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CSERNÉ ADERMANN GIZELLA 

Tanuláselméletek a felső oktatás gyakorlatában 
Az alábbi tanulmány a szerző  elméleti koncepciójára, felső oktatási tapasztalatai-
ra, véleményére és a különböző  tanuláselméletek gyakorlatban való alkalmazásá-
ra épül. A tanulmányban különös hangsúlyt kap a felnő ttek tanulási folyamatai-
nak értelmezése, irányítása, segítése felső oktatási tanulmányaik során, de kité-
rünk a nappali tagozatos hallgatók tehetségfejlesztését támogató tanuláselméle-
tekre. Álláspontunkat a gyakorlatból vett példákkal fogjuk alátámasztani, nem 
titkolva azt a szándékunkat, hogy a jó gyakorlatokat (best practices) is szeret-
nénk az érdeklő dő k számára bemutatni. 

Tanulás és tanítás a felső oktatásban – a tradicionális felfogás 
Több ezer éves múltra tekint vissza a pedagógiának az az alaptétele, miszerint a 
tanulás a mások által közvetített ismeretek elsajátítása. A tanulás az ókorban és a 
középkorban a mások által már feldolgozott ismeretek elsajátítására korlátozó-
dott. Ez a tanulási paradigma, a memoriter, ma is létezik a pedagógiai, de nyu-
godtan állíthatjuk, hogy a felső oktatási gyakorlatban. A tanításnak ez a felfogása 
abból a meggyő ző désbő l indul ki, hogy létezik egy objektív, mindenki számára 
érvényes és használható tudás, amelynek közvetítése a tanuló haladásához és 
valamire való alkalmassá tételéhez nélkülözhetetlen. A felső oktatásba járók 
számára kijelölt, majd a reprodukciót elváró, ső t megkövetelő  számonkérése a 
szakirodalomnak vagy az oktató által kifejtett ismereteknek hű  leképező dése 
ennek a folyamatnak. 

De léteznek-e ilyen ismeretek, és mennyire releváns a késő bbiekben a me-
móriába bevéséssel elsajátított tudás? Amikor ezzel a problémával foglalkozom, 
eszembe jut egy történet a rendszerváltás elő tti korból. Földrajz szakos hallgató-
kat tanítottam pedagógiára, pontosabban próbáltam formálni a pedagógus munka 
iránti attitűdjeiket különböző  aktív módszerek alkalmazásával, elég szép siker-
rel, legalábbis ami a közös szemináriumi munkát illeti. A vizsgaidő szak elő tt 
azonban hirtelen változás történ a csoport viselkedésében: nem reagáltak a leg-
izgalmasabb pedagógiai helyzetekre, problémákra sem, hanem fejüket lehajtva 
az asztal alatt forgattak hatalmas táblázatokat. Némi unszolás után megtudtam, 
hogy vizsgára készülnek, ahol a belépő  dolgozatban különböző  országokra vo-
natkozó földrajzi és gazdasági adatokat kell pontosan tudniuk, és éppen a memó-
riájukat próbálják megtölteni ezekkel az ismeretekkel. A rendszerváltozás, és a 
világrend átalakulása után néhány évvel gyakran eszembe jutott a történet. Vajon 
mit kezdtek mondjuk az 1990-es években azok az egykori hallgatók a Szovjet-
unió 1985-ös termelési adataival? 
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A kívülrő l közvetített tudás memóriára alapuló, és jó esetben megértéssel kí-
sért elsajátítása az un. objektivista alapú ismeretelméletekre épül. Az 
objektivista ismeretelméletek függetlenül attól, hogy milyen konkrét irányzatba 
sorolhatjuk ő ket, egyetértenek abban, hogy a tudás a valóság leképező dése az 
ember tudatában, amelynek igazság-kritériuma egyértelműen megadható a leké-
pezés pontosságában: Az empirizmus és a racionalizmus abban különböznek 
egymástól, hogy milyen módon képzelik el a valóság és annak leképező dése 
között az egy-egy értelmű  megfeleltetést, és ennek függvényében hogyan adják 
meg az igazság kritériumát. (Nahalka, 1997. 22. o.) 

