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1. EREDMÉNYESSÉG, 
HATÉKONYSÁG, MÉLTÁNYOSSÁG ÉS MINŐSÉG AZ OKTATÁSBAN

Az oktatás - eredményességi kutatás legújabb  , megállapításaival

 Az eredményes iskola azt jelenti, hogy eléri a maga 
elé kitűzött célokat

 A hatékonyság  a ráfordítások mennyiségét és az 
eredményesség egymáshoz való viszonyát  jelenti

 A méltányosság  esélyegyenlőség  fontossága azt 
célozza, hogy   a leginkább hatékony (vagy 
költséghatékony) oktatási politika nem feltétlenül 
optimális társadalmilag. 





A ,,jó” iskola ismérvei
•teljesítményorientáció, magas elvárások;
•jó vezetés;
•tantestületen belüli konszenzus és kohézió;
•a tanterv prioritásai és minősége, lehetőség a tanulásra;
•iskolai klíma;
•intézményi értékelési potenciál;
•a szülők bevonása;
•tantermi klíma;
•a tanulási idő hatékony kihasználása; strukturált tanítás: 
differenciálás, megerősítés és visszajelzés (Scheerens, 2005).



A nevelési módszerek 
osztályozása és rendszere
„Nevelési módszerek alatt azokat az eszközöket és 

helyzeteket értjük, amelyek segítségével a nevelő 
növendékre hatást gyakorol, azzal a szándékkal, hogy 
annak magatartását, beállítottságát vagy cselekvéshez 
szükséges indítékát kialakítsa, megszilárdítsa vagy 
megváltoztassa.”

Geiler (1982) 



A nevelés módszerei (Forrás: Kozma, 1997)

A meggyőzés, felvilágosítás és
tudatosítás módszerei

• az oktatás valamennyi
módszere
• példa, példaadás, példakép
• bírálat, önbírálat
• beszélgetés, felvilágosítás
• előadás, tájékoztatás, vita

A tevékenység 
megszervezésének
módszerei
• követelés, megbízás,
ellenőrzés
• verseny, játékos 
módszerek
• az előadás, a gyakorlás

A magatartásra ható 
módszerek
Az ösztönzés, 
serkentés módszerei:
ígéret, helyeslés, 
biztatás,elismerés, 
dicséret, jutalmazás
Kényszerítő 
módszerek:felszólítás,
parancs, büntetés       
Gátlást kiváltó 
módszerek:
felügyelet, ellenőrzés, 
intés,fenyegetés, 
tilalom, elmarasztalás



Nevelésmetodikai jelleg 
szerint

A megcélzott jelleg 
szerint

1. A szokásformálás
módszerei

2. A magatartási –
tevékenységi modellek 
közvetítésének
módszerei

3. A meggyőződés formálás 
módszerei

Direkt (közvetlen) 
nevelési módszerek

követelés
• gyakoroltatás
• segítségadás
• ellenőrzés
•ösztönzés 

• elbeszélés
• modell felmutatása
• műalkotások
•személyes példaadás

• előadás, magyarázat,
beszélgetés
• a tanulók önálló

elemző munkája

Indirekt nevelési 
módszerek

• kölcsönös
követelménytámasztás, tiltás
• kölcsönös segítségadás
• kölcsönös értékelés
•kölcsönös ellenőrzés

kölcsönös példaadás

• kölcsönös felvilágosítás





A módszert befolyásolja
 - a gyermek életkora,
 - viselkedése,
 - az élettörténetének előzményei,
 - a viselkedés motívumai,
 - a gyermek szándékai,
 - a nevelő szándékai,
 - a nevelő céljai,
 - magának a módszereknek a hatásai.



Alapfogalmak
 Nevelési módszer: a kitűzött nevelési cél elérésének érdekében 

alkalmazott eljárás. Célja, hogy a gyermekeket pozitív tevékenységre 
késztessük, a negatív hatásokat pedig kiküszöböljük.

 Nevelési eljárás: a módszer konkretizációját jelenti.

 Nevelési eszköz: a gyermekek fő tevékenységformáit jelenti: a játékot, 
tanulást, a munkát, a sportot, a szabadidőt stb.



