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Bevezetés 

 Ritkán nyílik arra lehetőség, hogy különböző szakmák egy-egy témakör sajátosságait 

vizsgálják egymás szemüvegén keresztül. Ez a projekt lehetőséget kínált arra, hogy a 

tudásmenedzsment, ismeretképzés témaköröket pedagógusok és könyvtárosok boncolgassák 

saját szempontjaik alapján. A vizsgálódások eredménye szinte minden alkalommal a közös 

nevező keresése volt. Próbáltuk megérteni egymás nézőpontját, felismerni a közös 

együttműködések lehetőségét. 

Ez a tanulmány néhány ponton követi a megszokott szakmai terminológiát, de számos ponton 

eltér ettől, hiszen a pedagógusok mellett a szülőknek és a gyerekeknek is kínál új információt. 

1. Problémamegoldó gondolkodás 

Tudásról, tanulásról, tehetségről minden ezzel foglalkozó tudománynak és tudósnak 

megvan a saját elmélete, definíciója. Évszázadok óta érdekli az embereket, hogy miképp jön 

létre a tudás, miért vannak olyan emberek, aki többet tudnak másoknál? Hogyan 

gondolkodunk és egyáltalán miért? Az elképzelések állandóan változtak és változnak, minden 

kornak meg volt a „divatirányzata”. Az elmúlt évtizedekben ezekkel a kérdésekkel a 

pszichológia egyik irányzata, a kognitív pszichológia és az abból eredő egyéb kognitív 

tudományok foglalkoznak.  

 

Az információfeldolgozási paradigma 

 

A kogníció a külső valóság leképezése, reprezentálása az elmében. Fogalmak, azokból 

fogalomrendszerek, sémák létrehozása a környező és saját belső világunk megértéséhez és az 

ahhoz való alkalmazkodáshoz. Ezáltal ahogy a bennünket körülvevő világban, mivel a része 

vagyunk, úgy bennünk is csak egy állandó dolog van, a változás. Tudatunk, tudásunk 

folyamatosan változik. Asszimiláció-akkomodáció megy végbe. Előbbinél a változások 

beépülnek a meglévő sémákba (az esetleges kialakult tévképzeteket ezért nehéz 

megszüntetni), míg az utóbbinál új sémák jönnek létre. Mindkét esetben a külső világ és belső 

leképezése közötti állapotkülönbség kiegyenlítődése a cél, ami a folyamatos változás miatt 
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nem jön létre, de a folyamat egy egyensúlyi állapot felé tart, közben fejlődik az intellektus. A 

változásra befolyásoló erővel bír az idegrendszer szervezettsége, az előzetes tudás, a 

környezet (elsősorban a szűkebb és tágabb társadalmi környezete) és a személy állapota 

(fizikai, érzelmi). Ezért mindenkiben másmilyen változást hoz létre ugyanaz az inger, vagy 

ugyanabban a személyben sem egyforma változást különböző körülmények között.  

A kogníció, a megismerés folyamatának, fejlődésének megértésével, fiziológiai 

hátterének feltárásával és az érzelmek a folyamatban betöltött szerepének megismerésével 

nagyobb lehetőségünk lesz befolyásolni azt, tudatosan megváltoztatni. Az oktatás egészének 

alapvető kérdése ez. Hogyan lehet előidézni, befolyásolni ezt a változást a kívánt tudás 

létrejöttének érdekében. A gyermek, a szülő és természetesen a pedagógus közös célja, hogy 

teljesüljön az a társadalmi igény, miszerint megfelelő tudással rendelkezzen az iskolából 

kilépő tanuló. Az egyén ezen igénye érhető, hiszen megfelelő tudás nélkül nem A tudás 

értelmezése viszont sokat változott az utóbbi időben. A korábbi felhalmozott tudás (tudom, 

mert ismerem a jelentését, láttam, csináltam már) vagy más néven deklaratív tudással 

ellentétben a procedurális (gyakorlatközeli tudás, tudom, mert meg tudom csinálni, tanulni) 

megszerzése a cél.  

A másik kérdés, hogy mit kell tanítani. Az már eldőlt, hogy az életben használható 

tudást, de, hogy ki mit ért ez alatt, az sem egyértelmű. Sokak számára elég, ha elsajátít 

bizonyos sémákat és azokat használja. Nem kell rögzíteni adatokat, információkat, elég tudni, 

hogy hol keresse. A valós élethelyzetekben a tapasztalatok szerint legtöbbször nem működnek 

az iskolai kontextusban elsajátított sémák, még, ha oly életközelinek látszódnak, akkor sem. 

Eleve eldönteni, hogy a már rendelkezésre álló információk közül mire van szükség és mire 

nem, azokat hogyan lehet felhasználni teljesen új helyzetekben, esetleg a megszokottól 

eltérően (kreatívan) és mindezt hogyan képes kommunikálni, közvetíteni a környezetnek. Az 

ilyen helyzetek a problémák. „Problémának nevezhető a szó legáltalánosabb értelmében 

minden olyan helyzet, ahol bizonyos cél elérésének szándékakor a megvalósítás útja 

számunkra rejtett” (Lénárd, 1984. 37. o.) A probléma megoldásának folyamataként is 

értelmezhetjük a tudást. A tudás így nem passzív fogalom vagy séma, hanem az adott 

probléma megoldásakor ezek feldolgozása, ott helyben jön létre a problémamegoldás során.  

Ahhoz, hogy problémamegoldó gondolkodásról beszéljünk, tisztázni kell, hogy mi is a 

gondolkodás. Önnek, kedves olvasó vajon mit jelent? Valószínűleg már van egy többé-

kevésbé határozott fogalma róla. Biztos benne, hogy tényleg a megfelelő? Esetleg másnak 

pontosabb, jobb a definíciója? Máris adott egy (esetleg több, sokkal több) probléma. 

Valószínű, hogy egy biokémikus és egy filozófus vagy pszichológus is másképp írná le ezt a 

fogalmat.  

Az említett kognitív pszichológiával foglalkozók számára az emberi gondolkodás az 

információt (tudást) kialakító folyamat az ítélet, az elvonatkoztatás, a következtetés és a 

problémamegoldás mentális jellemzőihez kapcsolódik. Ez az információ feldolgozásával, 

megértésével és kommunikációjával kapcsolatos mentális tevékenység a képzetre és a 

fogalomra támaszkodik. Tehát nem csak a tudás kialakítása, megszerzése, hanem a 
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kommunikációja is kiváltója a gondolkodási folyamatnak. Legjobban tehát közösségben 

fejlődik, alakul. Ezért a tárgyi tudáson felül szükség van egyéb képességekre, kompetenciákra 

is (ha már a divatirányzatot említettük). Ezek alatt olyan képességeket értünk, melyek megléte 

alkalmassá teszik a velük rendelkezőket az eredményes társadalmi létre. Ezek kialakításában 

fontos szerepe van a nevelésnek is. A másokkal együtt dolgozni, gondolkodni nem tudó 

fejletlen személyiség számára korlátozottabbak a lehetőségek. Megfelelő gondolkodáshoz 

megfelelő külső és belső kommunikációra van szükség. 

Néhány korábbi feltételezéshez hasonlóan a kognitív pszichológia is a nyelv 

vizsgálatával próbált közelebb jutni az emberi gondolkodás megismeréséhez. Chomsky 

szerint a nyelvi struktúra örökletes, ezért képes az anyanyelvet gyorsan elsajátítani az ember. 

Hasonló strukturálódást feltételeznek az egyéb agyi működési folyamatok egészére is. Az agy 

működéséről az utóbbi évek kutatásainak köszönhetően egyre többet sikerült megtudni.  

A gondolkodási folyamat színtere az idegrendszer központja, az agy. A modern 

idegsebészetnek köszönhetően egyre több információval rendelkezünk a gondolatok 

fiziológiájáról. Az agyban becslések szerint tízmilliárdtól ezermilliárdnyi idegsejt (neuront) 

van. Ezek ingerületeket továbbítanak egymásnak idegrostjaik mentén kémiai és elektromos 

úton a neuronok közötti mikroszkopikus méretű szinaptikus résen keresztül. Minden 

neuronnak kb. 10 000 kapcsolódási pontja van. Egy hatalmas szövevényes hálót alkot az 

idegrendszer megszámlálhatatlan kapcsolódási lehetőséggel, különböző méretű és funkciójú 

struktúrával. Ugyanilyen megszámlálhatatlan módon alakulhat ki különböző emberekben egy-

egy fogalom és ugyanolyan sokféle a fogalmi hálója mindenkinek. Ezáltal nem jöhet létre 

azonos gondolkodási folyamat és tudás sem.  

Mégis sokan vallják, hogy az eredményes gondolkodás tanulható és 

tanítható.(Fisher,2000) Egyik lehetőség, hogy személyre szabott módszereket keresünk, és 

ezáltal fejlesztjük a gondolkodásukat, intelligenciájukat. Olyan komplex feladatokat, 

problémákat adunk a gyermeknek, vagy keresünk vele közösen, amely megoldásához minél 

több képességterületre van szüksége. A gondolkodtatást minél korábban el kell kezdeni. 

Minél jobban strukturálódik a gyermekek fogalomrendszere, annál összetettebb lesz, de 

ugyanakkor annál több gátlás is kialakul részben a sruktúrák elkülönülése, másrészt a 

perszonális interakciók során.  

Amikor a felnőtt (szülő esetleg a pedagógus) tanítja a gyermeket, legtöbbször közöl 

tényeket, megmagyaráz fogalmakat, saját tudását próbálja átadni, megakadályozva ezzel, 

hogy a gyermek saját maga keresse meg az új ismeret helyét, alakítsa ki tudását. Így sokkal 

kevesebb lehetőséget mér fel, nem gondolkodik, ezáltal kevésbé fejlődik a fogalomrendszere, 

inkább csak bővül. Minőségi változás helyett mennyiségi jön létre. Ezen, főleg szülők 

esetében, nehéz változtatni, mert valószínűleg mintát követ, őt is így tanították kiskorában.  

A következő rajz jól áttekinthetően vázolja a két végletet, melyek a gyermek kreatív 

gondolkodását segítő és gátló cselekedetek. A korábbi oktatási módszerekben sok elem volt 

jelen az alsó ábrán láthatóakból. A tanári szerep változásával inkább a szükséges bátorító 



5 
 

jellegű cselekvések kerülnek előtérbe, hiszen a pedagógus nem a tudást sugárzó lámpás, 

hanem az azt lángra lobbantó szikra. 