A felső oktatásban tanító tanár az információk gyors terjedésével, bő vülésé-
vel, és sok esetben a könnyű  hozzáférhető ségével találkozik, és szembesül azzal, 
hogy a hagyományos tanítás-felfogáshoz ragaszkodva ki kell választania a véle-
ménye szerint leginkább igaz és a hallgató szempontjából releváns tudást, amit 
közvetíteni és számon kérni fog. Gyakran szemben találhatjuk magunkat egy-egy 
területen ellentmondásos nézetekkel és véleményekkel, amibő l a tananyag kivá-
lasztása a tradicionális ismeretátadást követő  tanár számára dilemmát jelenthet. 
A döntés, hogy mit tanítunk, a mi kezünkben van. De még inkább a mi dolgunk 
arról dönteni, hogy hogyan, milyen tanuláselméleti háttérrel viszonyulunk a 
hallgatóhoz: közvetítjük-e a tudást, vagy segítséget kínálunk a tanulónak saját 
tudásrendszerének a felépítéséhez, másképpen konstruálásához. 

Konstruktivista tanulás és tanítás-felfogás a felső oktatásba 
A felső oktatásba belépő  felnő ttek, különösen, ha második vagy többedik diplo-
májukat kívánják megszerezni úgy, hogy egy vagy több területen több évnyi 
vagy évtizednyi tapasztalat van a hátuk mögött, különös célcsoportot jelentenek 
a felső oktatásban. Ezt a különösséget két jellemző vel lehet leírni: az egyik, hogy 
a szó pszichológiai és szociológiai értelmében is felnő ttekrő l van szó, nem csu-
pán a nagykorúságot elért személyekrő l, a másik, hogy több-kevesebb, de sok-
szor jelentő s tapasztalatot birtokolnak. Lehet-e ő ket a tradicionális felfogás sze-
rinti bevésésre ösztönző  tudásközvetítéssel tanítani? Minden bizonnyal lehet, 
hiszen erre számtalan példát ismerünk, más kérdés, hogy mennyire célirányos és 
eredményes ez a tanuláselmélet az ő  esetükben. A konstruktivista pedagógia 
alapgondolatainak az elterjedése a hazai pedagógiában megfontolásra, ső t para-
digma-váltásra ösztönözheti a felső oktatásban azt a tanárt, aki képes a saját köz-
ponti, ismeretközvetítő , ismeret forrás szerepét felcserélni egy olyan oktatói 
szereppel, melynek középpontjában a hallgató és az ő  tudásának formálódása áll, 
a tanár pedig ennek a folyamatnak a támogatója, segítő je. 

Mielő tt a konstruktivista pedagógia tanuláselméletérő l szólnánk, néhány 
gondolattal célszerű  értelmezni a konstruktivizmus ismeretelméleti alapjait. 

A konstruktívizmusról 
A konstruktivizmus a 20. század hetvenes éveiben ismeretelméletként fejlő -

dött ki többek között Ernst von Glasersfeld és Paul Watzlawick munkássága 
nyomán az Egyesült Államokban. (Glasersfeld saját elméletét radikális konstruk-
tivizmusnak nevezi.) Ezen ismeretelméleti konstruktivizmus alapfeltevése az, 
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hogy a szubjektumon kívüli világ a maga teljességében, úgy, ahogyan objektíve 
adott, nem ismerhető  meg. Elménk a külső , tő lünk független realitást nem tudja 
„visszatükrözni”, „leképezni”, hanem élettörténeti tapasztalataink alapján mi 
magunk építjük fel, konstruáljuk meg a valóságainkat. (Feketéné Szakos Éva, 
2002. 33. o) 

„A konstruktivizmus eredendő en egy sajátos ismeretelmélet. Élesen elhatáro-
lódik az ún. objektívista alapállású ismeretelméletektő l. …Az új konstruktivista 
ismeretelmélet szerint az emberi tudás konstrukció eredménye, vagyis a megis-
merő  ember felépít magában egy világot, amely tapasztalatainak szervező je, 
befogadója, értelmező je lesz. Ennek a belső  világnak, világmodellnek nagyon 
fontos funkciója a megismerő  embert érő  információk feldolgozása, értelmezése, 
rendszerbe való beépítése. Ez pedig nem más, mint a tanulás. A tanulás eszerint 
nem más, mint állandó konstrukció, a belső  világ folyamatos építése.” (Pálvöl-
gyi Ferenc, 2012.) 

