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Kovátsné Németh Mária 

habilitált egyetemi docens 

 

A hatékony tanulást elősegítő módszerek 
 

 Minden generáció számára új feladat, hogy a következő generációnak megfelelően adja 

tovább az adott korszak kultúrkincsét, azokat a normákat, szabályokat, melyek az emberi életvitel 

megőrzéséhez szükségesek. Ezt a tevékenységet jól szolgálta évszázadokon keresztül a tanítás, 

ami magában foglalta a tanár és tanuló tevékenységét. 

 A XX. század második felében a tanítás kifejezés helyett inkább az oktatás szóhasználat 

terjedt el. A szakirodalom a tanítás, tanulás egységét (Nagy Sándor, Réthy Endréné), a célirányos 

és a tanuló tudatos aktív tevékenységét (Báthory, 1992) értette alatta. A gyakorlatban elsősorban 

az oktatás hétköznapi értelmezése terjedt, vagyis az információ, az ismeret, a tudás elsajátíttatása. 

 A tanítási-tanulási tevékenység az egész személyiséget érintő aktív folyamat. A társadalmi/ 

környezeti kihívások következtében a pedagógia elméletének és gyakorlatának időről-időre meg 

kell újulnia. 

 Európában az 1990-es évtizedben általánossá vált az iskola önállóságának növelése 

céljából – az egyes országok megújult vagy új közoktatási törvényei nyomán – a központi (állami) 

és a helyi, vagyis az iskolai oktatási programok gyakorlatának bevezetése. Az iskolai oktatási 

program elkészítése egyszerre jelent lehetőséget és igen nagy kihívást az oktatási intézményeknek. 

 A megvalósítandó iskolai oktatási program kiváló lehetőséget nyújt arra, hogy az iskola 

kialakítsa önálló, saját arculatát. S igen nagy kihívást jelent valamennyi tantestületnek, mert a feladat 

megvalósításához nem rendelkeznek sem elméleti alapokkal, sem gyakorlati tapasztalatokkal.  

 

A probléma  

 A közoktatási törvényekben megfogalmazott pedagógiai kultúra (önálló arculat, helyi 

tanterv, hatékony módszerek) megújulásához a gyakorló pedagógusok nincsenek felkészülve. 

 Az iskolákban döntő többségben a hagyományos – elbeszélő, magyarázó – módszerekkel, 

elsősorban frontális szervezési módban folyik az oktatás. 

 Tény, hogy a halmozottan hátrányos helyzetű tanulókkal való foglalkozás új feladatok, új 

helyzetek elé állítja a jelenkori pedagógust. Természetesen nem azért, mert a velük való 

foglalkozás szükségessége, módszerei eddig nem voltak ismertek, hanem azért, mert számuk 

olyan nagy mértékben megnőtt, hogy egyes települések iskolái tanulóinak döntő többségét 

alkotják. 
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 Továbbá, ahogy a társadalom felnőtt, felelős állampolgárai között is természetessé vált az 

agresszivitás, így a gyermekek, tanulók körében is jelentősen megnövekedett a durvaság, a 

helytelen viselkedés. 

 A didaktika és a szakmódszertan viszonyában azokat a közös területeket kell keresnünk, 

amelyek elősegítik, hogy az egyes tanuló tanulási folyamatát a lehető legjobban segítse a 

tanító/tanár úgy, hogy az az önirányítás és külső segítség egyensúlyában valósuljon meg. 

 Köztudott, hogy az egyes tanítási területek, mint tantárgyak tantervekben, illetve 

curriculumban jelennek meg. Ezeken a tantárgyakon keresztül ismertetjük meg a valóság részeit, a 

viselkedési formákat, sajátíttatjuk el azokat a készségeket, melyek a produktivitásra ösztönöznek. 

