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Előfordul-e az Önök iskolájában, hogy kikérik a tanulók véleményét és
figyelembe is veszik azt az alábbiakban? (az ’Igen’ válaszokat feltartott kézzel
kérjük jelezni):

- szabadidős programok kialakításánál
- tanórán kívüli foglalkozások kialakításánál
- tananyaggal kapcsolatos kérdések, pl. tanmenet - kialakításánál
- tanítási módszerek kérdésével összefüggésben
- értékelést, dolgozatírást érintő kérdéseknél
- iskolai rendezvények szervezésekor
- házirend kialakításakor
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Témakörök

1. Paradigmaváltás az oktatásban – személyre szabott oktatás
2. A tanulók hangja: meghatározások, megközelítések
3. A tanulók hangja: kutatási tapasztalatok
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1. Paradigmaváltás az oktatásban – személyre szabott tanulás
(Hopkins, 2011).
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A tanárközpontú és tanulóközpontú megközelítés jellemzői.
(Einhorn, 2015)
Tanulóközpontú, megközelítés

Tanárközpontú, ismeretalapú
megközelítés

A legfontosabb cél

A tanuló egyéni fejlődése

Az előírt tananyag megtanítása

A fejlesztés területei

Ismeretek, képességek, attitűdök

Gondosan válogatott ismeretek

A tervezés alapja

Tanulási eredmény, tanulási cél

A tananyag, a tanterv, egy
átlagos csoport (norma)

Módszerek

Felelősség

Értékelés
Tipikus tanulói
tevékenység
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Tanulói
aktivitáson
alapul,
kooperativitás, motiváció, tanulói
különbségek figyelembevétele
Megosztva a tanár és a tanuló
között
A kitűzött célok teljesülése, alapja
az egyéni fejlődés, erős fejlesztő
jelleg
Részt vesz, konstruál,
együttműködik

kérdez,

Tanári aktivitáson alapul

Alapvetően a tanárnál
Szummatív
(minősítő)
értékelés,
normaorientáltan
(másokkal összehasonlítva)
Elfogad,
tudomásul
reprodukál

vesz,

2. A tanulók hangja: meghatározások, megközelítések

•

A tanulók hangja főleg arra irányul, hogy a tanulók hogyan játszhatnak aktívabb szerepet a saját
oktatásukban és iskolázásuk folyamán annak következtében, hogy a tanárok tartósan és rutin-szerűen
figyelmesebbé válnak a tekintetben, hogy mit fogalmaznak meg a tanulók a saját, tanulással és
iskolai élettel kapcsolatos tapasztalataikról.’ (Hargreaves, D. 2014)

•

‚A tanulók hangja akkor történik/hallatszik, amikor a tanulók értelmes módon bevonódnak iskolájuk
döntéshozatali és fejlesztési folyamataiba. (Quaglia-Corso, 2014)

•

‚Azt jelenti a tanulók hangja, amikor egy tanuló elmondja a véleményét, a tanár meghallja és valami
megváltozik.’ (6. évfolyamos fiú tanuló) (in: Quaglia-Corso, 2014)

•

‚A Tanulók hangja egy együttműködő, inkluzív megközelítés a tanulók megerősített hangjának
kialakítása érdekében az osztálytermekben és az iskolákban. Tanulóink és tanáraink felhatalmazva
érzik magukat, fejlesztik készségeiket és támogatva vannak az ön-vezérelt tanulókká az aktív
állampolgárrá válás folyamatában. A folyamat részeként tanulóink fontos szerepet játszanak –
tanáraikkal együttműködve – a kurrikulum és a kultúra formálásában az osztályteremben és az
iskolában egyaránt.’ (A Student Voice – Bridge to learning projekt definíciója)
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3. A tanulók hangja: kutatási tapasztalatok
Kérdőívek alkalmazása, adatok felhasználása (az egyik lehetőség a tanulók hangjának
megismerésére)
Kérdőívek készítése és lekérdezése a tanulók (és pedagógusok) körében
Az adatok kielemzése, interpretálása, megbeszélése
A tapasztalatok figyelembevételével a lehetséges változtatások átgondolása, meglépése.
Kutatási tapasztalatok: példák (My Voice adatfelvétel, USA, 2013)
A tanulók átlagosan 46%-a gondolta úgy, hogy számít a véleménye az iskolában. (Oktatási szintek
szerint ebben romlás figyelhető meg: alsó középfokú oktatás (ISCED2) 61%, a 12. évfolyamon
(ISCED3) 37%)
A tanulók átlagosan 65%-ának segítenek a tanárok, hogy hibáikból tanuljanak.
A tanulók 51%-a úgy gondolta, hogy a tanároknak nem számít, hogy hiányoznak-e.
A tanulók csak 41%-a látta úgy, hogy társai támogatók.
…
(Az adatok értelmezését és felhasználását a My Voice adatfelvételben egy három dimenziót átfogó
keretrendszer is segíti.)
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Hazai feltáró vizsgálat tapasztalatai (2017)

Kérdőíves adatfelvétel
Minta:
3 oktatási intézmény, 2 általános iskola, 1 középfokú intézmény
Tanulók:
235 fő
Pedagógusok: 31 fő
Kvalitatív adatfelvétel:
Interjúk készítése: tanulók, pedagógusok, iskolavezetők körében
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Tanulói válaszok: a tanórai módszerek megválasztása (%)
A feltett kérdés: Ki kellene-e kérni a tanulók véleményét az alábbiakban…?