A tudás igazságát a konstruktivista ismeretelmélet a viábilitás (az egyén 
számára hasznosság) a „túlélés” oldaláról értelmezi. Az angol nyelvű  szakiroda-
lom a viábilis tudás kifejezést az adaptivitással helyettesíti. (Feketéné Szakos 
Éva. 2002.37. o.). A tradicionális értelemben vett objektív igazsággal, a leképe-
zés és a valóság megegyezésével a konstruktivizmus nem foglalkozik. 

Mi a konstruktívista pedagógia lényege? 
A konstruktivista magyarázat – amely a pedagógia számára felhasználható for-
mában a 20. század utolsó harmadához érve fogalmazódott meg – a tudás konst-
ruált jellegének elképzelésére épül. Úgy gondolják a konstruktivista gondolko-
dásmód hívei, hogy a tanulás egy személyes, önálló, belső  konstrukciós, tudás-
építési folyamat. Nem kapjuk a tudást, hanem „csináljuk”, építjük, megalkotjuk 
magunkban. (Nahalka, 2008) 

A konstruktivista tudás értelmezésében nagy szerepe van az elő zetes tudás-
nak. A tanuló elő zetes tudása minden tanuló esetében sajátos, csak az egyénre 
jellemző  szerkezetet mutat. A felnő tt emberek tanulását befolyásoló tudáskonst-
rukciók a gyerekénél hosszabb élet és tanulási tapasztalat következtében lénye-
gesen sokszínűbbek és bonyolultabbak. Az új tudás, amivel az egyén a tanulása 
során találkozik, ehhez az elő zetes tudás-konstrukcióhoz kapcsolódik, ennek 
egyes elemeihez kötő dik vagy másképp horgonyozódik, esetleg megváltoztatás-
ra, szemléletváltásra ösztönzi az egyéni tudás-konstrukciókat. Nagyon leegysze-
rűsítve az új tudás és az egyénileg különböző  elő zetes tudás viszonyát, mondhat-
juk azt is példaként, hogy ugyanabból a frontális tanításból vagy inkább elő -
adásból mindenki mást tanul aszerint, hogy mit enged át saját szű rő je, és hogyan 
értelmezi a hallottakat. 

Konstruktív tanulás a gyakorlatban 
Lehet-e a felső oktatás gyakorlatában alkalmazni a konstruktivista tanuláselméle-
tet? Meggyő ző désem szerint vannak olyan tanulási szituációk, amikor ez a tanu-
lás felfogás teszi lehető vé, hogy a hallgatók többet profitáljanak egyes kurzu-
sokból, mint a tradicionális, ismeretátadásra és memorizálásra irányuló képzés-
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ben. A következő kben egy példát mutatunk be a konstruktivista tanuláselmélet 
gyakorlatban való alkalmazására. 

Fő iskolánkon a 2011/12-es tanévben indult a tanár-pedagógiai mérés-
értékelés tanára mester szak. A bolognai tanárképzési rendszerben ez a szak több 
más, hasonló szakkal együtt – ide tartozik az andragógus tanár szak is – a spe-
ciális pedagógiai feladatokra való felkészítést szolgálja. Jelentkezhetnek rá taná-
ri és egyéb pedagógus diplomával rendelkező k, tanítók, gyógypedagógusok, 
szakoktatók. Mivel a jelentkező k mindegyike pedagógusi munkakörben dolgo-
zik, nemcsak korábbi tanulmányai, hanem szakmai feladatai miatt is több-
kevesebb gyakorlattal rendelkezik a pedagógiai mérés és értékelés területén. Az 
értékelés az a tevékenység, amirő l saját tanárképzési tapasztalataim és a hallga-
tók beszámolói alapján a képzés során leggyakrabban az általános didaktika és 
az értékelési eszközök készítése szintjén tanulnak, és a pályára lépés kezdetétő l 
gyakorolnak. 

