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ELŐSZÓ
A mestertanárképzés tartalmi megújítására a TÁMOP 4.1.2 B. pályázat keretén belül nyílt lehetőség. Szakmai feladat a korszerű oktatási módszerek kifejlesztése, új tananyagtartalmak kidolgozása.
Elvárás a tanárképzésben az oktatók felkészítése a kompetenciaalapú oktatásra. A pályázat 5. alprojektje adott lehetőséget a Képzők Képzése programjának
kidolgozására, lebonyolítására és az ehhez kapcsolódó korszerű módszertani
tananyagok kifejlesztésére.
Módszertani kötetünkben kívánjuk megjeleníteni a témákhoz kapcsolódó
azon tanulmányokat, amelyek új tananyagtartalmak kifejlesztésével támogatják a
korszerű pedagógusképzést.
A tanulmányok kapcsolódnak a kompetenciaalapú tanárképzéshez. A kötet öt
kidolgozott szakmai anyagot tartalmaz.
A tanulói személyiség megismerését célzó tanulmány elméleti és módszertani iránymutatásokat tartalmaz, amely felkészít, és tudatossá teszi a tanulók megismerését, a pedagógiai beavatkozásokat és a differenciált fejlesztőmunkát.
A differenciált munkaformák alkalmazását bemutató tanulmány az új oktatási és tanulásszervezési formák pedagógiai kérdéseivel foglalkozik. Lehetőséget
ad a leendő pedagógusok módszertani tudásának elmélyítésére, a korszerű tanítás-tanulás módszerének megismerésére.
A tehetségfejlesztésről és felzárkóztatásról szóló tanulmány új pedagógiai
szemlélet és attitűd kialakítását segíti, támaszkodva a tehetségmodellek és a
tehetségazonosítás fontos feladatainak megismerésére.
A pedagógiai mérés és értékelés feladataira való felkészítést tartalmazó tanulmány hiánypótló munkának is tekinthető. Segítséget nyújt a pedagógiai mérési és értékelési munkával kapcsolatos pedagógiai feladatokhoz. Módszertani
szemlélete értékes része a kötetnek.
Az elektronikus oktatási portfólió a gyakorlatban című tanulmány segítséget nyújt mind az oktatóknak, mind a hallgatóknak abban, hogy a portfóliót,
mint szakmai munkájukat támogató eszközt hogyan tudják alkalmazni a pedagógiai gyakorlatban.
A tanulmánykötetet ajánljuk a pedagógusképzésben és a továbbképzésben
részt vevő oktatók és hallgatók számára.

A szerkesztő
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DÁVID MÁRIA
A TANULÓI SZEMÉLYISÉG MEGISMERÉSE,
A SZEMÉLYISÉG- ÉS KÉPESSÉGFEJLESZTÉS
PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI ÉS
SZAKTERÜLETI MÓDSZEREI
1. Bevezetés
A kilencvenes években megváltozott, összetettebbé, nehezebben kezelhetőbbé vált a közoktatás politikai, gazdasági és társadalmi környezete. A komoly
kihívásokra olyan körülmények között kell reagálnia az oktatásnak, hogy erőteljesen heterogén gyermekcsoportokkal, sok szempontból különböző egyénekkel
kell foglalkoznia. A tehetséges, a motivált, a harmonikusan nevelt tanulók mellett egyre nő azoknak az aránya, akik tanulási, magatartási problémákkal küszködnek, akik nem motiváltak az iskolai tanulásra. A középfokú oktatás expanziója, a tankötelezettség 18 éves korra emelése következtében egyre több kevésbé
képzett és kevésbé ambiciózus tanuló jelenik meg a középiskolák különböző
típusaiban. Napjainkban az oktatási rendszerből kilépők „25–30%-a leszakadónak tekinthető, olyan fiataloknak, akik nem rendelkeznek alapvető tanulási, életvezetési és munkavégzési készségekkel. Az ő esélyeik csak akkor növekedhetnek, ha a közoktatási rendszer, az iskolák a velük való megfelelő pedagógiai
foglalkozást kulcskérdésnek tekintik. Keresik és alkalmazzák azokat az oktatási
formákat, tanulásszervezési módokat, amelyek eredményesek lehetnek a különböző képességű, készségű, motivációjú, kultúrájú, szociális hátterű stb. tanulók
számára. A megoldásmódok sorában fontos szerepet kaphat a differenciálás, a
tanulók egyéni sajátosságaihoz igazodás számos formája. „(Golnhofer, kézirat,
6. o.). Miközben a hazai pedagógiai kultúrába már beépült, hogy a különböző
gyerekek optimális fejlesztése a differenciált (adaptív) oktatás megszervezését
igényli, ugyanakkor a tanulókhoz igazodó nevelés-oktatás társadalmi, pszichológiai és pedagógiai dimenziói nem váltak eléggé tudatos elemeivé a szakmai kultúrának, mondja Golnhofer Erzsébet.
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A hazai közoktatásban egyre inkább teret nyer az integráció, bevezetésre kerülnek a kompetenciaalapú oktatási programcsomagok. Ezek a tendenciák kiemelten igénylik a tanuló személyiségéhez történő igazodást a pedagógiai munka tervezésében. A hatékony tanuló-megismerési technikák arra készítik fel a
pedagógusokat, hogy a tanulókra vonatkozó ismereteiket korszerű módszerekkel
összegyűjtsék, rendszerezzék, és ez alapján már személyre szabottan tudatosan
tervezhessék a szükséges pedagógiai beavatkozásokat, valamint a differenciálást.
Az Eszterházy Károly Főiskolán az MA tanár szakos hallgatók számára kötelező
tantárgy a hatékony tanulómegismerési technikák. Hallgatóinkat tehát már felkészítjük a tanulók egyéni sajátosságait figyelembe vevő pedagógiai munka tervezésére. Szükségszerű, hogy a felsőoktatásban a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók is felkészültek legyenek a tanulói személyiséget figyelembe vevő,
kompetenciaalapú pedagógiai munkára.
Tananyagunk célja a tanárképzésben dolgozó főiskolai oktatók elméleti és
módszertani ismereteinek bővítése a gyermekek személyiségének megismerésére, az egyéni esetkezelésre.
További célként szerepel a pedagógiai kompetencia kialakítása a tanulómegismerési módszerek alkalmazásában: a pedagógiai megfigyelés, a dokumentumelemzés, az interjútechnikák és a kérdőíves eljárások területén. Az oktatók
felkészítése a tanulói személyiséghez illeszkedő pedagógiai beavatkozások tervezésére és arra, hogy az általuk oktatott hallgatókat is legyenek képesek segíteni a tanulói személyiséghez illeszkedő pedagógiai munka tervezésében.
E tanulmány elsősorban arra törekszik, hogy a tanulómegismerési módszerek
alkalmazásának elméleti keretét, szemléletét, menetét foglalja egységes rendszerbe. A konkrét módszerek leírását nem ismétli meg, hiszen a hivatkozott irodalom (Dávid és mtsai, 2006) azt részletesen tartalmazza, és az EDUCATIO
honlapján a kollégák számára szabadon hozzáférhető ez a munka. A jelen tananyag a „Hatékony tanulómegismerési technikák” című pedagógusképzési és
pedagógus-továbbképzési programok kipróbálása során keletkezett tapasztalatok
eredményeit, a szerző által fontosnak tartott és az eredeti, a 2006-os anyagban
nem szereplő kiegészítéseket is tartalmazza. Egységes rendszerbe foglalja az
eredeti koncepcióval a kipróbálás során szerzett tapasztalatokat.
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2. A tanuló és környezete, a humánökológiai modell
A különböző pedagógiai, pszichológiai, szociológiai nézőpontok összefogására a hatékony tanulómegismerési technikák című program a Welch (idézi:
Dávid és mtsai, 2006) humánökológiai modelljét tartja a legalkalmasabbnak.
A humánökológia az ember és környezetének kölcsönhatására helyezi a
hangsúlyt, illetve az embert és a környezetét egy rendszernek tekinti. Ahhoz,
hogy az ember szükségleteit ki tudja elégíteni, és problémáit meg tudja oldani,
közlekednie (mozognia) kell, kapcsolatokat kell teremteni ebben a rendszerben,
és így létrejön az alkalmazkodás a fizikai és az emberi környezet között.
A humánökológiai modell az egyént a környezetével egy szisztémába helyezi
hét szintet különítve el. Az így kialakuló séma közepén a gyermek áll, s az egyes
szintek, koncentrikus körökkel ábrázolhatók.
Az így kialakuló szintek a következők:
− a gyermek fizikai-biológiai állapota,
− a gyermek intrapszichés szintje,
− a gyermek interperszonális kapcsolatai,
− a gyermek helye a családjában, rokonsági rendszerében, kapcsolatai más
informális közösségekkel,
− a gyermek lakóhelyi környezete,
− a gyermek kultúrája (kulturális antropológiai értelemben) mint identitása,
− a gyermeket körülvevő össztársadalmi közeg, az állami intézkedések,
szolgáltatások, intézmények.
Ezeken a szinteken találhatók azok az erőforrások, amelyek a különböző
szükségletek kielégítését szolgálják. Ezért a gyermeknek és a családjának állandóan mozognia kell ezeken a szinteken, állandóan kapcsolatokat kell létesítenie,
és kapcsolatokat kell fenntartania az egyes szinteken elhelyezkedőkkel.
A humánökológia fenti szintjeit az alábbiak szerint érdemes tipizálni:
−
−

természetes támaszok, vagyis védőhálók: 2., 3., 4., 6. szint
mesterséges támaszok, vagyis társadalmi védelmi rendszerek: 5., 7.
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3. A tanulók megismerésének területei rendszerszemléletű
megközelítésben
A fenti rendszernek megfelelően a hatékony tanulómegismerésben a gyermeket és az őt körülvevő környezetet egységként kezelve tárjuk fel a tanulói személyiség jellemzőit, és ehhez igazodva tervezzük a szükséges pedagógiai beavatkozásokat.
A tanulói megismerés főbb területei:
A biológiai, fiziológiai működés sajátosságai: A testi és mozgásfejlődés és
az aktuális fejlettség jellegzetességei, az egészségesség kérdése. Annak megismerése, hogy tapasztalhatók-e esetlegesen fejlődési eltérések és/vagy betegségek
a tanulónál, amelyek miatt speciális bánásmódot igényel az iskolában, pl. cukorbetegség vagy valamilyen típusú fogyatékosság stb.
A tanulói személyiség működési jellemzői:
1. Kogníció
– kognitív stílus, tanulási stílus és stratégia
– tanulói képességek,
– nyelv, nyelvi kód,
– a figyelem és az emlékezés működési sajátosságai,
– a gondolkodás műveletei, mechanizmusai, a mentális folyamatok
2. A tanulói motiváció és affektivitás jellemzői
3. Tanulói attitűdök, érdeklődés
4. Tanulói tevékenységek.
Az interperszonalitás jellemzői: a társas viselkedés jellemzői különböző
helyzetekben és környezeti feltételek között.
A család, rokonság, más informális közösségek jellemzői:
–
–

társadalmi integrációs és szociális helyzet,
hátrányos helyzet, bikulturális szocializáció, iskolához való viszony
stb.

A helyi társadalom erőforrásainak megismerése: önkormányzati alapellátások, pedagógiai-pszichológiai szakszolgálatok, civil szervezetek, amelyek a
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pedagógussal együttműködve partnerként segíthetik a tanuló fejlődését, amenynyiben az iskola mint primer prevenciós mentálhigiénés színtér jelzi a beavatkozások szükségességét, és együttműködik a gyermek fejlődése érdekében más
szakterületekkel. (Dávid és mtsai, 2006)
4. A tanulómegismerés alapelvei és lépései, az adatok rendszerezése az
esettanulmányban
A tanulók hatékony megismerése akkor valósulhat meg tervszerű és tudatos
folyamatként, ha a pedagógusokat a következő alapelvek vezérlik.
Az érintett pedagógus motivált a tanulók megismerésére. Ennek a motivációnak alapfeltétele, hogy a pedagógus olyan pedagógiai gondolkodásmódot és
gyakorlatot képviseljen, amelyben a tanulók megismerése fontos, elengedhetetlen feltétele a hatékony nevelésnek.
A tanulók személyiségének megismerése egy komplex pedagógiai folyamatba ágyazódik, nem kampányszerű. A tanulóról viszonylag teljes, személyiségének egészére vonatkozó képet alakítunk ki. Igyekezzünk a gyermek teljes tevékenység- és kapcsolatrendszerét is megismerni. A tanulók személyiségének
megismerése a humánökológia szemléletén alapszik, és magába foglalja az
intrapszichés, az interperszonális és interkulturális jellemzők feltárását. A megismeréshez a pedagógus megfelelő szakmai felkészültséggel és sokféle módszertani eszközzel rendelkezik. A megismerés figyelembe veszi a gyermekek életkori sajátosságait, illetve a gyermek aktuális fejlettségi állapotát. A komplexebb
megismerés segíti a differenciált pedagógiai fejlesztést.
A tanulók megismerésével elsősorban a köztük lévő különbségeket, az egyéni
sajátosságokat ismerjük meg. Ezek az információk rendkívül hasznosak a differenciált pedagógiai tevékenység kialakítása során. Így nélkülözhetetlenek a differenciált, individualizált egyéni munka szervezése során.

A tanulók hatékony megismerésének főbb lépései és az
adatok rendszerezése az esettanulmányban
A tanulók megismerésére számtalan konkrét módszert találunk a pszichológiában és a pedagógiában. A módszerek gyakorlati alkalmazásának azonban van
egy váza, egy logikus lépéssora, amelyet célszerű követni a tanulómegismerés
folyamatában. E folyamat mentén az esettanulmányban rendszerezhetők az adatok.
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1. lépés: A probléma megfogalmazása, illetve a tanulómegismerést igénylő
helyzet meghatározása, célkitűzés
A tanulómegismerésnek számtalan oka és célja lehet, nagyon széles azoknak
a szituációknak a köre a gyakorlati pedagógiai munka során, amikor erre szükségünk van. A tanuló-megismerés általános célja, hogy a tanulók ismeretében az
ő fejlődésüket legjobban szolgáló pedagógiai környezetet és módszereket tudjuk
kiválasztani számukra. Hogy az oktatás adaptív legyen a tanulói jellemzőkhöz.
A tanulók megismerésével elsősorban a köztük lévő különbségeket, az egyéni
sajátosságokat igyekszünk feltárni. Ezek az információk rendkívül hasznosak a
differenciált pedagógiai tevékenység kialakítása során, és nélkülözhetetlenek a
differenciált, individualizált egyéni munka tervezéséhez. Ezen információk alapján tudjuk az oktató-nevelő tevékenységhez kapcsolódó szükséges pedagógiai
beavatkozásokat megtervezni.
A konkrét esetben azonban mindig találhatunk valamilyen konkrét okot, ami
miatt a tanuló részletesebb megismerését szükségesnek tartjuk és betervezzük.
Ez lehet tanulási zavar gyanúja, beilleszkedési nehézség, speciális tehetség, vagy
csak az, hogy a tanuló új gyermekként érkezett a közösségbe stb.
Az esettanulmány elején a tanulómegismerést igénylő helyzet meghatározása, célkitűzés címszó alatt jelezzük, hogy kiről írjuk azt és miért. Azokat a tüneteket, tünetegyütteseket jelenítjük itt meg, amelyeket a pedagógus tapasztal, ami
miatt úgy gondolja, hogy a tanulóra vonatkozó adatokat rendszerezni, összegezni
kell. A személyiségi jogokra való tekintettel az esettanulmányban a tanuló személyes adatait, amiből felismerhető, nem lehet szerepeltetni, el kell fedni (pl.: X.
Y. 17 éves fiú, 10. osztályos tanuló, az elmúlt félévben egyre gyakoribbá vált,
hogy napokat hiányzik az iskolából, tanulmányait elhanyagolja, én vagyok az
osztályfőnöke, és szeretném abban segíteni, hogy eredményesen befejezze az
iskolát).
2. A lépés: az alkalmazható pszichológiai, pedagógiai tudás felelevenítése,
felfrissítése, s ha szükséges kiegészítése
Miután a pedagógus elhatározza, hogy részletesebben átgondolja egy-egy tanulójának a helyzetét, célszerű a szakirodalomban tájékozódnia az adott problémakört és a tanuló-megismerési módszereket illetően, majd ezt követően kezdeni el a tanulóra vonatkozó adatok gyűjtését. Ajánlott alapművek a szakirodalmi
tájékozódáshoz: Dávid Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsan-
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na – Hídvégi Márta – Lukács István (2006) Hatékony tanuló-megismerési technikák. Kézikönyv – Oktatási segédletek pedagógus-továbbképzésben részt vevők számára (HEFOP 2.1.1. központi program „A” komponens keretében kifejlesztve), Sulinova, Budapest; Tóth László (2004) Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismeréséhez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. A tanulók
megismerése kreatív problémamegoldást igényel a pedagógustól, amelynek során maga választja ki az alkalmazandó konkrét módszert az adott tanuló megismerésére. Alkalmazkodva a probléma jellegéhez és a konkrét esethez, egyedileg
szükséges eldönteni, hogy a módszerek sokaságából mi az a szükséges és elégséges módszer, amelyek alkalmazásával megfelelő mennyiségű adat gyűjthető a
konkrét eset átgondolásához.
3. lépés: A megismeréshez alkalmazott konkrét módszerek, eszközök kiválasztása
A módszerek és az eszközök kiválasztása során érdemes arra gondolni, hogy
a konkrét feladat mit igényel elsősorban, milyen tanulói jellemző megismerését,
és a módszereket ennek megfelelően választjuk ki. Az esettanulmány ezen részében azt tüntetjük fel, hogy melyik tanulói jellemző megismerésére milyen
módszert alkalmazunk (pl. a tanuló otthoni tanulási szokásait kérdőíves módszerrel, tanulmányi eredményeit dokumentumelemzéssel, családi körülményeit a
szülővel folytatott interjú módszerével vizsgáltam).
4. lépés: Vizsgálatok, mérések, felmérések elvégzése és a nyert adatok feldolgozása, elemzése, értékelése
A pedagógiai, pszichológiai mérésekben kapott adatok nem önmagukban tartalmazzák azt a pedagógiai információt, amire szükségünk van. Az adatok egy
előzetes tudást, értelmezési kereteket, gondolkodásmódokat és attitűdöket alkalmazó értelmezési folyamaton mennek keresztül. Az adatokat értelmező elme
varázsol azokból nevelésre, oktatásra, pedagógiai feladatokra vonatkoztatott,
pedagógiai tartalomtól átitatott kijelentéseket, megállapításokat.
Ebben a lépésben összegezzük a vizsgálati módszerekkel nyert adatokat, és
levonjuk a szükséges következtetéseket. Figyelembe vesszük más szakemberek
vizsgálati eredményeit is, ha van ilyen.
Az adatok rendszerezésében célszerűnek tartjuk az alábbi sorrend követését:
−

a családra vonatkozó adatok
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−
−

a gyerek fejlődésére vonatkozó adatok
a jelen állapot leírása
o testi fejlettség, megjelenés, mozgás
o magatartás, viselkedés a tanórán és azon kívül
o a kognitív funkciók jellemzése


a tanuló képességére vonatkozó adatok (nyelvi fejlettség, figyelem, gondolkodás, emlékezet stb. jellemzői)



a tanulás jellemzői, iskolai tanulmányi eredményei, otthoni tanulási szokások, tanulási stílus

o a tanulói motiváció és affektivitás jellemzői
o a tanulói attitűdökre, értékrendjére és érdeklődésére vonatkozó
adatok
−

o a tanuló társas kapcsolatrendszere
összegező pedagógiai vélemény („diagnózis”), amely alapul szolgál a
pedagógiai beavatkozások tervezéséhez.

5. lépés: Az adatok alapján tervezett pedagógiai beavatkozások
Az eredmények alapján a pedagógiai (pedagógusi) kompetenciába tartozó feladatok megállapítása, fejlesztési stratégia kidolgozása, illetve a pedagógusi
kompetencián kívül álló esetekben külső, adekvát kompetencia bevonása.
A pedagógiai beavatkozások tervezésének menetét részletesen a tanulmány
végén ismertetjük.

5. A tanulók megismerésének módszerei
A tanulói személyiség fő területeinek megismeréséhez alkalmazható módszereket négy nagy csoportra oszthatjuk: a megfigyelés, az interjú, a kérdőív és
a dokumentumelemzés. A tematikában szereplő módszerek a pedagógusi kompetencia határainak megfelelnek, segítségükkel a tanulóra vonatkozó adatok,
ismeretek jól összegyűjthetők. (Lásd: Dávid és szerzőtársai 2006-os munkájának
függeléke.) A tanuló megismerésére irányuló törekvés azonban soha nem öncélú, a pedagógiai munkában a tanulói megismerés fő célja az, hogy a nevelés és
az oktatás folyamatában alkalmazott pedagógiai módszereket a gyermekek sajátosságaihoz illesszük. A pedagógiai tevékenység tervezéséhez, szervezéséhez és
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értékeléséhez ezért elengedhetetlen a tanulók megismerésére irányuló módszertani tudás, a módszerekkel kapott adatok elemzése, értelmezése és a további
fejlesztő, oktató-nevelő pedagógiai munka ezen adatok alapján történő tervezése.
Ezek az információk szükségesek ahhoz, hogy az egyes tanulók számára optimális tanulási környezetet teremtsünk, és a differenciált, individualizált egyéni
munkát megszervezzük.
A megfigyelés módszerével vizsgálható minden olyan tanulói tulajdonság,
amely „szemmel látható, füllel hallható”. Ennek megfelelően az alábbi tulajdonságok regisztrálására ajánlatos használni:
− Külső megjelenés
o
testi felépítés és fejlettség, esetlegesen megfigyelhető testi
elváltozások
−

o
Mozgás
o
o

−

−

ápoltság, gondozottság, ruházkodás
nagymozgások fejlettsége, koordináltsága, ügyessége,
finommotorika, kézmozgások ügyessége, rajzolás, ceruzafogás, vonalvezetés, artikulációs mozgások

Viselkedés-magatartás
o
órai viselkedés, feladattudat, feladattartás, figyelemösszpontosítás, monotóniatűrés, a felnőtt irányításának elfogadása,
együttműködés a társakkal
o
Beszéd
o

tanórán kívüli viselkedés
beszédértés

o

a beszéd tartalmi elemei, a szókincs, a szóbeli kifejezőképesség, a mondatalkotások minősége

o

a beszéd formai elemei, esetleges beszédhibák

− Játék
A megfigyelés módszerét célszerű strukturált megfigyelési szempontsorok
alapján végezni, rendszeresen, több alkalommal, és a megfigyelések eredményeit
rögzíteni.
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Az interjú módszere
A pedagógusok nagyon sokszor beszélgetnek a tanulókkal, a szülőkkel, a kollégákkal tanítványaik teljesítményéről, a családi háttérről stb. anélkül, hogy tudatában lennének annak, hogy tulajdonképp interjút folytatnak. Pedig az interjúnak jelentős szerepe van a tanuló-megismerés folyamatában.
A belső történések iránti érdeklődés személyessé, individuálissá teszi a pedagógus-gyermek-szülő kapcsolatát, ez önmagában már motivációs tényező. A
személyes érdeklődés növeli a szülő, a gyermek bizalmát a pedagógus iránt,
hiszen olyan dolgok feltárásáról is szó van, amit nem mindenkinek mondanak el
– „beavatási szertartás”. A „belülről látás” növeli a pedagógus empátiáját, érzékenységét, megértését. A pedagógus összefüggésében láthatja a gyermek természetes környezetét. Segíti a partneri kapcsolat kialakulását – átformálja a kapcsolatot. Interjút készíthetünk valamely tanulói jellemző feltárására a szülővel vagy
más hozzátartozóval, magával a tanulóval, pedagógus kollégáinkkal vagy más, a
témában érintett szakemberrel. Amennyiben lehetőség van rá, az interjúra fel
kell készülni, és a lépéseit végig kell vezetni az alábbiak szerint:

SZAKASZ

FELADAT

1. Felkészülés






a cél meghatározása (miért készül az interjú)
az előzetes információk összerendezése,
interjúvázlat elkészítése, a főbb témakörök kijelölése
az időpont és a helyszín egyeztetése az interjúalannyal

2. Bemelegítés,
ráhangolás




Meghatározzuk beszélgetésünk témáit, elmondjuk, hogy mire
és miért vagyunk kíváncsiak, ez az interjúalany biztonságérzete szempontjából fontos
Bizalmat építünk, megfelelő hangulatot teremtünk

3. Az interjús
beszélgetés




fejben tartott interjúvázlat alapján a konkrét téma körüljárása
közben kulcsszavas jegyzetelés

4. Lezárás



az interjúalany visszavezetése a jelenbe, a hétköznapokba,
stabil érzelmi állapotban való elengedése

5. Feldolgozás,
elemzés, értelmezés



kulcsszavak segítségével az interjú leírása, az így kapott adatok értelmezése, lejegyzése
a céloknál feltett miért? kérdésekre a válaszok keresése



Forrás: Dávid és munkatársai, 2006
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Fontos, hogy az interjú során elhangzottakat a szakmai etikai szabályoknak
megfelelően kezeljük, és a birtokunkba jutott információkkal ne éljünk vissza.
(Titoktartás, személyes adatok védelme.)

Kérdőíves módszerek
A pedagógiai munkában is elterjedt a kérdőívek használata. A leggyakoribb
kérdőív-típusok a következők:
−

A tantárgyi ismeretanyag számonkérésének, ellenőrzésének ez a leggyakoribb formája (tantárgyi tesztek, feladatlapok, témazáró dolgozatok) –
ezek saját vagy mások által készítettek lehetnek.
− A tanulók családi körülményeiről, iskolai kapcsolatairól, iskolán kívüli
elfoglaltságáról információgyűjtés – ezek is lehetnek saját vagy mások
által készítettek.
− A tanuló különböző képességeiről, pszichológiai és pedagógiai jellegzetességeiről adatok gyűjtése – más szakemberek által készítettek.
A kérdőívek kitöltői lehetnek: a szülők, a pedagógusok, korábbi megfigyeléseik alapján és maguk a tanulók is. Speciális fajtája a kérdőíveknek az úgynevezett „öndefiníciós kérdőív”, amely a tanulók által kitöltendő kérdőívfajta. Az
öndefiníció alakulását elősegítő módszerek az egyén személyes tulajdonságainak
felismerését, tudatosulását, az önmeghatározás, pontosabb, részletesebb megfogalmazását teszik lehetővé.
Keményné (1989) definíciója szerint az önismeret nem más, mint a személy
„áttekintése saját személyisége összetevőiről, határairól és lehetőségeiről, betekintése van viselkedésének rugóiba, hátterébe, motívumrendszerébe, helyesen
ítéli meg az emberi kapcsolatokban játszott szerepét, hatását.”
A reális önismeret feltétele, hogy az egyén aktívan, tudatosan foglalkozzon
önmagával, gondolkodjon saját személyes tulajdonságain, viselkedésén, annak
másokra gyakorolt hatásán.
Az öndefiníció fogalmát Super (idézi: Szilágyi 1993) vezette be a pályalélektanba. Öndefiníción az egyén önfelfogását, önmagáról kialakított képét érti, azt,
hogy hogyan határozza meg magát az egyén, milyen ember ő, milyen személyes
tulajdonságokkal rendelkezik.
A pedagógusoknál a tanulók jelentkezhetnek azzal az igénnyel, hogy saját
magukra vonatkozóan kapjanak információt (pl. a pályaválasztási döntést az
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nehezíti, hogy nem tudja, mi érdekli igazán, vagy milyen munkához vannak jó
képességei stb.)
Az öndefiníció alakulását elősegítő módszerek ezt a belső munkát – a saját
magamról való gondolkodást teszik lehetővé. Az öndefiníció alakulását segítő
módszerek alkalmazásának célja kissé túlmutat a tanulói megismerésen, mert a
tanulók öndefiníciós képességeit is alakítják, elősegítve ezzel a tanulásra és személyes tulajdonságaikra vonatkozó metakogníciót.
Elősegíti a személyes erősségek és gátak felismerését, tudatosulását.

A dokumentumelemzés
Az iskolában a tanulókra vonatkozóan sok dokumentum születik (naplók, bizonyítványok, kompetenciamérések, az iskolaorvos feljegyzései stb.) Ezek a
dokumentumok mind jelentős információkkal szolgálnak a tanulói személyiség
jellemzésére.
A tanulómegismerést szolgáló dokumentumok forrásai a következők lehetnek
Dávid és munkatársai (2006) csoportosításában:
Az iskolai dokumentum forrása
a tanuló saját munkái
a szülőtől származó dokumentumok
a vele foglalkozó pedagógusok
dokumentumai
más szakemberektől származó írásos anyagok
hivatalos okiratok

Példa
rajzok, fogalmazások, dolgozatok, füzetek, firkálmányok, levelek, fényképek
kérések, üzenetek, levelek, fényképek
érdemjegyek, beírások az ellenőrzőbe, dolgozatok
írásos értékelése
jellemzés, környezettanulmány
kórházi zárójelentés, szakértői vélemény, gyámügyi határozat, bizonyítvány

A tanulómegismerés a pedagógus részéről egy kreatív problémamegoldást
igényel. Egyrészt arra vonatkozóan, hogy a megismerés céljának, a tanuló életkori sajátosságainak és a reális élethelyzetnek megfelelően válassza ki a gazdag
módszertani repertoárból a konkrét módszereket. (Ehhez ajánlott irodalom: Dávid
Mária – Estefánné Varga Magdolna – Farkas Zsuzsanna – Hídvégi Márta – Lukács István (2006) Hatékony tanulómegismerési technikák. Kézikönyv – Oktatási segédletek pedagógus-továbbképzésben részt vevők számára (HEFOP 2.1.1.
központi program „A” komponens keretében kifejlesztve) Sulinova, Budapest;
Tóth László (2004) Pszichológiai vizsgálati módszerek a tanulók megismerésé20

hez. Pedellus Tankönyvkiadó, Debrecen. Másrészt hogy az eredmények alapján
kreatívan találja meg a tanuló személyiségéhez illeszkedő pedagógiai módszereket az optimális fejlődés elősegítése érdekében.

