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1. Bevezető gyakorlatok és elméletek a 
felnőttoktatás és a felsőoktatás metszetéhez

Felnőttek? Hallgatók?



Kiinduló kérdés

• Oktatásmódszertani szempontból lényeges, hogy a felsőoktatásban 
résztvevőket (a közoktatáshoz hasonló) tanulóknak vagy felnőtt 
tanulóknak tekintjük.

• Ennek a szempontnak a körbejárására két olyan oktatási módszert 
használunk, amely bármilyen témában alkalmazható, leginkább a 
bevezető szakaszban problémafelvetésnél vagy a hozott tudás  
felméréséhez.



1.1 Fogalomtérkép



Kit tekintünk felnőtt tanulónak?

A fogalom tisztázása fogalomtérkép segítségével

• A résztvevők a felnőttséghez társítható fogalmakat neveznek meg,
� amelyek megfelelő elrendezésben a táblára kerülnek,
� majd csoportosítjuk azokat.

• A térkép elkészültét követően hierarchikus rendben is ábrázolhatjuk a
területeket és hozzá tartozó fogalmakat.

• A feladat végén az eredményeinket a szakirodalmi, statisztikai forrásokhoz
igazítjuk.

A felsőoktatás hallgatóit bizonyos szempontok alapján a felnőtt tanulók közé sorolhatjuk (különös tekintettel a részidős 
képzésben) > > a köz- és felsőoktatás didaktikája kiegészül a felnőttoktatási módszerekkel



Lehetséges csoportosítási szempontok:

• Biológiai 
• Pszichológiai 
• Jogi 
• Egzisztenciális
• Gazdasági 
• Oktatási
• Szociológiai
• Életviteli



Oktatásmódszertani szempontból: felnőtt vagy tanuló?

A felnőttség fogalmának megragadása több szempontból történhet:

• jogilag felnőttnek tekintjük a nagykorúságát elérő állampolgárt, 

• biológiai szempontból a fizikai-biológiai fejlődését elérő egyént, 

• pszichológiai nézőpontból többek között az intellektuális és szociális 
képességekkel, morális autonómiával rendelkező személyiséget,

• társadalomtudományi nézőpontból az önálló döntési joggal 
rendelkező személyre vonatkoztatjuk a felnőttség fogalmát



Megváltozott életutak

• Az elmúlt ötven évben végbemenő szociális, munkapiaci, családi és 
politikai szerepváltozások átalakulásának következménye az a 
jelenség, amikor az egyéni életút növekvő függetlenségének 
köszönhetően elválik a biológiai életciklustól, és ennek a gyengülő 
kapcsolatnak köszönhetően az életrajz egyre kevésbé függ a biológiai 
linearitástól, amit a két véglet, a születés és a halál határol be. (Rossi 
2009) 

• Hosszú időn keresztül az életút világos, determinált, egyenes és 
generációról generációra ismétlődő, visszatérő szakaszokból állt, 
napjainkban azonban az emberi életutak elsősorban reflektáló, 
egyénre szabott szerkezetűek. 



Életkorszakok

• A kiszámítható életút, az életszakaszok egymásutánisága az 
életvezetést megkönnyíti, mivel a mindennapokban biztonságos 
ciklikusságot eredményez. (Kohli 1990) 

• A kevésbé kiszámítható, reflektív új életút-mintázatok a felnőttségtől 
az ifjúság felé mutatnak, nevezhetjük „meghosszabodott
fiatalkorúságnak” vagy „koraérett fiatalságnak” (Rossi 2009, 469). 

• A felnőttség relatív, átmeneti állapotnak tekinthető, amikor akár 
párhuzamosan mutathatja a felnőtt és fiatal életkorszak 
jellegzetességeit.



Életkorszakok

• Maga az ifjúsági korszak is felosztható például, a növekvő 
autonómiájú, de gyengébb kontrollal jellemezhető iskolai ifjúsági 
korszakra egyfelől, másfelől a mintakövető, a felnőttek társadalmához 
igazodó, erősebb kontrollú átmeneti korszakra. (Zinnecker 1993) 

• Makroszociológiai szempontból és az egyének mindennapi életében 
megjelenő tapasztalatok alapján értelmezve az ifjúság kultúrájában 
zajló tendenciákat,  az ifjúság definiálása során  nem az életkort 
vesszük figyelembe, hanem a kulturális meghatározottságot olyan 
szegmensek mentén, mint a mobilitás, a rugalmasság, a változásra 
való nyitottság. (Melucci 1996) 



A felnőtté válás és a szakmai utak

• Számos kutatás igazolta a felnőtté válás és a szakmai utakról alkotott 
lineáris modell felülírásának a szükségességét.

• Mivel az ezredforduló fiataljainak élettapasztalatai és jövőre 
vonatkozató elképzelései kiszámíthatatlanabbak és többrétűek a 
megváltozott társadalmi és gazdasági térben, ahol a felfelé mutató 
mobilitásnak már nem képezi biztos alapját az egyének előre törekvő 
motivációja (vö. Beck 2003, 419). 

• Rossi munkájában a fiatalság és felnőttség fogalmát különböző 
ellentétpárok alapján írja körül, mint kevésbé felelősségteljes-
felelősségteljes, függőségben lévő-független, tudatlan-tudatos, 
lázadó-konformista. (Rossi 2009, 470) 



A felsőoktatás különleges szférája: a részidős képzés

• A részidős képzések (levelező, esti tagozat) a hallgatói társadalom 
speciális csoportját jelentik.