Természetesen nemcsak az elő zetes tanulmányok következménye, hogy 
mindenki más elő zetes tudásra tesz szert, ehhez még nagyobb mértékben hozzá-
járul az egyéni tapasztalat, ami szükségszerűen egészen különböző  a tanítók, 
fejlesztő  pedagógusok, a szakmai vizsgákat lebonyolító szakoktatók vagy éppen 
az általános és a középiskolai tanárok esetén, a sajátos intézményi kontextusok-
ról nem is beszélve. A pedagógia mérés-értékelés területérő l meglévő  elő zetes 
tudás és tapasztalat sokszínűsége volt az első  tényező , ami felvetette a konstruk-
tivista tanulásfelfogás átültetését a gyakorlatba. A második indok, ami ennek a 
tanulásfelfogásnak az alkalmazására inspirált, a rendelkezésre álló szakirodalom 
nagy mennyisége és sokszínűsége volt. A tradicionális tanítás során a kijelölt 
néhány szakirodalom emlékezetben való elraktározása és a vizsgán való repro-
dukálása határozta volna meg a tanulási folyamatot. Ezzel a módszerrel a hallga-
tók tudásában végbe ment valós és használható változásokról nem nagyon lehe-
tett volna képet kapni. A harmadik indok, ami a konstruktivista tanulásirányítás 
alkalmazását ösztönözte az volt, hogy minden hallgatónak voltak elvárásai a 
képzéssel kapcsolatban, ezek azonban speciális élethelyzeteik miatt rendkívül 
heterogén képet mutattak. 

Jonassen szerint az alábbi kritériumok a tudásépítés elő segítését szolgálják: 
(Jonassen, D. 1991) 

−  a valóság sokféle reprezentációját kell kínálni, 
−  az élet valódi összetettségét kell bemutatni, 
−  a tudás konstruálását, építését kell hangsúlyozni, nem a reprodukálását, 
−  valódi, életközeli feladatokat kell adni (inkább összefüggéseket állítani, 

mint elvont utasításokat), 
−  életközeli, esetleíró tanulási környezetet kell kialakítani, nem elő re meg-

határozott utasítássorokat adni, 
−  erő síteni kell a tanítási gyakorlathoz kapcsolódó tanári önvizsgálatot 

(reflected practice), 
−  képessé kell válni az összefüggés- és tartalomalapú tudásépítésre, 
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−  támogatni kell a tanulóközösség megbeszélésére alapozott kollaboratív tu-
dásépítést. 

A képzés szakképzettség felelő se és oktatójaként úgy véltem, hogy a fenti 
kritériumok nagy részét teljesíteni tudjuk. 

Elő ször egy kurzus, majd a záróvizsga szervezését fogom bemutatni a konst-
ruktív tanítás és tanulás felfogás aspektusából egy 25 fő s csoportban. 

A kurzus, amelynek kapcsán bemutatom a konstruktivista tanulásszervezés 
egy lehetséges modelljét A pedagógiai mérés-értékelés alapjai címet viseli. A 
tanulmányok megkezdésének első  lépéseként összegyű jtöttük azokat a tapaszta-
latokat, amelyekkel a pedagógus kollégák a mérés-értékelés területérő l rendel-
keztek, bemutatva az élet valódi összetettségét, és a valóság többféle reprezentá-
cióját. A hallgatókat arra motiváltuk, hogy a képzés során, amikor csak lehet, 
olyan feladatokat válasszanak, amelyek a pedagógusi munkájukhoz kapcsolód-
nak. A hallgatóknak szakirodalmi ajánlást adtunk, de ösztönöztük a munkájuk-
hoz adekvát szakirodalom önálló keresését. A konzultációkon a jól tagolt, gon-
dolatébresztő  prezentációt megbeszéléssel, vitával szakítottuk meg. Rendkívül 
fontosnak tartottuk az „egymástól tanulást”, azaz nemcsak lehető séget adtunk 
arra, hogy a saját fejlesztésű  értékelési eszközeiket a társaiknak bemutassák és 
társaikkal megvitassák. Az egyéni konzultációk lehető ségét a speciális kérdések 
megbeszélésére biztosítottuk. 