6. A személyiség kognitív összetevőinek megismerése:
képességek, tanulási szokások és tanulási stílus
A képesség
Az adottság, képesség, jártasság, készség, a pedagógia alapfogalmai, értelmezésük mégsem mindig egységes. Magunk Szilágyi Klára (1997) megfogalmazását tartjuk mérvadónak: „A képességfogalmon általában mindazokat a pszichológiai feltételeket értjük, amelyek egy adott tevékenység végrehajtásához szükségesek. A képességeket ilyen értelemben előfeltételnek kell tekintetni a készségek kialakításához, vagy az ismeretek megszerzéséhez.”
A munkavégzésben általában többféle képesség együttes jelenléte biztosítja a
bonyolult munkafeladatok elvégzésének feltételrendszerét.
A képességek feltérképezésére szolgáló öndefiníciós eljárások célja általában
az, hogy segítsen a tanulóknak felismerni vezető képességeit, melyek azok a
képességterületek, amelyek nála kiemelkednek, amelyekre majd támaszkodhat
az iskolai munkában vagy a pályaválasztás során (a tanuló erősségei).
A vezető képességterületek a pályairány kiválasztásában segíthetnek. Hasonlóan, mint az érdeklődésnél a vezető érdeklődési irányok. A képességszint alapján pedig a pályaszint dönthető el, hogy alap-, közép- vagy felsőfokú pályát
célozhat-e meg a tanuló. A képességek megismerésére a kérdőívek alkalmazásán
túl az interjú módszerével vagy dokumentumelemzéssel szerzett információk is
felhasználhatók. Optimális esetben a tanulmányi eredmények is a képességszintnek megfelelő teljesítményt mutatják. Ezt azonban óvatosan kell kezelni, mert
könnyen előfordulhat, hogy a képességszint és az iskolai teljesítmény szétválik
(pl. iskolai alulteljesítés vagy a képességhiány más személyiségtulajdonsággal
pl. szorgalommal való pótlása esetén). A kiemelkedő teljesítmények (például
versenyeredmények) azonban általában kiemelkedő képességszintre utalnak. A
tanuló gyengeségei, a saját képességhierarchiájában legutolsó képességterületek
pedig fejlesztésre szorulnak a pedagógiai munka során.
A tanulási stílus röviden úgy jellemezhető, mint preferált információfeldolgozási mód – egy sajátos személyiségtulajdonság.
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–

–

A megismerés tipikus módja, amely tükrözi, hogy a személy milyen
észlelési ingereket fog fel és dolgoz fel könnyebben, milyen ingerekre emlékszik jobban. A különböző problémamegoldási stratégiák
közül melyeket alkalmazza hatékonyabban, és a tanulást az emlékezeti információkat hogyan szervezi. Egy kognitív stílus, amely
meghatározza a megismerés (tanulás) útját, módját.
Leginkább az érzékszervi ingerek feldolgozása szerinti elkülönítés
ismert: az auditív, a vizuális és a motoros tanulási stílusok.

Úgy gondoljuk, hogy a vezető tanulási stílusoknak megfelelő tanulási technikák gyakoroltatásával tehető leginkább hatékonnyá a tanulás. Előfordulhat
ugyanakkor, hogy valamely hiányzó vagy gyengén működő tanulási stílus fejlesztésére van szükség ahhoz, hogy a tanulás eredményes legyen.

7. A tanulói érzelmek, motivációk megismerésének
lehetőségei
A motiváció a pedagógiai munka lényeges kérdése, például a tanulás motiválása, hogyan ösztönzi a tanulót jobb teljesítményre. A motiválás módszerét a
pedagógusok tudatosan alkalmazzák.
Kozéki Béla (Tóth, 2000) átfogó motivációs modellt dolgozott ki, a motiváció három dimenzióját határozva meg.
– Az affektív dimenzió, amely a nevelés szempontjából a felnőtt és
gyermek érzelmi kapcsolatát jelenti. A pedagógiai munkában ez az
érzelmi alapállás a pedagógus-gyermek kapcsolatában is fontos. A
nevelő elsősorban azzal motivál, hogy modell, akivel a gyermek
képes azonosulni.
– A kognitív dimenzió, amely a nevelésben az együttműködést, az
önállóságra nevelést, a gyermeki személyiség aktivitásának fejlesztését jelenti, valamint a siker örömének megismertetését a gyermekkel.
– Az effektív dimenzió. A normák kialakításában és a viselkedés irányítása szempontjából lényeges. A nevelésben a megerősítő tevékenységét hangsúlyozza. Fő alapelemei: az adekvát normarendszer
kialakítása, a normák által irányított viselkedés és az értékrendszer
kialakítása.
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A motiváció megközelítései, a különböző pszichológiai irányzatok
tükrében
A kognitív nézőpont szerint az emberi viselkedést az befolyásolja, hogy
egyes egyének hogyan észlelik a környezet jelenségeit. E nézőpont az intrinsic
motiváció fontosságát emeli ki, szemben a behaviorista nézőponttal, amely az
extrinsic motiváció jelentőségét hangsúlyozza. Az intrinsic motivációnál megjelenik a kompetencia iránti vágy és az, hogy a tanulás, a siker örömforrás. Az
intrinsic motiváció két meghatározó típusa a kompetenciamotiváció, amely a
környezettel való hatékony bánásmód szükségletét mutatja. A teljesítménymotiváció, amely a sikerre való törekvés belső igényét jelzi. A feladatvégzés előtt, a
teljesítményhelyzetben megfogalmazódik az igényszint. Az igényszint kitűzését
belső és külső szociális motívumok is meghatározzák. A teljesítménymotivációval kapcsolatos elvárásokat gyakran két tényező határozza meg. Az egyik az,
hogy a személy mennyire érzi magát hatékonynak az adott területen, a másik
pedig az, hogy az adott terület milyen szubjektív értékkel bír az egyén számára.
Az intrinsic motiváció egy sajátos esete az érdeklődés, amely a viselkedésnek és
a teljesítménynek hajtóereje lehet. A motivációs elméletek közül a humanisztikus nézőpont megismerése fontos, amely Maslow nevéhez kapcsolódik.
Maslow szerint az emberi szükségletek egymásra épülnek, ezek a szükségletek hierarchikusan sorrendbe rendeződnek. A szükségletek sorrendje a következő: alapvető fiziológiai ismeretek, biztonságszükségletek, a szeretet szükséglete,
az elismerés szükséglete, a megértés, a tudás szükséglete, esztétikai szükségletek, az önmegvalósítás szükséglete. Munkájában hangsúlyozódik a két szükségletcsoport elkülönítése, amelyben deficitigényeket és növekedési igényeket fogalmaz meg. A deficitigények a hierarchia alján jelennek meg, amelyek a fiziológiai igények, a biztonságigény, a hovatartozás, a szeretet és a megbecsülés
igénye. Ezek a szükségletek olyan dolgokat jelenítenek meg, amelyek a szervezetből hiányoznak. A növekedési igények a magasabb rendű szükségletekhez
tartoznak, mint pl. az önmegvalósítás, a tudás, az esztétikai igények. A modell
szerint a növekedési igényeket az egyén csak akkor tudja kielégíteni, ha a deficitigényei kielégítést nyernek.
A pedagógiai munkában fontos a tanulói motívumok ismerete, hiszen ennek
birtokában hatékonyabban tervezhető az iskolai tevékenységek motiválása.
(Tóth, 2000.)
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8. A tanulói érdeklődés megismerésének jelentősége
Az érdeklődésnek főként a pályaválasztáskor tulajdonítunk kiemelt jelentőséget. Azért célszerű érdeklődésalapú pályaválasztást megvalósítani, mert ez
segíti elő leginkább, hogy szívesen, kedvvel végzett foglalkozást válasszunk,
olyat, amelyet később majd a hivatásunknak is tekintünk. „Az érdeklődésen a
személyiség érzelemmel telített tartalmi irányulását értjük, amely szubjektív
értékkel látja el a tárgyat, amelyre irányul. Olyan fénycsóvának lehet tekinteni,
amely a valóság kisebb-nagyobb részére, tárgyaira esik, és azokat megvilágítja,
köztük és a személyiség között bizonyos kapcsolatot létesít. Ez lehet spontán
keletkező odafordulás, és lehet szándékosan irányított.” (Csirszka, 1966. 89.)
Ha a különböző meghatározásokból kiemeljük, azokat a jellemzőket, amelyek speciálisan az érdeklődésre igazak, akkor a következő sajátosságokkal írható le az érdeklődés:
– a személy a külvilág valamely területe felé fordul,
– ezt a területet szeretné minél jobban megismerni, és ennek érdekében cselekedni is kész,
– ez az odafordulás érzelemmel telített, szubjektíven fontos a személy
számára az, ami felé az érdeklődése irányul.
Az egyén érdeklődését jellemzi, hogy a külvilág milyen széles köre bír figyelemfelhívó jelleggel számára. Ennek megfelelően jellemezheti széles vagy szűk
érdeklődési kör.
A másik nagyon fontos jellemzője az érdeklődésnek az érdeklődési irány.
Minden, ami a külvilágban létezik, felkeltheti érdeklődésünket. Az, ami felé
odafordulunk, amit meg szeretnénk ismerni a külvilágból, az jelenti az érdeklődési irányunkat.
Néhány főbb érdeklődési irány:
– tudományos érdeklődési irányok, pl. biológia, genetika, csillagászat, földrajz, kémia, fizika, matematika filozófia, szociológia, pedagógia, pszichológia, történelem, régészet, jogtudomány;
– művészeti érdeklődés: zene, képzőművészet, tánc, építészet, irodalom;
– sport iránti érdeklődés: labdarúgás, úszás, tenisz, technikai sportok;
– műszaki érdeklődés: elektronika, gépészet, számítástechnika;
– gazdasági érdeklődés;
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–

szociális érdeklődés: emberek felé irányuló érdeklődés, pszichológia, pedagógia, szociális munka.

A személy érdeklődési irányait nemcsak azok a témák jellemzik, amelyek a
pályaválasztásban felhasználhatók, hanem gyakran szélesebb az érdeklődési
profil, a szabadidős tevékenység is általában az érdeklődési iránynak megfelelő.
A kérdőíves vizsgálatok elemzése mellett tehát a szabadidős tevékenységekről
készített interjúval is feltárhatóak az érdeklődési irányok.
A kérdőíves öndefiníciós módszerek a vezető érdeklődési irány kiválasztásában segítik a tanulókat. Alkalmazásukkal a vezető érdeklődési irányok találhatók
meg, és a vezető érdeklődési irány(ok)hoz gyűjthetők pályák.

9. A társas kapcsolatok
A társas kapcsolatok témakörében a tanuló társaihoz való viszonyát, baráti
kapcsolatait, a felnőttekhez való közeledésének jellemzőit, közösségben való
viselkedését ismerhetjük meg. Az interperszonális kommunikáció jellegzetességeinek megfigyelése sok információval szolgál a tanuló társas kapcsolataira
vonatkozóan.
A kortárscsoport a szocializációs folyamat egyik legfontosabb színtere, itt a
kapcsolatok jellegzetességei eltérnek a felnőtt-gyerek kapcsolattól. A kortárskapcsolatban a tanulók hasonló problémákkal küzdenek, hasonló célokkal rendelkeznek. Itt sajátíthatók el leginkább az együttműködés, a kölcsönösség, a
versengés szabályai. Minél többet tartózkodik egy gyermek a kortársai között,
annál több alkalma van szociális szerepei gyakorlására. A kortársak játszótársként, referenciaként és modellként is szolgálnak egymás számára, bizonyos viselkedésformákat megerősíthetnek vagy gátolhatnak. A kortárscsoport társaságot, társas stimulációt jelent a fiatalnak, elősegíti a szociális kompetencia fejlődését, lehetőséget ad az „énérvényesítésre”. A baráti kapcsolatok támaszt, érzelmi biztonságot nyújthatnak fenyegető élethelyzetekben. Különösen megnő
ennek a jelentősége, ha a felnőtt támaszok valami miatt (pl. betegség, árvaság)
nem érhetők el a gyermek számára. A jól működő kortárscsoportok közösséget,
a valakihez való tartozás érzését adják. Teret engednek az önállóan választott
intimitásnak. És elősegítik a szülőkről való érzelmi leválást, függetlenedést.
A pozitív szocializációs hatások mellett természetesen negatív hatások is érhetik a tanulókat a kortárscsoportban, ezért van kiemelt jelentősége annak, hogy
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a pedagógusok ismerjék a tanulók kapcsolatait, és lehetőség szerint pozitív
irányban befolyásolják azok alakulását.

10. A tanulói személyiséghez illeszkedő pedagógiai
beavatkozások tervezése
Amint a tananyag elején jeleztük, a tanulómegismerés sosem öncélú. A végső
cél az, hogy a gyermek ismeretében már személyre szabottan tudjuk megtervezni a pedagógiai tevékenységet. A tanulómegismerési munka záró feladata, hogy
a kapott eredmények tükrében megállapítsuk a tanuló optimális fejlődését elősegítő pedagógiai feladatokat.
Ennek érdekében az alábbi lépések átgondolása és megfogalmazása javasolt:
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−

Eldöntjük, hogy szükség van-e a tanuló fejlesztése érdekében más szakértelem/ kompetencia bevonására.
– Ha igen, azt is meg kell jeleníteni, hogy milyen további vizsgálat
indokolt, és célszerű konkrétan megnevezni azt az intézményt, ahol
a további vizsgálatok, speciális kezelések, fejlesztések elérhetők:
(pl. „A vizsgálati eredmények alapján felmerül a látáscsökkenés
gyanúja, szemészeti kivizsgálás javasolt.” Vagy: „A vizsgálati
eredmények alapján a tanuló matematikában igen tehetséges. További tehetséggondozásra a regionális tehetségponttal tartjuk szükségesnek felvenni a kapcsolatot.”
– Ha nem szükséges más szakértelem bevonása a gyermek további
optimális fejlesztése érdekében, mert az általános pedagógiai kompetenciák körében ez megoldható, akkor ezt is le kell írni az esettanulmányban (pl. „A gyermek beilleszkedési problémáit átmenetinek
tartom, úgy gondolom, hogy pillanatnyilag nem szükséges más
szakértelem bevonása, az esetkezelésbe. Ha a tervezett pedagógiai
hatások ellenére sem lesz változás, akkor fél év múlva pszichológiai
konzultációt kérünk a helyi Nevelési Tanácsadóban.”).

−

Az iskolai feladatok meghatározására, a tanár saját kompetenciájába
tartozó pedagógiai beavatkozások tervezésére akkor is szükség van, ha
más szakemberhez irányítjuk a tanulót, hiszen egy-egy speciális szakvizsgálatra gyakran fél évet kell várni. Amennyiben pedig az általános
pedagógiai kompetenciák körébe gondoljuk megoldhatónak az esetet,

akkor különösen indokolt, hogy átgondoljuk, milyen tevékenységekkel,
hogyan fejlesztjük a gyermeket.
– Az iskolai feladatok tervezésének három típusát célszerű átgondolni:


A tanuló iskolán belüli, de tanórán kívüli fejlesztési lehetőségeit (pl. szakkör, napközi, tanulószoba, osztálykirándulás stb.)



A tanuló tanórán belüli fejlesztési lehetőségeit (a differenciálás
módjai, individualizált oktatás – pl. nagyon tehetséges tanulónak)



A szülők számára biztosított pedagógiai tanácsadást, együttműködést.

Egy ilyen lépéssoron keresztült átgondolt esetben jó esély van arra, hogy a
tanuló számára az optimális megoldásokat találjuk meg a további fejlesztéséhez.
A pedagógiai munkában alkalmazható kiemelt motiváló eljárások bevezetésével is javíthatjuk a tanulói teljesítményt. A motiválás fő pedagógiai funkciója
szerint az alábbi motiváló eljárások betervezését célszerű alkalmazni a tanítás
során:
– érdeklődésfelkeltés
– az aktivitás serkentése
– a figyelem tartósságának növelése
– gondolkodtatás
– jobb teljesítményre serkentés
– a munkatempó fokozása
– érzelmi hatás kiváltása
– komplex.
A motiváló helyzet jellege szerint:
– játékos
– feladatszerű.
A motiváló eljárás tartalma szerint:
– problémaszituáció teremtése
– a kérdés érdekessége, intellektuális feszültséget keltő jellege
– az elbeszélés (közlés, magyarázat) változatossága
– manipuláltatás (cselekedtetés)
– bemutatás
– − játékos helyzet teremtése
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–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

új, szokatlan tárgy, eszköz bemutatása
közös élményre utalás
a gyerekek egyéni élményére utalás
a gyerek személyével kapcsolatos nevelői tapasztalat említése
személyes nevelői élmény elbeszélése
a pedagógus és a gyerek közötti személyes kapcsolatra utalás
egyéni verseny
csoportverseny
csoportmunka
érdekes dolog kilátásba helyezése
különböző típusú jutalmak (esetleg büntetések) kilátásba helyezése.

11. Együttműködés más szakemberekkel és szakmai
szervezetekkel
Gyakran előfordul, hogy a tanuló személyiségállapota vagy szociális helyzete, melyet a tanulómegismerési módszerekkel feltárunk, indokolttá teszi másfajta
kompetencia bevonását az eset megoldásába.
A leggyakrabban igénybe vehető szakmai szervezetek, szakemberek:
Nevelési Tanácsadó
Tanulási Képességet Vizsgáló Szakértői Bizottság,
Országos szakértői Bizottságok (pl. látás, hallás és mozgássérültek részére)
Gyermekjóléti szolgálat
Családsegítő Intézet
Pszichológus
Gyógypedagógus
Fejlesztőpedagógus
Orvos
Védőnő
Tehetségesek esetében bevonható más szakértelem
Sportiskola
Művészeti intézmények stb.
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A szakmai együttműködés várhatóan növeli annak az esélyét, hogy a gyermek további fejlődése a legoptimálisabb irányba fog haladni.

12. Összegezés
A decentralizáció és a csökkenő gyermeklétszám hatására versenyhelyzetbe
kerültek az iskolák. Egyedivé, sikeressé kell válniuk, hogy vonzóak legyenek a
megrendelők (tanulók, szülők, fenntartók, munkahelyek stb.) számára. A közoktatási intézményeknek figyelemmel kell lenni egyrészt a különböző társadalmi
igényekre, másrészt a gyerekek sajátosságaira, egyéni szükségleteire. A kettő
együttes kezelésére csak az adaptív oktatás iskolai szintű megvalósításával nyílik
lehetőség (Golnhofer, évszám nélkül). A hatékony tanuló-megismerési módszerek alkalmazása a tanulói sajátosságok megismeréséhez elengedhetetlenek. A
korszerű pedagógiai szemlélet a differenciálást már alapvető feladatnak tartja, és
a tanulók ismerete jelenti az alapját a szakszerű differenciálásnak. Ezért tartjuk
fontosnak, hogy a pedagógusok felkészítésében szerepet kapjanak a korszerű
tanuló-megismerési módszerek, és a képzők is értsék és alkalmazzák szakterületükön a hatékony tanulómegismerési technikákat. A tananyag korszerű alapelvek mentén, rendszerszemléletű megközelítésbe foglalva mutatja be a leggyakrabban alkalmazható tanulómegismerési módszereket. Áttekintést ad azokról a
tanulói tulajdonságokról, amelyek ismeretére szükség van a hatékony pedagógiai
munka tervezéséhez. Bemutatja, hogy miként foglalhatók össze az esettanulmányban a tanulóra jellemző tulajdonságok, és hogyan tervezhetők ennek alapján a pedagógiai beavatkozások, szakmai együttműködések.
Az EKF a TÁMOP 4.1.2-08/1/b. komponens 5. alprojekt: „Képzők Képzése”
programjának keretében, a közoktatásban prioritásként megjelenő témákat dolgoz fel, melynek egyik eleme a tanulói személyiség megismerése, a személyiség- és képességfejlesztés pedagógiai, pszichológiai és szakterületi módszerei
című tananyag. A felsőoktatásban a pedagógusképzésben foglalkoztatott oktatók
kompetenciaalapú munkára történő felkészítése keretében e tananyag kifejlesztésével szerettünk volna hozzájárulni ahhoz, hogy a szakszerű differenciáláshoz
tanulómegismerési módszereket elsajátíthassák a kollégák.
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HANÁK ZSUZSANNA
DIFFERENCIÁLT MUNKAFORMÁK
ALKALMAZÁSA
Bevezető
A „Differenzieren und individualisiren” – című könyvfejezetben található
egy karikatúra. Az erdő szélén egymás mellett állnak az állatok. Madár, majom,
elefánt, akváriumban hal, fóka stb. Velük szemben egy asztalnál ül a „szakember”, aki teljes egyenlőséget akar számukra biztosítani a vizsgán, ezért ezt mondja. „ Az igazságos kiválasztás érdekében a vizsgafeladat mindenki számára azonos: másszanak fel a fára!” (Gudjons, Herbert 2001) Igaz, a karikatúra különböző fajokhoz tartozó állatokat mutat, mégis érdemes elgondolkodni az emberek
vonatkozásában az iskolai nevelés-oktatás kapcsán e rajzocskáról. Az eredmény, mi emberek is különbözőek vagyunk.
A tanulók eltérő képességeihez való alkalmazkodás problémákat jelent az iskolai munkában. (László 2004) A gyermekek képességeit több tényező határozza meg. Czeizel Endre (2005) a következőket nevezi „Sors” faktornak: Az „Evolúció” és a szülők adják a géneket, melyek a biológiai öröklődésen keresztül
mint örökletes adottság hat a gyermeki képességekre. A szülők ezen kívül viselkedésükkel hatnak a gyermekeikre, mivel azok e viselkedési mintákat öntudatlanul átveszik az utánzás útján. A szülők és a pedagógusok a nevelés révén is befolyásolják a gyermeki képességet, mivel a nevelés a szociokulturális öröklés
útján, a tanulás révén hat a gyermek képességére.
A szakirodalmak kiemelik az adottság, a rátermettség, a hajlam, a képesség
jelentőségét. Adottságon a szervezet öröklött, veleszületett diszpozícióit értjük.
Ilyen pl. az idegrendszer, a hormonális működés, az izom- és csontrendszer stb.
anatómiája, fiziológiája. Bizonyos cselekvésformában megnyilvánuló adottságok
együttesét rátermettségnek nevezzük. A rátermettség talaján kialakuló vonzódást
adott cselekvésformák végzése iránt hajlamnak definiáljuk. Az adottságok (haj-
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lamok) az ember fejlődése és a társadalmi nevelés során képességekkel/képességekké bővül. A képesség a személy valóságos lehetősége egy tevékenységosztály körében kijelölhető feladatok elvégzésére. (Báthory 2000, Lénárd 1998)
Az iskolákban a kompetenciaalapú képzés bevezetésének egyik fontos feltétele a pedagógusok módszertani repertoárjának gazdagítása, bővítése. Az új oktatási formák és tanulásszervezési módok megjelenésének fontossága és az oktatásba történő bevezetése a frontális munkaforma túlsúlyát ellensúlyozva, ma már
nem kérdéses és a pedagógusok számára is egyértelmű. Ez a tény maga után
vonja, hogy a pedagógusképzésben is sokkal hangsúlyosabbá kell válnia azoknak a tananyagtartalmaknak, amelyek a leendő pedagógusok módszertani tudását
gyarapítják, valamint olyan készségek fejlesztését tartják szem előtt, amelyek
elengedhetetlenek a tanítás-tanulás folyamatában. A tanulmány ezekbe a tananyagtartalmakba ad betekintést támaszkodva a Balogh László, Tóth László,
Polonkai Mária munkáinak eredményeire. Úgy véljük, e munka egyik alapjául a
tanulói differenciálás tekinthető.

A differenciált fejlesztés fogalma, célja
A differenciált fejlesztés fogalmának meghatározása lényeges a pedagógiában és a pedagógiai-pszichológiában. Több, hasonló definíció található a témával összefüggő szakirodalmakban. (Lappints 2002, Loránd 1995, Nádasi 1986)
Ezek közül néhányat ismertetünk.
Szűkebb értelmezés szerint a differenciálás lényege az egyéni képesség-, fejlettségi szint és a személyiségi tulajdonságok eltéréseihez igazodó fejlesztő eljárási módok érvényesítése az oktatás folyamatában. Az oktatási folyamat szervezése a tanulók differenciált tevékenykedtetésére épül a feladatrendszerek eltérő
fejlesztő hatásának figyelembe vételével, igazodva az ismeretelsajátítás ütemében a fejleszthetőség és taníthatóság egyéni különbségeihez, felhasználva a differenciált munka tanórai és tanórán kívüli szervezeti lehetőségeit. A differenciált
pedagógiai munka célja eljuttatni a tanulókat az egyéni képességek szerint elérhető ismeretelsajátítási szintre.
Tágabb értelmezésben a differenciálás a tanulók közti egyéni képesség és
személyiség tulajdonságbeli eltérésekre épülő, a szülők igényeit is figyelembe
vevő speciális fejlesztő eljárási módok, szervezeti keretek érvényesítése az iskolarendszerben és az iskola szervezeti keretein belül. Célja a tanulók általános és
speciális képességeinek kibontakoztatása. (Polonkai, 1999.) Báthory (2000)
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meghatározása szerint azt a pedagógiai funkciót, amely a tanulással kapcsolatos
egyéni és csoportkülönbségek figyelembevételét írja elő a tanítási-tanulási folyamat minden mozzanatára nézve, differenciálásnak nevezzük.

A differenciálás szintjei
A differenciálás tekintetében különböző szinteket különböztethetünk meg. A
differenciálás kialakult gyakorlata szerint három szinten valósulhat meg a differenciálás elve, ezek a következők:
– az iskolarendszer szintjén,
– iskolán belül a tanulók osztályba sorolásával,
– az oktatás folyamatában az osztály szervezeti keretén belül.

A differenciálás funkciói
Érdekes kérdés a differenciálás funkcióinak meghatározása. A szakirodalomban a differenciálás szerepét illetően jól elkülöníthető két irányzat alakult ki. Az
egyik szerint a differenciálás funkciója az egyéni képességek maximális kibontakoztatása. A másik irányzat az egységes követelmények elérése érdekében
tartja szükségesnek az egyéni képességek és sajátosságok figyelembevételét. A
differenciálás funkciójának értelmezésében három nézet körvonalazható. Egyesek szerint a tanulók fejlesztése, mások szerint a tanulókhoz való igazodás a
differenciálás funkciója, és vannak, akik csak sajátos óraszervezési lehetőségnek
tartják. A következőkben nézzük végig részletesebben e véleményeket.
− A tanulók fejlesztésének tartalma szerint beszélünk:
– gyengék fejlesztéséről – bukás elkerüléséről,
– felzárkóztatásról – a gyengék teljesítményének közelítése a jobbakéhoz,
– és a tehetséggondozásról.
Azok a differenciálás funkciójával kapcsolatban megfogalmazott nézetek,
amelyek a tanulókhoz igazodást emelik ki, szintén nem homogének. Vannak,
akik ezen a tanuló képességeinek megfelelő feladat adását, mások inkább a különböző szintű feladatmegoldások lehetővé tételét értik.
−

A tanulókhoz való igazodás értelmezése szerint:
– a tanulók képességeinek megfelelő feladat adása,
– különböző szintű feladatmegoldások lehetősége lehetséges.
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Többen a differenciálásban sajátos óraszervezési lehetőséget látnak, segítségével a változatos óramenet megvalósítását, a tanulói aktivitás kiváltását kívánják elérni.
E munkában, az oktatási folyamatban megvalósított differenciálás funkcióján
valamennyi tanuló optimális fejlesztését a cél. Sajátos óraszervezési lehetőségek:
– változatos óramenet,
– tanulói aktivitás.

A differenciált fejlesztőmunka alkalmazása
A differenciált fejlesztőmunka alkalmazása tekintetében, kiindulva az előbb
leírtakból, a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:
− a korrekció – azoknál a tanulóknál, akiknél az új ismeret megértése vagy
alkalmazása hibás, pontatlan,
− a kompenzáció – akinél a képességelsajátítás folyamatában ismeretek
pótlására van szükség,
− a képességeket elmélyítő – azoknál a tanulóknál, akik megértették az új
ismeretet, de a feladatmegoldás, az alkalmazás még bizonytalan, vagy
nem elég pontos,
− a képességszintet differenciáló, tehetséggondozó – azoknál a tanulóknál,
akik már biztosak az ismeret alkalmazásában, s képesek azokat új, nehezedő feladathelyzetekben alkalmazni.
Az általános és a középiskolában végezhető belső differenciálást négy nagy
csoportba lehet sorolni. Ezek a következők:
− Szociális differenciálás, melynek lehetőségei
– egyéni munka
– páros munka
– rugalmas tanulócsoportok
– csoportos tanítás
– kiscsoportos munka (azonos, megosztott)
– segítő rendszer
− Metodikai differenciálás
– cselekvéses tanulás
– felfedező tanulás
– optikus, akusztikus és grafomotoros segítségnyújtás
– individualizált tanulás
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−

−

– tanulási és munkatempó
– időtartam
– a feladatok száma
Eszközszintű differenciálás
– auditív, vizuális és audiovizuális eszközök
– tankönyvek
– munkalapok
– transzparensek, szemléltetőképek
– saját készítésű eszközök (tanár és tanulók)
Tematikus célra irányuló differenciálás
– kiegészítés (pótlás)
– megfelelő nehézségi szint
– optimális alkalmazkodás a tanulóhoz
– teljesítmény szerinti differenciálás
– mintakövető tanulás
– hajlamok és érdeklődés.

