbbfejlődés szempontjából. A szöveges értékelés lehet leíró,
illetve minősítő. Mindkettő történhet szóban, illetve írásban. Az értékelésnek dinamikus, rugalmas
formája.
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A szöveges értékelések akkor nem hatékonyak, ha sablonosak, nem eléggé személyre szabottak,
differenciáltak. Nagyobb osztálylétszám mellett ez az értékelési forma sok időt vesz igénybe és
feltételezi a tanulók alapos ismeretét, a pedagógus felkészültségét. A szövegezés módja, stílusa függ
attól, hogy az értékelés kinek készül (a tanulónak, vagy éppen a szülőknek).

6.7.2.

Számszerű értékelések

A számszerű értékelés gyakrabban használt értékelési forma napi gyakorlatunkban. Az értékelés
történhet osztályzatokkal, pontozással, százalékokkal. Az osztályzatoknál ötfokú skálát használunk. A
másik két esetben a teljesítmények értékelése differenciáltabb. A számszerű értékeléseket általában
a statikus méréseknél alkalmazzuk, a tanulási-tanítási folyamat eredményeként kialakult állapotot
értékeljük. A mérés megtervezésekor meg kell határozni, hogy milyen változókat kívánunk mérni,
melyek azok a tudáselemek (ismeretek és képesség jellegű összetevők) amelyekről képet akarunk
kapni. Meg kell határozni a változók lehetséges értékeit és annak minősítését a kimeneti
követelményekkel összhangban. Általános szabályként fogadhatjuk el, hogy csak olyan tudást
kérhetünk csak számon, amit át is adtunk.
Ebben az értékelési formában lapvetően a mérhető, az objektíven összehasonlítható elemekre
koncentrálunk. A tanuló személyisége háttérbe szorul.
A számszerű értékelés is történhet szóban és írásban. A szóbeli értékelést alkalmazunk a szóbeli
feleleteknél, míg írásbeli értékelés történik a írásbeli feleleteknél, dolgozatoknál (röp-, témazáró- illetve
félévi dolgozatná), a beadott házi feladatoknál.
A számszerű értékelési rendszer kialakítását a tantervi előírásokkal összhangban az iskola pedagógiai
programja határozza meg. Ezek alapján döntjük el, hogy mikor, milyen módszerekkel történik a tanulói
teljesítmény mérése, mi a minimálisan elérendő teljesítmény. Amennyiben az értékeléshez az
ötfokozatú osztályozást használjuk, akkor az osztályzatokat arányosan célszerű kialakítani.
A számszerű értékelés egyik alapvető problémája, hogy a tanulókat összehasonlítja, rangsorolja,
szűri. Ebben a folyamatban a jobb jegyet elérő tanulók közötti verseny motiváló, így várható a rangsor
stabilizálódása. A rosszabb jegy minősít, de nem informál arról, hogy mit kellene másképpen csinálni,
hogyan érthetnék el jobb eredményt, ezért nem motivál kellően. Viszonylag gyorsan kialakulhat az a
helyzet, amelyben célként a minimum követelménynek való megfelelés jelenik meg. (Elég nekem egy
gyenge kettes is!)
Az osztályozással kapcsolatban felhalmozódott tapasztalatok alapján gyakori probléma, hogy ugyanaz
a jegy nem mindig ugyanazt a tudást tükrözi (alul-, de felül is értékelheti az aktuális tudásszintet). Az
értékelés emiatt viszonylagos, függ a tanártól, iskolai értékrendtől. A mechanikus értékelés előnye
ugyanakkor vitathatatlan.

Lehetővé teszi a tanulók, osztályok, iskolák összehasonlítását, jól

kezelhető, viszonylag gyors.
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A szöveges és a számszerű értékelési formák hatékonyan egészítik ki egymást. A korszerű
pedagógiai módszerek alkalmazása során a folyamatos, szöveges értékelések aránya növekvő
tendenciát mutat.

6.8. Az értékeléssel kapcsolatos alapelvek, elvárások

Az értékeléssel szemben megfogalmazható elvárások a következők:


validitás



megbízhatóság



igazságosság



objektivitás



következetesség



ne sértse a tanuló emberi méltóságát



ne legyen öncélú, ne használjuk a fegyelmezés eszközeként



segítse a tanuló személyes fejlődését.

6.9. Néhány gyakorlati tanács a tanítási – tanulási folyamat belső értékeléséhez

A teljesség igénye nélkül:


Az értékelés legyen rendszeres, mert az rendszeres munkára ösztönöz.



Legyünk következetesek az értékelés során.



Teremtsük meg hozzá a megfelelő légkört. Nem jó, ha diákjaink félnek. A szorongás rontja a
teljesítményeket.



Előre meg kell tervezni, hogy az értékelés mikor és hogyan történik, milyen módszereket
használunk, illetve mikor (milyen teljesítményszint mellett) léphetünk tovább a tanulási-tanítási
folyamatban.



Nagyon fontos, hogy hogyan kérdezünk, hogyan fogalmazzuk meg a feladatokat! Feladataink
legyenek érthetőek, nyelvtanilag helyesek, differenciáltak és változatosak.



A minősítő értékelésnél érdemes arra odafigyelni, hogy kérdéseink, feladataink a tananyag
feldolgozásától eltérő összefüggésben is megjelenjenek, a számonkérés ne csak mechanikus
módon történjen. Így lehetőségünk nyílik arra, hogy az értékelés fázisát felhasználjuk az
ismeretek,

összefüggések

elmélyítésére,

illetve

az

újabb

alkalmazási

területének

bemutatására, problémamegoldásra.


Az értékelési formák, eszközök kiválasztásánál figyeljünk arra, hogy ténylegesen azt mérjük,
értékeljük, amit mérni, értékelni akarunk.



A számonkérés, mérés különböző formáinál a lehető leggyorsabb legyen a visszacsatolás. Az
írásbeli dolgozatokat is célszerű a következő órára javítani, a tipikus hibákat megbeszélni.
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Az egyéni szóbeli felelés általában két részből álljon. Az első részben a diák az előző órai
tananyag egy tartalmilag összefüggő logikai egységéből feleljen. Érdemes a felelő számára
olyan kérdést megfogalmazni, hogy az adandó válasz igényelje az ismeretek értelmezését,
alkalmazását, a tanult készségek felhasználását. (Ne úgy szólítsuk fel a felelőt, hogy mondd
el a leckét, hanem inkább úgy például: Mutasd be, hogyan működik a piac?) A felelet második
részében többnyire ismétlő kérdéseket tesz fel a tanár. Célszerű, hogy ezek az ismétlő
kérdések logikailag kapcsolódjanak a felelet első részéhez. A feleltetés során nemcsak a
tartalomra, hanem az előadásmódra is figyeljünk. Az értékelés során ne a negatívumokat,
hanem a pozitívumokat emeljük ki, támogató, bátorító legyen. Hibák esetén tényszerű legyen
a helyesbítés.

A feleltetéssel kapcsolatban általában a következő két kérdés szokott felmerülni:
1) Mennyi ideig tartson egy felelet?
2) Mit csináljanak a többiek a felelés ideje alatt?
A középiskolai tanórákon a szóbeli felelés ne legyen hosszú. Nehéz időtartamot meghatározni, de
célszerű 5-6 percre korlátozni. Gyakori probléma, hogy a feleltetés alatt a többi diákkal mit kezdjünk.
Érdemes bevonni őket az értékelés fázisába. Ez azt feltételezi, hogy végig kísérik a feleletet. A
rendszeres közös értékelés fejleszti önértékelésüket, egyértelművé teszi, hogy milyen egy jó felelet,
közös értékrend alakul ki.
Az írásbeli számon kérés során tervezzük meg a feladatok sorát. A dolgozatok összeállításánál az
egyszerűbb kérdésektől az összetettebb feladatok felé haladjunk. Az átlagos képességű, felkészült
számára elérhető legyen a jó jegy. A dolgozat megírásához szükséges időt úgy tudjuk
legegyszerűbben megállapítani, ha az összeállított dolgozatot mi magunk is megírjuk (lehetőleg ne
közvetlenül az összeállítás után), és a nekünk szükséges idő 2,5-3-szorosát vesszük. Egy-egy
feladatnál jelöljük, hogy hány pontot lehet szerezni a feladat megoldásával. A javítás során érdemes
adni részpontokat. Az elkövetett hibáért csak egy helyen büntessük. Amennyiben egy hibás
eredménnyel a feladat következő részében dolgozni kell, akkor ott már ne vonjuk érte le pontot.
Az írásbeli feleletek, dolgozatok legalább a tanév végéig őrizzük meg, ha az iskola pedagógiai
programja nem ír elő más kötelezettséget.

6.10. Rendszer szintű külső és belső értékelések

A rendszerszintű értékelések lehetnek külső és belső értékelések. Ide tartoznak a különböző
vizsgarendszerek, helyi, regionális és nemzetközi szintű felmérések, értékelések.
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6.10.1. Az érettségi vizsga

A középiskolai tanulmányi folyamatokat lezáró vizsga az érettségi vizsga. Ez egyben felvételi vizsgát
is jelent a felsőoktatásba jelentkezők számára. A vizsgázó tanulókat osztályzatokkal minősíti.
Magyarországon 2005. óta az érettségi vizsga két szinten – középszintű és emeltszintű – folyik.
Írásbeli és szóbeli vizsgákat tartalmaz. Legalább öt tárgyból kell vizsgát tenni. Ezek közül négy
tárgyból (magyar nyelv- és irodalomból, matematikából, történelemből és idegen nyelvből) kötelező.
Legalább egy tantárgyat kell választani. A választási kritériumokat jogszabály tartalmazza.
A középszintű vizsgák lényegében belső vizsgáknak számítanak, az iskolában szervezik meg, de
folyamatát, szervezését, tartalmát, értékelését külsőleg kontrollálják. Az érettségi vizsga írásbeli
részén központilag kiadott feladatokat kell megoldani. A javító tanár az iskola tanára, az, aki tanította a
tárgyat, de központilag kiadott javítási útmutató alapján dolgozik. A szóbeli vizsgákon helyi tételsorok
vannak, amelyeket a központi követelmények alapján állítanak össze. A vizsgabizottság helyi
tanárokból áll. Aki tanította a tárgyat az a kérdező és értékelő. Az értékelés központilag előírt módon
történik.
Az emeltszintű vizsgák külső vizsgának számítanak. Regionálisan, az iskolán kívül kerül
megszervezésre központilag meghatározott módon, központi tételsorok, feladatlapok, javítási és
értékelési útmutatók alapján. A vizsgabizottság külső tagokból áll. A független vizsgabizottság értékel.
Az érettségi vizsga két szintje közötti eltérést tantárgyanként, témakörönként határozzák meg.

