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1. ELMÉLETI ALAPOK AZ EGYETEMI KURZUSOK 
HATÉKONYSÁGNÖVELÉSÉHEZ 
 
Az agrár-szakterületi tantárgyak korszerű, hatékony oktatásának tárgyalása elképzelhetetlen 
anélkül, hogy az olvasó ne rendelkezzen alapvető tanuláselméleti fogalmakkal. Ebben a fejezetben 
a legfontosabb tanuláselméleti alapok áttekintése után tárgyaljuk az agrár-szakterületi tantárgyak 
megértésének, tanulásának fontosabb problémáit, valamint bemutatjuk az alkalmazható tanítási 
módszereket azok előnyeivel és hátrányaival. 
 
1.1.  Tanuláselméleti alapok 
 
Ebben az alfejezetben a manapság leginkább elterjedt és elfogadott három tanulási modellt 
vázoljuk fel. 
 
1.1.1. A tanulás mint információfeldolgozás 
 
Az információfeldolgozási modell (1. ábra) szerint a környezetből érkező rengeteg információnak 
csak töredéke jut el az ún. érzékelési szűrőn keresztül a munkamemóriába (vagy más néven rövid 
távú memóriába). A munkamemóriában az információ csak rövid ideig (néhányszor tíz 
másodpercig) tartózkodik. Ez alatt vagy létrejön a feldolgozás és átkerül a hosszú távú memóriába, 
vagy felejtés következik be. A munkamemória kapacitása véges és kicsi (általában 7 ± 2 
információegység).  
 

 
1. ábra. A tanulás információfeldolgozási modellje (Johnstone, 2000 nyomán). 

 
A munkamemóriában feldolgozott új információ hosszú távú memóriában való rögzítése 
alapvetően négyféle módon (értelmes tanulás, tévképzet kialakulása, lineáris sorban való rögzítés, 
magolás) történhet. 
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Amennyiben az új információ illeszkedik a már meglévő ismeretekhez, úgy értelmes tanulás jön 
létre. Értelmes tanulással rögzíthető ismeret például a közel azonos molekulatömegű szerves 
vegyületek relatív forráspontja, amennyiben a tanuló tisztában van a másodrendű kémiai kötések 
kialakulásának szerkezeti feltételeivel, relatív erősségével és kapcsolatával az anyagok 
forráspontjával. 
 
Előfordulhat azonban, hogy az új ismeret illeszkedése a már meglévő ismerethez csak látszólagos, 
ekkor jön létre a fogalmi megértés zavara, így alakulhat ki a tévképzet. Például számos hallgató 
gondolja azt, hogy a béta-sugárzást alkotó elektronok az atom elektronburkából származnak és 
nem az atom magjából. Az új ismeret (az atomból kilépő egyik sugárzás elektronokból áll) és a 
már meglévő ismeret (az atom atommagból és elektronburokból áll, ez utóbbi tartalmazza az 
elektronokat) látszólag jól illeszkedik egymáshoz, a tanuló azt hiszi, hogy a meglévő ismeretei 
alapján helyesen értelmezi a béta-sugárzás eredetét. 
 
Az ismeretek lineáris sorban való rögzülése nagyon gyakori a természettudományokban. Így 
rögzítünk sorozatokat, levezetéseket. Kémiában a leggyakoribb előfordulása ennek a telített, nyílt 
láncú szénhidrogéneknek a homológ sorban elfoglalt helye és molekulájuk szénatomszáma közötti 
kapcsolat megállapítása. Kezdetben a hallgatók ujjaikat használva számolják ki, hogy pl. hány 
szénatomos a hexán. 
 
A magolás – noha van némi pejoratív felhangja – létező, gyakran szükségszerű tanulási forma. 
Gondoljunk például képletek, adatok tanulására. Ilyen esetekben segíthetünk a hallgatóknak 
megfelelő memorizálási technikákkal, vagy ösztönözhetjük őket arra, hogy ilyeneket találjanak ki. 
Példaként említhetjük azt a kérdést, hogy hány hidrogénkötéssel kapcsolódik egymáshoz a DNS-
ben az adenin és a timin, valamint a guanin és a citozin. Ezt csak akkor tudnák a hallgatók 
értelmes tanulással rögzíteni, ha ismernék a DNS-molekulában található négy nukleotidbázis 
molekulájának pontos szerkezeti képletét. Mivel ennek ismerete nem feltétlenül elvárás, ezért 
alkalmas memorizálási technikával segíthetjük a rögzítést (2. ábra). A baj akkor van, ha olyan 
ismereteket is, amelyeket értelmes tanulással lehetne rögzíteni, memorizálási technikával rögzítik 
a hallgatók – olykor tanáruk biztatására.  
 

 
 
2. ábra. A bázispárok közötti hidrogénkötések számának egy lehetséges memorizálási technikája. 

 
1.1.2. A kognitív terhelés elmélete 
 
A pszichológiában széles körben elfogadott az a megközelítés, hogy az embereknek a világról 
összegyűjtött tudása ún. sémákban tárolódik (Neisser, 1984; Eysenck és Keane, 1997). Ezek a 
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sémák a gondolkodás vagy cselekvés olyan szervezett mintázatai, amelyek tapasztalatainkat 
azonnal előhívható és a felhasználás szempontjainak megfelelő formában tárolják. A tanulás 
ebben a fogalomrendszerben nem más, mint a meglévő sémákból újabb, átfogóbb sémák 
létrehozása. Egy adott témakör szakértőit az különbözteti meg a kezdőktől, hogy a témakörrel 
kapcsolatos sémakészletük sokkal gazdagabb és sokkal integráltabb is. A tanulás egyik 
legfontosabb kognitív színtere a munkamemória (1. ábra), amelyben az információ feldolgozása, 
vagyis az új, integrált sémák létrehozása történik. Ennek a folyamatnak a hatékonysága attól függ, 
hogy a feldolgozandó sémák száma hogyan viszonyul a munkamemória meglehetősen kicsi és 
korlátozott kapacitásához. 
 
A kognitív terhelési elmélet (cognitive load theory) (Sweller, 1994; Sweller, Van Merrienboer és 
Paas, 1998; Cooper, 1998): kiindulópontja az a tény, hogy az emberek munkamemóriájának 
kapacitása erősen korlátozott: 7 ± 2 információegység (az információegység lehet: adat, művelet, 
és ezek összefüggő rendszere: tömb, séma) – és ebben a tekintetben nincs nagy különbség az 
egyes emberek között. (Megjegyezzük, hogy az ún. hosszú távú memória kapacitása – jelen 
tudásunk szerint – végtelen.) Mivel azonban a kicsi és az óriási sémák is ugyanúgy egy 
információegységnek számítanak – ugyanannyi helyet foglalnak el a munkamemóriában –, ezért 
azoknak az embereknek a szellemi teljesítménye lesz jobb, akiknek nagyobb, jobban integrált 
sémáik vannak. A kognitív terhelési elmélet szerint valójában 2-3 információs sémát tudunk 
egyidejűleg feldolgozni, mert a feldolgozó mechanizmusok maguk is sémák, melyek szintén 
foglalják a helyet a munkamemóriában. Az elmélet alapvető célkitűzése, hogy meghatározza 
azokat a tanulási körülményeket, amelyek minimalizálják a munkamemória terhelését, és ez által 
hatékonyabbá teszik a tanulást. 
 
Sémáinkat mindaddig megőrizzük, amíg a tapasztalat rá nem ébreszt bennünket használhatóságuk 
korlátaira. Ez azonban nem jelenti a sémák kidobását, csupán azok módosítását és bővítését, ami 
egy bizonyos szint fölött már fogalmi váltást eredményezhet. Az oktatás gyakran esik abba a 
hibába, hogy a régi sémákat figyelmen kívül hagyja, vagy le akarja cserélni az újra, ahelyett, hogy 
bővítené és hozzá kapcsolná az új ismereteket. Különösen gyakori ez akkor, ha a régi séma 
hétköznapi tapasztalatokon alapszik, míg az új a tudomány nyelvén van megfogalmazva. Ilyen 
esetekben a régi és az új séma egymás mellett létezik, és kritikus – általában nem tipikus iskolai – 
helyzetben a régi győzedelmeskedik, mivel az mélyebben gyökerezik, mint az új séma. Az ilyen, 
fejlődésben megrekedt hétköznapi sémák állnak a tévképzetek többsége mögött. Ilyen például az 
anyag szerkezetéről való gondolkodásban a folytonos anyagkép, vagy az anyag tulajdonságainak 
az anyagot felépítő részecskékre történő levetítése (Taber, 2001a; Kind, 2004; Tóth, 2004b). 
 
A kognitív terhelési elmélet több módszert kínál, amelyek bizonyítottan növelik a tanulás 
hatékonyságát, ugyanis kisebb belső memóriaterheléssel, több lépésben juttatják el a hallgatókat a 
probléma megoldásához szükséges sémák kialakításához. Ezek a következők (Cooper, 1998): 
 
Nyílt végű feladatok. Először nem azt kérdezzük, hogy merre kell elindulni a helyes megoldás 
érdekében, hanem csak azt vesszük sorra, milyen irányokba lehetne egyáltalán elindulni. Az így 
kapott alternatívákat sorra véve áttekinthető, melyik hova vezet, és így – több lépésben – 
eljuthatunk a probléma megoldásáig. 
 
Kiegészítések. Egy kész megoldási séma hiányzó részleteinek kitalálása szintén elősegíti a 
megoldáshoz szükséges séma kialakulását. 
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Kidolgozott példák. Kész megoldási sémák részletes tanulmányozása, megbeszélése, 
értelmeztetése szintén hatékony módszere a sémakialakításnak. 
 
Variabilitás. Több hasonló, de egyes részleteiben eltérő feladat elemzése segíti az elmét abban, 
hogy a hasonlóságok felismerésével, különösebb magyarázat nélkül is megragadja a feladatokban 
rejlő közös lényeget. 
 
A gondolati és cselekvési sémák építésénél feltétlenül tekintettel kell lennünk a következő 
tényezők hatására: 
 
Figyelemmegosztás. Ha a bemutatott tananyag vagy feladat több részből áll, amelyek egymástól 
elkülönülve jelennek meg (pl. ábra és alatta szöveg), akkor a diákok vagy az egyik, vagy a másik 
részt látják egyszerre, ami megnehezíti azt, hogy egy sémába tömörítsék az információkat. Sokkal 
hatékonyabbak tehát az olyan ábrák, amelyekben a magyarázó szöveg magában az ábrában 
található megfelelő szövegdobozban vagy szövegbuborékban. 
 
Redundáns információk. A kezdőknek szükségük lehet arra, hogy a tananyagban részletes, 
redundáns információk legyenek. (Például egy olyan ábra mellett, amely önmagában is 
tartalmazza a mondanivalót, a kísérő szöveg tovább mélyítheti a megértést.) Ugyanakkor azok 
esetében, akik már mélyebb tudással rendelkeznek (szakértők), az ilyen kísérő szöveg 
(redundancia) nem biztos, hogy segít, inkább zavaró lehet. 
 
Modalitási hatás. Kísérletek bizonyítják, hogy az egyidejűleg feldolgozható sémák száma 
növelhető, ha hangi és képi információkat is adunk a tanulóknak. Ez azt jelenti, hogy például egy 
ábrához adott szóbeli magyarázat kisebb kognitív terheléssel jár, mintha a magyarázat is írásbeli 
lenne. 
 
Számos kutatás igazolja, hogy a munkamemória kapacitásának meghatározó szerepe van a tanulás 
sikerességében, illetve sikertelenségében (pl. Johnstone, 2010; Reid, 2008, 2012). A gyerekek 
munkamemória-kapacitása nagyon kicsi, de az életkorral nő, egészen kb. 16 éves korig. Ekkor 
eléri a felnőttekre jellemző értéket (7 ± 2), és tovább nem növekszik. Ugyanakkor, azt is 
kimutatták, hogy az azonos életkorú gyerekek munkamemória-kapacitása olyan mértékben 
különbözhet, hogy akár kétszerese is lehet az egyiké a másikénak (Gathercole és Alloway, 2007). 
 
1.1.3. A konstruktivista tanuláselmélet 
 
A konstruktivista tanuláselmélet (3. ábra) szerint a tanulás kimenetele és fajtája szempontjából 
döntő annak a kérdésnek a vizsgálata, hogy az új ismeret és a már meglévő ismeretek (kognitív 
értelmező rendszer) között van-e ellentmondás. Ennek a kérdésnek a részletes vizsgálata alapján 
lehet levezetni a tanulás hétféle kimenetelét (közömbösség, problémamentes tanulás, kizárás, 
magolás, meghamisítás, kreatív mentés, konceptuális vagy fogalmi váltás) (Nahalka, 1998a, 
1998b, 1998c, 2002b). Vegyük példaként a gyerekeknek az anyag szerkezetére vonatkozó 
ismereteit. Felmérések bizonyítják, hogy a tanulók még iskolai tanulmányaik vége felé is döntően 
a folytonos anyag modelljéből próbálják értelmezni az anyagok tulajdonságait és változásait (pl. 
Nahalka, 2002b; Tóth, 2003a, 2004a, 2004b, 2004c, 2009). Mi történik, ha egy ilyen folytonos 
anyagképpel rendelkező tanuló szembe találja magát azzal az új információval, hogy az anyag 
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apró részecskékből (atomokból, ionokból, molekulákból) épül fel? Hogyan rögzítheti ezt az eddigi 
anyagképének ellentmondó új információt? Előfordulhat, hogy nem fogadja el, azaz nem tanulja 
meg és nem hajlandó ezt az új ismeretet használni. Ezt nevezzük kizárásnak. Az érzékelhető 
ellentmondás ellenére is megtörténhet a rögzítés (feldolgozás) például azért, mert meg kell tanulni 
és az iskolában „vissza kell adni” ezt az új ismeretet. Ezt nevezzük magolásnak. További 
lehetőség, hogy a tanuló megpróbálja ezt a két dolgot egymással összekapcsolni („lehorgonyzás”). 
Ez csak úgy lehetséges, ha valamelyik ismeret megváltozik. Amennyiben az információ változik 
meg, létrejön egy tévképzet, és ezt a tanulást a modell meghamisításnak nevezi. Ilyen lehet 
például az, hogy a tanuló elfogadja ugyan, hogy az anyag apró részecskékből áll (pl. cseppekből, 
szemcsékből), de ezeket ugyanolyan tulajdonságokkal (színnel, sűrűséggel, keménységgel) 
ruházza fel, mint magát az anyagot. A fogalmi fejlődés magasabb fokát jelenti a kreatív mentés, 
ami akkor jön létre, ha a belső értelmező rendszerben történik változás, bár ez nem alapvető 
változás. Például a tanuló elfogadja, hogy az anyag kémiai részecskékből (atomokból, 
molekulákból, ionokból) épül fel, és ezeknek a részecskéknek a tulajdonságai nem egyeznek meg 
az anyagi rendszer tulajdonságaival, de feltételezi, hogy a részecskék között valamilyen folytonos 
anyag (pl. levegő) található. A konceptuális (vagy fogalmi) váltás egy olyan minőségi változás, 
melynek során a folytonos anyagképet felváltja a részecskeszemlélet. 
 

 
3. ábra. A konstruktivista tanulásmodell blokkdiagramja (Nahalka, 1998b és 2002b nyomán). 

 
 
1.2. Az agrár-szakterületi tárgyak tanulásának nehézségei 
 
A tanulási nehézségeket, a fogalmi megértési zavarokat alapvetően két oldalról közelíthetjük meg. 
Egyrészt a hallgatók oldaláról, másrészt a tananyag oldaláról. 
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1.2.1. A hallgatók tananyaghoz kapcsolódó gondolkodásának jellemzői 
 
A hallgatók számos olyan előzetes tudással, a mindennapi tapasztalatokon alapuló hiedelemmel 
érkeznek az egyetemre, amely megnehezíti a tananyag helyes megértését. 
A p-primek (fenomenologikai primitívek) olyan tapasztalatokon nyugvó naiv axiomák, melyek 
igazságtartalmát gondolkodás nélkül elfogadjuk (Tóth, 2013). A fogalmat diSessa (1983; 1988; 
1993) vezette be a tanulók fizikai fogalmakkal kapcsolatos megértési problémáinak és hibás 
feladatmegoldásainak értelmezésére. A p-prim nem egy tanult fogalom, hanem a mindennapi 
tapasztalatból levont következtetés, amely egy-egy jelenséget ír le. Amikor egy problémát kell 
megoldanunk, akkor gyakran nyúlunk ezekhez a rövidített gondolkodási sémákhoz – nem ritkán 
sikerrel. A p-primek egyik nagy haszna, hogy gyors döntést, válaszadást tesznek lehetővé. 
Ugyanakkor, mivel gondolkodás nélkül elfogadjuk őket, ezért számos esetben helytelen döntésre 
jutunk, ha nem elemezzük a megoldandó probléma finom szerkezetét. A p-primek fogalmi 
megértési zavarokban játszott szerepét elsősorban a fizikában tanulmányozták (pl. diSessa, 1983, 
1988, 1993; Masson és Legendre, 2008; Hammer, 1996). De találunk példákat a nemzetközi és 
hazai szakirodalomban a fogalmi megértésben betöltött szerepükre a kémiában (Taber, 2008; 
Tóth, 2013; Bárány és Tóth, 2015) és a biológiában (Southerland és mtsai, 2001) is. A 
következőkben röviden áttekintünk néhány gyakori p-primet. 
 
A több – jobb (hatékonyabb). Sok mindennel úgy vagyunk, hogy ha több van belőle az jobb, 
mintha kevesebb lenne. Gondoljunk például a pénzre, a tudásra, a munkaerőre, a technikai 
felszereltségre stb. Vegyünk egy példát: „Mikor lesz melegebb a víz, ha 5 percig forraljuk, vagy 
ha 15 percig forraljuk?” A tipikus hibás válasz: Ha 15 percig forraljuk a vizet, akkor melegebb 
lesz, mintha csak 5 percig forralnánk. A helyes válasz viszont az, hogy a hosszasabb forralás nem 
változtatja meg a víz hőmérsékletét. Az valóban igaz, hogy ha tovább melegítjük a vizet, akkor 
valószínűleg a hőmérséklete magasabb lesz, mintha csak rövid ideig melegítjük. De forrás során a 
folyadék (és így a víz) hőmérséklete nem változik. Tehát fölösleges energiapazarlás a vizet forrás 
után is tovább forralni. És most nézzünk egy kifejezetten kémiai problémát: „Melyik erősebb 
bázis: a piridin vagy a pirimidin?” (Tóth, 2013; Bárány és Tóth, 2015). A tipikus hibás válasz: A 
pirimidin, mert abban két nitrogénatom is van. A helyes válasz viszont: A piridin. Ugyanis a 
báziserősség attól függ, hogy a nitrogénatomon található nemkötő elektronpár mennyire lazán 
kötött. A pirimidinmolekulában a két nitrogénatom miatt a nemkötő elektronpárok erősebben 
kötöttek, mint a piridinmolekulában. Ezért a piridin az erősebb bázis. 
 
A több – nagyobb. Ha több almánk, könyvünk, ruhánk van, az nagyobb kupac alma, könyv és 
ruha. Ez mindennapi tapasztalat. „Hogyan változik az atomok mérete a rendszámmal a 
periódusokban az s- és a p-mezőben?” (Tóth, 2013; Bárány és Tóth, 2015). A tipikus hibás válasz: 
Mivel a rendszámmal nő az atommagban található protonok száma, valamint az elektronburokban 
lévő elektronok száma, ezért az atomok mérete a rendszámmal nő. Ezzel szemben a helyes válasz: 
Az atomok mérete csökken. Valóban nő az atommagban lévő protonok és az elektronburokban 
található elektronok száma. Azonos periódus esetén azonban ezek az elektronok ugyanazon az 
elektronhéjon találhatók. A rendszám növekedésével tehát egyre több pozitív töltésű és negatív 
töltésű részecske közötti vonzás érvényesül, ami az atom méretének csökkenését vonja maga után. 
 
A keményebb – stabilisabb. Számos tapasztalatunk van arról, hogy egy tárgy keménysége és 
stabilitása gyakran együtt járó fogalmak. Ráadásul a hétköznapi értelemben stabilitás inkább az 
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állandóságra, a változásokkal szembeni ellenállásra vonatkozik, és nem annyira a termodinamikai 
stabilitásra. Kérdés: „A szén két kristályos módosulata közül, a gyémánt és a grafit közül, melyik 
a stabilisabb?” A tipikus hibás válasz: A gyémánt, mivel az a legkeményebb ásványi anyag. A 
helyes válasz: A grafit belső energiája kisebb a gyémánténál, ezért – szokásos körülmények között 
– a grafit a szén stabilis módosulata (Tóth, 2013; Bárány és Tóth, 2015). 
 
A nedves – nehezebb. Szintén hétköznapi tapasztalataink alakítják ki ezt a naiv axiomát. A nedves 
homok, a nedves ruha, a nedves fa valóban nehezebb, mint a száraz homok, ruha vagy fa. „Melyik 
a nehezebb? Az azonos térfogatú, hőmérsékletű és nyomású száraz levegő vagy nedves levegő?”A 
tipikus hibás válasz: Mivel a nedves levegőben víz is van, ezért az a nehezebb. Ezzel szemben a 
helyes válasz a következő: Mivel a két gáz állapota megegyezik, ezért – Avogadro törvénye 
értelmében – bennük a molekulák száma is megegyezik. A vízmolekulák tömege viszont kisebb, 
mint az oxigénmolekulák vagy a nitrogénmolekulák tömege, tehát a száraz levegő a nehezebb – 
pontosabban, a száraz levegőnek nagyobb a sűrűsége (Tóth, 2004c, 2013; Turányi és Tóth, 2011, 
2013; Bárány és Tóth, 2015). 
 
A szilárd – nehezebb. Az előző p-primhez hasonló az is, hogy a szilárd anyagok nehezebbek – 
nagyobb a sűrűségük – mint a folyadékok vagy a gázok. Arra a kérdésre, hogy „Melyik a nagyobb 
sűrűségű, a fémnátrium vagy a víz?” egy vizsgálatban (Bárány és Tóth, 2015)  vegyipari 
szakközépiskolások 59%-a szerint a nátrium sűrűsége nagyobb, mint a vízé. 40%-uk tudta a 
helyes választ, hogy a víz sűrűsége nagyobb a nátriuménál. Az indoklásokban megjelent „a szilárd 
az nehezebb” p-prim 23%-ban: „a fémnátrium sűrűsége nagyobb, mert az szilárd/fém”, de a tanult 
ismeretek helytelen alkalmazása is 12%-ban „a fémnátrium nagyobb sűrűségű, mert moláris 
tömege nagyobb, mint a vízé”. 
 
A természetes – egészséges. Számos tapasztalat és különösen reklám alakítja ki bennünk ezt a naiv 
axiomát. Mintha az életerő-elmélet modern változatával állnánk szemben. Az élő szervezet által 
előállított anyagokban van valami plusz, ami a mesterséges anyagokból hiányzik. Kérdés: „Melyik 
az egészségesebb: a paprikából kivont C-vitamin, vagy a gyógyszergyárban szintetikusan 
előállított C-vitamin?” (Tóth, 2013; Bárány és Tóth, 2015). A tipikus hibás válasz: A paprikából 
kivont C-vitamin, mivel az természetes eredetű. A helyes válasz: Amennyiben mindkét forrásból 
származó C-vitamin kellően tiszta, akkor élettani hatásukban semmiféle különbség nincs. Ha a 
kérdést úgy tesszük fel, hogy „melyik az egészségesebb: C-vitaminszükségletünket zöldségek és 
gyümölcsök fogyasztásával fedezni, vagy C-vitamin-tabletták szedésével pótolni?” – akkor már 
árnyaltabb a kép. A zöldségekkel és gyümölcsökkel ugyanis nem csak C-vitamint viszünk be a 
szervezetünkbe, hanem egyéb, létfontosságú anyagokat (ásványi anyagokat, antioxidánsokat). 
Persze, ebben az esetben is van egy kockázati tényező, mégpedig az, hogy vagy a 
növénytermesztés során nem szakszerűen használt növényvédő-szerek, műtrágyák és 
bomlástermékeik is jelen lehetnek a fogyasztott zöldségben, gyümölcsben, vagy éppen a 
növényvédelem elmaradása miatt elszaporodott gombák toxinanyagai okozhatnak későbbi 
egészségkárosodást. A szintetikusan előállított C-vitamint tartalmazó tabletták pedig – kis 
mennyiségben – tartalmazhatnak olyan, a gyártás során képződött köztitermékeket, amelyek tartós 
fogyasztás esetén egészségkárosító hatásúak lehetnek. 
 
A káros (az ártalmas) – csúnya. Gyerekmesékben, romantikus történetekben a gonosz általában 
csúnya. A csúnya élőlényektől az emberek többsége fél, azokat félelmetesnek tartja. „Mi lehet az 
ún. méregtelenítő lábfürdőkben képződő csúnya, barna színű csapadék?” (Tóth, 2013). Tipikus 
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hibás válasz: A szervezetünkből kiáramló méreganyag. A helyes válasz: A lábfürdőben külső 
egyenáramú áramforrás és vas anód esetén képződő vas(III)-hidroxid csapadék. Ezt a trükköt – 
nyugodtan nevezhetjük csalásnak is – alkalmazzák a víztisztító-berendezésekkel házaló ügynökök 
is. Az általunk használt ivóvízbe elektródokat – köztük vasból készült anódot – helyeznek, majd 
egyenáram hatására megindul az elektrolízis, amelynek során az anódon a vas oxidálódik, a 
katódon pedig hidroxidionok képződnek. Ezek eredményeként alakul ki a barna színű vas(III)-
hidroxid csapadék. Ez tehát nem a víz szennyezettségére utal! 

 
1.2.2.  A tananyag néhány megértést nehezítő jellemzője 
 
A tananyagnak számos olyan jellemzője lehet, amely a szakértő számára triviális, ám a kezdő 
számára komoly megértési nehézséget jelent. Nézzünk néhányat! 
 
Eltérő köznapi és tudományos jelentés. Az oktatás során nagyon sok problémát okozhat, hogy 
bizonyos fogalmaknak egymástól eltérő köznapi és tudományos jelentése van. Ilyen fogalmak pl. 
a csapadék, kristályvíz, sűrűség, olvadás, forrás, vas, levegő, nejlon, szóda, só, hidrogénezés, 
alkohol, rács (Tóth, 2000). 
 
Régi elnevezés – megváltozott jelentés. A legtöbb tudományos fogalom jelentése a tudomány 
fejlődése során megváltozott, de az elnevezés, amely továbbra is az eredeti, értelmezéshez 
kötődik, megmaradt. Ilyen fogalmak például: az oxidáció, a relatív atomtömeg, a homogén 
reakció, az aromás vegyület, a szénhidrát (Tóth, 2000). 
 
Kontextusfüggő jelentés. A tudományos fogalmak egy része korántsem olyan jól definiált, mint 
ahogy azt a tudományos fogalmaktól elvárjuk (Taber 2001a, 2001b; Tóth 2000, 2002). Ez részben 
kapcsolatos bizonyos fogalmak (pl. pH, alkohol, romás vegyület) definíciójának didaktikai 
szempontból indokolt leegyszerűsítésével vagy egyes fogalmak szűkebb és tágabb értelmű 
jelentésével (pl. koncentráció, proton, polimerizáció,), Ezeknek a fogalmaknak a tanítása során 
különösen nagy gonddal kell eljárnunk. Minden egyes témakör tárgyalása előtt tisztázni kell az 
adott fogalom jelentését. Arra a tesztkérdésre például, hogy hány proton van az ammóniumionban, 
a szakértők (vegyészek) többsége az 1-et, esetleg a 4-et jelölte meg helyes válaszként, de semmi 
esetre sem a 11-et. A vegyészeket ugyanis csak az a proton érdekli, amely sav-bázis reakcióban 
átmehet a savról a bázisra, de érdektelen számukra az atomok magjában (tehát például a 
nitrogénatom magjában) található proton. 
 
Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás 
 
A fogalmi fejlődés a fogalmi rendszer mennyiségi bővülése, gyarapodása. A fogalmi váltás 
viszont egy minőségi változás, a kognitív struktúrában alapvető, új kapcsolatok kialakulásával, 
régi kapcsolatok gyengülésével járó folyamat. Piaget (1970) szóhasználatával élve a fogalmi 
fejlődés az új információk asszimilációját, a fogalmi váltás a fogalmi rendszer átszerveződését, 
akkomodációját eredményezi. 

Kezdetben azt hitték, hogy a fogalmi váltás azt jelenti, hogy a régi ismeretet lecseréli az új 
ismeret. Ma már inkább az a nézet az elfogadottabb, hogy a régi és az új ismeret sajátos 
együttélése (szimbiózisa) valósul meg, és a kontextustól (is) függ, hogy mikor, melyik 
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aktivizálódik. A fogalmi váltásnak igen széles körű a tudományos irodalma. Ezek viszonylag 
részletes áttekintése olvasható Korom (2005) és Dobóné (2008) monográfiájában. 
 
Az ún. természetes fogalmakkal kapcsolatos fogalmi fejlődés és fogalmi váltás általános sémáját 
mutatja be a 4. ábra. Az ilyen fogalmakkal kapcsolatban a tanulók általában már rendelkeznek egy 
naiv értelmező kerettel még azelőtt, mielőtt bekerülnének a szervezett oktatásba. A mindennapi 
tapasztalatokon alapuló iniciális modellek kerülnek szembe az iskolai oktatás során megismert 
tudományos modellekkel. Ezek keveredése eredményezi a szintetikus modelleket, amelyek 
általában tévképzeteket tartalmaznak. 
 
 

 
4. ábra. A fogalmi fejlődés és fogalmi váltás általános sémája. 

 
A következőkben néhány konkrét példán keresztül mutatjuk be a fogalmi fejlődés és fogalmi 
váltás jellemzőit. 
 
Az anyag szerkezetére vonatkozó modellek esetében ez a fogalmi fejlődés a következő főbb 
állomásokon halad keresztül (Johnson, 1998): 

(1) Iniciális modell: Az anyag folytonos, nem részecskékből áll. 
(2) Szintetikus modell: A folytonos anyagban részecskék (cseppek, szemcsék) találhatók 
(„granulátum-modell”). 
(3) Szintetikus modell: A folytonos anyagban kémiai részecskék (atomok, molekulák, 
ionok) vannak („beágyazásos modell”). 
(4) Szintetikus modell: Az anyag kémiai részecskékből (atomokból, molekulákból, 
ionokból) áll, és ezeknek a részecskéknek ugyanolyan tulajdonsága van, mint az anyagnak. 
(5) Tudományos modell: Az anyag kémiai részecskékből (atomokból, molekulákból, 
ionokból) épül fel, és az anyag tulajdonságait a részecskék egyedi tulajdonságai és 
részecskék közötti kölcsönhatás együttesen határozza meg. 

 
A cukor és a só oldódásával kapcsolatos gyermeki magyarázatok elemi szintjét jelentik a nem-
megmaradás típusú értelmezések: „a vízbe tett kockacukor eltűnik, semmivé válik”. Számos 
esetben megfigyelhető az anyag és a tulajdonság szétválasztása: „a cukor eltűnt, de az íze ott 
maradt”. A fogalmi fejlődés magasabb szintjét jelenti a „vízzé válik, folyadékká válik” típusú 
értelmezés, hiszen ebben már tükröződik az anyagmegmaradás törvénye. Később megjelennek az 
oldandó anyag változását leíró kifejezések: „szétrombolódik, széttörik, megolvad”. Ezek még 
mindig a folytonos anyagképpel összefüggésbe hozható kifejezések. A „megolvad” még azután is 
megmaradhat – elsősorban a mindennapi nyelvhasználat hatására –, amikor már a tanuló tudja 
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részecskeszinten is értelmezni az oldást. Azt a tapasztalati tényt, hogy a legtöbb szilárd anyagból 
több oldható fel meleg vízben, mint hidegben, gyakran szintén az olvadással hozzák kapcsolatba: 
„a forró víz megolvasztja a cukrot”. A részecskeszemlélet megjelenésének első jele a „láthatatlan 
szemcsékre esik szét” megfogalmazás. Nagyon fontos látnunk, hogy amikor a tanulók 
részecskékről beszélnek, akkor általában a szilárd anyag kis darabjaira gondolnak, és nem pedig az 
azokat alkotó kémiai részecskékre (ionokra, molekulákra). A mindennapi tapasztalat alapján 
kialakult folytonos anyagkép és a részecskemodell keveredéséből a következő fontosabb 
szintetikus modellek jöhetnek létre:  

(1) a részecskék a folytonos anyagban találhatók („a cukorból kioldódott az az anyag, ami 
édessé teszi”);  
(2) a részecskéknek makroszkópos tulajdonságuk van („a cukor elolvadt és a részecskéi 
édesek”, „édes atomok vannak benne”, „a cukor részecskéi folyékonnyá váltak”).  

A részecskeszemléletű válaszok először 5-6. osztályban fordulnak elő. Bár megfogalmazásai 
eléggé pontatlanok, az oldódás lényegi megértése tükröződik bennük: „a gyorsan mozgó 
vízmolekulák felbontják a cukor kötéseit”, „a cukor nedvesség hatására molekulákra bomlik”. 
(Dobóné, 2004a, 2008). 
 