 

Robert Fisher, 2000 

A kérdésre kérdéssel felelni már kreatív gondolkodásra készteti a gyermeket. 

Válaszára újabb kérdéssel válaszolva „Biztos?” máris a kritikai gondolkodását is fejlesztettük. 

Felül kell vizsgálni a válaszát a validitás és reliabilitás szemszögéből is. A kérdésre válaszolt-

e és jó ez a válasz? Az első lépés tehát jó kérdést találni. Olyat, amire nem kézenfekvő a 

válasz, gondolkodást, esetleg új ismeretek megszerzését, új fogalmak kialakítását igényli.  

Az oktatást problémamegoldásra építeni minden résztvevő számára kihívás. A 

pedagógusnak megfelelő problémákat kell találni, figyelembe véve a tanulók korát, 

képességeit, az osztály összetételét stb.. Minél sokrétűbb egy feladat, annál nagyobb a 

valószínűsége, hogy kooperációra kényszerülnek a tanulók, és lehetőségük lesz azon 

képességeiket felfedezni, amelyek erősebbek a többinél. A túl egyszerű, vagy túl bonyolult 

feladat sem megfelelő, az előbbi unalmas, míg az utóbbi kudarcra van ítélve. Egyik sem 

hordozza magában a flow (áramlás) lehetőségét. (Csíkszentmihályi,2010)  

A szülőknek szembe kell nézni esetleges korlátaikkal és azzal, hogy nem tudnak olyan 

formában segíteni gyermekeiknek, mint korábban. Ezt a leckét kikérdezni nem lehet, viszont, 
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ha kérdéseket tesznek fel, és lehetőséget adnak gyermeküknek a feladat magyarázatára, az a 

szülő-gyermek kapcsolatra is fejlesztő hatású, azon túl, hogy az előzőekből kiindulva, 

mindannyian új tudásra tesznek szert. A Pólya György által meghatározott lépéseket követve 

így a 4. lépést közösen is újragondolhatják. 

 

Természetesen a tanulók nem minden esetben találják meg a probléma megoldását. Az 

időnként előforduló kudarc segít feltérképezni a hiányosságokat, gyengeségeket. (az állandó 

kudarc okainak felderítésére előfordulhat, hogy szakember, pszichológus, fejlesztő pedagógus 

segítségét kell igénybe venni)  

2. Tehetség meghatározás 

2.1 „Legnagyobb természeti kincsünk: a tehetség”  (Czeizel Endre) 

Ahogyan a tudásról sincs egy mindenki által elfogadott definíció, úgy a tehetségre is 

sok meghatározás jött létre a történelem folyamán helytől, történelmi kortól függően. Az 

átlagtól eltérőt különböző társadalmak különbözőképp kezelték, kezelik.  

Ahogyan külsőleg sincs két egyforma ember, úgy az agyunk sem egyforma. 

Strukturális eltérések már genetikailag is adottak, az egyedfejlődés során pedig agyunk is 

fejlődik. A két agyfélteke közül az egyik domináns. Azon belül is bizonyos területek jobban 

működhetnek.  
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Így egyeseknél bizonyos képességek fejlettebbek, jobban fejlődnek, amiket már 

kisgyermekkorban megtapasztalhatnak a környezetükben élők, pl. hamarabb megtanul 

beszélni, korábban és ügyesebben rajzol, esetleg jobb a memóriája vagy a 

mozgáskoordinációja. Természetesen számtalan egyéb területen is lehetnek jobbak az 

adottságaik, de ezek csak későbbi életkorban kerülnek felszínre. Az, hogy majd valaki jó 

gazdasági elemző lehetne, nem derül ki gyermekkorban. Ez az oka annak, hogy a fellelt 

tehetségterületek fejlesztése mellett lehetőséget kell adni, illetve teremteni azon 

tehetségterületek feltárására is, amelyek nem szembetűnők, vagy egyéb hátrányok miatt 

háttérbe kerültek. A fentiekben említett nyelvhasználati hátrányok, esetleges memória és 

egyéb perceptuális problémák elfedhetik a látens tehetségeket. A fent említett genetikai háttér 

önmagában kevés a tehetség kibontakozásához. Sok egyéb feltételnek is teljesülnie kell. 

Pontos leírására különböző elméletek, modellek születtek. 

2.2 Tehetségmodellek 

Kezdetben a tehetséget egy-egy jól körülírható emberi tulajdonsággal azonosították. 

Ezek az egytényezős felfogások a ma is elterjedt modellek alapjait rakták le, az általuk 

fontosnak ítélt képességek pedig megtalálhatók a ma alkalmazott elméletekben is. Voltak (és 

sokan napjainkban is így gondolkodnak), akik a tehetséget az intelligencia, míg mások a 

kreativitás megjelenési formájaként írták le. (Gyarmathy, 2006).  

Mindkét tényezı szerepét egyaránt fontosnak tartja pl. Sternberg elmélete.  Amint azt 

Gyarmathy (2006. 21. o.) írja: „A tehetségrıl alkotott elméletek két szempontból is egyre 

szélesedtek. Egyrészt a definíciókban a képességek mellett a személyiségjegyek 

hangsúlyosakká váltak, másrészt az elméletalkotók az intellektuális tehetségeken kívül egyéb 

területeken megmutatkozó tehetségekre is vonatkoztatható modelleket alkottak.” Ezek a 

többtényezős modellek. 
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Ma legáltalánosabban a Renzulli-féle 3 körös modelljére és annak továbbfejlesztett 

változataira hivatkoznak.  

 

Egy másik modell a kivételes képességeket két részre bontja, így négy fő összetevőjét emeli 

ki a tehetségnek: 

 átlag feletti általános képességek,  

 átlagot meghaladó speciális képességek,  

 kreativitás,  

 feladat iránti elkötelezettség.  

Az átlag feletti általános képességek közé tartozik például a magas szintű elvont gondolkodás, 

fejlett anyanyelvi képességek, jó memória, hatékony információfeldolgozási stratégiák stb. 

Ezek szerepe természetesen más és más az egyes speciális tehetség-területeken. 

A speciális képességek adják meg a jellegzetességét a tehetségnek. Ezekből sokféle van, a 

Gardner-féle csoportosítás általánosan elfogadott. E szerint hétféle speciális képességcsoport 

különíthető el: nyelvi, zenei, matematikai-logikai, vizuális-téri, testi-mozgásos, szociális-

interperszonális, intraperszonális. Ezek a speciális tehetségfejlesztéshez kiindulási alapként 

szolgálnak. 

A kreativitás is több elemből épül fel: originalitás, flexibilitás, fluencia, 

problémaérzékenység stb. Ez az összetevő is meghatározó a tehetség funkcionálásában, hiszen 

a tehetségre egyebek között éppen az jellemző, hogy problémahelyzetekben új megoldásokat 

talál, s ez kreatív képességek nélkül elképzelhetetlen. 

A feladat iránti elkötelezettség olyan személyiség-tényezőket foglal magába, amelyek a 

magas szintű teljesítményhez az energiát biztosítják: érdeklődés, versenyszellem, kitartás, 

emocionális stabilitás stb. A képességek bármilyen magas szintre is fejlődnek, e 

háttértényezők fejlettsége nélkül nincs magas szintű teljesítmény. 

http://www.google.hu/imgres?q=renzulli+modell&um=1&hl=hu&sa=N&biw=1680&bih=950&tbm=isch&tbnid=GWJhVHkXDJAMsM:&imgrefurl=http://geniuszportal.hu/node/77&docid=G72bsxogxXReWM&w=353&h=314&ei=NzhNTpTjMoT04QSYnLXVBw&z


9 
 

„Tehetségesnek tehát azok tekinthetők, akik kiváló adottságaik – a négy fenti összetevő 

ötvözeteként - alapján magas szintű teljesítményre képesek az élet bármely tevékenységi 

területén.” (Balogh, 2007) 

Az egyéb tényezőket és összefüggésüket jól szemlélteti az egyik, Czeizel Endre által 

készített 2x4 + 1 faktoros tehetségmodellje Czeizel (2004. 43.o.) hivatkozik rá Orosz 2010. 

6.o. 

 

Czeizel 9.-nek beillesztette a “Sors”-faktort, amely a betegségek, devianciák és korai 

halálozások tálentumot rontó hatására utal (Czeizel, 1997). Kiegészíteném ezt azzal a 

személyes véleményemmel, hogy nem csak negatív eredménye lehet a sors-faktor elemeinek, 

hiszen sok, főleg művészi alkotás, nem jött volna létre a fent említett hatások nélkül. 

Képzőművészeti, irodalmi alkotásokat ihlettek háborúk, vagy születtek lázálmokban. 

Idesorolható még a „jókor, jó helyen” kategória is. 

A pszichometriai modellek azokra az egyéni potenciálokra fókuszálnak, amelyeket 

diagnosztikus vagy prognosztikus célokból azonosítunk. Ezek a modellek tehát gyakorlati célt 

szolgálnak, és éppen ezért nélkülözhetetlenek. Ebben különösen fontos a különböző (tehetség) 

változók közötti különbségtétel (Heller, 2004). Heller a Tehetség Müncheni Modelljét említi 

példaként, amely a tehetséget egy többtényezős képességhalmazként értelmezi, ahol a 

változók három fajtája különül el: prediktorok, moderátorok és megnyilvánulások (azaz 

teljesítmény). 
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Gagné „Megkülönböztető modellje”. A kanadai pszichológus megkülönbözteti az 

átlag feletti képességekkel rendelkező tehetséget, melyet giftedness-nek nevez, és az emberi 

tevékenységek egyikében átlagfeletti teljesítményt nyújtó tehetséget (talent). Elméletének 

fontos eleme, hogy az átlagfeletti képességek (adottságok) nem feltétlenül vezetnek átlag 

feletti teljesítményhez, mert ahhoz csak a módszeres tanulás és gyakorlás, valamint a 

környezeti tényezık katalizátor hatása révén juthatunk (Tóth, 2006. 63. o.). 
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A jelenlegi oktatáselméletben előtérbe kerül a tehetséggondozás, amely a tehetségek 

általános és specifikus területeinek fejlesztésére és a motivációra helyezi a hangsúlyt. A 

tehetségek elkallódásának megakadályozása több lépésben történik. Legelőször azonosítani, 

felismerni kell a tehetséget. Megnehezíti a felismerést, hogy sokféle tehetség létezik, és ahogy 

láttuk, sokan sokféleképp értelmezik.  