• Felnőtt tanulóknak vagy tanuló felnőtteknek tekintjük őket?

• Amennyiben ugyanis felnőtt tanulóként értelmezzük őket, a 
felnőttoktatás megközelítését alkalmazzuk, még a hallgatói 
mivoltukat hangsúlyozva a felsőoktatás-kutatási elméletekre 
alapozunk. 



Munkatapasztalattal rendelkező tanulók

• A munka mellett tanulók „felnőttségére” koncentrálva úgy definiálhatjuk a 
felnőtt tanulót, aki olyan „felnőtt korú ember, aki munkája mellett vagy 
munkanélküliként, ritkábban nyugdíjasként vállalja tudása rendszeres 
továbbfejlesztését.” (Maróti et.al. 2002, 154) 

• A felnőttoktatással foglalkozók a felsőoktatásban résztvevőkre is úgy 
tekintenek, mint akik a felnőttoktatás formális keretein belül tanulnak 
(Csoma 2002). 

• Ebből a szemszögből a felsőoktatás szűkebb értelemben a felnőttek esti és 
levelező tagozaton illetve távoktatás formájában történő oktatása, de 
tágabb értelemben a nappali tagozaton a fiatalok között tanuló felnőttek 
tevékenysége is ide sorolható.



A felsőoktatás megváltozott szerepe

• Az egyre több felnőttet oktató felsőoktatás kapcsán felmerül a 
felsőoktatási intézmények megváltozott szerepének kérdése (Koltai 
1994).

• A felnőttek oktatását mindinkább felvállaló felsőoktatásnak és a 
felnőttoktatásnak ugyanis hagyományosan más a céljuk és feladatuk, 
mivel a felsőoktatási intézmények – különösen az egyetemek – kis 
létszámú elit képzésére és kutatómunkára voltak berendezkedve, a 
felnőttek oktatásának viszont olykor hátrányos helyzetű csoportoknak 
kell képzést nyújtaniuk; s az újjá alakult, tömegképzésre áttért 
egyetemek új fejlődés részét képezik (Duke 1996). 



A felsőoktatás megváltozott szerepe

• A megváltozott hallgatói összetétel a nemcsak oktatásszociológiai 
kérdéseket érint.

• A heterogén hallgatóság a közoktatástól, de a korábbi felsőoktatásbeli 
oktatói munkafolyamattól is eltérő tevékenységet igényel.

• Megváltoztak a hallgatói és oktatói szerepek és tevékenységek.

• Didaktikai szempontból fontos felmérni a tanulási motivációt, 
aspirációt, a hozott tudást és képességeket, a tanulási igényeket és 
akadályokat.

• A következő feladat a tanulmányokhoz vezető motiváció felmérésére 
ad példát.



1.2 Véleményrács



Véleményrács

A módszer

• együttesen használja az egyéni, a csoportos és a frontális 
munkaformát,

• fejleszti a kommunikációs képességet,  az együttműködési készséget, 
a toleranciát,

• használható hozott tudás feltérképezéséhez és új ismeretek 
begyakorlásához.



Hallgatók motivációs bázisának feltérképezése 
véleményrács alkalmazásával

Kérdés: Miért éppen ezt a szakot választottad?
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-

-

-
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-
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-

Táblakép:



Véleményrács

• 4 fős csoportokat hozunk létre

• A csoport minden tagja kiválaszt egy számozott területet

• Első lépésben mindenki saját területén négy tényezőt sorol fel

• Második lépésben bediktálják egymásnak a motívumokat

• Harmadik lépésben megvitatják, majd kiválasztják a három 
legfontosabb tényezőt, középre felvezetik.

• Végül az egész csoport közösen vitatja meg az eredményeket.

• A feladat összegzésként hivatalos statisztika, szakirodalmi tények 
használandók.



1.3 Felnőtt tanulók a felsőoktatásban



Mancolm Knowles modellje

Jellegzetesség Pedagógiai modell Andragógiai modell

Tanuló fogalma, énképe
Függő személy. Tanár dönt: mit, hogyan 
tanuljon, ő értékel.

Önirányító. Feladat: stratégiák az 
önirányításhoz.

A tanuló tapasztalatai Kevés tapasztalat lehet a tanulás forrása
Sok és eltérő tapasztalat a tanulás forrása. 
Feladat: nyiltabbá tétel

Tanítási mód Átadási technikák (pl. előadás)
Csoportos beszélgetés, vita, 
problémamegoldás, szimuláció, egyéni 
tanulás

Tanulási irányultság
Tárgyközpontú. Előírt tartalmak 
elsajátítása.

Szükségletközpontú. A tananyag 
életközpontú, feladatorientált, 
problémaközpontú. Feladat: 
tudásszükséglet fejlesztése.

Tanulási készség és motiváció
Életkorfüggő. Külső nyomás ösztönzi 
(pl.követelmény, verseny)

Új követelményeknek való megfelelés. 
Erős belső motiváció (önmegvalósítás, 
önbecsülés)



A tanulóközpontú felnőttképzés négy pillére A tanulóközpontú felnőttképzés négy pillére A tanulóközpontú felnőttképzés négy pillére A tanulóközpontú felnőttképzés négy pillére (Setényi (Setényi (Setényi (Setényi 2004)2004)2004)2004)

• Az egyéni élettapasztalat beépül a képzésbe: a felnőttek teljesen új, idegen 
tartalmakat csak nagy fenntartásokkal és alacsony motivációs szinten 
fogadnak be. Előnyös, ha a képzésben megjelenhet a tanuló egyén saját 
világa is.