Két beadandó feladatot kaptak a hallgatók, mindkettő  lehető vé tette, ső t 
megkívánta, hogy a tanult elméletet saját munkájukban alkalmazzák. Az egyik 
feladat a tanári önreflexió fejlesztését is szolgálta azzal, hogy a mérés-értékelés 
alapjairól tanultak szerint elemezzenek egy korábban általuk készített mérő esz-
közt. Célunk ezzel a feladattal az volt, hogy saját mérésrő l-értékelésrő l kialakult 
konstrukcióikban a szükséges változásokról meggyő ző djenek. Ezt a jelenséget 
Feketéné Szakos Éva tanulmányában reframing-nek nevezi. A reframing akkor 
következik be, amikor egy konstrukció viábilitása különböző  hatásokra megszű -
nik. Így például egyes valóságkonstrukciók destruktívvá válhatnak, ez pedig 
szükségessé teheti a valóságok rekonstrukcióját. A tanulásban központi szerepet 
játszó rekonstrukció a konstruktivista tanuláselmélet egy további kulcsfogalma. 
A rekonstrukció az individuum szempontjából a megszokott értelmezések és 
viselkedési módok elhagyását és új tudás, új látásmód, új vonatkoztatási rend-
szer kialakítását (reframing) jelenti, melyekhez értékeléseit és interpretációit 
igazíthatja. A fenti feladattal ezt a reframing-et szerettük volna ösztönözni. (Fe-
keténé Szakos Éva, 2002. 37.o.) 

A felnő ttek esetében nem mindig kell újra sző ni a tudáshálót vagy konstruk-
ciót, mivel a felnő tteknél életük és tanulási tapasztalataik során kialakult konst-
rukciók gyakran nem szükséges új hálók kialakítása, hanem a meglévő  hálók 
továbbszövése is elégséges. Ez utóbbira is említünk egy példát. A képzésre járó 
pedagógus kollégák csaknem mindannyian meg voltak győ ző dve arról, hogy 
képesek a tanulói teljesítmény objektív értékelésére. Ennek kontrollálására meg-
kértük a hallgatókat, hogy javítsanak ki egy 4. osztályos tanuló által írt fogalma-
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zást, és osztályozzák a szokásos három szempont szerint: értékeljék a fogalma-
zást, a helyesírást és a külalakot. Az eredmények hatalmas meglepetést hoztak: 

Fogalmazás: az osztályzatok elégséges és jeles között szóródtak; átlag: 3,32 
szórás: 1,62. 

Helyesírás: a tanár kollégák az elégtelentő l a jóig értékelték a dolgozatot; át-
lag: 2,45 szórás: 1,57. 

Külalak: ezen szempont szerint is három osztályzat között oszlott meg az ér-
tékelő k véleménye; átlag: 3,09 szórás: 1,13. 

Ilyen eredmények láttán megfogalmazódott a hallgatókban a késztetés arra, 
hogy eddigi értékelési gyakorlatukat a szubjektivitás csökkentése érdekében 
megváltoztassák. 

A konstruktivista tanulás értékelése – a záróvizsga 
A tanulás következtében létrejött új és egyéni tudáskonstrukciók értékelése sem 
a szokásos módszerekkel, sem azokkal az eszközökkel nem lehet. Sem a tan-
anyag reprodukcióját kérő  szóbeli kikérdezés, sem a teszt jellegű  írásbeli kikér-
dezés nem alkalmas a számonkérésre. 