Gagné a tehetség 42 prototípusát azonosítja be. Ezek csoportjai és jellemző képviselői: 

1. Intellektuális képességek (enciklopédia, villogó, stratéga); 2. Kreativitás (ötletes, eredeti); 

3. Társas-érzelmi képességek (diplomata, megbízható, vezérangyal, lelkesítı); 4. Fizikai 

képességek (nyúl, fáradhatatlan, Herkules, tornász, gyors reflex); 5. Iskolai képességek 

(nyelvtankönyv, szótár, nyelvész, geográfus, tudós, számológép); 6. Technikai képessége 

(technikus, programozó, ezermester); 7. Művészeti képességek (író, kézműves, festő, 

komédiás, színész, táncos, zenész, énekes); 8. Interperszonális képességek (társasági, bíró, 

tanár, szónok, vezető, szóvivő, kofa, adminisztrátor, üzletember); + alulteljesítés (szikra, 

világítórakéta). 

Kiemelt tehetségterületek 

A már említett Gardneri intelligencia modell alapján érdemes röviden említést tenni a tehetség 
kiemelt területeiről. Az alábbi felsorolást Gyarmathy (2006) alapján közöljük. (hivatkozik rá: Orosz, 
2010) Az áttekintés célja, hogy kézzel fogható segítséget adjon a tehetségazonosításban, és - 

fejlesztésben. 

Nyelvi tehetség 

Logikai-matematikai tehetség 
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Képzımővészeti tehetség 

Zenei tehetség 

Testi-kinesztétikus tehetség 

Társas tehetség 

Intraperszonális tehetség. 

Piirto modellje áttekinthető képet ad a tehetségek fajtáiról. 

 
 

A tehetség azonosítása nem egyszerű dolog. Egyrészt más jeleket láthat a szülő, a pedagógus, 

vagy a kortársak, másrészről nincs olyan egyértelmű jelenség, teszt, mérés, stb., ami 

segítségével biztosan beazonosítható a tehetség. Ahogy a többtényezős modellek mindegyike 

utal rá: a tehetségígéret megfelelő motiváció nélkül nem bontakozhat ki.  

A már bemutatott Gagné modellben pl. kiemelt szerepet kap a rendszeres gyakorlás, tanulás. 

Amint Ranschburgnál (2009. 25. o.) olvashatjuk, a tehetség azonosítása fontos, mert: „Pressey 

(1955) szerint rendkívüli képességű felnőtt emberekké azok a gyerekek válnak, akiknek 

tehetségét igen korán felismerik, és folyamatosan biztosítják számukra speciális képességeik 

gyakorlását”.(Orosz,2010) 

Herskovits Mária és Gyarmathy Éva a tehetségazonosítás négy tágabb módját jelölték meg 

(Herskovits-Gyarmathy, 1995; Gyarmathy, 2006). Az egyik legegyszerűbb, és legkönnyebben 

hozzáférhető megoldás az, ha a tanulmányi teljesítmények alapján válogatjuk ki a tehetség-

ígéreteket. Egy másik, kézenfekvő módszer az, ha egyszerűen véleményeket gyűjtünk róluk. 

A tehetségazonosítás harmadik módja a tanulmányi versenyek révén történő identifikáció. 

Míg végül a pszichológiai vizsgálatok használatát említik a szerzők a tehetségek 

kiválogatásában. E négy alapvető módszert az objektivitás-szubjektivitás dimenziója mentén 

sorba rendezzük (Balogh-Mező-Kormos, 2011). 
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Tehetségfejlesztés 

„a tehetség korai felismerése és speciális képzése a kibontakozás és az akadálytalan fejlődés 

legfontosabb feltétele” (Ranschburg, 2009. 27. o.). 

A tehetségek képzésének módja az átlagos teljesítményű tanulók fejlesztésétől az 

oktatás: 

ütemében (gyorsítás), 

mélysége (dúsítás), 

stratégiájában tér el (Ranschburg, 2009). 

A gyorsítás általánosságban azt jelenti, hogy a tehetségek képzési idejét rövidítjük meg. Ezt 

tehetjük egy-egy tantárgyban, vagy egyszerre több területen is. Speciális eset, ha a tanuló az 

iskolában egy év alatt két (több) évfolyam követelményeit teljesíti, így évfolyamot ugrik. 

Ennek veszélye, hogy a tanuló - mivel a belső érés a többi képességterületen, illetve 

személyiségének érzelmi területein nem feltétlenül fejlődik tehetségterületével együtt, 

szociális érésében pedig alulmarad az idősebbekkel szemben -a nem életkorával azonos társak 

közötti könnyebben kerül érzelmi zavarba, válhat frusztrálttá, lehet magányos. Szervezési 

példák a gyorsításra: 

korábbi iskolakezdés (ha iskolaérett a gyermek), 

évfolyamugrás, 

válogatott csoportok létrehozása (elkülönítés), 

tanulmányi idő lerövidítése. 

 

A válogatott csoportokkal kapcsolatban annak egyik veszélyére Jung (2008. 133. o.) 

figyelmeztet: a speciális tehetséges osztályban fennáll a veszélye az egyoldalúságnak. A 

túlzott önbizalom ellen „csak az alázat és az engedelmesség véd meg”. 

A dúsítás olyan mélyítése az ismereteknek, mely segítségével az adott területen az átlagnál 

több tapasztalat szerzésének biztosításával fejlesztjük a tehetség képességeit. Az így átadott 

kiegészítő anyag az iskola törzsanyag kiegészítője. Ez a differenciált oktatás lehetőséget 

biztosít az egyes tehetségtípusok számára szükséges módszerek (pl. problémamegoldó 

technikák, ötletbörze, stb.) alkalmazására. Oktatásszervezési példák a dúsításra: 

az egyéni illetve kiscsoportos foglalkoztatás, 

a szakkörök, délutáni foglalkozások, 

a tehetséggondozó táborok. 
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A gyorsítás és dúsítás megfelelı mértékére és okos arányára hívja fel a figyelmet Keating 

(idézi: Ranschburg, 2009. 43. o.): „A meggondolatlan gyorsítás ártalmas lehet, és a tervezés 

nélkül végrehajtott dúsítás egyszerűen fárasztó többletmunkává válhat a gyerekek számára. 

Ugyanakkor a jó gyorsítás mindig gazdagítja is a tanulók ismeretanyagát, és az alapos dúsító 

programok mindig előmozdítják az új és fontos tananyag elsajátítását”. 

A fejlesztési stratégiákban a pedagógusok feladata például: 

a tanulók kíváncsiságának felkeltése, 

a probléma-alapú oktatás alkalmazása, 

a motiválás, 

a magasabb gondolkodási műveleteket (analízis, szintézis) igénylő feladatok adása. Hogy 

csak néhányat említsünk a fejlesztési lehetőségek közül, a tanítási módszerek terén lehetőség 

van pl. differenciálásra, projektmódszer alkalmazására, nyitott feladatok, vagy különbözı 

tempóban megoldható feladatok adására, esetleg képességcsoportokban történı oktatásra, 

vagy egyéni foglalkoztatásra. Ahogy Jung (2008) is írja: a nevelı szerepe nélkülözhetetlen a 

fejlesztés folyamatában. A tehetségeknek kiegyensúlyozott képzést kell kapniuk. 

Mindamellett a pedagógusnak el kell fogadnia a tehetség másságát, támogatnia kell a tanuló 

széleskörű, színes érdeklődési körét és gondolkodásmódját. Ezen kihívásoknak csak képzett, 

felkészült pedagógusok tudnak megfelelni, vagyis szükséges a pedagógus szakma megújulása 

is. (Orosz,2010) 

3. Tudásgazdálkodás - tudásmenedzsment 

3.1 Az emberi tudás forrása 

Adat, információ és tudás  

„A hétköznapi életben általában nem törődünk ezzel a különbségtétellel. Az "információ" az 

egyik leggyakrabban használt szavunkká vált. Lépten-nyomon ezzel a szóval utalunk a 

számítógép-hálózatokon elérhető nyers adatok tömegére és a számunkra igazából semmilyen 

jelentőséggel nem bíró hírek végeláthatatlan sokaságára. Azt mondjuk, hogy belefulladunk a 

sok információba és hiányoljuk a "valódi" tudást, holott egyszerűen csak érdemi 

tájékoztatásra volna szükségünk. Ráadásul, ahogyan korábban az információ, ma a tudás a 

divatos. "Tudástőke, tudásgazdaság, tudás alapú társadalom" - új kifejezések sora válik 

elcsépeltté, még mielőtt igazi jelentésüket felfoghattuk volna. "Tudásbázisnak" lehet hívni a 

szimpla adatbázisokat, "tudáskezelő rendszerként" lehet tálalni bármilyen intranet-

alkalmazást - hogy csak két vadhajtást említsek.” 
1
 

Az adat, az értelmező szótár definíciója szerint - a "valakinek vagy valaminek a 

megismeréséhez, jellemzéséhez hozzásegítő tény, részlet". Az adatnak önmagában nincs sem 

jelentése, sem bármilyen szövegösszefüggése. Tengernyi adat születik a világban, az adatok 

nyilvántartása, feldolgozása, továbbítása, gondozása sokféle eszközt igényel.  

                                                           
1
 Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? In.: http://mek.oszk.hu/03100/03145/html/km1.htm 
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Az információ, az "értelmezett adat", amelynek legfontosabb jegye, hogy bizonytalanságot, 

határozatlanságot oszlat el. Van, aki az információt megkülönböztető jelnek tekinti, mások 

egyszerűen a közlés tárgyának tartják, ismét mások szerint minden információ, ami változást 

okoz az emberi tudatban - sorolja a különböző meghatározásokat a Könyvtárosok kézikönyve 

(Horváth 1999). Az adatok akkor válnak információvá, ha valamilyen jelentést kapnak, s 

annak alapján valamiféle ítélet alkotható, ez pedig meghatározott célú cselekvést indíthat el. 

Az adatok nyomon követése egyszerűbb, míg az információ áramlásának követése lényegesen 

nehezebb. Ennek következménye, hogy az emberek informáltságának mértéke nehezen 

növelhető. (Bőgel György). 