(Englbrecht, Weigert 1996)

Differenciálás a tanulásszervezésben
Mielőtt a tanulásszervezési folyamatban érvényesülő differenciálásra, mint a
differenciálás egy speciális aspektusára rátérnénk, más differenciálási lehetőségeket is bemutatunk.
A differenciálás megjelenik az iskolai dokumentumokban. A differenciálás
lehetőségét és szükségességét egy iskolán belül a közoktatási törvény, a NAT
megfogalmazza, az iskolák, a maguk által elkészített pedagógiai programban és
a hozzá szervesen illeszkedő helyi tantervben preferálják. Ez megjelenhet képzési struktúrában, mely igen változatos, rugalmas és a diákok számára átjárható
lehet.
A differenciálás megjelenik az iskolarendszer síkján. Ez a differenciálás a
speciális igényekkel, lehetőségekkel rendelkező tanulók számára speciális iskolákat, osztályokat, tagozatokat jelent.
Differenciálás az iskola teljes tevékenységrendszerében is látható. A pedagógiai folyamatban kialakult hatások nemcsak az oktatásra irányulnak, hanem a
tanuló teljes személyiségére. A tanuló személyisége egy teljes tevékenységrend-

35

szerrel bíró iskolában változik az elvárt módon. A nevelő tevékenységeket a
következő módon jellemezhetjük:
1. A tanítás-tanulás az embert körülvevő természeti-társadalmi valóságnak gondolati reprodukcióját szolgálja.
2. A társadalmilag hasznos munkában való részvétel elősegíti, hogy a
felnövekvő ember megértse és átélje a természeti-társadalmi környezetet átalakító gyakorlati tevékenységek társadalmi-egyéni értelmét,
hasznát.
3. A társas-közösségi élet az emberek (embercsoportok, közösségek)
közötti viszonyok megszervezésének, fenntartásának és fejlesztésének tapasztalatait alakítja.
4. A szabadidő-tevékenységek minden egyénnek megadják annak a lehetőségét, hogy rendelkezésére álló idejét önmaga, szervezete megújítására, képességei továbbfejlesztésére használja fel. (Gáspár, 1997)
A tanuló személyisége valamelyik összetevőjének fejlesztésére irányulnak
különböző tanítás-tanulásszervezési alakzatok, melyek átalakítják az oktatás
tradicionális egységeit, megváltoztatják a tantestületen belüli munkamegosztási
formákat, és átalakítják a tanár-diák szerepeket.
Ilyen tanításszervezési típus a team-oktatás. Három alaptípusát különböztethetjük meg:
1. Egyetlen tantárgyterületen belül kialakított team, amely a tantárgyterület 2-3 tanárát egyesíti.
2. Interdiszciplináris team, melyet különböző tantárgyterületek tanárai
alkotnak.
3. Iskola az iskolában (school within school) team-szervezetben valamennyi tudományterületet képviselnek oktatók. (Laszlavik, 1982)
Team-kiscsoportos modell, melynek alapvető célkitűzése a szociális integrálásra nevelés. Az oktatás négy, különbözőképpen megszervezett csoportban
történhet:
1. 2–4 párhuzamos osztály és 4–10 tanár képez egy pedagógiai egységet.
2. Kb. 30 fős hagyományos osztálykeret, az osztálynak 2-3 osztályfőnöke (’tutora’) van.
3. A tutor-csoport, 12–15 tanuló tömörül egy tutor köré.
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4. A tanulmányi munka 4–6 fős heterogén kiscsoportban történik. (Hortobágyi, 1989)
Differenciálás a tantervek szintjén is lehetséges. A tantervi differenciálás fontos területe a tanítási-tanulási stratégiák tervezése. Az iskolai tantervek szempontjából az adaptív és a „megtanítási” stratégiák emelhetők ki.
Az adaptív stratégiáknak kidolgozója, az amerikai Glaser szerint öt alapmodellje van. Ezek az adaptivitás egyre magasabb szintje szerint a következők:
1. Szelekció korlátozott alternativitással. A gyenge teljesítményt nyújtó
tanulók kapnak ugyan felzárkóztatásukat segítő kiegészítő anyagokat,
feladatokat, de ha ezek sem hatékonyak, akkor elégtelen minősítést
kapnak.
2. Helyzetfeltáró (diagnosztikus) értékelések és ezek alapján a rászorulóknak felzárkóztató programok, gyakorlatok beiktatása. Ezek eredménytelensége esetén a minősítés itt is elégtelen.
3. Különböző tanulási stílusokhoz történő alkalmazkodás (pl. felzárkóztató vagy „dúsító” programokkal, feladatokkal segített interiorizálás,
verbális vagy problémamegoldó tanulás).
4. Helyzetfeltáró értékelések és ezek alapján felzárkóztató programok
kombinálva a különböző tanulási stílusokhoz történő alkalmazkodással. (A 2. és 3. modell egyesítése.)
5. Alternatív követelmények felállítása és az ezeknek megfelelő teljesítmények értékelése.
A megtanítási stratégia („maery learning”) célja az, hogy a tanulók többsége
eredményesen teljesítse a tantárgy törzsanyagának alapvető követelményeit.

A didaktikai differenciálás
A didaktikus differenciálás tulajdonképpen azt fejezi ki, hogy a pedagógiai
célok a különböző individuumok esetében különböző utakon, módokon és különböző eszközök segítségével közelíthetők meg, illetve érhetők el.
A differenciálás keretfeltétele itt az alapvetően azonos tananyag elsajátítására
irányuló közös, egységes tanítási-tanulási folyamat, amelynek során sem a tananyag, sem a formák vonatkozásában nincs külsődlegesen manifesztálódó differenciálás a tanulóközösségen belül. A didaktikai differenciálásnak számos módja
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és eleme lehetséges. Közülük néhány alapvető módozat az alábbiakban összegezhető:
− a tanulók tudatos aktivizálása a tanítási-tanulási folyamat során, az aktivizálás céljának, irányának előzetes differenciált megtervezése alapján;
− individualizált (egyéni) munka szervezése a folyamat részelemeként az
önálló munkavégzés képességének fejlesztése érdekében;
− már kialakult képességekhez igazodó differenciált feladatok adása, amelyek eltérő színvonalukkal, jellegükkel, a problémamegoldás sajátosságaival igazodnak a tanulók adott egyéni tanulási kondícióihoz;
− kompenzációs célú módszerek alkalmazása, amelyek az egyének hiányosságaihoz illeszkednek;
− a tanári hangnemben, stílusban, gesztusokban, a kommunikációs módban és a metakommunikatív eszközökben megnyilvánuló alkalmazkodás
a tanulói egyéniségekhez, illetve a tanulók aktuális állapotához” (Hortobágyi, 1989).

Differenciálás tanulócsoportok képzése útján
Differenciálás tanulócsoportok képzése útján is történhet. Régóta áll a vizsgálódás középpontjában, hogy milyen a szerepe a kognitív képességeknek a tanulásszervezésben. A probléma úgy vetődik fel, hogy mi az előnyösebb, ha kognitív képességek szempontjából homogén vagy heterogén csoportot hozunk létre.
A heterogenitás és homogenitás együttes alkalmazására épülő differenciálást
flexibilis differenciálásnak nevezzük. A teljesítményi szintek szerinti differenciálás az iskolában általában egy-egy tantárgynál jelent csoportalakítást. Ez azt is
jelenti, hogy a csoportok között átcsoportosítás is létrejöhessen, illetve azt, hogy
minden tanulónak a heterogén csoportban el kell sajátítani a közös követelmény
alapját képező tartalmakat. Különböző szinten, különböző csoportban más-más
sebességgel sajátítják el ezeket az ismereteket, így marad idő a kiegészítő tartalmak feldolgozására is. Ez jelentheti:
−
−
−
−
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a tananyag minőségi bővítését;
az adott tantárgy komplexebb feldolgozását;
kérdésfeltevések finomítását;
a szaktárgy elméleti, tudományos megközelítését” (Hortobágyi, 1989).

Érdeklődés szerinti differenciálás
Nagyon fontos az érdeklődés szerinti differenciálás. Az előzőekben bemutatott differenciálásnál a központi tényező a teljesítmények eltérő színvonala volt,
addig az érdeklődés szerinti differenciáláskor a tanulók érdeklődése, egyéni
hajlamai a meghatározó tényezők. A teljesítmény szerinti differenciálással
szemben, ahol általában a tanárok döntései, empirikus adatfelvételek alapján
kerültek a tanulók a csoportokba, az érdeklődés szerinti differenciáláskor a tanulók nagyfokú döntési lehetőséget kapnak. A tanuló által megfogalmazott érdeklődése lesz a döntő abban, hogy milyen csoportba kerül, a tanuló beleszól, meghatározza az alapvető követelményeken túli tartalmakat – tanulói programok
formájában – és tevékenységi formákat (Polonkai-Perjés, 1993).
Az érdeklődés szerinti differenciálás hagyományosan három szinten valósul
meg az iskolában:
−
−
−

a tanulók egy-egy tárgyon belül választhatnak témák közül (tanulói
programok);
tantárgycsoporton belül van lehetőségük érdeklődésüknek megfelelően
választani (pl. fakultáció);
tantárgyi, illetve tevékenységi kínálat kibővítése teszi lehetővé a választást (pl. szakkör, délutáni blokkok stb.).

Differenciálás munkaformák szerint
Differenciálás munkaformák szerint a differenciálás egy aspektusa, differenciálási mód a frontális osztálymunka, a páros és csoportmunka, illetve az egyéni
munka. A differenciálási mód azt fejezi ki, hogy a tanár ki(k)nek adja a feladatot: az egész osztálynak-e, a tanulók kisebb együttműködő együtteseinek-e, vagy
az egyéneknek. A munkaforma kifejezés pedig azt jelenti, hogy a tanuló a tevékenységet milyen társulásban végzi.
A frontális munka
A tanulók tevékenysége egy időben, azonos időtartamban és ütemben, közvetlenül a tanár irányításával folyik. A tanár a tanulás lehetőségét biztosítja, de a
feltételeit nem. A tanulási tevékenységben azok a tanulók vesznek részt, akik
akarnak, tudnak a tanárral haladni. A részvétel intenzitása különböző, a tanulási
teljesítmények eltérőek lesznek/lehetnek. Alkalmas azonban információközlésre,
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bonyolult összefüggések elmagyarázására, élménynyújtásra. A tanulásszervezés
tradicionális formája a mai iskolában is jól használható.
A páros munka
A páros munkaforma az a differenciálási mód, melyet azért hozunk létre,
hogy két tanuló a közös együttműködése eredményeképpen oldja meg az eléjük
állított feladatot.
A páros munkának két alapváltozata van. Az egyik változat az, mely szerint
két hasonló szinten lévő tanuló közösen oldja meg a feladatokat, ezt páros munkának nevezzük. A másik változatban a különböző szinten lévő tanulók között a
kapcsolat azért jön létre, hogy a jobb képességű tanuló segítsen a szerényebb
képességű társának, ezt tanulópárnak nevezzük. Vannak szerzők, akik a tanulópárokat nem tekintik páros munkának, hanem az eltérő képesség miatt csak egyoldalú segítségnyújtásnak.
Legtöbb szerző a páros munkát kooperációs együttműködésnek látja, amelyben nincsenek tartós alá- és fölérendeltségi viszonyok, hanem közös tevékenység van, kölcsönös előnyök alapján.
A párok kialakításánál az alábbi szempontok vehetők figyelembe:
– együttműködési képesség és készség,
– egymás iránti rokonszenv,
– tudásszint,
– intelligenciaszint,
– érdeklődésük stb.
A tanár irányítása indirekt a páros munka során, melyet rövidebb – a tanár által vagy a párok vagy a pár egyik tagja által kezdeményezett – direkt irányítási
szakaszok válthatnak fel.
Csoportmunkában a csoportmunka szervezése során többféle alapkérdés fogalmazódik meg.
Az egyik alapkérdés, hogy a csoportok azonos vagy csaknem azonos feladattal vagy más-más feladaton dolgoznak.
Az egyik álláspont szerint „a csoportmunka nem azáltal teszi lehetővé a differenciálást, hogy a csoportok mást tanulnak, hanem azáltal, hogy az egyforma és
az eltérő feladat megoldásának útját úgy járják végig, ahogy ez a csoport, a csoportot alkotó egyének sajátosságainak megfelel” (M. Nádasi, 1986).
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Amennyiben különböző csoportok teljesen azonos feladatokat oldanak meg,
akkor nem érvényesülhetnek azok a csoportdinamikai hatások, amelyek miatt a
csoportmunkát elsősorban alkalmazzuk (Báthory, 1992).
Búzás (1983) néhány, a gyakorlatban jól hasznosítható eljárást fogalmazott
meg, melyeket a csoportmunka szervezésénél alkalmazhatunk.
– Mennyiségi differenciálás
– Azonos feladatok forgószínpados megoldása
– A feladat tárgyi-logikai szempontból azonos, de anyaga vagy a feldolgozás módja csoportonként más
– A frontális és a csoportmunka ciklikus változtatása
– Azonos munka, de kiegészítve csoportonként külön feladatokkal
– Differenciált munka, de kiegészítve azonos feladatokkal
– A csoportok a téma más-más részével foglalkoznak
– A csoport a kapott feladatot egymás között tovább osztja.
A másik alapkérdés a csoportok kialakítása. Kialakíthatunk:
– heterogén csoportot,
– homogén csoportot,
– homogén csoportot heterogén közegben,
– teljesítmény szerinti csoportot,
– érdeklődés szerinti csoportot,
– spontán csoportot,
– szimpátián alapuló csoportot,
– kooperatív csoportot,
– hagyományos csoportot.
A harmadik alapkérdés a csoportlétszám. A csoportlétszámot meghatározza,
hogy milyen feladatot kell a csoportnak megoldania, milyen létszámmal biztosítható a kölcsönös kommunikáció, a kooperativitás, milyen a tanulók életkora
stb.
A csoportmunka személyiségfejlesztő hatása abból adódik, hogy van lehetőség az egyes tanulók tulajdonságainak figyelembevételére, a differenciáltság
biztosítására.
A tanulók együttműködéséből, egymásra figyeléséből következik, hogy
– fejlődik a tanuló empátiás képessége, toleranciaképessége,
– jobban megismerik egymást,
– a korrektív szociális élmény erősen hat az önértékelésre,
– gyakorolják az együttműködést.
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A feladatmegoldásokban mindenki részt vehet, így
– csökken a tanulási folyamatban a szorongás, nő a tanulási kedv,
– fejlődik a kommunikációs képessége,
– reálisabb értékítélete alakul ki.
Az egyéni munka a belső differenciálódásnak az a formája, amikor a tanuló
egyéni feladatot kap. Ha az egyéni feladat meghatározásánál tekintettel tudunk
lenni a tanuló előzetes tudására, feladatmegoldó képességének szintjére, teljesen
egyénre szabott munkáról beszélünk, ha hasonló szintű tanulók számára adunk
azonos feladatokat, részben egyénre szabott munkáról beszélünk.
A differenciálás legmagasabb szintjének a folyamat végletekig vitt individualizálását tekinthetjük.
Az individualizált munka során a tanuló kilép az osztály- és órakeretből, és
csak akkor vesz részt az együttes tanulásban, ha az segíti az egyéni elsajátítást,
tulajdonképpen perszonalizált oktatásban részesül. Ez a személyre szabott munka a tanár részéről komoly, tanulást segítő eszközök megteremtését teszi szükségessé, mint pl. a programozott anyagok, oktatócsomag, multimédia rendszerek
stb. (Hanák, Estefánné 2003.)
Napjainkban a kooperatív módszer alkalmazása elterjedt a gyakorlatban,
ezért a következőkben pár gondolatban áttekintjük e módszer alapelveit, mivel a
tanulói differenciálásban igen jól felhasználható módszer.

A kooperatív módszer értelmezése
A kooperatív tanulás a résztvevők együttműködésén alapuló kiscsoportos tevékenység, mely különböző célok elérésére szerveződhet, segítheti az egyes
tanulók tanulmányi fejlődését, illetve hozzájárulhat az együttműködéshez szükséges képességek és készségek kialakulásához, a reális önértékelés és a problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez.
A kooperatív tanulás jellemzői:
1. Pedagógus-tanuló interakció zajlik, amelyben alapvetően a pedagógus megfigyelő, segítő szerepet tölt be.
2. A tanulók közötti intenzív, kölcsönös felelősségen alapuló, egymást
ellenőrző, megerősítő és támogató együttműködés alakul ki.
3. A feladatokat közösen tervezik, osztják el, koordinálják a csoporttagok munkáját és megszervezik a csoportok közötti kapcsolatokat.
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4. A csoporton belül kialakulnak végrehajtó és szociális készségeket
igénylő különféle szerepek (jegyző, nyomolvasó, időfigyelő, bátorító
stb.).

A kooperatív módszertan alapelvei
A kooperatív módszertan négy alapelven működik, az első az egyidejű és
mindenre kiterjedő párhuzamos interakció, a második az építő és ösztönző egymásrautaltság, a harmadik az egyenlő részvétel, és a negyedik az egyéni felelősségvállalás és számonkérés. Nézzük végig ezeket részletesebben.

Egyidejű és mindenkire kiterjedő párhuzamos interakció
A párhuzamos interakció kooperatív gyakorlati alapelv. Az egyidejű párhuzamos interakció kooperatív alapelve szerint arra kell törekedni, hogy az egy
időben zajló személyes interakciók száma minél több legyen. Az nem lehetséges, hogy mindenki egy valakivel beszélgessen, s ráadásul egyszerre, ezért a
párhuzamosság elve a kooperatív kiscsoporthoz vezet bennünket. Ha az összes
diákot kisebb csoportokba soroljuk, akkor egyszerre annyi egyidejű párhuzamos
interakció lehetséges, ahány csoportot létrehozunk.
Ha mindenkinek szerepet is adunk (az egyik beszámol, a másik jegyzeteli, a
harmadik kérdéseket tesz föl a beszámolónak), akkor ebben az osztályban tízen
referálnak, tízen kérdeznek, és tízen jegyzetelnek egyszerre.
A párhuzamos interakció a mikrocsoportokban egyidejűleg ad folyamatosan
teret a személyes megnyilvánulásokra, aminél pillanatnyilag nem ismerünk hatékonyabb tanulásszervezési elvet.
A párhuzamos interakció teszi lehetővé, hogy az egész osztály – mikrocsoportokban – egyszerre menjen végig olyan tanulási formákon, mint az egyéni
olvasás, értelmezés, jegyzetelés, közös értelmezés, problémamegoldás, egyéni
referátum stb. Kooperatív módszert alkalmazva a tanulók 5-7 fős „mikrocsoportokban” szereznek ismereteket, és ami ennél is fontosabb, alakítanak ki
magukban újabb és újabb kompetenciákat.

Építő és ösztönző egymásrautaltság
Ez az alapelv abból a megközelítésből indul ki, hogy a tudás közös, megszerzésében egymásra vagyunk utalva. A pozitív egymásrautaltság lényege, hogy
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úgy szervezzük a tanulási folyamatokat, hogy abban a tudáselsajátítás csakis
együttműködéssel legyen lehetséges. Vagyis olyan struktúrákat alakítunk ki,
amelyek együttműködésre ösztönöznek, vagyis amelyekben csak akkor tudnak
eredményesen tanulni a résztvevők, ha együttműködnek. Amennyiben egy kiscsoportban mindenkinek más anyagot kell feldolgoznia, de mindenkinek mindegyik anyagot tudnia kell, akkor megint csak együttműködésre ösztönözzük őket
magával a feladatkiosztással. Úgy adjuk az instrukciókat, hogy azokat csakis
együtt lehessen végrehajtani. Ezt nevezzük ösztönző egymásrautaltságnak.
Nem attól lesz a tanulók között együttműködés, hogy felszólítjuk őket az
együttműködésre, hanem ha felismerik az együtt tanulás szükségességét saját
tanulási élményeiken keresztül.
A pozitív egymásrautaltságnak tehát két fontos szempontot kell érvényesítenie a kooperatív tanulásszervezés során:
– úgy alakítjuk-e ki a tanulási folyamatainkat, hogy azok együttműködésre ösztönözzenek – ez az ösztönző egymásrautaltság
– valóban mindenkinek a tudására építeni lehet-e a tanulásszervezési
folyamat során – ez pedig az építő egymásrautaltság.

Egyenlő részvétel
A kooperatív tanulásszervezés egyik alapvető megközelítése a tudással kapcsolatban, hogy mindenkinek demokratikus alapjoga a tudáshoz való hozzáférés.
Mindenkinek joga van tudását gyarapítani. Az egyenlő részvétel kooperatív
alapelve tehát azt mondja ki, hogy a kooperatív tanulásszervezés tanulási folyamatait úgy kell megszervezni, hogy mindenki valóban hozzáférjen a közös tudáshoz.
A kooperatív tanulásszervezés nemcsak hangoztatja az egyenlő esélyeket,
hanem tanulásszervezési eszközökkel meg is valósítja azt.
– Mindenki számára biztosít egy támogató kiscsoportot, amelynek a
sikeressége az ő egyéni sikerességétől is függ.
– Mindenkinek szerepe lesz az egész közösség együtt tanulásával,
közös tudásának megalkotásával kapcsolatban.
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Egyéni felelősségvállalás és számonkérés
Az egyén szerepe a kooperatív tanulásszervezésben meghatározó. A kooperatív tanulás az egyén igényeiből, szükségleteiből, elvárásaiból indul ki. Arra törekszik, hogy mindenki – tanár és tanuló – egyéni igényei és szükségletei a közös tanulással kapcsolatban kielégüljenek. A tanulók azért dolgoznak kiscsoportokban, hogy mindenki folyamatosan, tehát amikor éppen szüksége van rá, meg
tudja fogalmazni a kérdéseit, igényeit, ötleteit, számot adhasson a tudásáról,
segítséget kérhessen, s ebben ne függjön a pedagógustól.
A mikrocsoportban a kooperatív rendszerekben mindenkinek van csoportbeli
szerepe. Ezek a szerepek az együtt tanulást segítő partneri viselkedésminták.
Olyan kompetenciák fejlesztésére kitalált dramatikus eszközök, csoportszerepek,
amelyekre a tanár és a tanulók feltárt igényei és szükségleti alapján szükség van.

A kooperatív csoport jellemzői
A kooperatív csoportmunka egyik alappillére az irányított csoportalkotás,
mely nélkül az egyén szintjén is megvalósuló tanulási folyamattervezés csak
nehezen képzelhető el. Különösen igaz ez azon csoportok esetén, melyek hoszszabb távon működnek együtt.
A kooperatív tanulás különböző iskolái alapvetően a heterogén csoportok
mellett foglalnak állást. Egyes iskolák (pl. Kagan) egyes esetekben (például a
nyelvtanulás) a homogén csoportokat is hasznosnak tartják. Az azonban fontos,
hogy a csoportösszetétel milyenségének garanciája csakis az irányított csoportszervezés lehet.
A különböző kooperatív iskolák különböző létszámú csoportokat tartanak a
legideálisabbnak. Összefoglalóan elmondható, hogy a páros munkától a hatfős
csoportig terjed a lehetséges csoportlétszám. Leggyakrabban a négyfős csoportokat használják, amelyek könnyen alakíthatók a párhuzamos interakció leghatékonyabb eszközévé, páros munkává.
A kooperatív csoportok szakszerű összeállításához a tanári feladatok a következők:
– az adott tématerületen a tanulói kompetenciák mérése
– a csoport szociometriájának megállapítása
– a nemi, vallási, nemzetiségi-etnikai különbségek figyelembe vétele.
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Az irányított csoportalkotás azt jelenti, hogy a fent felsorolt szempontok szerint létrejött listák alapján a tanár a lehető legkedvezőbb heterogén csoportokat
alkotja meg.

Differenciált környezet, osztályterem
A differenciáláshoz, a kooperatív munkához arra van szükség, hogy a tanár
megtanulja a termet mint „pedagógiai teret” használni, azaz eszköznek tekinti, és
didaktikai céljaihoz illesztve használja.
A következőkben néhány teremelrendezési modell kerül bemutatásra KoppOllé–Zágon (2008) alapján.
A jobb oldalon látható elrendezés az
egyik alapformátum az egyidejű egyéni,
páros és csoportmunkához. Amennyiben a
belső körből kiemeljük a gyerekeket, akkor lehetőség nyílik a körbeszélgetés kialakítására. A belső kör tanulóival a tanár
külön is foglalkozhat.
A kör közepén lévő szabad tér kihasználható az aktivitás és a demonstráció
minden formájára.

(Forrás: Kopp-Ollé–Zágon, 2008., 38. oldal)

Ezen elrendezés sokoldalú tanár-diák kontaktust tesz lehetővé.
A következő modellnél a padokat az
osztályterem falaihoz helyezzük el. Ekkor
lehetőséget kapunk arra, hogy egy időben
szóljunk az egész osztályhoz (pl.: előadás,
kísérlet), illetve körbeszélgetést folytathatunk. Átrendezés után a belső körben maradókkal a tanár külön tud foglalkozni, az
asztalok összetolásával a csoportmunka
feltételei kialakulnak.
(Forrás: Kopp-Ollé–Zágon, 2008., 38. oldal)
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A következő modell hasonló az előzőhöz, a középső szabad tér lehetőséget
nyújt az osztály- szintű körbeszélgetésnek
és a csoportszintű beszélgetésnek, a félkör
szétnyitásával létrejöhet a frontális oktatás.

(Forrás: Kopp-Ollé–Zágon, 2008., 39. oldal)

És végül egy speciális teremelrendezést mutatunk be, melynek lényege, hogy
a polcok és a falak létrehozásával három zóna keletkezik. A gyerekek úgy tudnak önállóan vagy közösen dolgozni, hogy a térelválasztók által nem zavarják
egymást. A polcoknak több funkciójuk is van, egyrészt polc (információgyűjtemények, játékok, agyagok számára), másrészt plakátfelület. A szabad tér egyfajta mozgásteret jelent, kiscsoportok beszélgetésének helyszíne, ezen felül teret
nyújt a frontális oktatás számára.

szőnyeg

polc

asztal
(Forrás: Kopp-Ollé–Zágon, 2008., 39. oldal)
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Összegezés
A differenciálás sok figyelmet kap az oktatás világában, és lényegében az
egyéni különbségek felismerésére való törekvést és olyan szervezeti stratégiák
keresését, alkalmazását jelenti, amelyek szem előtt tartják az egyéni különbségeket a fejlesztési folyamatban. Magyarországon is ismert a külföldön már virágzó
Humanisztikus Kooperatív Tanulás. Ez a módszer együttes egyszerre kiválóan
alkalmas az integrációra és a differenciálásra. A kooperatív tanulás egyfelől a
hatékony képességfejlesztést és ismeretátadást, másfelől az együttműködési és
kommunikációs készségek fejlesztését tűzi ki célul. Tehát birtokában vagyunk
olyan módszernek, mellyel a differenciálást heterogén csoportban alkalmazhatjuk.
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HATVANI ANDREA
A TEHETSÉGFEJLESZTÉS ÉS
FELZÁRKÓZTATÁS FELADATAIRA VALÓ
FELKÉSZÍTÉS, TEHETSÉGDIAGNOSZTIKA
ÉS FEJLESZTÉSI MÓDSZEREK
ELSAJÁTÍTÁSA
Bevezetés
Mind a kompetenciaalapú pedagógusképzés, mind a kompetenciaalapú oktatás nem képzelhető el anélkül, hogy a tehetséges gyerekek nevelésére, oktatására
ne fordítsunk minél nagyobb figyelmet.
Napjainkra megváltozott a társadalom elvárása az iskolával szemben, egyre
inkább előtérbe kerül az az igény, hogy a tanulókat differenciáltan, egyéni képességeiket, tulajdonságaikat figyelembe véve ismerjük meg és fejlesszük. Ez
természetesen nemcsak a leszakadó, alacsonyabb motiváltságú, esetleg gyengébb képességű gyerekek egyéni fejlesztését jelenti, hanem a kiemelkedő képességű, tehetséges tanulókét is.
Könnyen belátható, hogy mindez mennyire fontos mind a tehetséges tanuló
egyéni sorsa, mind a társadalom egésze szempontjából. Hiszen a fel nem ismert,
elkallódó tehetségek nemcsak saját életlehetőségeiket szűkítik be, de az ország
számára is veszteséget jelentenek.
Ennek a problémának a felismerése vezetett oda, hogy napjainkban a tehetséggondozás egyre nagyobb szerepet kap a közoktatásban, amit az egymás után
nyíló tehetségpontok sora és az újabb és újabb pályázatok megjelenése is bizonyít.
Ebben a tanulmányban a pedagógusok tehetségdiagnosztizáló, tehetséggondozó munkáját szeretnénk megkönnyíteni a téma szempontjából lényeges, alapvető területek rövid bemutatásával. Így a tanulmány a tehetség fogalmának tisztázása után – a teljesség igénye nélkül – taglalja a fontosabb tehetségmodelleket.
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Ezt követi a tehetséges diákok jellemzőinek, a tehetség típusainak a leírása.
Nyilvánvaló, hogy nem elég felsorolnunk ezeket a jellemzőket, hanem fel is kell
tudnunk ismerni, tudnunk kell fejleszteni. Így a tanulmány részletesen kitér a
tehetségdiagnosztika kérdéseire, majd röviden összefoglalja a tehetséggondozás
fontosabb elméleti megfontolásait. Természetesen bármilyen jelentős is az iskola
és a pedagógusok szerepe a tehetséges gyerekek életében, nem mehetünk el a
család és kortársak hatása mellett sem, így erről is szól egy rövid alfejezet. Végül a tehetségdiagnosztizáló, gondozómunka etikai vonatkozásait elemezzük.