Bár a tanulók bőséges tapasztalattal rendelkeznek az égésről, a folyamat megértése, helyes 
értelmezése – a fogalmi rendszerben elfoglalt magas pozíciója miatt – nagyon nehéz. A tanulók 
kezdetben az égés értelmezésére alapvetően háromféle modellt használnak.  
(a) Az egyik modell szerint a szilárd anyagok (fa, gyertya, magnézium) égését halmazállapot-
változásként értelmezik.  
(b) A másik, ún. transzmutációs modellnek az a lényege, hogy egy „nem éghető” anyag (pl. 
magnézium) égés során egy olyan ismert „éghető” anyaggá (pl. szénné) alakul át, amelynek égése 
a hétköznapi tapasztalatokkal összeegyeztethető. 
 (c) Az „összeragadás” elmélet szerint az éghető anyag több alkotórészből áll, amelyek kezdetben 
össze vannak ragadva és az égés során egyszerűen szétválnak egymástól. Az égés tehát nem 
anyagok kölcsönhatása, hanem összeragasztott alkotórészek szétválása [28-29].  
Egy német vizsgálat [30] szerint még a 9. osztályos tanulók egy része is hasonló modell alapján 
értelmezi a magnézium égését. Az égéssel kapcsolatos fogalmi fejlődés legfontosabb állomásai a 
következők:  

(1) Az égés mindig tömegcsökkenéssel jár.  
(2) Az égéshez levegő (oxigén) szükséges.  
(3) Az égés járhat tömegnövekedéssel is.  
(4) Égés nemcsak oxigénben lehetséges. (Tóth, 2003; Dobóné, 2004b)  

 
Az ózonréteg és az ózonlyuk. Ezen természetessé vált tudományos fogalmakkal kapcsolatos 
fogalmi fejlődés állomásait egy kanadai vizsgálat során állapították meg (Leighton és Bisanz, 
2003): 

(1) Az első szint, a kisgyermekek fogalmi szintje, az ún. geológiai-fizikai modell. Ennek az 
a lényege, hogy az ózonréteget közvetlenül a föld felszínén képzelik el a gyerekek, és az 
ózonlyukat pedig mint fizikailag létező lyukat.  
(2) Az iskolások jellemző modellje az ún. atmoszférikus-fizikai modell. Ők már tudják, 
hogy az ózonréteg a légkör külső részén helyezkedik el, de az ózonlyukat még mindig 
fizikailag létező lyuknak tekintik (pl. egy űrhajó, vagy egy meteorit átszakította az 
ózonréteget).  
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(3) A középiskolások és főiskolások egyik jellemző modellje az atmoszférikus-szennyező 
modell. Ennek értelmében az ózonlyuk azért jön létre, mert a légkörbe kerülő 
szennyezések elbontják az ózont. 
(4) A tudományosan helytálló modell, az ún. atmoszférikus-kémiai modell. Ennek 
értelmében az ózonréteg vastagságának csökkenése azért jön létre, mert a légkörbe kerülő 
bizonyos szennyező anyagok (pl. freonok) elbontják az ózont. 

 
1.2.3. A fogalmi megértési problémák feltárása  
 
Mára már a legtöbb – elsősorban természettudományos tantárgyban – léteznek olyan összefoglaló 
munkák, amelyek tematikus gyűjteményét adják a hallgatók jellemző tévképzeteinek. Jó, ha az 
oktató ismeri tanítványai várható tévképzeteit, az adott témakörrel kapcsolatos tévképzetek 
feltárása alapvető fontosságú a hatékony tanítás szempontjából. A tévképzet-feltárásnak számos 
technikája létezik, de szinte mindegyik esetben alapvető, hogy ne az iskolai tananyag 
reprodukcióját kérjük hallgatóinktól, hiszen többségük tudja, hogy milyen választ várunk, és azt is 
adja nekünk, annak ellenére, hogy valójában nem úgy gondolkodik a dolgokról, ahogy azt 
feleletében mondja. A következőkben röviden áttekintünk néhány olyan technikát, amit 
eredményesen lehet használni a tévképzetek feltárásában, azonosításában. 
 
Az interjú. A tévképzetek feltárásának talán leghatékonyabb eszköze az interjú, pontosabban a 
strukturálatlan interjú. A strukturálatlan interjú során az interjú készítője (a tanár) attól függően 
fogalmazza meg kérdéseit, hogy az azt megelőző kérdésekre milyen választ kapott a tanulótól. Az 
interjú lebonyolítása időigényes, és a strukturálatlan interjú alapos szakmai, módszertani és 
pszichológiai felkészültséget, valamint gyors helyzetértékelő képességet igényel a tanártól. 
Használata ezért inkább tudományos igényű vizsgálatoknál célszerű.  
 
Fogalmi térképezés. Az egyes hallgatók tévképzeteinek felmérésére alkalmas, viszonylag 
egyszerű és gyors eljárás a fogalmi térkép alkalmazása (Kiss és Tóth, 2002; Habók, 2008). A 
fogalmi térkép egy témakör legfontosabb fogalmainak kapcsolati rendszerét jeleníti meg. Az 
egymáshoz valamilyen módon közvetlenül kapcsolódó fogalmakat nyilakkal, a köztük lévő 
kapcsolatot a nyilakra írt rövid szöveggel fejezzük ki. A tévképzetek feltárására leginkább azt a 
változatot célszerű használni, amikor a hallgatónak egy adott fogalomkészletet kell fogalmi 
térképbe rendezni. A fogalmak közötti helytelen kapcsolat vagy a kapcsolat hibás leírása utalhat 
tévképzetre. (A fogalmi térképeknek fontos szerepük lehet a fogalmak közötti kapcsolati háló 
vizuális megjelenítésében, valamint a hiányos fogalmi hálók kitöltésének a fogalmak hatékony 
tanításában.) 
 
Szóasszociációs teszt. Mind egyéni, mind csoportos tévképzet-feltárásra alkalmas a 
szóasszociációs módszer (pl. Tóth, 2015; Revákné és Tóth, 2015). A módszer lényege az, hogy 
bizonyos témakör kulcsfogalmait, mint hívószavakat alkalmazva, azt vizsgáljuk, hogy adott idő 
alatt a hallgató milyen más szavakra asszociál. Az egyes alapfogalmak közötti kapcsolat 
erősségére a közös válasz-szavakból tudunk következtetni. A hívószavak indokolatlan 
elszigeteltsége egymástól, vagy hibás kapcsolata tévképzetre utalhat. Csoport szinten azt is 
érdemes megvizsgálni, hogy az egyes hívószavakhoz melyek a leggyakrabban társuló válaszok. 
Az 5. ábra egy tanulócsoport esetén elvégzett szóasszociációs mérés eredményét mutatja. A 
hívószavak a következők voltak: ózon, ózonlyuk, üvegházhatás, szén-dioxid, savas eső, kén-
dioxid, nitrogén-oxidok. A hívószavakra kapott közös asszociációk alapján megállapítható az 
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egyes hívószavak közötti kapcsolat erőssége (az ábrán az összekötő vonal vastagsága jelzi). A 
téves kapcsolatok (ózonlyuk–üvegházhatás; ózonlyuk–szén-dioxid; ózonlyuk–savas eső) jellemző 
tévképzeteket takarnak. 
 

 
5. ábra. Tévképzetekre utaló téves kapcsolatok a szóasszociációs térképen (Kluknavszky és Tóth, 

2009) 
 
 
Összekapcsolt feleletválasztásos teszt. Bár a tévképzetek hatékony feltárására elsősorban a nyílt 
végű feladatok, ezek közül is leginkább a problémafeladatok alkalmasak, a zárt végű feladatok 
megfelelő szerkesztésével is nyerhetünk információkat tanulóink tévképzeteiről. Az egyszerű 
választásnál például arra kell törekedni, hogy a helyes válasz mellett szereplő disztraktorok 
lehetőleg a témakörrel kapcsolatban várható tévképzetekre utaljanak. A tévképzet-kutatásban 
sikerrel használják az ún. összekapcsolt feleletválasztásos teszteket (two-tier multiple-choice 
tests). Ezeknek az a lényege, hogy az első kérdés 2-3 lehetséges válaszának elemzése után a 
tanulónak ki kell választani az adott válaszhoz tartozó indoklások közül is a helyeset. Ilyen 
kérdéseket viszonylag könnyen lehet készíteni az ún. relációanalízis (összefüggés-elemzés) típusú 
zárt végű feladatokból. Egy példa az összekapcsolt feleletválasztásos tesztre: 
 
Mind az állítások (A-C) közül, mind az indoklások (a-e) közül válassza ki az Ön szerint leginkább 
igazat! 
A kávéban kevergetés közben 

A) több cukor; 
B) kevesebb cukor; 
C) ugyanannyi cukor 

oldható fel, mint kevergetés nélkül, mert 
 

a) kevergetéssel az oldódás sebességét növeljük; 
b) kevergetéssel az oldódás mértékét növeljük; 
c) kevergetés hatására a cukor nagyobb felületen érintkezik a kávéval; 
d) kevergetés hatására a kávé gyorsabban lehűl; 
e) kevergetés hatására a kávé felmelegszik. 
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1.2.4. Megfelelő tanítási stratégia alkalmazása 
 
A hagyományos, tudásátadáson alapuló tanítási stratégiák (előadás, kérdve kifejtés) nagyon kis 
hatékonyságúak a tévképzetek korrekciójában. Sokkal több eredmény várható azoktól a tanítási 
módszerektől, amelyek fokozottan igénylik a hallgatók kognitív értelmező rendszerének 
mozgósítását. 
 
Kognitív konfliktus. Különösen a problémamegoldás területén nagyon jól használható a kognitív 
konfliktus módszere. Ennek lényege, hogy a hallgatót olyan probléma megoldása elé állítjuk, 
amelynek megoldására a várható tévképzet nem alkalmas. 
 
Kooperatív tanulás. Hatékony lehet a kooperatív (csoportos) tanulás is a tévképzetek 
korrigálásában. Hatékonysága abban rejlik, hogy a hallgató megismerheti vele egykorú társai 
véleményét a jelenségekről, és ha azt tapasztalja, hogy a tanulótársak másként értelmeznek 
bizonyos dolgokat, mint ő, akkor nagyobb esélye van annak, hogy a saját értelmező rendszerében 
változás következik be, mintha csak annyit tapasztal, hogy a tanár másként vélekedik bizonyos 
dolgokról, mint ő.  
 
Metafogalmi tudás kialakítása. Végül, de nem utolsó sorban fontos a hallgatók metafogalmi 
tudásának kialakítása. Ezt a célt szolgálják a tantárgy fogalmi megértést nehezítő körülményeinek 
tudatosítása, illetve az ún. fogalmi megértést elősegítő tankönyvi szövegek, amelyekben akár 
explicit módon megjelennek a közismert tévképzetek. A fogalmi váltást elősegítő, a metafogalmi 
ismereteket is tartalmazó, azokat hangsúlyozottan tárgyaló tankönyvi szövegek sikerességét és 
kedvező hallgati fogadtatását tudományos igényű pedagógiai kísérletek igazolják (lásd pl. Chinn 
és Brewer, 1993; Hynd és Guzzetti, 1998; Chambliss, 2002). 
 
Kilépő kártya. A hallgatói visszajelzések begyűjtésének egyszerű, de hatékony módszere az ún. 
kilépő kártya (Felder, 1996). Ennek az a lényege, hogy óra végén a hallgatóknak – név nélkül – 
írásban kell válaszolniuk egy-két kérdésre: Pl. Milyen fontosabb fogalmakkal ismerkedett meg a 
mai órán? Mit nem értett meg a mai órán? A válaszok értékelése után a következő tanórát célszerű 
ezek megbeszélésével kezdeni. 
 
1.3. Pedagógiai paradigmák az agrár-szakterületi oktatásban 
 
1.3.1. Az agrár-szakterületi tárgyak oktatásának hagyományos módszerei 
 
A hagyományos tanítási módszerek mindegyikének kiindulópontja, hogy a tanuló/hallgató „üres 
fejjel” érkezik a tanórára, és azt az oktató különböző közvetítőrendszerek (pl. magyarázat, 
szemléltetés, munkáltatás) segítségével tudással tölti fel. Bár a hagyományos tanítási módszerek 
alkalmazása igen hosszú múltra tekint vissza, a tanárok tanítási kultúrájában még ma is 
meghatározó (Falus, 2006). A tanárok többsége tanítási gyakorlatában feltehetőleg mind a három 
alábbi módszert alkalmazza a tanítandó tananyag jellegétől és a hallgatók hozzáállásától, 
felkészültségétől függően. 
 
A „szavak és könyvek” pedagógiájára épülő módszer („kréta-tábla” módszer. A „szavak és 
könyvek” pedagógiájára épülő módszer szerint a tantárgy tanulása során a hallgatók a tanártól 
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vagy a könyvekből, esetleg modern eszközök (videó, számítógép) közvetítésével kapnak 
ismereteket, ezeket befogadják, és a későbbiekben képesek lesznek ezeket az ismereteket 
visszaadni. A tanulás tehát ismeretek átadása és átvétele. Fontos eleme ennek a módszernek, hogy 
a hallgató nem kerül közvetlen kapcsolatba azokkal az anyagokkal és jelenségekkel, amelyekről 
éppen tanul, hanem ezeknek mások (a tanár, a tankönyvíró) általi interpretációival találkozik. Az 
ezen módszer által közvetített tanulási folyamatban a legfontosabb eszköz a tankönyv. A tanítás 
során központi szerepet kap a tanár, mégpedig a szaktudományát kiválóan ismerő (esetleg aktívan 
művelő) „tudós” tanár. A szakmódszertan legfontosabb kérdései, hogy miképpen lehet a tanári 
magyarázatokat tökéletesíteni, hogyan kell értékelni a hallgatók „leckefelmondásait”, hogyan kell 
megfelelően magyarázó, szemléltető, tanulható tankönyveket készíteni. Ez a tanítási módszer a 
tudományt jól elrendezett ismeretek táraként mutatja be, amely mára már ellentmondásmentes 
képet ad a világról, és fejlődését sorba rendezhető, egymást logikusan követő események soraként 
tálalja a hallgatók elé. (Nahalka, 2002a) 
 
A szemléltetés pedagógiájára épülő módszer (induktív-empirikus módszer. A Comenius nevével 
fémjelzett szemléltetés pedagógiája szerint a tanuló kell, hogy lássa, hallja, tapintsa, ízlelje, 
szagolja a világ jelenségeit, mert így jöhet létre tudatában a valóság hű tükörképe. Ezekből az 
érzékletekből kiindulva a tanuló és a tanár közösen vonják le a következtetéseket, majd 
absztrakció és általánosítás útján alkotnak fogalmakat. Ebben a pedagógiában kiemelt szerepe van 
a szemléltetésnek, a demonstrációs kísérletnek, a modelleknek, maketteknek. Ideálja a kísérleti 
eszközeit, modelljeit, szertárát állandóan fejlesztő, tanítványait ördöngös kísérleteivel elkápráztató 
tanár. Bár az induktív módszernek számos problémája van (lásd később), mégis az induktív-
empirikus tanítási módszer még ma is a természettudományos szakemberek által leginkább 
kedvelt és elismert metodika. (Nahalka, 2002a) 
 
A cselekvés pedagógiájára épülő módszer (kutatómódszer vagy felfedeztetéses tanítás és tanulás).  
A cselekvés pedagógiájára épülő módszer – ismertebb nevén felfedeztetéses tanulás, vagy 
kutatómódszer – a gyermek „felszabadítását” célzó reformpedagógia eredményeként jött létre. A 
tanuló tevékenységére épülő ismeretszerzésben döntő szerepe van a kísérletezésnek, a 
megfigyelésnek, a mérésnek. A tanuló a saját maga által végzett tevékenységek, kísérletek 
eredményéből vonja le a következtetéseket. A megismerésről és a tanulásról alkotott kép tehát 
továbbra is empirikus alapokon és induktív logikán nyugszik. Ebben a pedagógiában legfontosabb 
taneszköz a tanulókísérlet. Ennek hatására lendül fel a taneszközök, tanulókísérleti csomagok 
gyártása, forgalmazása. A módszertannak is központi kérdése, hogyan lehet a tanulókísérleteket 
megszervezni, egy-egy témakört a kutatómódszerrel feldolgozni. A tanárnak alapvetően 
előkészítő-segítő-irányító szerepe van. Ez a tanítási módszer a tanulót mintegy „kis tudósnak” 
tekinti, aki birtokában van mindazon ismereteknek és képességeknek, amelyeket a tanár által 
irányított „felfedezések” végrehajtása és értelmezése kíván. (Nahalka, 2002a) 
 
A hagyományos tanítási módszerek közös jellemzői. Valószínű, hogy a legtöbb tanár módszertani 
kultúrájában mindhárom idézett pedagógia elemei fellelhetők. Annak, hogy ez a három, egymástól 
látszólag nagyon különböző módszer minden további nélkül megfér egymás mellett a mindennapi 
tanítási gyakorlatban, sőt kiegészíti egymást, az lehet az oka, hogy alapfilozófiájukat tekintve 
nagyon sok közös elem van bennük. Nézzük, mik ezek a közös „gyökerek”! 
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– Az egyik a tudásról alkotott felfogás. Mindhárom pedagógia vallja, hogy a tudás csak 
akkor lehet igaz, ha megfelel a tudomány álláspontjának. Ez a tudás valahol az objektív 
valóságban van, és különböző közvetítések által beáramoltatható a tanuló agyába. 

– Mindhárom pedagógiában a megismerés logikája alapvetően induktív. 

– A harmadik fontos közös elem, hogy a megismerés folyamatában nincs különösebb 
jelentősége az előzetes ismeretnek (mármint a tanuló már meglévő tényleges, saját 
tudásának, és nem pedig a tantervi követelményekben rögzített előzetes ismereteknek).  

 
 Az induktív módszer kritikája. Nahalka (2002b) és Radnóti (2000, 2002, 2014) tanulmányaikban 
számos tudománytörténeti példával igazolják, hogy a tudomány fejlődését nem elsősorban a 
tapasztalat, hanem az elméleti meggondolások irányítják. A kísérlet lényegében a természet 
kérdezése. Bármilyen kérdés felvetése szükségképpen feltételez egy elméletet. Ezt nagyon fontos 
figyelembe venni az oktatás során is. A készen kapott kísérletek (a szemléltetés pedagógiája) vagy 
kísérleti eszközök és leíratok (a cselekvés pedagógiája) számos esetben állítják megoldhatatlan 
feladat elé a hallgatókat. A tanulás induktív módszerének erőltetése és a deduktív jelleg kizárása 
eredményezi azt, hogy a tanári demonstrációs kísérleteknek és a tanulókísérleteknek nagyon 
alacsony a pedagógiai hozadéka. Számos esetben ezek a kudarcok eredményezik azt, hogy a 
tanárok egy része előbb-utóbb felhagy a kísérletezéssel. 
 
1.3.2. A konstruktivista pedagógia lehetőségei az agrár-szakterületi képzésben 
 
Számos tekintetben az előzőektől eltérő elveken alapszik a 20. század utolsó harmadában született 
konstruktivista pedagógia (Nahalka, 1998a, 1998b, 1998c, 2002a, 2002b; Tóth, 2004a). 
 
A konstruktivista pedagógia alapjai. A konstruktivizmus szerint a tudás keletkezése nem objektív 
folyamat, hanem konstrukció eredménye. Az emberi elme nem passzív befogadója az új tudásnak, 
hanem azt magában megkonstruálja. A konstruktivizmus szerint a tudásnak nem beszélhetünk igaz 
vagy hamis voltáról, csak kisebb vagy nagyobb mértékű adaptivitásáról. A tudásnak be kell 
bizonyítania saját életrevalóságát, alkalmasnak kell bizonyulnia a jelenségek magyarázatára, 
előrejelzésére és a cselekvés irányítására. A tapasztalat nem a külső világ objektív lenyomata, 
tükörképe, hanem a megismerő által aktívan manipulált, a belső értelmező rendszer által 
értelmessé gyúrt rendszer. A tanulás, a tudás kialakítása szempontjából döntő jelentőségű a már 
meglévő világkép, a már bennünk kialakult belső értelmező rendszer, a megelőző tudás. Mivel az 
új ismeretet ez a belső értelmező rendszer konstruálja meg, ezért a megismerés logikája 
alapvetően mindig deduktív, az előzetes ismeretek által irányított. (Nahalka, 2002a) 
 
A konstruktivista pedagógia tanulási modellje. Ahogy azt korábban már bemutattuk, a 
konstruktivista tanuláselmélet szerint a tanulás kimenetele és fajtája szempontjából döntő annak a 
kérdésnek a vizsgálata, hogy az új ismeret és a már meglévő kognitív értelmező rendszer között 
van-e ellentmondás (3. ábra). 
 
A konstruktivista pedagógia tételei a következők (Nahalka, 2002a): 
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- A gyermekek meglévő tudására építés elve. Előzetes tudás szinte minden témában létezik, 
és döntő meghatározója a tanulási folyamatnak. Ezeket a konstrukciókat gyakran az 
egymástól nehezen elkülöníthető „gyermektudomány”, illetve „tévképzetek és alternatív 
keretek” megnevezéssel illetik. A sikeres tanítás feltétele ezek ismerete. 

 
- A fogalmi váltások fontossága. A fogalmi váltásokat rendkívül nehéz elérni. Szükséges, 

hogy a tanuló lássa, eddigi elképzelései bizonyos fontos esetekben csődöt mondanak. 
Ugyanakkor ismernie kell az új elképzelést, az alternatív magyarázatot. Érzékelnie kell, 
hogy az egy  nagy hatású, sok mindenre alkalmas, logikus gondolkodásmód. 

 
- A pedagógus szerepének megváltozása. A pedagógus irányító helyett szakértő egy olyan 

pedagógiai közösségben, amelynek egyenrangú tagjai a tanulók is. A döntések 
meghozatala, a tevékenység irányítása és az értékelés is a közösség egészének feladata. 

 
- A gyermeki öntevékenység fontossága. A tanuló minden szempontból aktív részese kell, 

hogy legyen az ismeretszerzésnek. 
 

- A valós kontextusba ágyazás fontossága. A tudás megszerzése, tárolása és felhasználása is 
szituatív, azaz kontextus függő. A tanult összefüggések változatos környezetben, 
változatos kontextusban való alkalmazásával segíthetjük elő a szakértővé válást. Másrészt 
az élet közeli, gyermek közeli tanulási kontextusok létrehozásával rögzíthetjük a 
létrehozott új tudást az előzetes tudáshoz. 

 
1.4. Feladatok 
 
A fentiekhez kapcsolódva dolgozzák ki a következő feladatokat: 
 
Gyűjtsék össze, hogy a kurzusaikhoz kapcsolódóan milyen tipikus hallgató félreértelmezések, 
tévképzetek szoktak megjelenni! 

 
Gyűjtsék össze, hogy a vizsgákon, dolgozatokban tapasztalt hallgatói félreértelmezések mögött 
állhatnak-e p-primek, és ha igen, milyen p-primek okozhatják! 
 
Gyűjtsék össze, hogy a kurzusaikhoz kapcsolódóan milyen fogalmak megértése esetén jelenhetnek 
meg nyelvi nehézségek! 
 
Dolgozzák át a kurzusaikhoz kapcsolódó jegyzet (tankönyv) néhány részletét fogalmi megértést 
elősegítő szöveggé! 
 
Szerkesszenek fogalmi térképet kurzusaik néhány témaköréhez kapcsolódóan! 
 
Tervezzenek kilépőkártyát valamelyik kurzusuk néhány órájához! 
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2. PROBLÉMAKÖZPONTÚ TANÍTÁSI ÉS TANULÁSI 
MÓDSZEREK 
 
2.1. A problémamegoldás és jellemzői 
 
2.1.1. A problémamegoldás fogalma 
 
A problémamegoldásra vonatkozó első tanulmányok a 20. század elején jelentek meg a 
pedagógiai és pszichológiai szakirodalomban.  Azóta a problémamegoldás különböző definíciói 
láttak napvilágot. 
 
A különböző szemléletű definíciók összefoglalásaként Csapó Benő (1992) és Nagy József (2000) 
megállapítja, hogy a problémamegoldás egy heurisztikus keresés a problématérben, amelyben a 
kiinduló és a célállapotot a lehetséges lépések láncolata kapcsolja össze. Funkcióját tekintve egy 
komplex komponensrendszer. Segítségével a hiányzó tudást olyan próbálkozások sorozata által 
tárjuk fel, amelyek kiterjedése a megoldás során felmerülő akadályok természetének függvénye 
(Nagy, 2000). 
 
A problémamegoldásra vonatkozó legújabb kutatások a komplex, statikus és dinamikus 
problémamegoldás sajtságait vizsgálják. 
  
Komplex problémamegoldásról akkor beszélünk, ha a probléma a kiinduló és célállapot között 
lévő dinamikusan változó és intranszparens akadályok összessége (Molnár, 2006). A komplex 
problémamegoldás tartalmazza a problémamegoldó és a probléma közötti interakciót továbbá a 
problémamegoldó kognitív, érzelmi, személyes és szociális képességeit és ismereteit (Frensch és 
Funke, 1995). A komplex problémamegoldás fogalma így integrálja a korábbi fogalom 
meghatározások valamennyi elemét. 
 
A statikus problémamegoldás egy kevésbé komplex feladat, amelyben a problémák legtöbbször 
jól definiáltak. A megoldás útja a Pólya György- féle (1957) modellt követi: 1) A probléma és a 
megoldás céljának meghatározása; 2) A probléma értelmezése,  reprezentációja; 3) A megoldási 
stratégia tervezése és kiválasztása; 4) A terv végrehajtása, monitorozása, szükség esetén annak 
módosítása; 4) Az eredmények értékelése. 
   
A dinamikus problémamegoldás olyan folyamat, amelyben a megoldáshoz a közben felmerülő 
újabb és újabb részproblémák megoldásán keresztül vezet az út (Molnár, 2012).  
 
A problémamegoldás során egy kiindulási állapotból (problémafelvetés) jutunk el a célállapotba 
(megoldás) és az odavezető út a megoldó számára ismeretlen. A tanulás céljából alkalmazott 
problémamegoldás esetében azonban ez nem mindig igaz, mivel a feladatok megoldása sokszor 
valamilyen korábbi probléma megoldásának mintájára történik. Ebben az esetben a korábbi 
megoldási mód algoritmusként szerepel, amelyet transzferálunk (átviszünk, alkalmazunk) az újabb 
probléma megoldására. A megoldás lehet egy hosszú, kitartó munka eredménye, amelynek során 
sorozatos kudarcokból tanulva belátjuk (insight) a hibákat és tanulva azokból újrakonstruáljuk a 
megoldási folyamatot a végső siker elérése érdekében. A tudományos kutatások többsége ilyen 
hosszú évekig vagy évtizedekig tartó folyamat. Előfordulhat azonban az is, hogy a megoldás 
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megtalálása egy véletlen műve. A felsőoktatásban a hallgatókat a tudatos, kitartó munkát igénylő 
problémamegoldásra kell felkészíteni, amely révén a későbbi munkahelyükön is szükséges 
alapkompetenciára tesznek szert.  

 
2.1.2. A probléma 

 
Egy probléma lehet szemantikusan gazdag (jelentős ismeretanyaggal bíró) és szemantikusan 
szegény (kevés ismeretet igénylő) (Chi, Glaser és Rees, 1982). A tudományos  kutatás 
történetében folyamatosan bővültek azok az ismeretek, fogalmak, összefüggések és 
törvényszerűségek, amelyek révén egyre több információ birtokába juthattunk. Így mára a kutatási 
problémák többsége szemantikusan gazdag, míg az oktatásban elsősorban a szemantikusan 
szegény problémák vannak jelen, amelyek megoldása egy kutatási problémához képest kevesebb 
információt igényel. 
 
Mayer és Wittrock (2006) valamint Reitman (1965) a problémák jól definiált és rosszul definiált 
típusát különítik el. Az első esetben a probléma megfogalmazása tartalmazza a megoldáshoz 
szükséges lényeges információkat, a megoldás keresése egyértelmű, mint ahogy a megoldás 
ellenőrzése is. Ilyen megközelítésben az oktatásában alkalmazott problémák és azok megoldása jól 
definiáltnak tekinthető. Fredericksen (1984) hasonló felosztása a megoldás során alkalmazott 
algoritmusok funkciója alapján történik. A jól definiált problémák ebben az esetben ismert 
algoritmusok segítségével oldhatók meg, és adott kritériumok léteznek a megoldás helyes voltának 
eldöntésére is. A legtöbb gyakorlásra használt oktatási feladatunk ilyen jellegű.  

 
A problémák további csoportosítása szerint létezik az adott probléma, amikor a cél és a stratégiák 
is adottak illetve a cél probléma, ahol csak a cél meghatározott (Bentley és Watts, 1989). A 
kutatási problémák többsége cél jellegű, míg az oktatásban alkalmazott feladatok az algoritmusra 
épülő, adott problémák sokaságát tárják tanulóink elé. 

 
Greeno (1978) három problématípusról tesz említést: 1) A következtetéses problémák esetében 
adott problémák sokaságából kell felismerni egy formát, egy szabályt, amely ily módon az 
induktív ismeretszerzési folyamat szerves részét képezi. 2) A transzformációs problémáknál csak 
a kiinduló állapot adott, ahol a feladat a műveletek azon sokaságának megadása, amely a 
célállapot elérését biztosítja. 3) A probléma részleteinek rendezésével a rendezéses problémák 
oldhatók meg. 
 
Összességében azt mondhatjuk, hogy míg az oktatás alacsonyabb szintjén (általános és 
középiskola) a szemantikusan szegény (kevés előzetes ismeretet igénylő), jól definiált (korábban 
már megoldott probléma mintájára, algoritmusára épülő megoldás) problémákat alkalmazzuk, 
addig a felsőoktatásban tanuló hallgatók problémamegoldó kompetenciáinak fejlesztése  céljából 
az absztraktabb, szemantikusan gazdag, rosszul definiált, cél jellegű, következtetéses és 
transzformációs problémák megoldása javasolt.    
 
2.1.3. A problémamegoldás makro- és mikrostruktúrája 
 
A problémamegoldás folyamata (makrostruktúrája) azoknak az egymás után következő stratégiai 
lépéseknek a sorozata, amelyek révén a kiindulási állapotból a cél állapotba jutunk. A folyamat 
leírására az 1900-as évek elejétől különböző modellek születtek. Ezek a modellek sokáig egy 
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egyirányú, lineáris folyamatnak képzelték el a problémamegoldást, ami azt jelenti, hogy 
amennyiben végighaladunk a folyamaton, úgy megtaláljuk a megoldást. A leghíresebb lineáris 
modell Pólya György (1957) kognitív modellje, ami az oktatás különböző szintjein ma is 
alkalmazott problémamegoldási folyamatmodell: 

 
1. Probléma megértése, reprezentációja. 
2. A megoldásra vonatkozó hipotézis (feltételezés) megfogalmazása. 
3. A hipotézis igazolására szolgáló vizsgálat tervezése. 
4. A vizsgálat végrehajtása. 
5. A vizsgálat eredményeinek ellenőrzése, értékelése 
 

Sikertelen megoldás esetén azonban szükséges a folyamat újragondolása, amihez vissza kell 
csatolni a megoldási folyamat korábbi lépéseihez. Így a folyamat egy több feed-back-ből álló 
ciklikus rendszerré válik (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra 
A problémamegoldás folyamatának elágazó modellje (Assessment of Performance 

Unit,1984) 
 

Az értékelés fázisából visszacsatolhatunk a lineáris folyamat (probléma – tervezés – kivitelezés – 
rögzítés – interpretáció ) bármelyik lépéséhez a hiba megtalálása érdekében. Újrafogalmazhatjuk a 
problémát, javíthatjuk a tervezés vagy kivitelezés fázisát, beláthatjuk, ha az adatok rögzítésében 
vagy értelmezésében követtünk el hibát és azt korrigáljuk. A hallgatókat tehát érdemes arra 
tanítani, hogy elméletben is ismerjék ezt a ciklikus megoldási utat, ami sikeresebbé teheti 
problémamegoldásukat. Az első lépés azonban az, hogy a problémamegoldás lineáris 
folyamatában rutinossá, szakértővé váljanak. 
A problémamegoldási folyamat mikrostruktúráján azokat a gondolkodási műveleteket értjük, 
amelyeket a megoldónak a cél elérése érdekében kell alkalmaznia. Ezek közül a leggyakrabban 
előfordulók az analízis, szintézis, elvonatkoztatás, összehasonlítás, elvont adatok 
összehasonlítása, összefüggések felfogása, kiegészítés, általánosítás, konkretizálás, rendezés és 
analógia. Egy komplex probléma megoldása közben ezek a műveletek automatikusan 
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aktivizálódnak. A sikeres problémamegoldásnak feltétele, hogy a megoldók ezen gondolkodási 
műveleteket megfelelő szinten tudják alkalmazni. Az erre történő felkészítés és direkt fejlesztő 
munka elsősorban a közoktatás feladata, ami azonban nem ér véget a középiskola befejezésével. 
Egy célzott, a tanulási folyamatban minél több hallgatói aktivitást, önálló feladatmegoldást 
igénylő oktatás és tanulás a felsőoktatásban is sokat tehet ezen képességek fejlődése érdekében.  

 
2.2. Problémaközpontú oktatás és tanulás 
 
A problémamegoldó gondolkodásra nevelés módszereinek és stratégiáinak kidolgozása és 
oktatásban történő alkalmazása csaknem másfél évszázados múltra tekint vissza. A 
problémamegoldás fejlesztésének igénye különböző módszerekkel a tanítás folyamatában 
alapgondolatként már Dewey, Roger, Piaget és Bruner korabeli munkáiban (idézi: Molnár, 2005)  
is megjelent, amely legtöbbször a projekt oktatásban és problémafeladatok tanításban történő 
alkalmazásában merült ki. Mára jelentősen bővült azon oktatási és tanulási stratégiák és 
módszerek köre, amely a problémamegoldás fejlesztését helyezik a középpontba (1. táblázat). 
 
1. táblázat A problémamegoldás fejlesztésének legismertebb oktatási stratégiái és módszerei 

Stratégiák Módszerek 
Probléma-alapú tanulás (Project-based 
learning, PBL) 
Projekt-alapú tanulás (Project-based learning, 
PBL) 
Kutatás-alapú tanulás (Inquiry-based 
learning, IBL) 
A problémamegoldás metakogníciójának 
explicit és implicit fejlesztése  

Problémaközpontú előadás 
Problémaközpontú frontális megbeszélés 
Modellezés 
Kísérletezés 
Kollaboratív és kooperatív 
problémamegoldás 
Mazur-féle társinterakciós módszer 
Nyílt és zártvégű problémafeladatok 

 
Az 1. táblázatban szereplő stratégiák hosszabb időre, akár egy teljes iskolafokozatra is érvényes 
módszeregyüttesek, melyek alkalmazása rendszeres és átfogó jellegű. Azaz az oktatás adott 
szintjén, annak valamennyi évfolyamán következetesen és lehetőleg minél több tantárgy kapcsán 
jelen vannak. Stratégiaként magukba foglalhatják a problémamegoldást fejlesztő azon 
módszereket (1. táblázat), amelyek önmagukban is megállják helyüket, didaktikai elemei lehetnek 
egy vagy több tanítási órának. Az itt említett stratégiák és módszerek jól alkalmazhatók a 
felsőoktatásban is, jellegüktől függően az elméleti illetve gyakorlati oktatásban egyaránt.  
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2.3. A probléma-alapú tanulás  
 
2.3.1. A probléma-alapú tanulása fogalma 

 
A probléma-alapú tanulás meghatározására több olyan fogalom született, amelyeket komplex 
egységben kezelve egy jól használható, a tanulási stratégia lényegi elemeit tartalmazó definícióhoz 
jutunk. 
 
Duch és munkatársai (2001) szerint a PBL a tanulók számára kihívást jelentő tanulási forma, 
amelynek során csoportokban dolgozva keresik a megoldást a valós életből vett problémákra. A 
problémák megoldása közben a tanulók megtanulják a megoldáshoz szükséges források kezelését, 
mialatt tantárgyi tartalmakat sajátítanak el. A probléma megoldása fejleszti a tanulók kritikai és 
analitikus gondolkodását.  
 