• A tananyag értelme, haszna világos: szemben a közoktatás alsóbb 
évfolyamain tanulókkal, a felnőttek csak akkor motiváltak a tanulásra, ha 
látják a tanulási utat és az állomások kapcsolódását.

• A tanulásszervezés rugalmas és egyéni: a tanulási környezet minőségét 
nagyban javítja, ha a tanulási folyamat szervezése alkalmazkodik a felnőttek 
sajátos életvezetési és időgazdálkodási kényszereihez.

• Az értékelés személyes és folyamatos: a felnőtt tanuló számára 
meghatározó támogató-motivációs elem a folyamatos és személyes 
visszajelzés. A képzések időtartama általában rövid, a képzések 
hasznosulása pedig – a közoktatáshoz képest – nagyon gyors. Ebben a 
tanulási helyzetben döntő fontosságra tesznek szert az objektív 
visszajelzések.



Az idősebb (felnőtt) tanulók jellemzői (Maróti, Csoma, Kálmán etc. 
alapján)

• Egyenrangú fél kíván lenni a tanulási-tanítási folyamatban

• Elvárja, hogy igényeit figyelembe vegyék

• Aktív tanulási környezetet igényel

• Előzetes tudással és élettapasztalattal rendelkezik

• Tapasztalatok megosztását igényli (csoportos munkaforma)

• Gyakorlatorientált, a tanultakat gyakorlatba kívánja átültetni

• Életből vett példák alkalmazását igényli

• Problémaorientált: praktikus és használható információkat igényelnek



2. Tanulási motiváció, oktatási módszerek



2.1 Motiváló eljárások

• problémaszituáció teremtése, 

• érdekes kérdésfelvetés, 

• bemutatás, 

• játékos helyzetteremtés, 

• szokatlan tárgy/kép/szöveg bemutatása, 

• közös/egyéni élmények, 

• egyéni/csoportverseny, 

• jutalmak/büntetések kilátásba helyezése



Motiválás hatása a tanulókraMotiválás hatása a tanulókraMotiválás hatása a tanulókraMotiválás hatása a tanulókra

• figyelem, 

• kíváncsiság, 

• képzelet megmozgatása, 

• mozgásigény, 

• becsvágy,

• cselekvő közreműködés, 

• figyelő követés, 

• passzív jelenlét, 

• más jellegű tevékenység folytatása



2.2 Tanulási motivációk a felnőtt tanulóknál, 
hallgatóknál



A felnőtt tanulók/hallgatók motivációja

Belső (primer) motiváció

• Személyes fejlődésre 
irányuló szándék

• Tárgy iránti érdeklődés
• Tanulás iránti vágy
• Teljesítménymotiváció
• Önbizalom erősítése

Külső (szekunder) motiváció

• Egzisztenciális érdekek (jobb 
elhelyezkedés, magasabb 
fizetés, előnyösebb pozíció)

• A „papír” megszerzése
• Társadalmi presztízs 

növelése 
• Társas kapcsolatokat erősítő 

szándék
• Korszerűség igénye
• Generációs kényszer



A hallgatók tanulási attitűdje, motiváltsága, aktivitása többek 
között függ

� Nemtől

� Életkortól

� Szocio-ökonómiai státusztól

� Megelőző iskolai fokozattól, iskolai típustól

� Tanulmányi életút jellegétől (élmények, pedagógusok, teljesítmény 
stb.)



Csoportmunka

• Alkossunk 3-4 fős csoportokat

• A csoportok egyik része gyűjtse össze azokat a motivációkat, amelyek 
segítik őket a tanulási folyamatban

• A másik része gyűjtsön akadályozó, hátráltató tényezőket

• Végül készüljön ezekről két táblázat, kijelölve az egymást segítő vagy 
gyengítő tényezőket



A felnőtt tanulás motivációja A felnőtt tanulás motivációja A felnőtt tanulás motivációja A felnőtt tanulás motivációja (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, SinnettSinnettSinnettSinnett alapján)alapján)alapján)alapján)

Cselekvés és/vagy tudásvágy Készségfejlesztés személyes 
érdeklődésből és/vagy 

munkaérdekből

Társaságkeresés

Tájékozottabbá válás Munkahelyi előremenetel
A munkaadó elvárásainak való 
megfelelés

Munkát szerezni Vállalkozás indítása Versenyképessé válás

Munkát változtatni Adott probléma megoldása
Az élet új oldalainak 
megismerése

Megfelelni a képzettségi 
követelményeknek

A rutin megszakítása egy időre Boldogabb emberré válás

Új emberekkel találkozni Kíváncsiság kielégítése Saját kultúra megismerése

Jobb szülővé, házastárssá válás Érdeklődés, hobby fejlesztése

Valahová tartozás igénye



A felnőtt tanulás A felnőtt tanulás A felnőtt tanulás A felnőtt tanulás korlátai korlátai korlátai korlátai (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, (Kálmán 2004, SinnettSinnettSinnettSinnett alapján)alapján)alapján)alapján)

Személyes helyzet otthon és a 
munkában

Elzárkózó, nem ösztönző 
intézményi gyakorlatok

Csekély önbecsülés és 
kudarcélmények

Tandíj, könyvek költségei
A valóban igényelt képzések 
hiánya

Nem leli örömét a tanulásban

Családi kötelezettségek Alkalmatlan időbeosztás
Rossz emlékei vannak az 
iskoláról

Munkahelyi kötelezettségek Szigorú jelenléti követelmény Múltbeli gyenge osztályzatok