Egy tantárgy képzési hatékonysága abban áll, hogy mennyire járul hozzá a felelősségi horizont 

felépítéséhez, amelyben az ember él, dönt és cselekszik. (H. Seel, 1997) Az iskolának meg kell valósítania: 

*  A tudományosan igazolt alapvető ismeretek elsajátíttatását, a tanulás szervezését; 

*  Az együttműködésre, kooperációra való képességet; 

*  A kritikai gondolkodás képességét; 

* Az egy életen át tartó tanulásra való előkészítést, a megújuló tudás szükségszerűségének 

 megértését. 

 Fontos szembenéznünk azzal a ténnyel is, hogy a rendszerváltás óta az egészséges 

versenyszellemet felváltotta a versengés, ami nem jó sem az egyén sem az adott környezet számára. 

 A fentiekre való felkészítés feltételezi a tanulási folyamatban a tanuló nagyfokú 

önállóságát, szabadságát, illetve azok tanulását, gyakorlását. Ennek egyik lehetséges módja, hogy a 

pedagógus elméleti és gyakorlati tevékenységét, továbbképzésekkel meg tudja újítani, s azok 

birtokában képes lesz önálló, kreatív tanítóként tevékenykedni. Ugyanakkor feltételezem, hogy a 

kreativitáshoz, az önálló, innovációs tevékenységhez nem elegendő az elméleti ismeretek alapos 

elsajátítása, hanem az elméleti ismeretek önálló, alkotó jellegű alkalmazására is szükség van az 

elméleti ismeretek elsajátításával párhuzamosan. A tapasztalatom az, hogy a pedagógusok 

többsége is a gyakorlati segítséget részesíti előnyben.  

 Nincs kellő minta a gyakorló pedagógusok számára a munkáltató módszerek 

alkalmazásához. Napjainkban reneszánszát élő reformpedagógiai modellek azért kerülhettek az 

érdeklődés előterébe, mert a kezdeményező pedagógus gyakorlati példát, követhető modellt 

láthat, láthatott benne. A didaktika és szakmódszertan megújítását jól szolgálhatja az egyes 

reformpedagógiai koncepciók elemzése, értékelése, egyes elemeinek felhasználása, alkalmazása a 

tervező munkában. Erről talán nem is mondhat le az elmélet, mert a modellek értékelésével a 

szakmódszertanok megtermékenyülhetnek.  
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 A reformpedagógiai koncepciók összegzése során az egyes reformpedagógiai elemek 

kiemelésével, súlypontozásával viszont arra a következtetésre jutottam, hogy a reformpedagógiai 

modellek jelentősége pontosan az egyediségükben, a projektszerűségükben rejlik, vagyis abban, hogy 

hagyományos tantervi keretek között nehezen alkalmazhatók. A felelősségteljes magatartás 

kialakulását viszont nagymértékben elősegítik a tanulói önállóságot feltételező, a tanulói szabadságot a 

rend keretei között biztosító, a segítő irányító pedagógust kívánó, komplex tevékenységrendszert 

megvalósító koncepciók. Ezen koncepciók bázisát általában projektekként kezelhetjük. A 

projektmódszerrel a reformpedagógusok egy új arculatú, sajátos légkörű, tevékenységközpontú, 

gyermekközpontú modelleket nyújtottak. 

 

Lehetséges megoldások 

 A pedagógiai gyakorlat megújulását a hatékony, munkáltató, tevékenykedtető módszerek 

fontosságának felismerése, a megvalósítás kritériumainak készségszintű elsajátítása, az eredmény 

előnyeinek és hátrányainak figyelembe vétele kell, hogy jellemezze.  

 Munkáltató módszerek: a projektmódszer, a kooperatív oktatási módszer, a szimuláció, a 

szerepjáték, a játék, a tanulmányi kirándulás, a tanulási szerződés, s a sokat kritizált házi feladat. 

Valamennyi munkáltató módszer közös jellemzője, hogy önálló, csoportos tevékenységet feltételez. Az önálló 

módszerek mindegyike a domináns választott módszernek lehet egy kísérő eljárása, alkalmazott 

technikája. 