A PBL egy olyan oktatási stratégia, amelyben a tanulók rosszul strukturált problémák 
megoldásával találkoznak és igyekeznek annak a lehetséges helyes megoldásait megtalálni (Rhem, 
1998). 
 
Molnár (2005, 32.o) a PBL stratégia jellegét kifejező meghatározást ad:  „Tanulási környezet, 
amelyben a tanulás hajtóereje a probléma. Mielőtt a diákok tanulnának valamit, kapnak egy 
problémát. A problémát előzetesen úgy alkották meg, hogy a tanulók felfedezzék, hogy tanulniuk 
kell még a megoldáshoz.” 
 
A jelenlegi definíciók alapján a PBL, mint tanulási stratégia a következőképpen fogalmazható 
meg: 
 

- Tanulóközpontú, önszabályozó tanulásra építő tanulási stratégia (Savery és Duffy 2001), 
mely következetesen ( pl. több tanéven vagy egy teljes kurzuson keresztül) és átfogó 
jelleggel (pl. egyszerre több tantárgy vagy több kurzus keretében) kerül alkalmazásra. 
 

- A PBL a tananyag hagyományostól eltérő, problémaközpontú tervezését igényli (nem az 
egymás után következő témák, hanem a témákhoz kötődő problémák felsorolása).  
 

- A téma feldolgozása mindig egy, a témához kötődő, azt teljesen vagy részben lefedő 
probléma felvetésével kezdődik, amelynek megoldásához a tanulók elsődlegesen az adott 
téma ismeretanyagát használják információforrásként. Ezáltal lehetőségük nyílik az adott 
tantárgyi tartalom aktív és hatékony elsajátítására. A probléma megoldása a tanítási órán 
túli feladat is lehet a tanulók számára és gyakran a hagyományos órakeretektől való 
eltérést jelent (az órákon, gyakorlatokon a probléma megoldásán dolgoznak a tanulók, és 
arról konzultálnak, hogy éppen hol tartanak a megoldásban, mi a következő lépés).  
 

- A probléma életszerű legyen, megoldása jelentsen kihívást a tanulók számára. Legyen 
szemantikusan gazdag (megoldásához több információ felhasználása szükséges), rosszul 
strukturált (azaz megoldása ne már jól ismert algoritmusokra épüljön és a probléma 
megfogalmazása ne tartalmazza a megoldáshoz szükséges lényeges információkat). 
 

- A feladatvégzés gyakran csoportokban történik. 
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- A tanár facilitátorként vesz részt a folyamatban, akinek feladata a tanulók ösztönzése,  

szükség esetén segítése a munkában valamint az elvégzett feladatok ellenőrzése és 
értékelése.  
 

- Az értékelés kritériumai: a probléma megértése, a megoldási folyamatban való részvétel, a 
megoldás(ok) helyessége, és /vagy életszerűsége, alkalmazhatósága, továbbá  a megoldás 
megértése és megmagyarázása.  
 

2.3.2. A probléma-alapú tanulás folyamata 
 

A PBL stratégiával vezetett órák módszertani lépései a következők: 
 

1) Probléma vagy problémahelyzet felvetése (a tanár által, illetve problémahelyzet esetén a diákok 
döntik el, hogy problémával állnak-e szemben) (Molnár, 2005). 

2) Csoportalakítás (nagysága a probléma természetétől függ, 4-10 fő). 
3) Csoporton belül annak megvitatása, hogy az adott probléma megoldásához milyen ismeretekre 

van szükség. Ezek az információk lehetnek már előzőleg tanult ismeretek és lehetnek új, még 
nem tanult, az éppen aktuális tananyagban szereplő, elsajátítandó fogalmak és összefüggések. 
A szükséges információk összegyűjtése gyakran kutatómunkát, különböző szakirodalmi 
források, on-line oldalak felkutatását igényli. Az információkeresés stádiumában a 
csoporttagok ötletelnek („brainstorming”), és felosztják egymás között a keresési feladatokat. 

4) Az információk összegyűjtése után a csoporttagok újra összeülnek, és megbeszélik, hogy ki 
milyen ismeretek birtokába jutott. Újraértelmezik a problémát, megitatják az esetleges 
részproblémákat. A továbbiakban arról ötletelnek, hogy a meglévő információk segítségével 
hogyan jussanak el a megoldáshoz. Hipotéziseket alkotnak és felvázolják a lehetséges 
megoldási utakat és módokat (jó, ha nem csak egy megoldása van a problémának ! ). 

5) A hipotézisek igazolására megtervezik majd végrehajtják a szükséges feladatokat, ami a 
probléma természetéből adódóan lehet kísérletezés, adatgyűjtés, esetelemzés, megfigyelések 
sorozata, hatáselemzés, stb. A feladatok végrehajtásának egyes lépéseit a csoporttagok 
munkamegosztásban végzik.  

6) A hipotézisek igazolására szolgáló feladatok elvégzését követően a csoport együttesen értékeli 
a vizsgálat eredményeit és összeveti azt a hipotézisekkel. Amennyiben a hipotézisek cáfolatra 
találnak, úgy újraértelmezik a problémát, és keresik az esetleges hibák forrásait. Ebben az 
esetben a folyamat ciklikus jelleget ölt és kezdődik előröl vagy a hibát jelentő stratégia elemtől 
(pl. ha a csoport rájön, hogy a hiba az adatrögzítésben volt, akkor csak onnan kell újragondolni 
a megoldást).  Lényeges eleme ennek a fázisnak, hogy a diákok azt is mérlegeljék, hogy a 
probléma jellegétől függően a megoldás mennyire életszerű és milyen mértékben működne az a 
valóságban.   

7) A probléma megoldásának tanár és diákok által történő értékelése.  
 
2.3.3. A probléma-alapú tanulás feltételei és lehetőségei 
 
A PBL alkalmazásának fontos feltétele: 
 
1) A tananyag vagy feldolgozandó téma sajátos logikai struktúrája. Lényeges, hogy a téma 

tartalmazzon ok-okozati összefüggéseket, az abban szereplő ismereteknek legyen kapcsolata a 
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mindennapi élettel, más diszciplinákkal. Egy száraz, csupán lexikális leírás (pl. bizonyos 
strukturák tényszerű ismertetése) kevésbé alkalmas probléma-alapú megközelítésre. 

2)  A probléma megoldásához szükséges személyi tényezők biztosítása. A PBL mint tanulási 
stratégia sikerességét befolyásolja a folyamatot irányító pedagógus illetve oktató szakmai és 
módszertani felkészültsége, módszerbe vetett hite, kitartása, a diákok motiváltsága a tanulás 
ezen sajátos módja és a problémák megoldása iránt.  

3)  A PBL a tanulás egy liberálisabb formája, ami szabadabb, a megszokottól eltérő osztálytermi 
környezetet, adott esetben speciális dologi feltételeket igényel. Akkor például, ha a megoldást 
laboratóriumi kísérletek sorozata jelenti, biztosítani kell az ehhez szükséges helyet, eszközöket 
és anyagokat.  Egy e-PBL működéséhez ugyanígy gyakran számítógépekkel és internet 
kapcsolattal ellátott termek, tabletek és okostelefonok szükségesek. 

 
 A PBL alkalmazása tehát gondos előzetes tervezést igényel mind tartalmi, módszertani és 
infrastrukurális szempontból egyaránt.  
 
A PBL egy tanulóközpontú stratégia, következésképp az oktatás olyan szervezeti keretei között  
alkalmazható, ahol lehetőség van a diákok aktív, önálló tevékenységére. A felsőoktatásban ezek 
elsősorban a gyakorlatok, szemináriumi  és laboratóriumi órák. Az elméleti órák (előadások) 
főszereplője az előadó oktató, aki azonban szintén alakíthatja előadását úgy, hogy az 
problémacentrikus legyen. Ez azonban nem azonos a PBL stratégiával, a problémaközpontú 
tanulás egy további módszere.  
 
2.3.4. A probléma-alapú tanulás hatása és hatékonysága 
 
Mivel a PBL szervezési módja általában a csoportmunka, így az abban résztvevő diákok közös 
munkához kötődő kompetenciáira gyakorol pozitív hatást: 
 

- kommunikációs képesség, együttműködés; 
- döntési képesség; 
- kreativitás, divergens gondolkodás és kritikai gondolkodás; 
- problémamegoldó gondolkodás; 
- vitakészség, érvelés és értékelés képessége; 
- releváns információk kiválasztása; 
- ön-szabályozó tanulás kialakítása és fejlődése; 
- önértékelés képesség; 
- mások munkája iránt érzett felelősség. 

 
A PBL hatása sokrétű, melynek mérésére több kutatási eredmény látott eddig napvilágot. Ezek a 
kutatások többnyire a PBL alkalmazása eredményeként bekövetkező tudásszint változást vagy a 
képességekre gyakorolt hatást (vagy egyidejűleg mindkettőt mérték) (Molnár, 2005). Ezeknek a 
vizsgálatoknak fontos tanulsága, hogy a PBL stratégiával tanuló diákok kevesebb ismertet 
sajátítanak el a hagyományos módon tanított társaikhoz képest, de amit megtanulnak, az jóval 
hatékonyabb és alkalmazásképesebb tudást jelent (Dochy, Segers, Van den Bossche és Gijbels, 
2003: idézi Molnár, 2005). A PBL tehát egy olyan módszeregyüttes sok más tanítási és tanulási 
módszer között, amivel módszertani palettánkat színesíthetjük. A tanulók széleskörű és hatékony 
tudásának kialakítása azonban több tanulási és tanítási módszer együttes alkalmazását igényli az 
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oktatás folyamatában. Ami a PBL mellett szól, az olyan képességekre gyakorolt elsődleges hatása, 
amelyek fontos munkavállalói kompetenciaként jelennek meg a későbbiekben a munka világában. 
 
2.3.5. A probléma-alapú tanulás során szerzett tudás és képességek értékelése 
 
A PBL-re épülő tanulási folyamat eredményének, a diákok így szerzett tudásának és  munkájának 
mérése több dimenzió mentén történik.  
 
1) A megszerzett tantárgyi, szakmai tudás mérése tudásszintmérő feladatsorokkal, illetve szóbeli 

vizsgáztatással. A szóbeli vizsga egyúttal informál a hallgató kommunikációs képességének 
fejlődéséről is (az oktató feladata). 

 
2) A csoportmunkában való részvétel értékelése, annak megítélése, hogy a csoporttagok mennyire 

járultak hozzá a közös eredmény eléréséhez (oktató feladata).  
 
3) A megszerzett képességek mérése, amely gyakran együtt mérhető a tantárgyi tudással (oktató 

feladata). Abban az esetben, ha például nem zárt hanem nyílt végű feladatokat adunk a 
hallgatóknak, felmérhetjük az ismeretek gyakorlati alkalmazásának vagy éppen a 
problémamegoldásnak a szintjét. 

  
4) Ön- és társértékelés a képességek változására vonatkozóan (diákok feladata).  
     
2.3.6. A probléma-alapú tanulás alkalmazása és példák a felsőoktatásban 
 
A PBL alkalmazása több évtizedes múltra tekint vissza. A felsőoktatásba először 1965-ben 
vezették be Kanadában a  McMaster Egyetemen, ahol neurológiai gyakorlatukat végző hallgatók 
egyszerű diagnosztikai feladatokat oldottak meg rendszeresen a módszer segítségével (Barrows, 
1996).  Példájukat később Ausztrália, Dánia és Kína egyetemein is követték és ma is népszerű a az 
orvos, természettudományos és egyre inkább az agrár képzésben is (Masek és Yamin, 2011). Chen 
és munkatársai (2006) szintén medikus hallgatók körében történt alkalmazásról adtak számot. 
Kutatásukat a Chung Shan Orvosi Egyetemen végezték, ahol a tanterv 20 %-a PBL alapú 
tanulásra épült. A PBL módszerrel történő oktatást ötöd éves hallgatókkal végezték elsősorban 
klinikai és orvosetika tantárgyakban, ahol a diákok már építhettek a problémák megoldása során 
az előzőleg hallgatott kurzusaik ismeretanyagára. Papinczak és mukatársai (2007) a Queenslandi 
Egyetemen folyó orvosképzésben történő PBL hatását vizsgálták a hallgatók önértékelésének 
fejlődésére. A PBL programot utolsó éves hallgatóknak vezették be, akik 9-10 fős csoportokban 
dolgozva, valós eseteket felhasználva tanulták és magyarázták az egyes páciensek betegségének 
körtörténetét és a betegség lefolyását. Ravitz és  Mergendoller (2005) az Amerikai Egyesült 
Államok különböző főiskoláin bevezetett mikro- és makroökonómiai tárgyú PBL-re épülő 
témakörök kidolgozásáról számolt be, amelyek az agrár és a gazdaságtudományt tanulók számára 
készültek. Az egyik téma, a mikroökonómiai alapokra helyeződő „Az élelmezésre vonatkozó 
törvényi szabályozás”, a másik a makroökonómiai témájú „Az elnök dilemmája” volt. Az első 
témában a hallgatók azt a feladatot kapták, hogy tervezzék meg főiskolájuk élelmezését, miközben 
felhasználják az ehhez szükséges mikroökonómiai fogalmakat. A tervezés során figyelembe 
kellett venniük a piacon rendelkezésre álló nyersanyag és élelmiszerkészletet, azok árait, az 
élelmezésből származó profitot, a hallgatók igényeit, az egészséges táplálkozás szabályait, stb. A 
második téma feldolgozása olyan makroökönómiai fogalmakra épített, mint jog, monetáris 
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politika, infláció. A probléma az volt, hogy hogyan oldaná meg az elnök az ország élelmezésének 
kérdését egy olyan inflációs válságban, mint amilyen az 1970-es  olajválság volt.  A hallgatóknak 
különböző adatok és tanulmányok elemzése után egy elnöki beszédet kellett készíteni és tartani, 
ami megfelelően alátámasztja és magyarázza az adott helyzetben kialakuló élelmezési 
problémákat és intézkedéseket. 
 
Egy probléma-alapú témafeldolgozás terve az agrártudományokban 
 
2. táblázat Példa egy téma feldolgozásának folyamatára és tartalmára  

Folyamat Megjegyzés 
Probléma  megfogalmazása Az oktató által történik.  

Példa: Készítsék el egy adott földterületen 
termesztett tetszőlegesen kiválasztott 
haszonnövény hosszú távú terméshozam 
növelésének tervét. A terméshozam növelését 
növényi hormonok segítségével oldják meg! 

Csoportalakítás  Ideális csoportlétszám az említett példa 
megoldására 6-8 fő.  

Csoportokon belül a probléma értelmezése, 
részproblémák megfogalmazása 

Részproblémák: pl. Mekkora földterületen? 
Milyen talajon? Milyen éghajlati és időjárási 
viszonyok mellett? Milyen vízellátottság 
mellett? Adott körülmények között jó 
terméshozamot produkáló növényfajta 
kiválasztása, stb. 

A probléma és részproblémák megoldásához 
szükséges információk gyűjtése 

A megoldáshoz több tanult és elsajátítandó 
témakör ismereteire van szükség. Az egyes 
területekre vonatkozó információk 
megkeresését és tanulmányozását a 
csoporttagok felosztják egymás között.  Pl. 
Növényi hormonok és azok élettani hatásai, 
felhasználásuk a növénytermesztésben. A 
növényi hormonok hatásának összefüggései a 
növények genetikai jellemzőivel. A növények 
vízháztartása. A növények ásványi anyag 
felvétele és szállítása. Az ásványi anyagok 
élettani hatás a növényekben. Az ásványi 
anyagok és hormonok együttes hatása a 
növények fejlődésére és növekedésére.  
Talajtípusok és jellemzőik. Az éghajlati 
tényezők hatása a növények növekedésére és 
fejlődésére.  

Megoldásra vonatkozó hipotézisek 
megfogalmazása 

A megoldáshoz szükséges információkat a 
csoporttagok ismertetik egymás között és 
indokolják, miért lehet szükséges a 
megoldáshoz. Ha szükséges, újraértelmezik a 
problémát és a részproblémákat. Újabb 
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részproblémákat fogalmazhatnak meg. ezt 
követően több hipotézist illetve több 
megoldási utat vetnek fel. Brainstorming. 

A hipotézisek alapján a megoldás tervezése 
és kivitelezése 

Brainstorming. Csoportmegbeszélés. Több 
terv felvázolása. Részfeladatok kiosztása.  

A végrehajtás után ellenőrzés, értékelés.  A legmegfelelőbb tervek kiválasztása. pl. A 
terméshozam növekedésének feltételei mely 
tervekben vannak leginkább összhangban?  
Melyek valósíthatók meg a 
leggazdaságosabban a valóságban? stb. 

A hallgatók munkájának értékelése A tanár által, illetve ön-és társértékeléssel. 
 
 
2.4. Feladatok 
 
Készítse el egy saját szaktárgyához kapcsolódó téma (témakör) probléma-alapú tanulással történő 
feldolgozásának tervét! 
 
Gyűjtsön szaktárgyához kötődő olyan autentikus problémákat, amelyek megoldása a szaktárgy 
ismeretanyagát igényli! 
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3. PROBLÉMACENTRIKUS ELŐADÁSOK ÉS FRONTÁLIS 
MUNKAMÓD 
 
3.1. Az interaktív előadás fogalma  
 
A felsőoktatásban az oktatás legelterjedtebb szervezeti formái az előadás, gyakorlat, szeminárium 
és laboratóriumi gyakorlat. Az előadások az adott diszciplina elméleti anyagának átadását 
szolgálják, amelyek még ma is sok esetben a hagyományos tanári közlés módszerével történnek. 
Ez az előadó részéről aktív tevékenységet jelent, a hallgatóság azonban passzívan követi a 
gondolatmenetet, még akkor is, ha közben akítvan jegyzetel. Ezeket az elődásokat ugyan 
érdekessé, sokszínűvé lehet tenni a megfelelő helyen alkalmazott szemléltetéssel, 
metakommunikációval, demonstrációs kísérletekkel vagy éppen személyes példák említésével, de 
a hallgatóság továbbra is csak csendben figyeli és követi az előadó gondolatmenetét. Annak 
érdekében, hogy a hallgatók előadáson szerzett ismeretei már a helyszínen alkalmazásképes, 
hatékony tudássá váljanak, érdemesebb a hallgatók ismeretszerzésbe történő aktív bevonását 
igénylő interaktív előadásokat tartani. Az előadásnak ez a módszertani változata a 
hagyományoshoz képest nagyobb hallgatói aktivitás következtében olyan képességek fejlesztését 
teszi lehetővé, mint például a problémamegoldás. Ehhez elengedhetetlen a különböző interakciók 
jelenléte, amelynek négy pórusa az előadó, hallgatóság, a téma és a témából következő probléma, 
amelyet az előadás ismeretanyagának segítségével lehet megoldani (2. ábra).  
 

előadó 
 
 
 
 

 
problémamegoldás 

 
 
 
 

                hallgató       téma 
 

2. ábra A problémacentrikus előadás interakciói 
 

Ezek az interakciók csak akkor aktivizálódnak, ha az elaődás ezt lehetővé teszi, és ez annak 
interaktív formája.  
 
Az interakítv előadás az oktatás olyan módszere, amely a hallgatók, oktató és téma közötti 
aktívabb kapcsolat révén növeli a tanulási motivációt, fejleszti a kognitív képességeket, 
fokozottabb figyelem koncentrációt és visszacsatolást eredményez a tanár és diák között.  Az 
interaktív előadás során változik az előadó szerepe és feladata, mivel a hallgatók aktivizálása 
révén a tanulási folyamatot facilitálja és ennek érdekében az előadás anyagát a megszokott 
hagyományos előadáshoz képest tartalmilag és formailag is változtatja. Az interakítv előadó 
infromációközlő tevékenysége hatékonyabb, ami a problémás, absztraktabb és komplexebb 
fogalmak és összefüggések tisztázása, a gondolkodási műveletek aktivizálása, a 
problémamegoldás alkalmazása és a tanulás iránti lelkesedés kiváltása révén valósul meg  
(Gulpinar és Yegen, 2005). 
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3.2. Az interaktív előadás alternatívái 
 
Az előadások akkor válnak interaktívvá, ha annak a hallgatók aktív részesei. Az előadás jellegénél 
fogva azonban az előadó szerepe nem redukálható teljesen ezen órák során, irányító, segítő 
szerepe meg kell, hogy maradjon. Ezen szempontok figyelembevételével a hallgatói aktivitás 
legkönyebben az előadó és a diákok között kérdések segítségével történő megbeszélés révén 
érhető el. Az interakítv előadás során: 
 
1) Különböző kérdéseket tehetünk fel a hallgatóságnak 
     
    A hallgatóság kérdésekkel történő aktivizálása az interaktív előadások legelterjedtebb és 

legegyszerűbben kivitelezhető formája, amellyel felkeltjük a diákok érdeklődését, fenntartjuk 
figyelmüket és biztosítjuk a tanárok és diákok közötti kölcsönös visszacsatolás lehetősgét 
(Knox, 1986). A hallgatók felé intézett kérdések formája többféle lehet: 

 
 a) Egyszerű, nyílt kérdések 
        Ezek a kérdések a témával kapcsolatos előző ismeretekre, egyszerűbb összefüggésekre 

vonatkozhatnak, lehetnek gondolatébresztők, problémafelvető kérdések. Fontos, hogy a 
kérdésekre adott hallgatói válaszokat meghallgassuk és arra megfelelő visszajelzést adjunk. A 
kérdések feltétele történhet az előadás elején érdeklődés felkeltése céljából, előadás közben a 
felemerülő problémák és hiányosságok tisztázása és a megértés segítése céljából, továbbá 
előadás végén az elhangzottak elsajáításának ellenőrzése, rögzítése végett (Michael, 2006). 

 
 b) Brainstorming (ötlebörze)  

      A kreativitás fejlesztésének egyik fontos módszere. A brainstorming során általában egy ok-
okozati összefüggésre vonatkozó vagy problémafelvető kérdésre várunk választ. Ilyenkor arra 
kell törekedni, hogy a hallgatóság soraiból minél többen ötleteljenek, válaszoljanak a 
kérdésre. A brainstorming alkalmazásakor lényeges követelmény, hogy a hallgatók válaszait 
először ne értékeljük, csak hallgassuk meg. A válaszok értékét és helyességét csak azután 
véleményezi az előadó, de méginkább a diák, miután az előadás során szerzett infromációk 
segítségével azt meg tudja ítélni. A brainstorming a problémaközpontú elaődások egyik 
leghatékonyabb módszere a hipotézisek felevetésének és a megoldást szolgáló tervek 
készítésének fázisában.  

   
      c) Retorikai kérdések   

Ezek a kérdések olyan gondolatébresztő kérdések, amelyeket az előadás színesítésére 
használunk és nem várunk rájuk választ. Legtöbbször az előadás elején, a téma iránti 
érdeklődés felkeltése céljából alkalmazzuk (Gulpinar és Yegen, 2005). 

.    
2)  A hallgatóság kérdéseket tehet fel az előadónak 
 
  A hallagtók felől érkező kérdések egy része megértési problémákra vonatkozik. míg mások 

következtetéses jellegű, érdeklődő kérdések. A hallagtói kérdezés módja az udvarias, kiváró, 
jelentkezés alapján történő, vagy másik végletként az előadásba „ad hoc” módon való 
bekérdezés is lehet. 
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 A diákok kérdéseiket nemcsak szóban tehetik fel, hanem elektronikus úton számítógéppel, 
tablettel, vagy okostelefonnal is. Amennyiben a visszajelzésnek ezen módjára lehetőség van 
(speciális előadó, eszközök), úgy a hallgatók az előadás közben csendben reagálhatnak az 
előadásban elhangzottakra, kérdezhetnek, amit az előadó saját eszközén követni tud és 
folyamatosan vagy az előadás végén reflektál a felmerülő problémákra. Előnye ennek a 
megoldásnak, hogy a hallgatók anonimitását megőrzi, így bátrabban mernek kérdezni. Másrészt 
az előadó számára is kiderül, melyek az előadás problémásabb pontjai és azokra nagyobb 
hangsúlyt tud fektetni. A hallgatók a kérdezés ezen módjával egyben irányíták is az előadás 
menetét, ami az előadó helyzetét megnehezíti, ugyanakkor a diákok felé egy hatékonyabb, 
biztosabb, megértést eredményező tudást közvetít.  

 Az előadásra történő tudatosabb odafigyelést és a gondolkodva tanulást segíti az is, ha a 
hallgatók írásban előre megkapják az előadás vázlatát (többnyire az előadás ppt diái). Ebben 
az esetben előzetesen áttekinthetik a tananyagot, átgondolják, melyek a problémás, nehezen 
érthető fogalmak és összefüggések és előre megfogalmazhatják kérdéseiket is, amelyek így 
megfontoltabbá és rendezettebbé válnak. 

 
Az interaktív előadások a fenti kérdezési technikákat tisztán és keverten is alkalmazhatják. 
Időnként tartalmazhatnak páros. esetleg csoportos megbeszélést, feladatmegoldást, de az óra 
túlnyomó részében továbbra is az előadóé a főszerep.  
 
Az interaktív elődás komplex módszertani megoldásának példái Cooper (2006) statisztika 
témakörben tartott 90 perces előadásai.  Cooper az elaődásokat mindig egy ismétléssel, 
visszatekintésel kezdte, amelynek során újramagyarázta az előző órán tanult azon fogalmakat és 
összefüggéseket, amelyek a hallgatók visszajelzései alapján problémásnak bizonyultak. Ezeket a 
problémás ismereteket a hallgatók az előző előadás befejezéseként egy „egyperces feljegyzés” 
formájában továbbították az előadónak, aki azt előadás után tanulmányozta és összegezte, majd ez 
alapján készült a követekező előadás bevezető részében azok újbóli tisztázására. Cooper 
különösen figyelt azoknak a már tanult fogalmaknak a magyarázatára, amelyek az aktuális előadás 
anyagának alapját jelentették és abban felhasználásra kerültek. Ezt követően elkezdte az aznapi 
tananyag tanítását, amit egy célmeghatározással indított. Elmondta, hogy óra végére a 
hallgatóknak mit kell megtanulni, megérteni. Előadás közben a témához kötődő problémákat 
vázolt fel és megkérdezte a hallgatóktól, milyen információk szükségesek a megoldásukhoz. A 
problémák megoldására időnként írásbeli feladatokat adott a diákoknak, amit azok egyénileg vagy 
párban oldottak meg. Az előadás végén a hallgatókkal mondatta ki újra a legfontosabb 
fogalmakat és összefüggéseket, majd azok alkalmazására néhány perces kooperatív 
csoportmunkát szervezett. A csoportmunka közben körbenjárt a teremben és figyelte, milyen 
problémákkal kerülnek szembe a csoportok tagjai. Ahol lehetett, helyben segített. Ha viszont 
olyan problémát észlelt, ami szinte miden csoportnál egyformán jelentkezett, az annak alapjául 
szolgáló ismeretet vagy az előadás végén illetve idő hiányában az egyperces feljegyzéseken 
szereplő problémákkal együtt a következő előadás elején újratárgyalta (Cooper és mtsai, 2006).  
 
Cooper módszere tehát egy olyan módszeregyüttes volt, ahol a tanári közlő módszer, és az önálló 
tanulói tevékenység, mint egyéni vagy páros munka egyaránt megvalósult. Továbbá sor került a 
problémamegoldás valamint a célmeghatározás és az óravégi tanulói visszajelzések által a 
metakognitív képességek fejlesztésére is. Így Cooper egy sokoldalú, a kognitív és affektív tényezők 
figyelembevételével történő hatékony fejlesztőmunkát hajtott végre.    
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3.3. Az interaktív előadás alkalmazásának dilemmái 
 
Az egyik jellemző dilemma az interaktív előadás alkalmazásával kapcsolatban, hogy mit nyerünk 
vele? Ehhez vegyük sorba annak főbb előnyeit és hátrányait.  
 
Előnyök: 
 
1) A hallgatók kognitív és affektív képességeinek aktivizálása, fejlesztése. 
2) A hallgatók figyelmének felkeltése és fokozott fenntartása. 
3) Hatékonyabb interakció az előadó, a hallgató és téma között. 
4) Alkalmazásképesebb és hatékonyabb hallgatói tudás és ismeretek. 
 
Hátrányok: 
 
1) Az előadótól rugalmasságot igényel, mivel a megszokott mondanivalójától az előadás történései 

függvényében időnként el kell térni. 
2) Az interaktív előadásokra történő felkészülés (különösen azok alkalmazásának elején) gyakran 

hosszabb időt vesz igénybe. A téma információtartalmán túl át kell gondolni a lehetséges 
kérdéseket, páros vagy csoportmunka esetén azok szervezési, formai és tartalmi kereteit, 
feladatokat kell megfogalmazni, és értelmezni kell a hallgatók kérdéseit, azokra valamilyen 
formában választ kell adni, stb.  

3) Az interaktív előadással történő tananyagfeldolgozás során a hagyományoshoz képest kevesebb 
ismeretanyagot tudunk közvetíteni, de azt nagy valószínűséggel hatékonyabb módon. 

4) Ezek az előadások olykor speciális anyagokat, eszközöket és infrastrukturát igényelnek, aminek 
költségvonzata is van.  

 
Az interakítv előadások alkalmazásának másik problémája az oktatók hozzáállása. Nagyon sok 
oktató tart az interaktív előadásoktól.  
 
Ennek egyik oka, hogy az előadó fél az előadás feletti kontrolljának elvesztésétől, attól, hogy 
például a hallgatói kérdések megzavarják a gondolatmenetet és a szépen felépített előadás 
összeomlik, nem jutnak el a téma tárgylásának végére. Tény, hogy az interaktív előadás kevesebb 
ismeretanyagot közvetít, de azt hatékonyabban. Hogy mennyi az az információ mennyiség, amit 
ily módon át lehet adni, az gondos tervezés és kellő gyakorlás után belátható. 
 
Egy másik ok az előadói tekintély elvesztésétől való félelem.  Az oktatók gyakran tartanak  
„provokatív” hallgatói kérdésektől, amelyek sokszor nem rosszindulatúak, csupán érdeklődésből, 
tudásvágyból fakadnak. Ezek a kérdések összezavarhatják az előadó gondolatmenetét, ha nem tud 
rájuk korrekt választ adni. Az elaőadásokra ezért szakmailag is körültekintően kell felkészülni, a 
témával kapcsolatos aktualitásokra oda kell figyelni és tudni kell a provokatív kérdést feltevő 
hallgatóval megfelelő és megnyugtató módon kommunikálni. Ez a feltett kérdésre adott kielégítő 
válasz megfogalmazását, szükség esetén a hallgatói kérdés  értelmezését, megvitatását és 
továbbgondolását jelenti. 
 
Az oktatók egy további dilemmája, hogy milyen tananyagot és kiknek oktassunk interakítv 
módon. Általában az összefüggésekre épülő, sok logikai kapcsolatot tartalmazó elméleti 
tananyagok alkalmasak ilyen feldolgozásra. Jó, ha a hallgatóságnak van előismerete, tapasztalata a 
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témával kapcsolatban, amelyekhez az új infromációkat kapcsolni tudja. Ebből adódóan a 
felsőoktatásban bármely évfolyamon alkalmazható, vagyis az oktatás ezen szintjén már nem az 
életkor, sokkal inkább a téma jellege a meghatározó (Gulpinar és Yegen, 2005).    
 
Fontos megjegyezni, hogy az interaktív elaődás sikere nemcsak az előadón múlik. Annak 
célcsoportja a hallgatóság, akik szintén felelősek a módszer eredményes alkalmazásáért. A 
hallgatónak tudnia kell, mi miért történik az interaktív előadáson, hogyan kell viselkednie, mit kell 
tennie az óra adott pontján. Erre a hallgatókat fel kell készíteni, tudatni kell velük, hogyan 
kérdezzenek, milyen hallgatói és oktatói visszajelzési lehetőségek és módszerek, stb léteznek.    
 
3.4. A problémaközpontú előadás és jellemzőinek bemutatása egy agrár-felsőoktatási  
tananyag példáján keresztül     
 
A problémaközpontú előadás olyan interaktív előadás, amelynek során az előadás témájához 
kapcsolódó problémát(problémákat) a hallgatók bevonásával oldunk meg.  
 
A problémaközpontú előadás egyik változata az, amikor az óra elején megfogalmazott fő 
probléma megoldásának vetjük alá az egész órát. Ezeknek az előadásoknak a menete és jellemzői 
a következők: 
 
1) A témából adódó, lehetőség szerint a hallgatóság érdeklődési körébe tartozó, autentikus 

probléma megfogalmazása az előadó által. Pl. Növényélettan tantárgy, ozmózis és diffúzió 
témakörében: Miért reped fel az érő cseresznye termésfala egy nagyobb esőzés után? 
Megfogalmazhatjuk a kérdést más, közvetettebb módon is: Milyen gondot okoz egy nagyobb 
esőzés a mezőgazdaság számára szőlőszüret idején? Ez utóbbi egy komplexebb probléma, 
globálisabb megközelítést igényel, ahol egyik gond lehet a gyümölcs kirepedése, rohadása, és 
ennek kiváltó oka, az ozmózis. 

  
2)  A probléma megfogalmazása és értelmezése után az előadó brainstorming módszert alkalmaz. 

Megkéri a hallgatókat, hogy vázoljanak fel különböző magyarázatokat a kérdés 
megválaszolására vonatkozóan, azaz alkossanak hipotéziseket. A hipotézisek elhangozhatnak 
szóban, jelezhetik a hallgatók elektronikusan vagy felírhatják jól látható formában egy 
papírlapra. Fontos, hogy az előadó azokat hallgassa meg, olvassa el, de ne mondjon véleményt 
azok helyességéről.  

 
3) A hipotézisalkotás után az előadó közli a hallgatókkal, hogy válaszaik, hipotéziseik 

helyességének belátásához szükségesek az adott órán elhangzó, ozmózis és diffúzió 
témakörébe tartozó ismeretek. Ezt követően megtörténik az elméleti tananyag ismertetése, sok 
szemléltetéssel, kísérletek bemutatásával, miközben az előadó és hallgatók között aktív 
interakció valósul meg, mindkét irányban kérdések hangozhatnak el (Land és Gordon, 2008). 