6.10.2. Országos kompetencia-mérés

Az országos kompetencia-mérést 2001-től vezették be. Rendszerszintű értékelés, amelyben 6., 8. és
10. évfolyamos tanulók vesznek benne részt. Szövegértést és matematikai tudást mér. Célja annak
felmérése, hogy a tanulók hogyan tudják alkalmazni a megismert matematikai eszközöket a tanulási
folyamatokban és hétköznapi helyzetekben. Részben diagnosztikai, részben pedig minősítő szerepet
tölt be. A mérés eredményei nyilvánosak, az elkészült jelentések az érintettek részéről elérhető az
Oktatási Hivatal honlapján keresztül. A tanulói azonosító lehetővé teszi, hogy az egyéni eredmények
is megismerhetőek legyenek.
2006 és 2012. között az országos kompetencia-méréssel egyszerre Országos készség- és
képességmérést is végezte a negyedik osztályokban. Ennél a mérésnél figyelembe vették a tanulók
szociális hátterét. A kapott eredmények széles körű elemzéseket alapoztak meg.
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6.10.3. PISA felmérések

Az OECD és az IEA (International Associatiton for the Evaluation of Education Achievement) által
szervezett külső, nemzetközi felmérés. A részt vevő országok 15 éves tanulóira terjed ki, a
felméréseket háromévenként végzik. A felmérés a következő területekre terjed ki: olvasás –
szövegérték, matematika és természettudomány. Azt kívánja mérni, hogy az ezeken a területeken
szerzett ismereteket hogyan tudják a tanulók a mindennapi életben előforduló helyzetekben
alkalmazni, hasznosítani. A méréshez kérdőívek tartoznak, amelyek a tanulói háttérrel (családi és
iskolai) kapcsolatosak. A PISA felmérések alkalmasak a nemzetközi összehasonlításokra, trendek
megállapítására. A kapott eredmények az oktatáspolitika számára fontos információt hordoznak.
Lehetőséget adnak arra is, hogy vizsgálják a tanulói teljesítményeket befolyásoló tényezők hatását is.
A magyar eredmények 2000. és 2006. között stagnáltak, 2006. után pedig folyamatosan romlanak.
Egyre nagyobb azokak a tanulónak az aránya, akik nem érik el a küszöbértékeket.

6.10.4. TIMSS vizsgálatok

Négy évente végzett nemzetközi vizsgálatsorozat. Negyedik és nyolcadik osztályos tanulók vesznek
benne részt. Célja a matematikai és természettudományos ismeretek elemzése, országon belüli és
nemzetközi összehasonlítás. A vizsgálatok mellé háttéradatokat gyűjtenek például a tantervek
tartalmáról, a tanárok felkészültségéről, az oktatásban rendelkezésre álló forrásokról és vizsgálják az
elért eredmények és ezen tényezők közötti összefüggést.

6.10.5. PIRLS (Progress of International Reading Literacy Study) vizsgálatok

A végzett vizsgálatok tanulói a negyedik osztályosok olvasási-szövegértési képességeit mérik. A
feladatok összeállítása során figyelembe veszik a nemzeti tanterveket. Vizsgálják az olvasási
szokásokat, attitűdöket, az iskolai olvasási gyakorlatot. Háttéranyagként kapcsolódik a családi háttér,
iskolai környezet és légkör elemzése. Természeténél fogva nemzetközi összehasonlításra alkalmas.

6.11. Kérdések feladatok:

1. Egyet ért-e az alábbi állítással? „ Az értékelés a tanár feladata” Válaszát indokolja!
2. Mi a különbség a kritériumorientált és a normaorientált értékelés között? Melyike mikor célszerű
alkalmazni?
3. Véleménye szerint a korszerű pedagógiai folyamatokhoz milyen értékelési típus, viszonyítási alap
és értékelési forma tartozik? Válaszát indokolja!
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4. Hasonlítsa össze a formatív és a szummatív értékelést! Fogalmazza meg a két típus előnyeit,
hátrányait!
5. Véleménye szerint hogyan változik a tanár és a diák szerepe a különböző értékelési típusoknál?
6. Milyen előnyei és hátrányai vannak az osztályozásnak?
7. Milyen alapelvek mentén értékelne osztályzatok nélkül?
8. A következő alkalmazások közül válasszon ki egyet és készítsen 5-5 feladatot:
a) új ismeretek feldolgozó órára az óravégi ismétléshez
b) egy témakör összefoglaló órájához
Választható alkalmazások: www.redmenta.com/,
socrative.com,
kahoot.it
Hotpotatoes

9. Nézze meg a következő videót!
http://www.ted.com/talks/bill_gates_teachers_need_real_feedback?language=hu
a) A látottak alapján összegezze, hogy a miért fontos a tanár számára, hogy munkájáról
visszajelzést kapjon?
b) Hogyan, milyen forrásokból juthat egy pedagógus munkájáról visszacsatoláshoz?
c) Tegyük fel, hogy Ön óralátogatáson vesz részt. Gyűjtse össze azokat a szempontokat,
amelyek szerint megfigyelését végezné és értékelné az órát, a pedagógus munkáját!
10. Nézze meg a Holt költők társasága című 1989-ben készült amerikai filmet, amelyben két
különböző típusú tanár jelenik meg. Írjon olyan tipikus mondatokat, amelyeket a két tanár a
tanulók értékelése során alkalmazna!
11. Idézzen fel iskolai életéből egy olyan helyzetet, amelyben egy pedagógus értékelésével nem
értett egyet, az Ön számára az bántó volt. Készítsen erről egy képregényt a pixton.com
alkalmazás segítségével. Az elkészült képregényt töltse fel a kurzus közös felületére és a
csoporttársakkal konzultálva keressenek optimális megoldást!

107

7. Az egyetemi oktatás szervezeti keretei, óratípusok
Az egyetemi oktatás előadások, szemináriumok és gyakorlati-, valamint az utóbbi időben távoktatással
(e-tanulás <e-learning>) is kombinált foglalkozások keretében folyik. Most nézzük meg, mit is
jelentenek ezek az eltérő óratípusok, módszerek.

7.1. Az egyetemi előadások

Az egyetemeken folyó oktatás egyik jellemző szervezeti keretét, óratípusát jelentik. Ez a több száz
éves múltra visszatekintő eljárás még mindig jelentős szerepet játszik a tanítás-tanulás folyamatában.
Az előadás típusa, céljától függően különbözhet. Szolgálhatja egy téma széles körű bevezetését,
ismertetheti az adott területen végzett kutatások legújabb eredményeit, betekintést nyújthat egy
tudományterület legfontosabb vizsgálati módszereibe, rendszerezheti a korábban már több helyen
előkerült ismereteket. Az előadás hagyományosan – a résztvevők, a hallgatóság viszonylag magas
létszáma miatt - egy monologikus szóbeli közlési módszer, amelynek sajátossága az egyirányú
verbális közlés, amely nem zárja ki az interakció lehetőségét, ha ez alapvetően csak nem verbális
szinten folyik. A jó előadó figyeli hallgatóságát, értelmezi a csend, a beszélgetés, a zaj üzenetét és
ennek megfelelően alkalmazkodik a hallgatóság aktuális állapotához, elvárásaihoz. Már hosszabb
ideje érik támadások az előadás létjogosultságát az egyetemi oktatás keretében, ennek ellenére még
mindig a tanítás és tanulás egyik meghatározó tényezője maradt. Ennek a formának az időtállóságát
sok tényező okozhatja, itt most csak az a fontos, hogy a hallgató nagyon sok információhoz juthat az
előadások során. Az előadások lehetőséget adnak arra is, hogy a hallgatóság megismerheti az előadó
gondolkodásának sajátosságait, a problémák megközelítésének különböző szempontrendszerét, az
adott tudományterület súlypontjait, legfrissebb kutatási eredményeit, amelyeket a tankönyvekből nem
lehet kiolvasni. Az előadások látogatásának hatékonyságát fokozhatja, ha az előadó ösztönzi, hogy a
hallgatók készítsenek jegyzeteket az előadások hallgatása alatt. A jegyzetkészítés nagyban segíti az
előadás tartalmának későbbi felidézését. Napjainkban több előadó az oktatási szerver használatával a
tárgyához feltölti az előadások során kivetített diákat (számítógépes programmal készített diasorokat –
un. „PPT”-ket), amelyeket a hallgatók bármikor megnézhetnek, letölthetnek. Ez azonban nem
helyettesítheti a részvétel élményét és azokat a reflexiókat, amelyeket az előadás hallgatása során a
hallottak keltenek a hallgatókban. A jegyzetelésnek a tanulási eredményben betöltött szerepét kutatási
eredmények is alátámasztják. Vizsgálati eredmények támasztják alá, hogy a jegyzetelő hallgatók az
előadás anyagát mind az előadás után, mind hosszabb idő elteltével is jobban fel tudták idézni, mint
nem jegyzetelő társaik. A jegyzetelés megkönnyíti a figyelem fenntartását és összpontosítását,
kevésbé engedi a gondolatok elkalandozását, segíti a megértést és így nagyban hozzájárul a tanítástanulás eredményességéhez.
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7.2. Szeminárium

A következő oktatási forma, amely szintén nagy múltra tekint vissza a felsőoktatásban, a
szeminárium.

Hagyományosan

a

szemináriumokon

történik

az

előadásokon

elhangzottak

feldolgozása, amelyen a résztvevők kisebb létszáma eltérő módszerek alkalmazását teszik lehetővé.
A szemináriumokon a hallgatók kerülnek a középpontba, aktivitásukra sokféle lehetőség adódik, ami a
tanulási eredmények szempontjából meghatározó.