A tehetség fogalma
A szakirodalomban a tehetség fogalmát sok helyen és sokféleképpen megfogalmazva olvashatjuk. Mi most Czeizel Endre definícióját idézzük. Eszerint a
tehetség nem más, mint egy potenciális lehetőség, ígéret, arra, hogy valaki valamilyen társadalmilag hasznos emberi tevékenységi körben kiemelkedő teljesítményt hozzon létre, úgy, hogy ez számára megelégedettséget, sikerélményt jelentsen (Czeizel, 1997).
Czeizel három tehetségfogalmat javasol megkülönböztetni: a potenciális tehetséget (giftedness), a megvalósult tehetséget (talent – talentum) és a párját
ritkító tehetséget (genius - géniusz). Az első két tehetségfogalom szükségessé
teszi az adottság és a képesség fogalmának tisztázását. A kettő között az alapvető eltérés az, hogy amíg az adottság egy genetikailag megalapozott lehetőséget,
de csakis lehetőséget jelent, addig a képesség már a teljesítményben realizálódó
kézzel fogható teljesítményt. Nyilvánvaló, hogy a képesség az adottságok és a
környezeti hatások kölcsönhatásából bontakozik ki (Czeizel,1997).
Mindebből következik, hogy a potenciális tehetséget inkább az öröklés, míg a
megvalósult tehetséget az öröklés és a környezet együttesen határozza meg.
Napjainkban a legtöbb elméletalkotó egyetért abban, hogy mind az öröklés,
mind a környezeti hatások fontosak a tehetség létrejöttében. Nem mindig volt ez
azonban így.
A XX. század elejének egyes elméletalkotói, mint például Galton, az öröklés
kizárólagos szerepét hangsúlyozták.
Galton két törvényszerűséget tételezett fel a tehetség öröklésében. Az egyik a
„Családi ősörökség” törvénye: ez azt jelenti, hogy a családban megjelenő közös
gének generációról generációra öröklődnek. Gondoljunk olyan családokra, mint
például a Bach család, ahol bizonyos típusú tehetség – nevesen a zenei – a család
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több generációján keresztül több családtagnál is jelentkezik. A másik a „Vissza
az átlaghoz” törvénye – a kivételes társadalmi teljesítményre képes emberek
gyermekei kevésbé jó képességűek, mint a szüleik (Czeizel, 1997).
Ugyancsak a XX. század első feléhez köthető a pszichológiában a
behaviorizmus, és ezzel a szociáldeterminikus elméletek megjelenése, amelyek
csak és kizárólag a környezeti hatások és a tanulás szerepét hangsúlyozták.
Napjainkra jól látszik mind a két megközelítés egyoldalúsága. A modern
genetika azt az álláspontot képviseli, hogy az emberi képességek, teljesítmények
terén a gének adják meg a „tól-ig” határt, de hogy ezen belül ki mivé alakul, azt
a környezeti hatások, azaz a nevelés dönti el (Czeizel, 1997).

Tehetségmodellek
A tehetség fogalma után ismerkedjünk meg annak összetevőivel is. A tehetség összetevőit számtalan modell próbálta leírni. Nézzük a legismertebbeket.
A XX. század első felében kialakított modellek az intelligencia szerepét
emelték ki – meglehetősen egyoldalúan –, amikor tehetségről gondolkodtak. Ez
jellemezte például az előbb említett Galton elképzeléseit is (Balogh, 2006,
Gyarmathy, 2006).
Ezek közül a modellek közül a legismertebb Terman elképzelése. Terman
meglehetősen egyoldalú elméletében úgy gondolta, hogy a magas intellektus
önmagában az, ami a tehetséget meghatározza. 1922-től kezdődő sokszor idézett
longitudinális vizsgálatában több mint 1500 140 feletti IQ-jú 11–14 év közötti
gyermeket vizsgált évtizedeken keresztül. A vizsgálatok eredményei végül meggyőzték Termant, az intelligencia önmagában nem elegendő a tehetség megmagyarázásához, a személyiség és a környezet is hatással van fejlődésre, és ezek
együtt határozzák meg az illető sikerességét az életben (Balogh, 2006,
Gyarmathy, 2006, Czeizel, 2007).
A későbbiek közül az egyik legismertebb modell talán Renzulli modellje.
Mint az ábrán is láthatjuk, három tényezőt vett figyelembe:
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Balogh, 2006
Az átlagon felüli képesség Renzulli modelljében mind a specifikus, mind az
általános képességekre vonatkozik. Az általános képességek közé tartozik a magas szintű elvont gondolkodás, a verbális és számgondolkodás, a jó memória, a
téri viszonyok átlátása, az alkalmazkodóképesség és a gyors, pontos és szelektív
információfeldolgozás. A specifikus képességek ezek kombinációi valamilyen
speciális területen, mint például a statisztika, vagy a szobrászat, alkalmazva. A
feladat iránti elkötelezettség a feladat iránti vonzódást, lelkesedést jelenti, míg a
kreativitást a megszokott értelemben használja a szerző. Ennek a három komponensnek az együttes jelenléte szükséges ahhoz, hogy valakit tehetségesnek tekinthessünk (Balogh, 2006, Gyarmathy, 2006).
Mönks ezt a modellt fejlesztette tovább azáltal, hogy a személyiségen belüli
tényezők mellett a külső tényezőknek is jelentős szerepet tulajdonított:

Balogh, 2006
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A belső tényezők közül a kivételes képességeket – amelyek közé ideomotoros, művészi, intellektuális, társadalmi képességeket sorol –, a motivációt,
az akaraterőt és a kreativitást emelte ki. A külső tényezők közül elsősorban a
családnak, a kortársaknak és az iskolának tulajdonított jelentős szerepet (Balogh,
2006).
Czeizel modelljében szintén belső és külső tényezőket különböztetett meg.

Czeizel, 1997
A belső tényezők hasonlítanak a Renzulli- és a Mönks-féle modell belső tényezőihez, csupán a kivételes képességeket bontja tovább általános intellektuális
képességekre és specifikus képességekre. Az általa figyelembe vett környezeti
tényezők kiegészülnek az össztársadalmi hatásokkal, hiszen egy adott kor társadalmi-politikai berendezkedése jelentősen befolyásolja azt, hogy milyen típusú
tehetség milyen könnyen tud érvényesülni. Ezt kiegészítette a „Sors-faktorral”,
amellyel a véletlen tényezők, a szerencse hatását emeli be a modellbe (Czeizel,
1997, Balogh, 2006). Gondoljunk arra, hogy például Petőfi Sándornak milyen
további lehetőségei lettek volna a költészete kibontakoztatására, ha nem hal meg
26 évesen a segesvári csatatéren.
Csillag alakú elrendezése ellenére Tannenbaum modellje több elemében is
közös Czeizel modelljével.
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Balogh, 2006
Tannenbaum a következő öt elem eredőjének tekinti a tehetséget: általános
intellektuális képességek és olyan speciális képességek, amelyek révén a személy kiemelkedik a többiek közül, amiért társai nagyra becsülik. Ez a két tényező így vagy úgy az előző modellekben is megjelent, ezeket azonban Tannenbaum kiegészíti olyan egyéb – nem intellektuális – személyiségjellemzőkkel,
mint önkép, motiváció, feladatorientáció, önérvényesítés, nonkomformitás stb.
Ezek egy része a korábbi modellekben is megjelenik a motivációs tényezőkön
keresztül, más része azonban nem. Mönkshöz és Czeizelhez hasonlóan negyedikként környezeti tényezőket is figyelembe vesz, mint például a gyerek családja, iskolája, barátai. Ami Czeizelnél a „Sors-faktor”, az Tannenbaumnál „Szerencse” faktorként jelentkezik (Balogh, 2006, Gyarmathy, 2006).
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A tehetséges gyermekek jellemzői – a tehetségesek
tulajdonságai
A fent említett modellek a tehetség összetevői között megemlítenek több
olyan tulajdonságot is, amelyet személyiségjellemzőnek tekinthetünk. Ilyen például az intelligencia, a kreativitás, az akaraterő, a motiváció, az énkép stb. De mi
jellemzi ezenkívül a tehetségeket?
Balogh László (2006) idézi Van Tassel-Baska jellemzését, aki a tehetséges
gyermekek tulajdonságait két csoportra, kognitív és affektív tulajdonságokra
osztotta.
A kognitív jellemzők a következőek:
– szimbólumok és szimbólumrendszerek gyakori használata
– magas koncentrációs kapacitás
– szokatlanul jó memória
– fejlődési előnyök, ami gyakran azzal jár, hogy szellemi és fizikai
fejlettségük nincs összhangban, az előbbi meghaladhatja az utóbbit
– korai érdeklődés a beszéd iránt, korai beszédfejlődés
– kíváncsiság, tanulásvágy
– önálló tanulásra hajlam
– sokrétű érdeklődés
– kreativitás.
Az affektív tényezők a következőek:
– magas igazságérzet
– jó humorérzék
– érzelmi intenzitás, amely túlérzékenységhez vezethet
– az élet és a halál értelmének korai felfogása
– maximalizmus önmagával és másokkal szemben
– sok energia
– erős kötődés részint emberekhez (gyakran nála idősebb, vagy felnőtt személyekhez), részint szakmai tevékenységekhez.
Természetesen a lista nem teljes, más jellemző tulajdonságait is kereshetnénk a tehetségnek. A másik oldalról nézve nem minden tehetséges gyerek jellemezhető az összes jellemzővel, mint ahogy lehet valaki tehetséges eme jegyek
valamelyike nélkül is (Balogh, 2006).
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A különböző tehetségtípusok és jellemzőik
A lehetséges tehetségtípusok közül a nyelvi, a matematikai, a zenei, a képzőművészeti, a sport, a társas tehetséget emeljük ki ebben a fejezetben.
A nyelvi tehetség
Tekintettel arra, hogy a nyelv egy állandóan változó nyitott rendszer, nagyon
nehezen mérhető a nyelvi tehetség. Ráadásul kultúránként mást tekintenek a
nyelvi tehetség kritériumainak. Sok funkció összetett működése adja.
A következő, egymástól akár független tulajdonságok jellemzik:
– orális kifejező képesség
– olvasás
– idegen nyelv – dialektusok idegen nyelv utánzása
– kreatív írás – költői, írói képesség
– általános verbális gondolkodás (Gyarmathy, 2006).
A matematikai tehetség
Azonosítását nehezíti, hogy különböző életkorokban más-más módszert igényel, hiszen a matematikaoktatás és a gondolkodás fejlődése miatt más-más
életkorban más-más matematikai tudást várunk el. A matematikában viszonylag
kevés ismeret és tapasztalat alapján is jó eredményeket lehet elérni. Ebből következik, hogy a matematikai tehetség általában korán megmutatkozhat. A tapasztalat azt mutatja, hogy a kiemelkedő korszakalkotó matematikusok fiatalon,
akár már a húszas éveik elején is nagy eredményeket érhettek el, viszont idősebb
korukban, negyvenes éveik után már ritka volt a kiemelkedően nagy teljesítmény.
A matematikai tehetségre jellemző:
– korán érdeklődik a számok iránt, esetleg gyerekként megszemélyesíti, kedvenc számai vannak
– szereti a számjátékokat, rejtvényeket, kirakójátékokat
– csodálatba ejtik a matematikai tények és formulák
– kiváló az emlékezete számokra, formulákra
– rugalmas gondolkodása a matematikai struktúrák és minták terén
– kiemelkedően jó a vizuális emlékezete
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–
–
–
–
–

jó képességek a problémák és az absztrakt problémák vizualizációjában
a matematikai problémákat könnyen általánosítja
hasonló problémákra már a közbülső logikai lépések kihagyásával
reagál
egyszerű, elegáns megoldásokat keres a matematikai problémákra
hajlamos a verbális problémákat is egyenletben megfogalmazni,
kezelni (Gyarmathy, 2006).

A képzőművészeti tehetség
A normális rajzfejlődést sokan tanulmányozták, így innen lehet tudni, hogy
az óvodás korosztályt meglepő kreativitás és kifejezőerő jellemzi. Ez azonban az
iskoláskorban általában csökken, az iskolások valóságszerű ábrázolásra törekszenek, így konvenciók és sablonok határozzák meg – még a képzőművészetileg
tehetségesek – rajzait is. Viszont a tehetségesek – szemben a többiekkel – később ezen felülemelkednek, kialakítják saját stílusukat. Ritka hogy nagyon korán
kiderüljön a képzőművészeti tehetség, de az is, hogy csak a felnőttkorban, bár
erre is van példa, gondoljunk például Csontváry Kosztka Tivadarra, aki csupán
élete második felében kezdett el festeni tanulni, bontakoztatta ki képzőművészeti
tehetségét.
A képzőművészeti tehetséget jellemzi:
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

már kétéves kor körül felismerhető alakokat tud rajzolni
gyerekkori rajzai részletgazdagok
gyerekkori rajzai realisztikusak
ügyesen és szívesen másol képeket
szereti magát rajzban kifejezni
kiváló a vizuális emlékezete
jól teljesít vizuális feladatokban
kiemelkedő a vizuális memóriája
a képeken látható változásokat könnyen észreveszi
gondolkodása vizuális
rajzaiban sok az újszerű elem, ötlet.

A képzőművészeti tehetség azonosítása igen nehéz. Kevés és bizonytalan
eredményű a standard teszt. Legésszerűbb azonosítási mód a tehetséggondozás:
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az érdeklődő diákok vegyenek részt valamilyen képzőművészeti programban, és
idővel kiderül, mennyire tehetségesek (Gyarmathy, 2006).
A zenei tehetség
Ez az egyik legkorábban megmutatkozó tehetségtípus gyakran már 6 éves kor
előtt megmutatkozik, mivel kevéssé függ az általános mentális fejlődéstől. Többféle, egymástól akár teljesen eltérő tehetséget is idesorolunk, hiszen zeneileg
tehetséges a zeneszerző, de az előadóművész is. Bár a kettő, mint például Mozart
esetében gyakran együtt jár, de külön-külön is elképzelhető. Általában erős felettes én és belső kontroll jellemzi, hiszen különben nem lenne türelme a sok gyakorláshoz. A tizenéves zenészek gyakran krízisbe kerülnek, amikor a gyermeki
spontaneitást már elveszti, de a felnőtt játékstílusa még nem alakult ki. Ebben az
időben sokan abbahagyják, és így elkallódik a tehetségük.
A zenei tehetség jellemzői:
– már kétéves kora előtt tud dallamokat énekelni
– gyakran van a családjában zenész vagy zenerajongó
– különösen érzékeny a hangokra
– jó a hallása, könnyen azonosít hangokat, akkordokat
– jó a ritmusérzéke
– a hangerősséget hatásosan tudja változtatni (érzi a zenei érzelmi hatást)
– könnyen emlékszik dallamokra
– kitartóan és nagy koncentrációval foglalkozik zenével
– szeret zenét hallgatni
– saját dallamokat szerez, könnyen átalakít egy dallamot, talál ki variációkat
Azonosítása egyszerű, a zenészek szerint a kivételes tehetségű gyerek könynyen felismerhető (Gyarmathy, 2006).
A mozgás- és sporttehetségek
A sporttehetség napjainkban abban az értelemben nagy elismertségnek örvend, hogy az emberek figyelemmel kísérik a sporteseményeket, büszkeséggel
tölti el őket, ha városuk, országuk stb. sportolói sikereket érnek el, jóval inkább,
mintha az ország tudósai alkotnának valami kiemelkedőt. Ennek az elismertségnek ellenére sosem tartják a sportolókat olyan alkotó tehetségnek, mint a tudó-
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sokat vagy a művészeket. A sporttehetség az élet első felében bontakozik ki,
kevés olyan sportág van, ahol a középkorú emberek is jelentős sikereket tudnak
elérni.
Bár bizonyos sportágakhoz megfelelő alkati sajátosságok kellenek, ennek ellenére nem lehet általános sporttehetségről beszélni. Hiszen ugyanazzal a fizikaiszellemi képességgel több sportágban is sikeres lehet az ember. Ugyanakkor a
korai szelekció megakadályozza, hogy valaki több területen is kibontakozhasson. A megfelelő fizikai adottságok mellett pszichésen fontos a terheléstűrés, a
koncentrációs képesség, az akaraterő, a siker- és a kudarctűrés, valamint az a
mozgósítási képesség, amelynek segítségével a legjobbat ki tudja hozni magából
versenyhelyzetben (Gyarmathy, 2006).
Társas/vezetői képességek:
A tehetségnek ez a formája kevésbé elfogadott még ma.
A következő részképességek jellemzik Hunt és Abroms listái alapján:
– képesek a különböző társas helyzeteket jól megítélni
– jó a név- és arcmemóriájuk
– képesek a különböző arckifejezések alapján mások mentális állapotát felismerni
– képes pontosan megfigyelni és értékelni az emberi viselkedést
– a társas információk ismerete (filmek, sport, autók, magazinhírek)
– felismeri a szavak mögöttes értelmét
– felismeri mások szükségleteit, igényeit
– élvezi, ha emberek között van, magas szintű szociabilitás jellemzi
– hajlamos a társait befolyásolni
– korának megfelelő szinten felelősen viselkedik (Gyarmathy, 2006).

A tehetségdiagnosztika fogalma, területei
A tehetségazonosítás/ beválogatás elméleti megfontolásai
Ha tudjuk, mi jellemzi a tehetséget, akkor már csupán arra van szükség, hogy
ezeket a tulajdonságokat valahogy azonosítani is tudjuk.
A diagnosztika görög eredetű szó, „diagnoszisz” megkülönböztető ítéletet jelent. A pszichológiában a dignosztika kifejezést a lelki jelenségek felismerése,
vizsgálata értelmében használjuk, így a tehetségdiagnosztika a tehetséggel kap-
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csolatos lelki, viselkedésbeli, teljesítménybeli, környezeti tényezők vizsgálatát
jelenti (Mező, 2008).
A tehetségdiagnosztika célja hármas: egyrészt a tehetségazonosítás, a tehetséges gyerekek megtalálása, másrészt a beválogatás különböző tehetségfejlesztő
programokba, harmadrészt az adott programok hatásvizsgálata.
A tehetségazonosítás
A tehetségazonosítást két értelemben használják: egyrészt arra a folyamatra,
amelynek célja egy adott személy tehetségének megállapítása, másrészt általában a tehetséges személyek megtalálására, a „fejvadászatra” is.
A tehetségazonosítás tervezésénél Mező Ferenc hat lépést különít el:
A tehetségazonosítás céljának, területének meghatározása az első lépés, hiszen ahhoz, hogy a tehetséget felismerhessük fontos tisztázni, hogy milyen típusú tehetséget, például képzőművészeti, zenei, sport- stb. keresünk és miért.
Ezt követi az alkalmazandó tehetségkoncepció, tehetségmodell meghatározása. Ez azért fontos, mert a kiválasztott modell ad értelmezési keretet a későbbi
vizsgálathoz. Itt a meglevő modellek közül bármelyiket választhatjuk, de természetesen fontos, hogy figyelembe vegyük azt is, hogy az adott modell mennyire
illeszkedik az azonosítás céljához. Így például mondjuk egy képzőművészeti
tehetség azonosításánál nem biztos, hogy a leghasznosabb Terman egyoldalúan
az intellektus jelentőségét hangsúlyozó modelljét választani.
A harmadik lépés ennek alapján a vizsgálandó kritériumokat, tényezőket
meghatározni, amelyek a kiválasztott tehetségmodell főbb elemeiből származnak.
Ezt követi a vizsgálatsorozat megtervezése. Fontos, hogy ennek során a tehetségküszöböt figyelembe vegyük. A tehetségküszöb az a minimális teljesítmény,
amit valakinek el kell érnie ahhoz, hogy tehetségesnek tekintsük. Ez például az
előbb említett Terman-féle modellben a 135–140 feletti IQ-nak felel meg.
A tehetségazonosítás szintezése annak az eldöntését jelenti, hogy egy vagy
több fordulóban tervezzük a vizsgálatot. És természetesen fontos a tehetségazonosítás technikai (hely, idő, cselekmény), illetve pénzügyi tervezése is (Mező,
2006).
Herskovits Mária szerint az azonosítás során a következő szempontokat mindenképpen érdemes figyelembe vennünk. Véleménye szerint minél több vizsgá-
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lati módszert kell az adott diagnosztikai folyamatban alkalmazni, hiszen egy
módszer sem tud önmagában eléggé széles körű képet mutatni. Azt gondolja,
hogy érdemesebb inkább többlépcsős azonosítási folyamatot alkalmazni: így az
egyre nehezedő feladatok kevésbé terhelik, frusztrálják azokat, akik kevésbé jó
képességűek, hiszen azok az igazán nehéz feladatokig el sem jutnak. Felmerül
az a kérdés is, hogy a vizsgált tanulók hány százalékát tekintsük tehetségígéretnek. Herskovits 30%-ban határozza ezt meg. Ez azért is fontos, mivel a tehetségek azonosításának csak akkor van értelme, ha a felismerést adekvát fejlesztés is
követi. (Eltekintve a pusztán tudományos kutatás célját szolgáló vizsgálatoktól.)
Különben az, hogy valaki tehetségígéret csak üres szó és címke marad. Ez akár
káros is lehet. Felhívja a figyelmet arra is, hogy csak olyan tanulókat vonjunk be
a tehetségazonosítás–beválogatás folyamatába, akik maguk is motiváltak, elkötelezettek a dolog iránt (Mező, 2006).
Beválogatás
A tehetségazonosításhoz hasonlóan ezt a kifejezést is két értelemben használják, egyrészt arra a folyamatra, amikor egy adott személy számára próbálják a
megfelelő tehetségprogramot megtalálni, másrészt arra, amikor egy már meglevő, létező programhoz keresnek megfelelő embereket.
A tervezésnek ugyanaz a 6 fő lépése van, mint a tehetségazonosítás tervezésének, hiszen, ha elfogadjuk Herskovits előbb említett véleményét, akkor láthatjuk, hogy a gyakorlatban a tehetségazonosítás és a -beválogatás folyamata összefonódik.
Mező Ferenc mégis a következő lényeges különbségekre hívja fel a figyelmet. Az első lényeges különbség, hogy míg a tehetség azonosításánál csak a
tehetségkoncepcióból származó kritériumokat kell figyelembe venni, addig a
beválogatásnál egyéb fontos szempontok is megjelenhetnek. Ilyen lehet az életkor, hiszen bármennyire is egyformán tehetséges mondjuk matematikából két
tanuló, ha az egyik 10 a másik 16 éves, nyilván nagyon nehéz lenne olyan tehetséggondozó programot tervezni, amely mindkettőjük számára egyformán hasznos, részint az életkori sajátosságok, részint az előképzettség különbözősége
miatt. Számíthat a lakhely is, hiszen a lakóhelyen nagyon távol szerveződő programok csak akkor jöhetnek szóba, ha azok valamiféle rövid idejű, bentlakásos,
intenzív programok, például egy nyári tábor. Számíthat a tanuló egészségügyi
állapota is stb.

63

A másik, amit el kell dönteni, hogy ragaszkodunk-e ahhoz, hogy a tehetségkoncepció minden egyes elemének megfeleljenek azok, akiket egy adott tehetséggondozó programba beválogatunk. Így előfordulhat, hogy a keresett személy
tulajdonságai és a tehetségkoncepció teljesen, részben vagy egyáltalán nem felel
meg egymásnak. Például ha a Renzulli-féle modellben gondolkodunk, akkor azt
várjuk, hogy a keresett személy átlag feletti kreativitással, motivációval és kivételes képességekkel rendelkezzen, vagy beérjük azzal, ha ezek csak részben jellemzik a beválogatott személyt.
A beválogatás során a tehetségküszöb mellett az úgynevezett beválogatási
küszöböt is meg kell határoznunk. Ez az a teljesítményintervallum, amelybe a
személy teljesítményének esnie kell ahhoz, hogy a programba beválogassuk.
Megkülönböztetünk alsó és felső beválogatási küszöböt, az előbbi a minimális,
az utóbbi a maximális elérendő teljesítményt jelenti. Talán furcsán hangzik a
felső küszöb alkalmazása, de gondoljunk arra, hogy egy nagyon kiemelkedő
tehetség nem sokat profitál egy olyan programból, amit nála alacsonyabb teljesítményű gyerekeknek terveztek. Természetesen ez csak akkor etikus, ha a
„túltehetségeseknek” is tudunk valami, a mienknél hatékonyabb programot javasolni. Hiszen nyilván az se megoldás, ha azért, mert annyira tehetségesnek
tartjuk, aztán egyáltalán nem fejlesztjük. A kétféle (alsó, felső) küszöböt különkülön és együtt is használhatjuk
Természetesen a tehetségküszöb és az alsó beválogatási küszöb egybeeshet,
de ez nem feltétlenül kell, hogy így legyen. Gondoljunk arra, hogy ha a Terman
modell-féle 140 IQ-t nemcsak tehetség-, hanem beválogatási küszöbnek is használjuk, akkor részint elég kevés résztvevőnk lesz a programban, részint nagyon
sok egyébként kiemelkedő képességű gyerek ellátatlanul marad (Mező 2006).
Hatásvizsgálat
A hatásvizsgálatra egy már megvalósult tehetséggondozó program esetében
kerülhet sor. Vonatkozhat magára a programra, hogy az abban részt vevő csoport
miben változott, mit profitált belőle. De vonatkozhat egy adott személyre is,
hogy számára mit jelentett az adott programban való részvétel.
A hatásvizsgálatra a fejlesztő program közben és utána is sor kerülhet. Nyílván ez előbbi előnye, hogy eredményei alapján esetleg módosíthatunk még a
befejezése előtt a programon. Míg az utóbbi abban segíthet, hogy eldönthessük,
kell-e, érdemes-e átdolgozni az adott programot egy későbbi felhasználás céljá-
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ra, vagy jól működik eredeti állapotában. Esetleg annyira rosszul, hogy nem is
érdemes többet használni.
A hatásvizsgálat vonatkozhat arra az adott készségre, készségekre, amit az
adott programmal fejleszteni akartunk. De vonatkozhat olyan hatásokra is, amelyek általánosabbak. Például egy matematika tehetségfejlesztő program a matematikai készségek mellett fejlesztheti a logikai képességeket stb. is (Mező
2006).
Hany hívja fel a figyelmet arra, hogy a tehetségdiagnosztika során minél több
gyerek kerüljön bele a szűrésbe. Külön figyelmet igényelnek a fogyatékkal élő
és hátrányos helyzetű gyerekek, esetleg matematikai és természettudományos
területen a lányok is (Gyarmathy, 2006).
Nézzük, konkrétan milyen lehetőségek vannak a tehetségdiagnosztikában, és
ezek hogyan használhatóak a pedagógusok számára.

Módszertani lehetőségek a tehetség felismerésében,
azonosításában
Sternberg 5 kritériumot jelölt meg, amit meg kell vizsgálni a tehetség megítélésekor:
– kiválóság: valamilyen területen a társainál kiválóbbnak kell lennie
– ritkaság: olyan területen legyen kiemelkedőbb a társainál, amely területen csak kevesek tudnak hasonló eredményeket elérni
– teremtőképesség: teljesítmény
– kimutathatóság: teszt által értékelhetőség.
Értékesség: a társadalom számára értékes teljesítmény (Gyarmathy, 2006).
Hogyan, milyen módszerekkel tudjuk meghatározni mindezeket?
Az azonosításban a nemzetközi szakirodalom szerint a következőeket szokták
használni:
– Az iskolai eredmények, osztályzatok elemzése, mivel a tehetséges
tanulók – legalábbis a tehetségtípusuknak megfelelő tantárgyakban
általában jól teljesítenek.
– A versenyhelyzetben nyújtott eredmények. Különböző tanulmányi
versenyek eredményeinek elemzése.
– Különböző pszichológiai tesztek, pl. IQ-tesztek eredményének
elemzése.
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–

A tanári, szülői, kortársi vélemények, értékelések elemzése
(Gyarmathy, 2006).

Míg az első három módszer viszonylag objektív eredményt ad, addig a negyedik meglehetősen szubjektív, bár amennyiben a különböző vélemények egybeesnek ez is nagyon informatív és hatékony lehet.
A hatékony mérési eljárásokat a következőek jellemzik:
– Relevancia: ez azt jelenti, hogy a vizsgáló eljárás megfelel a későbbre tervezett tehetséggondozó programnak.
– Megbízhatóság: ez azt jeleni, hogy a mért eredmények megfelelnek
más, ugyanerre a célra kidolgozott módszerek eredményeivel.
– Érvényesség: ez azt jelenti, hogy az adott módszer tényleg azt méri,
aminek a mérésére kidolgozták.
– Normatívák, sztenderdek: tudjuk, hogy mit tekintünk az adott vizsgáló eljárással mérve kiemelkedő, átlagos vagy éppen átlag alatti
eredménynek.
– Plafonhatás kizárása: ez azt jelenti, hogy a feladat elég nagy kihívás
legyen a vizsgált populáció számára. Ellenkező esetben mind a tehetséges, mind a kevésbé tehetséges gyerekek teljesíteni tudják
könnyedén a feladatot, ami így nem diszkriminál közöttük.
– A tesztelfogultság kizárása: ez annak a kizárását jelenti, hogy az
adott módszer ne adjon előnyöket, vagy ne nyújtson hátrányt a
vizsgált minta egyetlen tagja számára sem (Gyarmathy, 2006).
Amennyiben teszteket használunk, ez felveti a kompetencia kérdését is: bizonyos teszteket, például intelligenciateszteket, személyiségteszteket csak pszichológus alkalmazhat.
Nézzük meg hát, melyek azok a módszerek, amelyek nem haladják meg a
pedagógusok kompetenciáit, és így bátran használhatók a tehetség vizsgálatában.
A pedagógus főbb módszerei:
–
–
–
–
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a tanulók megfigyelése (pl.: órán, foglalkozáson, szabadidőben stb.)
kérdőíves módszerek (pl.: attitűdskálák, értékvizsgálatok, a tanulási
stílus feltárása stb.)
interjútechnikák (pl.: a tanulók kapcsolatrendszerének feltérképezése, megismerésre anamnézis stb.)
dokumentumelemzés (tanulói munkák, rajzok stb.).