„A tudás a harmadik fokozatot képezi. A tudást sokszor úgy határozzák meg, hogy 

felsorolják, mi mindent foglal magában a megfelelő tájékozottságon felül: tapasztalatot, 

szakértelmet, az áttekintés és az elemzés képességét, intelligenciát, értékrendet, döntési és 

cselekvési mintákat, intuíciót, reflexeket stb. (Bőgel 2000). Az információnak rengeteg 

definíciója van, a tudásnak végtelenül sok. Az információ kézzelfogható, csupán a terjedését 

nehéz regisztrálni; a tudás a fejekben lakik, és nemcsak az átadását nehéz tetten érni, hanem 

általában keserves dolog egyáltalán átadhatóvá formálni. Lényegi ismérve, hogy "nehéz 

explicitté tenni, rögzíteni és továbbadni... A tudás forrása az ember a maga összetettségével és 

kiszámíthatatlanságával." (Bőgel)”  
2
 

Az adat, információ, tudás kapcsolatát szokás piramis formájában illusztrálni. A piramis alján 

az adat található, majd az információ és a csúcsán a tudás. 

A pszichológiai lexikon szerint a tudás: „megismerési folyamat eredménye, amelynek során 

szubjektív és objektív tények és eseményekről, tárgyakról és tárgyak közötti kapcsolatokról 

alkotott következtetések meggyőződésekké dolgozódnak föl.”  

A pedagógiai lexikon meghatározása: " a 'folyamatos követés' eredménye annak 

tudomásulvétele, hogy mi megy végbe környezetünkben és önmagunkban." 

A tudás objektív és szubjektív elemekkel bír, rendszerezett és alakulása, változása egy soha le 

nem záruló folyamat. 

A tudás különösen értékesnek tartjuk, mert közelebb esik a cselekedethez, mint az adat vagy 

az információ. A tudást az általa kiváltott cselekvések, döntések alapján lehet, sőt kell 

megítélni. 

A tudás komplex módon képes összetett jelenségekkel foglalkozni, képes a dolgok 

összetettségének kezelésére. 

                                                           
2
 Sándori Zsuzsanna: Mi a tudásmenedzsment? In.: http://mek.oszk.hu/03100/03145/html/km1.htm 



16 
 

3.2 A tudástranszfer és a tudáskonverzió 

„Minden tudás annyit ér, amennyit abból a gyakorlatban tudunk használni, azaz csak az 

alkalmazható tudás hozhat sikereket."  

Wiliam Feather 

A tudás tacit és explicit megjelenései nem elszigeteltek egymástól. A rejtett tudás spirálisan 

felfele haladó folyamaton keresztül átalakulhat és leírhatóvá válhat.  

Ez a négy konverziós átmenet adja a SECI modellt (ismeret spirál). 

 

 Szocializáció: A szocializáció keretében közös cselekvések közben történik az 

egyének közt a tudásmegosztás. 

 Externalizáció: A tacit (rejtett) tudás formalizálása során explicit (megragadható leíró 

eszközzel) tudás képződik. 

 Kombináció: Explicit tudás ismeretek kombinációja során újabb explicit tudás 

keletkezik. 

 Internalizáció: A létrehozott komplex explicit tudás szervezeti tudásba történő 

beültetésének folyamata. Explicit tudásból tacit tudás képződik. 

Számos tanulmány foglalkozik az egyéni tudás birtoklása mellett a csoport vagy szervezeti 

tudás birtoklásával.  

A tudástranszfer fogalma: a szervezetekben, a társadalomban az eltárolt tudást úgy lehet 

hasznosítani, ha a szervezet vagy a társadalom bizonyos, lényeges és fontos területein 

alkalmazni lehet, ill a tudás alkalmazása sikerülhet. 3 

A tudás átadás kommunikáció segítségével történik, amely során az információ hordozó 

közeg, valamint a médiumok terjedési útja sajátos tulajdonságok alapján működik. 

A közvetítő közegekhez kapcsolódóan, bizonyos információtovábbító útvonalak, csatornák 

kevésbé kézben tarthatóak, melynek következtében az információ torzulhat.  

                                                           
3
 http://www.mtaita.hu/hu/Publikaciok/Tudastranszfer.pdf 
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4. Információs csatornák 

Adatközlés 

Az emberek szeretnek egymással beszélgetni. Ezt ma már többféle módon is megtehetik. 

Telefon, internet, postai levelezés, távirat, fax. Ez viszont nem mindig lehetséges, mert külső 

zavaró tényezők befolyásolhatják. Például egymástól 2 méterre álló ember beszélgetése 

zavartalan, ha tiszta az idő, építkezési munkálatok nem zajlanak a háttérben. Ha viszont 

mindez, vagy valamelyik egyike közrejátszik, nem biztos, hogy ugyanaz az információ 

érkezik a fogadó félhez. 

Kommunikációs modell 

Ahhoz, hogy egy bizonyos információ eljusson a kiinduló helyéről a célhelyre, különböző 

állomásokon kell keresztül mennie. Ha két ember beszélgetését vesszük alapul, akkor aki az 

információt közli, adónak, aki fogadja, vevőnek nevezzük. Az adó a közlendő információt 

jelekké alakítja. Az átvitelhez használt közeget csatornának nevezzük. A csatorna pontos 

feladata az, hogy a kódolt jeleket eljuttassa az adótól a vevőig. 

Adó 

Azt az eszközt vagy személyt, aki a közlendő információt biztosítja, adónak nevezzük. 

Jel 

A jel az információ-átvitel eszköze. 

Vevő 

Azt az eszközt vagy személyt, aki az információt fogadja, vevőnek nevezzük. 

Csatorna 

Az információ eljuttatásához szükséges közeget, ami a jeleket továbbítja a vevőhöz, 

csatornának nevezzük. 

 
Kommunikációs modell 

Emberi kommunikáció 

Az ember többféle jel érzékelésére képes. A szem az optikai, a fül az akusztikus, az orr és a 

nyelv a kémiai, a bőr a mechanikai és a termikus jellé alakított információkat fogja fel. Jeleket 

adó szerveink is kifejlődtek. Képezhetünk hangot, a kiválasztó szerveink segítségével 

szagokat, mirigyeink révén kis mennyiségben is hatásos hírvivő vegyületeket – feromonokat – 

tudunk előállítani, testünk hőt sugároz, izmaink segítségével mechanikai hatást tudunk 

kifejteni környezetünkre. Az emberek többféle jelrendszert használnak a kommunikációjuk 

megvalósítására, és a beszéden kívül mimikákat, gesztusokat alkalmaznak. 
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Emberi kommunikáció 

Az ember beszéd közben teljes jelrendszert használ. Nem csak a hangot továbbítja, hanem 

jeleket sugároz a viselkedése, mozgása, testtartása, mimikája és gesztikulációja is. Míg az arc 

izmai mondattól függően más és más arcformát vesznek fel (ez a mimika), addig a beszéd 

közbeni, többnyire kézmozgást, gesztikulációnak nevezzük. Ez a „nem szavakkal történő 

kapcsolatteremtés”, a metakommunikáció. 

Kommunikáció 

A közlés folyamatát, azaz az információ jelekké alakítását, a jelek átvitelét, visszaalakítását és 

értelmezését kommunikációnak nevezzük. 

Zaj 

A zaj a csatornára ható zavaró tényező. 

Zaj szerepe 

A zaj a továbbítandó jeleket eltorzíthatja, legrosszabb esetben ki is olthatja, a vevő nem tudja 

értelmezni a kapott üzenetet. Például, ha nagyon sok ember beszélget egy teremben, akkor a 

messzebb lévők beszélgetéséből semmit sem lehet érteni, noha hangjuk elhallatszik hozzánk 

is, de a többi beszélgetés hangjaival keveredve érthetetlenné válik. 

 

4.2 Csatorna 

Ember és az eszközök 

A köznapi értelemben hírnek nevezzük minden újdonságot hordozó, vagy tudásunkban 

megerősítő üzeneteket, ilyen pl. a rádióban a híradás. A rádióban elhangzó hírek azonban több 

ismeretet is tartalmazhatnak, mint ami fontos számunkra. Ezek a közlemények sokszor 

terjengősek. Ez azt jelenti, hogy olyan elemek is vannak az üzeneteinkben, amelyeket 

elhagyva azok értelmezése nem változik meg. 

Pl.: Ma 2006. július 10-e van, szerda délután 15 óra 30 perc. 

Ha ebből a mondatból a szerdát és a délután szó elhagynánk, ezt kapnánk: 

Ma 2006. július 10-e van, 15 óra 30 perc 

Lehetne ezt még rövidebben leírni? A hónap nevét váltsuk át a neki megfelelő számmá, 

továbbá hagyjuk el az órát és a percet, helyébe a megfelelő írásmódot írva: 

2006.07.10. 15:30:00 

Ezen írásmóddal ugyan azt fejeztük ki, mint az eredeti mondatunkkal, csak rövidebben, 

tömörebben fejtettük ki mondanivalónkat. 

A híreket az adó vivő jelekké kódolja kódoló, a vevő a kapott jeleket  dekódoló segítségével 

értelmezhető információvá alakítja. 
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Hír 

A legtömörebb formában előálló közleményt az informatikában hírnek nevezzük. Kódoló, 

dekódoló. A kódoló az a berendezés vagy szerv, amely az információt jellé, a dekódoló, ami a 

jelet újra információvá alakítja. 4 

5 „Digitális bennszülöttek” 

A mai diákok nem fokozatosan változtak az előző generációkhoz képest. A digitális 

technológiák XX. századbeli robbanásszerű megérkezése és elterjedése váltotta ki. A mai 

diákok képviselik az első generációt, akik ebben az új világban nőttek fel. A körülvevő 

környezet és a környezettel való interakció gyakorisága miatt, a mai diákok alapvetően 

másképp gondolkodnak, és másképp dolgozzák fel a környezetükből érkező információkat, 

mint korábbi társaik. Ezt  a generációt egyesek N-generációként emlegetik (N, mint Net), 

mások D-generációról beszélnek (D, mint digitális). A legtalálóbb és leghasznosabb kifejezés 

rájuk a digitális bennszülöttek (Digital Natives). 

A digitális bennszülöttek hozzá vannak ahhoz szokva, hogy rendkívül gyorsan kapnak 

információt. Szeretik a dolgokat párhuzamosan feldolgozni, egyszerre több mindennel 

foglalkozni. Jobban kedvelik az ábrákat, képeket, mint a szöveget. 

A tanulók nem olyanok, mint amilyenek korábban voltak, azok a módszerek, amelyek régen 

működtek, a mai diákoknál már nem célravezetők. 