Gyermekelhelyezési problémák Magas belépési mérce Nem tudja, mit tanuljon

Közlekedési problémák
Kevés információ a 
programokról

Túl idősnek tartja magát a 
tanuláshoz



Az oktató részéről történő hozzájárulás

Rövid távú feladat: a tananyag iránti érdeklődés felkeltése és 
ébrentartása 

Hosszú távon: kibontakozzon a tudás iránti szükséglet, megvalósuljon 
az élethosszig tartó tanulás szemlélete



Módozatok

• problémaszituáció teremtése, 

• érdekes kérdésfelvetés, 

• bemutatás, 

• játékos helyzetteremtés, 

• szokatlan tárgy/kép/szöveg bemutatása, 

• közös/egyéni élmények, 

• egyéni/csoportverseny, 

• jutalmak/büntetések kilátásba helyezése



A tanítási-tanulási folyamatban szerepet játszó tényezők

• Fiziológiai: életkor előrehaladtával memória rövidül, reakcióidő hosszabbodik

►Életszerű példák, megfelelő módszerek alkalmazása

• Pszichológiai: újból tanulói szerepbe kényszerülés

► Megfelelő tanulási környezet biztosítása

• Érzelmi tényezők: tanulás motivációjából fakad (kíváncsiság, vágy, kényszer stb.)

► személyre szabott oktatási módszerek

• Szocio-kulturális tényezők: elfogadás, „mi” tudat kialakítása

►kooperatív technikák

• Fizikai tényezők: tanulási színtér, térkialakítás, szünetek

• Technikai tényezők: gazdag technológiai környezet



Az oktatás módszerei

• A tanár munkájának módszerei

• A tanuló munkájának módszerei

• A tanár és tanuló közös munkájának módszerei



A tanár munkájának módszerei

• Szóbeli ismeretközlés módszerei: 
elbeszélés, előadás, magyarázat

• Tapasztalatnyújtás módszerei: 
bemutatás, szemléltetés

A tanuló munkájának módszerei

• Megfigyelés, kísérlet

• Önálló tanulás

• Önálló feladatmegoldás

• Kiselőadás

A tanár és tanuló közös munkájának módszerei: beszélgetés, vita, tanári kérdés



Résztvevő-központú tanítás (Maróti 2015)

• A résztvevő-központú (vagy tanulás-központú) felnőttoktatás elképzelésében az 
eredményes tanulás feltétele a tanulók meglévő ismereteinek és az új 
információknak megfelelő módon történő összhangba hozása.

• A résztvevő-központú felnőttoktatásban a tanulók egymás közötti aktív 
kommunikációja és az oktató tanulást közvetlenül segítő részvétele miatt új 
szerepeket kapnak a tanulók és az oktatók. A tanulók részt vesznek a tanulás 
megtervezésében, a problémák meghatározásában, a módszerek és a tartalmak 
kialakításában. 

• Az oktató nem irányítja, hanem összefogja a tevékenységeket, miközben maga is 
tanul tanítványai tapasztalataiból, véleményeiből, kommunikációjából. 

• A tanulói azonosulását természetesen elkerüli azáltal, hogy tudását és 
kompetenciáit a tanulók megfelelő ösztönzésére, lényeglátására, kommunikatív 
megnyilvánulására ösztönzi, összefoglalva, véleményezve is az elhangzottakat.



Résztvevő-központú tanítás (Maró2015)ti

• A résztvevő-központú tanulásban akadályt jelenthet az oktatásban berögzült 
sémák, mint például a tanár-tanuló hierarchia, az egyirányú kommunikáció, a 
tudásanyag átadása után a kritikai értelmezés nélküli visszamondás, a tanulói 
passzivitás. 

• A hagyományos tanári szerepet elvárók nehezen vesznek részt a tanulás 
megtervezésében, az aktív csoportmunkákban, leginkább alkalmazkodni és 
megfelelni szeretnének a megszokott tanulási-tanítási folyamatnak megfelelően.

• További veszélyt jelent, hogy a tapasztalatok egyszerű elmesélése nem alakít ki új 
tudáselemet, nem kerül értelmezésre az adott témakör, csupán terjengős 
beszélgetés alakul ki egy téma körül. Előfordul, hogy néhány tanuló válik csak 
aktívvá szereplési vágy miatt vagy a többiek passzivitása miatt. 

• Egyes tanulók számára nehézséget jelenthet a csoportban történő megszólalás, 
csoportfeladatok megoldása, a hagyományos tanulói szerephez képest 
folyamatosan aktív közreműködés. 

• Az oktató feladatai közé tartozik a megfelelő csoportlégkör kialakítása, a 
személyes viszonyok átlátása, szükség esetén kezelése, a közös megbecsülés és 
együttműködés kialakítása.



3. Hagyományos oktatási módszerek



3.1 Frontális munka

Előnyei

• időben, humán erőforrásában és 
infrastruktúrában gazdaságos

• mindenki egy időben ugyanazt a 
tananyagot hallja

• tanár-tanuló diskurzusok 
mindenki számára elérhetőek

• egyszerű számonkérés

Hátrányai

• kevés személyes figyelem 

• kisebb lehetőség az egyéni 
fejlődés követésére és 
differenciálásra

• aktivitás kiegyenlítetlen

• tanulói diskurzusok lehetősége 
korlátozott



3.2 Csoportmunka

• A tanulás hatékony formája, amelyben a csoport tagjai közösen 
dolgoznak fel meghatározott témákat, és együttműködve keresik a 
felmerülő problémák megoldásait. (Maróti 2000)

• Hatékonyság feltétele: közös érdeklődés, információcsere, 
munkamegosztás, kölcsönös segítség, gondolat- és képzettársítás. 