A projektmódszerektől a projektoktatásig 

 „ Az az ember, aki az értékes társadalmi célokkal összhangban szabályozza életét, kielégíti mind a 

gyakorlati hatékonyság, mind az erkölcsi felelősség követelményeit.” Ezeket a gondolatokat Kilpatrick, a 

projektmódszer kidolgozója, projekt-megfogalmazásában a következőkkel magyarázza: a projekt 

maga az élet, amely társadalmi környezetben folyik, elégedetté tesz, megtanít a kitartó munkára, 

segít sikeresnek lenni, a céltudatos tevékenység, az értékes élet tipikus szakasza a demokratikus 

társadalomban. A projektmódszer kritériumaként az alábbiakat jelöli meg:  

 célvezérelt tapasztalatszerzés, „teljes értékű”, erős aktivitás, 

 lehetőséget biztosít, megtanulni hogyan kell a célt meghatározni (a célkitűzés belső 

 sürgetés), 

 a cél irányába mutató beállítódás készséget, felkészültséget jelent, 

 a gyermek folyamatosan szelektív döntéseket végez, 

 a cél meghatározza az eredményt, 

 a felkészültség megelégedést vált ki, ha a célt elérték, 

 az elégedettség megerősíti a tevékenységet, 
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 tartós érdeklődésből fakadó cselekvés, 

 helyt ad a magatartás etikai minőségét jellemző lényeges elemének. (Kilpatrick, 1918.) 

 

 Dewey kísérleti iskolájában a projektmódszer alkalmazásával megvalósítja alapelvét: 

„Hozzuk az iskolát az élettel kapcsolatba, s ezzel szükségképpen minden tantárgyat is szoros 

viszonyba hoztunk egymással.” (Dewey, 1912.) 

 Magyarországon Nagy László didaktikai koncepcióját fejlődéslélektani alapon alkotta meg. 

Tantervi koncepciójában tantárgycsoportokat hozott létre: az érdeklődés motívumai 

koncepciójában a tevékenység, az érzékelés és a már meglévő ismeret. A természetes érdeklődési 

motívumok mellett a tanárnak igen nagy lehetőséget kínált az érdeklődés mesterséges irányítására. 

Nagy László szerint az oktatás célja: az érdeklődés felkeltése és a „tiszta szemléletek” létrejöttének 

folyamata. Egyúttal ez az oktatási folyamat két alapvető szakasza. A Nagy László-i koncepció a 

gyakorlatban Domokos Lászlóné „Új Iskolájában” (1915-1949) és Nemesné Müller Márta 

„Családi Iskolájában” (1915-1943) teljesedtek ki. Domokos Lászlóné az érdeklődésen alapuló 

munkaegységek – például a magyar falu élete, ősi magyar népszokások – és tanévvégi kiállítások 

megszervezésével projektszerű tevékenységet folytatott. Nemesné Müller Márta alapelvei – a kor 

reformpedagógiai elveihez hasonlóan – az életegységben folyó oktatás, a tantárgyi koncentráció, 

az érdeklődés alapú oktatás, a tevékenységorientált munkaszervezés voltak. (Kovátsné Németh 

Mária, 2008.) 

 A pedagógiai gyakorlatban a projektmunka aktualizálása Hortobágyi Katalin nevéhez 

fűződik (1991). „A projekt egy sajátos tanulási egység, amelynek a középpontjában egy probléma áll. A feladat 

nem egyszerűen a probléma megoldása vagy megválaszolása, hanem a lehető legtöbb vonatkozásnak és 

összefüggésnek a feltárása, amely a való világban az adott problémához organikusan kapcsolódik.” 

(Hortobágyi, 1991) 

 M. Nádasi Mária megfogalmazásában a projekt: valamely összetett, komplex feladat 

elvégzésének feltételeit, folyamatát, eredményeit meghatározó terv. A pedagógiai projekt valamely 

összetett, komplex, gyakran a mindennapi életből származó téma; a témafeldolgozáshoz kapcsolódó 

célok, feladatok meghatározása; a munkamenet és az eredmények megtervezése; az eredmények 

prezentálása. (M. Nádasi Mária, 2003.) 