A tanároknak meg kell tanulniuk a mai diákok nyelvén és stílusában beszélni. Továbbra is 

szükség van az éleslátásra és rendezett gondolkodásra, de a tempó gyorsabb kell, hogy legyen. 

Az olvasás, írás, számtan, logikus gondolkodás, a múltbeli írások és eszmék megértése 

továbbra is fontos marad, de egyes részeik veszítenek fontosságukból.  

A jövő tartalma digitális és technikai jellegű.  A kor pedagógusának képesnek kell lennie a 

régi, hagyományos tartalmak mellett a jövő tartalmait is átadni a diákok számára. 

Új, a „digitális bennszülöttek”-nek való módszertanokat kell kitalálnia a pedagógusoknak 

minden tantárgyhoz, minden szinten és ehhez a tanulókat kell segítségül hívniuk. 5 

6. e-learning 

Az e-learning, mint oktatási forma a távoktatásból nőtt ki és a ’90-es években terjedt el 

Magyarországon. Az értelmezésével kapcsolatban nem egybehangzóak az álláspontok. A szűk 

értelemben vett e-learning fogalma kizárólag a hálózaton keresztül – interneten vagy 

intraneten – folyó tanulást jelenti. Tágabb értelemben az e-learning szintetizálja az 

információs és kommunikációs technológiával támogatott formai, tartalmi és módszertanilag 

újszerű formákat. A teleteaching (távtanítás), a teletutoring (távsegítség), a telecooperation 

(távegyüttműködés), telelearning (távtanulás) – e meghatározás szerinti e-learning-formációk; 

                                                           
4
 http://sdt.sulinet.hu/Player/default.aspx?g=94881452-ec98-40a0-b752-1c92bf1ef522&cid=fb707629-3457-

4b4e-8331-6a5ec003f62c 
5
 Marc Prensky (2001): On the Horizon (NCB University Press, Vol. 9 No. 6, December 2001) 
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valamennyiben közös a közvetítő közeg: az IKT-eszközök használata. Ugyanezt a 

meghatározást foglalja magában az „elektronikusan közvetített tanulás” fogalma is (Szűcs és 

Zarka, 2008). Komenczi Bertalan meghatározásában az e-learning fogalma három forrásból 

táplálkozik  (a felsorolás sorrendje a kialakulás sorrendjét is mutatja időrendben – 1. ábra): 

 −  távoktatás (distance learning),  

−  a számítógéppel segített tanulás (computer based learning),  

−  az internetes webalapú tanulás (web based learning)  

 

 

6.1. Digitális írástudás 

A 21. században a digitális írástudás elengedhetetlenül fontos a tudásalapú társadalomban. Az 

utóbbi évek során megváltozott a pedagógusok szerepe a nevelés-oktatás folyamatában. 

Nemcsak a tudás egyedüli közvetítői, egyre nagyobb teret hódít a folyamatban az IKT, azaz 

az információs és kommunikációs technika. 

A pedagógusok szerepe egyre inkább az ismeretek elsajátításának, megszerzésének irányítása. 

Olyan tanulási környezetet kell kialakítani, amely szakít a régi hagyományos oktatási 

formákkal és módszerekkel és segíti a felfedezést, az önálló ismeretszerzést és annak 

megosztását. Egyik feltétele a kommunikáció, másik feltétele az együttműködés. A 

kommunikáció már nem csak a közvetlen társakkal, hanem a távoli társakkal való 

együttműködést, információcserét is magában foglalja. 

A digitális írástudás terjesztése, a digitális szakadék áthidalása olyan problémák, amelyeknek 

megoldása elengedhetetlenül fontos, hogy bizonyos társadalmi rétegek ne szakadjanak le az 

információs társadalomban, illetve hazánk versenyképességét megtarthassuk az Európai 

Unióban és azon kívül. (Timár, 2009) 

Az elektronikus tanulás meghatározó tanuláselmélete a konstruktivizmus. E tanuláselmélet 

szerint a tudás az egyén aktív megismerési folyamatainak eredménye. Az ember megismerési 

folyamatában a tudás sohasem az objektív valóság képe, hanem azt az egyén szubjektív 

módon konstruálja. Amikor az ember tanul, az elsajátítandó anyagot próbálja értelmezni a 

meglévő tudásrendszeréhez képest. A tanulás annál hatékonyabb, minél könnyebben 

előhívható az előzetes ismeret és kapcsolható hozzá az új.  A sikeresség további feltétele az 
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aktív tanulói magatartás, amelynek kulcsa a hatékony motiváció. A tudáskonstrukciót 

befolyásoló tényezők: tanulási környezet sokoldalúsága, a tanulási szituáció és a tapasztalás 

módszerei. 

6.2 A tanuláselméletek és az internettel támogatott tanulás 

A hagyományos tanulásszervezés az egységes bemenetből indul ki. Ennek fő részei a 

kötelezően előírt tananyag és a „megtanulásra” fordítandó, előre meghatározott időmennyiség. 

Ezt a lineárisan előre megtervezett és algoritmizált módszert nevezik bemeneti szabályozásra 

épített, instrukcionalista tanításnak. Ez nem veszi figyelembe azt, hogy a tanulók előzetes 

ismeretei, tudása, képességei, tanulási stílusai egyénileg nagyon különbözők lehetnek. Ezen 

oktatási stratégia nyomán a kimeneti eredmények lesznek nagyon különbözőek, hiszen az 

előzetes képességek és a tanulási stílusok különbözősége eleve különböző tanulmányi 

sikerekhez vezet.  

A skálákon való osztályzásban ez úgy jelenik meg, hogy a tanulók egy része rossz 

osztályzatot, más része jó osztályzatot kap, aszerint, hogy miképpen tudott alkalmazkodni az 

egységes, rugalmatlan kritériumokhoz.  

A konstruktivista tanulásszervezés merőben más logikát követ. Ebben a folyamatban építenek 

az előzetes tudásra. Egyénítik a tanulási időt és a haladási utakat. A versenyt a diákok nem 

egymással, hanem a saját előzetes tudásállapotukkal vívják. A tudásépítés a diák 

öntevékenységére, önellenőrzésére alapoz.  

Az együttműködés, az egymástól való tanulás a folyamat fontos összetevője. A tudásépítés 

változó tényezői a képzési idő hossza és útvonala, míg a kimenet (az elérendő tanulási célok) 

rögzítettek. A diákok képzési útja, a tanulásra fordított ideje egyéni, míg az elért tanulmányi 

eredmények egységesek.  

Az internettel támogatott tanulás jellegzetességei 

 

Jellegzetességek Problémák 

A tanulási környezet minden komponensét 

(szervezet, tananyagok, kommunikáció, 

adminisztráció, ellenőrzés) magába foglalja.  

Az internethez való hozzáférés 

lehetősége még nem túl széles, ráadásul 

drága.  

Állandóan aktualizálható anyagok (szöveg, kép, 

rajz, videofilm, hang) széles választékához 

biztosítja a hozzáférést.  

Az alacsony átviteli sebesség korlátozza 

a multimédia használatát.  

Fejlett technológiával támogatja a sokoldalú 

kommunikációt, a keresést, a dokumentálást, az 

értékelést, a feladatok automatikus létrehozását és 

értékelését, a különböző egyének és szervezetek 

tanulási klasztereinek szerveződését. 

A médium az elektronikus 

kommunikációs technikák használata 

terén speciális kompetenciát kíván meg.  

Lehetővé teszi a tanfolyami részvételt az idő és a 

hely figyelmen kívül hagyásával.  

Az információs áradatban történő 

eligazodáshoz egyéni válogatási 
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technikák szükségesek. A válogatás az 

értékelési kritériumok biztos használatát 

kívánja meg.  

A hipertext-struktúrákon keresztül lehetőséget ad 

nem-lineáris tanulási folyamat megvalósítására.  
A kommunikáció egydimenziós.  

Támogatja az egyéni tanulási stílust és tempót.  
Hiányzik a személyes (face-to-face) 

kommunikáció emocionális hatása.  

Az oktató személyes előadói képességeire, 

karizmatikus hatására irányuló figyelem helyett 

biztosítja a gondolatokra történő odafigyelést.  

Az élő előadás rögtönzése, spontaneitása 

hiányzik, nincs meg a gondolatok 

helyszíni keletkezésének és alakításának 

az élménye.  

Az interaktív kommunikációs eszközök lehetővé 

teszik a hálózatban való tanulást.  

Kevesebbet lehet gyakorolni az élő 

beszédet, az élő vitát.  

Segíti a tanulási folyamat önszervezését, a 

szociális hálókba szervezett konnektivista tanulást  

A képernyőn történő munkának 

ergonómiai határai vannak.  

Lehetővé teszi az egyéni előmenetel ellenőrzését.  Sok link változik meg, vagy tűnik el.  

Egyre jobb és jobb navigációs eszközök állnak 

rendelkezésre az internetes kereséshez.  

A vitafórumok sokszor átláthatatlanok, 

nem készülnek összefoglalók, a fontos és 

a nem fontos anyagok keverednek. A 

tudásmenedzsment bonyolult 

szakfeladattá válik.  

A feladatmegoldások és az online viták 

dokumentálhatók, visszakereshetők és 

rendszerezhetők, s így a közös tudásbázis 

mindenki által elérhető részét képezhetik. 

 

A tananyag struktúráját meg kell jeleníteni, a 

kommunikációt el kell tervezni. 
 

Míg a hagyományos tankönyvek didaktikai céljai 

gyakran kibogozhatatlanok, s a tankönyvek 

gyakran nem tartalmaznak tanulási célokat, 

feladatokat, az e-learning során a didaktikának 

explicitté kell válnia. 

 

Az internettel támogatott tanulás jellegzetességei
6
 

 

A Web 2.0 elnevezést Tim O'Really-nek tulajdonítják. A világháló kezdetben elsősorban 

tartalomszolgáltatást nyújtott, ahol a felhasználók fő tevékenysége a tartalmak megtekintése, 

letöltése volt. A második generációs internetes szolgáltatások azonban már a közösségre, a 

tartalommegosztásra épülnek: a felhasználók tömegei már nem csak böngésznek, hanem nagy 

mennyiségben fel is töltenek információkat a közösség számára.  

