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BE VE ZE TŐ

A ta nár kép zés je len le gi rend sze ré ben igen ke vés ér té ke lő jel zést kap nak a hall ga -
tók ön ma guk ról, pe da gó giai ké pes sé geik ala ku lá sá ról. A kép zés ilyen ér tel mű
egy ol da lú sá ga, a gya kor ló ta ní tá sok aszim met ri kus sze rep hely ze tei, az önér té ke -
lő hely ze tek és tech ni kák hiá nya sok kal in kább a kiala kult vi sel ke dés vé del mét,
eset leg a bi zony ta lan ság nö ve ke dé sét idé zik elő a pá lya kez dés so rán, mint a sa ját
sze mé lyünk re, te vé keny sé günk re va ló tu da tos oda fi gye lést, elem zést és fej lesz -
tést. A pá lyán lé vő pe da gó gu sok ese té ben csak rész ben más a hely zet. A ta ní tá si
ta pasz ta la tok egy ben vissza jel zé sek so ka sá ga kol lé gák tól, diá kok tól, szü lők től,
az is ko lave ze tés től. Ta pasz talt ta ná rok ese té ben te hát nem a vissza jel ző hely ze -
tek hiá nyá ról be szél he tünk. Ez alap ján azt is gon dol hat juk, hogy me rő ben más a
hely zet a kez dő pe da gó gu sok hoz ké pest. A bi zony ta lan sá got fel vált ja a ru tin és a
tu da tos ság, de mindez nem je len ti azt, hogy az elem ző-ér té ke lő hely ze tek re egy-
 for mán ér zé ke nyek a ta pasz talt pe da gó gu sok, hogy azo kat refle xió tár gyá vá te-
 szik és hogy refle xió ju kat el fo ga dott szak mai szem pon tok men tén vég zik.

Mi vel le he tet len a pe da gó gu so kat min den le het sé ges hely zet nek, prob lé -
má nak ki ten ni a kép zés-to vább kép zés so rán, va la mint az összes le het sé ges kon-
 tex tus meg ta pasz ta lá sa év ti ze dek be te lik (ha egyál ta lán le het sé ges…), ezért né-
 ző pon to kat, esz kö zö ket, vég ső so ron jó kér dé se ket kel le ne ren del ke zé sük re bo-
 csá ta ni az új szi tuá ciók megol dá sá ra. Olyan esz kö zö ket, me lyek se gí tik őket a
prob lé mák felis me ré sé ben, elem zé sé ben, a megol dá si mó dok ki vá lasz tá sá ban és
al kal ma zá sá ban, ezál tal ak tív, se gí tő ré sze sei vé vál nak sa ját sze mé lyes és az egész
ne ve lő kö zös ség szak mai fej lő dé sé nek.

Az egyik leg fon to sabb ilyen esz köz a pe da gó gus mun ká já ban a reflektív gon-
 dol ko dás és gya kor lat ki fej lesz té se, mely nek ered mé nye nem csu pán egy kor sze -
rűbb pe da gó giai gya kor lat ki mun ká lá sa és be ve ze té se, de in téz mé nyi szin ten a
megúju lás ra ké pes ta nu lószer ve zet kiala ku lá sa.



A REFLEKTÍV GON DOL KO DÁS FO GAL MA

A reflektív gon dol ko dás és gya kor lat egy sé ges és ki zá ró la gos meg ha tá ro zá sa, le-
írá sa mind a mai na pig vá rat ma gá ra.

A reflektív gon dol ko dás és gya kor lat elő ze tes ta pasz ta la to kon, a ta nár ér té -
kei nek, elő fel te vé sei nek re per toár ján és spe ciá lis szak mai ké pes sé gek rend sze -
rén ala pul.

A spe ciá lis szak mai ké pes sé gek kö zül bi zo nyí tot tan fej leszt he tő a reflektivi-
tás egyik leg fon to sabb össze te vő je, az elem ző ké pes ség, mely nek lé nye ges ele-
 mei:

• az ok ta tá si-ne ve lé si prob lé ma felis me ré se,
• a prob lé ma meg ha tá ro zá sa (azo no sí tá sa) és le bon tá sa,
• a prob lé ma elem zé se, el ső sor ban az okok fel tá rá sa se gít sé gé vel,
• megol dá si mó dok felál lí tá sa,
• az op ti má lis megol dás ki vá lasz tá sa olyan mó don, hogy a vá lasz tás a ha son -

ló, szo ká sos szi tuá ció kat és az új hely zet egye di vo ná sait is fi gye lem be ve -
szi,

• a szán dé kolt és nem szán dé kolt kö vet kez mé nyek át gon do lá sa.

A szak iro da lom több tí pu sát ír ja le, el ső sor ban a reflektív gon dol ko dás cél ját
szem előtt tart va:

• A reflektivitás az irá nyí tás esz kö ze, se gít sé gé vel a ta ná rok olyan mód sze re -
ket utá noz nak, me lye ket va la mi lyen kül ső te kin tély jó nak tart (lásd: pszi-
 cho ló giát, pe da gó giát ok ta tók, ku ta tók, pub li ká ciók, el mé le tek).

• A reflektivitás cél ja az in for má ló dás, vagyis tu da tos vá lasz tás a ki pró bál tan
ered mé nyes ta ní tá si el mé le tek, mód sze rek kö zött egy adott hely zet re.

• A reflektivitás, mint a gon dol ko dás for má ló ja, a ta pasz ta la tok szer ve zé se és
új já szer ve zé se egy adott szi tuá ció ér tel me zé se kap csán.

„A reflektív szem lé let igyek szik ma gá ba öt vöz ni a pe da gó giai tu dás ról, a pe-
 da gó giai dön té sek ről és gon dol ko dás ról, va la mint a pe da gó gu sok hi tei ről és
kon cep ciói ról az el múlt két év ti zed ben össze gyűlt is me re te ket” (Fa lus 1998, p.
113).
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A reflektív gon dol ko dás fej lesz té se

A to váb biak ban a reflektív ta ní tá son olyan, a pe da gó giai te vé keny sé get fo lya -
ma to san és tu da to san elem ző gon dol ko dást és gya kor la tot ér tünk, mely biz to sít -
ja az ok ta tó-ne ve lő te vé keny ség fo lya ma tos önel lenőr zé sét és ezen ala pu ló fej-
 lesz té sét.

A reflektivitásnak alap ve tően két irá nyát kü lön böz tet het jük meg: a ta nár nak
a ta nu lók, a ta nu ló cso port tör té né sei re, il let ve a sa ját sze mé lyé re, né ze tei re és te-
 vé keny sé gé re irá nyu ló elem zé se ket. A pe da gó giai te vé keny ség és gon dol ko dás
so rán szám ta lan hely zet ben al kal maz zák a pe da gó gu sok:

• A refle xió esz kö zé vel él nek a ta ná rok, ami kor sa ját ma guk kö zött meg be -
szél ve, kol le giá lis ke re tek kö zött el tud ják dön te ni, hogy a prob lé más ese-
 tek nek mi lyen megol dá sa a leg cél ra ve ze tőbb.

• A reflek tá lás so rán a ta ná rok tu da to san vá lasz ta nak kü lön bö ző ta ní tá si el-
 mé le tek kö zött, olyan mód sze re ket al kal maz nak, me lyek ta pasz ta la ti úton
ered mé nyes nek bi zo nyul tak.

• A reflektív gon dol ko dás se gít sé gé vel új szi tuá ciómegélé si és -megol dá si
tech ni ká kat fej leszt het nek ki, így a ta ní tást, mint egé szet, és an nak komp-
 lex kör nye ze tét új meg vi lá gí tás ba he lyez he tik, ha té ko nyab ban irá nyít hat -
ják.

• A reflek tá ló az önelem ző gya kor lat so rán a ta pasz ta la to kat tu da to san ana-
 li zál ja, ese ten ként új já szer ve zi je len té sü ket. Egy szi tuá ció megér té se gyak-
 ran me ta fo ri kus, – „olyan, mint…” vagy ép pen el len ke ző leg: „nem olyan,
mint…” tí pu sú fo lya mat ban zaj lik, amely ben az egyén új raér tel me zi, új jáé-
pí ti meg lé vő ta pasz ta la tait, an nak ér de ké ben, hogy az az adott szi tuá ció
megol dá sá ban se gít sé gé re le gyen.

A reflektív gon dol ko dás ku ta tá sa

A reflektivitás gon do lat kö re már Dewey-nál meg je le nik, aki a refle xiót (ész re vé -
telt) gon dol ko dá si for má nak te kin ti, mely a konk rét ta pasz ta lat, hely zet két sé gé -
ből szü le tik és prob lé ma megol dás hoz ve zet. A reflektív gon dol ko dás so rán – ál-
 lít ja Dewey – a le het sé ges cse lek vé sek al ter na tí vák ká szer ve ződ nek, s így a
„za va ros” szi tuá ció világos hely zet té vál toz hat (Dewey 1951).

Schön (1987) a reflek tá lást egy faj ta kí sér let ként jel lem zi, amely ben a refle xió
sze re pe nem más, mint hogy le he tő vé te gye a pár be szé det a reflek tá ló és a prob-
 lé más szi tuá ció kö zött. Hang sú lyoz za a prob lé ma hely zet és a prob lé ma mi nő sé -
gé nek fon tos sá gát, azt ál lít va, hogy az iga zi reflektivitást csak az a prob lé ma hely -
zet hív ja elő, mely ér zel mi leg hat az egyén re. A kog ni tív lé lek tan elő fu tá ra ként is
ér tel mez he tő az a megál la pí tá sa, hogy a „szak ér tőt” az kü lön böz te ti meg a lai -
kus tól, aho gyan el mé le ti és prak ti kus tu dá sát fel hasz nál va ke ret be fog lal ja a
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prob lé mát kog ni tív struk tú rák, sé mák se gít sé gé vel. A refle xiót olyan gon dol ko -
dás mód ként de fi niál ja, mely ma gá ban fog lal ja azt a ké pes sé gün ket, hogy éssze-
 rűen vá lasszunk és vá lasz tá sun kért fe le lős sé get vál lal junk.

A reflektív gon dol ko dás fá zi sai Schön kon cep ció já ban:

1. A prob lé ma felis me ré se.
2. A prob lé ma össze ve té se ha son ló ese tek kel, az adott hely zet sa já tos sá gai -

nak kieme lé se.
3. A fen tiek alap ján a prob lé ma új ra fo gal ma zá sa, azo no sí tá sa.
4. Kí sér le te zés a megol dá sok kal.
5. A kí vánt és nem kí vánt kö vet kez mé nyek át gon do lá sa.

Griffiths és Tann (1992) to vább fej leszt ve Schön rend sze rét, a reflektív gon-
 dol ko dás idő be li di men zióit kü lö ní ti el:

Az 1980-as évek ben az Egye sült Ál la mok ban szin te tu do má nyos moz ga lom -
má vált a reflektív gon dol ko dás, a reflektív gya kor lat és a reflektív ta nár kép zés
le he tő sé gei nek ku ta tá sa.