A tanári szak elvégzéséhez szükséges produktum a tanári portfólió. A tanári 
portfólió, ami a kimeneti kompetenciák fejlő dését bizonyító dokumentumok 
(fő leg saját vizsgálatok, mérések értékelések) összerendezésébő l születik, kivá-
lóan dokumentálja az egyéni tanulási eredményeket. A záróvizsga szóbeli tétel-
sorának összeállításánál is arra törekedtünk, hogy minden felelet egyedi legyen, 
és a vizsgázónak alkalma legyen bemutatni saját tudáskonstrukcióját a pedagó-
giai mérés-értékelés valamely témakörében. A tételek két részbő l épültek fel: 
valamely probléma elméleti kifejtése, majd az adott kérdéskör saját gyakorlatban 
történő  bemutatása. 

A záróvizsga tapasztalatai azt bizonyítják, hogy a jelöltek szinte kivétel nél-
kül meggyő ző en bizonyították a pedagógiai mérési-értékelési feladatokra való 
felkészültségüket. 

A Probléma alapú tanulás (PBL) szerepe és lehető sége a 
tehetséggondozásban 
A konstruktívizmus jellegzetességeit hordozza magán a probléma alapú tanulás. 

A problémaalapú tanulás (’problem-based learning’, PBL) jellemző je, hogy a 
tananyagot a tanulók számára releváns problémákba ágyazza (nem ragaszkodik a 
szaktudományos ismeretrendszer belső  logikájához), keretében nemcsak életsze-
rű , hanem a valódi életbő l származó, valódi információkat lehet az elsajátított 
tudáshoz kapcsolni. A PBL ösztönzi a tanulókat a használható források felkuta-
tására, saját tanulásuk ellenő rzésére. Abban különbözik a többi probléma-
központú módszertő l, hogy a diákok a probléma megoldásához szükséges infor-
mációk megtanulása elő tt ismerkednek meg a problémával, és nem az elsajátított 
tudás gyakorlása céljából kell különböző  életszerű  problémákat megoldaniuk. A 
PBL definíciója magába foglalja a komplex, kevéssé strukturált, nyílt végű , reá-
lis, hétköznapi kérdéseket.(Nagy Lászlóné, 2010.33. o.) 
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A hallgatók felkészítése a kutató-fejlesztő  munkára a felső oktatás egyik leg-
fontosabb feladata. Az idejében felismert tehetség megfelelő  irányítás, 
mentorálás mellett nemcsak egyéni, hanem társadalmi-gazdasági érdek is. 

A hallgatói tehetséggondozást szolgálja a TÁMOP 4.2.2/B-10/1 keretein be-
lül a Hallgatói tudományos és szakmai műhelyek fejlesztése a Dunaújvárosi Fő -
iskolán című  projekt. 

Részlet a projekt megvalósíthatósági tanulmányából: A projektben fejleszte-
ni kívánjuk a tehetséges hallgatók tudományos diákköri tevékenységét, kiemel-
kedő  képességű  hallgatóink érdeklő dését még a tanulmányaik korai szakaszában 
fel kívánjuk kelteni a tudományos munka iránt. Szeretnénk felkészíteni és be-
vonni ő ket tudományos feladatok elvégzésébe, a Fő iskolán folyó kutatási mun-
kába. 

Úgy véljük, a hallgatói tehetséggondozás eredményességének megalapozá-
sához optimálisan használható a probléma alapú tanulás, ismert rövidítéssel a 
PBL. A probléma alapú tanulásban a tanár mentorként van jelen. Mivel a fent 
említett tehetségfejlesztési programban e tanulmány szerző je mentortanárként 
vesz részt, konkrét példák segítségével mutatja be, hogyan segítheti a probléma 
alapú tanulás a hallgatók önálló tanulásra és kutatásra ösztönzését. 

A tehetségfejlesztésre irányuló programban első sorban a hallgatók 
extracurriculáris tanulásra és saját kutatómunkára ösztönzése volt a cél. A klasz-
szikus PBL esetén a probléma a tanártól származik, de a probléma azonosítása 
már a tanulók feladata. Talán a PBL módszer legjellemző bb és a többi oktatási 
módszerrel szemben leginkább megkülönböztető  tulajdonsága a rosszul definiált 
problémák használata. (Molnár Gyöngyvér, 2005. 33. o.) A hallgatók többnyire a 
jól definiált problémákat szokták meg, amelynek a megoldási algoritmusát is 
gyakran megtanítják nekik, így a rosszul definiált probléma számukra új helyze-
tet eredményez. A felső oktatásban a hallgatók számára érdemes a referátumokat, 
prezentációkat rosszul definiált problémaként megjelölni. Ettő l kezdve a hallgató 
feladata a probléma pontos meghatározása, az általa konkretizált problémához 
szakirodalmak keresése, ezek alapján összefoglalók, prezentációk készítése. 
Véleményem szerint ez a fejlesztés első  lépése is lehet szemben a pontosan meg-
adott témák és szakirodalmak alapján készült hallgatói beszámolókkal. 