• Optimális létszám: 7-10 fő.



Csoportmunka előnye és hátránya (Maróti 2000, 
Niggemann 1983)

Előny

• Vélemény kifejtése, mások 
véleményének meghallgatása

• Felhasználja a tapasztalatokat

• Lehetőséget ad problémák felvetésére

• Különböző véleményeket tár fel és 
egyesít

• Álláspontok sokoldalú kifejtése

• Tolerancia, együttműködés és 
konfliktuskezelés fejlődik

• Kreatív gondolkodás és cselekvés 
kibontakozása

Hátrány

• Céltévesztés

• Nagy időigény

• Terjengőség

• Előzetes tervek és időkorlátok 
nehézkes betartása

• Véleménycsere ellaposodása



Példafeladat

A következő folyamatokban globális problémák sora jelentkezik. 

1. az életfolyamatok, 2. az éghajlat mint rendszer, 3. az elemek biogeokémiai
körforgása, 4. a víz körforgása

Minden csoport húz egy problémakört, amelyet az alábbi szempontok alapján 
elemez:

A problémakörbe 
tartozó jelenség

megnevezése

Kialakulásának
okai

Következmények
Lehetséges 
megoldások

Beavatkozási 
stratégiák



3.3 Csoportos beszélgetés (Szekszárdi 2000)

• A csoport egészével vagy kisebb csoportokban történő beszélgetés 
adott témáról.

• Előnye: aktuális problémák, kérdések felszínre kerülése; 
kommunikációs és vitakészségek fejlesztése; csoporttársak 
megismerése; önismeret fejlesztése.

• Minden vélemény egyformán fontos és értékes.

• Szabályokról előzetesen megállapodni (hozzászólások időtartama, 
sorrendje, tisztelet stb.)



Példafeladat

Az előző feladat folytatása:

Az egyes csoportok 10-10 percben bemutatják saját táblázataik alapján 
a problémakör elemzését. 

Minden csoport bemutatóját követően 10 perc áll rendelkezésre 
hozzászólásokra, kérdésekre.

Az oktató összegez, amelyhez szakirodalmi, statisztikai forrásokat is 
felhasznál.



3.4 Vita

• Kulturált vita elsajátítása, 
gyakoroltatása

• Empátia, kommunikációs készség, 
tolerancia, érvelés fejlesztése

• Oktatói előkészület szükséges: 
háttéranyagok/felvezető problémák 
előkészítése, a lezáráshoz objektív 
szempontú forrás, adat előkészítése

• Idő tartása és tartatása

• Toleráns, empatikus, kulturált 
viselkedés és kommunikáció 
fenntartása

Újabb módszer: szakaszos vita

• egy problémakört 3-4 szakaszra 
osztanak

• oktató mint vitavezető jelenik meg

• néhány szakértő jelen van (nem 
előadóként)

• a csoportok szakaszonként beszélik 
meg a problémát, majd nyilvánosan 
bemutatják eredményeiket

• a szakértők kiegészítik az 
eredményeket



Példafeladat

Az EU Fenntartható esély c. környezeti programja többek között az alábbiakat 
vizionálja:

„A mezőgazdaságban a termelés a biotermékek, az organikus és környezetbarát eljárások felé 
tolódik el, ami a növényvédő szerek, műtrágyák használatát és az ebből adódó talajszennyezést 
csökkenti. Ugyanakkor a hagyományos gazdálkodási technológiák - bár arányuk némileg csökken -
megőrzik dominanciájukat. A biodiverzitás nem romlik tovább. Ez részben a mezőgazdaság 
környezetkonform megoldásainak terjedésére, részben a nemzeti parkok, környezetvédelmi 
területek kiterjedésére és az ottani eredményesebb természetvédelemre, részben pedig a javuló 
társadalmi szintű környezettudatos magatartásra vezethető vissza. Lehetőség nyílik egyes 
tradicionális fajok visszatelepítésére, megőrzésére.” (Szlávik-Füle 2001)

A csoport egyik része érveljen a megvalósítás lehetősége, a másik része a 
megvalósítás lehetetlensége mellett.



3.5 További hagyományos módszerek 

• További hagyományos módszerek közé tartozik a páros munka, az egyéni 
munka, a házi feladat vagy a gyűjtőmunka.

• A párban történő feladatmegoldás során személyenként nagyobb aktivitás 
feltételezhető, mint a korábbi módozatokban.

• Egyéni munkát követően az eredményeket fokozottabb figyelemmel 
szükséges ellenőrizni.

• A hagyományos gyűjtőmunkát (vagy a klasszikus házi feldatot) a felsőbb 
szintű oktatásban a projektmódszer vagy a kutatómunka váltja fel. 
Eredménye projekt, prezentáció vagy írásbeli dolgozat. Csoportosan vagy 
egyénileg egyaránt kivitelezhető.



4. Újszerű oktatási módszerek



• A hagyományos oktatási módszerek mellett megjelentek új didaktikai 
elemek az oktatásban. 

• Az eleinte alternatív metodikák egyre inkább részévé válnak a napi 
tanulási-tanítási folyamatnak, nem a hagyományos módszerek 
elhagyásának céljából, hanem azok kiegészítéseként.

• A továbbiakban bemutatunk néhány módszert ezek közül. Az 
alaptípusokat vázoljuk, amelyek szabadon variálhatók, illetve 
egymással is kombinálhatók.