Sinnika Ojanen (1995) finn ku ta tó sze rint a ta nár kép zés előtt ál ló leg fon to -
sabb ki hí vás, ho gyan ta nít sák meg a hall ga tó kat ar ra, hogy sa ját mun ká juk ra ref-
 lek tál ja nak, majd ké sőbb ta nár ként, ho gyan se gít se őket a szak mai fej lő dés fo-
 lya ma tá ban. Egyes ta nár kép ző prog ra mok már a vég zős hall ga tó kat is be von ják
az egyé ni leg ki dol go zott tan terv fej lesz té sé be, elem zé sé be.

Gyors refl e xió Azon na li és au to ma ti kus  
refl e xió a cse lek vés so rán

A ta nár vá la szol a ta nu ló kér dé-
sei re

Ja ví tás Át gon dolt refl e xió  
a te vé keny ség so rán

A ta nár rö vid gon dol ko dás  
után, fi gye lem be vé ve a ta nu lók 
reak cióit, cse lek szik

Át te kin tés Kö tet len refl e xió  
a te vé keny ség ről

A ta nár gon dol ko dik, vagy  
be szél egy osz tály, vagy egy  
ta nu ló fej lő dé sé ről, prob lé mái ról

Ku ta tás Szisz te ma ti kus refl e xió  
a te vé keny ség ről

A pe da gó giai el mé let fé nyé ben 
át fo gal maz za sa ját el mé le tét

El mé let al ko tás  
és ku ta tás

Hosszú tá vú refl e xió  
a te vé keny ség ről tu do má nyos  
el mé le tek fel hasz ná lá sá val

A refle xió faj tái

(Fa lus 1998, p.112)
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A Calderhead-féle prog ram (1994) a reflektív ta ní tás ré sze ként em lí ti a ta ná -
rok nak biz to sí tott le he tő sé ge ket: ho gyan ele mez zék, ér té kel jék sa ját te vé keny sé -
gü ket, mi köz ben megis me rik, fel vál lal ják és ki dol goz zák sa ját ne ve lé si-ok ta tá si
el mé le tü ket. Úgy vé li, a ta nár kép zés ha té kony sá ga el ső sor ban azok ban a fo lya -
ma tok ban je le nik meg, aho gyan a hall ga tók lát ják a ta nár rá vá lást, il let ve ön ma -
gu kat mint ta nu ló kat és au to nóm szak em be re ket.

Eb ből kö vet ke zik, hogy azok nak a ta ná rok nak a mű kö dé se ha té ko nyabb,
akik tu da to san reflek tál nak, mert tud ják, mit és miért csi nál nak, és mi lesz tet-
 teik kö vet kez mé nye. „Ez utób bi hiá nyá ban az egyén a vé let len és a ba bo na rab-
 szol gá ja lesz” (Ojanen 1995, p. 8).

Calderhead fel ve ti a reflektív gon dol ko dás ra ta ní tás prob le ma ti ká ját is. Ezt
egy részt ab ban lát ja, hogy a refle xió sok do log ra irá nyul hat, me lyek más és más
ok ta tá si hely zet ben el té rően mű köd het nek. Pél dául a ta nár sze mé lyé re, né ze tei -
re, diá kok ra, az ok ta tá si cé lok meg va ló sí tá sá ra vo nat koz tat va. A szer ző sze rint a
má sik prob lé ma ab ban rej lik, hogy a reflektív gon dol ko dás nak több nyi re kog ni -
tív ol da lát ra gad ják meg a mo del lek, a me ta kog ni tív ol dal ról kö ze lí tő mo del lek
szá ma ke vés. Ez azért is fon tos, mi vel a va ló ság ban a ta nult reflektív gon dol ko -
dá si stra té giák nem mű köd nek, mert a je löl tek egy részt sa ját vi lág ké pük alap ján
ér tel me zik ma gu kat a refle xió kat is, más részt az óra „meg tar tá sá val” van nak in-
 kább el fog lal va, sem mint a ma guk ra fi gye lés sel. A fen tiek miatt sok eset ben nem
ér tik, vagy nem úgy ér tik ve ze tő ta ná ruk elem zé sét sem. Né ző pont juk alap ve tően
diák pers pek tí va ma rad, nem el ső sor ban hall ga tói sze re pük miatt, ha nem mert
sa ját is ko lás ta pasz ta la tai kat tart ják ér vé nyes nek.

Calderhead a reflektív ta ní tást tart ja al kal mas nak a „híd” sze re pé re az el mé -
let és gya kor lat kö zöt ti sza ka dék át hi da lá sá ra is. A ta ní tás ta nu lá sa el tér a töb bi
ta nu lá si mód tól, ép pen a refle xió nél kü löz he tet len sé ge miatt. Mi vel a gya kor ló
ta nár je lölt nem csak a gye re kek től, de ve ze tő ta ná rá tól is vissza jel zé se ket kap,
meg kell ta nul nia azt, ho gyan hasz no sít sa ta pasz ta la tait, a vissza jel zé se ket és sa -
ját el veit to váb bi mun ká ja so rán. Meg kell vizs gál nia, mi lyen vi szony ban áll sa ját
tu dá sa az el sa já tí tan dók kal. Meg kell ta nul nia né ze teit megis mer ni és más né ze -
tek kel összeegyez tet ni. Mindeh hez pe dig a ta nár kép zés nek is se gít sé get kell
nyúj ta nia a reflektív gon dol ko dás fej lesz té sé vel. Bár a ta nár kép zés je len le gi
rend sze rei be igen ne héz in teg rál ni a reflektív gon dol ko dás fej lesz té sét, a szer ző
hi tet tesz a ta nul ha tó sá gá ról.

Kü lön bö ző ku ta tá sok so rán több, új sze rű ér tel me zés sel egé szült ki a reflek-ti-
vitás meg ha tá ro zá sa. Elő tér be ke rült a refle xió kol le giá lis ter mé sze te, hi szen leg-
 gyak rab ban a kol lé gák kö zöt ti meg be szé lé sek ad nak le he tő sé get a reflektív gon-
 dol ko dás ra, más refle xiók, új vi szo nyí tá si pon tok megis me ré sé re. Ez zel
össze füg gés ben so kan olyan esz köz ként de fi niál ták a reflektivitást, mely le he tő sé -
get (né ha kény szert) ad az új gon dol ko dá si, szi tuá ciómegíté lé si tech ni kák ki fej -
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lesz té sé re, a ru tin tól va ló el ru gasz ko dás ra. Bi zo nyí tot tá vált, hogy a komp lex ref-
 lek tá ló gon dol ko dá si min ták meg je le né sét elő se gí tik a be szél ge té sek dia ló gu sai.

E felis me ré sek nyo mán meg kez dő dött a reflektív ta nár kép zés ki mun ká lá sa,
mely ben alap ve tő sze re pet ka pott a reflektív be szél ge tés, a prob lé ma szisz te ma ti -
kus le bon tá sá nak és megol dá sá nak mód sze re tré nin gek for má já ban és men to ri
kap cso la tok ban egyaránt.

„Énlátásunk töb bé-ke vés bé min dig tor zí tó, min dig il lú ziók kal ter helt. De
ma gá ban a pe da gó giai sze rep ben min dig ben ne rej le nek az önis me ret-ja ví tás le-
 he tő sé gei. Igaz ugyan, hogy az amúgy is na gyon hoz zá ve tő le ge sen megítél he tő
pe da gó giai si ke rek és ku dar cok sok min den től füg ge nek, és ha son ló a hely zet az
egyes ta ná rok el fo ga dott sá gá val, ked velt sé gé vel kap cso lat ban is, de a mu ta tók
so ka sá ga mégis lép ten, nyo mon tük röt tart a ne ve lők elé. Az ön megis me rés és
önér té ke lés »il lú zió re duk ció ja« leg biz to sab ban úgy vi he tő vég be, hogy be le né -
zünk a tü kör be, és el fo gad juk, hogy ma gun kat lát juk ben ne. Nem ta gad ha tó az
önis me re ti tré nin gek és más cél ból szer ve zett el já rá sok je len tő sé ge, de a pe da gó -
gus mégis csak a ma ga leg ter mé sze te sebb kö ze gé ben fej leszt he ti leg job ban önis -
me re tét” (Zrinszky 1994).

Miu tán felis mer ték és em pi ri kus ku ta tá sok so rá val bi zo nyí tot ták a reflektív
gon dol ko dás sze re pét a ta nár rá vá lás fo lya ma tá ban, ez irány ban is megin dul tak
a kez dő és ta pasz talt ta ná ro kat össze ha son lí tó vizs gá la tok.

A ku ta tá sok leg je len tő sebb megál la pí tá sai

A reflektív gon dol ko dás már a kép zés so rán szű rő ként funk cio nál, mi vel a hall-
 ga tók sa ját, elő ze tes el kép ze lé sei és ta pasz ta la tai ha tá roz zák meg, hogy mit fo-
 gad nak el, mit tar ta nak fon tos nak és mit val la nak majd ma gu ké nak a kép zés
alatt ta nul tak ból. A ta nár kép zés ben ezért fi gye lem be kell ven ni az elő ze tes ta-
 pasz ta la to kat, és azok elem zé sé ből, ér té ke lé sé ből kiin dul va kell fej lesz te ni az el-
 mé le ti tu dást éppúgy, mint a ta ní tá si stra té giák al kal ma zá sát. A pe da gó gus je löl -
tek, a kez dő pe da gó gu sok pe da gó giai elő fel te vé sei ről (hi tek és meg győ ző dé sek
rend sze re, az an gol ban: beliefs) ke ve set tu dunk, de azt biz to san, hogy a kép zés
is me ret anya ga nem ala kít ja, be fo lyá sol ja azo kat. El ső sor ban a sa ját is ko lás ta-
 pasz ta la tok él nek to vább olyan mély és szilárd meg győ ző dés rend sze rek ben, me-
 lyek nek csu pán a fel szí nét – min den szer ves kap cso lat nél kül – érin tik a kép zés
tar tal mai.

Ezért is oly gya ko ri az a je len ség, hogy a pon to san meg ta nult és meg fo gal ma -
zott pe da gó giai el ve ket a gya kor lat ban sok szor egyál ta lán nem al kal maz zák a je-
 löl tek. Az el mé let és gya kor lat közt fennál ló – oly so kat em le ge tett – sza ka dék
köz ti híd sze re pé re le het ne al kal mas a reflektív gon dol ko dás, s az ezt fej lesz tő ta-
 nár kép zés, ta nárto vább kép zés.
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• A ta nár kép zé si dip lo ma meg szer zé se utá ni el kép ze lé sek a ta ní tás ról, sa ját
pe da gó giai cé lok ról, meg győ ző dé sek ről nem elég gé de fi niál tak, tu da to sak,
ál ta lá ban megala po zat lan „li be ra liz mus” jel lem zi azo kat.

• Az el ső ta ní tá si évet az ag go da lom és a bi zony ta lan ság ér zés ma gas szint je
jel lem zi, mely nek ala ku lá sá ban (a reflektív gon dol ko dás kiala ku lá sá val
egye tem ben) meg ha tá ro zó sze re pe van az el ső mun ka hely nek. Az el ha nya -
go ló, sza bad já ra en ge dő mun ka he lyi kör nye zet, az ala csony tá mo ga tott ság
ese tén az elem ző gon dol ko dás fej lő dé se nem biz to sí tott. So kan el hagy ják a
pá lyát, míg az is ko la tá mo ga tó-se gí tő, oda fi gye lő szak mai kör nye ze te nem
pusz tán a reflektív gya kor lat kiala ku lá sát könnyí te né meg, de a pá lya to-
 váb bi évei ben is meg tar tó ere jű len ne.