A tanulás eredményességével foglalkozó

korábban bemutatott kutatások szerint a tanulás annál inkább hatékony, minél változatosabb aktivitást
tesz lehetővé a tanuló számára. A szemináriumok alapvető célja, hogy lehetőséget teremtsen a
hallgatóknak az önálló gondolkodásra, saját személyes tudásuk megalkotására, a felmerülő
problémák részletes megbeszélésére, megvitatására. Ezek a foglalkozások adnak teret a hallgatóknak
arra, hogy bemutassák önálló munkájuk eredményét, amelyet egyénileg vagy csoportosan végeznek.
Sok szeminárium célja, hogy lehetőséget teremtsen a hallgatóknak egyéni vagy un. csoportos
projektmunkában (lásd az együttműködést igénylő csoportmunka módszereinél) végzett kutatási
eredményeinek bemutatására és megvitatására. Mint látható, a szemináriumok eredményessége a
hallgatók aktivitásának mértékétől függ. Ennek a foglalkozásnak nem az előadásokon elhangzottak
megismétlése a célja, hanem azok sok szempontú, a hallgatók érdeklődését, előzetes tudását is
figyelembe vevő, a hallgatók önálló munkáján alapuló, a tanulást elősegítő feldolgozása. A
szemináriumokon lehetőség nyílik arra is, hogy a szorgalmi időszak során ellenőrizze az oktató a
hallgatók tanulmányi előrehaladását, így ezeken a foglalkozásokon az oktatónak lehetősége van – az
előre meghatározott követelmények alapján - írásbeli dolgozatok, beszámolók, tesztek íratására is..
Az itt elért eredményeket az oktatók beszámíthatják a félévi követelmények teljesítésébe illetve
előfeltételül szabhatják a vizsgaidőszakban leteendő vizsgához. Ezt minden esetben a félév elején az
adott tantárgy tantárgyi követelményeiben előre közölni kell a hallgatókkal.

7.3. Szakszeminárium

A szemináriumok egy sajátos formája a szakszeminárium, amelyre a képzés utolsó szakaszában
kerül sor. Ez a foglalkozás elsősorban a szakdolgozat (diplomamunka) elkészítését segíti. A
szakszemináriumok témáját a hallgatók – a meghatározott határidő betartásával - választják, a
témaköröket a szakért felelős tanszék vagy intézet az operatív tantervben hirdeti meg. A
szakdolgozattal szemben támasztott követelményeket a Karok az érvényes tanulmányi és
vizsgaszabályzatukban teszik közzé, ezeket az illetékes tanszékek még kiegészíthetik. A
szakszemináriumi

munka

abban

segít,

hogy

a

hallgatók

sikeresen

teljesítsék

az

előírt

követelményeket, a dolgozat elkészítéséhez tartalmi és módszertani útmutatást kapjanak. Ez a munka
csak részben folyik szervezett tanulmányi órák keretében, sokkal jelentősebb szerepet játszik itt a
hallgatók önálló kutatómunkája és az ehhez kapcsolódó egyéni vagy kiscsoportos konzultáció. A
konzultáció az egyetemi oktatásnak az a sajátos, tanulást segítő foglalkozása, amely leginkább
lehetővé teszi a hallgatókkal való egyéni foglalkozást, ez a keret teremt lehetőséget arra, hogy a
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hallgatók az őket érintő problémákat személyesen megbeszélhessék az általuk kiválasztott oktatóval.
A konzultáció történhet személyesen - az oktató fogadóóráján, vagy előre egyeztetett időpontban -,
illetve a technika adta új lehetőségeket használva elektronikus levélváltás keretében is. A
kapcsolattartás ezen formájának alkalmazása az oktató döntése is, de napjainkban már nem
lehetséges, kívánatos a kapcsolattartás ezen formájától elzárkózni. Arra azonban fel kell hívni a
hallgatók figyelmét, hogy csak olyan kérdésekkel forduljanak tanáraikhoz, amelyekre a tantárgyi
tematika és egyéb, más úton elérhető információs anyagok nem tartalmazzák a választ.

7.4. Gyakorlat

Egy további, az egyetemi oktatás keretében alkalmazott óratípus a gyakorlat. Ez a foglalkozási forma
ad lehetőséget leginkább az egyetemen a választott szak, szakirány tartalmának megfelelő szakma
gyakorlásához elengedhetetlenül szükséges

technikák, szakmai készségek

és képességek

formálására, kialakítására, begyakorlására. Ezen foglalkozásoknak egy része az egyetem falain belül
kerül megszervezésre, amelyeken a korábban elsajátított elméleti ismeretek alkalmazása, a szakma
gyakorlásához elengedhetetlen készségek és jártásságok kialakítására, megszilárdítására kerül sor.
A gyakorlatokhoz sorolhatók a tréningek, amelyek tartalmukat és fogalmi meghatározásukat tekintve
ugyancsak gyakorlatok, de azoknak egy sajátos szervezési és módszertani változatát jelentik. A
tréningek alapvető célja a részt vevő tagok saját élményen alapuló változásának elérése, valamilyen
készség vagy képesség közvetlen fejlesztése. A gyakorlatok szokásos formáitól eltérően itt kiemelten
fontos szerepe van a csoport nagyságának (létszámának) és az alkalmazott módszereknek.
Tréningeket szervezhetnek un. nagycsoportok és kiscsoportok részére, egyetemünkön az utóbbi az
elterjedtebb. A tréningeken a csoportban megvalósuló folyamatok jelentik a tanulás forrását és
terepét. Ezért a csoport létszáma optimális esetben nem lépi túl a 15 főt, mert csak ebben a
csoportnagyságban biztosítható, hogy a tagok közvetlen kapcsolatba léphessenek egymással és
képesek legyenek egymás megfigyelésére és visszajelzések adására. A tréningcsoportokban a
változás alapját a csoporttagok között bekövetkező interakciók jelentik, amelyeket többnyire un.
strukturált gyakorlatok segítségével biztosítanak. A felsőoktatási intézményekben leggyakrabban az
intézmény képzési céljaihoz kapcsolódó tematikával szerveznek tréningeket. Így lehetséges a
hallgatók

kommunikációs

(üzleti

kommunikációs)

készségeket

fejlesztő-,

csapatépítő-,

konfliktusmegoldó-, együttműködési képességeket fejlesztő és speciális szakmai képességeket
kialakító tréningek indítása. Ezek vagy kötelező, vagy többnyire választható tárgyak keretében
kerülnek meghirdetésre. A tanárképzés területén egyre gyakrabban alkalmazzák a tanári személyiség
fejlesztése érdekében. Ezeket a foglalkozásokat mindazon hallgatóknak érdemes ajánlani, akik úgy
gondolják, igényük van saját maguk és társaik jobb megismerésére és bizonyos képességeik speciális
fejlesztésére.
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7.5. Szakmai gyakorlat

A gyakorlatok egy jelentős része az un. szakmai gyakorlatok keretében olyan intézményeknél,
szervezeteknél, vállalatoknál folyik, amelyek leginkább megfelelnek a választott szakterületnek. Így
például terepül szolgálnak ehhez a munkához (élelmiszer) ipari vállalatok, közigazgatási intézmények,
kutató

intézetek,

bankok,

kertészetek.

A

választott

szakma

műveléséhez

szükséges

tevékenységformák kialakítása ebben az esetben a lehető legvalóságosabb környezetben történik,
amely semmilyen más formával nem helyettesíthető. A szakmai gyakorlat terepéül választott vagy
kijelölt szervezetek sok esetben a végzett hallgatók első munkahelyévé is válhatnak, abban az
esetben, ha a jelölt kiemelkedő képességeivel felhívja magára a vezetők figyelmét. A jelenlegi
munkaerő-piaci helyzetet ismerve ez nem kis lehetőség. Ezért érdemes támogatni a hallgatókat
abban, hogy a gyakorlaton színvonalas munkát végezzenek. Erre leginkább a szakmai gyakorlatot
szervező, felügyelő oktatónak van lehetősége, de ebbe a munkába bevonhatja kollégáit is.

7.6. Távoktatás

A felsőoktatásban az információs-kommunikációs technológia fejlődésével egyre inkább teret kap a
távoktatás. A távoktatás alapjait – amint azt már korábban említettük - a programozott oktatás tette le
a múlt század közepén, amelynek a személyi számítógépek és az internet teremtette meg a valódi
technikai feltételeit. Ennek eredménye az e-tanulásos (e-learning-es) oktatási forma, amelynek
legfőbb előnye, hogy nagyon rugalmas tanulási lehetőséget biztosít a hallgatók számára. A tanuló a
számára legkedvezőbb időpontban ülhet le a számítógép elé és saját egyéni ütemében dolgozhatja fel
a tananyagot. Lehetővé teszi, hogy a felhasználó, a tanuló saját személyes igényei szerint alakítsa ki
– mind térben, mind időben – saját tanulási környezetét. Alkalmazása ugyanakkor feltételezi a
számítógéphez való pozitív viszonyt és használatának jó színvonalú ismeretét és képességét.

7.7. A tanulmányok ellenőrzésének-értékelésének módszerei, beszámolók, vizsgák a
felsőoktatásban

A fentiekben sorra vettük egy egyetemen folyó oktatás alapvető szervezi kereteit, óratípusait és most
ismertetjük

a

tanulmányi

eredmények

ellenőrzésére,

értékelésére

szolgáló

módszerek

felsőoktatási sajátosságait. (A középiskolában szokásos ellenőrzési, értékelési módszerekkel egy
későbbi fejezetben foglalkozunk.)