 

A projektoktatás 

 A projektmódszer gyakorlati megvalósításával az oktatásban folyamatosan gazdagodott az 

elmélet is. Végül is a módszer egy önálló oktatási stratégiává vált, mint egy a hagyományos oktatás 

alternatívája, a projektoktatás. 
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 A projektoktatás egy új oktatási stratégia, mely kiválóan alkalmas a tanulás tanulására és 

ezáltal az élethosszig tartó tanulás megalapozására.  

 A projektoktatás olyan célközpontú oktatási stratégia, mely egyrészt a sajátos célok elérését, 

a valós életet integráló és reprezentáló tanulási tartalommal, a komplex szemléletmódot segítő, 

tevékenységközpontú, feladatorientált tanulói tevékenységet biztosító szervezési formákkal, módszerekkel, 

technikákkal, eszközökkel, az iskolai keretet kitágítva természetes tanulási környezetben valósítja meg; 

másrészt a stratégia eredményeként létrejött projekt további tanulási célok spirálisan fejlődő 

modelljét valósítja meg. (Kováts, 2008) 

 A projektoktatás eredménye mindig egy produktum, egy projekt. A projekt sajátossága, hogy 

kettős funkciójú: egyrészt egy tanulási egység, melynek középpontjában a valós életben felmerülő 

az emberek többségét érintő kihívás, probléma áll, melynek megoldása felelős, együttműködésre 

képes, magatartást kíván; másrészt a tanulva tanulás során létrejött produktum, projekt magában 

hordozza az elsajátított tanulás további alkalmazását, gazdagítását, újabb produktumok alkotását.  

 A projekt fajtái: esztétikai-művészeti alkotás, intellektuális alkotás, materiális eszköz 

készítése. A projektoktatás fogalmi körét az alábbi ábra szemlélteti: 

 

 
 

A projektoktatás célja és tartalma 

  A projektoktatás elméletileg minden tanulási egység elsajátítására alkalmas, 

nélkülözhetetlen viszont azokban a komplex témakörökben, ahol a célkitűzésekben olyan 

összefüggések megértése, olyan magatartásformák elsajátítása a feladat, amelyek a megismerési 
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folyamatban a konkrét tapasztalatszerzést feltételezik. Ilyen például a fenntartható fejlődés célja: a 

környezettudatos, felelősségteljes magatartás. 

A szakirodalom egyetért abban, a hazai és a külföldi közoktatási gyakorlat pedig bizonyítja, 

hogy a környezettel kapcsolatos tananyagtartalom közvetítésére a projektoktatás kiválóan alkalmas, mert: 

 széles tantárgyi koncentrációt feltételez; ezáltal komplex szemléletmód kialakítására 

törekszik; 

 a valós élet problémáit dolgozza fel; 

 a gyakorlati élettel kapcsolatos ismerettartalmak feldolgozása tevékenységorientált.  

A projektoktatással megvalósuló tanulási folyamatban döntő szervezési tényező a tanulók 

önállósága. A tanulók önállósága már a projektcélok (részcélok) meghatározásánál megnyilvánul, 

a megismerés (tervezés, kivitelezés) folyamatában pedig kiteljesedik. Az önálló tevékenységsorok 

velejárója mindenesetben az élmény és az újszerű szociális és tanulási készségek elsajátítása, végső 

soron pedig az önirányított tanulás. 

Az önirányított tanulás középpontjában:  a holisztikus szemléletmód, világkép kialakítása; 

a kritikus gondolkodás fejlesztése;  

a szociális és tanulási készségek elsajátítása; 

az értelem és érzelem egyensúlya áll.  

A tanítási-tanulási stratégia lépései a következők: 

1. A tanulók felismerik, megértik az adott (projekt) probléma megoldásához vezető fő célt. 

2. A tanár segítségével a tanulók további konkrét problémákat, célokat (részcélokat) 

fogalmaznak meg a fő cél eléréséhez. 