• A kez dő ta nár ál ta lá ban rit káb ban él az önelem zés gya kor la tá val, gyen ge a
vissza csa to lás az ér té ke lés sza ka szá ban a ta ní tás ra, te hát a ta nu lók tel je sít -
mé nyé nek el lenőr zé sé ből nem von nak le kö vet kez te té se ket a kö vet ke ző
ok ta tá si sza kasz fej lesz té sé re vo nat ko zóan, il let ve a kö vet ke ző ter ve ző sza-
 kaszt nem be fo lyá sol ják ér dem ben az el lenőr zés-ér té ke lés refle xiói.

• A ta pasz talt ta ná rok prob lé ma hely ze tek elem zé se so rán ered mé nye sen
hasz nál ják a ti pi kus és atipikus ka te gó riá kat, jól íté lik meg a prob lé ma fon-
 tos és ke vés bé fon tos össze te vőit, az elem zést ál ta lá ban ok ker esés sel kez-
 dik. A kez dők a sze mé lyü ket legin kább érin tő rész le tek kel fog lal koz nak
csak, ezál tal gyak ran elvésznek a lé nyeg te len prob lé ma tü ne tek ér té ke lé sé -
ben. Egy-egy pe da gó giai tör té nés kap csán pusz tán leír ják ma gát a tör té -
nést, va ló já ban ma guk ra és nem a ta nu ló ra reflek tál nak. Gya ko ri az ön fel -
men tő há rí tás.

Jól szem lél te ti a je len sé get egy in ter júrész let, mely egy kez dő iro da lom ta nár
órá ja után ké szült: „…saj nos az óra elég unal mas, mo no ton és las sú volt, de ez
amiatt ala kult így, mert a gye re kek nem vá la szol tak a kér dé sek re, passzí vak vol-
 tak, így kény te len vol tam vé gig én be szél ni…”

• A reflektív gya kor lat az évek so rán spon tán mó don is fej lő dik, de a kép zés,
il let ve a pá lya kez dés évei alatt meg fe le lő tech ni kák kal fej leszt he tő, ta nul -
ha tó ké pes ség.



A REF LE XIÓ SZE RE PE A SZAK ÉR TŐ VÉ VÁ LÁS BAN

A ta ná rok pro fesszio ná lis tu dá sá nak kiala ku lá sá ban több nyi re a gya kor lat sze re -
pét hang sú lyoz zuk. Akár ta pasz talt, akár kez dő pe da gó gu so kat kér de zünk, hogy
mi a szak ma ta nu lá sá nak leg fon to sabb ele me: egyetér tően em lí tik a ta pasz ta lást,
a va ló sá gos te re pen vég zett pe da gó giai mun kát. Nép sze rű az a vé le ke dés is, hogy
pe da gó gus nak szü let ni kell. Ez utób bi „el mé let” a pe da gó gus sze mé lyi sé gét tart -
ja meg ha tá ro zó nak a szak mai si ke res ség szem pont já ból. Rit kán ér tel mez zük
eze ket a megál la pí tá so kat ab ból a szem pont ból, hogy a sze mé lyi ség for má ló dá sa
is ta nu lá si fo lya ma tok so ka sá ga, és a ta pasz ta la tok sem ön ma guk ban fej lesz tőek,
ha nem azok fel dol go zá sa, ér té ke lé se és mindezek alap ján a gya kor lat mó do sí tá -
sa so rán vál nak fej lesz tő erő vé. És ko rántsem vé ge ze tül: hi szünk ab ban is, hogy
amint min den más szak má nak, úgy a pe da gó gushi va tás nak is (és eb ben a fo ga -
lom ban már fon tos sze mé lyi ség té nye zők is sze re pel nek) van nak nél kü löz he tet -
len el mé le ti alap jai. Há rom jel leg ze tes né ző pont ér zé kel he tő te hát a „jó pe da gó -
gus” tit kát ku tat va. Jó pe da gó gus sá az vál hat, aki ren del ke zik a pá lya és a szerep
szem pont já ból fon tos sze mé lyi ség vo ná sok kal (nyi tott, empatikus, ru gal mas, to-
 le ráns, el fo ga dó, krea tív…), sok gya kor la ti ta pasz ta lat tal (ezek so rán ala kul nak
ki a spe ciá lis pe da gó giai ké pes sé gek-kész sé gek: ter ve zés, kér de zés, előadás, ér té -
ke lés ké pes sé ge) és meg fe le lő el mé le ti tu dás sal (tu dás a ta nu lás ról, a ta nu ló ról, a
ta ní tás ról, a szak tu do mány ról, a tan tárgy ta ní tá sá nak szak mód szer ta ni kér dé -
sei ről).

Ta lán nem ha szon ta lan né hány tisz tá zó megál la pí tást meg fo gal maz nunk a
fen ti vé le ke dé sek kel kap cso lat ban, hogy lás suk, van esély a kon szen zus ra:

• a pe da gó gushi va tás gya kor lá sá hoz kí vá na tos sze mé lyi ség, gya kor la ti ta-
 pasz ta la tok, ké pes sé gek és az el mé le ti tu dás kiala ku lá sa egyaránt spon tán
szo cia li zá ciós (pá lya szo cia li zá ciós) és tu da tos, szer ve zett kép zé si fo lya ma -
tok, vagyis: ta nu lás ered mé nye.

• A pe da gó giai mun ká ban e há rom elem nem rang so rol ha tó, köl csö nö sen
tá mo gat ják a ta ní tás ered mé nyes sé gét, si ke res sé gét.

• A pe da gó gus sá vá lás fo lya ma tá ban a fen tiek nem egy sze rűen összeadód -
nak, ha nem olyan komp lex struk tú rát ké pez nek, ahol min den elő ze tes ta-
 nu lás ered mé nye meg ha tá roz za a kö vet ke ző vál to zás esé lyét, le he tő sé geit
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és tar tal mát, il let ve a be kö vet ke ző vál to zás mó do sít ja az ere de ti né ze te ket,
tu dá so kat, gya kor la to kat.

• E há rom elem szét vá lasz tá sá nak in kább ab ban van a je len tő sé ge, hogy a
pá lya ta nu lá sá nak, a pá lyá ra ké szü lés nek me lyik sza ka szá ra jel lem zőek
(ko ráb bi is ko lás ta pasz ta la tok, ta nár kép zés, ta ná ri mun ka, ta nárto vább -
kép zés).

• A pe da gó gussze mé lyi ség, a gya kor la ti ké pes sé gek és az el mé le ti tu dás fej lő -
dé se egy olyan, az egyén ben vég be me nő fo lya ma tos konst ruk ció ered mé -
nye, mely nek az egyik leg ha té ko nyabb esz kö ze a reflektív gon dol ko dás.

A ta ná ri szak mai fej lő dés fo lya ma tá ról, an nak sza ka szai ról több el mé le ti mo-
 dell is is mert. Vizs gál junk meg há rom meg kö ze lí tést az zal a cél lal, hogy mi ként
se gí ti az adott sza kasz ból va ló ered mé nyes to vább lé pést a reflektív gon dol ko -
dás.

Fuller (1969), mint az egyik leg töb bet idé zett el mé let al ko tó ja, há rom sza-
 kasz ra osz tot ta a ta ná ri fej lő dés fo lya ma tát:

1. Énközpontú sza kasz. Kö zép pont ban a sa ját sze rep ér tel me zés, meg fe le lés
és el fo gad ta tás.

2. Tanításközpontú sza kasz. Kö zép pont ban a ta ní tás sal kap cso la tos felada -
tok, prob lé mák.

3. Ta nu ló-, tanulásközpontú sza kasz. A ta ná ri szerep ru tin jai nak kiala ku lá -
sát kö ve tően a fi gye lem a ta nu lók ra és azok ta nu lá si fo lya ma tai ra, ne héz -
sé gei re he lye ző dik.

Mi vel az el ső vagy a har ma dik sza kasz ban lé vő pe da gó gu sok fi gyel me
más-más kér dé sek re kon cent rál, más jel le gű prob lé má kat tar ta nak fon-
 tos nak. A tan óra si ke res sé ge vagy ku dar cai kap csán el té rő be szá mo ló kat
fo gal maz nak meg, ön ma guk szá má ra fel tett kér dé seik is el té rőek. Mi vel
az egyes sza ka szok ter mé sze tes ré szei a fej lő dés nek, és hosszu kat sem cél-
 sze rű me rev idő ha tá rok hoz köt ni, így a refle xió cél ja, hogy tu da to sít sa az
adott sza kasz jel lem ző kér dé seit és fel hív ja a fi gyel met azok ra a lé nye ges
szem pon tok ra, me lyek hiá nyoz nak. Se gít sé get je lent het eb ben egy kez dő
pe da gó gus szá má ra a kö vet ke ző kér dé sek meg fo gal ma zá sa (akár ön ma ga
szá má ra, akár se gí tő kol lé gá ja ál tal):

• Mit te kint si ker nek és miért?
• Mit te kint ne héz ség nek, ku darc nak és miért?
• Mi lyen tör té né se ket (té nye ket) tud fel so rol ni a si ker vagy a ku darc kap-

 csán?
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• Me lyek vol tak el be szé lé sé nek kulcssza vai?
• Mit gon dol, mit ta pasz talt ön ma gá ról mint pe da gó gus ról?
• Mi ként fej lőd het ne és mi ben?
• Mit gon dol, mit ta pasz talt ar ról, aho gyan ta nít?
• Mit kel le ne ten nie a fej lő dés ér de ké ben?
• Mit tud a ta nít vá nyai ról?
• Mi ként ta nul nak a diák jai?
• Mi ben se gít het né a ta nu lá si ne héz sé ge ket? …

Dreyfus (1981) em pi ri kus ku ta tá sai alap ján azt ál la pí tot ta meg, hogy a szak-
 ér te lem kiala ku lá sa el ső sor ban a reflektív gon dol ko dás fej lő dé sé ben ra gad ha tó
meg, vagyis ab ban, aho gyan a pe da gó gu sok a hely ze te ket ér tel me zik és ez alap-
 ján re le váns dön té se ket hoz nak. Ily módon öt sza kaszt kü lö ní tett el a reflektív
gon dol ko dás lé pé sei alap ján.

A fen ti mo dell kö zép pont já ban te hát a reflektivitás szint jé nek fej lett sé ge áll,
így ér te lem sze rűen köz vet le nül az elem ző gon dol ko dás szem pont jai ra irá nyul -
hat nak a kér dé sek, me lyek min den eset ben egy adott kon tex tus ra, hely zet re,
eset re vo nat koz nak:

• Fog lal ja össze, ír ja le az ese tet–hely ze tet!
• Mennyi re jel lem ző, ti pi kus az adott hely zet? Mennyi ben ha son lít az ed di gi

ta pasz ta la tai hoz?
• Mennyi ben egye di az eset, me lyek a leg fon to sabb jel lem zői?
• Mi lyen szem pon tok men tén ele mez né a hely ze tet? Miért ezek a leg fon to -

sabb szem pon tok?