Oktatási módszerek

Az oktatási módszerek az oktatási folyamatnak 
állandó, ismétlődő összetevői, a tanár és tanuló 
tevékenységének részei, amelyek különböző célok 
érdekében eltérő stratégiákba szerveződve kerülnek 
alkalmazásra.



Stratégia ---- Módszer ----- Eljárás



Előadás
Olyan monologikus szóbeli közlési módszer, amely egy-egy téma 

logikus, részletes, viszonylag hosszabb ideig tartó kifejtésére szolgál. 
Általában magába ötvözi az elbeszélés és a magyarázat elemeit.

Magyarázat
Olyan monologikus tanári módszer, amellyel törvényszerű 

összefüggések, szabályok, tételek, fogalmak megértését segítjük elő.
- értelmező
- leíró
- okfeltáró



Elbeszélés ( leírás)
Olyan monologikus, szóbeli közlési módszer, amely egy-egy jelenség, 
esemény, folyamat, személy, tárgy érzékletes, szemléletes bemutatására 
szolgál.

Tanulói kiselőadás
Olyan monologikus szóbeli közlési módszernek tekinthető, amelyben 
az összefüggő közlés nem a tanártól, hanem a tanulótól származik.



Megbeszélés ( beszélgetés)
Olyan dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a tanulók a 
pedagógus kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot.
Eredményességének feltételei:

 Előismeretre épülés
 Érdekes, élményszerű téma
 Problémafelvető,  felfedeztető 
 Indító, továbbvivő, ellenőrző kérdések
 Kötetlen légkör, ( kérdezni hibázni lehet)
 A pedagógus a háttérből határozottan, de rugalmasan irányítson
 A beszélgetésbe mindenki részt vegyen
 A hibák, tévedések tapintatos korrigálása
 A tanulók válaszaiból  a konstruktív elemek kigyűjtése, s ezekből egy világos 

kép  össze állítása hallgatóság számára 



Strukturálás
A megbeszélés témájának megfelelő strukturálása, menetének 

irányítása a magyarázat eredményességének lényeges előfeltétele.
Magában foglalja: 
 a célok világos kitűzését, meghatározását az óra, illetve a megbeszélés 

kezdetén,
 a fontos gondolatok kiemelését,
 az egyes részek összefoglalását,
 az egyes részek közötti átmenet egyértelmű jelzését,
 a gondolatok összegzését (lehetőleg a tanulók közreműködésével).



Kérdezés
A kérdezés a megbeszélés leglényegesebb eleme.
A kérdezés célja, funkciója szerint a kérdés lehet: érdeklődés- és 

figyelemfelkeltő; diagnosztizáló és ellenőrző; információt kérő; 
szervező, instruáló; gondolkodtató; strukturáló; véleményt, érzelmeket 
feltáró.

A jó kérdés jellemzői:
 legyen pontos, világos, rövid és egyértelmű
 feleljen meg a tanulók értelmi színvonalának
 mozdítsa elő a tanulók gondolkodási készségét
 idő a gondolkodásra
 a kérdést az egész osztálynak tegyük fel
 több tanuló felszólítása
 a válaszok differenciált kezelése



Kerülendő:
 szuggesztív, sugalmazó kérdések,
 eldöntendő kérdések,
 a kérdések újrafogalmazása,
 a kérdések ismétlése,
 a kérdéseknek a tanár által történő megválaszolása,
 a tanulók válaszainak rendszeres ismétlése.



Visszacsatolás, a tanulók tevékenységének 
értékelése

Helyes válasz esetén: dicsérő, elismerő szó, bólintás, mosoly, pozitív 
tartalmas értékelés, kifejtés

Részben jó vagy rossz válasz esetén: differenciált, tartalmas értékelés 
Tényszerű helyesbítés
Tartalmas negatív értékelés
Kerülendő: elmarasztaló szavak

cinikus megjegyzések
inszinuáció
helyes válasz negatív értékelése
értékelés elmaradása



Vita
Olyan dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek az ismeretek 
elsajátításán túl célja a gondolkodás és a kommunikációs készségek 
fejlesztése.

A vita vezetése
 a célok közlését, a vita szabályainak, időtartamának ismertetését,
 a vita exponálását, fókuszálását,
 a vita levezetését, a vita lezárását és
 a vita eredményeinek összegzését jelenti.