3. Egyénileg vagy az önkéntesen alakult csoportokban a tanulók választanak a 

megfogalmazott problémákból, hogy megoldják azt. 

4. A tanulók tervet készítenek a megoldásról, megfogalmazzák a feladatokat. 

5. Maguk szervezik a feladatelosztást, az adatgyűjtés színhelyeit, esetleges adatközlők 

kiválasztását, megkeresve a támogatókat. 

6. Aktív kivitelezés az egyéni, páros vagy csoportos munka során a tanári segítség 

lehetőségével. 

7. A produktum bemutatása a csapatok előtt. 

8. A projekt értékelése a tanulói önértékelésnél a középpontban a projekt készítésének 

folyamata, csapatok értékelésének középpontjában a bemutatás, a zsűri értékelésének 

középpontjában a projekttevékenység és a produktum áll. 

9. A szükséges korrekciók elvégzése.  

10. A projekt közzététele. 



 7

A projektoktatás folyamatában a tanulás alapvetően az egyéni, páros és csoportos szervezeti 

formákban történik. A tevékenység megszervezésekor, valamint a feladatok megoldása során a 

hangsúly az együttes munkálkodáson, egymás segítésén, elfogadásán, a kommunikációs készségek, technikák 

elsajátításán van. 

A projektmódszer mindig célirányos, problémaorientált, a tanulók érdeklődésére, aktív tevékenységére épít. 

A valós világgal való közvetlen kapcsolata feltételezi az iskola tanulási környezetének 

kiterjesztését. A megismerési folyamatot a gyermeki személyiségfejlődés hatékony elősegítése 

érdekében szervezi. Ezért a kezdeményezésre, az együttműködésre és a kreatív, felfedeztető kutató 

technikákra helyezi a hangsúlyt.  

Példák a technikákra 

Tanulói kezdeményezésre 
épülő technikák 

Együttműködésre késztető 
technikák 

Kreatív felfedeztető, kutató 
technikák 

Beszélgetés Játékok (népi, szerepjáték, 
dramatizálás) 

Szakirodalom feltárása 

Vita kezdeményezése Bábozás Interjú az adatközlőkkel 
Felidézés, élménybeszámoló Dramatikus helyzetgyakorlatok Poszter készítése 

Problémafelvetés Gyűjtés (illatok, szagok, 
hangok) 

Kiállítás rendezése 

 Ötletbörze Céhalapítás Papírkészítés, vízvizsgálat 
Programválasztás Csoportalakítás (névválasztás, 

címer- és zászlókészítés) 
Vizsgálódás és mintavétel 

Kreatív műhelymunkák 
választása 

Vetélkedő, verseny Képeslapkészítés  

Önálló adatgyűjtés Alkotás Térképkészítés, térképhasználat 
Új útvonalak kitalálása  Hangtérkép 

Eredeti helyszínek felkeresése  Tantúra 
 

A projektmódszer további jellemzői: 

1. az ismeretek, jártasságok, szokások elsajátítását indirekt úton biztosítja; 

2. az alapvető szociális kritériumok gyakoroltatását, a demokratikus közélethez szükséges 

készségek elsajátítását (szabadság, önállóság, felelősség, partnerség, humanizmus, 

kompromisszum) elősegíti; 

3. a tanulás eszköz jellegénél fogva önkéntelen, örömteli tevékenység; 

4. a tanulás eredményeként a konkrét projektben való munkálkodás folyamán önálló, egyéni 

szemlélet, kultúra születik; 

5. további célok kitűzésére, feladatok megoldására késztet. 

A projektoktatás során a tanítási-tanulási tevékenység eszköztára lényegesen gazdagabb az 

iskolai eszköztárnál. Az új természetes tanulási környezet olyan eszközök gazdag tárházát 
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(csillagvizsgáló, mázsáló) kínálja, mely iskolai környezetben közvetlenül nem alkalmazható, de 

adaptálásuk megvalósítható. 