A ta ná ri szak ér te lem kiala ku lá sá nak Dreyfus-féle sza ka szai (Dreyfus 1981; idé zi Elliott 1991, p.
132; in Kim mel 2006, p. 49)

Fej lő dé si  
stá dium

A hely zet össze te-
vői nek felis me ré se

A hely zet lé nye ges 
vo ná sai nak  
felis me ré se

Az egész  
hely zet  

elem zé se

A dön tés- 
 ho za tal

Az újonc Szi tuá ció füg get len Nem jel lem ző Ana li ti kus Ra cio ná lis

A „ha la dó” 
kez dő

Szi tuá ció hoz kö tött Nem jel lem ző
Ana li ti kus Ra cio ná lis

Kom pe tens Szi tuá ció hoz kö tött Van Ana li ti kus Ra cio ná lis

Jár tas Szi tuá ció hoz kö tött Van Ho lisz ti kus Ra cio ná lis

Szak ér tő Szi tuá ció hoz kö tött Van Ho lisz ti kus In tui tív
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• Mi ként ol dot ta meg a hely ze tet? Miért dön tött így?
• Mit ta nult az eset ből?
• Leg kö ze lebb, ha son ló hely zet ben mit ten ne más ként?

Har ma dik meg kö ze lí tés ként Maynard és Furlong (1995) pá lya fej lő dé si sza-
 ka szait is mer tet jük, mi vel jól szem lél te ti a ta ná ri sze rep ben va ló megerő sö dés
fo lya ma tát, a diáksze rep ből va ló el ju tást a tu da tos ta ná ri né ző pont irá nyá ba.

1. Kez de ti idea liz mus: a ta ní tá si gya kor lat előtt és az ele jén. Az in do ko lat lan
idea liz mus és op ti miz mus sa ját ta nu lói ta pasz ta la taik ra épül, és azt tük rö zi,
hogy a ta ní tás – ta nu lás va lós fo lya ma tai ról és fő leg a va lós diá kok ról sem mit
sem tud nak. A sa ját, egy sze mé lyes ta nu lói min tá ju kat ál ta lá no sít ják az összes
ta nu ló ra.

2. A túlélés: az osz tály te rem va ló sá gá val va ló megis mer ke dés sza ka sza. A hall -
ga tók kö zül töb ben is ar ra pa nasz kod tak, hogy nem „lát nak” a te rem ben,
min den „el mo só dik”.

3. A meg ka pasz ko dás: ezt a sza kaszt én ne vez tem így el. Eb ben a sza kasz ban a
je löl tek kez dik fel mér ni a hely ze tet, ké pe sek felis mer ni a prob lé má kat, meg-
ol dá so kat ke res nek, ru ti no kat ala kí ta nak ki.

4. A mű kö dő ké pes gya kor lat kiala kí tá sa: a je lölt kiala kít egy szá má ra mű kö -
dő ké pes ta ná ri gya kor la tot, ame lyet biz ton ság gal tud al kal maz ni, és ah hoz
ra gasz ko dik.

5. To vább lé pés: a ta nár reflek tál, kí sér le te zik, fi gyel mét a sa ját gya kor la tá ról a
ta nu lók ra és a ta nu lás ra irá nyít ja (in Kim mel 2006, p. 49).

Mi vel a mo dell a ta ná ri sze rep ben va ló ma ga biz tos ság ra vagy ép pen bi zony -
ta lan ság ra he lye zi a hang súlyt, se gít he ti a sze rep pel kap cso la tos prob lé mák tu-
 da tos fel dol go zá sát:

• Mi ben ér zem ma gam ma ga biz tos nak? Miért?
• Mi okoz bi zony ta lan sá got? Miért?
• Ho gyan vi sel ke dem bi zony ta lan hely ze tek ben?
• Mi, il let ve ki se gít het ezek ben a hely ze tek ben?
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A ref le xió szint jei

Taggart és Wil son sze rint (1998) a refle xió há rom szint je kü lö nít he tő el:

1. Tech ni kai szint: a refle xió a ta ní tás „esz kö zei re” vo nat ko zik, el ső sor ban a
tar tal mak, se géd anya gok ki vá lasz tá sát, optimalitását elem zi.
„Mit ta ní tok hol nap? Me lyik felada tot old juk meg az órán?”

2. Kon tex tus ra irá nyu ló szint: a refle xió a ta nult el mé let és a gya kor la ti ta-
 pasz ta la tok össze ve té sé re, tisz tá zá sá ra össz pon to sít, kiala kít ja a ta nár sa -
ját gya kor la ti tu dá sát.
„Ho gyan tud nám job ban le köt ni a ta nu lók fi gyel mét?”

3. Dia lek ti kus szint: a refle xió túl mu tat a ta ní tá si gya kor lat ak tuá lis prob lé -
máin, hely ze tein és azo kat szé le sebb tár sa dal mi, eti kai kon tex tus ba he lye zi.
„Mit je lent szá mom ra az esély egyen lő ség? He lyes-e buk tat ni?”

Valli (1997, in Kim mel 2006, p. 49) a ta ná ri refle xió szint jei kap csán meg kí sé -
rel te együtt ke zel ni a refle xió tár gyát (mi re irá nyul az elem zés?) és a refle xió mi-
 nő sé gét (mi lyen kon tex tus je le nik meg az elem zés ben?):

A ta ná ri refle xió szint jei

Tí pus A refl e xió tar tal ma (tár gya)
A refl e xió mi nő sé ge  

(ér tel me zé si ke re tek)

Tech ni kai refl e xió Ál ta lá nos, az ok ta tás ra és az ok ta tás 

szer ve zé sé re vo nat ko zó vi sel ke dé-

sek, ame lyek ku ta tá si ered mé nye ken 

ala pul nak

A sa ját pro duk ció (performance) 

hoz záil lesz té se a kül ső  

előírá sok hoz

A cse lek vés re irá nyu ló 

és a cse lek vés köz be ni 

refl e xió

A sa ját ta ní tá si gya kor lat A dön té se ket a sa ját ta ní tá si  

hely zet alap ján hoz za meg 

(kon tex tus)

Deliberatív refl e xió A ta ní tás sal kap cso la tos meg fon to lá sok 

egész so ra, pél dául a diá kok, a tan terv, 

ta ní tá si mód sze rek, óra ve ze té si,  

ta nu lás szer ve zé si mód sze rek

Kü lön bö ző gya kor la ti  

szem pon tok és ku ta tá si ered-

mé nyek mér le ge lé se

Sze mé lyes refl e xió A ta nu lók sze mé lyes fej lő dé se és sa ját 

sze mé lyes szak mai fej lő dé se, va la mint 

a ta nu lók kal va ló vi szony áll a kö zép-

pont ban

Má sok „hang já ra” és a „bel ső 

hang ra” va ló oda fi gye lés

Kri ti kai refl e xió Az ok ta tás tár sa dal mi, mo rá lis, po li ti kai 

di men ziói

Az is ko lá zás cél jai nak eti kai 

kri té riu mok (szo ciá lis igaz sá gos-

ság, esély egyen lő ség) fé nyé ben 

va ló vizs gá la ta
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Kü lön fi gyel met ér de mel a refle xió kon tex tu sa, vagyis az, hogy a mér le ge lés -
ben mi lyen vi szo nyí tá si pon tok je len nek meg. A refle xió tá mo ga tá sa, se gí té se
egy ben azt is je len ti, hogy a ta nár a sa ját „bel ső hang ján” kí vül má sok „hang ját”
is meg hall ja az ér té ke lés-e lem zés so rán, de eh hez szük sé ges el fo ga dó lég kö rű
be szél ge té si hely ze tek meg te rem té se.

A refle xió szint jei nek egé szen más meg kö ze lí té sét ad hat ja Korthagen (2004)
„Hagy mamodell”-je, mely ben a pe da gó gu sok pszi chi kus kép ződ mé nyei nek
rend sze rét vá zol ja fel.

Az 1. áb rán az egyes szin tek elem zé sét se gí tő kér dé sek kel is il luszt rál juk a
reflektivitás mű kö dé sét.

Korthagen sze rint a mo dell ben lát ha tó bel ső kö rök meg ha tá roz zák a kö vet -
ke ző szin tek mű kö dé sét. Te hát a cse lek vést meg ha tá roz zák a mö göt tes kom pe -
ten ciák, ame lyek fejlődését be fo lyá sol ják a pe da gó gu sok né ze tei… stb.

• Miért 
pe da gó gus?

• Én mint 
pe da gó gus?

• Mi vel te szem
a leg job bat,
miért?

1. ábra. Hagymamodell

CSELEKVÉS

KOMPETENCIÁK: T + K + A

NÉZETEK

SZ
AKMAI ÖNAZONOSSÁG

KÜLDETÉS

R E F L E X I Ó

• Ho gyan 
ta ní tok,
miért?
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A mo dell – szá mos ko ráb bi el mé le ti és em pi ri kus ku ta tás ra épít ve – je len tős
elő re lé pést je lent a pe da gó gu sok vi sel ke dé sé nek, cse lek vé sei nek megér té sé ben.
Ha el fo gad juk, hogy a pszi chi kus kép ződ mé nyek min den eset ben meg ha tá roz -
zák a fe let tük lé vő szint mű kö dé sét, ak kor megért het jük, hogy miért nem hat nak
azok a kép zés ben vagy to vább kép zés ben el sa já tí tott tar tal mak, ame lyek ugyan
el mé le ti tu dás ként meg je len nek a pe da gó gu sok gon dol ko dás ban, de ab ban az
ér te lem ben „ha lott” tu dás nak te kint he tők, hogy mi vel a ta nár nem „hisz” ezek-
 ben, el len tét ben áll nak sa ját pe da gó giai meg győ ző dé sé vel, sa ját pe da gó giai gya-
 kor la tá val, nem ezek sze rint fog cse le ked ni. „Az ál lam vizs gán min den je lölt 
na gyon kor sze rű pe da gó giát kép vi sel.” Ké sőbb eh hez ké pest na gyon el té rő gya-
 kor la to kat ta pasz ta lunk. En nek oka nem csu pán az, hogy nem lát ja iga zol ni a
gya kor la ta ál tal a ta nul ta kat, ha nem sok eset ben az is, hogy nem is pró bál ja ki a
kor sze rű nek te kin tett el já rá so kat, hi szen: „en gem sem így ta ní tot tak, mégis ren-
 des em ber lett be lő lem.” Hiá ba vizs gá zik va la ki szé pen a koo pe ra tív mun ka for -
mák el mé le té ből, ez nem je len ti azt, hogy va ló já ban meg győ ző dé se is az együtt-
 mű kö dő ta nu lás hasz nos sá ga. Mindeb ből pe dig az kö vet ke zik, hogy csu pán az
el mé le ti tu dás gya ra pí tá sa nem hoz za lét re a pra xis vál to zá sát. Aho gyan azt is el
kell fo gad nunk, hogy el mé le ti tu dás nél kül (tu dás a ta nu lás ról, a ta nu ló ról, a tan-
 tárgy ról, a tan tárgy pe da gó giá ról) sem mű kö dik ered mé nyes gya kor lat. A pe da -
gó gu sok pe da gó giai kul tú rá já nak fej lesz té sé hez, a mód sze rek vál tás ához elen -
ged he tet len, hogy a né ze tei ket fi gye lem be ve gyük. A kom pe ten ciák fej lesz té se
csak a né ze tek tu da to sí tá sa ál tal va ló sít ha tó meg, egy olyan fo lya mat ban, amely-
 ben a ta nár tu da to san fel tár ja sa ját meg győ ző dé seit, meg hall gat ja má sok né ze -
teit és ki pró bál ja, vagyis hi te les gya kor la ti ta pasz ta la to kat sze rez új ta ní tá si fel fo -
gá sok ról, gya kor la tok ról. Ame lyek si ke res sé gét azután is mét elem zés tár gyá vá
te szi… Ami ről most be szé lünk, az a reflektív gon dol ko dás egyik leg fon to sabb
cél ja.