Mint ismeretes, az egyetemen folyó

oktatást félévente

vizsgaidőszak zárja, amely arra szolgál, hogy a hallgatók bemutassák a tanulmányaik során elért
eredményeiket és bizonyítsák, hogy a tananyagot olyan mértékben elsajátították, amely megalapozza
továbblépésüket. Természetesen a tanulmányokban való előrehaladás mértékét nem csak a
vizsgaidőszakban ellenőrizhetik az oktatók, hanem - amint arra már korábban utaltunk – a
szemináriumok is keretet adhatnak ehhez a tevékenységhez. Itt most az ellenőrzés, értékelés
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különböző módszereit mutatjuk be, függetlenül attól, hogy arra a szorgalmi időszakban vagy a
vizsgaidőszakban kerül sor.
Az elsajátított ismereteket és tevékenységi formákat az egyetemen nagyon változatos formában
értékelhetik és ellenőrizhetik. Ezeknek alapvetően két típusuk van, az írásbeli munkák készítése illetve
írásbeli vizsga és/vagy a szóbeli beszámolók, vizsgák letétele. Egy adott tantárgy tantervi
követelményeinek teljesítési módját az oktatónak (tárgyfelelős oktatónak) az adott tárgy tantárgyi
programjában már a tárgy oktatását megelőzően az adott félév kezdete előtt rögzítenie kell. A
hallgatók így már a tárgyak felvétele előtt megismerhetik azokat az elvárásokat, amelyeknek meg kell
felelniük a félév során illetve a vizsgaidőszakban. a félévi tanulmányi munkájukat ennek megfelelően
tudják alakítani. Egy-egy tantárgy követelményei között többféle feladat is szerepelhet, amelyeket
teljesíteniük kell a hallgatóknak a tárgy lezárásához.
A tárgyak követelményeinek megállapítása általában függ a tárgy típusától. Azon tárgyak többsége
esetében, amelyek tanítása csak előadások keretében történik, a vizsgaidőszakban leteendő szóbeli
vagy írásbeli vizsgával zárul. A szemináriumi/gyakorlati foglalkozásokat is tartalmazó tantárgyak
követelményeinek értékeléséhez a szorgalmi időszakban teljesítendő feladatok is társulhatnak. A
(csak) gyakorlati foglalkozások keretében történő tanítás-tanulás eredményességét a szorgalmi
időszak végéig kell értékelnie az oktatónak. Az ismeretek, a tanulmányokban való előrehaladás
mértékét egyre gyakrabban a hallgatók önálló munkáját igénylő feladatok teljesítésével mérik. Ennek
a következő formái lehetségesek: egyénileg, önállóan vagy csoportban elkészített és a
foglalkozásokon bemutatott beszámolók, referátumok, kiselőadások (prezentációk) megtartása,
amelynek értékelése többnyire már a foglalkozáson megtörténik. Sok esetben ezeket a munkákat
szemináriumi dolgozatok formájában, írásban kell elkészíteni és meghatározott határidőig leadni. Az
oktatók ezt követően - szerencsés esetben előre nyilvánosságra hozott szempontok alapján - értékelik
a hallgatók munkáit. A hallgatók tanulási eredményességét elősegítheti az oktató azzal is, hogy a
hallgatóknak a munka megkezdése előtt ajánlásokat fogalmaz meg. Ennek egy lehetséges formája a
következő:
Ajánlások a szemináriumi előadások/dolgozatok elkészítéséhez:
•

Fontos, hogy az szóbeli előadás/dolgozat hosszabb munkálkodás eredménye legyen. Ekkor

lehetőség és idő is van a gondolatok érlelésére, érlelődésére, megvitatására, ellenőrzésére. Ne
hagyják az utolsó éjszakára a felkészülést, a dolgozat megírását!
•

A munka az adott probléma minden főbb vonatkozását fogja át (esetleg utalásokkal). Ha erre

nincs mód, akkor a bevezetőben el kell helyezni a témát egy szélesebb összefüggésrendszerben, és
pontosan ki kell jelölni azt a területet, amellyel az előadás/ dolgozat foglalkozik, így húzva meg a téma
határait. Ez lehetővé teszi azt is, hogy az értékelő ne támaszthasson olyan elvárásokat a munkával
szemben, amelyre az nem vállalkozott.
•

Alapvetően

értekezés

legyen,

elemzést

tartalmazzon,

összefüggéseket

tárjon

fel,

következtetéseket vonjon le. Természetesen az előadás/dolgozat műfajától függően ennek az
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elvárásnak eltérő módon lehet megfelelni. Egy történeti feldolgozás természetesen sokkal több leíró
részt, adatot fog tartalmazni, mint egy empirikus elemző munka, de a történeti jellegű munka is vethet
fel problémákat, hasonlíthat össze eltérő vélekedéseket, vonhat le következtetéseket.
•

Az

előadás/dolgozat

széleskörű,

a

témával

adekvát

módon

szelektált

irodalomra

támaszkodjék, és tükrözze a téma alapvető szakirodalmát. Erre különösen az elméleti megközelítést
alkalmazó munkák irodalom-feldolgozásánál kell ügyelni.
•

Az empirikus kutatási módszereket szakszerűen kell alkalmazni. Ilyen téma feldolgozása

esetén lehetőleg egy már módszertanilag kidolgozott és kipróbált eljárást használjanak.
•

A munka terjedelme feleljen meg a követelményeknek.
Vegyék figyelembe, hogy a terjedelem egyszerre műfaji, így tartalmi probléma is.

•

Az előadás/dolgozat megfelelően tagolt, logikusan felépített legyen. Írásbeli dolgozat esetén

tartalmazzon bevezetőt, amelyben a szerző indokolja meg témaválasztását, keltse fel az olvasó
érdeklődését, esetlegesen köszönetnyilvánításokat is tartalmazhat. A téma kifejtése, a dolgozat fő
része után a munkát zárja összefoglalással, amely integrálja, rendszerbe foglalja a dolgozat
legfontosabb megállapításait, igazolja annak eredményességét.
•

Kezelje a forrásanyagot pontosan, a szöveg közbeni hivatkozások a szabályoknak feleljenek

meg. Tartalmazzon a dolgozat - ha szükséges – jegyzeteket, valamint irodalomjegyzéket és
tartalomjegyzéket. Ne feledkezzen meg a dolgozat készítője a fedőlapon saját nevének, a dolgozat
címének, a készítés évszámának valamint a témát felügyelő tanszék/intézet nevének a feltüntetéséről
sem.
Az ilyen típusú feladatok előnyei, hogy viszonylag nyugodt körülmények között, otthon, könyvtárban, a
korszerű informatikai rendszereket igénybe véve, az egyéni céloktól és időbeosztástól függően
teljesíthetők. Az eredmény a ráfordított időtől és az egyéni igényszinttől függ. Nagyrészt csak a
hallgatón múlik, milyen eredményt ér el, ha pontosan tudja a követelményeket. Ezért fontos pontos
útmutatást adni a hallgatóknak, ha erre a tantárgyi tematika nem tartalmaz elegendő információt.
Az írásban elkészítendő legjelentősebb munka a hallgatók tanulmányait lezáró szakdolgozat
(diplomamunka), amelynek elkészítését a szakszeminárium segíti, amint erre már a korábbiakban
utaltunk. Ennek tartalmi és módszertani követelményeit ebben a fejezetben nem részletezzük, mert az
egyes felsőoktatási intézmények gyakorlata, követelményei ebben nagyon eltérőek lehetnek.
Az egyetemi tanulmányok értékelésére szolgáló, legnagyobb múltra visszatekintő módszer az írásbeli
és a szóbeli vizsga. A korábbi módszerektől ez abban különbözik, hogy egy meghatározott időpontban
és egy meghatározott idő alatt kell a hallgatónak bizonyítania, hogy elsajátította a követelményekben
szereplő ismereteket és tevékenységi formákat. Ez a hallgatók egy részének kedvező helyzetet jelent,
de többeknek igen nagy kihívással járó feladat.
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Az írásbeli vizsga – amellyel a hallgatók az érettségin már biztosan, több tárgy esetében is találkoztak
– sokféle formában is tartalommal valósítható meg, egy-egy vizsgasorban is lehetősége van az
oktatónak nagyon eltérő feladatokat adni. Kérhető pl. egy megadott témakör esszé jellegű kifejtése. Itt
az értékelés alapja lehet, hogy a kifejtés tartalmazza-e mindazokat a kulcsszavakat, amelyek az adott
téma szempontjából elengedhetetlenek, a hallgató pontosan használja, alkalmazza-e a téma leírására
szolgáló fogalmakat valamint bemutatta-e a fő összefüggéseket. Más esetben lehet a feladat egy
probléma megoldása, amely a félév során a szemináriumi vagy gyakorlati foglalkozásokon tanított, a
hallgatók által tanult ismeretek és tevékenységi formák alkotó alkalmazását várja el. Olyan feladat
adása is lehetséges, amelyben meghatározott diagramokat, folyamatábrákat vagy modelleket kell
elemeznie a hallgatónak Nagyon gyakori az írásbeli vizsgasorok, un. tesztek alkalmazása a hallgatók
tanulmányi teljesítményének mérésére. Ebben a következő típusú feladatokat lehet alkalmazni:
•

Asszociációs feladatok, amelyekben ugyanannyi fogalom és ugyanannyi állítás szerepel, és a

megfelelő állításhoz kell a megfelelő fogalmat rendelni.
•

Összefüggések elemzése (relációanalízis). Itt a feladatok állításokat és indoklásokat

tartalmaznak és öt lehetőség közül kell választaniuk a hallgatóknak:.
a) az állítás és az indoklás is helyes (igaz), és az indoklás pontosan megmagyarázza az
állítást;
b) az állítás és az indoklás is helyes (igaz), de a kettő között nincs összefüggés, az
indoklás nem magyarázza meg az állítást;
c) az állítás helyes (igaz), az indoklás helytelen (hamis);
d) az állítás helytelen (hamis), az indoklás helyes (igaz);
e) az állítás és az indoklás is helytelen (hamis).
A köznyelv ezt a feladattípust „igaz/hamis” feladatnak is szokta nevezni.
•

Mennyiségek összevetése (a felsorolt tényezők mennyiségi viszonyát kell megállapítani,

megjelölve a nagyobb/kisebb/egyenlő relációkat).
•

Variációs összefüggések feltárása (különböző jelenségek között fennálló egyenes vagy

fordított arányosságot vagy függetlenséget kell megállapítani).
•

Kiegészítéses feladatok (egy megkezdett mondat – állítás – befejezése, a hiányzó információk