 
4) Az elméleti anyag tárgyalása után visszatérnek az óra eleji hipotézisekhez és megvizsgálják 

azok igazságtartalmát. A bizonyításhoz az órán tanult információkat használják fel. 
Amennyiben bizonyos hallgatók hipotézisei cáfolatra találtak, úgy azok okait megpróbálják 
magyarázni. Egy lehetőség ebben az esetben, hogy egy „egyperces feljegyzés” formájában 
informálják az oktatót hipotézisük magyarázatáról, amiből az oktató következtetést tud levonni 
a problémásabb ismeretek megértésére, az esetleges hiányosságokra vonatkozóan.  
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A problémaközpontú előadás ezen formája tehát alkalmazhatja az interakítv előadásra jellemző 
módszereket és módszerelemeket, így az előadói és hallgatói kérdéseket, a brainstorming 
módszert, az elektronikus visszajelzést  vagy éppen az „egyperces feljegyzés” metodikáját.     
 
A problémaközpontú előadás egy másik változata az, amikor az adott témát logikai egységekre 
bontjuk és azokhoz részproblémákat fogalmazunk meg. Ezeknek a problémáknak a megoldása 
speciális feladatok segítségével, páros vagy csoportmunkában is történhet.  
 
A problémaközpontú interakítv előadásnak ez a formája az előzőhöz képest a hallgatók nagyobb 
aktivitását teszi lehetővé. A több hallgatói feladatvégzés miatt az előadónak alaposabban át kell 
gondolni, hogy melyek azok az ismeretek, amelyeket feltétlenül el kell mondania az adott témában 
a továbbhaladás és megértés érdekében. Ilyenkor a hallgatók a probléma megoldásához szükséges 
infromációk egy részét maguk is felkutathatják. Ebben az esetben az előadónak gondoskodni kell 
az infromációforrásról, ami ma már az internet segítségével könnyen megoldható.  
 
Az előadás menete ebben a formában: 
 
1) A téma felvázolása, autentikus problémák bevezetésével, a téma tárgyalásának indoklásával. Pl. 

Május, június hónapban egy nagyobb esőzés után gyakran bosszankodnak a kertészek az éppen 
érő cseresznye kirepedése és rohadása miatt. Tudnak-e ellene tenni? Van- e erre a problémára 
jó megoldás? Mi áll a probléma hátterében? Hogy ezekre a kérdésekre választ tudjunk adni, 
ismerkedjünk meg először az ozmózis és diffúzió jelenségével.  

 
2) Az ozmózis és diffúzió jelenségének ismertetése, közben részproblémák felvázolása. Pl. Miért 

nem feltétlenül egyenlő a koncentráció a szemipermeábilis hártya két oldalán a dinamikus 
egyensúly állapotában? Hogyan tudná elérni a dinamikus egyensúly állapotát külső hatásra? 
Hogyan tudja gyorsítani az ozmózis folyamatát? Hogyan tudná gátolni és lassítani az ozmózis 
folyamatát? Van- e megoldás az érő gyümölcs kirepedésének megakadályozására esőzések 
idején? Válaszát indokolja!   
Ezeket a részproblémákat feladatként kioszthatjuk páros vagy csoportmunkára. Egy párnak 
vagy csoportnak adhatunk egy részproblémát vagy a csoport létszámának megfelelő számú 
részproblémát (ez utóbbi esetben kooperatív módszert alkalmazunk).  Ezen problémák 
megválaszolásához elegendő az ozmózis, szemipermeábilis hártya és a dinamikus egyensúly 
állapotának megtanítása. A megoldáshoz szükséges többi információt a hallgatók is 
begyűjthetik például a digitális tankönyvtárból, stb. 
 

3) A részproblémák megoldását mindig egy összegző, lezáró előadói közlés követi, amelyben a 
megoldások során szerzett infromációkat rendezi, magyarázza. 

 
4) Az előadást itt is zárhatja az „egyperces feljegyzés”, amit az előadó megfelelő visszacsatolása 

követ.  
 
A problémacentrikus előadás a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésének egy olyan 
módszere, amelyre egyre több példa van a felsőoktatásban. Alkalmazásával közelebb vihetjük a 
hallgatókat azokhoz a munkaformákhoz, amellyel később leendő munkahelyükön is találkozni 
fognak.     
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3.5. Feladat 
 
Készítse el egy problémacentrikus előadás óratervét saját tantárgya tetszőleges témájából!   
 
Készítsen az adott témában, előadáson páros munkában megoldható problémafeladatokat!  
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4. EGYETEMI KURZUSOK HATÉKONYSÁGNÖVELÉSE A 
MAZUR-FÉLE „PEER INSTRUCTION” MÓDSZERREL 
 
 
Kevés olyan oktatáskorszerűsítési módszert ismerünk, amely bizonyítottan hatékony, ráadásul az 
oktatók és a hallgatók számára is elfogadható, és könnyen beilleszthető a „hagyományos” frontális 
oktatásba. Az egyik ilyen az „egymás tanítása” (peer instruction) módszer, melyet Eric Mazur 
amerikai fizikaprofesszor dolgozott ki és vezetett be a Harvard egyetemen 1991-ben (Mazur, 
1997). Ez egy olyan interaktív módszer, amely épít a hallgatók közötti kommunikációra és 
kihasználja a társtanítás lehetőségeit. Szerencsésen ötvözi a hagyományos frontális, a 
problémaalapú és a kooperatív tanítás elemeit. Elsősorban a fogalmi megértés – és részben a 
problémamegoldás – elmélyítésére, fejlesztésére és ellenőrzésére alkalmas.  
Kidolgozása óta – az elmúlt negyedszázadban – számos tudományos igényű pedagógiai 
kísérletben vizsgálták a módszer egészének és egyes lépéseinek hatékonyságát, a tanulási 
eredményességre, a problémamegoldásra, a tantárgyi attitűdre, a lemorzsolódásra gyakorolt 
hatását. A vizsgálatok zöme a felsőoktatásban – és elsősorban fizika kurzusokon – történt, de 
találunk példákat középszintű oktatási, és más diszciplínákat (biológia, élettan, geográfia, 
informatika, kémia, angol) érintő alkalmazásokra is.  
 
A következőkben először áttekintjük a módszer egészét és egyes lépéseit, majd bemutatjuk a 
módszer hatékonyságával kapcsolatos legfontosabb eredményeket. A részletek iránt érdeklődők 
figyelmébe ajánljuk Mazur könyvét (Mazur, 1997), Vickrey és munkatársai összefoglaló 
tanulmányát (Vickrey és mtsai, 2015), valamint Tóth magyar nyelvű ismertetőit (Tóth, 
2017a,b,c,d; 2018). 
 
4.1. A módszer és egyes lépései 
 
A módszer lépéseit az 1. ábra szemlélteti. 
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1. ábra. A Mazur-féle „egymás tanítása” eljárás blokkdiagramja. Az eredeti, Mazur-féle változat 
(Lasry, Mazur és Watkins, 2008) Vickrey és munkatársai (2015) által módosított formája alapján 

szerkesztette és némileg kiegészítette a szerző. 
 
A témakör elméleti alapjainak bemutatása – esetleg a hallgatók előzetes otthoni felkészülése – 
után egy olyan problémafeladatot adunk nekik, amelynek sikeres megoldása a tanult fogalom 
megértését, alkalmazását igényli. (A problémát általában zárt végű formában vetítjük ki a 
hallgatóknak, bizonyos esetekben elképzelhető nyílt végű változat is.) Maximum 1 perc 
gondolkodási idő után a hallgatóknak egyénileg kell választaniuk a megadott válaszlehetőségek 
közül, ekkor még egymással nem kommunikálhatnak. (A szavazás történhet megfelelő kártya 
feltartásával vagy beadásával, esetleg kézfeltartással, illetve szavazóegységgel, okostelefonnal 
stb.)  
 
Amennyiben a helyes szavazatok aránya nem éri el a 35%-ot, akkor a tanár dönt, hogy részletes 
megbeszélés után újra szavazásra teszi fel a kérdést, vagy néhány rávezető, segítő kérdést, 
megjegyzést követően megkéri a hallgatókat, hogy egymás között vitassák meg a problémát. 
Ezután újabb szavazás következik. Majd az oktató bemutatja mindkét szavazás eredményét, 
értékeli azokat és a hallgatókkal közösen megvitatják a probléma helyes megoldását. A probléma 
lezárása után újabb témakör tárgyalása (esetleg újabb probléma felvetése) következik. 
 
Amennyiben az első (egyéni) szavazás során a hallgatók 35-70%-a adott helyes választ, akkor a 
tanár megkéri a őket, hogy egymás között vitassák meg a problémát. (Az egymás tanítása 
mozzanatra általában 3-5 percet szoktak adni.) Ezután újabb szavazás következik. Majd az oktató 
bemutatja mindkét szavazás eredményét, értékeli azokat és a hallgatókkal közösen megvitatják a 
probléma helyes megoldását. A probléma lezárása után újabb témakör tárgyalása (esetleg újabb 
probléma felvetése) következik. 
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Amennyiben az első szavazás során a hallgatók több mint 70%-a helyes választ adott, akkor nincs 
szükség az egymás tanítására. A szavazás eredményének bemutatása, a megoldás rövid 
megbeszélése után újabb témakör tárgyalása (esetleg újabb probléma felvetése) következik. 
 
4.2. A témakör 
 
A témakör elméleti alapjait 5-15 perc időtartamban tárgyaljuk. Előfordulhat, hogy ezt a 
tananyagot – például elektronikus tananyag formájában – a hallgatók otthon tanulmányozzák át. 
Ebben az esetben az elméleti alapok tárgyalása lerövidíthető, esetleg el is hagyható. Az elméleti 
megalapozás miatt a Mazur-féle „egymás tanítása” módszer elsősorban elméleti kurzusokba 
(előadásokba, szemináriumokba) építhető be, laboratóriumi gyakorlatok esetén az elméleti 
előkészítésben vagy a gyakorlat végén az összefoglaló értékelésben, megbeszélésben lehet 
szerepe. 
 
4.3. A problémafeladat (kérdésfeltevés) 
 
A Mazur-féle „egymás tanítása” módszer a fogalmi megértésre, a fogalmi megértési zavarok 
feltárására és korrekciójára helyezi a hangsúlyt a tárgyi tudás és ismeret helyett. Ennek 
megfelelően a felvetett kérdésnek (problémafeladatnak) is a fogalmi megértésre, a tanultak 
elmélyítésére, alkalmazására kell irányulnia. A szavazás megkönnyítése érdekében a problémát 
zárt végű (feleletválasztásos) formában célszerű megfogalmazni.  
 
Rosenberg, Lorenzo és Mazur (2006) összehasonlította a hagyományos módszerrel és az „egymás 
tanítása” módszerrel tanított hallgatók esetén egy adott fizikai témakör felmérésében az ismeret 
jellegű, valamint a megértés-alkalmazás jellegű kérdések megválaszolásának sikerességét (2-3. 
ábra). Kiderült, hogy a hagyományos oktatáshoz képest a Mazur-féle módszer lényegesen növelte 
a megértés-alkalmazás jellegű feladatok megoldásának sikerességét (48%-ról 85%-ra) (2. ábra), 
ugyanakkor kismértékben csökkentette az ismeret jellegű kérdésekét (70%-ról 60%-ra) (3. ábra). 
 

 
2. ábra. A hagyományos módszerrel oktatott hallgatók eredményessége két különböző típusú 

feladatcsoport esetén. A körök nagysága a hallgatók számával arányos, a szaggatott vonalak a 
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feladatcsoportban elért átlagot szemléltetik. (Rosenberg, Lorenzo és Mazur dolgozatából 
(2006:79) átvéve) 

 

 
3. ábra. A Mazur-féle módszerrel oktatott hallgatók eredményessége két különböző típusú 

feladatcsoport esetén. A körök nagysága a hallgatók számával arányos, a szaggatott vonalak a 
feladatcsoportban elért átlagot szemléltetik. (Rosenberg, Lorenzo és Mazur dolgozatából 

(2006:79) átvéve) 
 
 
Számos kutató – például Rao és DiCarlo (2000) orvosi éllettanból; Smith és munkatársai (2009) 
genetikából; Porter és munkatársai (2011) informatikából; Knight, Wise és Southard (2013) 
fejlődésbiológiából – bizonyította, hogy a Mazur-féle „egymás tanítása” módszerből akkor 
profitálnak a hallgatók a legtöbbet, ha viszonylag nehéz, magasabb rendű kognitív műveleteket 
igénylő feladatokat használunk.  
 
Az is fontos azonban, hogy a feladat csak olyan mértékben legyen nehéz, hogy a hallgatók 
legalább egyharmada számára megoldható legyen. Tehát sem a túl nehéz feladat nem jó, sem a túl 
könnyű feladat, melyet esetleg a hallgatóság túlnyomó többsége meg tud oldani.  
A jó problémafeladat tehát  

- egy fogalomra koncentrál;  
- megoldása nem igényli egyenletek használatát;  
- szövegezése rövid és egyszerű;  
- disztraktorai a tipikus hibás válaszokat tartalmazza; és  
- közepes nehézségű (Brame, é.n.). 

 
A feladatot általában kivetített formában tárjuk a hallgatóság elé, kis létszámú csoport esetén 
lehetséges feladatlap formájában is. Célszerű hangosan is felolvasni a feladatot, hogy 
minimalizáljuk a hibás szövegértelmezésből, a pontatlan olvasásból adódó hibát (Mazur, 1997) 
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4.4. A szavazás 
 
A feladat kivetítését követően, maximum 1 perc gondolkodási idő után a hallgatóknak egyénileg 
kell választaniuk a megadott válaszlehetőségek közül. Ekkor még egymással nem 
kommunikálhatnak. A szavazás történhet megfelelő kártya feltartásával vagy beadásával, esetleg 
kézfeltartással, illetve szavazóegységgel, okostelefonnal stb. 
 
Vajon szükséges-e azzal tölteni az időt, hogy a hallgatók egyénileg gondolkodjanak a probléma 
megoldásán és válaszoljanak a feltett kérdésre? Turpen és Finkelstein (2009) szerint számos 
oktató nem tulajdonít jelentőséget ennek a lépésnek, és kihagyja a módszer alkalmazása során. 
Noha azt még valóban nem vizsgálták, hogy ennek a lépésnek a kihagyása milyen hatással van a 
tanulási eredményességre (Vickrey és mtsai, 2015), néhány kérdőíves vizsgálat és interjú arra 
figyelmeztet, hogy ez is fontos lépése a Mazur-féle „egymás tanítása” módszernek. 
 
A megkérdezett hallgatók szerint ugyan mindkét módszer hatásos, de szükséges az egyéni 
gondolkodás, a válaszlehetőségek áttekintése, a saját elképzelés, vélemény kialakítása, mert így 
aktívabban tudnak részt venni a későbbi együttes gondolkodásban ( Nicol és Boyle, 2003; Nielsen, 
Hansen és Stav, 2014). Nielsen, Hansen és Stav (2014) mérései szerint statisztikailag 
szignifikánsan megnő az együttes megbeszélés ideje és tartalmi színvonala akkor, ha azt megelőzi 
az egyéni véleményalkotás és szavazás. 
 
Mazur szerint viszont nem tanácsos 1 percnél több időt adni az egyéni gondolkodásra, mert egy 
idő után a hallgatók kommunikálni kezdenek egymással (Mazur, 1997). 
 
Fontos kérdés még a szavazás módja, technikája. A legegyszerűbb módja a kézfeltartás. Ez azért 
nem tanácsolható, mert óhatatlanul befolyásolja a helyes válaszban bizonytalan hallgatók döntését. 
Kis létszámú csoportok esetén megoldást jelenthet a kártyás szavazás. Ilyenkor a hallgatók a 
helyes válasznak megfelelő kártyát tartják fel – egyszerre (pl. Tóth, 2018). Korszerűbb szavazási 
módszerek az interaktív táblákhoz is illeszthető szavazóegység, vagy az okostelefon. Utóbbiak 
esetén a szavazás eredményét azonnal láthatóvá lehet tenni akár oszlopdiagram formájában is. 
Okostelefont, táblagépeket és laptopokat, valamint az ún. SOCRATIVE alkalmazást használták a 
hallgatók Jarosievitz (2016a,b) fizika óráin.  
 
Néhány tanulmány foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy vajon a szavazás módjának, eszközének 
van-e hatása a tanulás eredményességére és a metakognitív képességek fejlődésére. 
 
Lasry (2008) algebraalapú mechanika kurzusán azt találta, hogy mind a kártyás szavazás, mind a 
szavazóegységes eljárás egyforma mértékben fejlesztette a tanulás eredményességét és a 
vizsgaeredményeket. Nem volt szignifikáns különbség a két csoport eredményessége között. 
 
Érdekes módon, egy pszichológia kurzuson végzett kísérlet azt mutatta, hogy a hagyományos 
szavazókártyák használata inkább fejlesztette a hallgatók metakognitív készségét, mint a korszerű 
szavazóegység (Brady, Seli és Rosenthal, 2013). Ugyanakkor a szavazóegységet használó csoport 
szignifikánsan jobb eredményt ért el, mint a szavazókártyát használók. Ennek az ellentmondásnak 
a feloldása további vizsgálatokat igényel. 
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Az eddigi eredmények tehát azt mutatják, hogy a hallgatók egyéni válaszadása fontos, 
kihagyhatatlan lépése a módszernek. A szavazás technikai megvalósításának viszont nincs jelentős 
hatása az eredményességre. 
 
4.5. A válaszok értékelése 
 
Számítógép alapú szavazási technikák esetén az oktató pillanatok alatt megnézheti az első 
szavazás eredményét. 
 
Amennyiben a helyes szavazatok aránya nem éri el a 35%-ot, akkor az oktató dönt, hogy részletes 
megbeszélés után újra szavazásra teszi fel a kérdést, vagy néhány rávezető, segítő kérdést, 
megjegyzést követően megkéri a hallgatókat, hogy egymás között vitassák meg a problémát. 
Amennyiben a hallgatók 35-70%-a adott helyes választ, akkor az oktató megkéri őket, hogy 
egymás között vitassák meg a problémát. Ha az első szavazás során a hallgatóknak több mint 
70%-a helyes választ adott, akkor nincs szükség a társmegbeszélésre. A szavazás eredményének 
bemutatása, a megoldás rövid megbeszélése után újabb témakör tárgyalása (esetleg újabb 
probléma felvetése) következhet. 
 
Fontos kérdés, hogy meg kell-e mutatni az első szavazás eredményét a hallgatóknak is. Néhány 
tanulmány (Perez és mtsai, 2010; Nielsen, Hansen-Nygård és Stav, 2012; Brooks és Koretsky, 
2011) foglalkozik ezzel a kérdéssel. Általában az volt a tapasztalat, hogy az előzetes szavazás 
eredménye befolyásolja a végleges eredményt: a hallgatók egy része az előzetes szavazáson 
népszerűbbnek bizonyult választ jelöli meg a második szavazás során – függetlenül attól, hogy 
valóban az-e a helyes válasz vagy sem. Bár ezt a kérdést még nem vizsgálták meg alaposan, az 
eddigi eredmények alapján úgy tűnik, hogy nem célszerű az első szavazás eredményét megmutatni 
a hallgatóknak a második szavazás előtt. 
 
Másik igen fontos kérdés, hogy miért éppen 35% és 70% között célszerű sort keríteni a közös 
megbeszélésre. Rosenberg, Lorenzo és Mazur (2006) eredményei szerint, a hallgatói megbeszélés 
után kapott helyes válaszok részaránya akkor haladja meg leginkább a megbeszélés előtti 
részarányt, ha a társmegbeszélés előtti sikeresség 50% körül van (4. ábra). Úgy találták azonban, 
hogy a társmegbeszélés hatása még 35%-os kezdeti eredményesség esetén is lehet jelentős. Ezt 
támasztják alá Simon, Kohanfars és Lee (2010), valamint Smith és munkatársai (2009) eredményei 
is. A 35%-os alsó határt tehát nem szabad szigorúan venni, ettől az oktató lefelé eltérhet, 
legfeljebb néhány rávezető kérdéssel segítheti az eredményesebb társmegbeszélést.          
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4. ábra. A Mazur-féle módszerrel oktatott csoportok második szavazás esetén elért százalékos 

eredményességének függése az első szavazás eredményességétől (Rosenberg, Lorenzo és Mazur 
dolgozatából (2006:82) átvéve) 

 
4.6. A társmegbeszélés 
 
Ez a lépés a Mazur-féle „egymás tanítása” módszer legfontosabb része. Felvetődik a kérdés, hogy 
a második szavazás eredményességét mennyiben befolyásolja a társmegbeszélés, és mennyiben 
csak az, hogy több ideje van a hallgatóknak a válasz átgondolására. Lasry és munkatársai (2009) 
vizsgálata azt mutatja, hogy a társakkal való megbeszélés sokkal nagyobb mértékben javította a 
második szavazás eredményét, mint a csendben elmélkedés. A társakkal való beszélgetés 
elemzése során Brooks és Koretsky (2011) azt találta, hogy még azoknak a hallgatóknak a fogalmi 
megértése is fejlődött a megbeszélés során, akik már az első szavazásnál helyes választ adtak. 
 
A társakkal való megvitatás nem csak az adott probléma helyes megoldását segítette elő, hanem az 
ahhoz hasonló problémák megválaszolását is (Smith és mtsai, 2009; Porter és mtsai, 2011). Ez azt 
mutatja, hogy a hallgatók nem csak mechanikusan elfogadják a helyes választ, hanem többé-
kevésbé meg is értik annak magyarázatát, és az így szerzett tudásukat képesek transzferálni másik 
hasonló problémára is. Egy újabb kutatás (Zhang, Ding és Mazur, 2017) pedig arra hívja fel a 
figyelmet, hogy sokkal hatékonyabbak azok a közös megbeszélések, amelyek állandó összetételű 
csoportban történnek, mintha csak véletlenszerűen állnának össze a csoportok. 
 
Néhány tanulmány (James, 2006; James, Barbieri és Garcia, 2008; Turpen és Finkelstein, 2010) 
foglalkozik azzal a problémával, hogy a társdiszkusszióban való részvétel pontokkal (jegyekkel) 
történő értékelése hogyan befolyásolja a hallgatók aktivitását a társmegbeszélések során. Azt 
találták, hogy amennyiben csak a jó választ adók kapnak pontot (jó jegyet), akkor ez csökkenti a 
társmegbeszélés intenzitását és hatékonyságát. Amennyiben pusztán a megbeszélésben való 
részvételért már jár a pont, annak pozitív hatása van a társmegbeszélésre. 
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Fontos további kérdés, hogy mennyi időt adjunk a tanulóknak a probléma megbeszélésére. Ez az 
idő általában 2 perc és 5 perc között változik. Figyelemre méltó Miller és munkatársai (2014) 
tanulmánya, amelyben arról számolnak be, hogy a csoportmegbeszélés során általában azok adják 
le legkésőbb a szavazatukat, akik nem tudják a helyes választ, vagy továbbra sem biztosak benne. 
Szerintük az optimális idő az, amelyen belül a hallgatók 80%-a leadja szavazatát. 
 
A társakkal való megbeszélés tehát elhagyhatatlan eleme a Mazur-féle módszernek. Nem csak az 
adott kérdés helyes megoldásának megtalálását és megértését segíti elő, hanem más hasonló 
jellegű kérdésekét is. Ezt a megbeszélést célszerű néhány fős, előre összeállított csoportban 
végezni. A szükséges idő néhány perc, vagy annyi idő, amennyi a csoport 80%-ának 
szavazatleadásához szükséges volt. 
 
4.7. Újabb szavazás, majd az eredmények megbeszélése, értékelése 
 
Smith és munkatársai (2011) két genetika kurzus során összehasonlították a csak 
társmegbeszéléssel, a csak oktatói magyarázattal, valamint a társmegbeszéléssel és az oktatói 
magyarázattal egyaránt dolgozó csoportok eredményességét. Szignifikánsan jobb eredményt ért el 
a harmadik csoport, akik mind a társakkal való megbeszélésben, mind az oktatói magyarázatban 
részesültek a problémák feldolgozása során. Hasonló eredményre jutott Zingaro és Porter 
(2014a,b) informatika kurzusok esetében. Sőt még azt is kimutatták, hogy a kurzust lezáró vizsgán 
is szignifikánsan jobban teljesített az a csoport, amelyik mindkét feldolgozási módszert használta, 
szemben a csak társakkal való megvitatást használó csoporttal. 
 
Amint azt már korábban megállapítottuk, ebben a fázisban mindenképpen jó, ha az oktató 
bemutatja a két szavazás eredményét, a válaszok eloszlását 
 
4.8. A módszer hatékonysága 
 
A Mazur-féle „egymás tanítása” módszer hatékonyságát számos tudományos igényű pedagógiai 
kísérletben vizsgálták az elmúlt negyedszázadban. A következőkben ezeket tekintjük át. 
 
4.8.1. A tanulási eredményességre gyakorolt hatás 
 
Az egyik – talán legfontosabb – kérdés, hogy ennek a módszernek van-e kimutatható pozitív 
hatása a tanulás eredményességére a hagyományos frontális tanítással szemben. Crouch és Mazur 
(2001) 10 évet átölelő vizsgálata szerint az egyetemi bevezető fizikai számítások kurzus esetén az 
„egymás tanítása” módszer kétszeres tanulási hatékonyságot eredményezett a hagyományos 
tanítási módszerrel összevetve (5. ábra).  
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5. ábra. Hagyományos módszerrel (üres négyzetek) és az „egymás tanítása” módszerrel (fekete 

négyzetek) tartott fizikakurzusok hatékonysága az előteszt eredményének függvényében (változás: 
az utóteszt és az előteszt eredményének különbsége). (Rosenberg, Lorenzo és Mazur dolgozatából 

(2006:78) átvéve) 
 
 
A tanulási hatékonyságot legtöbbször a Hake-féle g-faktorral szokták jellemezni (Hake, 1998):   

g = (utóteszt – előteszt) / (100 – előteszt),  
ahol utóteszt: a tanítási periódus végén mért átlagos teszteredmény százalékban; előteszt: a tanítási 
periódus megkezdése előtt mért átlagos teszteredmény százalékban. A g-faktor százszorosa 
lényegében azt mutatja meg, hogy az elméletileg lehetséges fejlődés (100 – előteszt) hány 
százalékban valósult meg a tanítás hatására. A hagyományos frontális oktatás g-faktora általában 
ritkán haladja meg a 0,24-os értéket, míg az interaktív módszerekre épülő tanulásé akár 0,6 fölötti 
is lehet (Hake, 1998). 
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6. ábra. 14 hagyományos fizikakurzus (üres oszlopok) és 48 interaktív fizikakurzus (fekete 

oszlopok) tanulási eredményességének hisztogramja (Hake dolgozatából (1998:66) átvéve) 
 
Egy egyetemi oktatók körében végzett széleskörű nemzetközi felmérés (Fagen, Crouch és Mazur, 
2002) szerint az „egymás tanítása” módszert alkalmazó fizikakurzusok 90%-a 0,30 és 0,70 közötti 
g-értéket produkált, mindössze 10% ért el ennél gyengébb eredményt. Az „egymás tanítása” 
módszerrel dolgozó 384 oktató több mint 80%-a találta a módszert eredményesnek, és 90%-uk 
úgy nyilatkozott, hogy továbbra is fogja azt használni.  
 
Gok (2012) a Solomon-féle négycsoportos kísérleti elrendezést alkalmazva vizsgálta egy nem 
fizikaszakos hallgatóknak tartott két éves bevezető fizikakurzus hatékonyságát a Mazur-féle 
módszerrel és a hagyományos oktatással. A kísérleti csoport esetében szignifikánsan magasabb 
tanulási hatékonyságot (g = 0,59) ért el a kontrollcsoporttal szemben (g = 0,32). 
 
Ugyancsak pozitív eredményről számolt be Aina (2016), aki egy nigériai egyetemen tanuló 
fizikatanár-jelöltek körében végzett kontrollcsoportos elő- és utóméréses kísérletet.  A Mazur-féle 
módszerrel tanuló hallgatóknak szignifikánsan nőtt a fogalmi megértési szintje, és csökkent a 
témakörrel kapcsolatos tévképzeteinek mennyisége. 
 
Egy újabb tanulmány (Zhang, Ding és Mazur, 2017) szerint a pekingi egyetemen végzett 
vizsgálatban nem találtak szignifikáns különbséget a Mazur-féle módszerrel és a hagyományos 
módon fizikát tanuló hallgatók fogalmi megértését ellenőrző tesztben. Ugyanakkor azt találták, 
hogy az „egymás tanítása” módszer fejlesztette a hallgatók fizikával és a fizika tanulásával 
kapcsolatos attitűdjét. A Mazur-féle módszerrel oktatott hallgatók fizikáról alkotott képe 
elmozdult a kezdők szintjéről a haladók nézete felé. Ugyanez nem volt megfigyelhető a 
hagyományos módon oktatott hallgatóknál. 
 
Bár az eddigi eredmények elsősorban a fizikára vonatkoznak, találunk példát a szakirodalomban 
más diszciplínákra is. A Mazur-féle módszer pozitív hatását írták le például a geológia (McConnel 
és mtsai, 2006; Mora, 2010) és a számítástechnika és a matematika (Zingaro és Porter, 2014a; 
Simon és mtsai, 2013; Miller, Santana-Vega és Terrell, 2006; Pilzer, 2001) tanítása során. 
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4.8.2. A problémamegoldó készségre gyakorolt hatás 
 
Számos tanulmány foglalkozik a Mazur-féle egymás tanítása módszernek a hallgatók 
problémamegoldó készségére gyakorolt hatásával. Cortright és munkatársai (2005) 
élettangyakorlaton, Giuliodori és munkatársai (2006) állatorvosi élettan kurzuson azt találták, 
hogy a Mazur-féle módszerrel tanított hallgatók szignifikánsan eredményesebben oldottak meg a 
megbeszélttől némileg különböző új problémákat. Crouch és Mazur (2001) a Harvard Egyetemen 
végzett longitudinális vizsgálata pedig bebizonyította, hogy az „egymás tanítása” módszerrel 
tanított hallgatók nem csak a feleletválasztásos és a kvalitatív problémák, hanem a kvantitatív 
problémák megoldásában is jobban teljesítettek, mint a hagyományos frontális módszerrel oktatott 
társaik. 
 
4.8.3. A hallgatói lemorzsolódásra gyakorolt hatás 
 
A felsőoktatásban fontos kérdés a hallgatók lemorzsolódásának csökkentése.  
A fizika kurzusok vizsgálata azt mutatta, hogy az „egymás tanítása” módszerrel tanult hallgatók 
között szignifikánsan kisebb (<5%) a lemorzsolódás, mint a hagyományos módon tanultak között 
(>20%)  (Lasry, Mazur és Watkins, 2008; Crouch és Watkins, 2007).  
 
4.8.4. A módszer elfogadottsága 
 
Bármilyen oktatási módszer fontos jellemzője – hatékonyságán kívül – annak elfogadottsága mind 
a hallgatók, mind az oktatók részéről. 
 
Számos tapasztalat mutatja, hogy a hallgatók többsége idegenkedik az, ún. „aktív” oktatási 
módszerektől, jobban szeretik a hagyományos frontális munkát, ahol a tanár dolgozik, ők pedig 
figyelnek, esetleg jegyzetelnek. Ezért már az is jó eredmény, ha egy új oktatási módszerhez 
semlegesen viszonyulnak a hallgatók, nem tartják azt sem jobbnak, sem rosszabbnak, mint a 
hagyományos, megszokott frontális módszereket. Crouch és Mazur (2001) longitudinális 
vizsgálatuk során azt tapasztalták, hogy az „egymás tanítása” módszer nem változtatta meg 
szignifikánsan a hallgatóknak a kurzusról alkotott véleményét. Egy másik vizsgálatban (Fagen, 
2003) a megkérdezett 384 oktatóból 70% számolt be arról, hogy az „egymás tanítása” módszerrel 
tartott kurzusukat pozitívabban ítélték meg a hallgatók, mint a hagyományos módon tartott 
kurzusokat, 17% kapott változó véleményeket a hallgatóktól és mindössze 5% számolt be negatív 
hallgatói véleményekről. 
 
Crossgrove és Curran (2008) összehasonlította a biológia főszakosok genetika kurzusának és a 
nem biológia szakosok bevezető biológia kurzusának hallgatói megítélését. Mindkét kurzust a 
Mazur-féle módszerrel tartották. A nem biológia szakosok szignifikánsan pozitívabban ítélték meg 
a módszert a vizsgateljesítményük szempontjából, mint a biológia szakosok. A nem biológia 
szakosok nagyobb mértékben javasolták a módszer további használatát az oktatónak, mint a 
biológia szakosok. Számos tanulmány számol be arról, hogy a bevezető számítástechnika (Simon, 
Kohanfars és Lee, 2010), a természettudományi gyakorlat (Cortright, Collins és DiCarlo, 2005), 
mérnökképző tantárgyak (Nielsen, Hansen és Stav, 2013; Boyle és Nicol, (2003), valamint az 
állatorvosi élettan kurzus (Crouch és Watkins, 2007) hallgatói javasolták a Mazur-féle „egymás 
tanítása” módszer megtartását, sőt használatának kiterjesztését más kurzusokra is. Számos esetben 
számoltak be a hallgatók arról, hogy a Mazur-féle módszer növelte önbizalmukat (Zhang, Ding és 
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Mazur, 2017; Gok, 2012; Zingaro, 2014). Néhány esetben pedig azt is megjegyezték, hogy a 
módszer hatására javult az oktatójukkal való kapcsolatuk is (Simon és mtsai, 2013). 
 
Érdekes módon az oktatóknak a módszerről alkotott véleményével, a módszerrel kapcsolatos 
tapasztalataikkal viszonylag kevés tanulmány foglalkozik. Egy felmérés alapján a módszert 
használó fizikatanárok 90%-a pozitív tapasztalatokról számolt be, és közel 80%-a jelezte, hogy a 
későbbiekben is használni fogja, 8%-a pedig valószínűleg fogja használni a Mazur-féle módszert 
(Fagen, Crouch és Mazur, 2002). 
 
Mind a hallgatók, mind a saját részéről pozitív tapasztalatokról számoltak be a módszer 
„dokumentált” hazai kipróbálói is, Jarosievitz Beáta (2016a,b), Dobóné Tarai Éva (2017) és Tóth 
Zoltán (2018). 
 
4.8.5. Hazai tapasztalatok 
 
Nagyon kevés publikáció látott napvilágot a Mazur-módszer hazai kipróbálásával kapcsolatos 
tapasztalatokról. 
 
Ahogy erre már korábban utaltunk, az első hazai kipróbáló Jarosievitz Beáta (2016a,b) volt, aki 
egyetemi fizikakurzusok során alkalmazta a Mazur-féle módszert. A szavazást korszerű 
eszközökkel (mobiltelefonnal, táblagéppel) oldotta meg. A módszer hatékonyságával és 
elfogadottságával kapcsolatban nem végzett méréseket. Szubjektív megállapítása szerint a 
módszer jól használható a fizika oktatásában és a hallgatók körében is kedvező fogadtatásra talált. 
 