A tanulási környezet új, természetes, sőt maga a természet. A valós világgal való kapcsolat 

feltételezi az iskolai keretek kitágítását, a természetes környezetben való tanulás feltételeinek 

megszervezését. A terepi munkák, adatközlők kiválasztása, megkeresése további elemzéseket 

tesznek lehetővé a laboratóriumi körülmények között, illetve összehasonlító, értékelő konklúziók 

megerősítése történhet a szakkönyvekkel. 

 A projektoktatás, benne a projektmódszer előnyeit, várható eredményeit mutattuk be a 

hatékony tanulás megszervezésének kívánatos lépéseivel. Számos empirikus kutatás bizonyította 

(Horváth, 1194.; Kagan, 2001.), hogy a tanulók együttműködésére építő módszerek 

eredményesebbek, a csoportok tagjainak teljesítménye jobb, a diákok motiváltabbak, a 

„tanulóknak nemcsak a kognitív, hanem az együttműködési képességei is fejlődtek”. (Petriné, 

2008., 186.o.) 

 Hátránya viszont, hogy a kiváló tanulók egyéni kognitív teljesítménye nem mindig adekvát 

a csoport által vállalt célkitűzésekkel, feladatokkal. 

 

A kooperatív oktatási módszer 

    A kooperatív oktatási módszer a tanulók kis csoportokban (4-6 fő) való együttműködésen 

alapuló, tevékenységorientált foglalkoztatása. 

Célja: az intellektuális készségek fejlesztése, a szociális készségek fejlesztése, az együttműködési 

képesség kialakítása. 

 Alapelvei: az egyidejű interakció, az építő egymásrautaltság, az egyéni felelősség, az egyenlő 

részvétel. 

 Változatai: csoportos tanulás – egyéni teljesítmény 

   csoportos tanulás – egyéni vetélkedő (csoporton belül) 

   mozaik tanulás (az anyag felosztása, és együttes előadás) 

   csoportkutatás (közös tervezés, kutatás) 

 A kooperatív módszer nem nélkülözheti a társak aktív, segítő, támogató részvételét az 

együttes munka, a kooperatív tanulás keretei között. A tanulók nemcsak a saját munkájukért, 

hanem a csoport tagjának tanulási eredményeiért is felelősek. 

 A kooperatív módszerek nagymértékben elősegítik az adott osztályon, közösségen belüli 

kapcsolatok pozitív irányú alakulását, hozzájárulnak az önértékelés fejlődéséhez, az iskolához való 

pozitív attitűdök kialakulásához. (Falus, 2003.) 



 9

 A kooperatív munka feltételezi: a kooperatív munkára alkalmas témát, helyzetet; a diákok 

közötti kölcsönös függési viszony felismertetését; a közvetlen interakciók feltételét; az egyéni 

beszámolás, az egyéni eredmények hasznosítását; a tolerancia, a bizalom , a konfliktuskezelés 

képességeit; a pedagógus képességeit a közvetett irányításra. (Petriné, 2008.) 

 A kooperatív munka vitathatatlan előnyei: a tanulók empátiás képességeinek, kooperációs 

képességeinek (beszélgetés, vita, meghallgatás stb.) fejlődése; a közösen végzett munka szorongást 

oldó, motiváló hatásának érvényesülése. 

 Problémát jelenthetnek a tanulók egyéni sajátosságai (érettség, szociális nevelési 

szükségletek). (M. Nádasi, 2001.) 

A tanulási szerződés 

 A tanulási szerződés egy olyan tanár és tanuló közötti megállapodás, amely egy adott 

tanulási cél elérése érdekében történik. A megállapodás különböző feladatokat tartalmazhat, 

amelyek lehetnek kötelezőek vagy választhatóak. 