                                                           
6 Kulcsár Zsolt (2008): Az integratív e-learning felé 

 



23 
 

A technológia fejlődésének következményeként egyszerű művelet lett a képek, videók 

feltöltése, szerkesztése online felületen.  Az internetes közösség saját maga készíti a tartalmat, 

illetve osztja meg egymással az információkat. A Web 2.0 fogalom egyszerre jelöl újfajta 

weboldalakat és szolgáltatásokat, a mögöttük álló technológiát, és azokat az attitűdöket, 

módszereket, amelyek mindehhez társulnak. A felhasználó ma már nem csak nézegetni való 

weboldalakat kap, hanem eszközöket is. Ezek kezdetben üres portálok, a szolgáltató 

lehetőséget nyújt azok tartalommal való megtöltésére. Ilyen például a YouTube videó 

megosztó portál, a delicious online linktár, a Flickr képmegosztó portál, a Wikipedia 

közösségi enciklopédia, az iWiW, a Facebook közösségépítő hálózatok, és ezen portálok 

száma egyre növekszik.  

A felhasználók véleményezhetik, címkézhetik a tartalmakat, láthatják egymás visszajelzéseit, 

ez a webkettő egyik meghatározó jelensége lett. A világhálón megjelenő tartalmakhoz rövid 

leírást, és címkét (angolul tag-et) lehet fűzni. Egy weboldalhoz, képhez, blog bejegyzéshez, 

videóhoz tetszőleges számú címke kapcsolható, amelyek leírják és kategóriákba sorolhatóvá 

teszik a tartalmakat. A rendszer összegyűjti, összesíti a tageket, és elérhetővé teszi.  

Az internet újfajta módon köti össze az embereket. Egy új megnyilvánulási módot is teremt, 

globális kapcsolatok, kapcsolati hálók létrejöttével tér és időkorlát nélkül. A webkettő 

lehetővé teszi, hogy a meglévő közösségek a valós kapcsolatokat áthelyezzék a virtuális térbe, 

ezzel egy gyökereiben új típusú kapcsolati háló az alakul ki az emberek között (1.ábra). 

 
Web 2.0 

 

A gyerekek sokszor webes környezetben, online töltik szabadidejük jelentős részét. Bárhol 

elérhető számukra: az iskolai környezetben, otthon, és mobiltelefonjaik segítségével. 

Lelkesen, mindféle gátlásoktól mentesen tanulják az új technikákat, és tanítják egymást. Az 

internetnek köszönhetően létrejött egy virtuális világ, ami mára természetes közeget jelent 

számukra. A diákokkal ellentétben a tanárok esetenként nehezebben igazodnak el ebben a 

számukra ismeretlen, megszokott életritmusukhoz képest gyors, és rengeteg információt 

szolgáltató világban. Olyan helyzetet idéz ez elő, mely során az eszközök használatában 

felnőttként kell jártasságot szereznie a pedagógusoknak.  

Az internet és a web 2.0 lehetőséget ad arra is, hogy újfajta kapcsolatokat alakítsunk ki. A 

diákok számára ismert környezet számtalan lehetőséget nyújt pedagógiai módszereink 

megújítására, az ismeretet átadó, és annak elsajátítását ellenőrző tanárszerepet felválthatja egy 

segítő, irányító tanárszerep. 

http://www.youtube.com/
http://www.delicious.com/
http://flickr.com/
http://www.facebook.com/
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A webkettes eszközök új platformot teremtenek az együttműködésre, egy virtuális felületet 

biztosítva lehetőséget biztosítanak a közös tartalmak létrehozására. Oktatási célra használva 

lehetőségek széles körét kínálják arra, hogy megújítsuk pedagógiai eszköztárunkat. 

 

Web 2.0 

A Web 2.0 fő pillérei a tartalommegosztás, az együttműködés, a közösségi hálózatok. (2.ábra) 

A diákok pedig ebben a virtuális térben mozognak. A pedagógusoknak meg kell ismerkednie 

az új technológiákkal, eszközökkel, végig kell gondolniuk, hogyan tudják ezeket a pedagógiai 

gyakorlatukban alkalmazni. A kor vívmányaival lépést kell tartaniuk, be kell építeniük a 

mindennapi oktatás-nevelés folyamatába. 

A Web 2.0 térhódításával párhuzamosan az oktatásban is megjelentek azok az internetes 

alkalmazások, amelyek a kollaboratív tanulást támogatják. Használatuk sokféleképpen 

alakíthatja át a pedagógiai gyakorlatot. 

A Web 2.0 új, oktatásba is bevonuló alkalmazásainak használata megváltoztatta a diákok 

tanulási módszereit. A tudás megszerzésének színterei közé bekerültek a közösségi hálózatok, 

ahol a diákok a saját maguk által létrehozott internetes közösségekben létrehoznak és 

oszthatják meg tudásukat, tartalmakat, információkat. A tanulóknak nagy gyakorlatuk van 

abban, hogy a világhálóról hogyan szerezzék meg gyorsan, hatékonyan a szükséges 

információkat, ismereteket. (INFÓNIA, 2009) 

A tanítási-tanulási folyamatokban a Web 2.0-s eszközök használatával az együttműködés új 

formája válhat mindennapi gyakorlattá, akár a tanár által irányított formában is. A tanulás 

módszerei, a tanulás környezete sok változáson esett át az utóbbi években és az interneten 

elérhető hálózatok használata a tanítás- tanulás folyamatában, elengedhetetlenül fontos. A 

tanulásban egyre nagyobb szerepet kap az elektronikus eszközökkel támogatott 

információcsere. Az interneten történő információszerzés, ezek összefüggésekbe helyezése új 

platformot kapott. A virtuális közösségekben a személyes tudás a megosztások révén 

hálózatokba szerveződik. Az iskolai gyakorlatba valószínűleg a hagyományos módszereket 

kiegészítő eszközként léphetnek be a konnektivista módszerek.  

Az internet által nyújtott kollaboratív eszközök használata során gyakori, hogy létrejön a 

virtuális felületen egy új, közösen szerkesztett produktum. A tanulási folyamat szereplői a 

tanár, a diákok, két, vagy több személy, és az a tartalom, amin együttműködve dolgoznak 
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(3.ábra). A diákok egy témában közösen blogot, gondolattérképet, fogalomtérképet, wikit 

szerkesztenek. A tanulóra ilyenkor nem csak a tanár vagy a diáktársak vannak hatással, hanem 

a közösen készített, folyton változó, egyre több információt tartalmazó, összetettebb tudástár 

is.  

 

Együttműködés 

A tanár határozza meg a tartalmakat és pedagógiai célokat, a munka folyamán azonban a 

hagyományos ismeretátadó tanárszerep helyett irányító, támogató, ellenőrző, a tanulási 

folyamatot szervező szerepbe kerül. A diákok pedig kutatók, a már meglévő tudástartalmakat 

rekonstruáló, újra feldolgozó, önállóan, illetve kooperatív tanulási módszerekkel új 

ismeretekre szert tevő egyének lesznek. A Web 2.0 és az IKT eszközök oktatásba 

bevonulásának egyik pozitív hatása éppen ez a szerepváltás lehet.  

 

7. Módszeres kutatás 

7.1 Praktikus tanácsok kereséshez 

Nincs mindenki számára azonos keresési módszer. Ahány kereső, annyi keresési stratégia, sőt 

két azonos keresés sem egyforma. Az is előfordulhat, hogy másodszorra nem találja, amit az 

első alkalommal igen. A felsorolt lépések inkább jó tanácsok, ezért érdemes végigolvasni és 

megpróbálni, mert trükköket tanulhatunk belőle. 

Mit keresünk?  

Az első lépés, amikor egy konkrét feladathoz keresünk irodalmat. Próbáljunk mielőbb túllépni 

a konkrét feladat címének kulcsszavain. Az eredményes kereséshez szükséges ismerni a 

témához kapcsolódó fogalmakat és azok szinonimáit. Ehhez először az téma alapirodalmát 

kell áttekinteni. Tantárgyi feladatnál a kötelező- és az ajánlott irodalmat jelenti. A 

kulcsszavak, tárgyszavak kiválasztásához a különböző feladatgyűjtemények is segítséget 

nyújtanak.  

Kulcsszó 

A megfelelő kulcsszó kulcs az eredményes kereséshez. A rosszul megválasztott kulcsszó 

következménye az eredménytelen keresést, nem találunk semmit. A másik szélsőséges eset, 

ha olyan nagyszámú találatunk lesz, amit nem tudunk feldolgozni. A túl kevés és a túl sok 

találat is baj, olyan mintha tűt keresnénk a szénakazalban. 
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Az első keresés, tájékozódás mely gyakran eredménytelen marad, ekkor kell változtatnunk a 

keresési stratégiánkon, a kereső rendszerek módszeresebb használatával. A kulcsszavakat 

célszerű újra átgondolni és amennyiben szükséges variálni, szemmel tartva az eredeti keresés 

célját. A kulcsszavak variálása mellett az összekapcsolásukkal szűkíthetjük a számunkra 

megfelelő (releváns) találatok számát.  

A másik lehetőség, hogy a kereső rendszer részletes keresését vesszük igénybe. A 

kulcsszavak láncolatának logikai kapcsolatát meghatározhatjuk. 

Logikai operátorok 

A keresőszavakat megfelelő logikai kapcsolatok szerint lehet keresni. 

VAGY (OR): Megkeres minden bejegyzést, amely tartalmazza a keresőszavak legalább 

egyikét. (A vagy B) 

Általában szinonim bejegyzések keresésére használható. (oktatás VAGY képzés VAGY 

tanítás)  

ÉS (AND): Megkeres minden olyan bejegyzést, amely minden keresőszót tartalmaz. (A és B) 

Ezt használjuk leggyakrabban. Többkritériumos szűkített keresésre használható (Arany ÉS 

balladák)  

NEM (NOT): Kiszűri a keresésből a keresőszavak által lefedett témakört vagy csoportot. 

(Arany NEM líra) 

Kizárásos, szűkített kereséshez használható.  

Megjegyzés: Mindig üss szóközt a logikai operátor előtt és után.  

A keresés további alakítása során a kereső rendszer által kínált keresési paraméterek beállítása 

is segíthet a hatékony keresésben. Amennyiben szeretnénk kizárni bizonyos feltételeket 

(nyelv választása) ezt a paraméterek között kell feltételként meghatározni. 

A részletes keresés módosításában segítséget kaphatunk a súgótól, melyet célszerű 

áttanulmányozni. 

Keresők 

 
A szabadszavas keresők közül a leggyakrabban használt a Google.  

Azonfelül, hogy könnyű hozzáférést biztosít weboldalak milliárdjaihoz, a Google számos 

speciális funkcióval segít, hogy pontosan azt találja meg, amit keres. 