„Korthagen sze rint a reflektív pár be széd so rán a men tor felada ta a „hagy ma-
mo dell” szint jein bel jebb vagy kij jebb lép ked ni an nak meg fe le lően, hogy a ta-
 nár je lölt fej lő dé sé nek op ti má lis elő se gí té se mit kí ván meg tő le. A bel ső és a kül -
ső kö rök kö zöt ti köl csön ha tás ezt kö ve te li meg. Le het, hogy a bel ső kö rök ben
elért vál to zás se gít a kül ső, pél dául tech ni kai szin ten be kö vet ke zett elaka dás fel-
 szá mo lá sá ban, de az is le het, hogy a kül ső kö rö kön kell a je lölt nek va la mi lyen
tech ni kai prob lé má ját or vo sol ni ah hoz, hogy megerő söd jön a ta ná ri ön bi zal ma
és így az énképe is” (Kim mel 2006, p. 54).
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A ref le xió tí pu sai

A refle xió tí pu sait két egy sze rű di men zió men tén ha tá roz hat juk meg. Az egyik
felosz tás ar ra vo nat ko zik, hogy a refle xió csu pán egye dül vég zett „önelem zés”,
avagy tár sak kal, kol lé gák kal, men tor ral se gí tett dia ló gus. Egy má sik meg kö ze lí -
tés ben pe dig a refle xió for má ját vizs gál hat juk, ez alap ján meg kü lön böz tet jük a
szó ban, il let ve az írás ban vég zett elem zést.

A reflektivitás fej lő dé se szem pont já ból je len tő sé ge van an nak, hogy mi nél
több hely zet ben, mi nél több sze rep lő vel ke rül jön sor elem zé sek re–ön ér té ke lé -
sek re. A be fo ga dó, oda fi gye lő szak mai kö zös sé gek tu da to san (a kez dő ket men-
 tor ál tal is se gít ve) te rem te nek al kal ma kat a szak mai pár be szé dek re, me lyek
óha tat la nul reflektív gon dol ko dá si fo lya ma to kat in dí ta nak, és ez nem csak a
kez dő pe da gó gu sok szá má ra fon tos!

Új mód sze rek a ku ta tás ban

A reflektív gon dol ko dás sa já tos jel le ge új meg kö ze lí tést kí vánt, így a ku ta tá sok -
ban ki dol go zás ra ke rült a pe da gó giai gon dol ko dás megis me ré sé re al kal mas új
mód szer együt tes.

A ko ráb bi, fő ként rep re zen ta tív min ták kal dol go zó ku ta tá sok he lyét át vet ték
a pár fős min tát megis me rő, a pe da gó giai gon dol ko dás mé lyebb elem zé sét biz-
 to sí tó mód szer ta ni el já rá sok.

Ma már szin te min den ku ta tó oszt ja azt a meg győ ző dést, mi sze rint a ta ní tá si
fo lya ma tok leírá sá nak te kin tet tel kell len nie a ta ná rok szán dé kai ra, cél jai ra,
dön té sei re, il let ve ezek össze füg gé sei re.

Ki fej lesz tés re ke rült te hát a ku ta tá si mód sze rek egy spe ciá lis cso port ja, „új
ge ne rá ció ja”, mely ar ról igyek szik ada to kat sze rez ni, hogy a ta ní tás köz ben mi-
 lyen kog ni tív fo lya ma tok zaj la nak, ami kor a ta ná rok dön té se ket hoz nak, il let ve
prob lé má kat ol da nak meg.

Az el já rá sok alap ve tően két nagy cso port ba so rol ha tóak.

A reflektív hely zet sze rep lői:

A refl ek tá lás for má ja:
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Egyik ré szük a pe da gó gu sok gon dol ko dá sát, el ső sor ban pe da gó giai te vé -
keny sé gük re vo nat ko zó reflektív gon dol ko dá sát vizs gál ja. Má sik cso port juk a
ta ná rok imp li cit teó riáit, pre kon cep cióit, elő fel te vé seit cé loz za fel tár ni.

A fent em lí tett mód sze rek egy más sal szo ros össze füg gés ben lé vő gon dol ko -
dá si struk tú rá kat igye kez nek fel tár ni, hi szen az elő fel te vé sek meg ha tá roz zák a
reflektív gon dol ko dás szem pont rend sze rét. Ugyanak kor a ta pasz ta la tok új ra -
szer ve zé se, ér tel me zé se az önelem zés se gít sé gé vel új konst ruk ció kat hoz hat lét re
a né zet rend szer ben. A ku ta tá sok je len tős ré sze ép pen ezért egy szer re al kal maz -
za a két mód szer cso port tech ni káit.

A pe da gó gu sok gon dol ko dá sát vizs gá ló mód sze rek

A reflektív gon dol ko dás ku ta tá sá nak  

mód sze rei

A hi tek–elő fel te vé sek fel tá rá sá nak  

mód sze rei

Han go san gon dol ko dás  

(Thinking aloud)

Fo gal mi tér kép – Ren de zett fa  

(Concept map – Ordered tree)

Tá mo ga tott felidé zés  

(Stimulated recall)

Sze rep re per toár-rács  

(Repertory grid)

Nar ra tív mód sze rek Me ta fo raku ta tás



ESZ KÖ ZÖK A REFLEKTÍV GON DOL KO DÁS 
FEJ LESZ TÉ SÉ RE

A reflektív gon dol ko dás tá mo ga tá sát, fej lesz té sét szol gá ló esz kö zök felosz tá sa
több fé le mó don tör tén het. A cso por to sí tást Kim mel (2006) nyo mán vé gez zük és
az egyes mód sze rek rö vid leírá sát ad juk az zal a cél lal, hogy ki pró bá lás ra biztas-
suk a kol lé gá kat akár sa ját, önelem ző te vé keny sé gük, akár mentoráltjuk vagy ta-
 nít vá nyaik reflektív gon dol ko dá sá nak fej lesz té se ér de ké ben.

A refle xió fej lesz té sét, tá mo ga tá sát szol gá ló dialogikus for mák:
1. Reflektív mo del lá lás.
2. Kö zös kí sér le te zés.
3. „Tü kör szo ba” (Schön 1987): vissza csa to lá si for mák:

• esetmegbeszélés,
• fej lesz tő cso port,
• kri ti kus ba rát – men tor,
• vi ta,
• ér té ke lés, önér té ke lés, cso port ál ta li ér té ke lés,
• tá mo ga tott felidé zés,
• han go san gon dol ko dás,
• sze rep já ték.

A refle xió fej lesz té sét, tá mo ga tá sát szol gá ló írá sos for mák:
1. Port fó lió.
2. Reflektív írás be li felada tok:

• reflektív nap ló,
• reflektív szö veg elem zés,
• fo gal mi tér kép,
• más írá sos felada tok,
• önér té ke lés,
• sze mé lyes fej lő dés terv ké szí té se,
• refle xiók írá sa,
• narratíva írá sa,
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• metaforatech ni kák,
• Kelly-féle sze rep re per toár-rács.

3. Ku ta tá si pro jek tek:
• eset ta nul má nyok,
• ak ció ku ta tás.

Reflektív mo del lá lás

A reflektív mo del lá lás so rán a se gí tő pe da gó gus (men tor, kol lé ga…) meg mu tat -
ja, „mo del lál ja” a min tául kí nált vi sel ke dé se ket, megol dá so kat és megoszt ja
azok kal kap cso la tos refle xióit is. A cél nem az után zás, ha nem az, hogy a be mu -
ta tás meg fi gye lé sé vel ta pasz ta la to kat gyűjt sön a tá mo ga tott sze mély (ta nu ló,
kez dő pe da gó gus…) a gya kor lat ról és an nak reflektív elem zé sé ről.

Ross (1990, 105–106; idézi Kim mel 2006, p. 67) leírá sa alap ján a mo del lá lás
so rán:

a) az ok ta tó nyil vá no san be mu tat ja, ho gyan ju tott dön tés re egy-egy prob lé más
hely zet ben,

b) az ok ta tó de monst rál ja a hall ga tók nak, hogy a tu dás időn ként bi zony ta lan
(ez zel pró bál ja elér ni, hogy a je löl tek ne fo gad ja nak el gon dol ko dás nél kül
kész re cep te ket),

c) az ok ta tó megen ge di a hall ga tók nak, hogy meg kér dő je lez zék tu dá sát és dön-
 tés ho za ta lát, hogy al kal muk nyíl jon a refle xió ra,

d) az ok ta tó be mu tat ja mind azo kat a tech ni ká kat, ame lyek a reflektív szak em -
ber mun ká já ban elő for dul nak.

A ha gyo má nyos hos pi tá lás hoz ké pest a mód szer lé nye ge a meg fi gyelt pe da -
gó gus dön té sei nek elem zé sé ben, megis me ré sé ben rej lik.

Kö zös kí sér le te zés

A kö zös kí sér le te zés lé nye ge, hogy ta nár és ta nít vány (se gí tett kol lé ga) együtt
dol goz nak egy feladat megol dá sán. A ta nít vány kez de mé nye zi a megol dás hoz a
ja vas la to kat, öt le te ket és ő fo gal maz za meg az eléren dő célt is. A ja va solt mód-
 szert kö zö sen pró bál ják ki és kö zös meg be szé lés so rán reflek tál nak az ered mé -
nyek re, a meg va ló sí tás si ke res sé gé re. A se gí tő to váb bi meg va ló sí tá si le he tő sé ge -
ket ajánl, mu tat be, és ezek ki pró bá lá sát is kö zö sen ér té ke lik. Mi vel nem csak a
ter ve zés és az elem zés zaj lik kö zö sen, ha nem ma ga a kí sér le te zés (ki pró bá lás) is,
így a fel dol go zás né ző pont jai, szem pont jai is gaz da god nak. Fon tos, hogy a kö zös
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kí sér le te zés so rán egyen ran gú part ner ként gon dol kod nak együtt a részt ve vők, a
tá mo ga tó in kább al ter na tí vá kat ajánl, el té rő megol dá sok ke re sé sé re biztat és ref-
lektív part ne re az elem zé sek nek.

Esetmegbeszélés

Az esetmegbeszélés cél ja: Az eset is mer te tő je szá má ra prob lé mát je len tő hely zet,
tör té net (eset) pár ban vagy „team ben” va ló meg be szé lé se, il let ve, hogy a pár,
team se gít sé get ad jon az esethozó sze mé lyes ér zel mei nek a megér té sé hez, az
adott prob lé ma krea tív megol dá sá hoz.