Dobóné Tarai Éva (2017) középiskolában, 9. évfolyamos kémiaórán tesztelte a Mazur-módszert. 
A redoxireakciók témakör feldolgozása során a kísérleti csoport szignifikánsan jobb eredményt ért 
el mint a kontrollcsoport. A tanulói visszajelzések és a kísérletvezető szubjektív megállapításai 
alapján a tanulók nagyobb motiváltsága volt megfigyelhető a társtanítással lezajlott órákon. A 
szerző különösen alkalmasnak találta ezt a módszert a tanulók tipikus tévképzeteinek feltárásában, 
azonosításában. 
 
Tóth Zoltán (2018) a Mazur-módszert ötödéves kémiatanár-szakos hallgatók „Érettségi feladatok 
kémiából” című tantermi gyakorlata keretében próbálta ki. A 123 zárt végű, problémajellegű 
feladat feldolgozása során 53 esetben került sor társmegbeszélésre is. Az eredmények azt 
mutatják, hogy az esetek 80%-ában a társmegbeszélés elősegítette a feladatmegoldás sikerességét. 
A módszer alkalmazásával tipikus hallgatói tévképzeteket is felszínre lehetett hozni. A hallgatói 
vélemények alapján megállapítható, hogy a módszert a hallgatók többsége hasznosnak és 
élvezetesnek tartotta, és tervezi annak kipróbálását tanári munkája során.  
 
4.9. Problémafeladatok 
 
Ebben a fejezetben részletesebben tárgyaljuk a Mazur-módszer „lelkét” képező 
problémafeladatokat és azok készítésének módját. 
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4.9.1. Lexikális tudást mérő vagy problématípusú feladat? 
 
A tudás milyenségének megállapítására még ma is leggyakrabban a Bloom által kifejlesztett 
taxonómiát, esetleg annak módosított változatát használjuk (7. ábra).  
 
 

 
7. ábra. A Bloom-féle taxonómia és tovább fejlesztett változata. (Átvéve Bredács (é.n.) 

dolgozatából.) 
 
Amint azt már korábban említettük, hogy Mazur-féle módszer akkor igazán hatékony, ha a kérdés 
nem felismerés (ismeret, emlékezés) jellegű tudásra vonatkozik, hanem megértésre, alkalmazásra, 
esetleg magasabb rendű műveletekre (analízisre, szintézisre, értékelésre). Példaként tekintsünk 
egy, a durranógáz fogalmával, összetételével kapcsolatos feladatot. Az első egy ténybeli tudásra, 
ismeretre vonatkozó kérdés: 
 

Mit nevezünk durranógáznak? 
A) A hidrogéngáz és a klórgáz 1:1 térfogatarányú elegyét. 
B) A nitrogéngáz és az oxigéngáz 4:1 térfogatarányú elegyét. 
C) A vízgőzt. 
D) A hidrogéngáz és az oxigéngáz 2:1 térfogatarányú elegyét.* 
E) Az oxigéngáz és a hidrogéngáz bármilyen összetételű elegyét. 

 
A második pedig a fogalom megértését és alkalmazását igénylő problémafeladat: 
 

Hány mól hidrogéngázt tartalmaz 1,00 mol durranógáz? 
A) 2,00 mólt. 
B) 1,00 mólt. 
C) 1/2 mólt. 
D) 1/3 mólt. 
E) 2/3 mólt*. 

 
(A helyes választ *-gal jelöltük.) 
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A problématípusú feladat zárt végűvé (egyszerű választássá) alakításának legegyszerűbb módja, 
ha a kérdést először nyílt végű formában tesszük fel (akár írásban, akár szóban), és a tipikusan 
hibás válaszokból képezzük a disztraktorokat (a hibás válaszlehetőségeket). 
 
4.9.2. Példák az agrár-szakterületi tárgyak esetén is alkalmazható problémafeladatokra 
 
A következőkben – a teljesség igénye nélkül – közreadunk néhány, a Mazur-módszer során 
alkalmazható problémafeladatot. 
 

Ha a globális felmelegedés következtében az óceánokban úszó jéghegyek megolvadnak, 
akkor az óceánok vízszintje: 

A) emelkedik, 
B) süllyed, 
C) nem változik*. 

 
Megjegyzés: A médiában is sokat emlegetett vízszintnövekedés csak akkor következik be, ha a 
szárazföldön található hó- és jégtakaró, illetve jéghegy is elolvad. 
 

Kevergetés hatására a teában feloldható cukor mennyisége 
 

A)  több, 
B)  kevesebb, 
C)  ugyanannyi*, 

 
mint kevergetés nélkül. 

 
Megjegyzés: Gyakori hiba, hogy a hallgatók nem tudnak különbséget tenni egy átalakulás (pl. 
oldódás) mértéke és sebessége között. Ezt a problémát hozza felszínre ez a feladat. 
 

Azonos hőmérsékletű, nyomású és térfogatú száraz vagy vízgőzzel telített levegőben van-e 
több molekula? Melyik a nehezebb? 

 
A)  A vízgőzzel telítettben van több molekula, és az a nehezebb. 
B)  A vízgőzzel telítettben van több molekula, és az a könnyebb. 
C)  A molekulák száma azonos, de a vízgőzzel telített nehezebb. 
D)  A molekulák száma azonos, de a vízgőzzel telített könnyebb*. 

 
Megjegyzés: A tipikusan hibás válasz (a vízgőzzel telítettben van több molekula és az a nehezebb) 
mögött vagy a gázok szerkezetének meg nem értése (a vízmolekulák a levegő molekulái közé 
ékelődnek be), vagy „a nedves – nehezebb” p-prim (a nedves homok is nehezebb, a nedves ruha is 
nehezebb stb.) húzódik meg. 
 

Két teljesen egyforma tömegű, alakú és hőmérsékletű jégkocka egyikét desztillált vízbe, a 
másikat ugyanolyan térfogatú és hőmérsékletű sós vízbe tesszük. 
Melyik jégkocka olvad el a hamarabb? 

 
A)  A sós vízben lévő. 
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B)  A desztillált vízben lévő*. 
C)  Egyszerre olvad el a két jégkocka. 

 
Megjegyzés: Olvadáskor a jégkocka körül hideg víz keletkezik, melynek a sűrűsége nagyobb, 
mint a melegebb vízé, de kisebb mint a sós vízé. Ezért desztillált vízben intenzívebb konvekció 
alakul ki a jégkocka környezetében, mint sós vízben. 
 

Egy vizes oldat kémhatása akkor semleges, ha 
 

A)  pH-ja 7 
B)  benne az oxóniumionok száma megegyezik a hidroxidionok számával* 
C)  pH-ja 5.5 
D)  benne a kationok száma megegyezik az anionok számával 

 
Megjegyzés: Gyakori hibás válasz az A). A semleges kémhatású vizes oldat pH-ja csak 
szobahőmérsékleten 7. 
 

Milyen anyagok okozhatják a víz változó keménységét? 
 

A)  Az oldott kalcium- és magnéziumsók. 
B)  A magnézium-karbonát és a kalcium-karbonát. 
C)  A vízben oldott hidrogénkarbonátok. 
D)  Az oldott Mg(HCO3)2 és Ca(HCO3)2*. 

 
Megjegyzés: Tipikus hibás válasz a C). Ez a vízkeménység fogalmának meg nem értéséről 
tanúskodik. 
 

A glicin (α-aminoecetsav) amfoter tulajdonságú anyag: savakkal is, bázisokkal is 
reakcióba lép. Milyen kémhatású a glicin vizes oldata? 

 
A)  semleges 
B)  savas* 
C)  lúgos 

 
Megjegyzés: Gyakori hibás válasz az A). A hallgatók gyakran azt hiszik, hogy ha egy anyag 
savként és bázisként is viselkedhet, akkor annak oldata csak semleges kémhatású lehet. 
 

Hány g 5,00 m/m%-os oldatban van ugyanakkora tömegű oldott anyag, mint amennyi 40,0 
g 10,0 m/m%-os oldatban van? 

 
A)  0,200 g-ban, 
B)  4,00 g-ban 
C)  20,0 g-ban, 
D)  40,0 g-ban, 
E)  80,0 g-ban. 
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Megjegyzés: Ez a feladat alkalmas az algoritmikus gondolkodás hátrányainak bemutatására. Sok 
hallgató megpróbálja fejben kiszámolni: „Ha 40,0 g 10%-os oldatban van 4,00 g oldott anyag, 
akkor hány gramm 5%-ban van ugyanannyi?” A helyes gondolatmenet: fele olyan töménységű 
oldatból kétszer akkora tömegűben van ugyanannyi oldott anyag.  
 

Három egyforma tömegű gumiballonban külön-külön azonos tömegű, hőmérsékletű és 
nyomású szén-dioxid-, ammónia- és hidrogéngáz van. Hogyan viszonyul egymáshoz a 
három ballon térfogata? 

 
A)  V(CO2) = V(NH3) = V(H2) 
B)  V(CO2) > V(NH3) > V(H2) 
C)  V(CO2) < V(NH3) < V(H2) 

 
Megjegyzés: ugyanolyan tömeg esetén abban van több molekula, amelyiknek kisebb a moláris 
tömege, és annak lesz nagyobb a térfogata is. 
 
4.10. Feladatok 
 
Készítsen kurzusa egy kiválasztott témaköréhez zárt végű, problématípusú feladatokat! 
 
Dolgozza fel kurzusa egy kiválasztott témakörét a Mazur-féle „Peer Instruction” módszerrel! 
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5. KOOPERATÍV ÉS KOLLABORATÍV PROBLÉMA-
MEGOLDÁS A TANULÁS FOLYAMATÁBAN 
 
 
Napjainkban alapvető elvárás a munkavállalókkal szemben, hogy munkatársaikkal hatékonyan 
együttműködve, kollektív formában oldják meg a felmerülő szakmai, munkahelyi problémákat. A 
problémamegoldáson túl így lényeges követelmény, hogy megfelelő kommunkációs és 
alkalmazkodási képességgekkel rendelkezzenk, továbbá reáis mérlegelés után legyenek képesek 
elfogadni mások nézőpontjait. Ezek a szociális képességek jól fejleszthetők a tanulásban 
alkalmazott csoportmunkák segítségével, beleértve a kollaboratív és kooperatív tanulási formákat 
és problémamegoldást. Az oktatásban a kooperatív tanulás fogalma vált korábban ismertté és 
elterjedtebbé, míg manapság egyre többet hallunk a tanulás és problémamegoldás kollektív 
módjáról is. 
 
5.1. Kooperatív tanulás és problémamegoldás    
 
A kooperatív tanulás a társak illetve csoporttagok olyan együttes munkáját jelenti, amelynek során 
a közös munkában résztvevő valamennyi személy saját részfeladattal és felelősséggel rendelkezik a 
csoportproduktum megalkotásában.   
 
A kooperatív munka négy fő alapelve 
 
1) Párhuzamos interakciók elve. A hagyományos módszerekhez képest a kooperatív 

munkaformában a diákok bizonyos tevékenységeket egyszerre, egyidőben végeznek. Például 
egy adott kérdés kapcsán nem csupán egy tanuló fejtheti ki véleményét, mint a megszokott 
frontális munkamódokban, hanem valamennyi diák párban vagy csoportban vitatja meg a 
felmerülő kérdést. Ez azt jelenti, hogy egyidejűleg több diák is elmondhatja, mit gondol az 
adott problémáról, és mindezt egy szorongásmentesebb  környezetben (ami felaszabadultabb, 
bátrabb véleménnyilvánítást tesz lehetővé), egymás között, kisebb csoportokban vagy párban.  

 
2) Építő egymásrautaltság elve. A kooperatív munka során a csoport sikere a csoporttagok 

hozzáállásán, és a rájuk bízott részfeladat elvégzésének minőségén múlik. Azaz a közös 
produktum létrehozásában közös a felelősségük, mindenki munkájára egyformán szükség van. 
Valamennyi csoporttagnak érdeke, hogy a másik  elvégezze saját, jól körülhatárolt feladatát, és 
amennyiben szükséges,  segítse társai munkáját, biztosítva ezzel saját és társaik fejlődését is.  

 
3) Egyéni felelősség elve. Az egyéni felelősségérzet kialakítása a tanulókban a csoportproduktum 

iránti felelősségen túl (ami egy intrinsic motivációnak tekinthető) a társak munkája és sikere 
iránti felelősség fenntartásában is fontos. Ez utóbbi olyan szociális képességet jelent, ami 
rendszeres kooperatív munkával fejleszthető. A tanulók felelősségérzete extrinsic motivációval 
is alakítható. Ilyen például a Kagan és Kagan (2009) által említett „pontfelelős” módszer, 
amikor a csoportban elvégzett munkát (ami adott esetben meghatározott fogalom vagy 
összefüggés elsajátítása) tudásszintmérő feladatokkal kérjük számon. A csoport minden tagja 
megírja a saját részfeladatára vonatkozó feladatot (feladatsort), amit pontozunk és a tagok 
pontszámainak átlagaiból képezzük a csoport pontszámát. Az egyéni felelősség kialakításának 
fontos feltétele, hogy valamennyi csoporttag ismereje társai munkáját és tudja azt értékelni. 
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4) Egyenlő részvétel elve. Az egyenlő részvétel azt jelenti, hogy a csoporton belül vagy párban 

mindenki a feladatnak más, de közel azonos súlyú részét kapja, amit közel azonos idő alatt kell 
megoldnia. Mivel kooperatív munkában általában heterogén csoportban dolgoznak a diákok, 
célszerű a részfeladatokat úgy kiosztani, hogy az megfeleljen képességeiknek. Ezzel 
biztosíthatjuk a diákok feladatvégzés iránti motivációját, képességeik fejlődését és a 
feladatvégzésre szánt azonos időtartamot is (Kagan és Kagan, 2009).  

 
5.1.1. Kooperatív csoportok 
 
A kooperatív munka szervezési módjai a páros és csoportmunka. A kooperatív csoportok 
taglétszámára vonatkozóan a szakirodalomban eltérő véleményeket olvashatunk (Rosen, 2010). A 
csoport létszámát mindig a feladat jellegéhez érdemes igazítani, de 4-5 főnél nagyobb 
csoportlétszámban nem érdemes gondolkodni, mivel az a munka hatékonyságának csökkenéséhez 
vezethet.  
 
A csoportok összetételük alapján lehetnek homogén és heterogén csoportok. A homogén csoport 
hasonló képességű vagy hasonló szociális hátterű, etnikai összetételű, stb. diákokból álló 
közösséget jelent. Szerveződése történhet a tanár  és a diákok által. Abban az esetben, ha például 
egy osztály vagy évfolyam hasonló szociális hátterű vagy etnikumú tanulókból áll, a homogén 
csoport megeszervezése a képességek szempontjából jelenthet nagyobb feladatot a tanár számára. 
Ebben az esetben jól kell ismernie diákjait ahhoz, hogy a közel azonos képességűeket szervezze 
egy csoportba. Egy szociálisan vagy etnikailag kevert közösség esetében a diákok gyakran önként 
szerveződnek homogén csoportokba, amikor azonban a képességek tekintetében lehetnek nagy 
különbségek. A tanárnak tehát tisztában kell azzal lennie, hogy a feladatvégzés tekintetében mi a 
csoportszervezés szempontjából fontosabb háttértényező, és ennek megfelelően kell meghatározni 
a részfeladatokat. 
 
A képességek szerinti homogén páros vagy csoportmunka előnye, hogy a diákok azonos rangúnak 
érzik magukat a képességek tekintetében, nem bélyegzik meg egymást. Hátránya viszont, hogy a 
csoportban nincs a képességek eltéréséből adódó húzóerő, ezért a fejlődés lassúbb ütemű és a 
feladatok megoldása egy idő után már nem jelent kihívást a csoport egyes tagjai számára.  
 
A kooperatív feladatok megoldásában a homogén csoportmunkát elvétve alkalmazzák. Gyakoribb 
formája a heterogén csoportmunka, amelynek során eltérő kognitív és/vagy szociális 
tulajdonságokkal rendelkező egyének kerülnek egy csoportba. Mind a képességek mind az 
ernikumok szerinti kevekeredés hasznos lehet a tanulók számára. A képességek szerint vegyes 
csoportban a jobb képességű diákok húzóerőt jelentenek a gyengébbek számára, tanítják azokat és 
ezáltal saját fejlődésük is biztosított. A heterogén csoportmunka ezen előnye mellett azonban 
fennáll az a veszély (ami a heterogén csoportmunka hátránya ), hogy amennyiben a csoport 
összetétele hosszabb ideig állandó, a gyengébb tanulók esetlegesen megbélyegződnek, ami egy 
idő után hátráltatja fejlődésüket. Ezért fontos, hogy időnként a csoportok összetételét változtassuk 
és a gyengébb tanuló is kaphasson tanító szerepet. 
 
A kooperatív csoportmunka értékelése 
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A csoportmunka értékelése a kooperatív tanulás esetében nagy jelentőséggel bír. Abban az 
esetben, ha nem megfelelő módon történik, csökkenthetjük a diákok közötti együttműködési 
kedvet, a kooperatív munka iránti motivációt. Az értékelés két sarkalatos pontja a kooperatív 
módszer alkalmazásakor a csoport és az egyén.  
 
A csoport értékelésekor a legkézenfekvőbb a létrehozott produktum minőségének bírálata ( 
mennyire felel meg a kitűzött céloknak, elvárásoknak, strukturális és működési elveknek). A 
produktum értékelésének ez a módja tárgyiasult produktumok, elméleti  rendszerek, kutatási 
eredmények, stb. esetében jól alkalmazhatók.  
 
A produktumok egy másik fajtája a csoportmunka által létrejött ismeretelsajátítás, amit 
tudásszintmérő feladatokkal lehet értékelni. Ebben az esetben a csoport teljesítményét az egyes 
egyének teljesítményéből alakíthatjuk ki, aminek egyik módja a fentebb már említett „pontfelelős” 
módszer. Egy másik lehetőség ilyenkor az, hogy a csoport olyan tudászintméró feladatsort kap, 
amit csak az egyes csoporttagok saját részfeladataiból adódó tudásának hozzáadása révén lehet 
megoldani.  
 
A csoportok értékelése történhet aszerint is, hogy munkájukat mennyire pontosan, milyen 
munkamorállal végezték, mennyire segítették egymást a feladatok elvégzésében, időre elvégezték-
e a feladatukat. Az értékelésnek ez a módja történhet a diákok által ön-és társértékeléssel is, amely 
a tanárnak hasznos információt nyújthat a főleg megfigyelésen alapuló értékeléséhez. 
 
A csoportok értékelésekor lényeges szempont, hogy minél kevesebb versenyhelyzetet teremtsünk a 
csoprotok között, Az elsődleges az legyen, hogy a csoport összetételéből adódóan (kognitív 
képességek, affektív és effeketív tényezők) milyen mértékben felelt meg az elvárásoknak. 
Értékelésünk mindig motiváló jellegű legyen.   
 
Az egyének esetében is kitérhetünk a csoporban létrehozott saját produktumának értékelésére. 
Megvizsgálhatjuk, hogyan alakult csoportmunka közben a tudása, milyen mértékben fejlődtek 
képességei. Ha a produktumban való részvételt mérjük, kérjük meg a csoporttagokat, hogy 
mutassák meg, pontosan írják le, mi volt a feladatuk a közös produktum kialakításában. A tudás 
tudásszintmérő feladatokkal, míg a képességfejlődés ön- és társértékelés illetve képességtesztek 
segítségével mérhető.  
 
A csoportban végzett munka érdemjegyekre történő váltásakor az egyének motiváló tényezője 
lehet, ha a tanár a csoportmunkát értékeli és az arra adott osztályzatot kapja a csoport minden 
tagja. Ugyanakkor ez nem mutatja meg azt, hogy mi volt az egyén szerepe a közös munkában. 
Ezért célszerű minden esetben számon kérni a csoporttagok beszámolóját is az elvégzett 
feladatokról.  A végső érdemjegy kialakítása a csoportteljesítmény és az egyéni feladatvégzés 
együttes figyelembevételével kell, hogy történjen. 
 
5.1.2. Kooperatív problémamegoldás 
 
A kooperatív problémamegoldás a problémák megoldásának párban vagy csoportokban történő 
folyamata, amelyben valamennyi csoporttagnak saját, jól elhatárolódó feladata van.  A 
megoldáshoz (megoldásokhoz) csak abban az esetben jutnak el, ha a csoport minden tagja 
helyesen végzi el a rábízott részfeladatot.  
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A kooperatív  problémamemgoldás menete hasonló a fentebb említett probléma-alapú tanulás 
folyamatával, mivel a kooperatív csoportmunka a PBL egyik módszere.  A megoldási folyamat 
első lépése a probléma megtalálása, megértése és prezentációja. Ez a fázis általában még nem 
igényel a csoporttagok részéről egyéni feladatvégzést, még kollaboratív jellegű, csakúgy mint a 
hipotézisek alkotása is. Az ezt követő tervezés, kivitelezés fázisa  azonban már sok egyéni feladatot 
igényel, ami a részfeladatok megoldásától függően befolyásolja a végső megoldás sikerességét. 
Ebben a fázisban az egyének felelőssége a pontos és lelkiismeretes munkavégzés terén nagy. Az 
eredmények értékelése során a csoporttagok munkája újra összeérhet, a kivitelezés, végrehajtás 
során nyert adatokból, tapsztalatokból közösen vonnak le következtetéseket.   
 
A kooperatív problémamegoldás tehát nem minden fázisában tiszta kooperatív tevékenység, a 
folyamat adott pontjain kollaboratív elemeket tartalmaz. Ezért is nehéz a kooperatív és 
kollaboratív problémamegoldást egymástól jól elkülöníteni (McInnerney és Roberts, 2004, idézi: 
Pásztor-Kovács, 2015). 
 
5.1.3. A kooperatív tanulás és problémamemgoldása hatékonysága 
 

A kooperatív módszer hatékonyságára vonatkozó addigi kutatási eredményeket Kagan és 
Kagan (2009) foglalta össze, amelyek összhangban vannak az azóta megjelenő vizsgálatok 
eredményeivel. Elsőként azt emelik ki, hogy a kooperatív tanulás minden életkorban tantárgytól 
függetlenül hatékonyabb tudáshoz vezet a hagyományos módszerekkel történő ismeretszerzéshez 
képest. A legerőteljesebb előrelépést ezen a téren a korábban legrosszabbul teljesítő és a 
szociálisan hátrányos helyzetű tanulóknál figyelték meg. 

 
A társas kapcsolatok terén is azok a diákok voltak segítőkészebbek, kooperatívabbak, 

alkalmazkodóbbak, illetve hajlamosabbak mások elismerésére, akik csoportosan dolgoztak 
tudásuk megszerzéséért. 

 
Egy közösen végzett munkában a tanuló jobban kifejtheti véleményét, arra visszajelzést kap. 

Ez reálisabb önértékeléshez, önmaga alaposabb megismeréséhez, ezen keresztül saját értékeinek 
felismeréséhez, tiszteletéhez, önbecsüléshez vezet. 

 
A kooperatív módszer szabadabb formája, ahol a tanulók velük egyenrangúakkal oszthatják 

meg gondolataikat, az affiliáció motívumát erősíti. Ha munkájuk megfelelő visszajelzést és 
jutalmazást kap, az a teljesítménymotivációt erősíti, de mindenképpen tanulást ösztönző hatású. 

 
A hagyományos tanórákhoz képest a csoportban, vagy párban végzett munka során minden 

tanuló saját társai előtt fejti ki gondolatait. Nem kap érte szidalmazó értékelést, legfeljebb 
korrekciós javaslatot. Kisebb közösségben bátrabban viselkedik, gondolatai is szabadabbak, 
hasznosabbak, ami növeli a csoport munkájának sikerét. Társai véleményalkotását támogatják és 
ösztönzik a közös siker érdekében, ami egy kellemesebb, kevesebb szorongással járó környezetet 
biztosít a tanulás számára. 

 
A kooperatív tanulás során a tanárok a kizárólagos irányító helyett társakká, segítőkké válnak. 

Nem kell a tanórákon a fegyelmezetlenségből adódó problémán rágódniuk, mivel a diákok 
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beszélgethetnek, mozoghatnak a közös feladat megoldása érdekében. Így a tanulási környezet 
mindenki számára elviselhetőbbé és kellemesebbé válik (Revákné, 2011). 
 
5.1.4. Egy kooperatív problémamegoldási módszer bemutatása az agrár felsőotatásból vett példa 
segítségével 
 
Kagan és Kagan (2009) kooperatív tanulásról szóló összefoglaló művében 128 kooperatív 
technikát írnak le. Ezeket a módszereket csoportosítják aszerint, hogy általuk milyen fejlesztési 
feladat valósítható meg. Mivel ebben a kötetben a problémaközpontú módszerekre fókuszálunk, a 
kooperatív módszerek közül is azokat érdemes megemlíteni, amelyek a gondolkodás fejlesztését 
szolgálják. A teljesség igénye nélkül ide soroljuk az egyvonalban, a halmazábra, szóháló, 
folyamatábra, pókháló, fogalomtérkép, jelentéstérkép és a „kooperatív mozaik II: 
csoportbeszámoló” módszert is, amelyek közül ez utóbbit mutatjuk be egy példán keresztül.  
 
 A „kooperatív mozaik II: csoportbeszámoló” módszer során egy adott, különböző résztémák 
ismerete alapján megoldható komplex problémát vagy feladatsort kell a diákoknak megoldani 
(ugyanazt a problémát, feladatsort több csoportnak is). A megoldáshoz szükséges minden 
részismeretet a csoport más-más tanulója sajátít el , aki így az adott résztéma szakértőjévé válik (A 
csoport annyi főből áll, amennyi a résztémák száma. Célszerű a feladatsort is úgy megfogalmazni, 
hogy minden résztémára jusson egy kérdés).  A részfeladatok kiosztása után minden szakértő 
összeül a más csoportbeli, hasonló témában szakértő társaival és az adott témára vonatkozó 
ismereteket megtanulják (közösen), arról információkat gyűjtenek. Ezt követően a szakértők 
visszatérnek eredeti csoportjaikba és a kiadott problémát, feladatsort a részismeretek összerakása 
révén megoldják. A feladat, probléma megoldása csak akkor lehet sikeres, ha abban minden 
szakértő részt vesz és együttesen rakják össze a „puzzle” egyes elemeit. Az elvégzett munkáról 
minden csoport külön beszámolót tart. 
 
A kooperatív mozaik II. módszer kis változtatással problémamegoldásra is jól alkalmazható. A 
probléma felvetése, értelmezése és prezentációja után a csoport tagjai megbeszélik, milyen 
részinformációk szükségesek a megoldáshoz. Kiosztják egymás között a részfeladatokat és a 
hasonló részinfromációt összegyűjtó szakértők egy csoportba tömörülnek. A részinformációk 
begyűjtése uátn visszatérnek eredeti csoportjaikba és ott megbeszélést tartanak, ötletelnek 
hipotéziseket alkotnak. Elkészítik a hipotézisek igazolására szolgáló terveket, kitérnek a 
végrehajtás részleteire. Majd a különböző csorportokból összeállnak a hasonló végrehajtási 
műveleteket végzők, és munkájuk befejezése után visszatérnek eredeti csoportjukba, ahol 
beszámolnak a kapott eredményekről. A csoport minden hipotézis igazolására szóló vizsgálati 
eredményt megvitat és összerakja, értelmezi, megadja a végleges megoldást az adott problémára. 
Ez a módszer tehát azt feltételezi, hogy ugyanazt a problémát több csoport is megoldja.  
 
A csoport létszámát meghatározni nehéz, mivel nem tudjuk előre, hogy a csoporttagok mennyi 
részismeret megszerzését tartják szükségesnek vagy éppen hány hipotézist alkotnak, mennyi 
megoldási tervvel állnak elő. (Azonban ebben az esetben sem érdemes 4-5 főnél nagyobb 
csoportokban dolgozni.)  Amennyiben a részismeretek száma nagyobb, mint a csoportlétszám, úgy 
egy emberre több feladat jut. Ilyenkor biztosítani kell azt az időt, ami alatt az adott személy 
találkozni tud más szakértőkkel, akik az adott részinformációnak megfelelően különböző 
csoportokban vannak. Ellenkező esetben, ha a részinformációk száma kevesebb mint  a 
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csoporttagok száma, az adott részfeladatra kettő vagy esetleg három fő is juthat. Ilyenkor egyes 
szakértői csoportok létszáma megnövekedhet.  
A kooperatív mozaik II. módszer problémamegoldásra vonatkozó ( egyszerűsített)  formája lehet 
az, amikor minden csoport más problémát old meg. A probléma felvetése, értelemzése, 
prezentációja után a szükséges részinformációkat egyénenként szerzik (nincsenek külön szakértői 
csoportok)  meg a diákok. Majd visszamennek  csoportjukba, összerakják az ismereteket, 
hipotéziseket alkotnak, különböző megoldási terveket készítenek. Az egyes megoldási tervek 
végrehajtása szintén egyénileg történik, amit a csoportba való visszatérés és együttes értékelés 
követ. Ebben az esetben arra kell ügyelni, hogy annyi részinfromációra, végrehajtási tervre 
tegyenek javaslatot, amennyit a csoport létszámától függően meg tud szerezni illetve valósítani. A 
kooperatív mozaik II. módszer a problémamegoldásra javasolt egyszerűbb változat kevesebb 
szervezéssel és buktatóval jár. Az alábbiakban erre mutatunk be egy példát, amelyhez „Kátai 
János: Talajökológia” (2011) című tankönyvének tartalmi elemeit használtuk fel (3. táblázat).  
 
3. táblázat Pálda a kooperatív problémamegoldásra Talajökológia tantárgyból. 

Csoport feladata Egyéni feladat 
1. lépés:Probléma meghatározása 
Egy földtulajdonos ökológiai gazdálkodást 
kíván szántóföldjein megvalósítani, amihez 
Öntől egy komplex megvalósítási tervet kér! 
Állítsa össze ennek a tervnek a vázlatát! 

 

2. lépés: Szükséges részismeretek felmérése  
földművelési rendszerek, alternatív 
gazdálkodási módok, biológiai gazdálkodás, 
biológiai–dinamikus és  szerves–biológiai 
gazdálkodás, integrált gazdálkodás, az 
ökológiai gazdálkodás jellemzői, 
talajtulajdonságok, talajfauna, stb.  

 

 3. lépés: Részismeretek feldolgozása 
a) hallgató: földművelési rendszerek, 
alternatív gazdálkodási módok 
b) hallgató: biológiai gazdálkodás, 
biológiai–dinamikus és  szerves–biológiai 
gazdálkodás, integrált gazdálkodás 
c) hallgató: ökológiai gazdálkodás jellemzői 
d) hallgató: talajtulajdonságok, talajfauna 

4. lépés:A megszerzett részismeretek 
feldolgozása, hipotézisek, tervkészítés. 
A meglévő részismeretek alapján javaslatok 
arra, mit tartalmazzanak a megvalósítási 
tervek.  

 

 5. lépés:Lehetséges tervek elkészítése 
egyénileg. 

6. lépés: Ellenőrzés, értékelés. 
Egyének terveiből a csoport megvalósítási 
tervének elkészítése. 
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5.2. Kollaboratív problémamegoldás 
 
A kollaboratív problémamegoldás Pásztor-Kovács (2015) értelmezése alapján olyan 
csoporttevékenység, amelynek során a csoport tagjai az adott problémát a csoporttagok eddig 
bevált stratégiáival nem tudják megoldani, ahhoz az egyes személyek kölcsönös együttműködésére 
van szükség. 
 
A kollaboratív csoportmunka során a csoporttagok közösen dolgoznak a probléma megoldásán és 
a kooperatív módszerrel szemben senkinek sincs saját, kitüntetett szerepe a megoldás 
folyamatában. A munka mindig csoportban történik, nincsenek egyénekre szabott, , külön 
végzendő feladatok, amelyet az adott diák a többiektől jól elkülönülten végez. A 
problémamegoldás jellegéből adódóan azonban a kollaboráció esetében is előfordulhat a tagok 
közötti munkamegosztás, de az nem annyira kötött, mint a kooperatív tanulás folyamatában, mert 
a szerepek állandóan cserélődhetnek ( Dillenbourg, 1999).  Mivel a kollaboratív munkában az 
egyénnek nincs jól elhatárolódó feladata, így felelőssége sem olyan jellegű a közös produktum 
elérésében mint az a kooperatív tevékenységben lenne. A kollaboráció során elsősorban a csoport 
felelős saját feladata elvégzéséért. Az egyén felőssége az, hogy a rábízott feladatot hiánytalanul 
elvégezze, ha kell, csoporttársaitól segítséget kérjen, a csoport megbeszéléseken aktívan 
közreműködjön és hogy a hanyagabbul dolgozó csoporttársait figyelmeztesse feladatai becsületes 
teljesítésére. Azaz a kooperációhoz képest nemcsak önmagáért felelős, hanem a csoport 
valamennyi tagjáért is a közös cél elérése érdekében. Az egyéni felelősségvállalás 
különbözőségéből adódóan a kollaboratív munka során könnyen előfordulhat, hogy egyesek 
lazsálnak, míg mások magukra vállaják akár a csoport teljes munkáját és felelősségét. Így a 
munkavégzésben vállalt terhek aránytalanná válhatnak. 
 
A kollaboratív munka tehát a kooperatív csoportmunkához képest a problémamegoldás egy 
szabadabb, rugalmasabb módszere, ami a feladatvégzésben aránytalanságokat szülhet. A kevésbé 
kötött munkforma miatt azonban egy olyan szorongásmentes kontextust tudunk létrehozni, 
amelyben a sikeresebb megoldáshoz vezető gondolatok és kreativitás szabadabban jutnak 
kifejezésre. Pásztor-Kovács (2015) a kollaboratív problémamegoldó képességre vonatkozó 
komplex modelljében összefoglalja azokat a legfontosabb képességeket, amelyek a kollaboratív 
munka feltételei és megfelelő hatékonyság esetén, végeredményként  annak  magasabb szintjű 
formái is. Ezek a problémamegoldó képesség,  információ megosztás, érvelés, meggyőzés, 
kompromisszumkészség, pozitív és adaptív kommunikáció, a társ  véleményének elfogadása, 
mások munkája iránt érzett felelősség és bizalom, koordinációs, vezetői képesség, munkamorál, 
stb.  
 
A kollaboratív problémamegoldás, mint korábban említettük, történhet személyes találkozások 
révén illetve számítógépen keresztül. Az on-line kapcsolatok lehetőséget adnak arra, hogy a 
megebszélések alkalmával a hozzászólások, vélemények időben eltolódva (pl. E-mail 
kapcsolatok) vagy szinkron módon hangozzanak el (video konferencia, chat, facebook, stb) 
(Hermann, Rummal és Spada, 2001; Molnár, 2009).. 
 