pótlása).
A tesztek megoldásánál a hallgatóknak csábító lehetőség, hogy a valószínűségi számítások szerint
komolyabb előzetes felkészülés nélkül is lehet jó eredményt elérni, csak egy kis szerencse kell hozzá.
Ezt a nem kívánatos lehetőséget a teszt előzetes kipróbálásával (bemérésével) csökkenteni lehet. Egy
másik nézőpontból szeretnénk, ha a hallgatók a tudásért, mint értékért tanulnak, de ez már egy másik
munka tárgya lehet.
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Az írásbeli vizsgáztatás a hallgatók egy részének előnyösebb, mert nem kell a vizsga alatt
szembenézniük a vizsgáztató oktatóval, amely akkor a legkellemetlenebb, ha nem tudják a helyes
választ. Bár vannak olyan hallgatók, akik ezt a helyzetet jobban kedvelik, mert bíznak verbális
képességeikben, és minden helyzetben megtalálják a helyes választ. Az írásbeli vizsga értékelése
ugyanakkor mind a hallgató, mind az oktató szempontjából objektívebb értékelést tesz lehetővé. Itt is
fontos a követelmények pontos tisztázása, a feladatlap megoldásainak nyilvánossá tétele. Ennek
különös jelentősége van abban az esetben, amikor a hallgatók megtekinthetik a dolgozataik
értékelését. Az értékelés kapcsán felmerülő nézeteltérések tisztázása objektíven csak ezen „megoldókulcs” birtokában történhet így az esetleges értékelési hibák esetén a hallgatók is megalapozottan
kérhetik a korrekciót.
Utoljára maradt az egyetemi oktatás talán legnagyobb hagyományokkal és gazdag múlttal rendelkező
értékelési módja, a szóbeli vizsga. A hallgatók szóbeli vizsgára való felkészülését segíti, ha az oktató
a rendelkezésükre bocsátja azokat a témaköröket, vizsgakérdéseket, amelyek a vizsgán
előfordulhatnak. Az egyetemi oktatás sajátossága, hogy a vizsgán nem csak az előadásokon és
szemináriumokon elhangzott ismeretek kérhetők számon, hanem az oktató által a tantárgyi
tematikában meghatározott minden témakör előfordulhat. Az egyetemi foglalkozások ideje ugyanis
nem elegendő minden témakör feldolgozására, sok esetben a hallgatóknak önállóan kell elsajátítaniuk
a tananyagot. A szóbeli vizsga értékelésének szempontja lehet, hogy a hallgató a megkapott témakört
milyen logikai úton haladva mutatja be, képes-e a témát szélesebb összefüggéseiben elhelyezni és a
főbb csomópontokat több szempontból megközelíteni. Ezt az oktató elősegítheti azzal, hogy a téma
kidolgozásához felkészülési időt biztosít, amely alatt a hallgató vázlatot készítet a téma kifejtéséhez.
Nem hallgatható el, hogy a szóbeli vizsga értékelését szubjektív elemek is befolyásolhatják. Az oktatót
az értékelés során befolyásolhatja a hallgató megjelenése, öltözködése, beszédstílusa. A szóbeli
vizsga eredményét, értékelését, osztályozását a hallgató utólag nem vonhatja kétségbe, nem tudja
felülbíráltatni. Az etikus oktatói magatartás ebben az esetben az, hogy egy részletesen kidolgozott
értékelési szempontsort alkalmaz ebben az esetben is a felelet értékelésekor. Több egyetem
tanulmányi és vizsgaszabályzata lehetőséget biztosít a hallgatóknak arra, hogy minden félévben egy
tárgyból javító vizsgát tehetnek, ha nem elégedettek az adott tárgy vizsga-eredményével. Ez nem
azonos az elégtelenre sikerült vizsga javítására szolgáló pótvizsgával, mert itt az elégtelennél jobb
eredmény javítására vállalkozhatnak a hallgatók, saját döntésük szerint.

7.8. Kérdések, feladatok

1. Hasonlítsa össze a középiskolai és az egyetemi oktatás szervezeti kereteit, óratípusait!
Véleménye szerint az eltéréseknek milyen előnyei és hátrányai vannak. Írását töltse fel a csoport
közös felületére, és vitassák meg álláspontjaikat!
2. Az egyetemi oktatás során alkalmazott módszerek közül melyek szolgálják leginkább a hallgatók
aktív tanulását? Indokolja véleményét!

115

3. Milyen ellenőrzési, értékelési formák felelnek meg leginkább annak a követelménynek, hogy a
hallgatók alkalmazható tudásra tegyenek szert képzésük során?
4. Nézze meg az Egy csodálatos elme, a Doktor Szöszi 2001-es és a Mona Lisa mosolya 2003-as
amerikai filmeket! Véleménye szerint a filmekben látható tanulási környezet, tanítási stílus milyen
hatással van a tanulási eredményekre?

8. Kiemelt figyelmet igénylő tanulók

„Mindegy, hogy képességeid mekkorák, fő, hogy a tőled
telhető legjobbat formáld belőlük és általuk.”
Weöres Sánsor
Az első részben már foglalkoztunk azzal, hogy a társadalmi-gazdasági változások felgyorsulása
milyen adaptációs kényszert vált ki a társadalomban. Minden adaptációs folyamatnak vannak
nyertesei és vesztesei. Következményeként a társadalmi differenciák nőnek, amelyek hatása
óhatatlanul megjelenik az iskolákban. Azt tapasztalhatjuk, hogy emelkedik az aránya azoknak a
tanulóknak, akik valamilyen hátránnyal kezdik el az iskolát.

Egy – egy tanulócsoport, osztály

heterogenitása egyre nagyobb, nagy különbségek jelennek meg a tanulók előzetes ismereteiben,
motiválhatóságában, attitűdjében, értékrendjében. Mindezek jelentősen befolyásolják a tanításitanulási folyamat eredményességét, a tanulók sikerességét, jövőbeli lehetőségeit. Egyre több kiemelt
figyelmet igénylő tanuló jelenik meg az oktatási rendszerben. Okaként olyan tényezők jelennek meg
például, mint a családi háttér (a szülők iskolázottsága, a család jövedelmi viszonyai, demográfiai
jellemzői), társadalmi-szociális státusz, a kulturális háttér, etnikai, nyelvi hovatartozás, egészségi,
fizikai és mentális állapot (például tartós betegségek, fogyatékosság).

8.1. Kiket tekinthetünk kiemelt figyelmet igénylő tanulóknak?

Általánosságban talán a legegyszerűbben úgy válaszolhatunk a feltett kérdésre, hogy kiemelt
figyelmet igénylő tanulóknak azokat tekinthetjük, akik alul

- vagy túlteljesítenek oktatási

rendszerünkben. Ez a meghatározás feltételez egy viszonyítási pontot, átlagos diákot, amihez/akihez
értelmezhetjük azt, hogy ki az alul-, illetve túlteljesítő tanuló.
Az alapvető probléma ezzel az értelmezéssel az, hogy minden tanuló egyedi, egyéni jellemzőkkel,
egyéni tanulási, nevelési szükségletekkel rendelkezik. Így az átlag diák, átlagos kompetencia elvárás
több kérdést vet fel. Minden egyes osztályban, tanulócsoportban más és más jelenti az átlagot, a
kompetenciaelemek a tanulási-tanítási folyamatban dinamikusan változnak, változik így maga az átlag
is. A viszonyítási pontot az oktatási rendszer, az aktuális oktatáspolitikai célkitűzések is jelentősen
befolyásolják. Ráadásul a mai magyar közoktatásban az átlagtól való eltérés nem feltétlenül jelenik
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meg pozitívumként. Gyakran találkozhatunk azzal az érveléssel, hogy az átlagtól eltérő tanuló
problémát okoz, több figyelmet, támogatást igényel az egyébként is túlterhelt tanártól, zavarja a
többieket, stb.. Ráadásul az átlagtól való eltérést a tanulók maguk nyereségként, illetve veszteségként
élik meg ennek minden következményével (például: iskolai kurdarcok megélése, korai iskolaelhagyás,
lemorzsolódás, közösségből való kivetődés, stb.), a pedagógusok pedig a tanítási órákon
megpróbálják a különbségek nyesegetésével az átlag felé terelni diákjaikat. Ezeket a törekvéseket
jelentően támogatja oktatási rendszerünkre jellemző szigorú tartalomszabályozás, az egyes
tananyagok tudástartalmának bővülése, a feldolgozáshoz rendelkezésre álló időkeret szűkössége.
Ennek a helyzetnek a megváltozásához többet kell tudnunk diákjainkról, jelentős szemléletváltozás, a
problémák rutinszerű kezelésének megszűnése, innovatív módszertani fejlesztés szükséges. A
változásokban a pedagógusnak kulcsszerepet kell játszania.
A fent megfogalmazottak fenntartása mellett a fogalom tisztázásában segít a jogszabályi környezet.
Tartalmában jelentős változások figyelhető meg.
Csak a XX. század végére alakult ki az a szemlélet, amely különbséget tesz a sajátos nevelési igényű
és a különleges bánásmódot igénylő tanulók között (UNESCO, 1997).
Magyarországon a 2011. CXC. a nemzeti köznevelési törvény 4. paragrafusa definiálja, hogy ma kit
tekinthetünk kiemelt figyelmet igénylő tanulónak.

Megkülönbözteti a különleges bánásmódot

igénylő és a hátrányos, illetve halmozottan hátrányos helyzetű tanulókat. A törvény szerint a
különleges bánásmódot igénylő tanulók közé tartoznak:
-

a sajátos nevelési igényű (SNI),

-

a beilleszkedési, tanulási, magatartás nehézségekkel küzdő (BTM) és

-

a kiemelten tehetséges tanulók.

8.1.1.

Sajátos nevelési igényű tanulók

Azt a tanulót tekinthetjük sajátos nevelési igényűnek a törvény szerint, akiknél egy szakértői bizottság
megállapítja, hogy „mozgásszervi, érzékszervi (látási, hallási), értelmi vagy beszédfogyatékos, több
fogyatékosság együttes előfordulása esetén halmozottan fogyatékos, autizmus spektrum zavarral
vagy egyéb pszichés fejlődési zavarral (súlyos tanulási, figyelem- vagy magatartásszabályozási
zavarral) küzd”. (4.§. 25.)
8.1.2.

Beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók

Ebbe a csoportba az a tanuló sorolandó, aki „az életkorához viszonyítottan jelentősen alulteljesít,
társas kapcsolati problémákkal, tanulási, magatartásszabályozási hiányosságokkal küzd, közösségbe
való beilleszkedése, továbbá személyiségfejlődése nehezített vagy sajátos tendenciákat mutat, de
nem minősül sajátos nevelési igényűnek” (4. §. 3.) Szintén szakértői bizottság véleménye szükséges
ennek megállapításához.
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8.1.3.

Kiemelten tehetséges tanuló

Kiemelten tehetséges tanulónak pedig azt tekinthetjük, aki „átlag feletti általános vagy speciális
képességek birtokában magas fokú kreativitással rendelkezik, és felkelthető benne a feladat iránti
erős motiváció, elkötelezettség” (4.§. 14.)
8.1.4.

Hátrányos helyzetű tanuló

Az 1997. évi XXXI. a gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló törvény 67/A. §. 1.
alapján azokat a tanulókat tekintjük hátrányos helyzetűeknek, akik esetében a szülő vagy gyám:
a) iskolai végzettsége alacsony (legfeljebb alapfokú iskolai végzetség),
b) alacsony foglalkoztatottságú (munkanélküli, illetve a megelőző 16 hónapon belül legalább 12
hónapig álláskeresőkét tartották nyilván)
c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei nem megfelelőek.
8.1.5.