Az esetmegbeszélést cél sze rű rend sze re sen tar ta ni, ahol a köz vet len kol lé gák
(team) kö zö sen be szé lik meg az esetvezetéssel kap cso la tos prob lé mái kat. A pe -
da gó gus és se gí tő kol lé gá ja (men to ra) kö zöt ti kap cso lat, a sze mé lyes prob lé mák,
az ér zel mi-in du la ti té nye zők meg be szé lé se na gyon fon tos, mi vel a se gí tő „kiad -
hat ja” ma gá ból a fel gyü lem lett in du la to kat, il let ve a „több szem töb bet lát” elv
alap ján ugyanazon prob lé mát más-más szem szög ből meg kö ze lít ve lát hat ja át az
ese tet. A prob lé ma megol dá sá hoz új öt le tek kel gaz da god hat. Az esetmegbeszé-
lés so rán is mer tet jük az ese tet, majd a pár, team tisz tá zó kér dé sei vel új al ter na tí -
vá kat ad hat a to vább lé pés re. Az esetmegbeszélés fo lya mán rend sze re sen ér té kel -
ni kell a prob lé ma megol dó fo lya ma tot, meg be szél ni a si ke res ség/si ker te len ség
okait, a ne héz sé ge ket, ku dar co kat, ered mé nye ket.

Az esetmegbeszélés so rán szük sé ges a pár, team fo lya ma tos ér té ke lő vissza-
 jel zé se, amely nek lé nye ge nem a prob lé mát megol dó fél, ha nem a megol dá sok,
il let ve a megol dá sok hoz ve ze tő út, il let ve a kö vet kez mé nyek ér té ke lé se.

Az esetmegbeszélés lé pé sei:

I. Az eset is mer te té se, de fi niá lá sa.
II. Az esethozó vi szo nyu lá sai.

1. Ér zel mi–in du la ti vi szo nyu lá sai.
2. Kom pe ten cia.

Mi lyen szin ten, a prob lé mák mely ré te gé ben le het kom pe tens a bea-
vat ko zás? Et től mi lyen vál to zás re mél he tő? A vál to zás irá nya, mély sé -
ge, jel le ge, össze tett sé ge. A vál to zás hoz va ló vi szo nyu lá sok.

III. Az eset elem zé se (okok, a részt ve vők né ző pont jai, kon tex tu sok…).
IV. Megol dá sok elem zé se.

1. Vá lasz tott megol dás, al ter na tí vák.
2. A megol dá sok kö vet kez mé nyei nek mér le ge lé se.
3. Tá mo ga tók.
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Mi lyen más se gí tők és/vagy szak em be rek be vo ná sa lát szik szük sé ges -
nek? Et től mi lyen ha tás, vál to zás re mél he tő?

4. Aka dá lyok.
Mi lyen aka dá lyok ra kell elő re szá mí ta ni?

5. A szo ciá lis mun ka sze re pe a vál to zás ban.
A fennál ló hely zet több szem pon tú elem zé se, diag nosz ti zá lá sa. A vál -
to zás szük sé ges sé gé nek in dok lá sa. Stra té giai cé lok ki je lö lé se. Ja vas la -
tok el fo gad ta tá sa min den érin tet tel, mó do sí tá sok beépí té se a ja vas lat -
ba. Ró luk, ér tük dön te nek – nem he lyet tük.

V. Ér té ke lés: a meg be szé lés reflektív elem zé se.

Az esetelemzést kö vet he ti Mo ni tor ing:

• Az el múlt idő szak rö vid össze fog la lá sa.
• Az el múlt idő szak ra ki tű zött meg va ló sí tá si terv.
• A meg nem va ló sí tott ter vek, ku dar cok és an nak okai.
• Ne héz sé gek, kö vet kez te té sek, új kér dé sek.
• Sze mé lyes ér zé sek az elért ered mé nyek kel, cé lok kal kap cso lat ban.
• Új ak ció terv ki dol go zá sa. (Mi tör té nik, miért tör té nik, mi kor és ki ket érint,

a ja vas la tok be szer zé se, elem zé se, ki dol go zá sa, a meg va ló sí tás felada tai nak
ki dol go zá sa.)

Az esetmegbeszélések so rán a se gí tő szak em be rek szá má ra vi lá gos sá vál hat
és se gít sé gül szol gál hat a to váb biak ban:

• Ha nin cse nek ne héz sé gei az esetvitel so rán, az esetmegbeszélés fo lya mán
megerő sí tést nyer het mun ká já val kap cso lat ban, el lenőriz he ti te vé keny sé -
gét a vissza jel zé sek ből.

• Ha ne héz sé gei van nak, se gít sé get kap hat a mun ka fo lya mat kü lön bö ző fá-
 zi sai ban, hogy prob lé mái nak megol dá sa ér de ké ben a leg meg fe le lőbb se gít -
sé get tud ja nyúj ta ni.

• A mun ka tár sak ál tal ho zott prob lé mák, ne héz sé gek ré vén ta pasz ta la to kat
gyűjt het nek egy más „esetanyagából”. Jól hasz nál ha tó tech ni ká kat, tu dás -
anya got hal moz hat nak ezál tal fel, kü lö nös te kin tet tel a fia tal, pá lya kez dő
szak em be rek re.
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Vi ta

„A vi ta dia lo gi kus szó be li köz lé si mód szer, amely nek az is me re tek el sa já tí tá sán
túl cél ja a gon dol ko dás és a kom mu ni ká ciós kész sé gek fej lesz té se. A vi tá ban a ta-
 nu lók vi szony lag nagy fo kú ön ál ló sá got él vez nek, a pe da gó gus a hát tér ből irá-
 nyít ja a vi ta me ne tét” (Fa lus 2003, p. 272).

A vi ta so rán a részt ve vők egy más köz ti kom mu ni ká ció ja ke rül elő tér be, a vi-
 tá zó fe lek kö zött nincs kü lönb ség a ha tal mi po zí ció te kin te té ben. Ez nem je len ti
azt, hogy egyen ran gúak min den más te kin tet ben, hi szen a meg győ ző kom mu -
ni ká ciót kü lön bö ző szin te ken bir to kol ják.

Bár a vi tá ra is a dia ló gus jel lem ző, a vi ta és a meg be szé lés kö zöt ti je len tős kü-
 lönb ség, hogy a vi tá ban az in terak ció so rán vé le mé nyek, ér vek hang za nak el, így
a vá la szok nem a he lyes–hely te len men tén ren de ződ nek. Fon tos elő nye a vi tá -
nak, hogy diffe ren ciál tan ke ze li a prob lé má kat, al ter na tív ál lás pon to kat mu tat
be a je len sé gek ér tel me zé sé re. A vi ta vissza csa to lá si tech ni ka ként ér tel mez he tő,
hi szen az ér vek meg fo gal ma zá sa kap csán fel szín re ke rül het nek a pe da gó giai né-
 ze tek, me lyek re má sok, más né ző pont ból rea gál nak majd. A résztve vők vé le mé -
nyé nek megis me ré sé vel, meg fon to lá sá val pe dig sa ját pe da gó giai meg győ ző dé -
seink, vé le mé nyünk ke rül reflektív hely zet be.

Tá mo ga tott felidé zés

A mód szer al kal ma zá sá nak lé pé sei:

1. A ta ní tá si órá ról, fog lal ko zás ról vi deo fel vé tel ké szül.

2. Rö vid del az óra be fe je zé se után a vi deo fel vé telt a meg fi gye lő és a te vé keny sé get 

vég ző együtt vissza né zi.

3. A fel vé tel bár me lyik pil la nat ban, bár me lyik fél ké ré sé re megál lít ha tó.

4. Az egyes moz za na tok hoz a fel vé tel sze rep lő je ér té ke lő meg jegy zé se ket, ma gya rá-

za to kat fűz.

5. Az el hang zot ta kat, a fel vé tel hez kap cso ló dó in ter jú tel jes szö ve gét mag ne to fo non 

rög zí tik.

6. A rög zí tett anya got le gé pe lik, s azt több szem pont ból elem zik (pél dá kat lásd  

ké sőbb).

Az 5., 6. pon tot több nyi re csak ku ta tá sok ese té ben al kal maz zák.
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A tá mo ga tott felidé zés al kal ma zá sa az ok ta tás ban:

A kö vet ke zők ben né hány pél dán ke resz tül azt mu tat juk be, hogy az ok ta tás kü-
 lön bö ző szint jein, te rü le tein mi re, ho gyan le het ne hasz nál ni a tá mo ga tott felidé -
zést.
1. A pe da gó giai te vé keny ség mö gött hú zó dó gon dol ko dá si fo lya ma tok megis -

me ré se és fej lesz té se (ezál tal a te vé keny ség fej lesz té se) óvo dai fog lal ko zá sok,
tan órák rög zí té se és fel dol go zá sa ál tal. A vi deós rög zí tés után a fel dol go zás
tör tén het egye dül, se gí tő pár ral és cso port ban egyaránt. Min den fel dol go zá si
for ma ese tén ér de mes át gon dol ni:
• a nyu godt hely színt és kö rül mé nye ket, meg fe le lő időt a meg be szé lés re,
• fel ké szült meg be szé lésve ze tőt (le he tő leg nem az in téz mény ve ze tő sze mé -

lyé ben),
• a meg be szé lést ve ze tő szem pon to kat (a gye re kek vi sel ke dé se, a ta nár–diák

in terak ciók, a mód sze rek al kal ma zá sa, esz köz hasz ná lat, a ta ná ri kér dé -
sek…),

• a meg be szé lés se gí tő, tá mo ga tó lég kö rét,
• a ta pasz ta la tok, ja vas la tok meg fo gal ma zá sát.

A mód szert al kal maz hat juk kez dő pe da gó gu sok, óvo da pe da gó gu sok, il-
 let ve hall ga tók mun ká já nak elem zé sé re, fej lesz té sé re. Eb ben az eset ben fon-
 tos a ta pasz talt, se gí tő kol lé ga je len lé te, de más kez dő kol lé gák (hall ga tó tár -
sak) szá má ra is hasznos a rész vé tel.

Az egy más tól ta nu lást, a ta pasz ta la tok elem ző átadá sát is tá mo gat hat ja
szak mai be mu ta tó fog lal ko zá sok, tan órák rög zí té se és cso por tos fel dol go zá sa
akár mun ka kö zös sé gi ke ret ben, me lyet az is mer te tett lé pé se ken ke resz tül ve-
 zet het akár a mun ka kö zös ség ve ze tő je, ta pasz talt tag ja, vagy ma ga a be mu ta -
tó pe da gó gus is.

Mind két eset ben fon tos, hogy ne ál ta lá nos szem pon tok men tén tör tén jen
a fog lal ko zás elem zé se, ha nem a fel vé tel mód sze res meg te kin té se ha lad jon a
fon tos rész le tek megál lí tá sá val, kom men tá lá sá val, a dön té sek in dok lá sá val és
al ter na tí vák meg fo gal ma zá sá val.