A tanulók megfigyelése: Ez az egyik legegyszerűbb és egyben leggyakrabban
alkalmazott módszer. A megfigyelés lehet strukturált és strukturálatlan. A strukturált megfigyelés előre megtervezetten meghatározott szempontok szerint történik, míg a strukturálatlan megfigyelésnél nincs ilyen. A megfigyelés lehet rendszeres és alkalmi is (Dávid, E. Varga, Farkas, Hidvégi, Lukács, 2006, K. Pálffy
1989).
A tehetség azonosításában mind a strukturált, mind a strukturálatlan megfigyelésnek szerepe lehet. Hiszen amikor a pedagógusnak feltűnik az osztályában
egy-egy valamiért kiemelkedő tanítvány, akkor – ha nem is tudatosan –, de a
strukturálatlan megfigyelést használja, és persze akkor is, amikor ugyanezt a
gyereket elkezdi – immár tudatosan – megfigyelni különböző tanítási-tanulási
helyzetekben. Természetesen amint előre eltervezett szempontok szerint kezdi a
gyereket figyelni, úgy válik a megfigyelés strukturálttá.
A tehetséges gyerekek megfigyeléséhez többféle szempontsor is létezik a
szakirodalomban. Gyarmathy (2006) idézi Krechevsky és Gardner szempontrendszerét. A kutatópáros a gyerek reakcióit figyelte meg egy adott feladat közben. A megfigyelési szempontjaik a következőek voltak:
– könnyen bevonódó vagy vonakodó
– magabiztos vagy óvatos
– játékos vagy komoly
– koncentrált vagy könnyen elterelhető
– kitartó vagy frusztrálja a feladat
– eltűnődik a munkáján vagy impulzív
– lassú vagy gyors
– vizuális, auditív vagy kinesztetikus ingerekre reagál
– módszeres megközelítést mutat vagy módszertelen
– saját beosztásában dolgozik vagy a feladat alapján
– talál-e humort a feladatban
– váratlan módon használja az anyagot
– a részletekre figyel-e vagy áttekintő
– kíváncsi-e az anyagra
– érdekli-e a helyes válasz
– a felnőttel való interakcióra koncentrál-e
– átalakítja-e az anyagot (Gyarmathy, 2006).
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Kérdőíves módszerek: A pedagógusok szintén gyakran és szívesen használják
munkájuk során a kérdőíveket. Ezek jelentős része az öndefiníción alapul. Ezen
azt értjük, hogy a kérdőív kitöltője saját magáról kialakított elképzelése, énképe
mutatkozik meg a kérdőív eredményeiben. Hiszen a kérdőív kérdéseiben őt kérdezzük meg arról, mit gondol saját magáról bizonyos összefüggésekben. Ebből
fakadóan a módszer szubjektívebb, mint mondjuk egy személyiségteszt, előnye
viszont, hogy elősegíti azt, hogy a kitöltője önmagáról gondolkozzon, így egyfajta belső munkát igényel (Dávid, E. Varga, Farkas, Hidvégi, Lukács, 2006, K.
Pálffy 1989). A kérdőívek egy másik típusát, nem saját magára nézve, hanem
másra nézve tölti ki az ember, például a tanár vagy a szülő a diákjára nézve.
Ezek természetesen objektívebbek, mint az öndefiníciós kérdőívek, de az elfogultság szerepével itt is számolni kell.
A tehetség felismerésében a kérdőívek mindkét fajtáját alkalmazni szokták.
Az egyik legismertebb pedagógusok számára készült kérdőív a RenzulliHartmann skála, amely a tanulási jellemzők, a motivációs jellemzők, a kreativitás jellemzői és a vezetői-társas jellemzők alapján azonosítja a tehetséget (Mező,
2003).
Interjú: Az interjúkészítés is gyakori eszköz a pedagógus kezében. Az interjú
lehet strukturált, amikor is előre meghatározott kérdéssor alapján dolgozunk, és
strukturálatlan, amikor a kérdések konkrét megfogalmazása és sorrendje az interjúszituációhoz alkalmazkodik (Dávid, E. Varga, Farkas, Hidvégi, Lukács,
2006, K. Pálffy 1989). Az interjú alanya lehet a megismerni kívánt tanuló, de
lehetnek a szülők, a pedagógus kollégák vagy akár a kortársak-iskolatársak is.
Az interjútechnikát szintén alkalmazhatjuk a tehetség felismerésében, hiszen
sok olyan információhoz juthatunk általa, amit egyébként nem kapnánk meg.
Gondolunk például arra, hogy egy szülővel készített anamnézis során képet kaphatunk a gyerek korai fejlődéséről, tehetségének korábbi jeleiről, érdeklődésének
iskolán kívüli megnyilvánulásairól stb.
Dokumentumelemzés: Ez valamilyen, a tanulóra vonatkozó dokumentum
módszeres elemzését jelenti. Ezek lehetnek a tanulók saját munkái, a szülőktől
vagy kollégáktól származó dokumentumok, más szakemberektől származó dokumentumok és természetesen hivatalos iratok is (Dávid, E. Varga, Farkas, Hidvégi, Lukács, 2006).
Nyilvánvaló, hogy a tehetségre ezekből is következtethetünk, egyértelmű
például, hogy egy képzőművészeti tehetség rajzai, festményei tükrözni fogják
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tehetségét. De például a korábbi osztálynaplók, bizonyítványok elemzése is
árulkodhat tanítványunk kiemelkedő képességeiről.
Bár a tesztek az esetek többségében nem tartoznak a pedagógus kompetenciájába, mégis érdemes pár szót szólni róluk, hiszen gyakran alkalmazzák a tehetség felkutatásában.
Ezek olyan eljárások, amelyeket mindig ugyanúgy, ugyanolyan instrukciókkal alkalmaznak, és amelyeknek eredményeit korábban meghatározott sztenderdekhez viszonyítják. A sztenderdek nagy létszámú populáció vizsgálata révén
meghatározott átlag- értékek, amelyekhez viszonyítva megállapíthatjuk, hogy az
adott személy az adott jellemző tekintetében átlagos, vagy attól – akár pozitív,
akár negatív irányban – eltérő teljesítményt nyújt-e. Két nagy csoportjuk a különböző teljesítménytesztek, mint például az intelligencia-vagy figyelem- vagy
emlékezettesztek, illetve a személyiségtesztek (K. Pálffy, 1989). Alkalmazásuk
általában pszichológus feladata.
A tehetség összetevői és a felismerésükre szolgáló módszerek
A tehetség összetevői közül az általános értelmesség, a speciális képességek,
a kreativitás és a motiváltság vizsgálata a leggyakoribb. Nézzük, melyik esetben
milyen lehetőségek vannak.
Általános értelmesség
Az intelligencia mérésére számtalan teszt létezik. Ezek egy része egyéni, míg
más része csoportos vizsgálatot is lehetővé tesz. Az egyénileg felvehető tesztek
közül ma Magyarországon a kisebb gyerekek (3–14 évesek) vizsgálatára általában a Budapesti Binet-tesztet, illetve a MAWGYI-R-t használják, prepubertástól
alkalmazható a MAWI. A Budapesti Binet-teszt a Stanford Binet teszt, míg a
MAWGYI-R és a MAWI a Wechsler-féle intelligenciatesztek magyar változatai.
A csoportos vizsgálatok közül kisebb gyerekeknél az Otis-I (6–14 évesek) és a
Színes Raven-teszt, idősebbek számára az Otis-II, a Raven-teszt, vagy a nehezített Raven-teszt az ajánlható (Gyarmathy, 2006, Mező, 2006).
Az intelligencia mérését végző tesztek hátránya, hogy alkalmazásuk pszichológus kompetenciájába tartozik.
Az intelligenciatesztek alkalmazása a tehetségazonosítás során felvett néhány
kételyt. Az egyik probléma velük az, hogy a gyerekeknél a nagyon magas eredmény nem feltétlenül tényleg nagyon magas intelligenciát jelent – lehet csupán
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fejlődési intelligencia. Ebből következik, hogy 12 éves kor alatt a tesztek prognózisértéke körülbelül fele akkora, mint később. A másik probléma, hogy az
intelligenciatesztek többsége az alacsonyabb intelligenciatartományokban jóval
pontosabb, mint a magasabb intelligencia esetén, így 120–130-as IQ felett az
eredmények már meglehetősen pontatlanok lehetnek (Gyarmathy, 2006).
Speciális képességek
Ide egyéb, az intelligenciától eltérő mentális képességek, mint például a figyelem, vagy az emlékezet vizsgálata tartozik. A figyelem vizsgálatára alkalmazható a Pieron-teszt, a Révész-Nagy-Teszt, vagy a d2. Ezek alkalmazása joggal kritizálható azzal, hogy a kitartó, monoton ingerekre való kitartó figyelmet
mérik – kérdés vajon, az alkotó munkához tényleg erre van-e szükség. Ezt a fajta
összpontosítási képességet viszont nagyon nehéz mérni, hiszen függ az érdeklődéstől, a feladat típusától stb.
Az emlékezet vizsgálatára több intelligenciateszt altesztjei alkalmazhatóak,
mint például a MAWI 3. számú altesztje. Ez a feladat számsorok rövid távú
megjegyzését követeli meg a vizsgált személytől, ami inkább figyelmi kapacitást
illetve a rövid távú memóriát méri. A tehetség azonban a hosszú távú memóriát
(is) igényli, amit ezek a tesztek nem nagyon tudnak mérni (Gyarmathy, 2006).
Kreativitás
A kreativitás megítélésében több lehetőség is kínálkozik. Vannak a tehetség
mérésére létrehozott tesztek, öndefiníciós kérdőívek, de lehet használni mások –
például a tanárok – megítélését, vagy akár a tanuló alkotásainak az elemzését is.
A kreativitást mérő tesztek egy megadott feladatban a kreatív produktum
megítélésére alapoznak. Ezek közül a legismertebbek és egyben legrégebbiek
Torrance tesztjei, mint pl. a körök tesztje vagy a szokatlan használat tesztje stb.
A körök tesztjében a feladat, körök rajzos kiegészítése, a szokatlan használat
tesztje néhány hétköznapi használati tárgy, mint például a ceruza minél több a
szokásostól eltérő alkalmazási lehetőségét kérdezi. Az eredmények értelmezésénél nézik a válaszok ötletgazdagságát, mennyiségét, eredetiségét, nonkomformitását, a rugalmasságot és az elaborációt, az ötletek kidolgozásának és
továbbfejlesztésének a képességét. A tesztmódszerek hibája az, hogy a kreatív
teljesítményt feladathelyzetben várja el. Ugyanakkor a kreativitás természetéből
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következik, hogy nagyon nehéz, ha egyáltalán lehet „parancsszóra” kreatívnak
lenni.
Másik lehetőség a kreativitás megítélésénél, ha a kreatív személyiség jellemzőiből indulunk ki. Ez esetben főleg önjellemző kérdőíveket használnak. Ilyen
például a Rimm és Davis által 3-4. osztályos tanulók számára kidolgozott GIFT,
a középiskolások vizsgálatára szolgáló GIFFI. vagy a Magyarországon ismert a
Tóth-féle Kreativitást becslő skála is.
A kreativitást vizsgálókérdőívek három területre szoktak ezek kiterjedni:
– Személyiségjegyek (képzelőerő stb.)
– Kreatív gondolkodási stratégiák használata
– Kreatív alkotás, produktum megléte
Ezt a három szempontot természetesen nem csak a tanulótól kérdezhetjük,
hanem más – őt jól ismerő – személyek véleményét is megkérdezhetjük. Így a
tanárok, kortársak vagy szülők jellemzését is felhasználhatjuk a kreativitás megítélésében.
És hát természetesen a tanulók produktumait, például rajzait stb. elemezhetjük (Gyarmathy, 2006, Mező, 2006).
Motiváció
A motiváltság mérésénél is az öndefiníciós kérdőívek, esetleg a társak, tanárok, szülők jellemzése jöhet szóba.
Természetesen bármelyik összetevőt is vizsgáljuk egyoldalúan, az csak a tehetség egy aspektusát fogja megragadni, ezért ahhoz, hogy komplex képet kapjunk a módszerek kombinációja szükséges. Bármely módszer alkalmazásánál
figyelembe kell vennünk azt, hogy csupán egy pillanatnyi állapotot mérnek.
Elképzelhető, hogy egyszeri mérés során valaki nem hozza azt a teljesítményt,
amire általában képes, különösen, ha vizsgaszorongásra hajlamos személyiség.
Mindezekből következik, hogy érdemesebb a több vizsgáló eljárást együttesen alkalmazó, többfordulós méréseket végezni. Általában minél komplexebb a
vizsgálat, és minél inkább használ mind objektív, mind szubjektív eljárásokat,
annál biztosabb, hogy minden tehetséget megtalál a vizsgált mintából.
Martinson (Gyarmathy 2006) szerint a következő szabályokat kell követnünk
a tehetség azonosítása során. Az első szabály a folyamatosság szabálya: ha lehet
éveken át többször is vizsgáljuk meg az adott személyeket. A második szabály,

71

hogy különféle forrásokat használjunk. A harmadik szabály pedig az, hogy ne
csak az intellektuális összetevőket vizsgáló eljárásokat alkalmazzuk.
Látjuk tehát, milyen sokrétű és nehéz feladat a tehetség mérése. Nézzük, milyen speciális problémák nehezíthetik meg egyes esetekben a tehetség felismerését és kibontakoztatását.

A speciális problémákkal küzdő tehetségek
Ha tehetségről beszélünk nem szabad megfeledkeznünk azokról a tehetségekről sem, akik valamilyen speciális probléma miatt hátrányba kerülnek, és így
fennáll a veszélye a tehetségük elsikkadásának.
Alapvetően három problémakört szeretnénk ismertetni: az alulteljesítő, a hátrányos helyzetű és a valamilyen akadályozottsággal élő tehetségek problémáit.
Nézzük, kik tartoznak közéjük.
Alulteljesítő tanulók: azokat a tanulókat tekintjük alulteljesítőknek, akik tartósan a saját képességeik alatt teljesítenek minden tantárgyból, azokból is, amiket szeretnek. A probléma az érzelmi-szociális szféra zavarával és nem tanulási
zavarral, értelmi fogyatékossággal stb. magyarázható (Tóth, é. n.).
Ha visszaemlékszünk, a legtöbb tehetségdefiníció magában foglalja a motiváltságot is, viszont az alulteljesítő tehetségek egyértelműen alulmotiváltak is.
Akkor viszont tehetségesnek tekinthetjük őket? Elgondolkodtató kérdés.
Hátrányos helyzetű tanulók: az 1993. évi LXXIX törvény/14. pontja szerint
hátrányos helyzetű gyermek, tanuló az, akit családi körülményei, szociális helyzete miatt a jegyző védelembe vett, illetve aki után rendszeres gyermekvédelmi
támogatást folyósítanak 11/1994 (VI.8.) MKM rendelet 39/D §-ban ez kiegészül
azzal, hogy a szülő alacsonyan iskolázott (8 általános vagy kevesebb).
Vagyis hátrányos helyzetűnek azokat a tanulókat tekintjük, akik alacsony
szocioökonómiai státuszú családból származnak. Az alacsony jövedelmi helyzet
együtt jár egy sor nehézséggel, hiszen a különböző kulturális élmények mindmind pénzbe kerülnek.
Az akadályozottság valamilyen gyógypedagógiai problémát jelent, mint például látási, hallási, mozgási akadályozottság.
Nyilvánvaló, hogy ezek a problémák a tehetséges tanulókat éppen úgy érinthetik, mint a többi gyerekeket.
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Az akadályozottsággal kapcsolatosan jelentkezik a felülteljesítés sajátos esete, amit savant-nak nevezünk. A savant-ok olyan súlyos gyógypedagógiai problémával küzdő gyerekek, például autisták, akik egy bizonyos területen kiemelkedő képességgel rendelkeznek. Emlékezzünk például az Esőember című amerikai film autista főhősére, aki kitűnő számolási képességgel rendelkezett. De
vannak képzőművészeti vagy zenei savant-ok is. A teljesítményükre általában a
technikai kivitelezés magas színvonala, amit azonban alacsony szintű érzelmi
átélés, telítettség kísér (Sacks, 2004).
Azok a szerzők, akik a tehetség különböző megjelenési formáival foglalkoznak, hamar felismerték, hogy a tehetség mindenki által elismert típusai mellett
olyan tehetséges tanulók is vannak, akik különböző problémáik miatt nem tudják
tehetségüket kibontakoztatni.
Ogilve 1983-ban (idézi Gyarmathy 2006) a szabályos zseni – aki minden külső elvárásnak megfelelve, jól beilleszkedik az iskola társadalmába – mellett három problémás tehetségtípust is megkülönböztetett. A takart zseni alulteljesít,
visszahúzódik. Jól teljesít, de mivel visszahúzódása miatt nem feltűnő a tanárok
számára, így ritkán kap a képességeinek megfelelő színvonalú feladatokat. Így
nem tanulja meg képességeit kihasználni, a különböző kihívásokkal, problémákkal megbirkózni. A másik típus viselkedési problémái elterelik a figyelmet a
tehetségükről. A viselkedési problémák sokfélék lehetnek az agressziótól az
iskola elutasításán keresztül az álmodozásig. A harmadik típusban azok a nagyon magas kreativitásszinttel jellemezhető tanulók vannak, akik nonkonformisták, mindig új megoldásokat keresnek, újszerű kérdéseik vannak, de nem feltétlenül szűrhetők ki a szokásos kreativitástesztekkel, tehetségazonosító módszerekkel.
Betts és Meihart 1988-ban hat tehetségtípust különböztetett meg. Ezek közül
három típus illik témánkhoz problémái miatt.
A földalatti típusba azok tartoznak, akik félnek kitűnni képességeikkel, mivel
attól tartanak, ha kilógnak a sorból, akkor nem tudnak beilleszkedni társaik közé.
Nem véletlen, hogy ebben a típusban jelentős a lányok aránya.
A lemorzsolódó típus érdeklődési köre a normál iskolai tanterven kívül esik,
így az iskolában nem kap kellő mértékű megerősítést és támogatást, így elvesztheti érdeklődését.
A kettőscímkéjű csoportba azok tartoznak, akik tehetségét egyéb problémáik
például testi vagy érzelmi sérülésük elfedi (Gyarmathy, 2006).
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Az alulteljesítő és a fogyatékkal élő tehetségek esetében az azonosítás nagyon nehéz, hiszen az egyéb problémák elfedik a képességeiket, ez persze megnöveli az elkallódás veszélyét.

A különböző tehetségfejlesztő programok alkalmazásának
elméleti megfontolásai
Az előzőekből is látható, hogy a tehetséges diákoknak a többiektől eltérő tanulási igényeik vannak, ami sajátos tehetséggondozó programokat, esetleg tanterveket tesz szükségessé (Van Tassel-Baska, 1997).
Ismerkedjünk meg először a tehetséggondozó programok részeivel, hiszen ez
segíthet bennünket egy esetleges saját program létrehozásában. Gyarmathy Éva
2007-ben a következő elemeket különbözteti meg:
– A program célja, amit az adott programmal szeretnénk elérni, fejleszteni. Ez lehet például személyiségfejlesztés, a gondolkodás fejlesztése, valamilyen specifikus képesség fejlesztése, továbbtanulásra felkészítés stb.
– A célcsoport, akik az adott programban részt vesznek. Milyen tulajdonságokkal jellemző gyerekeket várunk, milyen korúakat stb.?
Milyen szintű képességeket várunk a beválogatott gyerekektől? A
beválogatásnál a tehetségküszöböt vesszük figyelembe, vagy meghatározunk beválogatási küszöböt is? És bevonjuk-e azokat a gyerekeket is, akik a beválogatási küszöbnek csak részben felelnek
meg?
– A programba kerülés módja lehet szűrés, felvételi, célzott megfigyelés, pedagógus vagy szülő ajánlása, értékelő kérdőív, önjelölés
vagy esetleg ezek kombinációja.
– A program:
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o

Eredete: saját program vagy adaptáció, esetleg egy, már kész
program egy az egybeni átvétele.

o

Típusa: léptetés, dúsítás, elkülönítés stb.

o

Tartalma: A program tartalmának kidolgozásakor a fejlesztésnek három területe is kínálkozik: először a tehetséggel összefüggő erős oldal fejlesztése. Másodszor a tehetséggel összefüggő gyenge oldal fejlesztése, ami akadályozza a tanulót abban, hogy teljes egészében kibontakoztassa tehetségét, például

hatékony tanulási technikák hiánya. A harmadik lehetőség a
tehetséggel össze nem függő terület, készségek, képességek
fejlesztése. Így a program tartalma lehet: tantárgyi, művészeti,
sport, tanulás-módszertani, problémamegoldó stb.
–

o
Módszerei: egyéni, kiscsoportos, differenciálás, integráció stb.
A program megvalósítása: milyen szakembereket vonunk bele a
programba, milyen tárgyi, anyagi feltételei vannak, milyen külső
szakértelmet lehet esetleg felhasználni (Gyarmathy 2007, Mező,
2004, Feger, 1997).

A tehetséggondozó programok típusai
Léptetés, gyorsítás, ugratás: Ez azt jelenti, hogy egy egységnyi tananyagot a
tehetséges gyermek gyorsabban sajátít el, mint a többiek. Ez vonatkozhat egy
vagy több vagy az összes tantárgyra is. Léptetésről akkor beszélünk, ha a diák
egy osztállyal feljebb lép, gyorsításról, ha csak bizonyos tárgyakból lép feljebb,
ugratásról pedig akkor, ha egyszerre több osztályt „ugrik át” (Gyarmathy, 2007).
Erre az ad lehetőséget, hogy a tehetséges diák fejlődési üteme gyorsabb az átlagosnál. Feger 1997-ben a léptetés/gyorsítás következő típusait különítette el:
– korábbi iskolakezdés, idő előtti beiskolázás
– osztályátléptetés
– D típusú osztály: ez a tehetséges gyerekek olyan válogatott csoportját jelenti, akik rövidebb idő alatt sajátítják el a tananyagot: például
négy osztály anyagát három év alatt teljesítik.
– a tanulmányi idő lerövidítése
– az egyetemi tanulmányok idő előtti kezdése (Feger, 1997).
Nyílván ez nem minden tehetséges gyermek számára megfelelő módszer. A
szakirodalom szerint 125–130 alatti IQ és/vagy alulteljesítő tanuló esetében nem
alkalmazható. Fontos, hogy ne kényszerként élje meg a tanuló a gyorsítást, hanem belülről motivált legyen erre. Problémát jelenthet az is, hogy bár intellektuálisan a gyermek tökéletesen illeszkedhet új csoportjába, alacsonyabb életkora
miatt a szociális beilleszkedésben lehetnek nehézségei (Balogh, 2006, Mező
2004).
Dúsítás: gazdagításnak, bővítésnek is nevezik. Ez a módszer azt jelenti, hogy
a diák a szokásos és kötelező iskolai tananyagon túli ismereteket is szerez. Nagyon fontos, hogy a dúsítás minőségi és ne csupán mennyiségi különbséget je-
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lentsen a tananyagban. Ez az ismeretek magasabb szintű feldolgozását jelenti.
Kaplan 10 alapelvet írt le a dúsító programok számára:
– a dúsítás a hagyományos tanulási tapasztalatok bővítése, és nem a
tananyaggal történő túlterhelés legyen
– a produktív gondolkodás fejlesztése, preferálása a rutinszerű gondolkodással szemben
– a rutinszerű, leegyszerűsített műveletvégzés helyett a komplex gondolkodás fejlesztése
– a tanuló számára megértett és jelentésteli fogalmak kialakítása az
üres szavak biflázása helyett
– a belső összefüggések felismertetése a sterilizált részismeretek helyett
– a tanultak felhasználása gyakorlati feladatmegoldásban az ismeretek egyszerű visszaadása helyett
– fontos a tanulók igényeinek, szükségleteinek felismerése és figyelembevétele
– problémafeltárás, keresés a tananyagban
– a kritikai gondolkozás fejlesztése
– nem csupán a jelen állapot megismerése, hanem a jövőbeli lehetőségeken gondolkodás.
Passow a gazdagítás négy formáját különíti el: mélységben történő gazdagítás, tartalmi gazdagítás, feldolgozási képességek gazdagítása, tempóban történő
gazdagítás (Balogh, 2006, Mező 2004).
Szeparáció, elkülönítésnek, kiválogatásnak is nevezik. Ranschburg 1993-ban
a következő három feltételét határozta meg az elkülönítésnek. Először is a gyerek motivált legyen a változásra. Másrészt a beválogatás gondossága mind a
gyermek érdeklődését, mind a képességeit illetően. És végül a kiválogatott
gyermekeket oktató pedagógusok felkészültsége (Mező, 2004). Az elkülönítés
rendszerint nagy vitákat vált ki a pedagógustársadalomban, hiszen mind mellette, mind ellene is több érvet találhatunk. Előnye, hogy megkönnyíti a tananyag
kialakítását, a hasonló tehetségek egymást támogathatják képességeik kihasználásában. Hátránya, hogy a szeparáció egyben elkülönülést is jelent a társadalom
egészétől, ami nehezítheti a tehetséges tanuló társas készségeinek fejlődését
(Gyarmathy, 2007).
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Az elkülönítés Gordon Győri szerint (Gyarmathy 2007) lehet parciális vagy
totális. Az előző esetben csak néhány tantárgyat, az utóbbi esetben mindent elkülönítve tanul a többi tanulótól a tehetséges gyermek.
Az elkülönítés több szinten is történhet:
– egyéni szint
– kiscsoportos szint (2–10 tanuló)
– iskolai osztályszint, például valamilyen tagozatos osztály szervezése
– intézményi szint, például tagozatos iskola szervezése, vagy valamilyen speciális –művészeti, sport stb. – iskola alapítása (Mező,
2004.).
Tehetségtantervek
Van Tassel-Baska (1997) veti fel annak a szükségességét, hogy a tehetség
fejlesztése érdekében az átlagostól eltérő tanterveket hozzunk létre. Ezeknek
három típusát javasolja:
– Tartalmi modell, amely az ismeretek és a készségek elsajátíttatására
teszi a hangsúlyt. Célja, hogy a tehetséges diákok minél gyorsabban
sajátítsák el a tananyagot, így tulajdonképpen a gyorsításon alapul.
– Folyamat/eredmény modell, ami kutatói készségek elsajátíttatására
koncentrál, így a diák jobb minőségű teljesítményre képes. Például
a diák problémamegállapító-problémamegoldó képességét fejlesztik. A tartalmi modelltől abban tér el, hogy nem a kiválasztott tartalmon van a hangsúly, azt a tanulói érdeklődés határozza meg.
Nem a minél gyorsabb elsajátítás a cél, hanem a kiválasztott terület
lehető legalaposabb tanulmányozása. Ez a modell leginkább a gazdagításnak felel meg.
– Ismeretelméleti modell, ami az egyes tárgyak teljes ismeretrendszerének, összefüggésrendszerének az elsajátíttatására helyezi a hangsúlyt az elszigetelt részismeretek helyett. Cél, hogy a diákoknak az
adott tudományterület egészére alakuljon ki rálátásuk (Van TasselBaska, 1997).
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A tehetséggondozó programok főbb szempontjai a természettudományos és
az anyanyelvi területen:
Nézzük konkrétan, melyek azok a főbb szempontok, amelyeket a tehetséggondozó programoknak meg kell valósítaniuk a fontosabb tehetségterületeken.
Természettudomány:
–

–
–
–
–
–

A természettudományos fogalmak megértetése. Anélkül, hogy a
részletekben elvesznénk, a kulcsfogalmak megértetésére kell építeni.
A csoportban történő tudományos munkához, az együttműködéshez
szükséges készségek kialakítása.
Megfelelő tudásalap kialakítása.
Az interdiszciplináris összefüggések felismerésére való képesség
kialakítása.
A problémaérzékenység, a „valódi” problémák felismerésére való
képesség fejlesztése.
Tudományos észjárás kialakítása (Van Tassel-Baska, 1997).

Anyanyelvi tárgyak:
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
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Minél gazdagabb és sokszínűbb olvasnivaló biztosítása.
A kritikai és a kreatív gondolkodás előmozdítása.
Az olvasás és az írás kapcsolatának erősítése, hiszen sokkal mélyebb befogadást és megértést, tudatosabb viszonyulást tesz lehetővé a műhöz, ha olvasmány- élményeinkhez kapcsolódó írások is
születnek.
A metakognitív tudatosság és a kontroll erősítése. Ez a tanulók saját
megismerő folyamatainak tudatosítását jelenti.
Az aktív tanulás ösztönzése.
A kulturális sokszínűség mint érték tudatosítása.
Az együttműködés erősítése a tanulók között.
Ugyanúgy, mint a természettudományos tárgyak esetén az interdiszciplináris megközelítés fontosságának tudatosítása.
Az önállóság támogatása.
Lényegi kérdések feltárására ösztönzés (Van Tassel-Baska, 1997).