Halmozottan hátrányos helyzetű

A törvény (67/A. §. 1) szerint az a tanuló, aki esetében az előzőek közül legalább két körülmény
fennáll. Ide sorolható a nevelésbe vett gyermek, és az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói
vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
8.2. Különleges figyelmet igénylő tanulók és az iskolarendszer
A jogszabályokban megfogalmazott definíciókból egyértelmű, hogy a különleges figyelem igényét
kiváltó tényezők sokfélék. Ráadásul ezeknek a tényezőknek különböző kombinációi is kialakulhatnak.
Így a tanulói diverzitás igen széles skáláját alakulhat ki. Sokszor találkozhatunk például hátrányos
helyzetű tehetséges tanulóval. Az iskolák legtöbbször nem tudják, illetve bizonytalanok abban, hogy
hogyan viszonyuljanak a kialakuló sajátos helyzetek kezeléséhez, a másság elfogadásához, mit
tegyenek, milyen támogatást, segítséget adjanak, hogyan fejlesszék az alul-, illetve felülteljesítő
diákokat, mikor vegyék igénybe külső szakemberek támogatását, stb.
A történelmi fejlődés során az oktatási rendszer, az iskolák viszonyulása változott ezekhez a
kérdésekhez. A főbb lépcsőfokokat az alábbi táblázat foglalja össze:
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6. táblázat: A társadalmi egyenlőtlenségekre adott válaszok
Forrás: Réthy Endréné, Vámos Ágnes (2006.) 23. oldal

A fenti táblázatból kiolvasható folyamatok felvetik azt a kérdést, hogyan értelmezhető egy oktatási
rendszerrel kapcsolatban az esélyegyenlőség, méltányosság és társadalmi igazságosság kérdése.
Az erre adandó válasz határozza meg azt a szemléleti-, eszköz- és módszertani kereteket, amely a
tanítási – tanulási folyamatban segíti a pedagógust és a tanulót a hátrányok leküzdésében, illetve a
tehetségek kibontakoztatásában.
A magyar oktatási rendszerrel szemben gyakran megfogalmazott kritika: „Magyarországon
nemzetközi összehasonlításban kiugróan nagyok a különböző társadalmi hátrányok mentén
kimutatható oktatási egyenlőtlenségek, ami nem csak a hátrányos helyzetű tanulói csoportok
szempontjából hatalmas probléma, de az oktatási rendszer egészének teljesítményét is rontja,
ráadásul szétsugárzó gazdasági és társadalompolitikai hatása az ország egyik legnagyobb
tehertétele.” (Versenyképes és méltányos oktatási rendszer, Fehér könyv az oktatásról 7. oldal).
Mindez gyenge hátránykompenzációs képességgel, szegregációs törekvések érvényesülésével, a
pedagógiai módszerek differenciálatlanságával párosul.
A probléma súlyát mutatja az alábbi ábra, amelyben a hátrányos helyzetű (HH) és a halmozottan
hátrányos helyzetű (HHH) tanulók aránya látható a 2010/2011-es tanévben:
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9. ábra: HHH és SNI tanulók aránya
Forrás: KIR, Kocsis Ferenc számításai in: Versenyképes és méltányos oktatási rendszer, Fehér
könyv az oktatásról, http://www.hazaeshaladas.hu/ftp/20130512

8.3. Néhány gondolat az esélyegyenlőségről, méltányosságról

Az oktatáspolitikai célkitűzések során egyre nagyobb hangsúlyt kap az esélyegyenlőség és
méltányosság

biztosításának

kérdése.

Az

esélyegyenlőség

különböző

értelmezésével

találkozhatunk. Jelentheti ez az egyenlő hozzáférés elvét. Ekkor az oktatási rendszer minden
tanulónak ugyanazt nyújtja. Ez azonban a tanulók közötti differenciákat az iskolai évek során nem
csökkenti, hanem inkább növeli. Ennek a helyzetnek a fonákságát fejezi a következő kép:

Forrás: http://issuu.com/tka_konyvtar/docs/iskolavezetok-meltanyos-oktatas 11. oldal

120

Az esélyegyenlőséget megközelíthetjük a tanulási eredmények felől. Ekkor az esélyegyenlőséget úgy
teremtjük meg, hogy minden tanulónak a számára szükséges feltételeket biztosítjuk ahhoz, hogy a
kívánt tanulási eredményeket el tudják érni. A hátrányok kompenzálásával biztosítjuk a rendszer
méltányosságát. Ebben az esetben várható, hogy a tanulási eredményekben kisebb különbségek
fognak megjelenni, mint az előző esetben. Természetesen ez nem feltétlenül jár azzal, hogy a
lehetőségeket mindenki kihasználja.

Forrás: http://issuu.com/tka_konyvtar/docs/iskolavezetok-meltanyos-oktatas 12.
Az eredményközpontú méltányosság felfogás is különböző kérdéseket vet fel. Ilyenek például, hogy
mit tekintünk eredménynek, hogyan mérjünk, szükséges-e, igazságos-e minden tanuló számára
ugyanazt az elvárást megfogalmazni? A problémát szellemesen ábrázolja a következő karikatúra:

Forrás: http://issuu.com/tka_konyvtar/docs/iskolavezetok-meltanyos-oktatas 12. oldal
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Mindez további igényt vet fel az esélyegyenlőség, méltányosság, társadalmi igazságosság
fogalmának továbbgondolására (Révai Nóra, 2015.). Nagyon összetett kérdés az, hogy a mai változó
környezetben hogyan értelmezhető mindez. Talán olyan nevelésként és oktatásként határozható meg,
amely során mindenki „ugyanolyan esélyeket kap arra, hogy olyan életet élhessen, amit ő maga
értékesnek tart” (Révai 2015. 19. oldal). Mindez teret ad a különbözőségeknek, egyéni fejlődési
lehetőségeket, tanulási utakat teremtve lehetővé teszi a társadalmi mobilitás különböző formáit.
Ugyanakkor számos problémát (például tanulásszervezési, értékelési, mérési) vet fel egyéni, iskolai
és rendszer szinten is.

8.4. Szelektív vagy integráló iskola segíti jobban a méltányosság megvalósulását?

Noha a szakemberek körében egyre inkább domináns vélemény az integráció szükségessége, a
kérdés körül még ma is gyakran bontakozik ki vita az érintettek különböző érdekei mentén. A
végbemenő spontán társadalmi folyamatok nem kedveznek az integráló, befogadó iskola eszméjének.
Például a szabad iskolaválasztási jog nem szándékolt következménye a szegregációs folyamatok
erősödése. A szegregáció eredményeként nőnek az iskolák közötti különbségek, az iskolák,
tanulócsoportok diákjai egyre homogénebbekké válnak.
Az elitiskolák esetében a diákok (és szüleik) között erős verseny folyik a bejutatásért. Az ide járó
tanulók jövőképe pozitív, továbbtanulási lehetőségeik kedvezőek, a választható alternatívák száma
nagyobb. Ezekbe az iskolában a tanulók általában pozitív attitűddel rendelkeznek, az osztályok
homogenitása

növeli

a

tanítási-tanulási

folyamat

hatékonyságát.

Nagyobb

teret

kap

a

tehetséggondozás, ennek megfelelően az egyéni tanulási utak kialakulása, az önálló tanulás. A
tanárok szívesen dolgoznak ezekben az iskolákban. Lényegesen kevesebb tanulási, magatartási
zavarral találkoznak, alig van hátrányos helyzetű tanuló. Nem kényszerülnek megszokott rutinjaik
radikális változtatására. Általában ezek az iskolák kedvezőbb és korszerűbb tanulási környezetet
tudnak biztosítani tanulóik számára, gyakoribb a csoportbontás. A diákok között erős a versengés.
Nagyon érdekes tapasztalat, hogy emiatt sokszor kisebb az együttműködési készség, az egymás iránt
érzett felelősség. Az ilyen iskolák kevésbé sikeres tanulói sokszor szoronganak, nem alakul ki reális
önképük.
Az elitiskolákkal párhuzamosan szükségszerűen olyan iskolák is kialakulnak, ahol a hátrányos és a
halmozottan hátrányos helyzetű, magatartászavarokkal küzdő tanulók aránya nagyon magas.
Ezekben az iskolákban a problémák sűrűsödnek, nagy a lemorzsolódás, korai iskolaelhagyás,
túlkorosság aránya. Az itt tanuló diákokat sok kudarc éri, jóval korábban kényszerülnek
szakmaválasztásra, kilátásaik lényegesen rosszabbak. Hátránykompenzációról alig, vagy egyáltalán
nem beszélhetünk. Mondani sem kell, hogy ilyen iskolákban nagyon nehéz tanítani. Gyakori a
fegyelmezési probléma, motiválatlanok a diákok, rendkívül kreatívnak és rugalmasnak kell lenni
ahhoz, hogy diákjaink teljesíteni tudják a kimeneti követelményeket.
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A túlzottan szelektív iskolarendszer nagy hátránya, hogy a társadalmi differenciákat konzerválja, illetve
növeli. A hátrányos helyzetet nemzedékről, nemzedékre átörökítheti, gátolhatja a különböző
társadalmi csoportok közötti kommunikációt, együttműködést.
A komprehenzív iskolarendszer megvalósulása esetén az iskolák közötti különbségek csökkennek, az
iskolán belüliek pedig nőnek. A tanulócsoportok heterogén összetételűek. Az iskola integráló,
kultúrájára elfogadó, tanulóközpontú. Nem a hiányzó tudásra, készségre, képességre koncentrál,
hanem az erősségekre, tanulói felé pozitív elvárásokat fogalmaz meg. Ilyen körülmények között
jobban érvényesül az esélyegyenlőség, méltányosság elve. Mivel az iskola alkalmazkodik tanulói
szükségleteihez, kisebb a szorongó, sikertelen tanulók aránya. A tanulási-tanítási környezetre
jellemző a változatosabb tanulási stratégiák, utak kialakítása, újszerű módszertani megoldások
alkalmazása, amelyek segítik az esetleges hátrányok ledolgozását, a tehetségek kibontakozását. A
tanórákra jellemző a csoportos munka, kooperatív tanítás, élményszerű, játékos tanulás. A tanulók
együttműködése, egymás elfogadása, egymás iránti felelőssége erős. Nagyfokú kreativitást, sok időt
igényel a tanároktól a tanórai motiválás, aktivitás és differenciálás megvalósítása (Nem mindegyik
pedagógus vállalja ezt fel szívesen.) Az ilyen légkörű iskolákban a tapasztalatok szerint integrálhatók
a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű, illetve az átlagtól bármilyen irányba eltérő tanulók
is, sikeresen valósulhat meg a tanuló, tanár, szülő és - ha szükséges - speciális szakemberek (pl.
gyógypedagógusok) együttműködése.
Többször megfogalmazódik az az ellenérv, hogy a tehetségesebb tanulók ilyen környezetben
lassabban fejlődnek, a többiek visszahúzzák őket, kevesebb tananyag dolgozható fel, kisebb a
továbbtanulás esélye. A személyre szabott tanítás pedig sokak szerint csak egy álom. Ahol 20-25 fő
van egy tanulócsoportban, ott ez nem valósítható meg.
Hogy melyik iskolarendszer a jobb? Az elméleti kutatások, a különböző kísérleti programok és a
nemzetközi felmérések (pl. PISA) tapasztalatai azt erősítik, hogy a heterogén csoportokban, korszerű
módszerekkel tanulók eredményei jobbak. Várhatóan a hazai oktatási rendszer is ebbe az irányba
mozdul el.