2. A ta nu lók önis me re té nek és tár sas ha té kony sá gá nak fej lesz té sé ben is ko moly
le he tő sé ge ket rejt a mód szer. Szám ta lan ter mé sze tes, spon tán vagy ter ve zett
kö zös sé gi hely zet, drá ma pe da gó giai epi zód, il let ve sze rep já ték rög zít he tő vi-
 deó ra, me lyet kö zös vissza ját szás és meg be szé lés kö vet. A cso por tos fel dol go -
zás so rán megál lít hat ja a fel vé telt a cso port bár mely tag ja, il let ve a meg fi gye lő
pe da gó gus is. A meg be szé lé sen a részt ve vők meg fo gal maz hat ják vi sel ke dé -
sü ket meg ha tá ro zó gon do la tai kat, ér zé sei ket, megokol hat ják az al kal ma zott
vi sel ke dé si stra té giá ju kat. Az el fo ga dó, egy más ra oda fi gye lő lég kö rű be szél -
ge tés nagymér ték ben se gít he ti nem csak a pe da gó gus megis me rő te vé keny -
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sé gét, de a ta nu lók egy más irán ti to le ran ciá já nak, em pá tiá já nak, reá lis én ké-
pének fej lesz té sét, ér zel meik fel tá rá sát, kom mu ni ká lá sát, nem utol sósor ban
ha té ko nyabb, el fo ga dóbb vi sel ke dé si for mák, min ták beépü lé sét. A mód szert
legin kább kö zép is ko lás ko rosz tály nak ja va sol juk osz tály fő nö ki órák, önis -
me re ti fog lal ko zá sok ke re té ben. A mód szer al kal ma zá sa szak iro dal mi tá jé -
ko zó dást, ala pos ter ve zőmun kát és gya kor la tot kí ván a pe da gó gu sok tól. Va-
 ló já ban az elem zést kö zö sen ta pasz tal hat ják ki, ta nul hat ják meg a vál lal ko zó
kol lé gák, el ső ként „sa ját ma gu kon” ki pró bál va.

Han go san gon dol ko dás

Pél da az al kal ma zás ra a köz ok ta tás ban:
(ma te ma ti kaóra, 8. osz tály)
1. A pe da gó gus ki je lö li a szö ve ges pél dát a pél da tár ból.
2. Felír ja a táb lá ra a felada to kat:

• Húz zuk alá pi ros sal: mi a kér dés.
• Húz zuk alá kék kel: me lyek az in for má ciók.
• Ké szít sük el a megol dás ter vét lé pé sen ként!

3. Egy-egy ta nu ló a táb lá nál han go san be szá mol sa ját, il let ve a má sik tól el té rő
megol dá si ter vé ről, in do kol va azt. A meg be szé lés foly hat ta nu ló pá rok ban is.

4. A cso port a pe da gó gus ve ze té sé vel elem zi a megol dá si ter ve ket.

A mód szer al kal ma zá sá nak lé pé sei:

1. Egy feladat meg va ló sí tá sá nak (ta ní tá si óra, pro jekt terv, feladatmegol dás) ter ve zé se 

vagy ér té ke lé se.

2. Han gos be szá mo ló, pá ros be szél ge tés a ter ve zés/ér té ke lés dön té sei ről.

3. Eset leg a ter ve zés/ér té ke lés fo lya mat áb rá já nak el ké szí té se és kom men tá lá sa.

4. Az el hang zott szö veg rög zí té se.

5. A fel dol go zás so rán a szö ve gek tar ta lom elem zé se (lásd ké sőbb).

A han go san gon dol ko dás ál ta lá ban pár ban zaj lik. A ta nu ló, a ta nár je lölt, il let ve a pe da gó-

gus vá laszt hat ma gá nak se gí tő tár sat a be szél ge tés hez. Ta nu lók ese té ben a pá ro kat ki je löl-

he ti a pe da gó gus is. Al kal maz ha tó a mód szer úgy is, hogy a han go san gon dol ko dó az egész 

cso port (szak mai kö zös ség) előtt szá mol be dön té sei nek so ro za tá ról, lo gi ká já ról.
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Port fó lió

„A port fó lió a ta nu ló mun kái ból összeál lí tott cél irá nyos gyűj te mény, amely be-
 mu tat ja ké szí tő jé nek erő fe szí té seit, fej lő dé sét és ered mé nyeit egy vagy több 
te rü le ten. A ta nu ló nak részt kell ven nie a tar ta lom összeál lí tá sá ban; a gyűj te mé -
nyek nek tar tal maz nia kell a do ku men tu mok ki vá lo ga tá sá ra szol gá ló szem pont -
rend szert, az ér té ke lé si szem pon to kat és a ta nu lók ön refle xióit (Northwest Eval-
uation Association 1990; idé zi Fa lus–Kim mel 2003, p. 12). Te hát a port fó lió nem
egy sze rűen egy map pa, ha nem a diák mun ká ját, tel je sít mé nyét, ered mé nyét és
ha la dá sát iga zo ló és reflek tá ló sze mé lyes do ku men tum, amely nek fon tos cél ja a
ta nu lói ak ti vi tás, el kö te le zett ség, fe le lős ség vál la lás meg te rem té se.

Port fó liót ké szít het pe da gó gus is to vább kép zés ke re té ben, men to ri kap cso lat
esz kö ze ként vagy egy sze rűen csak va la mely fej lesz tő fo lya mat reflek tá lá sá ra, do-
 ku men tá lá sá ra.

Port fó lió cél já ra hasz nál ha tunk egy üres dossziét, kap csos map pát vagy akár
egy gyűj tő do bozt is. A lé nyeg, hogy kö vet he tő le gyen a be he lye zett do ku men tu -
mok sor ren di sé ge, és át te kint he tő for má ban tud ja tá rol ni a be ke rült do ku men -
tu mo kat. Ta nu lók ese té ben fon tos a sze mé lyes kö tő dést, sa ját mun kát szim bo li -
zá ló egyé ni ar cu lat, dí szí tés, for ma vi lág kiala kí tá sá nak tá mo ga tá sa.

A do ku men tu mok, a pro duk tu mok kö re sok fé le le het. Egy részt sok fé le hely-
 ről szár maz hat nak, te hát nem csu pán a hi va ta los, for má lis kép zés, ok ta tás so rán
az is ko lá ban és a mun ka vi lá gá ban ke let kez het nek. Más részt sok más sze mély től
is szár maz hat nak, tar tal maz hat ják má sok ér té ke lé seit, meg jegy zé seit a port fó -
lió ké szí tő mun ká já ról.

A do ku men tu mok sok fé le for má ban je len het nek meg, le het az egy szö veg, egy
ki töl tött feladat lap, egy ta nu ló ál tal ké szí tett áb ra, táb lá zat, fény kép, posz ter, elő-
adás, film fel vé tel, tárgy stb. Fon tos azon ban min den eset ben ar ra is gon dol ni,
hogy a bi zo nyí té kok hal ma za még nem tu da to san ren de zett, az egyé ni fej lő dést
bi zo nyí tó do ku men tum gyűj te mény. Ah hoz, hogy a kü lön bö ző for má ban meg-
 je le nő pro duk tu mok ilyen do ku men tu mok ká vál has sa nak, min den kép pen sort
kell ke rí te ni a hoz zá juk kö tő dő elem ző, ér tel me ző refle xió ra is.

A port fó lió be ve ze té sé nek né hány fon tos lé pé se

1. An nak meg ha tá ro zá sa, hogy mi lyen cél ból kí ván ja hasz nál ni a pe da gó gus a
port fó liót

Az el ső lé pés an nak meg ha tá ro zá sa, hogy mi a cél ja port fó lió ké szí té sé nek. A cél
sok fé le le het: a ta nu lá si fej lő dés do ku men tá lá sa, ki tű zött ta nu lá si cé lok eléré sé -
nek tá mo ga tá sa, az év so rán el ké szí tett leg jobb mun kák össze gyűj té se, egy pro-
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 jekt nyo mon kö ve té se, in no vá ció ta pasz ta la tai stb. Et től füg gően vál to zik az is,
hogy mi lyen tí pu sú port fó lió be ve ze té sé re vál lal ko zik a ta nu ló/kol lé ga (mun ka -
port fó lió, fej lő dé si port fó lió, ér té ke lé si port fó lió).

2. A port fó lióké szí tés megis mer te té se a kol lé gá val/diá kok kal és szü leik kel

E lé pés meg té te le kor a pe da gó gus nak a port fó lió lé nye gét kell megér tet nie ta nít -
vá nyai val és le he tő ség sze rint a szü lei vel/a men tor nak a kol lé gá val. Ez kulcs fon -
tos sá gú elem. A ko ráb bi, ha gyo má nyos, in kább a mi nő sí tést pre fe rá ló osz tály zás
he lyett meg je le nő fej lő dé si port fó lió megis mer te té se nem könnyű és nem egy-
 sze ri feladat. Min den ki szá má ra – va ló szí nű leg – egész éven át tar tó ta nu lá si fo-
 lya ma tot je lent majd a port fó lió megis me ré se, ké szí té se, ke ze lé se, hasz ná la ta.

3. A port fó lió tar tal má nak meg ha tá ro zá sa

Mind a ta ní tá si–ta nu lá si, mind az ér té ke lé si fo lya mat ese tén lé nye ges, hogy
min den érin tett fél pon to san tisz tá ban le gyen a cé lok kal és azok meg va ló sí tá sá -
hoz ve ze tő te vé keny sé gek kel, felada tok kal. Így eb ben az eset ben is fon tos, hogy 
a ta nu ló/pe da gó gus ért se és tud ja a port fó lió cél ját, fel hasz ná lá si te rü le tét, a cél
eléré sé hez szük sé ges do ku men tu mok kö rét. Ez prak ti ku san azt je len ti, hogy
tisz táz ni kell a kö vet ke ző ket:

• mi lyen do ku men tu mok kal tud ják a diá kok/pe da gó gu sok iga zol ni, hogy
elér ték a célt (fo gal ma zás, feladat megol dá sok, esszé, film, kép so ro zat, be-
 mu ta tó for ga tó köny ve, pro duk tu mok ról ké szült fény ké pek, egyé ni ta nu lá -
si terv, kü lön bö ző vissza jel zé sek, refle xiók stb.),

• a diá kok mely dön té sek be szól hat nak majd be le (a port fó lió for má ja, tar-
 tal ma, feladat tí pu sok ki vá lasz tá sa, ér té ke lé si kri té riu mok összeál lí tá sa
stb.),

• mi lyen gya ko ri lesz a vissza jel zés (min den feladat után, mun ka fá zi son -
ként, egyéb),

• me lyek lesz nek a refle xió for mái (szó be li, írá sos, egyé ni, cso por tos).

4. Anyag gyűj tés és vá lo ga tás

A ta nu lást elő se gí tő port fó lió ké szí té se kor min den olyan anya got ér de mes gyűj-
 te ni, mely az adott fo lya mat so rán ke let ke zett. Eze ket a ta nu lá si sza kasz vé gén
ren dez ni, vá lo gat ni kell. A fej lő dést elő se gí tő port fó liók ese tén azo kat a do ku -
men tu mo kat szük sé ges ki vá lo gat ni, me lyek a ta nu lók leg fon to sabb ta nu lá si 
ta pasz ta la tait tük rö zik, mely ből lát ha tóak a diák/ pe da gó gus fej lő dé sé nek leg-
 fon to sabb ál lo má sai. Eb ben a refle xiót irá nyí tó, az ön ér té ke lést elő se gí tő kér -
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dés so rok hasz ná la ta se gí ti a diá ko kat/pe da gó gust, de a vá lo ga tás nem a pe da gó -
gus/se gí tő-men tor felada ta. A port fó lióké szí tés egyik sar ka la tos pont ja, hogy a
diá kok nak/pe da gó gu sok nak mennyi re si ke rül a sa ját map pá juk ba olyan do ku -
men tu mo kat gyűj tö get niük és vá lo gat niuk, me lyek va ló ban a ki tű zött cél eléré -
sét iga zol ják.