A család, az iskola és a kortársak szerepe a tehetséggondozásban
Ha visszagondolunk azokra a tehetségmodellekre, amelyek figyelembe vették
a környezeti tényezőket is, mint például Mönks vagy Czeizel modellje, akkor
emlékezhetünk arra, hogy a környezeti hatások közül főleg a társas környezet
hatásait emelik ki. Ez nyilvánvalóan nem a véletlen műve, hiszen a tehetséges
emberek számára a társas kapcsolatok ugyanolyan fontosak, mint bárki más
számára. Másrészt a társak jelentős gátló, akadályozó vagy segítő támogató hatást fejthetnek ki a tehetségesek képességeinek kibontakoztatása során. Nézzük,
kik játszanak legfontosabb szerepet a tehetségesek életében.
A család. A legtöbb szülő büszke és örül, ha a gyermek tehetséges. Ugyanakkor nem biztos, hogy tudja, hogyan tud hatékonyan segíteni neki képességei
kibontakoztatásában. De mit tehet a szülő? Howe 1990-ben (Gyarmathy 2007) a
következőket emelte ki: a szülők tudatos erőfeszítésekkel, támogató-fejlesztő,
érzelmi biztonságot nyújtó környezet biztosításával, értékek, attitűdök közvetítésével, identifikációs minták nyújtásával járulhatnak hozzá a tehetségesek nevelkedéséhez. És amit Howe nem említ, de egészen nyilvánvaló: a tehetség fejlesztése anyagi áldozatokat és jelentős időráfordítást is igényel a szülőktől, hiszen a
különböző külön foglalkozások, könyvek stb. pénzbe és időbe is kerülnek. Nem
véletlen, hogy a felismert tehetségek jelentős hányada középosztálybeli családokból származik.
Az is lehetséges azonban, hogy a gyermek tehetségének az iránya nem felel
meg a szülőnek a gyermek jövőjéről kialakított elképzeléseivel, és ezért esetleg
akadályozni próbálja a gyermeket a képességeinek kibontakoztatásában
(Gyarmathy, 2007).
A kortársak: A kortárs csoport szintén katalizáló, de gátló hatású is lehet. Az
iskolás korosztály, különösen a prepubertás és pubertás korú tanulók számára
fontos a társak véleménye, elfogadása. Az, hogy az adott csoport számára érték
az, amiben a tehetséges tanuló kiemelkedő, vagy nem ismerik el, esetleg kifejezetten „cikinek” tartja.
Bár a kiemelkedő intelligencia és kreativitás természetesen nem zárja ki a jó
társas készségeket, és a tehetséges gyerekek gyakran vezető és/vagy sztárszerepet töltenek be társaik között. Ugyanakkor érzékenységük és a megszokottól
eltérő gondolkodásuk, viselkedésük, értékrendszerük miatt a tehetségesek számára gyakran kihívás kapcsolatokat kialakítani, fenntartani, egyes esetekben
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akár elviselni másokat. Mivel mások, ráadásul intelligensebbek, kreatívabbak
stb., így a többiek számára lenézőnek tűnhetnek. És hát persze ez tényleg elő is
fordulhat. Más tehetséges gyerekekkel való kapcsolatában előtérbe kerülhet a
rivalizálás. Mindezek után nem meglepő, hogy a tehetségek sokszor szívesebben
barátkoznak kortársaiknál idősebb gyerekekkel vagy akár felnőttekkel is
(Gyarmathy, 2007).
A szakemberek: A tehetségesekkel foglalkozó szakemberek közül a tanárok
és a mentorok szerepét emeljük ki.
Sokszor tapasztalhatjuk kiemelkedő tehetségek önéletrajzában, hogy milyen
fontos szerepe volt egy-egy kiemelkedő tanáregyéniségnek iskolai karrierjük
során. De milyen egy jó tehetségfejlesztő tanár? Nyilván szükséges, hogy magas
szintű szaktudással rendelkezzen szakterületén, ugyanakkor a pszichológiapedagógia területén is jártasnak kell lennie. Képesnek kell lennie arra, hogy azonosítsa a tehetséges gyermekeket, felismerje azok egyéni szükségleteit, érdeklődését. És persze, hogy az adott gyerekekre szabottan tudjon tehetséggondozó
programot kialakítani/alkalmazni. Fontos az erős benső én és az önbizalom,
hiszen ennek hiányában sokkal nehezebb szembesülni azzal, hogy a tanítványuk
tehetségesebb, mint ők, esetleg többet tud náluk.
A mentor: közvetlenül és folyamatosan irányítja egy-egy tehetséges gyerek
tevékenységét. Nem feltétlenül kell, hogy tanár, tehetséggondozó szakember
legyen. Nyilvánvaló, hogy a mentor az adott terület tehetséges szakembere. Így
ahhoz, hogy tényleg segíteni tudjon a tehetségeseknek, neki is jó intellektusra,
kreativitásra, belső hajtóerőre, nyitottságra, toleranciára, elfogadásra, a szakterülete iránti elkötelezettségre van szüksége. Mivel a mentorálás személyes kapcsolaton alapszik, így nem csak a mentor tudása, de élettapasztalata is fontos a tehetségfejlesztésben (Gyarmathy 2007, Balogh, 2006).

Etikai megfontolások a tehetségazonosítás, -gondozás
kapcsán
Természetesen, mint minden pedagógia munka, a tehetségazonosítás és gondozás is felvet különböző etikai problémákat.
Az azonosítás és beválogatás felveti azt a kérdést, hogy miért azonosítjuk a
tehetségeket. Hiszen ha az azonosítás csak egy címke marad, és nem követi fejlesztés, akkor lehet, hogy többet ártunk vele, mint használunk. A kiválogatottság
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érzése a személyiség fejlődését negatív irányba is befolyásolhatja. Feger kifejezésével élve növelheti a gondozott egoizmusát (Feger, 1997).
Ráadásul – különösen, ha egy tanuló sokoldalúan tehetséges – hajlamosak
vagyunk többféle tehetséggondozó programba, tanulmányi versenybe stb. bevonni, így fennáll a veszélye, hogy túlterheljük a tehetséges tanulót (Feger,
1997).
A harmadik probléma, hogy mi lesz mindazokkal, akik nem feleltek meg a
válogatás során. Lehetséges, hogy ők is jelentős mértékben profitálhatnának a
különböző tehetséggondozó programokból, mégsem jutnak hozzá. Épp ezért
szokták ajánlani azt, hogy ha lehetséges, mindenkit, aki szeretne csatlakozni,
vonjunk be a különböző programokba, és majd később a program során úgyis
kiderül, hogy ki az, akinek ez való, a többiek pedig feltehetően maguktól lemorzsolódnak. Ez persze felveti a költségek kérdését is.
A költségeket Feger abból a szempontból is fontos etikai kérdésnek tartja,
hogy vajon a különböző tehetséggondozó programokra szánt pénzt mennyiben
vonjuk el a többi diáktól, akiknek ugyanúgy szüksége lehetne esetleg valamilyen
fejlesztésre (Feger, 1997).

Összegezve
Tanulmányunkban röviden összefoglaltuk a tehetségfejlesztő munka szempontjából lényeges alapvető elméleti és gyakorlati ismereteket.
Reményeink szerint sikerült megmutatnunk, hogy mennyire sokrétű tevékenységről van szó, és kedvet csináltunk az olvasónak a témában való alaposabb
elmélyedéshez. Hiszen az iskola és a tanár felelőssége óriási a tehetség felismerésében, adekvát gondozásában. Ebben a munkában szerettünk volna tanulmányunkkal segítséget nyújtani.
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LENGYELNÉ MOLNÁR TÜNDE
A PEDAGÓGIAI MÉRÉS ÉS ÉRTÉKELÉS
FELADATAIRA VALÓ FELKÉSZÍTÉS AZ
ÁRNYALT TANULÓI ÉRTÉKELÉS
MÓDSZERTANÁNAK TÜKRÉBEN
Bevezető
Az értékelés a pedagógiai folyamat kulcsfontosságú tényezője. A tanulóknak
és a tanárnak is szüksége van egy visszajelzésre, hogy nevelő-oktató munkája
milyen hatásfokkal valósult meg, illetve ezen túlmenően az értékelés egy visszacsatolás a tanulóról, a tanulási környezetről is. Mivel nemcsak a tanárnak szolgál
visszajelzésként, hanem a tanuló önértékelését is jelentősen befolyásolja, ezért a
szerepe, megfelelő alkalmazása felelősségteljes feladat.

A pedagógiai értékelés
Az értékelés általános meghatározása alapján az értékelés az a tevékenység,
melynek segítségével egy adott tárgyra vonatkozó értékítéletet fogalmazunk
meg. A pedagógiai értékelés tárgya a nevelési folyamat, melyet Tyler 1970-ben
így határoz meg: „Az a művelet, mely választ ad arra, hogy a tanterv hatására a
nevelési folyamatban milyen mértékben valósultak meg a nevelési célok.”1 Az
iskolai tanítás-tanulás szabályozott rendszer, ezért a szervezett formában történő
megvalósítása az értékelésnek is fontos kritériuma. Báthory megfogalmazása a
műveletben részt vevők körét is magába foglalja: „értékelés a szervezett visszajelentés elmélete és gyakorlata, amely a nevelés célja és tartalma, a nevelési és a

1

Tyler, P. W.: Basic Principles of Curriculum and Insrurtion. - The university of Chicago Press,
1970. p. 128. Idézte: Báthory Zoltán: Feladatlapok szerkesztése, adatok értékelése. – Budapest:
Országos Oktatástechnikai Központ, 1976. p. 7.
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tanítás-tanulási folyamat és annak eredménye közti összefüggéseket elemzi és
tárgyalja.”2
A tanítási-tanulási folyamatban a visszacsatolási körök biztosítják, hogy a folyamat ne csak irányított, hanem szabályozott is legyen3. Ehhez három visszacsatolási kör működik:
– Az első a tanulónak szolgál visszajelzésül a teljesítményéről, a tudásáról, ennek alapja a tanár értékelése, illetve a tanuló önértékelése.
– A második visszacsatolás magára a tanítási-tanulási folyamatra vonatkozik, mely a pedagógusnak nyújt visszajelzést a munkája eredményességéről.
– A harmadik visszacsatolás a célokat és a tartalmat befolyásolja, az
oktatást irányító szervek felé történő visszajelzés.
A pedagógiai folyamat és az értékelés kapcsolata, az értékelés helye a pedagógiai folyamatban
Ha a pedagógiai folyamat és az értékelés kapcsolatát szeretnénk elemezni,
meg kell említeni Birenbaum modelljét, mely szerint az értékelés a tanítás és a
tanulás közötti hidat jelenti. Már az előbbi meghatározásokból, visszacsatolási
körökből is nyilvánvalóvá vált az értékelés a pedagógiai folyamat szerves része.
A tanuló személyiségének kialakításában fontos szerepe van a tanulási-tanítási
folyamatnak, illetve az értékelésnek. Azonban az értékelés nemcsak a tanulóra
hat, hanem visszahat a tartalmi fejlesztésekre, és akár országos szinten is átalakíthatja a tanítási-tanulási rendszerünket.
Az értékelés eredménye
Az értékelés eredményét több tényező együttesen határozza meg. Az értékelés eredménye függ
– a tanulói teljesítménytől
– az értékelés feltételeitől
– az értékelés módjától és a módszereitől.

2

Báthory Zoltán: Feladatlapok szerkesztése, adatok értékelése. – Budapest: Országos Oktatástechnikai Központ, 1976. p. 7.
3
Cserné dr. Adermann Gizella: Teljesítményértékelés. Pécs, JPTE, Távoktatási Központ, 1998. p.
17–18.
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Ennek érzékeltetésére elevenítsük fel az 1925-ös kísérletét Hurlocknak. Három gyermekcsoporttal végzett kísérletet, és az értékelés különböző módszereit
vette be a csoportoknál. Az első csoport résztvevőit szidták, a második csoport
tagjait folyamatosan dicsérték, a harmadik csoport tagjainak tevékenységét pedig
egyáltalán nem értékelték. A végeredmény önmagáért beszélt: a dicsért csoport
érte el a legjobb teljesítményt, a szidott csoport sokkal gyengébb eredményeket
ért el, de a legrosszabb eredményeket a visszajelzés nélkül maradt csoport érte
el.4
Az értékelés különböző megoldásmódjai visszahatnak a pedagógiai folyamat
további elemeire, valamint a folyamat egészére, ezért kell ismerni az értékelés
lehetőségeit, és meg tanulni a helyes alkalmazásukat, valamint érzékelni tevékenységünk sokoldalú következményeit.

Az értékelés szintjei
Iskolai szint
Az iskolai szintű értékeléshez tartoznak a röpdolgozatok, témazáró dolgozatok, melyeknek során az egyéni teljesítményeket értékeljük a saját és a pedagógus által elvárt szinthez képest. Illetve ide tartoznak az iskolán belüli csoportokon végzett felmérések, amikor a viszonyítási alap is az iskolán belüli.
Az iskolában folyó nevelő-oktató munka ellenőrzési, mérési, értékelési rendszerét minden oktatási intézménynek saját pedagógiai programjában kell szabályoznia. Az iskolában folyó értékelő tevékenység célja, hogy az ellenőrzés során
feltárt adatokra, tényekre támaszkodva azt vizsgálja, hogy a nevelő-oktató munka és annak eredményei mennyiben felelnek meg az iskola pedagógiai programjában megfogalmazott célkitűzéseknek.
A nevelő-oktató munka értékelésének alapvető feladata, hogy megerősítse a
nevelőtestület pedagógiai tevékenységének helyességét, vagy feltárja a hibákat,
hiányosságokat, és így ösztönözze a pedagógusokat a hibák kijavítására, a nevelő- és oktatómunka fejlesztésére.

4

Az értékelés funkciói. – In: SuliKAT. Pedagógia. Neveléstudományok
<http://sulinet.hu/tart/fcikk/Kfa/0/32322/1>
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Regionális szint
Regionális szintű értékelés során egy vagy több iskola eredményéhez viszonyítjuk iskolánk diákjainak eredményét. Rendszerint a helyi pedagógiai intézetek által végzett felmérések eredményeit használhatjuk fel a viszonyításokhoz,
de regionális szint egy megyei tanulmányi verseny eredménye is.
Országos értékelés
Az országos mérésekről, a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 99.
§ (4), (5) bekezdése rendelkezik. A törvény rendelkezése szerint az országos
mérési feladatok keretében kell rendszeresen mérni, értékelni a nevelési-oktatási
intézményekben folyó pedagógiai tevékenységet, így különösen az alapkészségek, képességek fejlődését.
A rendszeres vizsgálatok azonban már korábban kezdődtek Magyarországon,
és a hetvenes évek óta folynak standardizált tesztekkel tanulmányi teljesítménymérések, amik eleinte IEA-mérések voltak, de a nyolcvanas évek közepe óta
rendszeresen végeznek Magyarországon kifejlesztett mérőeszközökkel kifejezetten hazai célokat szolgáló méréseket is.
Monitor vizsgálatok
Az első – közismert nevén – Monitor-vizsgálatot 1986-ban végezte az Országos Pedagógiai Intézet. A monitor szó jelentése: ’nyomon követő mérés, ellenőrzés, figyelemmel kísérés’. A hangsúly a ciklikusságon van, tehát magában
foglalja a vizsgálatok rendszeresen visszatérő megismétlését.
Az első mérést követően öt további alkalommal, 1991-ben, 1993-ban, 1995ben, 1997-ben és 1999-ben került sor adatvételre. Minden alkalommal 150 önkormányzati fenntartású alap- és középfokú intézményben történt a mintavétel.
A vizsgálatokat az Országos Közoktatási Intézet és Érettségi Vizsgaközpont
Monitor Csoportja végezte, melynek irányulása: országos szintű eszköz jellegű
tudásszint mérése
– Olvasás – szövegértés
– Matematikai
– Számítástechnikai – informatikai
– (1999-től) természettudományos ismeretek terén.
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Az országos felmérés célja, hogy az oktatáspolitika és a szakma számára empirikus adatokon alapuló információ álljon rendelkezésre. A Monitor–
vizsgálatok rendelkeznek bizonyos állandó elemekkel. Ezek között szerepel a
rendszeresség, a kutatás kétévenkénti ismétlése. Ennek az a jelentősége, hogy az
összehasonlítható adatok lehetőséget kínálnak következtetések levonására, kedvező vagy kedvezőtlen tendenciák megállapítására: hol erősebb, hol gyengébb a
fejlődés, tapasztalható-e stagnálás vagy visszaesés. A páros évfolyamok mérése
(4., 6., 8., 10., 12. évf.) pedig biztosítja, hogy időről időre azonos tanulói populációból történik a mintavétel. Az 1999-es felmérésen csak 8. osztályosok vettek
részt.
A Monitor-felmérések állandó elemei közé tartoznak az ún. kulturális eszköztudások, amelyekre a mérés irányul, ill. amelyeken keresztül a tanulói teljesítmények mérhetők. Ezek a már fent említett olvasás-szövegértés, matematikai és
számítástechnikai-informatikai ismeretek, és a ’99-től belépő természettudományos ismeretek. Az új ismeretkör jelentősége:
– egyrészt a nemzetközi mérésekhez való kapcsolódás, ill. összehasonlíthatóság más országokkal;
– másrészt bizonyos elemei a tudományos szemléletmód kialakításához nélkülözhetetlen.
A kulturális eszköztudások között jelentős az átfedés, hiszen ha egy tanulónak olvasás- szövegértési problémája van, az kimutatható a matematika, a számítástechnika-informatika, természettudományos vagy egyéb praktikus ismeretek területen is, de a többi eszköztudás sem független egymástól.
Az állandó elemek körében sajátos helyet foglalnak el az ún. hídfeladatok,
melyek a tanulmányi teljesítmények időbeni változásait a legmegbízhatóbban
mérik, s amelyeket két egymást követő vizsgálat során változtatás nélkül kell a
tanulóknak megoldaniuk.
A felmérésben részt vevő tanulók egy kognitív tesztet is kitöltenek, amely intellektuális teljesítményt mér, s eredményei háttérinformációt jelentenek. Ezt
egészítik ki a háttérkérdőívek.
Kompetenciamérés
Országos kompetenciamérés Magyarországon 2001 őszén indult az ötödik és
a kilencedik évfolyamon, 2003 tavaszán a hatodik és a tizedik évfolyamon, 2004
májusában a hatodik, a nyolcadik és a tizedik évfolyamos tanulók körében, 2006
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májusában pedig már négy évfolyamon: negyedikben, hatodikban, nyolcadikban
és tizedikben is elvégezték a felmérést. Az öt évben azonban jelentős változások
is bekövetkeztek a mérés koncepciójában. Kezdetben definiáltan diagnosztikus
mérésnek indult a sorozat, jellegzetes bemeneti pontokon (ötödik és kilencedik
évfolyam) vizsgálták meg azt, hogy a tanulók mennyire vannak birtokában annak az eszköztudásnak, amely nélkülözhetetlenül szükséges a továbbhaladáshoz.
Fő célnak az iskolák mérési-értékelési kultúrájának fejlesztését tűzték ki, továbbá az iskolai önértékeléshez és annak módszertani hátteréhez való segítségnyújtást. A második tanévben azonban a megcélzott populáció megváltozott, és
a hatodik, valamint a tizedik évfolyamon elvégzett felmérés célja kiegészült
azzal, hogy a mérés során alkalmazott új teszttartalmak és értékelési eljárások új
tartalmi-fejlesztési igényeket közvetítsenek az iskolák felé. Az országos mérésre az oktatáspolitika, mint a tartalmi szabályozás egyik legfontosabb, rövid
távon is hatásos eszközére tekintett.
A kompetenciamérés célja annak felmérése, hogy a tanulók képesek-e a tudásukat az életben alkalmazni, további ismeretszerzésre felhasználni, vagyis birtokában vannak-e annak az eszköztudásnak, amely továbbhaladásukhoz nélkülözhetetlen, a felmérés tesztjei alapvetően nem a tantervi követelmények teljesítésére, hanem valódi problémák, helyzetek megoldására irányulnak.
Az adatfelvételt egy Iskolai és egy Telephelyi kérdőív egészítette ki, amelyekkel az iskolák jellemzőiről, így például az oktatási körülményeiről gyűjtöttek információkat.
A Fenntartói, Iskolai és Telephelyi jelentés Szoftver (FIT-jelentés Szoftver)
segítségével az intézmények megismerhették saját teljesítményüket, és azt öszszevethették másokéval.
2006 után már minden év májusában megrendezésre kerül a kompetenciamérés.
A felmérésben használt teszteket, a hozzájuk tartozó javítókulcsokat és a kérdőíveket az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési Értékelési Osztályának (korábban Értékelési Központ) munkatársai állítják össze.
Az iskolák, telephelyek teljesítményéről az említettek visszajelzést kapnak,
amelyek az http://okmfit.kir.hu/ oldalon elérhetők. A FIT-jelentés segítségével a
jelszóval védett egyéni adatokhoz belépve az iskolában maradt füzetek is feldolgozhatók, valamint feladatonkénti elemzéseket is készíthetnek az érdekeltek.
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Nemzetközi értékelés
Az Oktatási Hivatal az évenként megrendezésre kerülő országos kompetenciamérések mellett az OECD (Organisation for Economic Cooperation and
Development/ Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) és az IEA
(International Association for the Evaluation of Education Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága) által szervezett nemzetközi felmérések hazai lebonyolításáért és az adatok interpretálásáért is felelős.
Magyarország részvétele a nemzetközi felmérésekben az 1970-es években
kezdődött, amikor az IEA (International Association for the Evaluation of
Educational Achievement) által kezdeményezett és koordinált felmérésekhez
csatlakozva sor került a különböző felmérésekre (Olvasásfelmérés 1970;
FISS1970; SIMS1980; SISS 1983; Olvasás-szövegértés 1991; TIMSS 1995;
TIMSS-R 1999; TIMSS-T 2003), amelyek az olvasás-szövegértés, illetve a későbbiekben elsősorban a matematika és a természettudomány területét vizsgálták. A felmérések többnyire az alapfokú oktatásra terjedtek ki, bár 1995-ben a
középiskolát elhagyó korosztályt is felmérték.
Az l998–2000-ig terjedő időszakban némi újdonságnak számított az OECD
Felnőtt Írásbeliség Vizsgálata, mely azt kutatta, hogy az írásbeliség szintjének
mekkora befolyása van az egyén munkaerő-piaci helyzetére.5
A fent említett vizsgálatokhoz képest azonban az OECD által kezdeményezett és koordinált PISA-felméréssorozat számos szempontból újdonságokat hozott, de előtte nézzük meg a TIMSS vizsgálatot.
TIMMS
A TIMMS (Trend sin International Mathematics and Science Study) az IEA
és a Boston College által szervezett méréssorozat.
A felmérés a következő kérdésekre keres választ:
– Hogyan teljesítenek a részt vevő országok diákjai a matematika és a
természettudományok területén?
– Hogyan változnak az eredmények az évek során?
– Mennyire befolyásolja a családi háttér a tanulók teljesítményeit?
– Hogyan zajlik a matematika és a természettudományos tárgyak oktatása a különböző országokban?
5

Vári Péter: PISA-vizsgálat. Budapest, Műszaki Kiadó, 2000.
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–

Milyen a tanárok tanítási gyakorlata más országokkal összehasonlítva?

A felmérés négyéves ciklusokban a 4. és a 8. évfolyam végén vizsgálja a tanulók matematikai és természettudományos tudását. A méréssorozat már négy
cikluson van túl (1995., 1999., 2003., 2007.). A 2007-es mérésben a világ minden részéről 59 ország 425 ezer tanulója vett részt. Magyarország mindegyik
ciklusban képviseltette magát évfolyamonként 150 iskola közel 5500 tanulójával.
A felmérés anyaga matematikai és természettudományi kérdéseket tartalmazó
feladatokból és háttérkérdőívekből áll. A kérdések között szerepelnek feladatválasztós és kifejtős feladatok is. A tanulóknak a 4. évfolyamon 2-szer 36 perc, a 8.
évfolyamon 2-szer 45 perc alatt kell a feladatokat megoldaniuk. A mérés során
háttér-információkat is begyűjtenek. A felmérésben részt vevő tanulók, az iskolaigazgató, valamint a matematikát és természettudományos tárgyakat tanító
tanárok is kapnak kérdőíveket. A tanulók 20 percet kapnak a kérdőív kitöltésére.
A kérdőívekben többek között a diákok családi, iskolai körülményeire, a tanulási
szokásaira, a tantárgyakhoz fűződő viszonyára, valamint az iskolai-tanulási klímára vonatkozó kérdések szerepeltek.
A vizsgálat magyarországi lebonyolítója az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztálya.
PISA
A PISA egy Nemzetközi Tanulói Teljesítményértékelési Program (Programme
for International Student Assessment), melynek célja a 15 évesek képességeinek
vizsgálata az olvasás, a matematika és a természettudományok területén.
A felmérésekben részt vevő országok együtt dolgoznak azon, hogy egy olyan
tanulói értékelési rendszert dolgozzanak ki, amely pontos, releváns és autentikus. Az első felmérés 2000-ben zajlott le, majd 3 éves ciklusokban rendszeresen
történik a felmérés.
Minden egyes mérés alkalmával az egyik műveltségi terület nagyobb hangsúlyt kap, mint a többi:
– 2000-ben a szövegértés,
– 2003-ban a matematika,
– 2006-ban a természettudomány,
– 2009-ben újra a szövegértés a kiemelt terület.

90

Az értékelési területeket keretdokumentum határozza meg, mely definiálja a
területek tartalmát és összefüggéseit. Mindegyik felmérésben országonként 4000
és 10 000 fő közötti tanulóból álló mintát értékelnek.
A PISA újszerűsége abban rejlett, hogy nem a tantárgyi tudást kezdte el mérni, hanem olyan kérdésekre keresi a választ, mint például:
– Mennyire készíti fel az oktatási rendszer a fiatal felnőtteket arra,
hogy sikeresen részt tudjanak venni a társadalom életében?
– Milyen hatása van a tanulók családi hátterének és az iskolai erőforrások minőségének a tanulói teljesítményre?
– Milyen hosszú távú folyamatok, hatások érvényesülnek egy ország
közoktatásában a vizsgált területeken?
– Képesek-e a tanulók helytállni a valós életből vett problémák megoldásában?
A felmérés során a diákokat az iskolában értékelik egy meghatározott napon.
A következő írott feladatokat kell megoldaniuk:
– A PISA-feladatlapok: ezek a tanulók matematikai, olvasási, természettudományos, valamint általános problémamegoldó képességét
mérik. Minden tanuló véletlenszerűen kap egy füzetet a 13 előre kidolgozott füzet közül. A felmérés időtartama körülbelül 2 óra.
– A PISA tanulói kérdőív: amely a tanulók családi hátterét, a tanulási
stratégiákat, a továbbtanulási és elhelyezkedési ambícióikat mérik.
A kérdőív szintén vizsgálja az Információs és Kommunikációs
Technológiákban (IKT) való jártasságot is. Ennek időtartama körülbelül 30 perc.
– A részt vevő iskolák igazgatói egy rövid iskolai kérdőívet töltenek
ki, amellyel az iskola eszközeiről és működéséről gyűjtenek adatokat.
A vizsgálatok eredményei alapján meghatározzák, hogy az ország tanulóinak
összetétele tudományterületenként adott képességszintek szerint százalékosan
hogyan alakul, illetve az összehasonlítás alapját képezi a tudományterületenként
elért országos átlagpontszám.
PIRLS
A PIRLS-vizsgálat (Progress in International Reading Literacy Study – nemzetközi szövegértés-vizsgálat) célja a 4. osztályos, azaz a 9–10 éves tanulók
olvasásteljesítményét mérje.
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Mivel a szövegértés minden gyermek fejlődésének elengedhetetlen feltétele,
az IEA (International Association for the Evaluation of Educational
Achievement – Tanulói Teljesítmények Vizsgálatának Nemzetközi Társasága)
vállalkozott a világ számos országában a szövegértés-képesség mérésére, illetve
a képesség megszerzését befolyásoló tényezők vizsgálatára.
Országunk 1970–71 óta vesz részt az IEA szövegértési vizsgálataiban. 1990–
91-ben az IEA Reading Literacy Study elnevezésű vizsgálat zajlott le, amelyet
PIRLS 2001-es vizsgálatának előzményeként foghatunk fel, s amelyben Magyarország egyike volt a 32 résztvevőnek. 2001-ben 9 ország ismételte meg az IEA
1991-es szövegértési vizsgálatát, amelyben országunk szintén részt vett. Ez a
felmérés volt az ún. PIRLS-Trend – vizsgálat (Trends in Children’s Reading
Literacy Achievement 1991–2001).
2006-ban már 45 ország részvételével zajlott a felmérés, és ötévenként tervezik a vizsgálat lefolytatását. A vizsgálat segítségével pontosan követhető a részt
vevő országokon belüli olvasásteljesítmény változásának mértéke, és az is, miben térnek el egymástól az egyes országok diákjainak teljesítménye. A vizsgálat
átfogó jellegű: az otthoni olvasási szokások, az olvasás iránti attitűdök és az
iskolai olvasástanítás gyakorlatát is vizsgálja.
A felmérés azért vizsgálja az általános iskola alsó tagozatának negyedik évfolyamát, mivel az év fordulópontot jelent a tanulók mint olvasók fejlődésében.
Mivel ez a pont az, amikor a gyerekek már megtanultak olvasni, és már azért
olvasnak, hogy tanuljanak.
A felmérés anyaga feladatlapokból és háttérkérdőívekből áll. A feladatlapok
feleletválasztós és kifejtős kérdéseket egyaránt tartalmaznak, kitöltésük körülbelül kétszer negyven percet vesz igénybe. Az IEA-PIRLS háttér-információkat is
gyűjt. A tanulók, a szüleik, a mintába bekerült osztály tanítója és az iskolaigazgató is kap egy kérdőívet. Ezek a kérdőívek fontos háttér-információkat tartalmaznak, így a feladatlapok eredményeinek elemzése az értékelés szempontjából
nagyon fontos, és nagyban segíti az értékelést. A PIRLS hivatalos magyar honlapján (www.pirls.hu) az érdeklődők megtalálhatják a 2001-es és a 2006-os
PIRLS-felmérés nyilvánosságra hozott feladatait. Ezek a feladatok természetesen már nem kerülnek felhasználásra az elkövetkező mérési ciklusokban, de
segítséget nyújtanak a pedagógusoknak, tanulóknak a kérdéstípusokkal való
megismerkedésre.
A PIRLS-vizsgálat tesztfüzeteire, feladataira jellemző a változatos feladatforma, különböző gondolkodási műveletek végrehajtására ösztönzőek, különbö92

ző olvasási célú szövegek. Az olvasás célja szerint a szövegek két fő csoportba
oszthatók: irodalmi élményszerzésre, illetve információszerzésre és felhasználásra íródott szövegek. Az élményszerző szövegek rövid elbeszélések vagy hoszszabb irodalmi művek részletei, amelyekhez illusztrációk is csatlakoznak. Az
információszerző szövegek a valós világgal foglalkoznak, és különböző témaköröket érintenek. A szövegek között van természettudományi, földrajzi, életrajzi
és útmutató jellegű. Szerepelnek bennük illusztrációk, fotók, térképek, táblázatok és listák, amelyek a szöveg értelmezését segítik.
A PIRLS-vizsgálat magyarországi lebonyolítója az Oktatási Hivatal Közoktatási Mérési és Értékelési Osztály.