4.1 Kooperatív technikák

• A tanulók 4-6 fős kiscsoportokban dolgoznak, ahol megvalósul: a 
közös munka, az egymásra utaltság, a felelősség egymásért, 
mégpedig egyenlő részvétellel.

• Kialakítja és fejleszti: ismeretek, intellektuális készségek, szociális 
készségek, együttműködési képességek

• Típusai: csoportos tanulás és egyéni teljesítmény, csoportos tanulás 
és egyéni vetélkedő, mozaiktanulás, csoportkutatás



Kooperatív technikák 
Csoportos tanulás – egyéni teljesítmény

• Összesen 3-5 órát vesz igénybe

• A tanári bevezető órát követően alkalmazható

• 4 fős (képesség szerint) heterogén csoportokban dolgozunk

• A hallgatók a közös munkát követő egyéni beszámolókra készülnek

• A beszámolón nyújtott teljesítményt a tanulók korábbi 
teljesítményéhez viszonyítják

• Minden tanuló kap egy pontszámot a teljesítményváltozása alapján

• Pontszámok összeadódnak, így alakul ki a csoport közös pontszáma



Kooperatív technikák 
Csoportos tanulás – egyéni vetélkedő

• A tanulás megszervezése az előbbiekben leírtak szerint történik

• Az értékelés ugyanakkor különbözik: minden csoport egy-egy azonos 
képességű tanulója vetélkedik egymással (pl. a csoportok legjobb 
tagjai együtt etc.)

• A tagok pontszámot kapnak, amit saját csoportjukba visznek át

• A leggyengébb tanuló is vihet maximális pontszámot

• A csoport sikere minden egyes tagjának teljesítményétől függ.



Kooperatív technikák 
Mozaiktanulás

• 6 fős csoportokat hozunk létre

• Egy megtanulandó, feldolgozandó szöveget hatfelé osztunk, mindenki 
egy részt olvas a csoportból

• A csoportokból ugyanazon részt olvasók összeülnek, megbeszélik, a 
lényeget kiemelik

• Megvitatás után saját csoportjukba visszatérve magyarázzák el a többi 
tag számára

• Végezetül az így „összeállt” anyagot frontálisan is megbeszélik az 
oktatóval

• A folyamat jellemzően tanórán belül történik



Kooperatív technikák 
Csoportkutatás

• 2-6 fős csoportok közös kutatást folytatnak

• A felkutatott/megkapott anyagot felbontják, mindenki egyénileg 
tanulmányozza saját részét

• Kulcsszavak, tárgyszavak, szempontok megadhatók

• Összeállítják a csoportbeszámolót

• A csoportbeszámolókból áll össze a tananyag az egész csoport előtt

• A felkészülés jellemzően tanórán kívül történik



Példafeladat (csoportkutatás)

Tanulmányozzák és mutassák be a Földön rendelkezésre álló 
édesvízkészlet helyzetét!

Kulcsszavak: vízkészletek, vízfelhasználás, szennyeződés, fogyatkozó 
édesvízkészletek birtoklása, ipari technológiák módosítása



4.2 Delfi módszer

• Oktatási és kutatási módszer

• Alkalmazásával lehetséges egy komplex probléma megoldása 
konszenzus létrejöttével, a csoporttagok jelenléti interakciója nélkül

• Cél nem a konszenzusteremtés, hanem a különböző nézetek 
felkutatása és a kommunikáció létrejötte



Delfi módszer (Feketéné 2002)

• Kiválasztott szakértők felkérése

• Irányított kérdések alapján az adott témában választ adnak, 
definiálnak, javasolnak, véleményt mondanak, „jósolnak”

• A szakértők visszajelzést kapnak (pl. kialakult közös vélemény, 
kisebbségi vélemény)

• Általában írásban zajlik, az összegzés után újabb fordulóban.

• Célja: előrejelzés, célok meghatározása, problémák azonosítása, 
megoldások megfogalmazása, curriculumtervezés. 



Delfi módszer (Feketéné 2002)

• Alkalmazása célszerű, ha

• A résztvevők nem kommunikálnának a módszer nélkül

• A többszöri találkozás időigényes, távolság problémát jelent

• Egyes résztvevők dominánsabbak

• A megoldást jobban elfogadják, ha sokan vesznek részt benne

• A probléma megoldását megkönnyíti a kollektív ítéletalkotás



Delfi módszer (Feketéné 2002)

• A kisebbségi és egyedi vélemények is fontosak

• Kvantitatív feldolgozás: többségi vélemény felmérése, előfordulások 
megszámolása, skálák készítése

• Kvalitatív feldolgozás: szövegelemzés, teljes szöveg közlése, 
kontextuális analízis



Példafeladat

Célunk, hogy a humánökológia fogalmát, tárgyát, részeit a különböző 
szaktudományok oldaláról körbejárjuk.

Kiválasztunk 2-3 szakembert az érintett tudományterületekről (pl. 
agrártudomány, szociológia, pszichológia, antropológia, közgazdaságtan, 
neveléstudomány stb.)

A fent leírt módon tárjuk fel a különböző nézeteket

Hallgatók számára kiváló kutatói munkát jelent például TDK dolgozathoz, 
szakdolgozathoz.



4.3 Szerepjáték

• A szerepjáték nem színi előadást jelent, hanem illusztrált vitát

• A résztvevőknek azonosulniuk kell a vállalt szerepekkel és nézetekkel

• A nézők és játszók számára összefüggések tárulnak fel, megoldási 
javaslatok megalapozottságára derül fény

• A végén szerepcsere ajánlott



Példafeladat

Környezetünk megóvásához elengedhetetlen a megújuló energiaforrások 
használata.