Példaként egy rosszul definiált probléma és a rá adott válasz a hallgató refe-
rátumának konkretizálásában: A megadott téma: „Más kultúrák nevelésének 
jellemző i”, a rá adott hallgatói válasz: „A gésák nevelése”. A hallgató irodalom-
gyű jtése után prezentálta a témát a csoporttársainak, akik kiegészítették saját olvas-
mányaikból és egyéb forrásokból származó élményeikkel. Ezek után a hallgató az 
órára készített referátumból egy TDK-dolgozatot írt több társához hasonlóan. 

A probléma alapú tanulás tehetségfejlesztésben történő  alkalmazásában to-
vább lehet lépni úgy is, ha a hallgatók nem kívülrő l kapott problémával szembe-
sülnek, hanem saját maguk keresik meg azokat a valós, de nem egyértelműen 
definiált problémákat, aminek a feltárása saját érdeklő désükhöz is kapcsolódik. 
A Dunaújvárosi Fő iskola Pedagógiai és Kommunikációs Szakkollégiumának 
keretében a hallgatói kutatómunka ösztönzése érdekében használtuk ezt, a PBL 
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modelljéhez nagyon közel álló módszert. A saját, rosszul definiált problémáik 
után a hallgatók első  feladata a probléma azonosítása. A PBL-ben nagy szerepe 
van a kiscsoportok együttműködésének. A kutatásra motivált hallgatók a többiek 
által „feldobott” problémákat csoportos vita során teszik konkréttá, világossá, 
további vizsgálódásra alkalmassá. 

A következő kben olvasható Vidáné Varga Tímea tanulmánya, ami tipikus 
példája a probléma alapú tanulásnak és kutatásnak. A hallgató saját maga által 
felvetett, nem pontosan definiált problémája a „fogyatékosok helyzete a környe-
zetükben” volt. A probléma pontosításában hallgatótársai működtek közre a 
környeztükben fogyatékossággal élő  emberekkel kapcsolatos tapasztalataik, 
gondolataik megfogalmazásával. A beszélgetésekbő l körvonalazódott a problé-
ma, ami késő bb a kutatás tárgyává vált: hogyan lehet felnő tteket érzékenyíteni a 
fogyatékosokkal való együttélésre. A probléma pontos megfogalmazását követ-
ték azok a lépések, amelyekrő l az alábbi tanulmányban képet kapunk. 

A valós, az életbő l származó probléma a hallgató önálló tanulási és kutatási 
munkájának következtében visszatér a gyakorlathoz, és bemutatja az „érzékenyí-
tő  tréning” saját maga által kidolgozott gyakorlatát. 

Összegezve 
A fenti tanulmány konkrét tapasztalatokra építve mutatta be a konstruktivista és 
a probléma alapú tanulás elméletének alkalmazását a gyakorlatban. A pedagógiai 
mérés-értékelés szakok konstruktivista szemléletmódban tanuló hallgatói nagy-
szerű  eredményeket értek el a záróvizsgán, és kérdő íves adatfelvételünk is azt 
igazolja, hogy nagyra értékeltek a tanultak hasznosítását a gyakorlatban. 

A PBL alkalmazásának sikerét a tehetséggondozásban jól mutatja, hogy két 
év alatt 12 hallgatót lehetett eljuttatni oda, hogy a „Tudásnap” és /vagy a helyi 
TDK rendezvényén saját kisebb-nagyobb kutatásaikat bemutassa, ső t a legki-
emelkedő bbek országos megmérettetésre jussanak tovább. 
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