 

A PolyMeta általános célú metakereső, amely lehetőséget nyújt tetszőleges számú Interneten 

keresztül elérhető kereső (adatbázis, forrás) egyidejű keresésére. Az eredményekből közös 

találati lista készül, amelyben az elemek fontossági sorrendbe rendezettek. 

Trükkök a google keresővel 

http://www.polymeta.hu/
http://www.polymeta.hu/
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„Idézőjel” – akkor célszerű a használata, ha a szavakat összetartozó egységként szeretnénk 

kezelni. Ez leggyakrabban nevek esetében fordul elő pl. „Budai Nagy Antal”. Amennyiben 

nem használjuk az idézőjelet egy nagy csomó felesleges találatunk lesz, mert a kereső külön a 

budai, nagy és antal szavakat keresi le. 

Mínusz jel ─  Még mindig a neveknél maradunk. A mínuszjel segítségével letilthatunk 

szavakat. Pl. Papp László életével kapcsolatosan keresek, a „Papp László” –sportcsarnok 

módon adom meg a keresőkérdést, a mínuszjel biztosítja, hogy a róla elnevezett 

sportcsarnokkal kapcsolatos találatok ne jelenjenek meg. Arra is kell gondolnunk, hogy a 

sportcsarnok kifejezés sportaréna formában is használatos. Figyelni kell arra is, hogy a 

mínuszjel után nem kell szóközt hagyni! 

..Tartomány kereső – Ha egy bizonyos időszak eseményeire vagyunk kíváncsiak ezt is 

meghatározhatjuk. Pl. magyar uralkodók az 1200-as évektől 1700-as évekig, a keresőbe ezt 

kell beírnunk: magyar uralkodók 1200..1700 Ha tovább szeretnénk szűkíteni a találatunkat, az 

idézőjelet is használhatjuk. Ennél a jelnél is kell arra figyelni, hogy a .. pont előtt és után nem 

kell szóközt hagyni. 

Címkereső – Egy adott cím keresését meg tudjuk keresni a Google Maps segítségével is, de 

ennél egyszerűbb módja is van. A Google keresőbe beírjuk a címet és a keresés elindítását 

követően egy térkép ablak nyílik meg a kifejezés alatt, első találatként. Pl. 5900 Orosháza, 

Vörösmarty utca 3. 

+ Jel -  Az olyan felesleges szavak, mint a hol, hogyan, vagy kimaradnak a keresésből. 

Viszont vannak olyan keresések, amelyeknél fontosak ezek a szavak, ezt a + jel segítségével 

tudjuk bevonni a keresésbe. Pl. a tyúk +vagy a tojás 

Jel – Üres hely kitöltése. Néha hagynunk kell, hogy bizonyos kifejezések folytatását a 

keresőkre bízzuk. Pl. Newton fedezte fel a* A keresés eredményeként Newton felfedezéseire 

vonatkozó találatokat kapunk. 

A keresők és azok keresési lehetőségeinek ismerete segít bennünket abban, hogy a 

keresőkérdésre a lehető legpontosabb választ kapjuk.  

7.2 A kutatás lépései és szabályai 

Kutatás definíciója: 

 Szisztematikus vizsgálat tények megállapítása céljából. 

 A kutatás a vizsgálódás aktív és szisztematikus folyamata, amely azt a célt szolgálja, 

hogy felfedezzünk, értelmezzünk vagy újraértelmezzünk tényeket, eseményeket, 

viselkedéseket vagy elméleteket, vagy gyakorlati alkalmazásokat vezessünk be ezen 

tények, törvényszerűségek és elméletek segítségével. 

 A „kutatás” kifejezést használjuk egy adott témára vonatkozó információgyűjtésre is. 

 A kutatás emberi aktivitás, amely intellektuális vizsgálódáson alapul, célja, hogy 

felfedjen, értelmezzen és újraértelmezzen a világ különböző aspektusaira vonatkozó 

ismeretanyagot.  
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7.2.1 Témaválasztás 

A kétféleképpen választhatunk. Előfordul, hogy kapunk egy témát, vagy több ajánlott téma 

közül választhatunk, esetleg egy tantárgy tematikájából. Szabad választás is előfordulhat, 

amikor érdekel bennünket valami, amihez kedvünk van, amit alaposan ismerünk. Az utóbbi 

esetben eredményesebbek lehetünk, hiszen olyan témánk van, amiről többet tudunk. 

Témaválasztásnál arra is kell gondolni, hogy a választott téma mennyire körülhatárolt, a 

szakirodalom mennyire elérhető. A másik fontos kérdés, hogy mennyi idő áll 

rendelkezésünkre a kutatás lebonyolítására és a kutatási eredményeket milyen formában kell 

prezentálnunk (dolgozat, kiselőadás, prezentáció). Az idő megfelelő ütemezéséhez a 

terjedelmei korlátokat is szükséges előre tisztázni.  

Az téma körülhatárolása és a terjedelem egyben rámutat a kutatás mélységére is. Ha nagyon 

elmélyedünk a témában túlságosan részletező lesz a kutatásunk, viszont ha a szükséges 

terjedelmet nem érjük el a kutatás eredményének ismertetése során, úgy fog tűnni, mintha 

nem jártuk volna kellő figyelemmel körbe az adott kutatási területet. 

Mindkét esetben a téma pontos körülhatárolása és értelmezése a fókusz megállapítása 

szükséges. 

7.2.2 Anyaggyűjtés, forráskutatás 

Tanulmányaink során számos olyan kutatást végzünk, ahol a tanár irodalom jegyzék 

segítségével irányítja a munkánkat. Ebben az esetben arra ügyelnünk, hogy a kötelező és 

ajánlott irodalom aránya megfelelő legyen. A kötelező irodalom a kutatás alapját adja, 

amelyre építhetjük a további forrásmunkák megkeresését. 

A témához kapcsolod irodalom megjelenésének ideje nagy jelentőséggel bír, hiszen vannak 

olyan tudományterületek, ahol a legfrissebb információ alapján lehetséges megítélni a kutató 

jártasságát. Ezt természetesen nem minden tudományterületről mondhatjuk el. 

Az anyaggyűjtés során a témával kapcsolatos új információknak köszönhetően újabb 

szempontok merülnek fel, a meglévők más összefüggésbe helyeződnek. 

A forráskeresés szokásos terepe a könyvtár, esetleg az Internet. De nem csak írásos források 

léteznek, forrás lehet egy magnókazetta, egy CD-ROM vagy más audiovizuális dokumentáció 

is. Egy rosszul választott forrás rányomhatja a bélyegét az egész munkára.  

- minél előbb és minél szabatosabban határozzuk meg a kutatásunk tárgyát, mert csak így 

lehet felmérni a források felelhetőségének problémáját.  

- nem elég a forrás puszta megléte, az is fontos, hogy azokat kezelni tudjuk,  

- - gyakori hiba a forrás keresésnél: túl szűk körben keressük az anyagokat. A témával 

összefüggő, de ahhoz szorosan nem kapcsolódó anyagokat is érdemes áttanulmányozni. 

Vagy előfordulhat, hogy túlságosan széles körben, nem célirányosan keressük a 

forrásokat. - a forrás kiválasztásnál szempont a hitelesség és az eredetiség. Eredeti forrás 

egy könyv, vagy egy arról írt kritikai kiadás, de nem számítható eredetinek egy újságban 

megírt cikk, vagy recenzió. 
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Igyekezni kell mindig az elsődleges források feldolgozásához. - mindezek mellett nagyon 

fontos, hogy a forrásokat ne egészben, készként vegyük át, hanem igyekezzünk a saját 

gondolatainkkal megfogalmazni, átgondolni az adott témát. - léteznek úgynevezett: szürke 

irodalmak, amelyek a még nyilvánosságra sem került forrásokat takarják. 

7.2.3 Kivonatolás, jegyzetelés, cédulázás, vázlat 

A jegyzetelés célja, hogy a feldolgozott irodalomban talált, a mi szempontunkból 

legfontosabb információt feljegyezzük. Ugyanakkor a saját gondolatainkról, a téma feldolgosa 

során felmerülő további kérdéseinkről is feljegyzéseket készítünk.  

A cédulázás, jegyzetelés során figyeljünk arra, hogy a felhasznált irodalom bibliográfiai 

adatait is rögzítsük, hiszen a hivatkozások, irodalomjegyzékek készítését pontosabbá teszi, és 

a befejező szakaszban kevesebb időt kell eltöltenünk a felhasznált források adatainak 

keresgélésével. Manapság gyakran készítünk fénymásolatokat, ne feledjük ezekre is rögzíteni, 

hogy honnan másoltunk. 

1. Cédulázás 
Mi szerepeljen a cédulán: - bibliográfiai adatok: - a forrás feltüntetése (rövidített 

változatban), szerző neve, lapszám - fontosnak tartott tények, megállapítások, tények, 

gondolatok kiírása - szerző gondolatainak pontos idézete, vagy annak saját gondolatok 

általi visszaadása Léteznek ötlet-cédulák, melyek a kosza ötleteket hivatottak 

rögzíteni, vagy a probléma-cédulák, melyek az irodalom feldolgozás közben felmerülő 

problémák megközelítési módjait taglalják. 

2. Jegyzetelés 
A felhasznált forrásokból kiemelt gondolat, lehet szó szerint a szerzőtől származó, de 

lehet a saját összefoglalásunk.  

3. Vázlat 

Vázlatra azért van szükségünk, mert a feldolgozandó téma struktúráját alkotjuk meg, 

amely abban segít bennünket, hogy a dolgozat, tanulmány megírásakor ne térjünk el a 

gondolatmenetünktől. 

7.2.5 Formába öntés (tartalmi és formai követelmények) 

A szöveg egyik alapkövetelménye, hogy legyen következetes. Tartalmát tekintve törekedjünk 

arra, hogy a források alapján saját szöveget alkossunk. Ez nem egyszerű feladat, hosszú 

tanulási folyamat eredménye. 

A szövegben fontos gondolatokat, megállapításokat, vagy azokat a szavakat, amelyek a 

szöveg struktúráját alkotják – kulcsgondolatokat kiemelhetjük dőlt betűvel. 

Amennyiben a téma lehetővé teszi, tegyük a szöveget ábrákkal, képekkel szemléletesebbé, de 

ügyeljünk arra, hogy a beillesztett, elemek szépek legyenek és jól illeszkedjenek tartalomhoz. 