Jelöljünk ki hallgatókat a következő szerepekre: környezetvédelmi miniszter, 
2-3 megnevezett nagyvállalat képviselője, a jövő nemzedékének képviselője, 
környezetvédelmi civil szervezet képviselője.

Szituáció: A fenntarthatóság érdekében kerekasztal ül össze a felsorolt 
képviselőkkel egy nagyváros környezettudatossá tételének megtervezéséhez.

Cél: érvek és ellenérvek, kockázatok és feltételek, igények és realitások, 
kollektív és egyéni érdekek, kötelezettségek és felelősség átbeszélése



4.4 Philips 4.4 Philips 4.4 Philips 4.4 Philips módszer módszer módszer módszer (66-os módszer)

• 6 fős csoportokat hozunk létre

• A feladat: egy megoldandó probléma megbeszélése

• 6 percen keresztül megoldási ötletek gyűjtése

• 6 perc után a javaslatok összegzése

• Ezt követően ötletek cseréje a csoportok között

• Visszatérve a javaslatok rendszerezése csoporton belül

• Végül közös összegzés, esetleg vita



Példafeladat

A felnőtt lakosság legnagyobb része nem foglalkozik saját ökológiai 
lábnyomának kérdésével.

Hogyan tudják/tudjuk így a felnövekvő generációkat 
környezettudatosságra nevelni?



4.5 Agytröszt-módszer

• Nagy létszámú hallgatóság esetén alkalmazható módszer

• 3-5 szakértő meghívása szükséges

• Az oktató mint moderátor működik közre

• A hallgatók kérdéseit a moderátor összegyűjti és 
csoportosítja

• A kérdések témakörök szerint kerülnek megválaszolásra



4.6 Elmeedző módszer

Szisztematikus eljárás a tudás rendszerezésére

• 1. szakasz: rendszerezés

�a meglévő ismeretek rendszerezése, 

�ez alapján összefoglalók készítése (kiselőadás, cikk)

• 2. szakasz: tudásuk kritikai feldolgozása

�megadott szempontok alapján

�vonatkozó irodalmak tanulmányozásával

• 3. szakasz: gyakorlati következtetések

�problémák megoldása

�előny-hátrány felsorolása

�javaslatok fogalmazása



Példafeladat

Mutassa be a víz (hidrogén) ciklust az alábbi szempontok alapján!

növények életműködései,

az éghajlat alakítása,

globális vízkörforgalom,

fizikai és kémiai folyamatok lejátszódása

Válasszon ki egy szempontot, és a globalizáció szemszögéből sorolja fel 
a vonatkozó problémákat és megoldási lehetőségeket!



4.7 Panelvita

• A hallgatók közül kiválasztott 3-4 fő végzi

• Egy adott téma, probléma köré épül

• 30-40 percet vesz igénybe

• Az oktató mint moderátor jelenik meg

• A vitázók tömören fejtik ki nézeteiket

• A hallgatóság csak megfigyel

• Végül plenáris vitába válthat a hallgatóság közreműködésével



Példafeladat

Miben mutatkozik meg az agrártechnológiák csökkenő tartalékainak 
problémaköre?



5. Pedagógiai értékelés

Buda 2011 alapján



• A bemutatott oktatási módszerek használata természetszerűleg 
együttjár a pedagógiai méréssel-értékeléssel.

• Egyfelől mérhetjük és értékelhetjük az átadott tudást és a fejlesztett 
kompetenciákat, másfelől az oktató reflektálhat saját munkájára, a 
módszerek sikerességére.

• A továbbiakban néhány méréssel és értékeléssel kapcsolatos 
ismeretet mutatunk be, elsősorban Buda (2011) alapján.



5.1 Az értékelés

• Az értékelés szervezett visszacsatolás, értékmegállapítás. Kiterjed a 
nevelés, oktatás különböző szintjeire (alap-, közép-, felsőoktatás), 
alrendszereire (irányítás, finanszírozás stb.), céljaira, tartalmára, 
folyamatára, feltételeire stb.

• Az értékelés tárgya lehet pl. oktatási rendszer, tantervek, egyes iskolák 
értékelése, pedagógusok munkájának, tankönyveknek az értékelése, 
tanulók tudásának értékelése.

• A minősítés szelekciót is jelent.



5.2 Az értékelés szintjei, funkciói 

• Mikroszint: az osztályteremben zajlik, az egyes tanuló 
teljesítményének értékelése. Az információt a diák hasznosítja 
tanulási folyamatában, a tanár a tanítási folyamatban.

• Mezoszint: az iskola munkájának értékelése, osztályok teljesítménye. 
Az információ a tanár teljesítményének szól. 

• Makroszint: az oktatás (esetleg alrendszerei, pl. szakképzés, általános 
iskola stb.) értékelése. Az információt oktatáspolitikusok és kutatók 
használják fel döntésre, diagnózisra. 



5.3 Mérésmetodológiai követelmények

• Objektivitás: a mérés eredményét nem befolyásolja a mérést végző 
személye.

Az eredmény nem függhet mástól, csak és kizárólag vizsgált dolog 
tulajdonságaitól, jellemzőitől

• Érvényesség (validitás): az értékelés során azt mérjük, amit mérni 
akarunk. 

• Megbízhatóság (reliabilitás): egy tulajdonságnak az ismételt mérése 
ugyanazt az eredményt adja. 

A mérőeszköz megbízhatóságát jelzi.