A kollaboratív problémamegoldás példája lehet a 3. táblázatban lévő talajökológiai téma azzal a 
különbséggel, hogy a hallgatók egyéni munkája nem annyira kötött, mint a kooperatív 
tevékenység során, végezhetik az információk megszerzését és tervek készítését együtt és 
szerepcserében is, nincs senkinek jól ekülönülő felelőssége egy adott részfeladat iránt.  
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5.3. Feladatok 
 
Tervezze meg ugyannak a témának (saját szakterületén) kooperatív és kollaboratív 
problémamegoldási tervét!  
  
Elemezze az így elkészített terveket, mutasson rá a fő különbségekre!  
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6. PROBLÉMAKÖZPONTÚ MODELLEZÉS MINT FŐ 
DIDAKTIKAI FELADAT 
 
6.1. A modell fogalma és jellemzői  
 
A modell egy adott jelenség, objektum szemléltetését és megértését szolgáló rendszer. Mindig 
ember által konstruált, melynek jellemzőit az általa szemléltetett tárgy, jelenség, folyamat 
bemutatni kívánt tulajdonságai határozzák meg. Így a modell a valóságnak csak néhány elemét 
reprezentálja. (Gilbert és Ireton, 2003).  
 
Nádasi (2006) szerint a modell, amely valamilyen tárgynak, szerkezetnek, rendszernek, 
struktúrának kísérleti vagy bemutatási célokat szolgáló nagyított vagy kicsinyített mása, abban 
különbözik a makettől, hogy az általa prezentált rendszert csak bizonyos nézőpontból mutatja be. 
(Nádasi, 2006). 
 
Mindkét defínícióban megfogalmazódik az az általános megállapítás, hogy a modell a valóság 
analógja, annak lényegi vonásait tükrözi.  
 
A tanítás és tanulás szemszögéből a modell a hagyományos szemléltető eszközök (taneszközök) 
közé tartozó oktatástechnikai eszköz, amely tudománytörténeti szempontból az I. generáció I. 
nemzedékéhez tartozik (Franyó, 2002). Ebben a csoportban találjuk meg a modell mellett a 
makettet, a metszetet, és a kísérleti eszközöket is. 
  
A modell információt adó rendszer, amelynek célja az emberi megismerési folyamat elősegítése, 
újabb ismeretek szerzése. A modell az értelmi elsajátítást oly módon segíti, hogy az egyébként 
bonyolult, láthatatlan folyamatokat leegyszerűsíti, szemléltethető állapotba hozza. Az analízist 
megkönnyíti a modell háromdimenziós volta. Az ismeretek gyakorlása, rögzítése a modell, a 
makett tanulmányozása során valósulhat meg.  
 
Gilbert és Ireton (2003) a modellek három fő kategóriáját különítik el: 
 

- mentális modellek 
- konkrét modellek 
- absztrakt modellek. 

  
A mentális modell értelmezésükben egy olyan eszköz, jelrendszer, amelynek segítségével képesek 
vagyunk kommunikálni, gondolatainkat kifejezni. Ilyen alapon az emberi beszéd is modellnek 
tekinthető, amely gondolataink lényegét egy nyelvi jelrendszer segítségével érzékelteti. Ez a 
modell az agyban születik, ott jelenik meg az idegsejtek speciális asszociációs mintázataként.  

 
A konkrét modellek ezzel szemben kívülről ténylegesen látható, tapintható, hallható materiális 
rendszerek. 

 
Típusai: 
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1) Struktúra modellek. Valamely objektum, jelenség szerkezetének nagyított vagy 
kicsinyített másai. Formájukban és tartalmukban tükrözik a valóságot, nagyságukban 
azonban (az eredeti szerkezet makroszkópikus vagy mikroszkópikus mérete miatt) attól 
eltérőek. Ilyen lehet például egy virágmodell, domborzati modell, egy állati test 
csontvázának modellje, stb. 

2) Funkcionális modellek: Különböző jelenségek, folyamatok összefüggéseinek 
megértését szolgáló modellek. Szerkezetükben sokszor különböznek az eredeti 
struktúrától, annak csak a működés szempontjából lényeges elemeit mutatják. Példa 
lehet erre a talaj szerkezetének tanításakor a különböző méretű és formájú üvegedények 
a közlekedőedények törvényszerűségeinek személtetésére, egy léggömbökből és 
vízcsapra szerelt gumicsövekből létrehozott sztóma modell a gázcserenyílások 
működésének bemutatására, vagy az emlősök légzőműködését szemléltető Donders-féle 
tüdőmodell (3. ábra), stb. 

 

 
3. ábra Emlősök légzőműködését szemléltető Donders-féle tüdőmodell (Kovács, 2009) 

 
3) Szimbólikus modellek. Szavak és szimbólumok segítségével mutatják be a valós 

objektumot és azok összefüggéseit. Példái a rendszerábrák, folyamatábrák, tervrajzok, 
fogalmi térképek, stb. 

4) Matematikai modellek. Kvantitatív értékekre és értékelésre valamint összefüggések 
leírására alkalmas modellek: képletek, egyenletek, grafikonok. 

5) Számítógépes modellek. Valamely struktúrát, folyamatot, összefüggést meglévő adatok 
alapján, elektronikus formában szemléltető modellek. Általában matematikai alapokon 
konstruálódnak és alkalmasak a szerkezet és működés összefüggéseinek egyidejű 
bemutatására. Kiválóan használhatók az anyagszerkezet, a molekuláris szintű 
folyamatok szemléltetésére csakúgy, mint az elvont esetleg gigantikus méretű természeti 
jelenségek, ökológiai rendszerek, makro vagy mikroszintű gazdákodási sémák, stb. 
megjelenítésére.  
 

Az abszrakt modellek körébe Gilbert és Ireton (2003) szerint a természeti jelenségre vonatkozó 
hipotézisek és azok bizonyításával létrehozott elméletek tartoznak, hiszen ez esetben is az adott 
jelenség lényegének célirányos megfogalmazásáról van szó. 
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Az itt felsorolt néhány példa azt bizonyítja, hogy bár a modellek több szempont alapján 
csoportosíthatók, minden esetben az általuk reprezentált jelenség egy kiválasztott szempontból 
történő bemutatását szolgálják. 
 
A modellek jellemzői: 

 
- Mesterségesek, minden esetben emberi konstrukciók. 
- Haszonelvűek, mert valamilyen cél érdekében jönnek létre. 
-  Egyszerűsítettek és lényegretörők. Az általuk reprezentált valóságnak a bemutatás 

 céljából lényeges elemeit mutatják be.  
-  Láthatóság és átláthatóság jellemzi őket, ami a megértés érdekében elengedhetetlen 

 tulajdonsága egy modellnek.  
 -  Nyitottság. A jó modellek (és ez elsősorban az elméleti modellekre igaz) 

 továbbalakíthatók, formálhatók, redukálhatók és bővíthetők. 
-   Érvényesek, azaz megfelelnek a hasonlóság elvének, a valóságot hűen tükrözik. 
-   Tévképzetektől mentesek. A túlzott leegyszerűsítés következtében nem tartalmaznak 

 olyan elemet, amely a tanulókban az adott jelenséggel kapcsolatban hamis, nem valós 
 kép kialakulását eredményezi. Ha mégis előfordul, az a tanártól alapos magyarázatot 
 igényel, amelynek során felhívja a diákok figyelmét arra, hogy a modell könnyebbé 
 teszi a megértést, de az a valóságban egyszerűbb, kisebb, nagyobb vagy éppen 
 bonyolultabb formája. 
  

6.2. A modellezés mint folyamat  
 
A modellezés didaktikai szempontból kettős szerepet tölthet be.  
 
1) A tanítási óra egy adott pontján a jelenség, folyamat bemutatását, megértését szolgáló 

szemléltetési módszer.  
 
 A természeti és társadalmi jelenségek szemléltetésekor mindig törekednünk kell a valóság 

bemutatásra. Ha erre nincs lehetőségünk, akkor alkalmazhatunk a jelenség szemléltetését célzó 
más eszközt illetve módszert is, mint például a modellezést. Különbséget kell tennünk azonban 
az eszköz, mint modell és a módszer, mint modellezés között. A modell a megértést segítő 
szemléltető eszköz az ismeretelsajátítás folyamatában, míg a modellezés egy olyan módszer, 
amelynek segítségével új ismeretekre tehetünk szert vagy a már meglévőket új kontextusban 
alkalmazzuk.  

 
 A modell mint szemléltető eszköz alkalmazásának folyamata a következő: 
 
- A modell megnevezése. 
- A modell funkciójának, alkalmazási céljának ismertetése. 
- A modell analizálása, részeinek megnevezése, a részek és a valóság közötti kapcsolatok, 

analógiák feltárása (a modell adott eleme minek felel meg a valóságban). 
- A modell működésének bemutatása.  
- A modellekkel történő manipuláció. 
-     A modell segítségével adott struktúra, folyamat értelmezése, elsajátítása.  
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A tanár feladata a modellek alkalmazása során: 
 
− Igyekezzen a bemutatott modell legfontosabb és legjellemzőbb tulajdonságait a diákok elé 

tárni. Ne vesszen el a részletkérdésekben. Ha frontális bemutatást alkalmaz, hívja fel a tanulók 
figyelmét a legfontosabb elemekre, részekre, törekedjen a lényeg kiemelésére, az 
összefüggések megláttatására! 

− Úgy helyezze el a modellt, hogy mindenki hozzáférhessen, jól láthassa, szükség esetén kézbe 
vehesse! 

− Biztosítsa a megfelelő körülményeket a modell bemutatásához (tálca, tartóállvány, zsinegről 
való függesztés stb.)! 

 
2) A modellezés, mint fő didaktikai feladat 
 
Az utóbbi néhány évtizedben a modellezés mint fő didaktikai feladat számos országban vált 
gyakorlattá az oktatás (elsősorban a természettudományos oktatás) folyamatában. Alkalmazásának 
hatékonyságát több kutatás is igazolja, miszerint a modellezés, mint módszer fejleszti a diákok 
metakognitív képességeit, a fogalmi megértés és alkalmazás képességét, a problémamegoldó 
gondolkodást (Clement, 1989; Coll, France és Taylor, 2005, idézi: Revákné, 2011). A modellezés 
képessége révén a diákok ismeretelsajátítási folyamata hatékonyabbá, gondolkodásuk 
analitikusabbá válik, jobban oda figyelnek a részletek elemzésére, azok megértésére, a rész-egész 
viszonyának összefüggéseire (Schwarz és White, 2005).  
 
A modellezés képessége három dimenzió mentén alakítható ki (4. ábra.) (Chou, 2007; Wu, 2007; 
Chiu, 2007). 
 
        Ontológia 
 

   
 

 
 
 

 
 
 
 

          Episztemológia                                                                           Módszerek 
 

4. ábra  A modellezési képesség három dimenziója. (Chou, 2007; Wu, 2007; Chiu, 2007). 
 

1) Az ontológiai dimenzió a modell és modellezés fogalmának ismeretére vonatkozik. A 
tanulónak ezen dimenzió mentén tudnia kell, hogy a modell a valóság egy adott cél szerinti 
megjelenési formája,  az adott jelenség lényegét, összefüggéseit reprezentálja,.  

Modellezési képesség 
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2) Az epistemológiai, ismeretelméleti dimenzió a modell és modellezés sajátságainak és 
folyamatának a megismerését foglalja magába, amely sajátos tantárgyi kontextusban, 
szaktárgyi ismeretek elsajátítása közben történik.  

3) A modellezés módszere már egy alkalmazási szint. A tanulók a már kialakult modellezési 
képességek birtokában modelleket konstruálnak, amelyek segítségével megértik a 
modellezett jelenségeket, problémákat oldanak meg,  
 

Akkor, amikor a modellezést fő didaktikai feladatnak tekintjük, a módszertani dimenziót kell 
alapul vennünk. Ahhoz azonban, hogy diákjaink eljussanak arra a szintre, hogy önállóan is tudnak 
modelleket készíteni, a modellezést mint szemléltetést is rendszeresen kell alkalmazni az 
oktatásban.  
 
A modellezés mint fő didaktikai folyamat több fázisból áll: 

 
- A modellezni kívánt probléma, ismeret, jelenség, folyamat feltárása, megfogalmazása. 
- A modell kiválasztása. 
- A modell létrehozása. 
- A modell elemzése és működtetése.  
- A modell érvényességének megállapítása. 
- A modell újragondolása, javítása, bővítése (Halloun, 1996). 
 

Marx és Tóth (1985) modellezésre vonatkozó folyamatleírása az egyes fázisok sorrendjét tekintve 
azonos a Hollaun által bemutatott elemekkel, de azoknál részletesebb. Így a gyakorlatban történő 
megválósítás szempontjából követhetőbb minta:  
   

- A valóság tisztelete és megfigyelése. 
- A lényeges vonások és fontos adatok kiválasztása. 
- Modellalkotás: a kérdéses adatok változását értelmező, kevés szabadsági foka és 

         szemléletessége folytán nyomon követhető rendszer szerkesztése. 
      - A modell működtetése. 
      - A modell ellenőrzése kísérletekkel, érvényességi határainak letapogatása. 
      - A modell magabiztos gyakorlati alkalmazása annak érvényességi határain belül. 
      - A modell javítása, gazdagítása, kutatás újabb modell után. 

 
Az itt bemutatott két példa az oktatásban a következőképpen fordítható le: 
 
1) A modellezni kívánt ismeret, probléma feltárása, elemzése, megfogalmazása. 
2) A modell céljának megállapítása. 
3) Az elkészítendő modell és a szemléltetni kívánt valóság összeegyeztetése.  
3) A modellkészítés módjának átgondolása. 
4) A modellkészítéshez szükséges eszközök és anyagok számbavétele. 
5) A modell elkészítése. 
6) A modell kipróbálása, működtetése, érvényességének megállapítása. 
7) Szükség esetén a modell korrekciója. 
 
Alkalmazásának különböző szintjeit különíthetjük el (5. ábra): 
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1. szint: Egyszerű struktúramodellek készítése az elsajátított ismeretek alkalmazása céljából tanári 
instrukciók alapján, kiadott minta, eszközök és anyagok segítségével. 

2. szint: Egyszerű struktúramodellek készítése az elsajátított ismeretek alkalmazása céljából önálló 
elképzelés alapján, egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével. 

3. szint: Egyszerű struktúramodellek készítése új ismeretek elsajátítása céljából önálló elképzelés 
alapján, egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével.  

4. szint:Funkciómodellek készítése alkalmazás céljából tanári instrukciók alapján                        
meghatározott anyagok és eszközök segítségével. 

5. szint: Funkciómodellek készítése az elsajátított ismeretek alkalmazása céljából önálló   
elképzelés alapján, egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével. 

6. szint: Funkciómodellek készítése új ismeretek elsajátítása céljából önálló elképzelés alapján, 
egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével.  

7. szint: Elméleti modellek készítése alkalmazás céljából tanári instrukciók alapján meghatározott 
anyagok és eszközök segítségével. 

8. szint: Elméleti modellek készítése az elsajátított ismeretek alkalmazása céljából önálló 
elképzelés alapján, egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével. 

9. szint: Elméleti modellek készítése új ismeretek elsajátítása céljából önálló elképzelés    alapján, 
egyénileg választott eszközök és anyagok segítségével.  

 

Elméleti
modellek

Funkció

modellek

Struktúra 
modellek

Új ismeret szerzése, önálló 
elképzelés, egyénileg választott 

eszközök és anyagok

Alkalmazás, önálló 
elképzelés, egyénileg 

választott eszközök és 
anyagok

Alkalmazás, tanári 
instrukció, kiadott 
eszközök anyagok

 
 

5. ábra A modellezés mint fő didaktikai folyamat különböző szintjei 
 

A modellezés felsorolt szintjeit érdemes egymásra építeni, amelynek során fokozatosan fejlődik a 
diákok modellezési képessége, rutinosabbá válnak a modellek fogalmának ismeretében, azok 
elkészítésében, a velük történő manipulációkban, alkalmazásuk módszereiben.  
 
A módszer alkalmazható új ismeret elsajátítása vagy a megszerzett ismeretek alkalmazása 
céljából. A modellkészítés általában nem egy tanóra feladata, gyakran hosszabb időt vesz igénybe 
(több tanítási óra, akár egy teljes gyakorlati szemeszter) és otthoni elfoglaltságot is jelent a diákok 
számára. Gondoljunk például egy számítógéppel megalkotott elméleti modellre, amikor a szakmai 
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ismereteken túl programozási ismeretekre is szükség van. Ez utóbbira nem minden diák képes, így 
a feladat elvégzése segítséget és kooperációt igényel.  
 
6.3. A modellezés mint problémaközponú módszer 
 
A modellezés mint fő didaktikai feladat egyaránt használható módszer új ismeretek elsajátítására 
és a már megszerzett ismeretek alkalmazására. Folyamata a problémamegoldás startégiai lépéseit 
hordozza magában, így a kísérletezéshez hasonlóan automatikusan fejleszti a diákok 
problémamegoldó gondolkodását (4. táblázat). 
 
4. táblázat Párhuzamok a modellezés mint fő didaktikai feladat és a problémamegoldás 
folyamatában   

Modellezés folyamata Problémamegoldás folyamata 
A modellezni kívánt ismeret, probléma 
feltárása, elemzése, megfogalmazása 

Probléma felvetése, megértése és 
reprezentációja 

A modell céljának megállapítása 
Az elkészítendő modell és a szemléltetni 
kívánt valóság összeegyeztetése 

A megoldáshoz szükséges információk 
gyűjtése 

A modellkészítés módjának átgondolása Hipotézisalkotás 
A modellkészítéshez szükséges eszközök és 
anyagok számbavétele 

Tervezés 

A modell elkészítése. Végrehajtás 
A modell kipróbálása, működtetése, 
érvényességének megállapítása. 

Ellenőrzés, értékelés, szükség esetén 
visszacsatolás 

Szükség esetén a modell korrekciója 
    
A modellezés mint fő didakatikai folyamat a fentebb leírt fokozatoknak megfelelően bármely 
életkorban kivitelezhető. A felsőoktatásban a hallgatók foglalkoztatására minden modelltípus 
elkészítése ajánlott. A problémamegoldás jellegéből adódóan azonban elvárható, hogy egy 
egyetemi vagy főiskolai hallgató önállóan, a problémából kindulva saját elképzelés alapján, általa 
kiválasztott anyagokkal, eszközökkel és módszerekkel dolgozzon. Ez a módszer is gyakorlatokra 
ajánlott, amikor a tananyag logikai felépítése alkalmas egy fő problémából történő kiindulás után 
valamilyen struktúra, folyamat vagy elméleti modell megalkotására. Ilyen lehet egy növény-vagy 
állatélettani téma. Például egy ozmózis modell, vagy az emlős állatok tápanyagfelvételének és 
felhasználásának összefüggéseit bemutató folyamatmodell. Készíthetünk számítógépes illetve 
kísérleti modelleket is bizonyos ásványi anyagok körforgására illetve növények által történő 
hasznosítására vonatkozóan. Megtervezhetjük egy ökólógiai gazdálkodás komplex modelljét vagy 
öszefüggéseket szemléltető modellel bemutathatjuk egy biofarm működésének elvét, annak előnyeit 
és hátrányait.  
 
A modellkészítés olyan problémamegoldási folyamat, amelynek során a fő probléma a modell 
elkészítése. A folyamat közben a hallgató újabb és újabb problémával találja magát szemben, 
amelyek megoldásához gyakran kell segítséget kérnie. Ezért a modellezésre a problémamegoldás 
kooperatív vagy kollaboratív formája ajánlott. A helyesen kivitelezett modellezési folyamat 
alkalmazása a felsőoktatás egy olyan módszere, amellyel a munkaadók által elvárt innovatív 
problémamegolásra készítheti fel hallgatóit.   
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6.4. Feladatok 
 
Készítsen egy saját szakterületi témájára vonatkozó struktúra vagy folyamatmodellt! 
 
Saját szakterületéről gyűjtse össze azokat az ismereteket, amelyek alkalmasak lehetnek 
modellezéssel történő feldolgozásra! 
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7. PROJEKT-ALAPÚ TANULÁS 
 
7.1. A projekt-alapú tanulás fogalma 
 
A problémaközpontú módszerek sorában utoljára hagytuk a projekt-alapú tanulás és 
problémamegoldás tárgyalását. Ennek oka az, hogy a projekt-alapú tanulás olyan komplex 
tanulási stratégia, amelynek során különböző módszereket alkalmazunk a projekt céljának 
megvalósítása érdekében. Ezen módszerek az egyéni munkától a páros munkán keresztül a 
kooperatív és kollaboratív tevékenységig bármilyen tanulási formát magukba foglalhatnak. 
Szolgálhatják új ismeretek megszerzését, a meglévők gyakorlati alkalmazását, különböző 
problémák megoldását, produktumok létrehozását. Stratégia jellegéből adódóan hosszabb ideig 
tartó (egy vagy több tanév vagy oktatási félév) folyamat, amelynek során akár több részprojektet 
is alkalmazhatunk. 
 
A projekt-alapú tanulás fogalmának meghatározásakor a projekt eredetéig kell visszamennünk. A 
projektmódszer már nagyon korán megjelent az oktatás folyamatában. Az európai építészeti 
iskolákban már a 16. századtól (1590-1763) dolgoztak projektekkel. A 18. században megjelent az 
amerikai pedagógiai gondolkodásban is, és ettől kezdve rendszeresen alkalmazott módszerré vált 
az iskolákban. A múlt század elején Dewey pragmatista nevelésfilozófiájára építve Kilpatrick 
(1918) körvonalazta először a projekt segítségével történő tanulás fogalmát. Számára a projekt 
egy olyan céltudatos tevékenységet jelentett, amelyben a cselekvés, az érdeklődés és motiváltság, 
valamint az életszerű tevékenységek kerültek középpontba. A tantárgyakat tartalmi egységekre 
osztotta, amelyeket a diákok egyedül vagy kisebb csoportokban tanultak tanári instrukciók 
segítségével (Pálfi, 2011). 

 
A projekt és projekt-alapú tanulás újraértelmezésére és elterjedésére a 20. század 60-as éveitől 
került sor. Ettől kezdőden a projekt-alapú tanulás számtalan definícióját olvashatjuk. Michael és 
Felda ( 2007) a projekt-alapú tanulás lényegét valamilyen produktum létrehozásában és annak 
elemzésében illetve prezentációjában látja, amit a diákok aktív tevékenység révén, kollaboratív 
csoportmunkában hoznak létre.  Arvind (2010) a csoportmunka fontosságán túl kiemeli, hogy a 
projekt során mindig valamilyen probléma (problémák) megoldására kerül sor. Scott (2005) 
szerint ezek a problémák akkor lesznek motiválók a diákok számára, ha azok komplex, 
mindennapi életből vett, autentikus problémák. Ochan (2012)  modern projekt-alapú 
definíciójában hozzáteszi  azt is, hogy a projekt-alapú tanulás egy hosszútávú stratégia, amely 
projektek sorozatára épül.  Ez utóbbi megfogalmazás alapján egyértelművé válik a  különbség a 
projekt mint módszer és a projekt-alapú tanulás mint stratégia között. 
 
A projekt-alapú tanulás itt említett elemeit ötvözve és azt a projekt folyamatjellegével kibővítve  
Hegedűs és munkatársai (2002, 25. o.) a következőket írják: „A projektoktatás egy tanulási-
tanítási stratégia, a tanulók által elfogadott vagy kiválasztott probléma, téma feldolgozása, amely 
egyénileg vagy csoportban történik, megszüntetve, feloldva a hagyományos osztály-, tanóra 
kereteket. A végeredmény minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás, 
produktum, és az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll: témaválasztás, tervkészítés (célok és 
feladatok megfogalmazása), szervezés, adatgyűjtés, a téma feldolgozása, a produktum 
összeállítása bemutatható formában, a projekt értékelése, korrigálás, a produktum bemutatása, 
nyilvánossá tétele, a projekt lezárását követő tevékenységek.”  
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A magyar szakirodalom egy másik sokat idézett projekt megfogalmazása Hortobágyi (1991, 5. o.) 
definíciója, amely a projekt lényegét valamilyen való életből vett probléma megoldásábn látja: „A 
projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat nem 
egyszerűen aprobléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és 
összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan 
kapcsolódik.”  
 Azt, hogy a projekt a tanulók képességeinek és készségeinek sokoldalú fejlesztését lehetővé tevő 
módszereegyüttes, Bandiné és munkatársai  (2007. 7.o.) fogalmazzák meg: „Projektmunkának, 
illetve projektorientált tevékenységnek azt a körültekintően megtervezett, és a tanulókkal alaposan 
megtárgyalt, több készség aktivizálására irányuló tevékenységsort nevezzük, amely kooperatív, 
alkotó légkörben megy végbe azzal a céllal, hogy egy olyan kézzelfogható terméket hozzon létre, 
amelynek a valós életben valós funkciója van. Ez a kézzelfogható, a valós életben valós funkcióval 
rendelkező termék a projekt.” 
 
A fenti meghatározások összefoglalásaként a projekt-alapú tanulást a következőképpen 
definiálhatjuk: 
 

- A tanulók önálló tevékenységére épülő tanulási stratégia, 
- egyéni, páros vagy csoportos tevékenység, 
- amely a valós életből vett, autentikus problémákból kiindulva, 
- projektek sorozataként, 
- valamilyen produktum létrehozásával (ami általában interdiszciplináris tartalmi 

megközelítést igényel) zárul.  
- A folyamat során biztosított a diákok személyiségének sokoldalú fejlődése. 
- A projekt-alapú tanulás hosszabb időre szóló tanulási folyamat, amely sajátos tervezést 

igényel. 
- A projekt során a tanári szerep megváltozik, a tanulás irányítójából annak segítőjévé, 

facilitátorává válik. 
 
7.2. A projekt-alapú tanulás, mint folyamat 
 
A projektmódszer és projekt-alapú tanulás olyan összetett folyamat, amelynek sikerességét a 
szerencsés témaválasztás, a célok egyértelmű meghatározása, a korrekt és jó tevezés és 
végrehajtás épp úgy befolyásolja mint az együttműködők hozzáállása és kitartó munkája a 
produktum létrehozása érdekében. 
 
A projekt mint folyamat három egymástól jól elkülönülő fázisból áll: tervezés, végrahajtás és 
ellenőrzés, értékelés. Ezen fázisok közül sok múlik a jól átgondolt tervezésen, amely egyértelmű 
instrukciókat ad a másik két fázis részleteire vonatkozóan is.   
 
A tervezés lépései a következők:  
 
1)  A projekt címének és témájának kiválasztása. 
 

A témaválasztás során arra kell törekednünk, hogy lényegretörő. tömör, találó és a projekt 
tartalmi céljainak megfelelő címet válasszunk. A projekt címének és témájának kiválasztásába 
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mindig vonjuk be a diákokat. Mivel a projekt segítségével általában tantárgyi tartalmak 
feldolgozása történik, a témák meghatározása előzetesen a tanár feladata. Ilyenkor a témára 
vonatkozóan több projektcímet javasol, amelyek közül a diákok választhatnak esetleg új 
címeket találhatnak ki. A projekt témája sokféle lehet, így kapcsolódhat egy adott tantárgy 
ismeretanyagához, lehet interdiszciplináris téma, vagy egy mindennapi életből vett probléma 
(Bun és Rózsáné, 2011).  

 
2)  A projekt céljának (általános és konkrét célok) megfogalamzása. 
     
   Az oktatás folyamatában alkalmazott projektmódszer célja lehet tantárgyi követelmények és 

tartalmak elsajátítása, a tudományos kutatómunka elemeinek megismertetése, innovatív 
tevékenység végzése vagy egyszerűen csak a projekttel mint módszerrel és tanulási stratégiával 
történő ismerkedés. A projekt céljai között megfogalmazhatjuk az általa közvetített oktatási és 
nevelési feladatokat és eredményeket, a különböző kompetenciák fejlesztésére vonatkozó 
részleteket (általános célok) és a projekt konkrét tartalmából következő részcélokat (konkrét 
célok).  

 
Példa:  

 
Téma címe: A városi flóra     

 
A  projekt általános célja: 

   
A tanulók interdiszciplináris tudást szerezzenek az adott témában. Eddigi ismereteiket bővítsék a 
tantárgyi koncentrációk megvalósításával. A diákok megtanulják a tervezés, a csoportos 
együttműködés sajátosságait, megtapasztalják a közös munka sikerének örömét.  

   
A projekt konkrét célja:  

 
• A városi  flóra összetételének, fontosságának megismerése. Cél, hogy a diákok képet 

kapjanak a városi növényzet sebezhetőségéről, védelmének fontosságáról.  
• A városokban élő növénypusztításokra való figyelemfelhívás.  
• A növények jelentőségének hangsúlyozása.  
• A védett növények külön kiemelése.  
• A növények klímajelző tulajdonságának megismerése.  
• Az ökológiai egyensúly megteremtésének fontossága (Revákné, 2013). 

   
3)  A projekt elhelyezése az oktatás folyamatában. 
 

Egy oktatási projektbe a téma és célok megfogalmazása után mindig érdemes meghatározni 
azokat a témaköröket, amelyek tartalmi elemei a projekt során új ismeretként kerülnek 
elsajátításra vagy alkalmazásra. A témaköröket eredendően a tanár határozza meg, míg a 
szükséges ismeretek felkutatása és leírása már a diákok feladata kell, hogy legyen. Ez 
különösen akkor fontos, ha kutatóprojekttel állunk szemben, ahol a projekt témája és címe a 
kutatás problémája, amelynek megoldásához szükséges az előzetes infromációk összegyűjtése 
és azok rögzítése. 
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4) Várt eredmények (produktumok, hatások ) megjelölése. 
 
A projekt többi kooperatív tevékenységtől megkülönböztatő ismertetőjegye, hogy mindig 
valamilyen produktummal zárul. Ez lehet egy tabló, térkép, modell, írásmű, hangfelvétel, 
plakát, kiállítás, előadás, fotók és videó-felvételek, fotó kiállítás, rajz, fogalmi vagy gondoltai 
térkép, egy összfüggő terv, stb. A produktum bemutatására a projekt zárásaként, egy 
ünnepélyes alkalommal kerül sor. A legtöbb produktum bemutatását prezentáció is kíséri, ami 
önmagában is produktumnak számít.  
 
A végeredmények sorában a projekt hatásaként szokás megjelölni a kiemelt fejlesztési 
feladatokat (például az  énkép és önismeret, információs és kommunikációs kultúra, tanulás, 
gondolkodási kultúra fejlesztése, környezeti nevelés, felkészülés a felnőtt lét szerepeire, 
egészséges életmódra nevelés, stb.) és a kompetenciafejlesztés területeit (például hatékony, 
önálló tanulás, döntési képesség, szabálykövetés, lényegkiemelés, együttműködés, 
problémamegoldás, stb.). 
 

5)  Megvalósítandó tevékenységek, feladatok felosztása,  csoporttagok, helyszínek 
    kiválasztása. 

 
A projekt kivitelezéséhez a diákok csoportokba szerveződnek különböző részcélok és 
produktumok kitűzésével. A munka legtöbbször kooperatív tevékenység formájában zajlik, 
ahol minden csoporttagnak jól elhatárolt részfeladata van. A projektvezetők és a csoportvezetők 
csoportonként ismertetik a fő feladatokat, majd a projekt bizonyos pontjain helyzetjelentést 
kérnek az elvégzett feladatokról. A részfeladatok elvégzését mindig újabb csoportmegbeszélés 
követi, ahol újabb részcélokat határoznak meg az egyes csoportok és csporttagok számára. 
Végül elkészítik a csoportmunkákat és értékelik az elkészült produktumokat.  
A munka nagyrészt tanórákon történik, amit kiegészítenek az ún. „projektdélutánok” , amelyek 
keretében a tanórán el nem végezhető tevékenységek végzésére kerül sor (pl. interjú készítés 
oktatási intézményen kívüli személlyel vagy terepen végzett munka, stb. ) 

 
7)  A projekt időtartama és ütemezése, határidők. 
 

Mivel az oktatási projekt is egy összetett tevékenységrendszer, annak követéséhez lényeges egy 
előre elkészített pontos, betartható és jól követhető ütemterv elkészítése. Az ütemetervben 
egyértelműen le kell írni, hogy az egyes feladatokra mennyi időt szánunk, mi azok 
teljesítésének határideje, mikor történnek a projektmegbeszélések és a projekt főbb eseményei. 
Ennek érdekében céleszerű akár táblázatos formában egy időrendi táblázatot készíteni a 
dátumok és hozzájuk tartozó feladatok megjelölésével együtt (5. táblázat). 
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5. táblázat  Részlet „A városi fák élete” című projekt ütemtervéből (Revákné, 2013) 
− altéma: 
„A városi fák élete” 

Idő Célok, 
feladatok 

Munka 
formák, 
résztve 

vők 

Tárgyi 
feltételek 

Módszerek, 
eszközök, 

képességfejlesz 
tés 

Felelősök, 
helyszínek 

Elvárt 
produktum, 
dokumentá 

ció 
2013. 
05. 22. 
10.00- 
11.30 

„Nagy 
érték a fa.” 
Poszter 
készítése a 
fák városi 
életben 
betöltött 
szerepéről, 
fontosságár
ól. 

Csoport
munka 

A/3-as 
lapok, 
rajzeszkö 
zök, 
ragasztó, 
színes papír 

Kreativitás 
fejlesztése. 
Tapasztalatcsere 
Együttműködési 
képesség. 
Precíz munkára 
nevelés 

Projektve 
zetők, 
csoportve 
zetők 
Tanterem 

Poszter, rajz 
Dokumentció: 
videofelvé 
telek, 
fényképek, 
kinyomtatott 
dokumen 
tumok 

 
 
8)  Értékelés módszerei és eszközei. 
 

 A projekt értékelése összetett feladat, amelynek során a projekt résztvevői önmagukat és 
egymást is értékelik, beleértve a projektet irányító oktatókat és diákokat egyaránt. Erről külön 
fejezetben olvashatunk. 
 

7.3. A projekt értékelése és hatásvizsgálata 
 
Az oktatási célú projektek értékelésének alapvetően három fő területe van. 
 
1) A tanár értékeli a diák projektben kifejtett tevékenységét, a projekt során szerzett tudását és a 

produktumot.   
 