Szemléltetés
Olyan szemléletes oktatási módszer, amelynek során a tanulmányozandó 

tárgyak, jelenségek, folyamatok észlelése, elemzése történik.
Hozzájárul:

 a képszerű, szemléletes gondolkodás fejlesztéséhez,
 a kiinduló bázis megteremtésével a fogalomalkotáshoz, illetve a 

tevékenység elsajátításához,
 a gyakorlati alkalmazási lehetőségek feltárásához,
 a tanult jelenségek szemléletes rendszerezéséhez, osztályozásához,
 a tanulók érdeklődésének felkeltéséhez,
 a tanultak alkalmazásához



Audiovizuális és demonstrációs eszközök alkalmazása 
során figyelembe kell venni:

 A bemutatás ne legyen öncélú. 
 A szemléltetés épüljön be szervesen a magyarázatba. 
 A szemléltetőeszköz a fogalom lényegére vonatkozzék, ne 

tartalmazzon elterelő információkat.
 A bemutatás könnyedén történjen, ne zavarja sem a tanár, sem pedig a 

tanulók gondolati tevékenységét.



A projektmódszer
A projektmódszer a tanulók érdeklődésére, a tanárok és a diákok 

közös tevékenységére építő módszer, amely a megismerési folyamatot 
projektek sorozataként szervezi meg.

 gyakorlati feladat, mint például egy hasznos tárgy megtervezése és 
kivitelezése,

 egy esztétikai élmény átélése (cikk megírása, színielőadás megtartása) 
 egy probléma megoldása,
 valamilyen tevékenység, tudás elsajátítása.
Alkalmazásának lépései: célok, téma kiválasztása

tervezés
kivitelezés
zárás, értékelés



 Kooperatív oktatási módszerek
A kooperatív oktatási módszer a tanulók (4-6 fős) kis csoportokban 

végzett tevékenységén alapul. Az ismeretek és az intellektuális 
készségek fejlesztésén túl kiemelt jelentősége van a szociális készségek, 
együttműködési képességek kialakításában.

csoportos tanulás – egyéni teljesítmény módszer
csoportos tanulás – egyéni vetélkedő módszer
mozaiktanulás módszere
csoportkutatás módszerét 



Szimuláció, a szerepjáték és a játék
A szimuláció, a szerepjáték és a játék olyan oktatási módszerek, 

amelyekben a tanulók tapasztalati tanulás révén fogalmakat, 
eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak 
be.

A szimuláció a fizikai vagy társadalmi valóság bizonyos elemeit 
elvonatkoztatja oly módon, hogy a tanulók ezekkel kapcsolatba 
léphetnek és a szimulált valóság részeseivé válhatnak.

Szerepjátékról akkor beszélünk, ha valaki egy másik személy szerepét 
vagy funkcióit játsza el. 

A játék (game) olyan vetélkedő, amelyben bizonyos előre meghatározott 
szabályok betartásával a győzelmet ügyesség, erő vagy szerencse 
segítségével lehet megszerezni.



Házi feladat
A házi feladat a tanulók önálló, a tanítási órák között végzett 

tevékenységén alapuló oktatási módszer.
A házi feladatot rendszeresen ellenőrizni, értékelni kell.

Világosan közölni kell a tanulókkal a házi feladatok elkészítésének 
szabályait és a mulasztás konzekvenciáit.





Oktatási stratégia

 · a direkt tanulásszervezés;
 · az indirekt tanulásszervezés;
 · az interaktív tanulásszervezés;
 · a tapasztalati tanulás, és
 · az önálló tanulás.



Direkt tanulás szervezés

Tapasztalati tanulás

Indirekt tanulás szervezésÖnálló tanulás

Interaktív tanulás 
szervezés



 Az interaktív tanulásszervezési stratégia
 A tapasztalati tanulás
 Az önálló tanulás





Hol tart ma az oktatás-eredményességi kutatás ? (Gyökös Eleonóra -
Szemerszky Marianna)

Lada László: Oktatási módszerek  Wadmin/ 2009. jún.  17.
Falus Iván: „Didaktika”, Maróti Andor: „Kis Módszertan a 

közművelődéshez”, Dinnyés János– Rakaczkiné Tóth Katalin–Lada László: 
„Felnőttképzés
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