átlag

51,3%

középiskola

64,6%

általános iskola
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Igen, ki kellene kérnie
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Tanulói válaszok: a házi feladat megválasztása (%)
A feltett kérdés: Ki kellene-e kérni a tanulók véleményét az alábbiakban…?.
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Tanulói válaszok: a tanórán kívüli foglalkozások kialakítása (%)
A feltett kérdés: Ki kellene-e kérni a tanulók véleményét az alábbiakban…?
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Tanulói válaszok: Egyes kérdésekbe való beleszólási lehetőség fontosságának
megítélése
A feltett kérdés: Mennyire fontosak szerinted az alábbiak ahhoz, hogy egy iskola jól működjön? (%)
Ha egy tanuló úgy érzi igazságtalanság érte, legyen lehetősége
és joga a tisztességes kivizsgálásra.
A tanárok arra ösztönözzék a diákokat, hogy mondják el a
véleményüket.
A tanárok a diákok egyéni képességeit figyelembe véve
tanítsanak.
Legyen az iskolában diákönkormányzat, mely a diákok érdekeit
képviseli.
A diákok dönthessék el, választhassák meg, ki képviselje őket.
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Minden tanuló részt vegyen a házirend meghozatalában.
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51

16

9

Egyáltalán nem fontos

53

33

A tanulók beleszólhassanak abba, hogy milyen tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezzen az iskola

A tanulók beleszólhassanak abba, milyen módszerekkel
tanuljanak az órákon
Beleszólhassunk abba, hogy milyen típusú házi feladatot
kapjunk.
A tanulók beleszólhassanak abba, hogy milyen témákat
dolgozzanak fel a tanórákon.
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Tanulói válaszok: Egyes kérdésekbe való beleszólási lehetőség fontosságának és
megvalósulási esélyének megítélése (Imre-Kalocsai-Bodó, 2015)
A feltett kérdés: Mennyire fontosak szerinted az alábbiak ahhoz, hogy egy iskola jól működjön/Mennyire
valósulnak meg az alábbiak? (1-4 skála átlagok)

A diákok dönthessék el, választhassák meg, ki képviselje őket.
A tanárok arra ösztönözzék a diákokat, hogy mondják el a…
Legyen az iskolában diákönkormányzat, mely a diákok…
Ha egy tanuló úgy érzi igazságtalanság érte, legyen…
A tanárok a diákok egyéni képességeit figyelembe véve…
A tanulók beleszólhassanak abba, milyen tanórán kívüli…

Minden tanuló részt vegyen a házirend meghozatalában.

2,19

A tanulók beleszólhassanak abba, milyen módszerekkel…

2,01

A tanulók beleszólhassanak abba, hogy milyen témákat…

1,86

Beleszólhassanak a diákok abba, milyen típusú házi feladatot…

1,7
1

Fontosság
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Megvalósulás

2,82
2,98
3,11
2,86
2,93
2,83
3,17
2,69
3,08
2,58
2,74
2,46
2,72

2,57

2,4
2,49
3
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A tanulók válaszai: a fontosság és a megvalósulás értékeinek
összehasonlítása
(1-4 skála átlagok) (Imre-Kalocsai-Bodó, 2015)
milyen típusú házi feladatot
kapjanak.
4

A diákok dönthessék el,
választhassák meg, ki képviselje
őket.

A tanulók beleszólhassanak abba,
hogy milyen témákat dolgozzanak
fel a tanórákon.

3

A tanárok arra ösztönözzék a
diákokat, hogy mondják el a
véleményüket.

A tanulók beleszólhassanak abba,
milyen módszerekkel tanuljanak az
órákon

2

1

Legyen az iskolában
diákönkormányzat, mely a diákok
érdekeit képviseli.

Minden tanuló részt vegyen a
házirend meghozatalában.

Ha egy tanuló úgy érzi
igazságtalanság érte, legyen
lehetősége és joga a tisztességes…

A tanulók beleszólhassanak abba,
milyen tanórán kívüli
foglalkozásokat szervezzen az…

A tanárok a diákok egyéni
képességeit figyelembe véve
Megvalósulás
tanítsanak. Fontosság
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A pedagógusok válaszai: Személyre szabott módszerek alkalmazása a
pedagógusok munkatapasztalata szerint (1-5 skála átlagok)
A feltett kérdés: Ön milyen gyakran alkalmazza az alábbi módszereket?

3,78

Egyénre szabott tanulási feladatok kidolgozása *

2,62

3,72

Szöveges, fejlesztő értékelés alkalmazása *

2,23

0,00

0,50

több, mint 16 éve
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1,00

1,50

max. 15 éve

2,00

2,50

3,00

3,50

4,00

A pedagógusok válaszai: A tanulók megismerési formáinak alkalmazása a
pedagógusok munkatapasztalata szerint (1-4 skála átlagok)
A feltett kérdés: Ön milyen gyakran alkalmazza az alábbi módszereket?

Egymás értékelése csoporton belül **

3,28

1,92

Tanulói önértékelés *
Az előzetes képességek felmérése *

3,61

2,62

Az előzetes ismeretek felmérése *

3,67

2,77
0,00

0,50

1,00

több, mint 16 éve
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A pedagógusok válaszai: Az intézményi gyakorlat megítélése a pedagógusok
munkatapasztalata szerint (1-4 skála átlagok)
A feltett kérdés: Milyen mértékben jellemzőek az Önök iskolájában az alábbiak?

3,72

a tanulóknak van lehetőségük arra, hogy az órai
munka során önálló döntéseket hozzanak.*

3,50
4,00

4,00

bátorítjuk a tanulókat arra, hogy hibázás után is
próbáljanak megoldást keresni a feladatokra. *

3,81
4,23

3,86

a tanulók lehetőséget kapnak az órán arra, hogy
meghallgassák egymás gondolatait. *

3,63
4,15
0,00

átlag
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Köszönöm a figyelmet!
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