 A diákok projekt során szerzett tudásának értékelése történhet a jól bevált tudásszintmérő 

feladatsorokkal, tesztekkel, Problémaközpontú projekt esetén felmérhetjük a problémamegoldó 
képesség projekt során elért fejlettségi szintjét is. Ilyenkor célszerű nyitott végű 
problémafeladatokat alkalmazni és a projekt témájához kötődő tartalommal megfogalmazni a 
feladatot. A megfelelő mérőeszközök segítségével más, a projektben célzottan fejlesztett 
kompetencia szintje is értékelhető. Mivel a projetkről sok kutató azt állítja, hogy a tanulást 
ösztönző funkciója van, az értékelését is úgy kell végezni, hogy az ne vegye el a diák kedvét 
egy következő projektmunka végzésétől.  Célszerű tehát az értékelés formatív módját 
választani, amikor azt mondjuk meg a diáknak, hogy milyen téren ért el fejlődést, a fejlődés 
önmaga korábbi teljesítményéhez képest milyen mértékű, milyen hiányosságokat kell a 
jövőben kiküszöbölni. Oktatási rendszerümk megkívánja a diákok szummatív értéklését is, 
ezért az elvégzett projektmunkára valamilyen osztályzatot is kell adnunk. A tudás és 
képességszintek értékelésekor ez kevésbé probléma.  
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 A gondot a projektben folytatott tevékenység megítélése jelenti, ami elsősorban a tanár által 
történő megfigyelésre épül. Egyszerre 20-25 tanuló munkáját pontosan követni azonban nehéz, 
ezért jó, ha azt kérjük a diákoktól, hogy vezessenek egy munkanaplót, amiben pontosan leírják, 
hogy mikor milyen feladatot végeztek és annak mi volt az eredménye (dokumentáció).  Az 
adott tevékenység eredményét, legyen az egy megoldott feladat vagy elvégzett kísérlet, mérés, 
adatelemzés stb. bemutatását, esetenkénti prezentálását mindig követeljük meg a diákoktól. A 
munkanaplót folyamatosan ellenőrizzük, és az elvégzett munkát egy kialakított rendszer 
alapján pontozzuk, amit végül osztályzattá alakítunk át. A korrekt tevékenységértékelés 
megkívánja a folyamatos ellenőrzést, ami egyben ösztönző is a dákok számára a lelkiismeretes 
munkavégzés terén.  

 
 A tanárok által történő értékelés másik kritikus pontja a produktum értékelése. Mivel a 

végtermékek a projekt típusától, tartalmától, feladataitól függően nagyon speciálisak, nehéz az 
értékelésre egységes, minden produktumra érvényes szempontsort összeállítani.  

 
 Ilyenek a következők: 

 
-     Összhangban van –e a produktum a projekt céljával. 
- Tükrözi-e a végtermék a projektben dolgozók együttes munkáját. 
-     A produktum tartalmi és formai minősége. 
- Technikai és gyakorlati projektek esetében a produktum alkalmazhatósága és 

életszerűsége. 
- Probléma-alapú projekt esetén a probléma megoldásának sikeressége. 
- A produktum eredetisége, esztétikussága, praktikussága, értéke a ráfordított időtartam 

függvényében (Revákné, 2013). 
 

 A produktumok sorában említsük meg a szóbeli, infokommunikációs  eszközökkel bemutatott 
prezentációkat. A prezentációk értékelésének részletes elemzési szempontjait  adják Sparks és 
Areni (2002), amelyek a prezentáció minőségére (6. táblázat) vonatkoznak. A prezentáció 
értékelésére öt szintet határoznak meg, amely egy fokozati sort jelent.  
 
   6. táblázat A prezentáció értékelésének egyes szintjei (Sparks és Areni, 2002)  

szint B szint C szint D szint E szint 
Kiváló, 
kreatív 
prezentáció. 

 

Precízen 
elkészített 
prezentáció. 
 

Megfelelő, 
de nem 
kellően 
megtervezett 
prezentáció. 

Szegényes 
rosszul tervezett 
prezentáció. 
 

Reménytelen. 
 
 
 
 
Tele van 
tartalmi és 
formai 
hibával. 
 
 
 
Minden 

Kiváló 
logikai 
struktúra. 

Kevésbé 
logikus. 

Nem jól 
struktúrált. 

Rosszul 
struktúrált. 

Érthető, 
kiválóan 
átadott 
ismeretek. 

Jól átadott 
ismeretek. 
 

A sikeres 
átadás 
lehetősége 
kevésbé 
garantált. 

Nagyon gyenge 
információátadás. 
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A technikai 
eszközök 
kiváló 
használata. 

A technikai 
eszközök jó 
használata. 

A technikai 
eszközök 
közepes 
használata. 

A technikai 
eszközök gyenge 
kezelése. 

gondolkodást, 
erőfeszítést és 
képességet 
mellőző. 
 Kiválóan  

kezelt 
reakciók. 

Jól kezelt 
reakciók. 

Közepesen  
kezelt 
reakciók. 

A reakciók 
kezelése nem 
megfelelő. 

A 
hallgatóság 
maximális 
és érdeklődő 
figyelme. 

A 
hallgatóság 
figyelme 
nem kitartó. 

A 
hallgatóság 
figyelme 
gyenge.  

A hallgatók 
figyelmét nem 
ragadja meg. 

A 
prezentáció 
ideje 
megfelelő. 

A 
prezentáció 
ideje kissé 
rövidebb, 
vagy 
hosszabb a 
szükségesnél. 

A 
prezentáció 
időben nem 
adekvát a 
tartalommal. 

A prezentáció 
fárasztóan 
hosszú, e miatt 
érdekvesztetté 
válik. 

  
Bár a szerzők az egyes szintek pontértékéről nem adnak számot, mi a következő pontozást 
javasoljuk: 
  

A szint minden egyes kritériuma:    5 pont 
B szint minden egyes kritériuma:    4 pont 
C szint minden egyes kritériuma:    3 pont 
D szint minden egyes kritériuma:    2 pont 
E szint minden egyes kritériuma:    1 pont 
 

2) A tanár önértékelése  
 
   A tanár projektmunkában kifejtett tevékenységére, hozzáállásra vonatkozik, egyfajta tanári  

önreflexió. Ezzel kapcsolatban kevés előzetes információ áll rendelkezésünkre. Amit azonban 
minden tanár tud egy Likert skálán értékelni, az a projekt iránti elhivatottsága, lelkiismeretes 
munkavégzése, a projekt előkészítése, a feltételek biztosítása, a tanulók motiválása, a munka 
szervezésének módja, a facilitátori szerep minősítése, a folyamatos ellenőrzés és értékelés módja 
és minősítése. 

 
3) A diákok önértékelése és a társértékelés 
 

A projekt-alapú tanulásra vonatkozó hatásvizsgálatok arról számolnak be, hogy  annak a tanulók 
ön- és társértékelése a leggyengébb láncszeme.  Az értékelésnek ez a módja problémás lehet 
abból a szempontból, hogy kevés az ön- és társértékelésre alkalmas megbízható, valid 
mérőeszköz. A másik probléma Thomas (2000) szerint (ami a projektértékelés csapdája) hogy a 
tanulók és tanárok az önértékelés során nem azt értékelik, ami történt, hanem azt, amit ők 
hisznek és éreznek a történtekről. Így a valós történésekre és hatásokra vonatkozó eredmények 
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torzulhatnak, ami a hatásvizsgálat megbízhatóságát jelentős mértékben csökkentheti. Mégis 
informatívak lehetnek, főleg olyan esetekben, amikor nincs az adott képesség fejlődésének 
mérésére szolgáló standard mérőeszköz.  

  
Az ön- és társértékelés buktatóira történő odafigyelés és azok kiküszöbölése révén azonban 
olyan mérőeszközökhöz juthatunk, ami az egyik legmegbízhatóbb módja lehet a projekt 
képességekre gyakorolt hatásának mérésében.  

 
A projekt hatásának vizsgálatáról szóló kutatások többségében egy-egy részterületre terjedtek ki 
(Thomas, 2000). Ezek a vizsgálatok azonban korántsem adtak széleskörű információt arról, hogy 
egy-egy projekt összességében mit ért el a tanulók projekt által befolyáolt képességeinek 
fejlesztése terén.  Ezért Revákné (2011) az ön- és társértékelésre vonatkozóan egy olyan 
kérdőívet fejlesztett ki, amelyben a projekt 13 képességre gyakorolt hatásáról kérte a tanulók 
véleményét. A kérdőív középiskolások (7. és 8. osztályosokn is) és a felsőoktatásban tanuló 
hallgatók számára készült. Passzív szerkezete révén alkalmas az ön-és társértékelésre egyaránt.  

 
A kérdőív 

 
Az alábbi táblázat alapján csoporttársaidat és önmagadat értékelheted a megadott szempontok 
alapján. Az állítások melletti oszlopokban 1-5 pontokat adhatsz aszerint, hogy az adott szempont 
mennyire volt igaz társaidra, vagy magadra a projektmunka során.  

 
Teljes mértékben igaz: 5 pont 
Igaz:    4 pont 
Részben igaz:  3 pont 
Kevésbé igaz:  2 pont 
Nem igaz:   1 pont 

 
 
 
 
 

Az értékelés szempontjai Csoporttagok Saját 
pont Név Név Név Név 

1. A munkában történő aktív és lelkes 
részvétel. 

     

2. Egyszerre több dologra irányuló figyelem 
és gondolkodás. 

     

3. Ötletekben gazdag.      
4. Az ötletek kritikus, de tárgyilagos 
mérlegelése. 

     

5. A problémák meglátásának és  
megfogalmazásának képessége.  

     

6. Jó döntéskészség.      
7. Vitára való hajlandóság.      
8. Segítőkészség.      
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9. Jó ötletek a munka megszervezésére.      
10. A feladat megoldásához szükséges  

előzetes ismeretek tudása. 
     

11.Tájékozott a projekt feladatai 
szempontjából fontos szakirodalomban. 

     

12. Saját képességeinek ismerete.      
13. A projekt által a tanulás iránti kedv 
növekedése. 

     

14. A projekt során egyidőben több feladatra 
történő koncentrálás képessége. 

     

15. Az ötletek világos kifejtése.      
16. A végzett munka kritikus értékelése.      
17. A megoldásra vonatkozó elképzelések, 

feltételezések nagy mennyisége, kiváló, 
vagy jó minősége. 

     

18. Gyors és helyes döntés.      
19. A feladatok megvitatásában történő 

tárgyilagos érvelés. 
     

20. Alkalmazkodás.      
21. Időben és időre történő feladatvégzés.      
22. Nagyon sok előzetes, a projektben 

felhasználható ismeret birtoklása. 
     

23. A világhálón a szükséges információk 
gyors megtalálása. 

     

24. Saját képességeink reális megítélése.      
25. A projekt idején az iskolai hiányzások 
csökkenése. 

     

26. Egyszerre több feladat elvégzésének 
képessége. 

     

27. A megoldásra tett javaslatok nagy száma.      
28. Reális véleményalkotás.      
29. A probléma megoldásának rövid időn 

belül történő megtalálása. 
     

30. Kellő megfontolás után határozott 
cselekvés. 

     

31. A vitában történő aktív részvétel.      
32. Együttműködésre való hajlam.      
33. Pontos, precíz munkavégzés.      
34. Az előzetes ismeretek megfelelő 
használata. 

     

35. Az adott szakirodalom lényeges 
vonatkozásainak megtalálása. 

     

36. Annak felismerése, hogy mit értettünk 
meg és mit nem a feladat elvégzése 
során.. 
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37. Ösztönzés újabb projektben történő 
részvételre. 

     

38. Összetett feladatok hatékony elvégzése.      
39. Sok elképzelés a probléma megoldására.      
40. Annak belátása, hogy mit tettünk 

helyesen, vagy helytelenül. 
     

41. Az adatok feldolgozásában történő 
hatékony részvétel. 

     

42. A határozatlanság kerülése.      
43. A vitás kérdések megbeszélésében 

történő aktív részvétel. 
     

44. Jó együttműködés a feladatvégzésben.      
45. Annak érzése, hogy feladatának 

elvégzése által a csoport munkájának 
sikerét támogatja. 

     

46. Az előzetes ismeretek bármikor történő 
felidézése. 

     

47. A könyvtárban történő tájékozódás 
képessége. 

     

48. Jó kedvű, lelkes munkavégzés.      
49. Lelkesedés és érdeklődés a projekt iránt.      
50. A projekt elméleti és gyakorlati 

jelentőségének megértése, magyarázata 
mások számára. 

     

51. Egyéni és eredeti ötletek a megoldásban.      
52. A végzett munka értékelésének helyes 
megítélése. 

     

53. Gyors és helyes megoldás.      
54. Kétes helyzetekben határozott, 
magabiztos döntés. 

     

55. A vita lelkes résztvevője.      
56. Jó kommunikációs képesség.      
57. Mások ötleteinek meghallgatása.      
58. A projektben hasznos ismeretek 
felidézése. 

     

59. Az interneten történő tájékozódás 
képessége. 

     

60. Kiegyensúlyozott viselkedés a projekt 
során. 

     

 
 A kérdőív az alábbi képességekre és készségekrte kérdez rá (5 kérdés/ képesség/készség) 
 

- 1., 13., 25., 37., 49.,  állítások a motiváció és projekt iránti   attitüdre; 
- 2., 14., 26., 38., 50.,  állítások a divergens gondolkodás képességének ismeretére; 
- 3., 15., 27., 39., 51.,  állítások a kreativitás megítélésére; 
- 4., 16., 28., 40., 52.,  állítások a kritikai gondolkodás képességének megítélésére; 
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- 5., 17., 29., 41., 53.,  állítások a problémamegoldásra; 
- 6., 18., 30., 42., 54.,  állítások a döntési készségre; 
- 7., 19., 31., 43., 55.,  állítások a vitakészségre; 
- 8., 20., 32., 44., 56.,  állítások az együttműködési és kommunikációs képességekre; 
- 9., 21., 33., 45., 57.,  állítások a munkamorálra; 
-10.,22.,34., 46.,  58.,  állítások az előzetes tudás szintjének megítélésére; 
-11.,23.,35.,  47., 59.,  állítások az eszköztudásra; 
-12.,24.,36.,  48., 60.,  állítások az önismeretre vonatkoznak. 
 

 Nincs külön  állítás a metatudásra vonatkozóan, azonban a 2., 4., 6., 12., 14., 15., 17., 18., 24., 
36., állítások ennek a  képességnek az értékelésére is alkalmasak.  

 
„A teszt megírásának ideje 50-60 perc, de egyidőben alkalmas az egymásközti-és önértékelésre 
is. Így idő és anyagtakarékos. Másik előnye, hogy összehasonlítható a tanulók egymásról és 
önmagukról alkotott véleménye, erősítve ezzel is az önértékelés képességét. A csoport tagjainak 
eredményét átlagolva csoportszintű összehasonlítást is tehetünk, megállapíthatjuk, mi volt az 
adott csoport erőssége és gyengéje. Ennek megítélésekor azonban nem szabad elfeledkezni arról, 
hogy a tanulók képességei eredendően különböznek, így a különbségek mérlegelésekor azt 
mindenképpen figyelembe kell venni. Egy újabb projekt esetében ugyanazon csoportösszetétel 
mellet a változások is értékelhetők. Az értékelést a tesztek tanulók által történő kitöltése után 
végezheti a tanár is, mely segít megítélni a tanulók munkáját és fejlődését”(Revákné, 2011. 
88.o.)   

 
7.4.  Projekt-alapú tanulás az agrároktatásban 
 
Az első agrároktatásban végzett projekt feladatokat, az un. „home project”-eket (otthoni 
feladatokat tartalmazó projektek) Amerikában alkalmazták a múlt század huszas éveiben (Colvin 
és Stevenson, 1922). Ezek a projektek azoknak a képességeknek és ismereteknek a fejlesztését és 
elsajátítását tűzték ki célul, amelyek alkalmassá tették a tanulókat arra, hogy sikeres farmerek 
legyenek. A feladatokat osztálytermen kívül, farmer gazdaságokban végezték  és azok eredményét 
illetve a további feladatokat az osztályteremben beszélték meg.  
Húsz évvel később, szintén Amerikában az agrároktatásban alkalmazott projektek még mindig a 
famergazdálkodára készítették fel a diákokat, de már nem a farmerek tevékenységének 
megtanulása volt a fő cél, hanem a gazdaság irányításának és felügyeletének szervezése (Deyoe, 
1947). Később ezek a projektek tovább bővültek a kialakítandó képességek tekintetében és 
kiterjedtek az mezőgazdaságban jelenlévő foglalkozásokra vonatkozó kompetenciák fejlesztésére 
is (Phipps és Osborne, 1988). 
 
Manapság az agrároktatásban megjelenő tanulói projektek célja a szakismeretek szerzésén túl a 
diákok személyiségének sokoldalú fejlesztése, olyan képességek és készségek kialakítása, ami 
alkalmassá teszi őket jövőbeli mezőgazdasági karrierjük építésére (Newcomb és munkatársai, 
2004). Talbert és munkatársai (2005) szerint ezeknek a projekteknek a feladata a képességek 
fejlesztése, szakmai  tapasztalatok szerzése, munkavállalói kompetenciák kialakítása, részvétel a 
munka világában, a hallgatók érdeklődésének és motivációjának felkeltése a mezőgazdasági 
ismeretek és gyakorlat iránt valamint a gazdasági menedzsmentre vonatkozó ismeretek szerzése. 
Azaz manapság az agár felsőoktatásban alkalmazott projektek legfontosabb célja a munka 
világával való találkozás révén az arra történő közvetlen felkészítés (Roberts és Harlin, 2007).  
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A legújabb, agrár felsőoktatásban alkalmazott projektek egyik péládja az ukrán Vinnytsia Nemzeti 
Agrár Egyetem Agrármérnöki Karán végzett projektoktatás, ahol a hallgatók első évtől kezdve 
találkoznak az agrármérnöki ismeretek elsajátításának ezen módszerével. Az első évfolyamon 
például a hallgatók a „Háztáji gazdaságok működésének optimalizálása” című projekt keretében 
végzik feladataikat. Megismerkednek a háztájik struktúrájával, működésével, annak feltételeivel 
és menedzselésével. A hallgatók maguk készítik a projekt tervet, együtt dolgoznak a szükséges 
információk megszerzésén és együtt mérlegelik az optimalizálás lehetőségeit, aminek érdekében 
sokat találkoznak háztáji gazdákkal, kikérik szakemberek véleményét és maguk is végeznek 
mezőgazdasági munkát. Tanáraik konzultációs lehetőségeket biztosítanak számukra , segítenek az 
innovatív infromációk és folyamatok feldolgozásában, beépítésében. Ezzel olyan feladatot látnak 
el, amellyel később munkájuk során is találkoznak majd. Közben fejlődnek azok a képességei és 
készségei, amelyek egy agrármérnök számára szükségesek, különös tekintettel a tervezés, 
problémamegoldás, kompromisszum készség, döntéskészség, kommunikáció, kreativitás, kritikus 
és divergens gondolkodás valamint a belátás és előrelátás képessége.   
 
7.5. Feladatok 
 
Gyűjtse össze saját szakterületéről azokat a témákat, amelyek alkalmasak projekt-alapú tanulással 
történő feldolgozásra! 
 
Készítse el egy Ön által kiválasztott téma feldolgozásának projekt tervét! 
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8. A KUTATÁSALAPÚ TANULÁS ÉS TANÍTÁS (IBL) 
 
 
A 2007-ben publikált „Rocard jelentés” (Science Education Now: A Renewed Pedagogy For The 
Future Of Europe, http://bit.ly/1ixEQz5) kapcsán került a természettudományok oktatásának 
figyelmébe a kutatásalapú (olykor: felfedeztető) tanulás (inquiry-based learning, IBL). A témáról 
kiváló magyar nyelvű tanulmányok is olvashatók (Nagyné, 2010; Egri, 2011; Réti és Iker, 2015). 
Részben ezekre támaszkodva tekintjük át a következőkben az IBL jellemzőit és gyakorlatát. 
 
8.1. Az IBL lényege, jellemzői 
 
Bár az angol „inquiry” szónak többféle jelentése (pl. kérdezősködés, érdeklődés, tudakozódás, 
informálódás, kutatás, vizsgálat, kivizsgálás, nyomozás) van, a magyar nyelvű szakirodalomban 
elsősorban a kutatás terjedt el (Nagyné, 2010, Egri, 2011). Újabban azonban felvetődött a 
felfedeztető jelző (felfedeztető tanulás) használata is (Réti és Iker, 2015), amely – megítélésünk 
szerint is – jobban kifejezi a módszer lényegét. Ennek ellenére a továbbiakban – igazodva a 
meghonosodott kifejezéshez – az inquiry-based learning megnevezést kutatásalapú tanulásként 
fogjuk használni, de gyakran csak IBL rövidítéssel említjük. 
 
8.1.1. Az IBL fogalma, célja, felépítése 
 
Az IBL lényege a tudományos kutatások mintájára végzett vizsgálatokon alapuló oktatás, ill. 
tanulás. A kutatásalapú tanulás során a hallgatók olyan kísérleteket, vizsgálatokat, adat- és 
forráselemzéseket végeznek, amelyeknek legalább egy részét saját maguk tervezik meg és 
értékelik is azok eredményeit. 
 
Az IBL célja nem elsősorban a hallgatók tárgyi tudásának bővítése, hanem a tantárgyra jellemző 
gondolkodásmód gyakorlása, elsajátítása, valamint a megismerési folyamat megélése. Így az 
egyes tantárgyak tanulása révén a valóság más-más vetületét ismerik meg a tanulók. (Réti és Iker, 
2015) 
 
Az IBL felépítésére több féle modellt is találunk a szakirodalomban (Nagyné, 2010; Réti és Iker, 
2015). Mi most az amerikai szakirodalomból (Bybee és mtsai, 2006; idézi Réti és Iker, 2015) 
átvett ún. 5E-rendszert mutatjuk be.  
 
Az első lépés az engaging, az érdeklődés, a kíváncsiság felkeltése, a probléma felvetése, a 
hallgatók gondolatainak feltárása. Ezt követi az exploring, melynek során segítő kérdések 
hangzanak el, visszajelzésekre, konzultációkra kerülhet sor. Az explaining során tényeket, 
adatokat, tudományos bizonyítékokat gyűjtenek a hallgatók. Az elaborating az elmélyülés, a 
kidolgozás, az adatok feldolgozásának fázisa. Az utolsó fázis az evaluating, melynek során az 
eredmények összegzése, értékelése, diszkussziója történik meg. 
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8.1.2. Az IBL típusai 
 
A kutatásalapú tanulásnak általában három típusát különböztetik meg attól függően, hogy a 
hallgatói tevékenység és a tanári irányítás milyen mértékben különbözik egymástól (Colburn, 
2000; idézi Nagyné, 2010). 
 
A strukturált kutatás (structured inquiry) során a tanár adja a problémát, javasolja az eljárásokat és 
biztosítja az anyagokat, de nem informálja a hallgatókat a várható eredményről. 
 
Az irányított kutatás (guided inquiry) során a tanár csak a problémát és a megoldáshoz szükséges 
anyagokat adja a kutatáshoz. A probléma megoldásához vezető eljárások kigondolása és a kutatás 
lebonyolítása a hallgatók feladata. 
 
A nyitott kutatás (open inquiry) során magát a kutatási problémát is a hallgatók találják ki. 
 
Egy másik szempontrendszer szerint a kutatásalapú tanulást alapvetően négy csoportra oszthatjuk 
a vezetettség (zárt vagy nyitott) és a probléma alapjainak ismerete (megerősítő vagy feltáró) 
szerint (Réti és Iker, 2015).  
 
A legalacsonyabb szint az ún. zárt-megerősítő típus. Például: „A feladatlap alapján végezd el a két 
kísérletet (szén-dioxid kimutatása) és keress választ a következő kérdésekre: (i) mi bizonyította a 
szén-dioxid jelenlétét; (ii) a kísérlet alapján hogyan igazolható, hogy a zöldségdarab szén-dioxidot 
bocsátott ki?” (Réti és Iker, 2015:17.o.) 
 
Példa a zárt-feltáró megvalósításra: „Hasonlítsd össze a két kísérlet (szén-dioxid kimutatása 
égéstermékből illetve növényi rész felett) tapasztalatait! A gyertya égéséről tanultak és a 
feladatlap alapján gyűts érveket és indokold vélekedésedet az alábbi állítással kapcsolatban: ’A 
zöldségek lélegeznek’!” (Réti és Iker, 2015:17.o.) 
 
A nyitott-megerősítő IBL-re példa: „Tervezz vizsgálatot annak bizonyítására, hogy az élő növényi 
részek, így a zöldségek is, szén-dioxidot bocsátanak ki!” (Réti és Iker, 2015:17.o.) 
 
Az IBL „csúcsa” a nyitott-feltáró változat. Például: „Tervezz kísérletet, amelyben a növényi 
légzést vizsgálod meg zöldségeken!” vagy „Milyen kérdéseket fogalmazhatunk meg a légzéssel 
kapcsolatban? Hogyan igazolod hipotéziseidet zöldségeken végzett vizsgálatokon keresztül?” 
(Réti és Iker, 2015:17.o.) 
 
8.2. Az IBL gyakorlata 
 
Egy kutatásalapú tanítás és tanulás sikeressége számos tényezőtől függ. Ezek közül kiemelten 
foglalkozunk a személyi és tárgyi feltételekkel, valamint az IBL-ben alapvető fontosságú 
kérdésekkel. 
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8.2.1. Személyi és tárgyi feltételek 
 
Számos tapasztalat van arra vonatkozóan, hogy azok a hallgatók tudnak eredményes munkát 
végezni, akik egyrészt hozzá szoktak már az aktív tanulási módszerekhez, másrészt valamilyen 
oknál fogva nem sikeresek a hagyományos tanításban, illetve harmadrészt kellően motiváltak és 
érdeklődőek a feldolgozandó téma iránt. 
 
Ugyanakkor az is tény, hogy az oktatók jelentős hányada idegenkedik az előre nehezen tervezhető, 
idő- és tartalmi korlátok közé kevésbé beilleszthető aktív tanulási módszerektől. Sokan a tanári 
tekintély megtépázását látják ezekben a módszerekben. Ráadásul nemcsak módszertani, hanem 
kiemelkedő szakmai ismereteket is igényel egy-egy ilyen foglalkozás sikeres levezetése. A 
tanárok esetében is az a tapasztalat, hogy akik már próbáltak aktív módszerekkel oktatni, kevésbé 
idegenkednek az IBL-től. 
 
A tárgyi feltételek között említjük a megfelelő tantermet (laboratóriumot) és terepet, kísérleti 
munkák esetén a szükséges műszerek, anyagok, növények, állatok meglétét. Szakirodalmi 
adatgyűjtéshez a források (könyvtárak, internetelérés) biztosítását. 
 
8.2.2. Kérdéstípusok 
 
A „jó” kérdések alapvető fontosságúak a kutatásalapú tanításban. Wolf (1987; idézi Nagyné, 2010) 
négy fő kérdéstípust javasolt az IBL során. 
 
A következtetés-kérdések elsősorban információk gyűjtésére, észrevételére vonatkoznak. (Például: 
Mit láthatunk ezen a képen?) 
 
Az értelmező-kérdések az információk megértésére, azok következményeire vonatkoznak. 
(Például: Mi lehet a következménye annak, ha a jéggel borított szárazföldi területeken a jég 
elolvad?) 
 
A transzfer-kérdések arra serkentik a hallgatókat, hogy tudásukat próbálják új helyzetbe átvinni. 
(Például: Hogyan lehetne a meghatározó reagens elvét alkalmazni a növények tápanyag-
felvételére? Keressetek hétköznapi analógiákat ennek a tudományos fogalomnak a 
szemléltetésére!) 
 
A hipotézis-kérdések a kutatás tervezésével, várható eredményeivel kapcsolatosak. (Például: 
Hogyan tudnánk ellenőrizni…? vagy Mit várunk attól, hogy…?) 
 
8.3. Az IBL értékelése 
 
Az oktatásban sincsenek csodaszerek. Ahogy már említettük, az IBL is elsősorban a tantárgy 
szemléletének, gondolkodásmódjának elsajátítására alkalmas, és kevésbé a tárgyi ismeretek 
bővítésére. 
 
Hatékonyságát illetően megoszlanak a vélemények. Egy metaelemzés során azt találták, hogy a 
vizsgált 138 tanulmánynak csak alig több mint a fele számolt be egyértelműen pozitív 
eredményről a tanulók ténybeli tudására gyakorolt hatást illetően (Minner, Levy és Century, 2010). 
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Mások (pl. Tomperi és Aksela, 2014) szerint az IBL fejleszti a hallgatók magasabb rendű kognitív 
tevékenységét. Ugyanakkor többen (pl. Bolte, Streller és Hofstein, 2013) jelzik, hogy a jól tanuló, 
törekvő diákok nem szeretik ezt a tanítási-tanulási módszert. A módszer legkeményebb kritikáját 
Kirschner, Sweller és Clark (2006) fogalmazta meg. Szerintük a minimális irányítású módszerek 
(pl. IBL, konstuktivista módszer) kevésbé hatékonyak, és számos esetben csak hibás 
elképzeléseket alakítanak ki és rögzítenek a tanulókban. Reid (2012) is mint felkapott, divatos 
„csodaszerről” beszél, és – véleménye szerint – az IBL sem fogja megoldani az oktatás 
hatékonyságának alapvető növelését. 
 
Az IBL reális megítéléséhez további kutatások, pedagógiai hatásvizsgálatok szükségesek. Egy 
ilyen longitudinális vizsgálat Magyarországon is elkezdődött 2016-ban (Szalay és Tóth, 2016a,b). 
 
8.4. Feladatok 
 
Tekintsék át, hogy kurzusuk mely témaköreit lehetne IBL módszerrel feldolgozni! 
 
Készítsék el kurzusuk egy választott témakörének IBL módszerrel történő feldolgozását! 
 
 
 
 
 
 

 



  
  
 
 
 

 

85 
 

 

Felhasznált szakirodalom 

 
Aina, J. K. (2016):  Using Peer Instruction (PI) to Investigate Pre-service Physics Teachers 
Academic Performance in Nigeria. Journal of Scientific and Engineering Research, 3(4), 100-105. 
 
Arvind, U. (2010): Project Based Innovation and Learning: Concepts and Research: Lambert 
Academic Publishing AG & Co.KG, Germany. 
 
Assessment of Performance Unit (1984): Science is schools: age 13. Report No. 2. HMSO, 
London. 
 
Bandiné Liszt Amália, Golubeva Irina, Poór Zoltán és Poór Zsuzsánna (2007): Projektfolyamatok 
a gyermekkori nyelvpedagógiában. Tanári módszertani kézikönyv. Veszprém.  
 
Bárány Zsolt Béla és Tóth Zoltán (2015): A p-primek mint a fogalmi megértési problémák forrásai 
a kémiában. Középiskolai Kémiai Lapok, 42 (5) 346-353. 
 
Barrows, H. S. (1996): Problem-based learning in medicine and beyond: A brief overview. In: 
Wilkerson L. és Gijselaers, W.H. (szerk..): Bringing problem-based learning to higher education: 
Theory and practice, 3-12. San Francisco. 
 
Bolte, C., Streller, S. és Hofstein, A. (2013): How to motivate students and raise their interest in 
chemistry education In: Eilks és Hofstein (szerk.) Teaching Chemistry –A Studybook, Sense 
Publishers, 67-95. 
 

Boyle, J. T. és Nicol, D. J. (2003): Using classroom communication systems to support interaction 
and discussion in large class settings. Association for Learning Technology Journal, 11(3), 43–57. 
 
Brady, M., Seli, H.  és Rosenthal, J. (2013): “Clickers” and metacognition: a quasi-experimental 
comparative study about metacognitive self-regulation and use of electronic feedback devices. 
Computers & Education,65, 56–63. 
 
Brame, C. J. (é.n.): Writing good multiple choice test questions. https://cft.vanderbilt.edu/guides-
sub-pages/writing-good-multiple-choice-test-questions/ (Utolsó látogatás: 2017. 01. 25.) 
 
Bredács Alice Mária (é.n.): A hagyományos és az IKT-vel támogatott mérés és értékelés a 
szakképzésben. http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412b2/2013-
0002_a_hagyomanyos_es_az_ikt-
vel_tamogatott_meres_es_ertekeles_a_szakkepzesben/HI/shijs23g.scorm (utolsó látogatás: 2018. 
01. 31.) 
 
Brooks, B. B. J. és Koretsky, M. D. M. (2011): The influence of group discussion on students’ 
responses and confidence during peer instruction. Journal of Chemical Education, 88, 1477–1484. 
 



  
  
 
 
 

 

86 
 

Bun Zoltán, és Rózsáné Szabó Dóra (2011): A projekt mint folyamat. In: Revákné Markóczi 
Ibolya (szerk.): Projektmódszer, projektoktatás. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, 
Debrecen, 45-52.  
 
Bybee, R.W., Taylor, J.A., Gardner, A., Van Scotter, P., Powett, J.C., Westbrook, A. és Landes. 
N. (2006): The BSCS 5E instructional model: Origins, effectiveness and applications. BSCS, 
Colorado Springs. 
 
Chambliss, M. J. (2002): The characteristics of well-designed science textbooks. In: J. Otero, J. A. 
Leon és A. C. Graesser, eds: The Psychology of Science Text Comprehension, Lawrence Erlbaum 
Associates, Mahwah, 51-72. 
 
Chen, J. Y., Lee, M. C., Lee, H. S., Wang, Y. C., és Lin, L. Y. (2006). An online evaluation of 
problem-based learning (PBL) in Chung Shan medical University, Taiwan- A pilot study. Annals 
Academy of Medicine, 35, 624-633. 
 
Chi, M. T. H., Glaser, R. és  Rees, E. (1982): Expertise in problem solving. In: Sternberg, R. I. 
(szerk.): Advences in the psychology of human intelligence. 1,  Hillsdale, New Jersey. 
 
Chinn, C. A. és Brewer, W. F. (1993): The role of anomalous data in knowledge acquisition: A 
theoretical framework and implications for science instruction. Review of Educational Research, 
63 (1), 1-49. 
 
Chiu, M. H. (2007): The theoretical framework and the development of the instrument regarding 
model and modelling. Paper presented at the 23rd annual meeting of science education in Taiwan, 
Dec. 13-15, 2007, Kaohsiung/Taiwan. 
 
Chou, C. C. (2007): Investigating senior high students’ undersatnding of the category and 
composition of scientific models. Paper presented at the 23rd annual meeting of science education 
in Taiwan, Dec. 13-15, 2007, Kaohsiung/Taiwan. 
 
Clement, J. (1989): Learning via model construction and criticism. In: Glover, R., Ronning, R. és 
Reynold, C. (szerk.): Handbook of creativity, assessment, theory and research. Plenum, New 
York. 
 
Colburn, A. (2000): An inquiry primer. Science Scope, 23 (6), 42-44. 
 
Coll, R., France, B. és Taylor, I. (2005): The role of models and analogies in science educdation: 
Implications from research. International Journal of Science Education, 27(2), 183-198. 
 