5. A ta nu ló val/pe da gó gus sal foly ta tott kö zös meg be szé lés

A pe da gó giá ban al kal ma zott port fó lió lé nye gi ele me a rend sze res vissza jel zés,
refle xió, ön refle xió. A mun kák gyűj tö ge té se, le fű zé se ön ma gá ban nem ele gen dő.
Az az irá nyí tott és tu da to san ter ve zett pár be széd a lé nyeg, ame lyet a pe da gó -
gus/se gí tő-men tor a port fó lió ba ke rü lő mun kák ról foly tat a diák jai val/pe da gó -
gus sal, hogy vi lá go sab bá vál jon sa ját ta nu lá si fo lya ma tuk. A mun kák gyűj té se
csak fel kí nál ja a be szél ge tés, a ta nu lá si fo lya mat ról va ló kö zös gon dol ko dás le he -
tő sé gét, de a leg töb bet a ha té kony vissza jel zés, a refle xió se gít eb ben.

6. A leg fon to sabb in for má ciók, meg jegy zé sek fel jegy zé se

A ta nu lá si fo lya mat ról va ló be szél ge tés nagy mér ték ben ala kít ja a diák/pe da gó -
gus sa ját ma gá ról, ta nu lá sá ról, tu dá sá ról, to váb bi felada tai ról al ko tott ké pét.
Gyak ran meg fe led ke zünk azon ban e be szél ge té sek, a köl csö nös refle xiók, a ki tű -
zött új cé lok írá sos meg fo gal ma zá sá ról. Pe dig a pár be széd konk lú zió já nak rö vid
össze fog la lá sa tu da to sí tó ha tá sú és se gí ti a ké sőb bi visszaem lé ke zést, ér tel me -
zést.

7. A ta nu lá si fo lya mat ér té ke lé se

Egy ta nu lá si sza kasz le zá rá sa előtt (kü lö nö sen ér té ke lő port fó lió ese té ben) ösz-
 tö nöz zük a diá ko kat/pe da gó gust mun káik ren de zé sé re, szer kesz té sé re, át te kint -
he tő for má ba ön té sé re. Eh hez szük ség van egy olyan kri té rium rend szer re,
amely rész le tes, me lyet min den érin tett fél is mer és al kal maz. Port fó lióér té ke lés -
ben részt ve het a ta nu ló/pe da gó gus ma ga, a tár sai, a ta nár/se gí tő-men tor, eset leg
több ta nár és a szü lők is. E ren de zés és összeg zés se gít sé get ad hat az élet pá lya ter-
 ve zé sé ben is.

For rás: A leírás Lé nárd Sán dor: A tanulói port fó lió a Dob ban tó prog ram ban (2010. FSZK, Dob-
 ban tó prog ram) c. írá sá nak szö veg sze rű át vé te lét egé szí ti ki a pe da gó gusport fó lió val. To váb bá lásd
Fa lus–Kim mel 2003; Lé nárd–Rapos 2009.
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Reflektív nap ló – pá ros nap ló

A nar ra tív mód sze rek a ta ná rok sa ját ta pasz ta la tai ról szó ló tör té ne te ket ta nul -
má nyoz zák. El ső sor ban élet tör té ne tek, nap lók elem zé se ál tal kí ván ják fel tár ni a
ta ná ri vé le ke dé se ket, a pe da gó gu sok ta pasz ta la tai nak szer ve zett sé gét, pe da gó -
giai kul tú rá ju kat. A refle xió szá má ra el ső sor ban nem ma guk a tör té ne tek, ha -
nem azok ki vá lasz tá sa, meg for má lá sa és új raér tel me zé se je lent elem zé si szem-
 pon to kat. A mód szer mel lett ér ve lők nem csak azt ál lít ják, hogy a nar ra tív
refle xió tu da tos sá got fej leszt ki a múlt ese mé nyeit és azoknak a je len re gya kor olt
ha tá sát il le tően, ha nem le he tő vé te szi, hogy túl lép jék a múl tat és olyan szak mai
meg győ ző dést, né ző pon tot vál lal ja nak fel, mely men tes a ta ní tás ra vo nat ko zó
ko ráb bi kép ze tek örök sé gé től.

A reflektív nap ló ké szül het egyé ni leg és pá ros nap ló for má já ban. Lé nye ge,
hogy a tör té net a nap ló lap jai nak bal ol da lán író dik, míg a jobb ol dal üre sen ma -
rad a refle xiók szá má ra. A tör té net leírá sát kö ve tően a nap ló ve ze tő je refle xió kat
ír a jobb ol da lon, sa ját szö ve gé hez kap csol va azo kat. Ezt az elem ző mun kát pár-
 ban is vé gez het jük. A pe da gó gus se gí tő pár ja-men to ra (tá mo ga tó kol lé gá ja)
meg ha tá ro zott időn ként meg kap ja a nap lót és a leírt szö veg hez (a lap jobb ol da -
lán) kér dé se ket fo gal maz meg. Fon tos, hogy csak kér dé sek írá sá ra ke rül jön sor,
és sem mi lyen mi nő sí tést ne tar tal maz zon a refle xió, hi szen a cél el ső sor ban nem
kész megol dá sok, ja vas la tok meg fo gal ma zá sa, ha nem a nap lót író elem ző gon-
 dol ko dá sá nak tá mo ga tá sa, fej lesz té se. Úgy is fo gal maz hat nánk, hogy a nap ló se-
 gí tő tár sa egy kül ső szem, amely egy má sik né ző pont ból tisz táz za a tör té ne tet és
to váb bi, az új szem pon tok kal kiegé szí tett önelem zés re sar kall.

Reflektív nap ló írá sá ra szö vet kez het nek kol lé gák, kez dő ta ná rok, pe da gó gu -
sok és men to raik, ta ná rok és ta nít vá nyaik. A si ker tit ka egy részt az el fo ga dó, íté-
 let men tes és bi zal mi kap cso lat, más részt a kér de zés mi nő sé ge.

Reflektív szö veg elem zés

A reflektív szö veg elem zés cél ja, hogy egy szö veg ta nul má nyo zá sát a szö veg hez
fű ző dő elem ző gon do la tok rög zí té sé vel vé gez zük el. A tech ni ka ha son lít a ref-
lektív nap ló írá sá hoz. A szö veg (szak iro dal mi sze mel vény, mun ka anyag, vi ta in -
dí tó írás…) a lap bal ol da lán he lyez ke dik el, és a fel dol go zás so rán a jobb ol dal ra
ke rül nek az elem ző-ér tel me ző meg jegy zé sek. Ezek a refle xiók mű fa ji lag le het -
nek kér dé sek, ér vek, el lenér vek, pél dák, kö vet kez te té sek. A reflektív szö veg fel -
dol go zás vé gez he tő egyé ni leg, pár ban, de akár cso port ban is. Az al kal ma zás so -
rán le het tel je sen sza ba don hagy ni a refle xió tí pu sát (kér dés, ér ve lés…) vagy
elő re meg ha tá roz ni azt (csak kér dez ni le het…).
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Me ta fo ratech ni ka

A ta ná rok imp li cit teó riái nak, né ze tei nek fel tá rá sa kap csán az egyik legújabb
mód szeregyüt tes a me ta fo ratech ni ka, mely azon ala pul, hogy mi vel a hi tek,
meg győ ző dé sek és is me re tek rend sze re a leg ke vés bé verbalizálható és tu da to sít -
ha tó tar tal mak, így egy ha son lat ra épü lő kép al ko tás sal le het ne azo kat meg je le -
ní te ni, fel tár ni.

Több fé le me ta fo ratech ni ka lé te zik, de kö zös jel lem ző jük, hogy a reflektív
gon dol ko dást nem csu pán a me ta fo ra lét re ho zá sa fej lesz ti, ha nem a lét re ho zás,
il let ve az el ké szült kép elem zé se, össze ha son lí tá sa má sok ké pei vel.

Né hány al kal ma zá si le he tő ség:

• Olyan, mint…: Fo gal mak, ér zé sek ké pi ha son lat for má já ban tör té nő meg fo -
gal ma zá sa. „A ne ve lés olyan, mint: a ker tész ke dés. Mert…”

• Me ta mor fó zis: Fo gal mak, ér zé sek ha son lí tá sa egy megadott kon tex tus ban.
Ha a ta nu lás ál lat len ne…
Ha a ta nu lás szín len ne…
Ha a ta nu lás nö vény len ne…
Ha a ta nu lás jár mű len ne…

• Kép al ko tás: rajz, mon tázs, fest mény… ké szí té se egy megadott fo ga lom ról. Pl.:
„raj zold le azt a ké pet, amely elő ször eszed be jut a ta nu lás ról!”

• Kép vá lasz tás: bár mi lyen tech ni ká val ké szült kép (fo tó, ka ri ka tú ra, rajz…) ki-
 vá lasz tá sa és azo no sí tá sa egy fo ga lom mal, ér zés sel. Pl.: „me lyik kép fe je zi ki
szá mod ra leg job ban a ne ve lés fo gal mát? Me lyik kép szim bo li zál ja legin kább a
Te is ko lá dat?”

A me ta fo ratech ni ká ról össze fog la ló írást ké szí tett Vá mos Ág nes (2003).
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Fo gal mi tér kép – Ren de zett fa

2. áb ra. A gon do lat tér kép ké szí té sé nek tör vé nyei

For rás: Gyarmathy 2001.

A mód szer al kal ma zá sá nak lé pé sei:

1. Ar ra ké rik a fo gal mi tér kép ké szí tő jét (ta nu lót, ta nár je löl tet, pe da gó gust), hogy  

egy köz pon ti té má hoz – sze rin tük – kap cso ló dó összes le het sé ges fo gal mat egy 

gra fi kus váz la ton („fán, tér ké pen”) áb rá zol ják.

2. Az áb rán az alá- és fö lé ren delt ség, a rész és egész vi szo nyo kat is meg je le ní tik.  

A struk tu rá lat lan tér ké pe zés so rán a ké szí tők ma guk ne ve zik meg mind azo kat  

a fo gal ma kat, me lye ket a té ma szem pont já ból fon tos nak vél nek, így nem csak  

a fo gal mak kap cso la tait, de a fo ga lom tar tal mát is ők bont ják ki.

3. A kom men tá ro kat rög zí tik mag nó fel vé te len vagy jegy ző könyv ben a ku ta tást,  

fej lesz tést irá nyí tók.

4. Az áb rák elem zé se so rán sor ke rül egyes pe da gó giai fo gal mak össze tett sé gé nek, 

struk tú rá já nak, tar tal má nak vizs gá la tá ra. Több ki töl tő ese tén az el té ré sek,  

ha son ló sá gok fel tá rá sa to váb bi elem zé si le he tő sé ge ket kí nál.
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