Az értékelés tárgyai
Az értékelés tárgya többféle lehet. Elsősorban a tanulói tudás és a fejlődés,
mely legfontosabb tárgya az értékelésnek, de nem az egyetlen. Az értékelés tárgya egy ország oktatási rendszerében sokféle: értékelni kell a központi és a helyi
tanterveket, folyamatosan értékelni szükséges az egyes iskolákat az eredményességük alapján (mely történhet egy felméréssel alátámasztva, vagy az értékelés
alapja lehet az intézményből kikerült sikeres felvételi vizsgát tett tanulók száma,
vagy akár a különböző szintű versenyeken elért eredmények).
Az értékelés fontos területét képezi a pedagógusok munkájának értékelése,
továbbá az oktatási anyagok, tankönyvek, munkafüzetek, oktatási segédletek,
számítógépes programok értékelése.

Értékelők
Az értékelők legfőbb csoportja természetesen a tanárokból áll, akik mindennapi tevékenységük részeként végzik az értékelést.
Az értékelő lehet a szülő, aki értékeli a tanítási-tanulási folyamat egészét: a
pedagógus munkáját, az iskolát, a tantervet. A szülők régóta beletartoznak az
értékelők csoportjába, de a minőségbiztosítási rendszerek kidolgozása óta a szülők elégedettségének mérése szervezett, és minden évben megtörténik.
Az értékelők következő kategóriájába a tanulók tartoznak. A tanulók értékelhetik a pedagógus munkáját, az iskolával való elégedettségüket, és saját teljesítményüket is.
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A professzionális értékelők felelősek az országos és a nemzetközi mérések
lefolytatásáért, a következtések levonásával ők értékelik az ország, illetve az
egyes intézmények teljesítményét.
Az értékelés fontos tényezője az önértékelés, melynek során az értékelők
mindegyike lehet önértékelő is. A tanulói önértékelés a személyiség fejlesztésükhöz is szervesen hozzájárul.

Az értékelés funkciói
Az értékelésnek a tanulási-tanítási folyamatban több funkciója van. Ilyen
funkció:
– az általános visszacsatolás, azaz egy visszajelzés, hogy a tanulók
befektetett energiája megtérült-e, a pedagógus kitűzött céljai megvalósultak-e, az országos szervek irányelvei elérik-e a kívánt hatást
– a tájékoztató funkció, mely ad egy visszajelzést arról, hogy milyen
a tanuló tudásszintje, hová fejlesztette a pedagógus a tanulót
– a motiválási funkció, a helyesen alkalmazott értékelés motiválja a
résztvevőket a jobb eredmény elérésére
– az orientáló funkció, mely során az értékelést arra használják, hogy
egy szakember megvizsgálja a tanuló képességeit, és segít neki
olyan élethivatást, foglalkozást találni, mely számára a leginkább
megfelelő
– a szabályozó funkció, a tanulás-tanítás irányítása, elősegítése, mely
segíti a pedagógust, hogy megfelelő célokat tűzzön ki, meghatározza a tanuló helyzetét a célokhoz képest, és segítsen a szükséges korrekciós lépések megfogalmazásában
– a diagnosztikus, prognosztikus funkciók segítik a helyzet reális feltárását, illetve a csoport és az egyén tanulási folyamatának tervezését
– a fejlesztő funkció az egyik legfontosabb funkciója az értékelésnek,
hogy a személyiségfejlesztést kell alkalmazásával elősegíteni
– szelekciós funkciója természetesen van az értékelésnek, de ügyeljünk arra, hogy ne a szelekció legyen az értékelés legfontosabb
funkciója.
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Az értékelés típusai
Az értékelés típusait Scriven három csoportra osztja.
A diagnosztikus értékelés
A diagnosztikus értékelés célja a tanulócsoport tudásszintjének megállapítása, azaz egy helyzetfeltárás, melyet a pedagógiai döntések előtt kell alkalmazni
azért, hogy egy képet kapjunk arról, hogy milyen tudásra építhet a pedagógus,
mennyire rendelkeznek a tanulók azokkal az ismeretekkel, készségekkel és képességekkel, amelyekre a tantárgy tanév eleji tanításának megkezdésekor vagy
egy tantervi tematikus egység megkezdésekor támaszkodhatunk. A diagnosztikus felmérést alkalmazzuk az iskolában, a tanfolyamra kerülő tanulók tudásszintjének, illetve több esetben személyiségének feltárására. Módszerei: a röpdolgozat, az év eleji felmérés, szintfelmérés.
A diagnosztikus pedagógiai értékelésnél meg kell említeni a német szakirodalomra jellemző Ingekamp (1975) elméletét, mely értelmezésében a diagnózis
feladata a tanulás hatékonyságának javítása, a tanítás-tanulási folyamat során
előállt problémák feltárása, magyarázata, és ezáltal lehetőségnyújtás a kijavítására.
A formáló-segítő (formatív) értékelés
A formáló-segítő (formatív) értékelés célja, hogy segítse, fejlessze a tanulót.
Ez folyamatosan alkalmazott értékelés, mivel a formatív értékelés feladata, hogy
a tanulási-tanítás folyamat állandó kísérőjeként az eredményes tanulás segítője
legyen. A formatív értékelés a tanulási folyamatba iktatott tevékenység – pl. a
múlt órai anyag számonkérése –, melyet időszakosan alkalmazzuk, azaz egy-egy
adott tanulási-tanítási szakaszban a tanulók tudásváltozásának figyelemmel kísérésére, befolyásolására. A formatív értékelés célja a tudás teljes körű mérése,
értékelése. Ez az értékelés a tanulónak ad visszajelzést, hogy helyes úton halade, illetve a tanárt tájékoztatta arról, hogy az adott szakaszban mit tanított meg
hatékonyan, és mit kevésbé, esetleg hol hibázott. Leggyakrabban tantárgyi feladatlapok alkalmazásával végezzük a mérést, az értékelés során pedig egy előre
felállított szempontrendszernek való megfelelést ellenőrzünk, ezért ezt kritériumra irányuló mérésnek is nevezik. További módszerei a portfóliók, a tanulói
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naplók, a megbeszélések, a tanulói önértékelés, a társak értékelése, a csoportmegbeszélés.
A lezáró-összegező (szummatív) értékelés
Lezáró-összegező (szummatív) értékelést hosszabb időszak alatt elért eredmények feltárására használunk. Célja a minősítés, a szelekció, melynek során
globális képet kapunk arról, hogyan tett eleget a tanuló a tanulási követelményeknek. Ide tartozik az érettségi, a nyelvvizsga vagy egyéb tanfolyamot lezáró
vizsgák, melyek jellemzője, hogy mivel nagyobb mennyiségű tananyagot, tudást
szeretnének felmérni, ezért nem teljes körű, hanem a tananyag bizonyos részeit
választja ki ellenőrzésre, azaz szelektív a mérés. Leggyakrabban standardizált
tantárgyteszteket használunk, melyek lényege, hogy a teszt eredményességét egy
mintán tesztelik, és tudatosan úgy állítják be a feladatokat, hogy a várható eredmények normál eloszlásúak legyen. Emiatt ez felel meg a normára irányuló
mérésnek. Standardizált teszteket országos szervek készítenek, mivel nagyon
komoly előmunkálatokat és szakmai tudást igényelnek. A szummatív értékeléseknél különösen fontos, hogy törekedjünk a tanulók közel azonos körülmények
közötti mérésére, mert enélkül az eredményeiket nem tudjuk összehasonlítani
egymással.

Az értékelés orientációi
Az értékelés orientációját az határozza meg, hogy ki az összehasonlítás alanya. Ez alapján beszélhetünk ipszatív, normatív, illetve kritériumra orientált
értékelésről.
Ipszatív értékelés
1. Az ipszatív felmérések során a vizsgált személy eredményét a saját
korábbi eredményeihez viszonyítják. Szokták diákhoz viszonyított
értékelésnek, illetve individuum-önmagához viszonyító értékelésnek is nevezni. Ez esetben az értékelés célja a saját fejlődésének, változásának kimutatása, és nem pedig a másokkal történő összehasonlítás. Ez a fajta értékelés a gyengén teljesítő egyénnél is lehet nagyon
pozitív, hiszen nem függ az egyén csoporthoz viszonyított teljesítményétől, és fordítva a legjobb tanuló ipszatív értékelése is lehet
gyenge, ha a saját korábbi eredményeihez képest hanyatlik.
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2. A normatív felmérések során egy nagyobb mintával hasonlítják öszsze az egyén eredményét, rendszerint tesztek alkalmazásával mérik a
teljesítményét, melyet kisebb (osztály, csoport) közösségek eredményeihez viszonyítanak, vagy iskolai- országos szintű normákkal vetik
össze.
A normatív felmérések nagyon fontosak a pedagógiai munka során.
Ha hosszabb távon végzik el a felméréseket, akkor lehetővé válik egy
tendencia felállítása, mely a visszajelzés egyik legfontosabb eleme a
tanár számára. Láthatja a pedagógiai tevékenységének, esetleges újításoknak a hatásfokát, eredményességét.
3. A kritériumorientált értékelés során a tanulók teljesítményének értékét a tanulási követelményekhez viszonyítva határozzák meg. A
pedagógusok gyakorlatában legelterjedtebbek a kritériumra irányuló
mérések, mivel a pedagógusok annak az elemzésében az érdekeltebbek, amit tanítottak. A kritériumorientált értékelés előfeltétele a pontosan kidolgozott és részletezett tantervi követelmény, mely természetesen a tanítási folyamat feltétele is.

Az értékelés folyamata
Az értékelés folyamata a követelmények megfogalmazásától indulva jut el az
ellenőrzés témaköréhez, és magában foglalja a mennyiségi és a minőségi értékelés feladatát.
A hatékony értékelést meg kell tervezni. Tisztázni kell az értékelés funkcióját
(diagnosztikus, formatív, szummatív), majd meg kell határozni az értékelés célját. A követelmények meghatározása a pedagógiai program alapján történik.
Ezután kell dönteni arról, hogy az információkat milyen módszerekkel, eszközökkel szeretnénk mérni. Ha nem meglévő mérőeszközt használunk, akkor ezt a
lépést követi a mérőeszközök kidolgozása.
Az értékelés következő lépése a szükséges információk összegyűjtése és ellenőrzése.
Ennek módszere lehet:
– megfigyelés
– írásbeli: röpdolgozat, teszt, esszé, feladatlap
– szóbeli: felelet, beszámoló
– gyakorlati feladat: mozgásos feladatok, alkotások (rajzok, szobrok)
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–

alternatív megoldások: projekt, esettanulmány, portfólió.

Az információ gyűjtését követi az információk elemzése, értelmezése. Ez kétféle értelmezést jelent:
– mennyiségi értelmezés, mely lehet osztályozás, pontok, százalékok,
betűkód
– minőségi értelmezés, pl. szöveges értékelés, metakommunikáció,
tárgyi jutalom.
Az értékelés utolsó lépése a minősítések, döntések megfogalmazása.

Az értékelés metodológiai alapjai
Az értékelésnek különösképpen meg kell felelnie a kutatásmetodika alapkövetelményeinek:
– Objektivitás: tárgyilagosság, azaz szubjektivitástól mentes értékelés.
– Az érvényesség (validity, valódiság) kritériuma akkor teljesül, ha a
kutatás valóban azt vizsgálja, ami a tárgya.
Az érvényességnek négy típusáról beszélhetünk:
o

o

o

o
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Tartalmi érvényesség (content validity): az indikátorok milyen mértékben felelnek meg a fogalomnak, a fogalom minden egyes elemét lefedi-e. Ezt több szakértő dönti el feladatonként.
Konstrukciós vagy fogalmi érvényesség (construct validity):
a mérőeszköz az elvárásnak megfelelően viselkedik. Biztosítása: több tárgyból több feladatsor erősíti-e egymást (korreláció), vagy különböző szerkezetű feladatok eredményei
korrelának-e.
Együtt-tartó érvényesség (concurrent validity): a különböző
módszerű értékelés eredményeinek együtt-tartása. Pl. feladatlap pontszáma – osztályzat.
Előrejelző, prognosztikus érvényesség (predictív validity):
egy jelenlegi mérés milyen mértékben felel meg egy későbbi
mérés eredményének. Pl. ha a feladatlap jól megjósolja-e pl.
az év végi eredményt, vagy az év közbeni eredmény összhangban van-e az érettségi eredményével; az érettségi eredménye megjósolja-e a felvételi eredményét.

–

Megbízhatóság (reliabilitás): a tény, hogy a megismételt vizsgálatok ugyanazt az eredményt adják. Pszichés jelenségeknél a megbízhatóság biztosítása nem egyszerű feladat. Figyelembe kell venni azt
is, hogy egy feladatlap kitöltésével is tanul a diák, így nem ismételhető meg változatlanul.

A megbízhatóság módszerei a pedagógiai értékelés során:
o
o
o

2 hasonló tartalmú teszt hasonló eredményt hoz-e.
Egy teszt két fele közti korreláció.
Az adott feladatot jó tanulók jól, gyenge tanulók rosszul oldották-e meg.

Értékeléskor minden résztvevőnek egységes eljárásokat kell biztosítani, minimalizálni kell a külső változók hatását.

Ellenőrzés
Hagyományos módszerek
A hagyományos módszereken értjük az általános módszereket, melyek lehetnek:
– kötött vagy kötetlen megfigyelés
– szóbeli ellenőrzés: feleltetés, beszámoló, kiselőadás
– írásbeli ellenőrzés, melynek fajtái lehetnek:
o
o
o

dolgozat: röp-, esszé-, házi, témazáró dolgozat, érettségi,
zárthelyi
feladatlap: feleletalkotásos vagy feleletválasztós feladat
tantárgytesztek.

Alternatív módszerek
Több terület is van, melyek nem mérhetőek az előbb felsorolt hagyományos
ellenőrzési módszerekkel, és speciális ellenőrző módszereket kell alkalmazni:
– Mozgásos feladatban nyújtott teljesítmények ellenőrzése
– Alkotások (festmények, szobrok, kézműves tárgyak stb.) elemzése
– Sajátos szakmai feladatok teljesítésének ellenőrzése
A hagyományostól eltérő módszereket alternatív módszereknek nevezzük.
Ennek formái: a projektmunka, az esettanulmányok, a portfóliók.
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A fejlesztő értékelés és a minősítő teljesítményértékelés különbözősége
A fejlesztő értékelés egy új keretet ad a tanulás tanítás számára. Demeter Katalin6 megfogalmazása alapján „a fejlesztő értékelés tehát lényegileg szemléletében különbözik a minősítő értékeléstől. A fejlesztő értékelési formák teremtenek
lehetőséget arra, hogy a tanulónak olyan feladatokat (problémákat) is adjunk,
amilyeneket sose látott, hogy olyan kérdéseket is feltegyünk, amilyeneket sose
hallott. Az önálló tanulást és a problémamegoldást így gyakorolhatják, és ebben
az osztályozás mint értékelési mód elvileg sem lehet jelen. Viszont értékelés –
rendszeres és megbízható – feltétlenül szükséges, anélkül nincs tanulás. Ebben
van a fejlesztő értékelés jelentősége, és így következik az érvényesnek elfogadott tanulásfelfogásból az értékelés felfogás.”
A fejlesztő értékelés négy elemből áll:
– Az első elem a tanulói teljesítmény szintjének a megállapítása.
– Majd adatokat kell gyűjteni a tanulók aktuális tudásszintjéről.
– Ki kell dolgozni egy olyan módszert, mely alkalmas az előző két
pont összehasonlítására.
– Végezetül az eltérés módosítására szolgáló módszert kell kidolgozni.
A fejlesztő értékelés során összegyűjtött információk nem a teljesítményről
adnak képet, hanem a fejlődés megtervezésére szolgálnak.
A fejlesztő értékelés legfőbb módszere a tanulói önértékelés. Az önértékelés
során a tanuló érzékeli a tanulásra fordított idő és az eredményesség kapcsolatát,
ezáltal fejleszti a felelősségtudatát, és így fejlődik a személyisége is, továbbá
felmérheti saját tárgyi tudását.
Osztályzás
Az értékelés nem egyenlő az osztályzással. Osztályozásnak a tanárok menynyiségi értelmezését nevezzük a tanulók teljesítményéről, melyet számokkal
vagy szimbólumokkal fejez ki.
6

Demeter Katalin: Az iskolai tanulás értékelési rendszerének fejlesztése. In: Fejezetek a
pedagógiai pszichológia köréből/szerk. Balogh László, Tóth László. - Budapest: Neumann Kht., 2005.
<http://mek.niif.hu/04600/04669/html/balogh_pedpszich0034/balogh_pedpszich0034
.html>
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Az osztályozásnak tagadhatatlanul több előnye van:
– könnyen kezelhető, dokumentálható
– áttekinthető, egyszerű és egyértelmű visszajelzést nyújt
– rugalmas, a különböző feltételekhez alkalmazható,
– az egyénre irányul, személyes,
– lehetővé teszi a teljesítmények összemérését
– nagy tradíciója van.
Alkalmazása azonban hátrányokat is magába foglal:
– nem árnyalt, nem kifejező
– beskatulyázó
– szubjektív
– sokszor igazságtalan, lehetőséget ad a hatalommal való visszaélésre
– szorongást, félelmet vált ki a tanulókból.
Az osztályozás érvényességét egyre többen kérdőjelezik meg, és az előnyeivel nyert tanári energiák egyre kevésbé tekinthetők elfogadhatónak. Ellene szólnak az alkalmazásában rejlő hibalehetőségek is.
Hibalehetőségek az osztályozásban
A legfőbb hiba az, hogy sok esetben az osztályozást fegyelmezési eszközként
használják, valamint az osztályozással nem a tanuló teljesítményét értékelik,
hanem a személyiségét minősítik. A beskatulyázás hibájába sem szabad beleesni, a tanulót mindig az aktuális teljesítménye alapján kell értékelni.
Az osztályozás önmagában nem ad iránymutatást a diáknak, hogy min kellene változtatnia, éppen ezért hiba, ha az osztályozás önmagában áll magyarázat
nélkül, vagy ha az értékelés kizárólagos módszereként használják.

A pedagógiai értékelés átalakításának lehetőségei
A pedagógiai értékelés átalakítása során fel kell ismerni, hogy a jegycentrikus, egyoldalú osztályozáson alapuló értékelés nem helyes, mint ahogy az
sem, ha az adott tanuló teljesítményét csak a társai teljesítményéhez, valamint a
pedagógus elvárásaihoz igazítjuk.
Az értékelés továbbra is legyen minősítő, de amennyire lehet, kritériumorientálttá és egyre objektívabbá kell tenni.
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A cél az egyéni sikerhez való hozzájuttatás legyen, mely csökkenti az iskolai
kudarcot, a bukást, megszüntetni a lemorzsolódást, viszont növeli a motivációt.
Próbáljunk meg a hallgatóknak differenciált feladatokat nyújtani, továbbá a
dolgozatoknak, a feleltetéseknek, sőt a félév végi és év végi osztályzatoknak se
legyen semmilyen messzire ható következményük.
Biztosítsuk, hogy minden jegyet lehessen bármikor javítani.
A tanítási folyamatba be kell építeni több értékelő lehetőséget, ne csak a
záródolgozatok adjanak visszajelzést a tanulóknak, élni kell az önértékelés lehetőségével is.
Szöveges értékelés
2004-ben felmenő rendszerben eltörölték az alsó tagozatban az osztályzási
lehetőséget, és helyette a szöveges értékelés került bevezetésre (a félévi és év
végi eredmények során, az 1–3. évfolyamon és a 4. évfolyam első félévében).
Az árnyalt értékelés vagy szöveges értékelés segítő, fejlesztő értékelés, mely
sokkal inkább figyelembe veszi a gyermek személyiségét. Ehhez ismerni kell a
gyermeket, az érdeklődési körétől kezdve az otthoni körülményekig minden
tényezőjével együtt, azaz megvalósítja a teljesen egyénre szabott az értékelést. A
szöveges értékelés nem elítél, hanem egy tükröt tart a tanuló elé, ezáltal segíti a
reális önismeretének kialakulását.
Ne feledjük, hogy a szöveges értékelést a tanuló és szülő is elolvassa, ezért
nyelvezetében, megfogalmazásban ennek a kritériumnak is meg kell felelni.
Természetesen a szöveges értékelés is foglal magába hátrányokat, buktatókat.
A pedagógus oldaláról nézve nagyon időigényes, és ez magába foglalja azt a
következményt, hogy könnyen sablonossá válhat, illetve a szubjektivitás problémája is fennáll. Szerepét pedig csak akkor tölti be, ha rendszeres, folyamatos
tevékenységként alkalmazzuk, és tudatosan kerüljük a hibalehetőségeit.
De gondoljuk végig, mit nyerünk a helyes alkalmazásával. Ha az osztályozás
során beskatulyázódott egy tanuló, akkor egy idő után a tanulók úgy is viselkednek, mint amilyen bélyeget rájuk tettünk. Ezzel szemben, ha a tanuló a közepes
érdemjegye helyett a „megfelelően teljesített” értékelést kapja, ennek teljesen
más a tartalma, ráadásul ha ez kiegészül egy néhány mondatos minősítéssel,
akkor a tanulói teljesítményt befolyásoló fejlesztő hatása nem vitatható. Nagyon
fontos, hogy a szöveges értékelés ösztönözze a tanulót, és személyre szóló legyen, megadva, hogy a tanulói teljesítményt merre kell fejleszteni a javuláshoz.
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Az árnyalt értékelés segít a siker és a kudarc feldolgozásában, hiszen az ítélet
helyett gyakoribb az elismerés és a dicséret. Ráébreszti a tanulót, hogy a siker a
saját kezében van, és szorgalommal elérheti azt.
Az árnyalt értékelés a szöveges értékelésen túlmutat, egy komplexebb, a tanuló érdekeit maximálisan szem előtt tartó összetett tevékenység, melynek célja
a tanuló egész személyiségének fejlesztése a szöveges értékelés tevékenységének megfelelő alkalmazásával.

Összegezés
Összefoglalásként szeretném kihangsúlyozni a tanár felelősségét az értékelő
munka során. Az értékelés személyiségfejlesztő és tanulómotivációs hatása vitathatatlan. Egy jól megválasztott és kivitelezett értékelés el tudja érni, hogy a
tanulók szárnyaljanak, ne a kudarc, a sikertelenség forrása legyen számukra az
iskola, de erre a tevékenységre a pedagógusnak fel kell készülnie.
A pedagógusnak ismernie kell a fejlesztő értékelés és a minősítő teljesítményértékelés különbözőségét, meg kell tanulnia alkalmazni a fejlesztő értékelést, illetve az árnyalt értékelést a tanuló teljesítményének növelésére használva.
Az értékelés megfelelő alkalmazásával ki kell alakítani a tanulókban a helyes
önismeretet, és meg kell tudni győzni a tanulót arról, hogy mindenki képes változásra a tevékenységein, tettein keresztül, és az adottság, képesség nem megváltoztathatatlan tulajdonság.
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KIS-TÓTH LAJOS – KOMLÓ CSABA
AZ ELEKTRONIKUS OKTATÁSI PORTFÓLIÓ
A GYAKORLATBAN
Bevezetés
Napjainkban egyre többet hallunk az elektronikus portfólió felsőoktatási szerepéről. A fogalom a magyar pedagógiai gyakorlatban Falus Iván és Kimmel
Magdolna A portfólió című, 2003-ban megjelent könyve után terjedt el. Számos
definíciója létezik, azonban szinte mindenki egyetért abban, hogy a produktumokat elektronikus formában és a weben keresztül elérhető módon kell tárolni.
Az így kialakított e-portfólió eredményesebb felhasználást tesz lehetővé, sőt
használata új lehetőségekkel egészül ki. A portfólió funkciója alapján megkülönböztetünk többek között értékelési és gyűjteményes változatot, illetve a tulajdonos alapján hallgatói, oktatói és intézményi portfóliót. Alkalmazására vonatkozóan számos előnyt megemlíthetünk, ezek közül ki kell emelnünk, hogy a
portfólió olyan értékelési eszköz lehet, amellyel mérhetjük a hagyományos számonkéréssel egzakt módon nem vizsgálható jellemzőket is. A portfólió sikeres
alkalmazása azonban azon múlik, hogy mennyire tudjuk hatékonyan integrálni a
jelenlegi képzési rendszerünkbe. A 15/2006. (IV. 3.) OM rendelete az alap- és
mesterképzési szakok képzési és kimeneti követelményeiről már említi a portfóliót mint a tanári szakdolgozat részét. Ez azt jelenti, hogy bevezetése a tanárképzés területén elkerülhetetlen. Az Eszterházy Károly Főiskolán létrehoztunk egy
kutatócsoportot, amely az elektronikus portfólió elméleti hátterét feltárva, a pilot
kurzusok tapasztalatai alapján, előkészíti a hallgatói elektronikus portfólió 2008.
szeptemberi bevezetését.

A hagyományos és az elektronikus portfólió elméleti háttere
Az elektronikus portfólió használata az utóbbi néhány évben gyorsan terjed a
felsőoktatásban. Batson [1] szerint az elektronikus portfólió lehet az egyik legnagyobb technológiai fejlődés hordozója az egyetemeken és a főiskolákon,
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amely alapjaiban változtathatja meg a felsőoktatást. Ez talán túlzottan optimista
feltételezés (hasonlóan a multimédia és az e-learning oktatási szerepének korai
megítéléséhez), de várhatóan az elektronikus portfólió is megtalálja adekvát
helyét a felsőoktatásban.
Az elektronikus portfólió elődje, a hagyományos portfólió, melynek oktatási
alkalmazása a 60-as évekig nyúlik vissza, és csak a 90-es évek elején kezd veszíteni a népszerűségéből, majd a 90-es évek közepén digitális formában, megújulva tért vissza. Ennek megfelelően kezdetben a digitális portfólió mint a hagyományos portfólió hordozható és kereshető, digitalizált változataként jelent meg
(Barret [2]).

Az elektronikus portfólió elnevezései
Az elektronikus portfólió (e-portfólió, digitális portfólió, webfólió) elnevezését illetően számos nézettel találkozhatunk. Barret [3] szerint az elektronikus
portfólió tartalmazhat elektronikus, analóg médiumokat (pl. VHS videokazetta),
de a digitális portfólió kizárólag fájlokból állhat. Batson [1] szerint az elektronikus portfólió – vagy az általa szinonimaként használt eportfólió kifejezés – a
hallgatók munkáinak weboldalakon publikált gyűjteményét jelenti. Batson az
eportfólió mellett megkülönböztet továbbá webfóliót is, amelynek funkcionalitása a statikus HTML oldalak linkjeiből ered, szemben az adatbázisra épülő, dinamikus oldalakon megvalósuló e-portfólióval. A webfólió értelmezését más
oldalról közelíti meg Love, Gathercoal és McKean [4], akik szerint a webfólió
webalapú multimédia-dokumentumok szorosan integrált gyűjteménye, amely
tartalmazhatja a hallgatókkal szembeni elvárásokat, a tananyaghoz köthető feladatok kiírását, a hallgatók által megoldott feladatokat és a feladatok értékelését.
Mások szerint (pl. Siemens [5], Yancy[6]) az elektronikus és a digitális portfólió
jelentése között nincs különbség. Alapvetően egyetértve Yancy és Siemens nézeteivel, véleményünk szerint az elektronikus és a digitális portfólió szinonim
fogalmakként használhatók azzal az észrevétellel, hogy a digitális kifejezés informatikai definíciójának ismeretében talán szerencsésebb az elektronikus portfólió elnevezést előnyben részesíteni. Ebben a dolgozatban szinonimaként használjuk az elektronikus portfólió, e-portfólió, digitális portfólió kifejezéseket.
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A portfólió funkciójának gyakorlati megközelítése
Az elektronikus portfólió funkcióját tekintve számos definíciója létezik a fogalomnak. Lorenzo és Ittelson szerint az elektronikus portfólió digitális formában megjelenő szöveges, grafikus vagy multimédia elemeket tartalmazó, weben
vagy DVD-n tárolt alkotások (forrásanyagok, feladatok, bemutatók) gyűjteménye, amely egy személyt, csoportot, szervezetet vagy intézményt képvisel.
Ugyanennek a szerzőpárosnak egy másik definíciója szerint az elektronikus portfólió személyre szabott, webalapú gyűjteménye a feladatoknak, megoldásoknak
és reflexióknak, amelyek célja a kulcsfontosságú ismeretek kontextus- és időalapú demonstrációja.
A portfóliót sokféle célra használják, a szakirodalomban leggyakrabban az
alábbi három kerül említésre:
1. A hallgatók szelektált munkáinak bemutatása (pl. rajz szakos hallgatók bemutatják a legjobbnak ítélt munkáikat)
2. A tanítási folyamat adott szempontú bemutatása (pl. videóra rögzített
bemutatóórák)
3. Értékelési eszközként (főleg a 1980-as években volt jellemző, értékelési portfólió néven (Barret [2]))
Herman és Winters [7] szerint a portfólió méltányosabb és érzékenyebb megjelenítése annak, amit a hallgató tud és amire képes. Vizsgálataik során ennek
ellenére arra a következtetésre jutottak, hogy a portfóliót leggyakrabban a hallgató által készített produktumnak tekintik, amely értékelési céllal jött létre (értékelési portfólió). Szintén a portfólió adott kritériumok alapján történő értékelési
funkcióját emeli ki Barret [2], Lorenzo és Ittelson [8] illetve Wilkerson [9].
Barret[2] megemlíti továbbá, hogy a portfólió olyan értékelési eszköz lehet,
amellyel mérhetjük a hagyományos számonkéréssel nem mérhető jellemzőket is.
A portfólió értékelési funkciójának ellentmond Paulson és Meyers [10] koncepciója, miszerint a portfólió nem értékelési eszköz, hanem sokkal inkább az a
feladata, hogy az adott kontextusban komplex és átfogó képet adjon a hallgatók
teljesítményéről: „A portfóliót akkor nevezhetjük portfóliónak, ha olyan fórumként működik, amely bátorítja a hallgatót képességei fejlesztésére, aminek eredményeként független és önmagát tudatosan irányító tanulóvá válhat.”
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Az eportfólió megjelenését elősegítő tényezők
Ahogyan az előzőekben már említettük, a portfólió a 90-es évek közepén digitális formában tért vissza az oktatásba. Batson [1] három tényezőt említ, amely
meghatározó volt ebből a szempontból:
1. A hallgatók munkái elektronikus formában készülnek el (még akkor
is, ha végül nyomtatott formában kerülnek beadásra).
2. Az internet mindenütt jelen van. A hallgatók a felsőoktatási intézmények területén szinte bárhol hozzáférnek a világhálóhoz.
3. Az adatbázisok elérhetőek a weboldalakon keresztül, amely lehetővé
teszi a hallgatók számára a feladatok jelentős részének interneten keresztüli elvégzését.