Colvin, C. és Stevenson, J. A. (1922): Farm projects. New York: MacMillan. 
 
Cooper, G. (1998): Research into cognitive load theory and instructional design at UNSW. 
http://dwb4.unl.edu/Diss/Cooper/UNSW.htm (Utolsó letöltés: 2018. 02. 21.) 
 



  
  
 
 
 

 

87 
 

Cooper, J.L., Robinson, P. és  Ball, D.A. (2006).:The interactive Lecture: Reconciling Group and 
Active Learning Strategies with Traditional Instructional Formats. The online journal of Teaching 
and Learning in the CSU. http://www.exchangesjournal.org (Utolsó látogatás: 2018. 01. 12.)  
 
Cortright, R. N., Collins, H .L. és DiCarlo, S. E. (2005): Peer instruction enhanced meaningful 
learning: ability to solve novel problems. Advances in Physiology Education, 29, 107–111. 
 
Crossgrove, K. és Curran, K. L. (2008): Using clickers in nonmajors- and majors-level biology 
courses: student opinion, learning, and longterm retention of course material. CBE Life Science 
Education, 7, 146–154. 
 
Crouch, C. H. és Mazur, E. (2001). Peer instruction: ten years of experience and results. American 
Journal of Physics, 69(9), 970-977. 
 
Crouch, C. H. és Watkins, J. (2007): Peer instruction: engaging students one-on-one, all at once. 
In: Redish, E. F. and Cooney, P.: Reviews of Research-Based Reform Curricula in Introductory 
Physics, College Park, MD, American Association of Physics Teachers, 1–55. 
 
Csapó Benő  (1992): Kognitív pedagógia. Akadémiai Kiadó, Budapest. 
 
Deyoe, G. P. (1947): Supervised farmingin vocational agriculture. Danville, IL: 
 
di Sessa, A. A. (1983): Phenomenology and the evolution of intuition. 
 
di Sessa, A. A. (1988): Knowledge in pieces. In: G. Forman and P. Pufall (Eds.), Constructivism 
in the Computer Age. Hillsdale, NJ: Lawrence Erlbaum, 49-70. 
 
di Sessa, A. A. (1993): Towards an epistemology of physics. Cognition and Instruction, 10 (2-3), 
105-225. 
 
Dillenbourg, P. (1999): What do you mean by„Collaborative Learning”? In: Dillenbourg, P. 
(szerk.): Collaborative learning: Cognitive andcomputational approaches. Pergamon, Elsevier 
Science, Amsterdam. 1−16. 
 
Dobóné Tarai Éva (2004a): Az oldódás – ahogy a gyerekek látják. Középiskolai Kémiai Lapok, 31 
(4), 352-361. 
 
Dobóné Tarai Éva (2004b): Gyermektudományos elméletek az égéssel kapcsolatban. Középiskolai 
Kémiai Lapok, 31 (2), 186-194. 
 
Dobóné Tarai Éva (2008): Általános iskolai tanulók anyagszerkezettel és anyagi változásokkal 
kapcsolatos fogalmainak fejlődése. Doktori (PhD) értekezés, Debreceni Egyetem, Kémia Doktori 
Iskola, Debrecen. 
 
Dobóné Tarai Éva (2017): Egy hatékonyabb kémiaoktatásért. A Mazur-féle „egymás tanítása” 
(peer instruction) módszer kipróbálásának néhány tapasztalata. Középiskolai Kémiai Lapok, 44(5), 
418-434. 



  
  
 
 
 

 

88 
 

 
Dobróné Tóth Márta és Revákné Markóczi Ibolya (2011): A szemléltetés, modellezés és 
modellalkotás szerepe a természettudományok tanításában és tanulásában. In: Revákné Markóczi 
Ibolya és Nyakóné Juhász Katalin (szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. 
Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 145-150. 
 
Dochy, F., Segers, M., Van den Bossche, P. és Gijbels, D. (2003): Effects of problem-based 
learning: a metaanalysis. Learning and Instruction, 533-568. 
 
Duch, B.J., Groh, S.E. és Allen, D.E. (2001: Why problem-based learning? A case study of 
institutional change in undergraduate education. In: Duch, B., Groh, S. és Allen, D. (szerk.): The 
Power of problem-based learning. 3-11. Sterling, VA: Stylus.  
 
Egri Sándor (2011): Kutatómódszer a természettudományos oktatásban. In: Revákné és Nyakóné 
(szerk.): A természettudományok tanításának elméleti alapjai. RE-PE-T-HA-Könyvek, Debreceni 
Egyetem TEK, Debrecen, 96-145. 
 
Eysenck, M. W. és Keane, M. T. (1997): Kognitív pszichológia (Hallgatói kézikönyv), Nemzeti 
Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
Fagen, A. P. (2003): Assessing and enhancing the introductory science course in physics and 
biology: Peer instruction, classroom demonstrations, and genetics vocabulary. Thesis. 
http://mazur.harvard.edu/sentFiles/Mazurpubs_537.pdf (utolsó letöltés: 2017. 01. 26.) 
 
Fagen, A. P., Crouch, C. H. és Mazur, E. (2002): Peer Instruction: Results from a Range of 
Classrooms. The Physics Teacher, 40(4), 206-209. 
 
Falus Iván (2006): A tanári tevékenység és a pedagógusképzés új útjai. Gondolat Kiadó, Budapest. 
 
Felder, R. M. (1996): Active, inductive, cooperative learning: An instructional model for 
chemistry?" Journal of Chemical Education, 73 (9), 832-836. 
 
Franyó István (2002): A tantárgy helyzete a tantárgyi modernizációs folyamatban. Új Pedagógiai 
Szeml, 5. 24-37. 
 
Fredericksen, N. (1984): Implication of cognitive theory for instruction in problem solving. 
Review of Educational Research, 54, 363-407. 
 
Frensch, P. A. és Funke, J. (1995): Definitions., traditions and a general framework for 
understanding complex problem solving. In: Frensch, P. A. és Funke, J. (szerk.) (1995): Complex 
problem solving. The European Perspective. Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, 
New Jersey. 
 
Gathercole, S. E. és Alloway, T. P. (2007): Understanding working memory. (A classroom guide) 
Working Memory and Learning, London. 
http://www.york.ac.uk/res/wml/Classroom%20guide.pdf (utolsó letöltés: 2018. 02. 20.) 
 



  
  
 
 
 

 

89 
 

Gilbert, S. és Ireton, S. (2003): Understanding Models in Earth and Space Science. VA: NSTA 
Press, Arlington. 
 
Giuliodori, M. J., Lujan, H. L. és DiCarlo, S. E. (2006): Peer instruction enhanced student 
performance on qualitative problem-solving questions. Advances in Physiology Education, 30, 
168–173. 
 
Gok, T. (2012): The effect of peer instruction on students’ conceptual learning and motivation. 
Asia-Pacific Forum on Science Learning and Teaching, 13(1), Article 10, 1-17. 
 
Gok, T. és Gok, O.  (2016): Peer instruction in chemistry education: Assessment of students’ 
learning strategies, conceptual learning and problem solving. Asia-Pacific Forum on Science 
Learning and Teaching, 17(1), Article 9, 1-21. 
 
Greeno, J. G. (1978): Natures of problem solving abilities. In: Estes, W. K. (szerk.): Handbook of 
learning and cognitive processes. 5, Lawrence Erlbaum Associates, Publishers, Hillsdale, New 
Jersey. 
 
Gulpinar, M. A. és Yegen, B.C. (2005): Interactive lecturing for meaningful learning in large 
groups. Medical Teacher, 27(7), 590-594.   
 
Habók Anita (2008): Fogalmi térképek. Magyar Pszichológiai Szemle, 63 (3), 519–546.  
 
Hake, R. R. (1998): Interactive-engagement versus traditional methods: A six-thousand-student 
survey of mechanics test data for introductory physics courses. American Journal of Physics, 
66(1), 64-74. 
 
Halloun, I. (1996): Schematic Modelling for meaningful learning of physics. Journal of research 
in Science Teaching, 33(9), 1019-1041. 
 
Hammer, D. (1996): Misconceptions or p-primes: How may alternative perspectives of cognitive 
structure influence instructional perceptions and intentions? The Journal of the Learning Sciences, 
5 (2), 97-127. 
 
Hegedűs Gábor, Mayer Ágnes, Szécsi Gábor  és Zombori Béla (2002): Projektpedagógia. 
Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar, Kecskemét. 
 
Hermann, F., Rummel, N. és Spada, H. (2001): Solving the case together: The challenge of net 
based interdisciplinary collaboration. 
http://pdf.aminer.org/000/248/605/a_comparison_of_collaborative_problem_solving_using_face_t
o_face.pdf (Utolsó látogatás: 2018. 02. 12.) 
 
Herzfeld Group (é.n.): Concep tests for general chemistry. 
http://people.brandeis.edu/~herzfeld/conceptests.html (Utolsó látogatás: 2018. 01. 25.) 
 
Hortobágyi Katalin (1991): Projekt kéziköny. (Altern füzetek 1.) OKI Iskolafejlesztési Központ. 
Budapest. 



  
  
 
 
 

 

90 
 

http://edutech.csun.edu/eduwiki/index.php/DiSessa,_1983 (utolsó látogatás: 2015. július 15.) 
 
 
Hynd, C. R. és Guzzetti, B. (1998): When knowledge contradicts intuition: Conceptual change. In: 
C. R. Hynd, ed.: Learning From Text Across Conceptual Domains, Lawrence Erlbaum Associates, 
Mahwah, 139-163. 
 
James, M. C. (2006): The effect of grading incentive on student discourse in peer instruction. 
American Journal of Physics, 74, 689. 
 
James, M. C., Barbieri, F. és Garcia, P. (2008): What are they talking about? Lessons learned from 
a study of peer instruction. Astronomy Education Review,7, 37–43. 
 
Jarosievitz Beáta (2016a): The impact of ICT and multimedia used to flip the classroom (Physics 
lectures) via Smart phones and tablets. In: Lars-Jochen, T., és Raimund, G. (szerk.): Proceedings 
of the 20th International Conference on Multimedia in Physics Teaching and Learning. Mulhouse, 
European Physical Society (EPS), 357-363. 
 
Jarosievitz Beáta (2016b): Fordulj a társadhoz! Saját eszközökkel megvalósított interaktív tanítási 
módszer a fizika oktatásában. In: Karlovitz J. T. (szerk.): Társadalom, kulturális háttér, gazdaság: 
IV. IRI Társadalomtudományi Konferencia. Komárno, International Research Institute, 396-402. 
 
Johnson, P. M. (1998): Progression in children’s understanding of a ’basic’ particle theory. 
International Journal of Science Education, 20 (4), 393-412.  
 
Johnstone, A. H. (2000): A kémia természete. Magyar Kémikusok Lapja, 55 (8-9), 298. 
 
Johnstone, A. H. (2010): You can’t get there from here. Journal of Chemical Education, 87 (1), 
22-29. 
 
Kagan, S.  és Kagan, M. (2009): Kooperatív tanulás. Ökonet Szolgálatató és Tan Kft, Budapest. 
 
Kátai János.(2011): Talajökológia. Digitális tankönyvtár, Debreceni Egyetem, Nyugat-
Magyarországi Egyetem, Pannon Egyetem. 
http://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/0010_1A_Book_adaptalt_01_Talajokologia/ch
02s03.html (Utolsó látogatás: 2018. 02. 15.) 
 
Kilpatrick, W. H. (1918): The Project Method. Teachers College Record, 19(4), 319-335. 
 
Kind, V. (2004): Beyond appearances: Students’ misconceptions about basic chemical ideas. 
www.chemsoc.org/learnnet/miscon.htm 
 
Kirschner, P. A., Sweller, J. és Clark, R. E. (2006): Why minimal guidance during instruction does 
not work: An analysis of the failure of constructivist, discovery, problem-based, experimental, and 
inquiry-based learning. Educational Psychology, 41 (2), 75-86. 
 



  
  
 
 
 

 

91 
 

Kiss Edina és Tóth Zoltán (2002): Fogalmi térképek a kémia tanításában. In: Módszerek és 
Eljárások, 12. (Szerk.: Tóth Z.), DE TTK Kémia Szakmódszertani Részleg, Debrecen, 63-69. 
 
Kluknavszky Ágnes és Tóth Zoltán (2009): Tanulócsoportok levegőszennyezéssel kapcsolatos 
fogalmainak vizsgálata szóasszociációs módszerrel. Magyar Pedagógia, 109 (4) 321-342.  
 
Knight, J.K., Wise, S.B. és Southard, K. M. (2013): Understanding clicker discussions: student 
reasoning and the impact of instructional cues. CBE Life Science Education, 12, 645–654. 
 
Knox, A.B. (1986):  Helping Adults Learn. Jossey-Bass, San Francisco. 
 
Korom Erzsébet (2005): Fogalmi fejlődés és fogalmi váltás. Műszaki Könyvkiadó, Budapest. 
 
Kovács Judit (2009): A biológia tantárgy tanítása az iskolarendszerű felnőttoktatásban. 
https://www.ofi.hu/biologia-tantargy-tanitasa (Utolsó látogatás: 2018. 02. 21.) 
 
Land, R. és Gordon, G. (2008): Research-Teaching Linkages: enhancing graduate attributes, 
Centre for Academic Practice and Learning Enhancement. University of Strathclyde. 
http://www.enhancementthemes.ac.uk/documents/ResearchTeaching/Sectorwide_ExecSum.pdf. 
(Utolsó látogatás: 2018. 01. 04.) 
 
Landis, C. R., Ellis, A. B., Lisenky, G. C., Lorenz, J. K., Meeker, K. és Wamser, C. C. (2000): 
Chemistry ConcepTests: A pathway to interactive classrooms. Prentice Hall. 
 
Lasry, N. (2008): Clickers or flashcards: is there really a difference? Physics Teaching, 46, 242. 
 
Lasry, N., Charles, E., Whittaker, C. és Lautman, M. (2009): When talking is better than staying 
quiet. In: Sabella, M., Henderson, C és Singh, C. (eds.): Physics Education Research Conference, 
Melville, NY, American Institute of Physics, 181–184. 
 
Lasry, N., Mazur, E. és Watkins, J. (2008): Peer instruction: From Harvard to the two-year 
college. American Journal of Physics, 76(11), 1066–1069. 
 
Leighton, J.P. és Bisanz, G.L. (2003): Children’s and adults’ knowledge and models of reasoning 
about the ozone layer and its depletion. International Journal of Science Education, 25 (1), 117-
139. 
 
Marx György és Tóth Eszter (1985): Modellalkotás a természettudományos nevelésben. In: Boros, 
Fodor és Sarkadi (szerk.): Tanári kézikönyv. Gimnázium, Fizika I. Tankönyvkiadó, Budapest. 
 
Masek, A. és Yamin, S. (2011). The effects of problem-baseg learning on critical Thinking ability: 
a theoretical and empirical rewiev. International Rewiev of Social Sciences and Humanities, 2(1), 
215-221. 
 
Masson, S. és Legendre, M. F. (2008): Effects of using historical microworlds on conceptual 
change: A p-prim analysis. International Journal of Environmental and Science Education, 3 (3), 
115-130. 



  
  
 
 
 

 

92 
 

 
Mayer, R. E. és Wittrock, M. C. (2006): Problem solving. In:  Alexander, P. A. és Winne, P. H. 
(szerk.): Handbook of educational psychology. (2nd ed.). Erlbaum, Mahwah, New Jersey, 287–
304. 
 
Mazur, E. (1997): Peer instruction - A user's manual. Prentice Hall, Inc. Simon & Schuster, New 
Jersey 
 
McConnel, D. A., Steer, D. N, Owens, K. D., Knott, J. R., Dick, J. és Heaney, P. J. (2006): Using 
ConcepTests to assess and improve student conceptual understanding in introductory geoscience 
courses. Journal of Geoscience Education, 54, 61–68. 
 
McInnerney J. M. és Roberts, T. (2004): Collaborativeor Cooperative Learning? In: Roberts, T. 
(szerk.):Online collaborative learning: Theory and Practice.Information Science Publishing, 
Hershey, London. 
 
Michael, J. (2006): Where is the evidence that active learning works? Advances in Physiology 
Education, 30, 159-167. 
 
Michael, P. és Felda, R. (2007): The many faces of Inductive Teaching and Learning. Journal of 
College Science Teaching, 36(5), 23-49. 
 
Miller, K., Lasry, N., Lukoff, B., Schell, J. és Mazur, E. (2014): Conceptual question response 
times in peer instruction classrooms. Physical Review Special Topics. Physics Education 
Research, 10, 020113. 
 
Miller, R. L. R., Santana-Vega, E. és Terrell, M. S. (2006): Can good questions and peer 
discussion improve calculus instruction? Problem Resource Issues in Mathematics Undergraduate 
Studies, 16, 193–203. 
 
Minner, D. D., Levy, A. J. és Century, J. (2010): Inquiry-based science instruction – What is it and 
does it matter? Results from a research synthesis years 1984 to 2002. Journal of Research in 
Science Teaching, 47 (4), 474-496. 
 
Molnár Gyöngyvér (2006): Tudástranszfer és komplex problémamegoldás. Műszaki Kiadó, 
Budapest. 
 
Molnár Gyöngyvér (2012): A problémamegoldó gondolkodás fejlődése: Az intelligencia és a 
szocioökonómiai háttér befolyásoló hatása 3-11. évfolyamon. Magyar Pedagógia, 112(1), 41-58. 
 
Molnár Pál (2009): Számítógéppel támogatott együttműködő tanulás online közösségi hálózatos 
környezetben. Magyar Pedagógia, 109(3), 261−285. 
 
Mora, G. (2010): Peer instruction and lecture tutorials equally improve student learning in 
introductory geology classes. Journal of  Geoscience Education, 58, 286. 
 



  
  
 
 
 

 

93 
 

Nádasi A. (2006): Modellek a természettudományos jelenségek és fogalmak szemléltetéséhez. 
Elektronikus könyv és nevelés, 8(2). 13-24. 
 
Nagy József (2000): XXI. század és nevelés. Osiris Kiadó, Budapest. 
 
Nagy Lászlóné (2010): A kutatásalapú tanulás/tanítás („inquiy-based learning/teaching”, IBL) és a 
természettudományok tanítása. Iskolakultúra, (2), 31-51. 
 
Nahalka István (1998a): Konstruktivista pedagógia – egy új paradigma a láthatáron, I. 
Iskolakultúra, 7 (2), 21-33. 
 
Nahalka István (1998b): Konstruktivista pedagógia – egy új paradigma a láthatáron, II. 
Iskolakultúra, 7 (3), 22-44. 
 
Nahalka István (1998c): Konstruktivista pedagógia – egy új paradigma a láthatáron, III. 
Iskolakultúra, 7 (4), 3-20. 
 
Nahalka István (2002a): A fizika-szakmódszertan modelljei. In: Radnóti Katalin; Nahalka István 
(szerk.): A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 22-36. 
 
Nahalka István (2002b): Hogyan alakul ki a tudás a gyerekekben? Konstruktivizmus és pedagógia. 
Nemzeti tankönyvkiadó, Budapest. 
 
Neisser, U. (1984): Megismerés és valóság. Gondolat Kiadó, Budapest. 
 
Newcomb, L. H.,  McCracken, J. D.,Warmbrod, J. R. és  Whittington, M. S.(2004): Methods of 
teaching agriculture (3rd ed.). Upper Saddle River, NJ: Pearson/Prentice Hall. 
 
Nicol, D. J. és Boyle, J. T. (2003): Peer instruction versus class-wide discussion in large classes: a 
comparison of two interaction methods in the wired classroom. Studies in Higher Education, 28, 
458–473. 
 
Nielsen, K. L., Hansen, G. és Stav J. B. (2014): How the initial thinking period affects student 
rgumentation during peer instruction: students’ experiences versus observations. Studies in Higher 
Education, 3, 1–15. 
 
Nielsen, K. L., Hansen, G. és Stav, J. B. (2013): Teaching with student response systems (SRS): 
teacher-centric aspects that can negatively affect students’ experience of using SRS. Research in 
Learning Technology, 21, 18989. 
 
Nielsen, K. L., Hansen-Nygård, G. és Stav, J. B. (2012): Investigating peer instruction: how the 
initial voting session affects students’ experiences of group discussion. ISRN Education, 290157. 
 
Ochan, M. L. (2012): Working with teachers and students at secondary school levele to enhance 
better leraning of agriculture through project based learning Master’s Degree Thesis In Technical 
Vocational Pedagogy. Oslo and Akerhus University and College of Applied Sciences, Oslo.  
 



  
  
 
 
 

 

94 
 

Pálfi Sándor (2011): A projektmódszer és projektpedagógia története. In: Revákné Markóczi 
Ibolya (szerk.): Projektmódszer, projektoktatás. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, 
Debrecen, 13-33.  
 
Papinczak, T., Young, L. és  Groves, M. (2007): Peer assessment in problem-based leraning: A 
qualitative study. Advances in Health Sciences Education, 12, 169-186. 
 
Pásztor-Kovács Anita (2015): Kollaboratív problémamegoldó képesség: egy új, integratív elméleti 
keret. Iskolakultura, 25(2), 3-16.  
 
Perez, K. E., Strauss, E. A., Downey, N., Galbraith, A., Jeanne, R., Cooper, S. és Madison, W. 
(2010): Does displaying the class results affect student discussion during peer instruction? CBE 
Life Science Education, 9, 33–140. 
 
Phipps, L. J. és Osborne, E. W. (1988): Handbook on agricultural education inpublic schools (5th 
ed.). IL:Interstate Printers and Publishers, Danville. 
 
Piaget, J. (1970): Válogatott tanulmányok. Gondolat Kiadó, Budapest. 
 
Pilzer, S. (2001): Peer instruction in physics and mathematics. Problem Resource Issues in 
Mathematics Undergraduate Studies, 11, 185–192. 
 
Pólya György (1957): A gondolkodás iskolája. Bibliotheca, Budapest. 
 
Porter, L., Bailey-Lee, C., Simon, B. és Zingaro, D. (2011): Peer instruction: do students really 
learn from peer discussion in computing? In: ICER ’11: Proceedings of the Seventh International 
Workshop on Computing Education Research, New York, ACM Press. 
 
Pryshliak, V.(2016): Method of project sin theory learning of a future agricuktural engineer 
scientific proceedings XXIV. International Scientific technical "trans & Motauto’16". 24(2), 51-
53.  
 
Radnóti Katalin (2000): Az induktív módszer zavarai az oktatásban. Iskolakultúra, 10 (10), 34-44. 
 
Radnóti Katalin (2002): A fizikatanítás tudományelméleti háttere. In: Radnóti Katalin; Nahalka 
István (szerk.): A fizikatanítás pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, 109-127.  
 
Radnóti Katalin (szerk.) (2014): A természettudomány tanítása. Szakmódszertani kézikönyv és 
tankönyv. Mozaik Kiadó, Szeged. 
 
Rao, S. P. és DiCarlo, S. E. (2000): Peer instruction improves performance on quizzes. Advances 
in Physiology Education, 24, 51–55. 
 
Ravitz, J. és Mergendoller, J. (2005): Evaluating implementation and impacts of problem-based 
economics in U. S. high schools. Paper presented at the Annual Meeting of the American 
Educational Research Association, Montreal. 
 



  
  
 
 
 

 

95 
 

Reid, N. (2008): A scientific approach to the teaching of chemistry. (What do we know about kow 
students learn sciences, and how can we make our teaching match this to maximise performance? 
Chemistry Education Research and Practice, 9, 51-59. 
 
Reid, N. (2012): Successful chemistry education. In: La Chimica nella Scuola, (Proceedings 
ICEE-ECRICE, Rome), 34 (3), 290-297. 
 
Reitman, W. R. (1965): Cognition and thought. Wiley, New York. 
 
Réti Mónika és Iker János (2015): A közoktatás tartalmi és módszertani megújítása, a 
tudáskoncepció változása. In: Kispálné (szerk.): Módszertani irányok a pedagógusképzés 
fejlesztésében Nyugat-Dunántúlon. Nyugat-magyarországi Egyetem, Regionális Pedagógiai 
Szolgáltató és Kutató Központ, Szombathely, 7-28. 
 
Revákné Markóczi Ibolya (2011). Értékelés, hatásvizsgálat. In: Revákné Markóczi Ibolya (szerk.): 
Projektmódszer, projektoktatás. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen., 61-
93. 
 
Revákné Markóczi Ibolya (2011): Értékelés, hatásviszgálat. In: Revákné Markóczi Ibolya (szerk.): 
Projekmódszer, projektoktatás. Debreceni Egyetem Tudományegyetemi Karok, Debrecen, 62-94. 
 
Revákné Markóczi Ibolya (2013): Projektoktatás – Egy természettudományos projekt hatásának 
tanulói önértékelése.Új Mandátum Kiadó, Budapest. 145 o. 
 
Revákné Markóczi Ibolya és Tóth Zoltán (2015): Osztálytermi kutatás. Szaktárnet-könyvek 29. 
Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
 
Rhem, J. (1998): Problem-based learning: An introduction. The National Teaching and Learning 
Forum, 8(1), 1-7.  
 
Roberts,T. G. és Harlin J. F. (2007): The project method in agricultural education: Then and now. 
Journal of Agricultural Education, 48(3), 46 – 56.  
 
Rosen, M. A. (2010): Collaborative problem solving:The role of team knowledge building 
processes and external representations. Doktori disszertáció. Department of Psychology, College 
of Sciences, Universityof Central Florida, Orlando, Florida. 
http://etd.fcla.edu/CF/CFE0003109/Rosen_Michael_A_201005_PhD.pdf (Utolsó látogatás: 2018. 
02. 11.) 
 
Rosenberg, J. L.,  Lorenzo, M. és Mazur, E. (2006): Chapter 8. Peer istruction. Making science 
engaging. In: Mintzes, J. J. és Leonard, W. H. (eds): Handbook of college science teaching: 
theory, research, and practice, National Science Teacher Association, Arlington, Virginia 
 
Savery, J. R. és Duffy, T. M. (2001): Problem-based learning: An instructional model and its 
constructivist framework (Tech. Rep. No. 16-01). Bloomington: Indiana University, Center for 
Research on Learning and Technology. 
 



  
  
 
 
 

 

96 
 

Schwarz, C. V. és White, B. Y. (2005): Metamodelling knowledge: Developing students’ 
understanding of scientific modeling. Cognition and Instruction, 23(2), 165-205. 
 
Scott, D. W. (2005): Using Experiential Learning in the classroom practice: Practical ideas for 
all Educators: Scarecrow Education. United States of America.  
 
Simon, B., Esper, S., Porter, L. és Cutts, Q. (2013): Student experience in a student-centered peer 
instruction classroom. Proceedings of the Ninth Annual International ACM Conference on 
International Computing Education Research—ICER ’13, New York, ACM Press, 129. 
 
Simon, B., Kohanfars, M. és Lee, J. (2010): Experience report: peer instruction in introductory 
computing. SIGCSE ’10: Proceedings of the 41st ACM Technical Symposium on Computer 
Science Education, New York, ACM Press, 341–345. 
 
Smith, M. K., Wood, W. B., Krauter, K. és Knight, J. K. (2011): Combining peer discussion with 
instructor explanation increases student learning from in-class concept questions. CBE Life 
Science Education, 10, 55–63. 
 
Smith, M.K., Wood, W.B., Adams, W.K., Wieman, C., Knight, J.K., Guild, N. és Su, T. T. (2009): 
Why peer discussion improves student performance on in-class concept questions. Science, 323, 
122–124. 
 
Southerland, S. A., Abrams, E., Cummins, C. L. és Anzelmo, J. (2001): Understanding students’ 
explanation of biological phenomena: Conceptual framework or p-prims? Science Education, 85, 
328-348. 
 
Sparks, J. R. és Areni, C. S. (2002): The Effects of Sales Presenation Quality and Initial 
Perceptions on Persuasion: A Multiple Role Perspective. Journal of Business Research, 56(3),  
517-528. 
 
Sweller, J. (1994): Cognitive load theory, learning difficulty and instructional design. Learning 
and Instruction, 4, 295-312. 
 
Sweller, J., Van Merrienboer, J. és Paas, F. (1998): Cognitive architecture and instructional  
design. Educational Psychology Review, 10 (3), 251-296. 
 
Szalay Luca és Tóth Zoltán (2016a): An inquiry-based approach of traditional ’step-by-step’ 
experiments. Chemistry Education Research and Practice, 17, 923-961.  
 
Szalay Luca és Tóth Zoltán (2016b): Hagyományos tanulókísérletek kutatásalapú átalakítása – egy 
pedagógiai kísérlet hatásvizsgálata. Magyar Kémikusok Lapja, LXXI (12), 366-372. 
 
Taber, K. (2001a): Chemical misconceptions – prevention, diagnosis and cure. Volume I: 
theoretical background. Volume II: classroom resources. Royal Society of Chemistry, London. 
 
Taber, K. (2001b): Building the structural concepts of chemistry: Some considerations from 
educational research. Chemistry Education: Research and Practice in Europe, 2 (2), 123-158. 



  
  
 
 
 

 

97 
 

 
Taber, K. S. (2008): Conceptual resources for learning science: issues of transience and grain-size 
in cognition and cognitive structure. International Journal of Science Education, 30 (8), 1027-
1053. 
 
Talbert, B. A., Vaughn, R. és Croom, D.B. (2005): Foundations of agricultural education. IL: 
Professional Educators Publications, Catlin. 
Interstate. 
 
Thomas, J. W. (2000): A review of research on project-based learning. Report prepared for The 
Autodesk Foundation. http://www.bie.org/index.php/site/RE/pbl_research/29  (Utolsó látogatás: 
2017. 11. 02.) 
 
Tomperi, P. és Aksela, M. (2014): In-service teacher training project on inquiry based practical 
chemistry. LUMAT, 2 (2), 2015-226. 
 
Tóth Zoltán (2000): “Bermuda-háromszögek” a kémiában. Iskolakultúra, 10 (10), 71-76. 
 
Tóth Zoltán (2002): A kémiai fogalmak természete. Iskolakultúra, 12 (4), 92-95. 
 
Tóth Zoltán (2003): Miért nem helyes? (Kémiai tévképzetek) – Az anyag szerkezete. Középiskolai 
Kémiai Lapok, 30 (4), 312-318. 
 
Tóth Zoltán (2004a): A konstruktivista pedagógia lehetőségei a kémia tanításában. Középiskolai 
Kémiai Lapok, 31 (4), 362-368. 
 
Tóth Zoltán (2004b): Az anyag részecskemodelljével kapcsolatos tanulói elképzelések. (Új) 
Középiskolai Kémiai Lapok, 31 (1), 84-90. 
 
Tóth Zoltán (2004c): Exploring students ideas on particles. Education in Chemistry, 41 (1), 10. 
 
Tóth Zoltán (2009): Kémiai tévképzetek. Természet Világa, 140 (1), 25-27. 
 
Tóth Zoltán (2013): Janus-arcú axiómáink: a p-primek. Középiskolai Kémiai Lapok, 40 (4), 297-
304. 
 
Tóth Zoltán (2015): Korszerű kémia tantárgy-pedagógia. Híd a pedagógiai kutatás és a 
kémiaoktatás között. Szaktárnet-könyvek 5. Debreceni Egyetemi Kiadó, Debrecen. 
 
Tóth Zoltán (2017a): A Mazur-féle „egymás tanítása” („peer instruction”) módszerrel kapcsolatos 
nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények, I. A módszer leírása és hatékonysága. 
Középiskolai Kémiai Lapok, 44(2), 160-170. 
 
Tóth Zoltán (2017b): Egyetemi kurzusok hatékonyságnövelése a Mazur-féle „egymás tanítása” 
(peer instruction) módszerrel. Magyar Kémikusok Lapja, 72(4), 116-121. 
 



  
  
 
 
 

 

98 
 

Tóth Zoltán (2017c): A Mazur-féle „egymás tanítása” („peer instruction”) módszerrel kapcsolatos 
nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények, II. A módszer egyes lépéseinek elemzése. 
Középiskolai Kémiai Lapok, 44(4), 321-353. 
 
Tóth Zoltán (2017d): A Mazur-féle „egymás tanítása” („peer instruction”) módszerrel kapcsolatos 
nemzetközi tapasztalatok, kutatási eredmények, III. Közép- és általános iskolai tapasztalatok. 
Középiskolai Kémiai Lapok, 44(5), 409-417. 
 
Tóth Zoltán (2018): A Mazur-féle „Peer Instruction” módszer kipróbálása kémiatanár-szakos 
hallgatók körében. Új Pedagógiai Szemle (megjelenés alatt) 
 
Turányi Tamás és Tóth Zoltán (2011): Egyetemi hallgatók tévképzetei fizikai kémiából. Magyar 
Kémikusok Lapja, 66 (4), 122-129. 
 
Turányi Tamás és Tóth Zoltán (2013): Hungarian university students misunderstandings in 
thermodynamics and chemical kinetics. Chemistry Education Research and Practice, 14 (1), 105-
116. 
 
Turpen, C. és Finkelstein, N. D. (2009): Not all interactive engagement is the same: variations in 
physics professors’ implementation of peer instruction. Physical Review Special Topics. Physics 
Education Research, 5, 20101. 
 
Turpen, C. és Finkelstein, N. D. (2010). The construction of different classroom norms during 
peer instruction: students perceive differences. Physical Review Special Topics. Physics Education 
Research, 6, 020123. 
 
Vickrey, T., Rosploch, K., Rahmanian, R., Pilarz, M. és Stains, M. (2015): Research-based 
implementation of peer instruction: A literature review. CBE – Life Science Education, 14 
(spring), 1-11. 
 
Wu, M. J. (2007): The investigate the nature of scientific models from the perspective of 
epistemology. Paper presented at the 23rd annual meeting of science education in Taiwan, Dec. 
13-15, 2007, Kaohsiung/Taiwan. 
 
Zhang, P., Ding, L. és Mazur, E. (2017): Peer instruction in introductory physics: A method to 
bring about positive changes in students’ attitudes and beliefs. Physical Reviews: Physical 
Education Research, 113, 10104-1-9.  
 
Zingaro, D. (2014): Peer instruction contributes to self-efficacy in CS1. SIGCSE ’14: Proceedings 
of the 45th ACM Technical Symposium on Computer Science Education, New York, ACM Press, 
373–378. 
 
Zingaro, D. és Porter, L. (2014a): Peer instruction in computing: the value of instructor 
intervention. Computers in Education, 71, 87–96. 
 



  
  
 
 
 

 

99 
 

Zingaro, D. és Porter, L. (2014b): Peer instruction: a link to the exam. Proceedings of the 19th 
Annual Conference on Innovation and Technology in Computer Science Education, New York, 
ACM Press, 255–260. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