Alapkérdések az értékelésben

• 1. Miért? → Az értékelés szintjei, funkciói

• 2. Mit? → Az értékelési probléma operacionalizálása
(Mit, mihez mérjünk?)

• 3. Mikor? → Az oktatási folyamat melyik fázisában?

• 4. Hogyan? → Az értékelés gyakorlati operacionalizálása
(Mérőeszköz, eljárás)



5.4 Individumra orientált értékelés

A tanuló aktuális teljesítményét egy korábbi teljesítményéhez viszonyítjuk, elsősorban a 
teljesítmény változását figyeljük.

Előnyök:
Segítségével kiválóan nyomon követhető a tanulók fejlődése.
Motiváló, mivel teljesen személyre szabott értékelést kap a tanuló.

Hátrányok:
Informativitása csekély, mivel a tanuló nem tudja meg, sem azt, hogy a többiekhez képest 
hogy halad, sem pedig azt, hogy a követelmények szempontjából milyen szintű a 
teljesítménye.

A tanár részéről fokozott odafigyelést igényel és sok adminisztrációt, hiszen folyamatosan 
jegyezni kell az aktuális állapotról a precíz, pontos információkat.



5.5 Normaorientált értékelés

• A diákok teljesítményét egy meghatározott normához viszonyítjuk. 

• A norma nem abszolút, hanem a viszonyítás alapja a tanítási-tanulási 
folyamatban keletkezik, a nyújtott teljesítményből indulunk ki. 

• Normatív értékelést leginkább akkor célszerű alkalmazni, ha arra 
vagyunk kíváncsiak, mit tudnak a növendékek egy adott anyagrészből 
a többiekhez képest.

• Norma: az osztály átlagteljesítménye, egy tanuló teljesítménye, 
országos átlag stb.



Normaorientált értékelés

Előnyök:

Könnyen alkalmazható, mert meglévő teljesítményeket hasonlít össze és könnyen ki lehet 
választani a normát.
Versengő tanulóknál motiváló ereje jelentős, hiszen a normatív értékelésnél az információ 
lényege a sorrend, a viszonyítás; a növendék tudja, hányadik a sorban, és ez ösztönző erő 
lehet.

Hátrányok:

Nem segíti kellően a tanulási folyamatot, mert nem eléggé informatív (mi a jó és a rossz a 
teljesítményben, és mit kellene tenni a javulás érdekében)

Arról sem informál, hogy a nyújtott teljesítmény mire lenne elég egy versenyen vagy 
továbbtanuláskor. 

A teljesítmények nem összehasonlíthatók sem különböző csoportok, sem ismételt mérések 
esetén, mert a normák folyamatosan változnak, illetve mindenhol másmilyenek.



5.6 Kritériumorientált értékelés

• A viszonyítás alapja a folyamaton kívül, a mérési folyamat 
előtt keletkezik.

• A várt teljesítményből indul ki.

• Csak azt a szintet ismerjük, amit el kell érni.



Kritériumorientált értékelés

Előnyök:
Amennyiben a kritériumot nem változtatjuk, a különböző csoportok, vagy az ismételt 
mérések teljesítményei összehasonlíthatóak.

Alkalmas a továbbhaladási feltételek (minimumkövetelmények) korrekt 
meghatározására.

Hátrányok:
Informativitása korlátozott, mivel csak azt tudjuk meg, hogy elérte-e a tanuló a 
kijelölt szintet vagy nem, azt nem tudjuk meg, hogy mennyivel maradt el vagy 
mennyivel teljesített túl.

Mivel nincs korlátozva a sikeresen teljesítők száma, nincs igazi versengés. 



5.7 Standardra vonatkoztatott értékelés

• Nem a nyújtott, hanem a várt teljesítmény, azaz a követelmények (a 
tanulás célja) jelentik az alapját. 

• Azonban nem egyetlen kritériumból, hanem hierarchiába rendezett 
kritériumokból indul ki. 

• A teljesítményfokozatokhoz (általában) minőségi skálát rendelünk (pl. 
kiválóan megfelelt, jól megfelelt, megfelelt, nem felelt meg). 



Standardra vonatkoztatott értékelés

Előnyök

Magas szinten informatív, hiszen pontosan megmutatja az elért teljesítmény nagyságát. 

A motiválás is magas szintű, mivel itt már nem egyetlen kritériumot kell elérni, hanem az 
ehhez viszonyított túlteljesítés is jól kimutatható.

Mivel általában komoly szakmai csoportok, országos intézetek készítik, garantált a magas 
szakmai színvonal.

A standardok alapján lehetséges a különböző mérések ill. teljesítmények korrekt 
összehasonlítása (országosan, de akár nemzetközileg is).



Standardra vonatkoztatott értékelés

Hátrányok

Az elvárható tudás megállapítása, illetve ennek átfordítása 
kritériumokká nehéz szakmai feladat.

Összességében a standardok megalkotása hosszú, bonyolult folyamat, 
ezért meglehetősen költséges.



• A mérés-értékelés megtervezésénél és megvalósításnál a tanulók 
jellemzőit, az előírásokat és az alkalmazott módszereket is figyelembe 
kell venni.

• A visszacsatolás nemcsak a tanuló egyén érdekében fontos mozzanat, 
hanem az oktató, az intézmény, az oktatási rendszer, a munkaerőpiac 
számára is fontos információt jelent. 

• Az oktatás során használt módszerek alkalmazásánál a mérési és 
értékelési szempontokat is előre szükséges tervezni, illetve azokról (és 
a követelményekről) tájékoztatni a hallgatókat.
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