Az elektronikus portfólió típusai
Az elektronikus portfólió tipizálása során meg kell említenünk a funkcionális
tipizálást (Lankers [11]). Lankers szerint beszélhetünk fejlődési (adott tantárgyhoz köthető fejlődés dokumentálása), szakértői (adott területen magas szintű
kompetenciák meglétét igazoló), prezentációs (a hallgató legjobb munkáit bemutató), hallgatói felvételi és oktatói felvételi (leendő hallgatókkal és oktatókkal
szembeni követelményeket bemutató) portfólióról.
Cambridge [12] e-portfólió besorolása az alapján történik, hogy ki a portfólió
elsődleges tulajdonosa. Ennek alapján megkülönböztet hallgatói, tanszéki és
intézményi portfóliót. Lorenzo és Ittelson [8] hasonló megfontolások alapján
megkülönböztet hallgatói, oktatói és intézményi portfóliót. Az egyes portfólió
kategóriák tovább bonthatóak az alapján, hogy az adott portfólió mit tartalmaz,
és mire használják: pl. Hamp-Lyons és Condon [13] a hallgatói elektronikus
portfóliót úgy jellemzi, hogy rendszerint tartalmazhatja a hallgatók munkáját,
önértékelését és esetleg a tanszék reflexióit, funkciója pedig lehet értékelési,
prezentációs vagy tanulási.
A tanszéki portfólió Cambridge [12] szerint a tananyagról és a tantervről, értékelési metódusokról (tanítási és tantárgyi) hordoz elsődlegesen információt, de
ide tartozik az önértékelés és az önreflexió is. Az intézményi portfólióval kapcsolatban kitér arra, hogy az itt megjelenő információ elsősorban a képzési rendszerről, az akkreditációról és a megszerezhető végzettségekről ad felvilágosítást,
de megjelenhet a képzési rendszer és a tanszékek értékelése is.
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Az elektronikus portfólió megvalósítása
Gibson és Barret [13] szerint a portfólió megvalósítása szempontjából két
módszert különböztethetünk meg. Az elsőhöz tartoznak az általánosan használt
szoftverekkel (szövegszerkesztők, weboldalszerkesztők, multimédia szerzői
rendszerek stb.) létrehozott portfóliók. Ebben az esetben a hallgatóknak rendelkezniük kell a médiaelemek feldolgozásához és weben keresztül történő publikálásához szükséges összes ismerettel, és a hallgatóknak a portfóliót a nulláról kell
elkezdeniük felépíteni. Ez a megoldás két problémát is felvet: egyrészt minden
hallgató rendelkezik-e (kell-e rendelkeznie?) a szükséges ismeretekkel, másrészt
nehézkes lehet az egyedi felépítésű és megjelenésű portfóliók egzakt összehasonlítása és értékelése.
A második módszerhez azok a portfóliók tartoznak, amelyek személyre szabott adatbázisra és felhasználói felületre épülnek, amelyek megfelelő
strukturáltságú tárhelyet biztosítanak a hallgatóknak, és lehetővé teszik az adataik rendezett formájú tárolását. Ebben az esetben nincs szükség az első csoportnál
említett ismeretek nagy részére (pl. weboldalszerkesztés), viszont a szolgáltatáshoz tartozó összes szoftver- és hardverelem elkészítése jelentős erőforrást és
kompetenciát követel a felsőoktatási intézménytől, illetve a technikai megvalósítóktól. Éppen ezért gyakran találkozhatunk azzal a gyakorlattal, hogy az egyetemek, illetve a főiskolák külső cégtől rendelik meg a szolgáltatást (iWebfolio,
E-Portfolio, FolioLive stb.) és ennek költségeit részben áthárítják a hallgatókra.

Az elektronikus portfólió használatának előnyei
Az elektronikus portfólió előnyei között meg kell említenünk a médiaintegráció lehetőségét, azaz a hagyományos, szöveges és állóképi tartalom mellett lehetőség van mozgókép, hang és animációk megjelenítésére is. A megfelelő
metaadatokkal ellátott dokumentum kereshetővé válik, jelentősen leegyszerűsítve az információ megtalálását. Míg a hagyományos, papír alapú portfóliót csupán néhány személy láthatta, addig az elektronikus változat széles körben publikálható az interneten keresztül. Az elektronikus portfóliót felépítő fájlok tulajdonságaiból adódik, hogy a portfólió másolata megegyezik az eredetivel, aminek
köszönhetően számos, különböző szempont szerint összeállított szelektált prezentációs portfólió készíthető el.
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Siemens [5] az elektronikus portfólió használatának előnyeit a portfólió típusainak megfelelően csoportosítja, azaz megkülönbözteti a hallgatói, a tanszéki és
az intézményi portfóliókhoz köthető előnyöket.
Siemens [5] szerint a hallgatók nagyon sokat profitálhatnak az elektronikus
portfólió létrehozásából:
1. Személyre szabott tudásmenedzselés
2. Az ismeretek növekedésének és a készségek elsajátításának fejlődéstörténete
3. A céltervezés képességének fejlődése
4. A tanulási tapasztalatok közötti összefüggések megértése
5. A jövőre vonatkoztatott tanulástervezés metakognitív elemeinek a
biztosítása a korábbi sikerek és kudarcok alapján
6. A személyes tanulmányi előzmények ellenőrzése.
A tanszékekhez köthető előnyök között felsorolja:
1. Tartalommegosztás lehetősége más tanszékekkel
2. Hitelesebb értékelés (a hagyományos értékelési módokhoz viszonyítva)
3. A hallgatók felkészítés az élethosszig tartó tanulásra
4. Központosított, ugyanakkor a hallgató által is ismert értékelések öszszegyűjtése.
Az intézményhez köthető előnyök:
1. Értékteremtés azáltal, hogy a hallgatók személyes ellenőrzésük alatt
tarthatják a portfólióikat
2. Az intézmény és a hallgató kapcsolata nemcsak a tanulmányi időre
korlátozódik, hanem sokkal inkább közelít az élethosszig tartó tanulás megvalósulásával az élethosszig tartó kapcsolat felé.

A portfólióval szemben felmerülő kritikák
A portfólió gyakorlati megvalósítása előtt érdemes megvizsgálni, hogy melyek lehetnek azok a tényezők, amelyekre oda kell figyelnünk a portfóliórendszer kialakításakor. A leggyakrabban felmerülő kritikák egyike, hogy a portfólió
alkalmazása nem feltétlenül vezet azokhoz a pozitív hatásokhoz, amelyeket a
portfólió előnyeinél említettünk. Véleményünk szerint ez magától értetődő, hi110

szen egy eszköz alkalmazása önmagában nem lehet garancia az összes pozitív
hatás azonnali megjelenésére, és szinte biztosra vehető, hogy a portfólió bevezetésének kezdeti szakaszában a pozitív hatások közül csak viszonylag kevés lesz
érzékelhető.
A második érv a portfólió használatával szemben, hogy értékes időt vehet el
az amúgy is szűkös oktatási időből (Koretz[14]). Kétségtelen, hogy a portfólió
bevezetése kezdetben mind az oktatók, mind a hallgatók részéről többletmunkát
igényel. Annak érdekében, hogy ezt minimalizáljuk, elengedhetetlen a módszertani támogatás és a technikai háttér kidolgozása. Véleményünk szerint egy megfelelően megtervezett portfólió az elektronikus értékelési és adatgyűjtési funkciók révén időt takaríthat meg az oktatók és a hallgatók számára, kompenzálva
ezzel az alkalmazásából adódó időveszteséget. Ennek kidolgozása feltehetőleg a
felsőoktatási intézményekre vár, hiszen – véleményünk szerint – Magyarországon a felsőoktatási intézmények részéről egyelőre nem járható út a portfóliószolgáltatás üzleti alapú igénybe vétele és a költségek egy részének a hallgatókra
áthárítása.
A harmadik kritikai észrevétel az értékelési portfólió funkcióját kérdőjelezi
meg. Nagyjából a Koretz[14] -jelentéssel egy időben az Egyesült Királyságban
megszüntették az angol nyelvi záróvizsgaként funkcionáló hagyományos portfóliórendszert, amely 20 éves múltra tekintett vissza. Matthews[15] idézi Dylan
Williams angol értékelési szakértő szavait: „A legigazságosabb módszer a tanulók teljesítményének vizsgálatára a kötelező oktatás végén az írásbeli vizsga.”
Matthews[15] idézi továbbá Lisa Graham Keegant, a washingtoni Oktatási Vezetők Tanácsának elnökét: „A hallgatók munkáinak gyűjteménye hihetetlenül
értékes lehet, de nem helyettesítheti az objektív és szisztematikus értékelési
programokat. Remélhetőleg eljön majd az idő, amikor a két módszer egyesíthetővé válik.” Ez utóbbi véleményben ugyan felmerül az a gondolat, hogy az értékelési portfólió funkcióját kérik számon a gyűjteményes portfólión, de kétségtelen tény, hogy az elektronikus portfólió általában nem alkalmas a lexikális tudás
mérésére, inkább bizonyos kompetenciák meglétének vagy hiányának vizsgálatára (amelyet pedig a hagyományos ellenőrzési módokkal nem tudunk minden
esetben egzaktul vizsgálni).
A negyedik kritikai észrevételt nagyon fontosnak tartjuk, hiszen egyrészt az
elektronikus hallgatói portfólió témakörében végzett kutatáshoz tartozik, és elsőként ezt vezették be hazánkban, másrészt a körülmények részben hasonlóak a
magyarországi helyzethez. Zou[16] tanulmányában tanárjelöltek szerepelnek,
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akiknek portfóliójukat a második tanévtől kell építeniük egészen az államvizsgáig. A hallgatói portfóliók két részből állnak, egyrészt a hallgatóknak ki kell választaniuk a produktumaikból azokat, amelyek a legjobban bizonyítják, hogy
tanulmányaik során eleget tettek a velük szemben támasztott képzési követelményeknek, másrészt a reflexióikban indokolniuk kell a választásukat.
Zou[16] kérdőíves adatgyűjtése, közvetlen megfigyelései és a hallgatókkal
folytatott beszélgetése során azt találta, hogy a hallgatók attitűdje a portfólióval
kapcsolatosan passzív: a portfóliót egy újabb tehernek tartották a tantárgyakhoz
kapcsolódó számos egyéb feladatuk mellett (a kérdőíves vizsgálatban a portfólió
a második legnegatívabb, azaz a „nem túl hasznos” besorolást kapta). A probléma azonban nemcsak a passzivitás és a portfólió besorolása volt, hanem Zou
megfigyelte, hogy a hallgatók nem jól választják ki a produktumaikat – gyakran
választottak azok közül, amelyek irrelevánsak voltak a képzési követelmények
szempontjából –, illetve a választást indokló reflexiók sem voltak megfelelőek.
Zou a problémákat három tényezőre vezette vissza:
1. Hiányzó, világos összefüggés a portfólió és a tantárgyakhoz kapcsolódó egyéb feladatok között, melynek következtében a portfólió célja
homályos volt a hallgatók számára.
2. A hallgatók hiányos ismeretekkel rendelkeztek a portfólió jelentőségéről és értékelésének módszereiről, ennélfogva az önellenőrzésre
késztetés is hiányzott a hallgatókból.
3. A komplex képzési követelmények nagyon tömören voltak megfogalmazva, amit a hallgatók nem értettek meg kellőképpen.
Véleményünk szerint a Zou tanulmányában megfogalmazottak jelentik a kulcsot az elektronikus hallgatói portfólió sikeres megvalósításához. A sikerhez
önmagában nem elegendő a portfóliónak mint egy újabb „divatos” eszköznek az
alkalmazása. A bevezetés hatékonysága elsősorban azon múlik, hogy miként
tudjuk az elektronikus hallgatói portfóliót a jelenlegi képzési rendszerbe úgy
integrálni, hogy a hallgatók világosan lássák, hogy a portfólió célja a képzési
követelményekben megfogalmazott kompetenciák meglétének igazolása, amelyre azért a portfólió a legjobb eszköz, mert a hagyományos mérési-értékelési
módszerek nem elég kifinomultak ezeknek a kompetenciáknak a vizsgálatához.
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A portfólió bevezetése a mestertanár-képzésben
Mint már említettük, a portfólió fogalma az általános érdeklődés középpontjába Falus és Kimmel[17] könyvének megjelenésével került. Talán ennek köszönhető, hogy a mestertanárképzésről szóló rendeletbe is bekerült mint a szakdolgozat része, ezzel elősegítve a hallgató személyiségének jobb megismerését,
a kompetenciák kialakulásának követhetőségét, a tanárjelölt mesterségbeli tudásának értékelését. Intézményünkben kutatócsoport dolgozik azon, hogy 2008
szeptemberétől a módszer bevezetésre kerüljön.
Az általunk bevezetni kívánt portfóliónál igyekeztünk figyelembe venni az
eddigi kutatási eredményeket, és egy olyan elektronikus felületet szerettünk
volna kialakítani, amely korszerű és hatékony megoldást kínál. Ennek érdekében
2007 szeptemberében létrehoztunk egy kutatócsapatot7, amelynek a tagjai három
területről érkeztek: az első csoport tanárképzési szakmódszertani szakemberekből áll, az ő feladatuk az elektronikus portfólió tartalmi kérdéseinek a kidolgozása. A második csoport tagjai informatikusok, ők felelnek a technikai megvalósításért. A harmadik csoportba a hagyományos vagy az elektronikus portfólió
koordinációjában járatos szakemberek tartoznak, az ő feladatuk a másik két csoporttal szorosan együttműködve a módszertani elvárások, a technikai lehetőségek és a korszerű elektronikus portfóliótól elvárt jellemzők optimális kompromisszumának kidolgozása.
Ennek megfelelően a HEFOP 3.3.2. pályázat keretében az Eszterházy Károly
Főiskolán kidolgoztuk a hallgatói elektronikus portfólió alkalmazásának alapelveit, amelyet elsőként négy tanárképzési master tárgyra8 készítettünk el. Szintén
ez a pályázat tette lehetővé, hogy két pilot portfólióprogramot indítsunk el. A
tapasztalatainkat az alábbiakban foglaljuk össze.

7

A csapat tagjai: Kis-Tóth Lajos, Estefánné Varga Magdolna, Magyar István, Sándor József,
Dudás Anna, Mogyorósi Zsolt, Taskó Tünde, Pajtókné Tari Ilona, Nagy Dénes, Szlahorek András, Molnár Erzsébet, Komló Csaba
8
A tárgyak: Nevelési-oktatási gyakorlat; Iskolai, szakmai és tanítási gyakorlat; Összefüggő, egyéni szakmai gyakorlat; Szakmódszertan.
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Technikai támogatás
A technikai támogatás szerepe az oktatók és a hallgatók munkájának megkönnyítése. Ez a portfóliórendszer létrehozásától kezdve a feladatok meghirdetésén át a jogosultságok kezelésén és a megfelelő számítógépes terem, valamint a
technikai személyzet biztosításán keresztül az értékelésig és a biztonsági mentésekig tart. Optimális esetben az oktatóknak és a hallgatóknak azt kell érezniük,
hogy a rendszer kezelése egyszerű, és a szolgáltatások (pl. automatikus feladatlap kiértékelése a zárt végű űrlapoknál) ellensúlyozzák a befektetett időt és energiát.
Ez természetesen nem könnyű feladat. Csupán az intézmény elektronikus
portfóliórendszerének létrehozása is magas szintű technikai támogatást vagy
jelentős anyagi erőforrást igényel. Véleményünk szerint a korszerű elektronikus
portfólió weben jelenik meg. Az elektronikus portfólió megvalósításánál taglaltaknak megfelelően az általánosan használt szoftverek nem alkalmasak a portfólió elkészítésére, és a hallgatóktól sem várható el egységesen az ilyen jellegű
IKT-kompetencia. Az off-line módszerek (CD-n, DVD-n tárolni az adatokat)
sem jelenthetnek jó megoldást, hiszen ebben az esetben a kapacitás és élettartam
korlátai miatt le kell mondanunk reflexiókról és az on-line adatbázisok minden
előnyéről (kereshetőség, megoszthatóság, újrafelhasználhatóság stb.).
Az egyetlen hatékony megoldás a megfelelő strukturáltságú, dinamikus oldalakra épülő on-line adatbázis alapú portfólió, amely a felhasználótól csak alapszintű IKT-ismereteket kíván. Választhatunk az ún. „fizetős” e-portfólió megoldásokból, amelyek szinte minden igényt kielégítenek, de gyakran meglehetősen
drágák. Az ingyenesen használható nyílt forráskódú rendszerek (OSPI, Mahara,
Elgg, MyStuff, Moofolio stb.) bizonyos esetekben még kiforratlanok, de az
alapvető funkciókat szinte minden esetben ellátják (pl. hallgatói oldalak létrehozása, fájlok feltöltése stb.) és a 2008. év elejétől nagyon biztató a fejlesztések
iránya. A harmadik megoldás, ha magunk alakítjuk ki az intézmény portfóliórendszerét. Ebben az esetben az aprólékos tervezést munkaórák százai követik,
de eredményül egy olyan testreszabott rendszert kapunk, amely minden igényünket kielégíti.
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A képzés és a kommunikáció szükségessége
A kutatás során világossá vált, hogy az elektronikus portfólió megvalósítása
csak akkor lehetséges, ha a szereplők kreatív módon együtt tudnak működni
egymással. A gyakorlatban ez egyrészt azt jelenti, hogy az intézeti menedzsmentnek támogatnia kell a portfóliók kurzusokhoz rendelését, másrészt az oktatóknak nyitottaknak kell lenniük az új eszköz iránt. Tapasztalataink alapján az
oktatók nem ismerik pontosan a portfólió fogalmát és célját, illetve bizonyos
esetekben nehézséget jelent a képzési célok megfelelő részének az elektronikus
portfólióba átemelése.

Kommunikáció a hallgatói e-portfólió szereplői között

Ráadásul az oktatók egy része – a portfólió kritikáinál megfogalmazottakhoz
nagyon hasonlóan – elsősorban a terhei növekedését látja az elektronikus portfólióban. A fentiek miatt nagyon fontos, hogy a portfólió bevezetése előtt tanfolyamokat tartsunk az oktatóknak és a tutoroknak, ahol ismereteket szerezhetnek
a portfólió funkciójáról, típusairól, az elterjedt megvalósítási módokról, illetve
lehetőségük van az intézmény által használt elektronikus portfólió felületének az
alapos megismerésére.
Ugyanilyen fontos a hallgatók informálása. Ha az oktatóknak nem világos
teljesen a portfólió célja, akkor képzeljük el a hallgatók helyzetét. Többségük (a
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rajz szakos hallgatók kivételével) még sohasem készített portfóliót, ezért nagyon
fontos, hogy a feladatok, határidők stb. egyértelműek legyenek, és a legfontosabb információk a teljes félév ideje alatt elérhetőek maradjanak. Jelentősen
segíti a hallgatók munkáját, ha a beadási határidők közeledtével megadott időpontokban számítógépes termet és egyéb IKT-eszközöket (szkenner, digitális
fényképező stb.), illetve technikai segítőket tudunk biztosítani.

Az e-portfólió megvalósításának lépései
Az elektronikus portfólió sikeres bevezetésének egyik kulcsfontosságú pillére
a megvalósítás lépéseinek időarányos tervezése. A portfólió elkészítését három
fázisra bonthatjuk. Az első fázis az előkészítési szakasz, ebben az időszakban
kell elvégezni az érintett oktatók képzését, illetve módszertani támogatást nyújtani a feladatok portfólióra történő optimalizálására, melynek végeredménye egy
websablon, amely tartalmazza a feladatok és az értékelés szempontjainak részletes leírásán túl a portfólió elemeinek feltöltéséhez szükséges megfelelő struktúrát
és űrlapokat.

A hallgatói elektronikus portfólió előkészítési fázisa

Az űrlapok az elektronikus portfólió különleges elemei, hiszen míg a hallgatók fájljai és saját készítésű vagy a mások által készített, de a feladat szempontjából fontosnak tartott weboldalakra mutató linkjei viszonylag „kézzelfoghatóak”, addig az űrlapok – pl. a nevelési-oktatási gyakorlat önértékelő kérdőíve –
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esetleg nem is kerül kinyomtatásra, csupán felhasználókhoz rendelt adatbázisbejegyezések formájában realizálódik. Az űrlapok on-line változatát többszörös
ellenőrzés és kipróbálás után a portfóliókoordinátor segítségével készítik el az
informatikai támogatást nyújtó szakemberek, amely az adott tanszék oktatóinak
hagyományos dokumentumaira alapozva (pl. Word, Excel stb.) és velük folyamatosan konzultálva jön létre. Az űrlapok elektronikus feldolgozása időt és
energiát takaríthat meg az oktatóknak és a megfelelően strukturált adatok összegyűjtésével segítheti kutatási tevékenységüket.
A következő lépés a kurzusok létrehozása az elektronikus portfóliórendszerben és a felhasználók (hallgatók, oktatók) megfelelő jogosultságokkal valló hozzárendelése a kurzusokhoz. Optimális esetben a rendszer képes kommunikálni
az elektronikus tanulmányi rendszerrel (és/vagy az oktatásban alkalmazott LMSsel), ebben az esetben a folyamat automatizálható.
A második fázis az e-portfólió megvalósítási szakasza, melynek során a hallgatók és az oktatók az első belépés során aktiválják hozzáférésüket, majd a feladat értelmezése és végrehajtása után feltöltik a megfelelő dokumentumokat, és
kitöltik az űrlapokat.
A nagy tárolási kapacitás lehetővé teszi a tanulmányi idő minden rögzíthető
dokumentumának gyűjtését, még akkor is, ha ezek között redundáns, első pillanatban akár „haszontalannak” ítélt elemek is vannak. A felület strukturáltsága,
rendszerezése teszi lehetővé, hogy láthatóvá váljanak az igazán értékes és fontos
elemek9.
A korszerű portfóliók elemei elláthatóak metaadatokkal, amelyek segítségével a hallgatói elektronikus portfóliók kereshetőek, és bármilyen típusú portfólió
megtalálhatóvá10 válik.

9

Gondoljunk pl. arra, hogy a hallgató saját tanításainak akár a teljes videofelvételét is tárolhatja a
portfólió szerverén, melynek segítségével a záróvizsgán szemléletes módon mutathatja be a tanításhoz kötődő kompetenciáit.
10
Falus, Kimmel 14-féle portfóliót mutat be, köztük kompetenciaalapú, készségeket bemutató,
reflektív stb.
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A hallgatói e-portfólió őszi félévre vetített időterve

A harmadik fázis az értékelési szakasz, melynek során a hallgatók nem férnek hozzá a portfólióikhoz egészen az értékelés lezárásáig. Az értékelés után a
hallgatók – a portfólió típusától függően – lehetőséget kaphatnak a hibák kijavítására és a feladat ismételt beadására, vagy a reflexiók elkészítésére. Az értékelés szempontjából háromféle feladatot különböztetünk meg. Az első csoportba
tartoznak az automatikusan kiértékelhető feladatok (űrlapok, zárt végű kérdéssorok stb.), amelyek időt és energiát takaríthatnak meg az oktatóknak. A második
csoportba tartoznak azok a feladatok, amelyek nem igényelnek magas szintű
szakmai ismereteket (pl. nyitott kérdések, amelyekre a válaszok köre viszonylag
jól behatárolható), ezek értékelésében a tutorok sokat segíthetnek. A harmadik
csoportba tartoznak azok a feladatok (esszékérdések stb.), amelyek értékelését
kizárólag az oktatók végezhetik el. A feladatok összeállításánál érdemes úgy
megválasztani a feladatok arányát, hogy a szakmai követelmények teljesítése
mellett alkalmazkodjon a tanszéken rendelkezésre álló erőforrásokhoz.
Az elektronikus portfólió esemény-naplózási funkciója segítheti a hallgatói és
az oktatói munka értékelését is. Itt elsősorban arra gondolunk, hogy egzakt módon megítélhetővé válik a portfólióval végzett munka, pl. a hallgató mennyi időt
fordít a portfóliója létrehozására, szerkesztésére. A tanár munkájáról is információt szolgáltat azzal, hogy rögzíti a hallgatói portfóliók értékélésére fordított idő
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mennyiségét. Ennek tükrében talán kijelenthetjük, hogy a portfólió lehet a minőségbiztosítás egyik eszköze is. A jól megtervezett portfólió egyik fontos jellemzője a hordozhatóság, azaz a hallgató bármikor másolatot készíthet a portfóliója
aktuális állapotáról, amely pl. állásinterjúk alkalmával megfelelő súllyal támaszthatja alá az önéletrajzban elmondottakat.

A hallgatók motivációja és személyiségi jogai
Véleményünk szerint az elektronikus portfólió megfelelően kidolgozott felhasználói felülete és az integrált korszerű szolgáltatások jelenléte motivációs
erővel hathat a hallgatóra. Kutatások számolnak be arról (Zou[16]), hogy a hallgatók a portfóliót bizonyos esetekben a „nem túl hasznos” eszközök közé sorolták. Ennek egyik okát az említett tanulmány által felsoroltakon kívül abban látjuk, hogy a korábbi megvalósítási módszerek részben elavultak. Az általunk
kifejlesztett felület igazodni próbál a hallgatók mindennapos tevékenységeihez,
szokásaihoz. Példának említhetnénk a blogírást, amely kedvelt időtöltése hallgatóinknak, és az általunk bevezetendő portfólióba is integrálásra került.
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Az elektronikus portfólió bevezetése kapcsán megkerülhetetlen a személyiségi jogok kérdése. Maximálisan egyet értünk Kimmel Magdolnával[18] abban,
hogy a hallgatók és az oktatók nagyon sokat tanulhatnak a korábban, hasonló
témában elkészített portfóliók megtekintéséből. Ennek ellenére azt kell mondanunk, hogy a hallgató a portfólió tulajdonosa, a portfólióban tárolt dokumentumok nyilvánossága felett ő rendelkezik. Ez alól kivételt jelent a kurzus oktatója,
aki a félév során természetesen hozzáfér a hallgatók fájljaihoz, de pl. érdekes
kérdés, hogy a következő félévben legyen-e hozzáférése ezekhez a fájlokhoz,
amely mellett és ellen is számtalan érvet lehetne említeni. Véleményünk szerint
a viták elkerülése érdekében már a portfóliórendszer tervezésénél figyelembe
kell venni, hogy legalább három szintű nyilvánosságot lehessen beállítani minden hallgatói portfólió weboldalra: a nyilvános (bárki elérheti a weboldalt), belső
használatra (csak az intézmény belső hálózatából érhető el az oldal) és a privát
(az oldal csak a hallgató és az oktató számára elérhető).

Összefoglalás
Napjainkban egyre többet hallunk az elektronikus portfólió felsőoktatási szerepéről. Dolgozatunkban számos nézőpontot és definíciót ismertettünk a portfólió definíciójára és gyakorlati megvalósítására vonatkozóan, amelyek lényegét
talán úgy összegezhetnénk, hogy a képzés során létrejövő alkotásokat elektronikus formában és az interneten keresztül elérhető módon kell tárolni, szerkeszteni
és publikálni. Az elektronikus portfólió alkalmazására vonatkozóan számos
előnyt megemlíthetünk. Ezek közül ki kell emelnünk, hogy a portfólió olyan
eszköz lehet, amellyel mérhetjük a hagyományos számonkéréssel egzakt módon
nem vizsgálható jellemzőket is, míg a portfóliót kritizálók többek között éppen
azt róják fel hiányosságként, hogy a hagyományos értékelési szempontú (pl.
lexikális ismeretek) értékelésre a portfólió alkalmatlan. A gyakorlati megvalósítás kapcsán beszéltünk a technikai és módszertani támogatás, illetve a képzés
fontosságáról, a portfólió megvalósításának szakaszairól, valamint a hallgatók
személyiségi jogairól. A portfólió elméleti és gyakorlati ismereteit összegezve
kijelenthetjük, hogy a sikeres alkalmazás elsősorban azon múlik, hogy mennyire
tudjuk hatékonyan integrálni az elektronikus portfóliót a jelenlegi képzési rendszerünkbe.
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