8.4.1. Befogadó (inkluzív) iskola

Az oktatási intézményekben folyó integrációs folyamatok különböző típusait figyelhetjük meg (lásd
részletesebben: Csányi 2000). Kialakulhat például az un. spontán integráció. Ez a leggyakoribb típus.
Ilyenkor a szülő beíratja gyerekét az iskolában, nincs tudatos integrálás. Gyakran találkozhatunk
olyan esetekkel is, amikor az iskola épülete ugyan közös, de a tanulócsoportok között szelektálás
zajlik (például a tehetségesebb tanulóknak, vagy a roma származásúaknak külön csoportot
szerveznek). Ilyenkor a tényleges integráció lehetősége csupán a tanórán kívüli foglalkozásokon,
szabadidős programokban jelenik meg. Ezekben az esetekben az a jellemző, hogy a mássággal bíró
tanuló az, akitől elvárják, hogy igazodjon a többséghez, a megszokott tanulási környezethez, ne
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maradjon el teljesítménye az átlagtól, zárkózzon fel. A pedagógus jellemzően nem változtat
megszokott tanulásszervezési eljárásain, módszerein, a kívánt teljesítmény elmaradásakor általában
hárít, a gyereket és környezetét hibáztatja.
Az integrációnak minőségileg más szemléletét, megvalósulását jelenti az inklúzió. Az inkluzív iskola
filozófiája szerint minden tanuló egyedi és megismételhetetlen, joga van arra, hogy másságával
kirekesztés

nélkül

a

közösség

teljes

jogú

tagja

legyen,

szükségleteinek

megfelelő

kompetenciafejlesztésben vegyen részt. A tanárok reflektáljanak igényire.
Az inkluzív iskolában a pedagógusok innovatívak, az egyéni képességekre alapozva differenciálnak a
tanórákon, a tanítási-tanulási környezetet, eszközöket, módszereket kreatívan alakítják úgy, hogy az
optimális feltételeket megteremtve hatékonyan, a különböző fejlődési ütemekhez igazodva biztosítják
az egyéni kompetenciák összehangolt fejlesztését. Úgy alakítják a tanítási-tanulási folyamatot, hogy
abban a tanuló közreműködően vegyen részt. Korszerű és differenciált értékelési technikákkal és
folyamatos visszacsatolással segítik a motiváltság folyamatos fenntartását.

8.4.2. Különleges figyelmet igénylő tanulók és a pedagógus

A különleges figyelmet igénylő tanulók esetében alapvető fontosságú a differenciálás, perszonalizáció.
Ehhez, függetlenül attól, hogy alul-, vagy felülteljesítő tanulókról van szó, néhány közös jellemzőt
kiemelhetünk (Gintis, 2007.). Egyrészt kiemelkedő fontosságú a tanuló megismerése. Tudnunk kell,
honnan indul, milyen tudással, készségekkel, tapasztalatokkal rendelkezik, mi iránt érdeklődik, melyek
az erősségei, gyengeségei. Ezekre alapozva kell megtervezni a „mit és hogyan” kérdésekre adandó
választ. A tervezés során szem előtt kell tartanunk, hogy hatékonyabb a tanulási folyamat, ha abban a
diák tanulási környezetében biztonságban érzi magát, ha a tanuló partnerként kezeljük és beleszólhat
saját tanulás folyamatába, tanár és diák között kialakul a bizalom. Ez nyitottabbá, érdeklőbbé,
együttműködőbbé és magabiztosabbá teszi diákjainkat. Érdemes hagyni, hogy a tanuló a feladatok
elvégzése során maga jöjjön rá a megoldásra, a tapasztalatok általánosításán keresztül önállóan
tanuljon. Ehhez ingergazdag tanulási környezet biztosításával járulhatunk hozzá. Ebben az
élményalapú felfedezés, tevékenységalapú tanulás kulcsszerepet játszik. Minden tanuló esetében a
játékosság és a humor a sikeresség és az öröm, önbizalom és a folyamatos motiváltság forrása.
Ennek révén sokféle kompetencia fejleszthető.

8.4.3.

SNI és MBT tanulók

A sajátos nevelésű igényű és a beilleszkedési, tanulási, magatartási nehézségekkel küzdő tanulók
egy jelentős része integrálható. A sikeres integráció feltételezi a diák, a szülők, a tanár és szükség
esetén a speciális szakemberek (pszichológusok, gyógypedagógusok) együttműködését. A törvény
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szerint az ilyen problémákkal küzdő tanulók fejlesztő foglalkoztatásra jogosultak, amelyeket fejlesztő
pedagógusok vezetnek.
Napi iskolai gyakorlatunkra azonban még mindig jellemző, hogy az iskolák többnyire bizonytalanok,
nehézségekkel küzdenek a különleges bánásmódot igénylő, bármilyen mássággal rendelkező tanulók
integrálása során. A tanulók megismerése, igényeikhez, nehézségeikhez való napi alkalmazkodás
nem könnyű feladat. Külön odafigyelést, a nehézségek kompenzációja nem kis kreativitást, jelentős
időráfordítást igényel. A sajátosságokból és a hátrányos helyzetekből származó igényeket nemcsak
meg kell ismerni, de ezek kompenzációs lehetőségét fel kell tárni és be kell építeni az órákban.
Ugyanakkor a pedagógusuk általában nem rendelkeznek megfelelő ismeretekkel, módszertanilag nem
kellően felkészültek, türelmetlenek. Sokszor meg kell küzdeniük az előítéletekkel (tanulók, kollégák,
többi gyerek szülei). Nem szívesen kerülnek összetűzésbe a nehezebben kezelhető diákokkal,
szüleikkel. Az egyes iskolákban nagyon különbözően kezelik a beilleszkedési, magatartási, tanulási
problémákat. Sokszor inkább megszabadulni szeretnének a problémát okozó tanulóktól. Ezért túl
hamar kérik a külső szakember segítségét. Gyakori problémakezelési mód a kötelező korrepetálás,
évismétlés, különböző büntetések, mint például intő beírása, óráról való kiküldés, más iskolába
irányítás. Ezek a módszerek általában nem bizonyulnak hatékonynak. Ma még iskoláink túlnyomó
többsége nem tekinthető inkluzívnak. Éppen ezért nagyon fontos a fogadó/befogadó iskola
kultúrájának létrejötte, tantestület egészének szemléletváltása, elfogadó, elkötelezett magatartása. A
tanárokra jellemző attitűd, magatartás mintául szolgál a diákoknak. A pedagógus feladata kettős.
Egyrészt az osztály egészét kell elfogadóvá tennie különböző pedagógiai eszközök, módszerek
alkalmazásával, másrészt pedig az átlagtól eltérő diákot kell abban segíteni, hogy elfogadja saját
másságát, nyitott legyen, ő maga is akarja a befogadást. Az osztályfőnök szerepe kiemelkedő abban,
hogy a többi tanuló megismertje, megértse, elfogadja a különböző helyzetekből adódó nehézségeket.
Érdemes például lehetőséget teremteni arra, hogy szimulációs játékokkal próbálják ki, szerezzenek
személyes tapasztalatokat arról, hogy mivel küzdenek társaik. Így jobban átérzik a problémáikat,
ügyesebben tudják támogatni őket. (Például, ha gyengén látó tanuló kerül az osztályba, akkor
érdemes egy látogatást szervezni a Láthatatlan Kiállításra.)
A már működő inkluzív iskolák hazai és nemzetközi tapasztalatai alapján néhány javaslatot
fogalmazhatunk meg a szaktanárok számára:
-

támogató, a tapasztalatokhoz, képességekhez igazított tanuló centrikus tanítási-tanulási
környezet alakítsunk ki,

-

kölcsönös legyen a bizalom tanár és diák között,

-

az erősségekre támaszkodjunk (ne a másságra)

-

többféle ingert biztosítsunk, hagyjuk meg a felfedezés örömét

-

folyamatos legyen a motiválás (egyéni és csoportos),

-

vegyük figyelembe a tanulók kognitív és tanulási stílusát, a munkavégzés ütemét az egyénre
szabott fejlesztések, feladatok, pozitív elvárások meghatározásakor

-

a feladatok kihívást jelentsenek, de teljesíthetőek legyenek

-

legyen mindig egy elvárt munkatempó,
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-

hagyjunk elegendő időt és önállóságot a feladatok elvégzéséhez, csak akkor adjunk egyéni
segítséget, amikor arra szükség van (segítség nem egyenlő kivételezés!)

-

hagyjuk a tanulókat önmagukban hinni

-

tevékenységorientált, a megtapasztalt élményekhez kötődő legyen az ismeretátadás

-

kooperatív tanítási és tanulási módszerek alkalmazása, amelyek azt az élményt a tanulás
során, hogy számítanak a többiek rám, elfogadnak, szükség van a munkám eredményére a
továbbhaladáshoz, felelős vagyok a csoport egészének sikerességéért

-

a diagnosztizálásnak kiemelt szerepe (mindig arról a szintről érdemes indulni, ahol éppen
tanulóink vannak!) legyen

-

ne féljünk a dicsérettől, jutalmazástól, érzelmeink kimutatásától

-

heterogén csoportok szervezése

-

választási lehetőségek biztosítása

-

változatos tanterek alakítsunk ki

-

figyeljünk a személyiség egészére

-

együttműködés különböző partnerekkel (ha szükséges, akkor időben segítséget kérve!)