 A tanulási szerződés célja: a tanuló önállóságának, felelősségvállalásának növelése, az 

egyéni ütemben végzett munka lehetőségének biztosítása, a tanuló motiválása a vállalt feladat 

elvégzésére. A koncepció születése Helen Parkhurst nevéhez fűződik. (Parkhurst, 1982.) 

 

Tanulmányutak, kirándulások 

 Célja: Az elméletben megalapozott ismeretek alkalmazása a gyakorlatban, közvetlen 

tapasztalatok, élmények szerzése. 

 Tartalma: A tanulmányi kirándulás olyan ismeretszerzésre és ismeretek alkalmazására ad 

lehetőséget, amelyek a természeti és társadalmi jelenségek, folyamatok tanulmányozására, 

vizsgálatára, valamint gyűjtőmunkára irányulnak. Formái: tanulmányi séta, országjárás, 

tanulmányút, kirándulás. A tanulmányút témájától függően irányulhat kultúrtörténeti emlékhelyek 

megismerésére vagy szélerőművek, hulladékégetők, biogáz üzem megtekintésére és közvetlen 

hatásainak megtapasztalására (pl. zaj, szag). Az alkalmazott oktatási módszerek a következők: 

előzetes felkészülés, tájékoztatás tájékozódás, szemléltetés, magyarázat. 

 Előnye: Személyes megfigyelés, tapasztalat-, és élményszerzés. Segít megszüntetni az 

emberekben lévő bizonytalanságot, bizalmatlanságot a kevésbé ismert fejlesztésekkel, 

technológiákkal és hatásokkal szemben. A kirándulás vonzóbb, mint egy több órás előadás. 

Probléma lehet, hogy költségigényes, alapos szervezés szükséges hozzá. 
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A szimuláció, a szerepjáték és a játék 

 A szimuláció, a szerepjáték és a játék olyan oktatási módszerek, amelyek alkalmazásával a 

tanulók közvetlen tapasztalati úton gyakorolnak olyan tevékenységeket, amelyek a valóságos élet 

leegyszerűsített szabályai, eseményei, jelenségei. 

 Célja: a szabályok, normák ismerete, elfogadása, a tevékenységek (szerepek, valós 

helyzetek) gyakoroltatásával. 

Struktúrája: 

 a hátteret leíró forgatókönyv,  

 a különféle érdekeket megvalósító szerepek,  

 az egyének által követendő lépések, 

 a valós helyzetet tükröző adatok, 

 lehetőség a döntések következményeiről való meggyőződésnek. 

 A szerepjáték életközeli, élményszerű, hosszútávú tudást biztosít a mindennapi életben 

való eligazodáshoz. Maga a játék erősen motiváló, feszültséget oldó, a szabályok , normák 

elfogadását elősegítő módszer. 

 

A házi feladat 

 A házi feladat a tanuló önálló tevékenységét feltételező módszer. A házi feladat 

felelősségérzetet, kötelességérzetet kialakító hatását, illetve teljesítménynövelő eredményét 

nemzetközi empirikus vizsgálatok bizonyítják. (Falus, 2003.) 

 A házi feladat eredményességének kritériumai megegyeznek az eredményes pedagógiai 

munka alapvető feltételeivel, nevezetesen világos feladatmegjelölés, a tanulók számára 

megoldandó és megoldható legyen, a tanári ellenőrzés, értékelés rendszeres, a hibák korrigálhatók 

legyenek. 

  

 Összefoglalva: A hatékony tanulást elősegítő módszerek kivétel nélkül feladat-, illetve 

tevékenységorientáltak. Alkalmazásuk jelentős mértékben növeli a tanulói aktivitást, a tanulók 

önállóságát; szabadságot, választási lehetőségeket biztosít a tanulási folyamat megismerési és 

kivitelezési folyamatában; minden esetben feltételezi a tanulói produktum bemutatását, 

értékelését; lehetővé teszi a bemutatott produktum korrekcióját; egyúttal motivál a minőségibb 

munkára, s hozzájárul a tanulók személyiségfejlődéséhez. 
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