-

IKT és web 2.0-ás eszközök adta lehetőségek (módszertani és technikai) kihasználása a
nehézségek kompenzálásában, az óraszervezésben

-

engedjük meg diákjainknak saját digitális eszközeiknek a használatát az órákon (BYOD
módszer)

Végig nézve a felsorolást, be kell látnunk, hogy ezeket az ajánlásokat nemcsak a különleges
bánásmódot igénylő tanulóikkal való foglalkozások során érdemes figyelembe vennünk.

8.5. Kiemelten tehetséges tanulók

Minden iskola pedagógiai programjában kisebb-nagyobb súllyal szerepel, hogy hogyan, milyen
formában segítik a tehetséges tanulók felismerését, fejlesztését, milyen eszközökkel teszik
hatékonyabbá az iskolai tehetséggondozást. Ebben fontos az iskola egészének légköre, a tantestület
hozzáállása. Sok esetben ugyanis, ha egy tanuló unatkozik az órán, szokatlan kérdéseket tesz fel,
másként gondolkozik, mint ahogy azt megszoktuk, nem fogadja el megszokott magyarázatunkat, az
indoklás nélküli megoldásokat, nincs türelme a többiek tempójához, akkor nem feltétlenül tanulási
zavarokra, fegyelmezetlenségre kell gondolnunk és pszichológus után kiáltanunk. Előfordulhat, hogy
éppen egy tehetségesebb gyerekkel van dolgunk, akinek szükségleteihez nem tudtunk megfelelően
alkalmazkodni, nem tudjuk lekötni.
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8.5.1.

Tehetség fogalma

Kit tekintünk tehetségesnek? Az, hogy mit válaszolunk erre a kérdésre, természetesen sokat változott
az elmúlt évtizedekben. Találhatunk egytényezős definíciókat, amelyek a kiváló képességekkel
azonosítják a tehetséget, de az elméleti kutatások eredményei ma már komplex jellegét emelik ki. A
különböző

modellek

közül

a

hazai

gyakorlat

szempontjából

kiemelendő

Mönks-Renzulli

tehetségmodellje:

9.

ábra: Mönks-Renzulli modell (1997)

A modell szerint ahhoz, hogy tehetségről beszélhessünk, három személyiségjegy: a kivételes
képességek, a kreativitás és a motiváltság (nagyfokú elköteleződés) interakciója, egyedi
kombinációja szükséges. A tehetségek kiemelkedéséhez nélkülözhetetlen környezeti feltételként
határozták meg a megfelelő családi- és iskolai környezetet, illetve a társakat.

A modellt

továbbfejlesztve Czeizel Endre (1997). Ezeket a környezeti tényezőket kiegészítette a
„társadalom” és egy úgynevezett „sors” faktorral utalva arra, hogy az olyan háttértényezők, mint a
társadalmi környezet, az egyén életsorsa, egészségi állapota, élettartama jelentősen befolyásolja,
hogy a szunnyadó tehetség megjelenik-e egyáltalán, illetve hogyan bontakozhat ki.
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11. ábra: 2X4 faktoros modell (Czeizel)

Elfogadva a tehetség komplex jellegét hangsúlyoznunk kell, hogy az iskolai tehetséggondozásnak a
személyiség egészére kell kiterjednie. Szakítani kell azzal a korábbi iskolai gyakorlattal, amely a
tehetség fogalmát leszűkíti és csak a képességfejlesztést (logikai-matematikai, nyelvi, térbeli, zenei)
tekinti feladatának. – nem foglalkozik az interperszonális, intraperszonális területekkel.

8.5.2.

Az iskola feladatai

A kiemelkedő képességű tanulókkal való foglalkozás is összetett feladat.

A szaktanárnak,

osztályfőnöknek abból érdemes kiindulni, hogy „minden tanulóban benne van a tehetség csírája”.
Ezért az iskola alapvető feladatai a következőek:
a) A tanulók megismerése (előzetes tudás, tanulási képesség, motiváltság és elkötelezettség,
rövidebb vagy hosszabb távú célokat preferálása, énkép, önismeret stb.).
b) A különböző tanulók esetén azoknak a területeknek a beazonosítása, amelyeken az átlagnál
tehetségesek. (Itt érdemes a szülők, kollegák és a diákok véleményét is figyelembe venni.)
Figyelembe kell arra, hogy alulteljesítő tanulók között is találhatunk szép számmal
tehetségeseket. Ne hagyjuk őket elveszni!
c) Az átlagon felüli képességekkel, motivációkkal, kreativitással rendelkező tanulók erősségeinek
és gyengeségeinek azonosítása alapján meg kell határozni, hogy kitől miben várunk el
fejlődést (pl. tanulmányi eredményben, attitűd változásában, szorgalomban, stb.).
d) Az egyéni tanulási utak kialakításához fejlesztési tervet célszerű összeállítani és ez alapján
haladni, akár a tanórákon, akár tanórán, vagy iskolán kívüli programok szervezésében
(például fakultációk, szakkörök, érdeklődési körök, versenyfelkészítés, táborok szervezése,
stb.). A differenciálás, aktiválás, kooperatív tanulási módszerek ezen a területen is
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hatékonynak bizonyulnak. Következetességgel, az elvárások megfogalmazásával, folyamatos
visszajelzésekkel, a teljesítmények nyomon követésével és értékelésekkel (pl. a sikerek
visszavezetése képességre, szorgalomra, az esetleges sikertelenségeket pedig olyan okokkal
magyarázni, amelyek kiküszöbölhetők a továbbiakban)
e) A fejlesztések tudatos és folyamatos megvalósítása lehetséges a célszerű mértékű
dúsítással, gazdagítással
f)

Figyelni a személyiség egészének fejlesztésére. A középiskolás korosztályban a kortársakkal
való kapcsolat, megfelelési vágy könnyen vezet önértékelési problémákhoz, konfliktusokhoz.
Fontos, hogy a tehetséges tanulói is képes legyen a közösségbe beilleszkedni, tudjon a
„tehetségével megküzdeni és élni”. Olyan osztályközösséget kell kialakítani, ahol az
osztálytársak nem gátolják, hanem segítik a tehetségek kibontakozását (bármilyen
társadalmilag hasznos területen jelentkezik is).

8.5.3.

Gazdagítás, dúsítás

A tehetségfejlesztés során az egyik lehetőség az úgynevezett gazdagítás, amelynek célja a
képességek kötelező tananyagon túli fejlesztése. A gyakorlatban ez történhet17 mélységében, amikor
több lehetőséget nyújtunk a tehetséges tanulónak képességeik, készségeik alkalmazására.

A

tartalmi gazdagítás során a tanulói érdeklődéshez, egyéni igényekhez igazodva egészítjük ki a
tananyagot.

A gazdagítás irányulhat a „feldolgozási képességekre”. Ekkor a kreatív és kritikus

gondolkodás fejlesztése áll a középpontban, többnyire felfedező, interdiszciplináris tevékenységek
révén (Balogh, 2006.). A negyedik irány a „tempóban történő gazdagítás”. Ez azon alapul, hogy a
tehetséges tanulók az adott információkat gyorsabban dolgozzák fel, a komplexebb feladatokat
hamarabb látják át, könnyebben rátalálnak a megoldásokra. Ez lehetővé teszi, hogy a pedagógus
számukra újabb, személyre szabott elemeket vonjon be a tanulási folyamatokba, újabb, komplexebb
feladatokat adjon. Természetesen itt nem egyszerűen a mennyiségre, hanem a minőségre, a
problémák feltárására, különböző megoldási technikák alkalmazására, újszerű problémakezelési
lehetőségek keresésére kerül a hangsúly. Mindez a szaktanár részére jelentős többletmunkát, komoly
felkészültséget igényel. Érdemes a szakmai munkaközösség segítségét kérni.

8.5.4.

Gyorsítás

A gyorsítás alapvető célja a gyorsabb ütemű, egyéni tempójú fejlődés biztosítása. Ez lehetővé teszi a
tehetséges diák számára, hogy korábban tegyen le vizsgákat, előbb lépjen be a következő oktatási
szintre, kihagyjon osztályokat. Az ezzel kapcsolatos feladatok már meghaladják az átlagos tanár

17

Passow (1958) definiálása alapján.
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kompetenciáit,

segíteni

kell

diákjait

a

különböző

tehetséggondozó

programokba

való

bekapcsolódásukat, ösztöndíjak megszerzését.
Összességében kiemelendő, hogy az iskola tehetséggondozás team munka, amelyben az
iskolavezetésnek, szaktanárnak, szülőknek és diákoknak az együttműködésére van szükség. Az
iskolák szintjén a tehetséggondozás inkább befogadó jellegű, tanár-diák között tutor – mentor viszony
alakul ki. Amennyiben egy-egy diák esetében a tehetségfejlesztés feladatai túlfeszítik az iskolai
kereteket, akkor abba speciális területekkel foglalkozó szakembereket kell bevonni, biztosítani kell a
továbblépés szelektív lehetőségét.

8.6. Kérdések, feladatok

1. Nézze meg az alábbi videót! https://www.youtube.com/watch?v=tnnbJ8dyHMA
a) Fogalmazza meg a filmmel kapcsolatos érzéseit!
b) Milyen elemeket emelne ki, amelyeket Ön is tudna alkalmazni tanítási gyakorlatában?
c) Olvassa el: http://nol.hu/belfold/20120302-a_hejokereszturi_csodaiskola-1300982
Foglalja össze KIP lényegét!
2. A Good Will Hunter című 1997ben készült amerikai film alapján gyűjtse össze a
tehetséggondozással kapcsolatos feladatokat, problémákat, módszereket! A film főbb eseményeit
időszalagon ábrázolja! (www.timetoast.com )
3. A következő idézetet elolvasva készítsen egy 20 perces előadást prezentációval együtt az adott
témáról!
„Az erőltetett integráció ott, ahol eleve kudarcra van ítélve, több kárt okoz, mint
hasznot: a kölcsönös alkalmazkodás helyett súlyos konfliktusokhoz vezet, tovább
mélyíti azt az árkot, amit eleve betemetni lett volna hivatott. A magyar társadalom
súlyos szociális állapota, helyzete már régóta nem teszi lehetővé a közoktatási
intézményrendszer számára, hogy teljes körűen (mindenhol, vagy legalábbis a
legtöbb intézményben) megvalósíthassa azt az „ideális” megoldást, amin a különböző

szociális

helyzetű,

s

különböző

fejlettségű

tanulók-

kölcsönös

alkalmazkodásra épülő együttnevelését, együttoktatását, vagyis az integrációt
értjük.” http://www.osztalyfonok.hu/cikk.php?id=914
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