A kellően összerendezett tartalom értékét növelhetjük, ha az elkészült szöveg is rendezett és 

szép lesz. 
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A szöveg tagolását nagymértékben meghatározza a téma, egy aranyszabály minden téma 

feldolgozása során létezik, hogy legyen eleje, közepe és vége. A gondolatmenet tagolását 

lehetőleg fejezetekkel, címekkel ellátott szövegegységekbe rendezzük. 

Ma az a legtermészetesebb, ha szövegszerkesztőben készítünk szöveget. Fontos részletek, 

amikre ügyelnünk kell: 

 betűméret (az optimális méretet a kiválasztott betűtípus befolyásolhatja), 

 betűtípus (vannak elterjedt típusok, lehet mást is használni), 

 sorköz (egyes vagy másfeles sorközt használjuk), 

 margó (gondoljunk a kötésre vagy fűzésre, amihez helyet kell hagynunk) 

 oldalszámozás (nagyon hasznos dolog, de figyeljünk rá, hogy a címlapot ne 

számozzuk meg), 

 szöveg elrendezése (legtetszetősebb forma a sorkizárt, de figyeljünk az idézetekre) 

 a lapokat összeszedve, fűzve, összetűzve vagy dossziéban gyűjtsük össze. 

7.2.6 Idézés, hivatkozás 

„A szó szerint idézett szövegrészeket (citátumokat) betűre pontosan, az eredeti helyesírás és 

szórend szerint kell leírnunk, ugyanis ez a korrekt hivatkozási mód.” 7 

A tartalom szerinti idézés egyik jellemzője a szakmai dolgozatok készítésének. Ebben saját 

szavainkkal átfogalmazzuk a mondanivalót, de ettől még hivatkoznunk kell a szerzőre. 8 

A szakmai dolgozatokat a felhasznált irodalom jegyzéke zárja, ahol felsoroljunk azokat a 

műveket, amelyek segítségével és használatával készítettük el kutatásunk összefoglalóját. 

A felhasznált irodalom bibliográfiai adatokat tartalmaz, formai szabályát a könyvtárak által 

alkalmazott leírásnak megfelelően készítjük el. 

8. Tudástérképek 

8.1 Fogalomtérkép (concept map) 

„A fogalomtérkép kidolgozója Joseph D. Novak (1977), létrejötte pedig a konstruktivista 

pedagógiához köthető. Az eszköz célja, hogy az új ismeretek maradandó tanulásához 

elengedhetetlen, már meglévő ismeretek halmazában a grafikus ábrázolás segítségével 

rendszert teremtsen. Módszere lehetővé teszi, hogy az új ismereteknek a meglevőkhöz 

kapcsolása révén gyorsan átlássuk az ok-okozati összefüggéseket, megítélhessük a részelemek 

jelentőségét a teljes ismeretkör szempontjából. A fogalomtérképek rendszere a tartós, 

maradandó tudáshoz szükséges gondolkodásmód elsajátítását segíti a fogalmak és az 

összefüggések vizuális reprezentációjával. 

                                                           
7
 http://www.avf.hu/adatok/elolap/AMT/Tanulasmodszertan.pdf 

8
 http://www.avf.hu/adatok/elolap/AMT/Tanulasmodszertan.pdf 
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A fogalomtérkép ábrája az egyes fogalmakat és a közöttük fennálló kapcsolatrendszert 

reprezentálja: a fogalmakat vonalak és nyilak kötik össze, az összekötő vonalakon szereplő 

szavak jellemzik az egyes fogalmak közötti viszonyt. Az egyes fogalmak és azok kapcsolati 

rendszere hálózatot alkot, amely vizuálisan jeleníti meg a fogalmi rendszert. A 

fogalomtérképezést igen sok területen használják, a legfontosabbak ezek közül: 

 jegyzetelés: a dokumentumban szereplő fogalmak és kapcsolataik, hierarchiájuk, 

 új tudás létrehozása, 

 intézményi tudás megőrzése, 

 kollaboratív tudásmodellezés, 

 egy csapat vagy szervezet megosztott közös víziójának és tudásának létrehozása, 

 útmutató-tervezés (instructional design): egy induló fogalmi keret a további információkhoz és 

tudáshoz, 

 értelmes tanulás (meaningful learning) elősegítése, 

 komplex ismeretek átadása (mindezekről részletesen: Habók 2007a, 2007b). 

A 2. ábrán a trialogikus tanulás fogalmi rendszerét, a MapIt vitakövető alkalmazás elméleti 

keretét ábrázoljuk fogalomtérkép segítségével. 

2. ábra: A trialogikus tanulás ábrázolása fogalomtérkép segítségével (CMapTools) 

 

8.2 Gondolattérkép (Mind Map) 

A gondolattérkép egy központi fogalom köré épülő, azzal összefüggő, belőle levezethető 

fogalmak, témák, részelemek rendszerének képi megjelenítése, ahol a fogalmak hálózata 

fastruktúrát alkot. A gondolattérképezés megalkotója Tony Buzan (1991), aki a módszert és a 

hozzá társuló IKT-megoldásokat egyszerre dolgozta ki. A térkép felépítése hierarchikus, 

központosított, a fogalmakat, kapcsolatukat leíró kifejezéseket és képeket vonalak kötik össze, 

s ezek alkotják a fogalmak és a képek kapcsolati hálózatát. A gondolattérkép alkalmas egy 

(tudományos vagy a mindennapi életben felmerülő) probléma kifejtésére, egy munkafolyamat 

megtervezésére, egy feltárandó terület elemei közötti összefüggések bemutatására és 

elemzésére, de felhasználható egy megbeszélésről szóló emlékeztető készítésére is. Mivel a 

két információfeldolgozási csatornát – a verbális és a vizuális kommunikációt – egyszerre 

alkalmazza, mélyebb és átfogóbb gondolkodást és információfeldolgozást tesz lehetővé, 

mintha csak szövegben, lineárisan fejtenénk ki egy adott témát. Abban is segít, hogy 

http://www.ofi.hu/site/upload/2009/09/2009-01-ta-tobbek-egyuttmukodo-02-big
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gondolatainkat rendszerezzük, és könnyen átlátható módon megosszuk másokkal. A 

gondolattérkép rugalmasan átszerkeszthető, kiegészíthető, az új ismeretek könnyen 

beilleszthetők a megfelelő helyre, hiszen mindig előttünk áll az egész folyamat kerete. Éppen 

ez a tulajdonsága teszi hatékony tanulássegítő eszközzé: remekül használható ismeretek 

kiemelésére, csoportosítására, asszociációk megjelenítésére. Közösségi produktum, tehát 

ideális az aktív tanulási modell (activity theory) megvalósításához is (Gyarmathy 2001). 

A gondolattérkép készítése során egy központi fogalomból vagy témából indulunk ki, erre 

vonatkoztatva építjük fel a hozzá kapcsolódó fogalmak, jellemző tulajdonságok rendszerét. A 

fogalomtérkép készítése során viszont több fogalmat fejtünk ki és kapcsolunk össze egy 

gondolatmenetnek megfelelően, rendszerint hálózatos formában. 

A két technika topológiája tehát alapvetően különbözik: míg a gondolattérképek elsősorban 

sugarasan felépülő fastruktúrák, a fogalomtérképek nemcsak ilyenek lehetnek, hanem 

bonyolult, akár többpontos hálózatokat is alkothatnak. 

A gondolattérképek felhasználási területe rendkívül széles körű, ezek közül a legfontosabbak: 

 tervezés, 

 problémamegoldás, 

 összegzés készítése, 

 ötletvihar (brainstorming), 

 jegyzetelés, 

 tananyag, szövegrész feldolgozása, 

 előadásra való felkészülés, 

 tervezés, szervezés, 

 kreatív gondolkodás” 
9 

Egy példa Gyarmathy Éva nyomán: 

 

                                                           
9
 Molnár Pál – Kárpáti Andrea :: Az együttműködő tanulás támogatása az oktatási informatika eszközeivel: 

MapIt vitatérkép In.: http://www.ofi.hu/tudastar/molnar-pal-karpati 
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Ösztönösen biztosan készítettünk már hasonló gondolattérképet, a tudatos használata még 

hatékonyabbá teheti a tanulásunkat. 

Trükkök: 

 mindig olvashatóan írjuk  

 olyan papírra, ami később is megmarad, 

 írjunk rá dátumot, 

 csoportosítsuk tantárgyakhoz, témákhoz. 

Összegzés 

Az emberiség története során számtalan alkalommal próbálkozott az egyetemes tudás 

összegyűjtésére, gondoljunk az alexandriai Museion (Múzsák temploma) az ókori világ 

leghíresebb könyvtárára, amely egyben kutatóbázis is volt, hiszen állatkert, botanikus kert, sőt 

csillagvizsgáló is működött benne.  

Az ókor Rómában már közkönyvtárat is építettek, amelynek terveit nem más, mint Caesar 

készítette, de elkészülését már nem érte meg.  

Az internet megjelenését megelőzően a belga Paul Otlet és Henri La Fontaine  létrehozta a 

Mundeumot (http://www.mundaneum.be), ami egy gigantikus tudástár. A Mundaneum 

katalóguskártyák millióira épül, amelyek minden információt tartalmaznak a könyvekről és 

témák, régiók, címszavak szerint csoportosítják a különböző műveket. A rendszer ráadásul 

kereszthivatkozásokat is tartalmaz. A katalóguskártya-rendszer 1895 és 1930 között jött létre. 

A kártyák tárolására Otlet külön bútorokat is készített. A gyűjteményből napjainkra 16 millió 

kártya maradt meg. Neki köszönhetjük a könyvtárakban használt Egyetemes Tizedes 

Osztályozás megalkotását. 

Otlet több mint száz évvel az internet előtt már használta a világháló és a tudáshálózat 

fogalmakat, őt tartják számon az információtudomány atyjaként. 

Az emberi gondolkodás sajátja a rendszerezés, osztályozás – különbözőségek és hasonlóságok 

alapján. Bár ezt folyamatosan gyakoroljuk, mégis tudatosan ritkán gondoljuk át és még ennél 

is kevesebb alkalommal próbálunk változtatni a gondolkodásunkon, pedig a körülöttünk oly 

gyorsan változó világ egyre intenzívebben késztet bennünket.  

A gyerekek már megváltoztak (digitális bennszülöttek), most rajtunk szülőkön, 

pedagógusokon, könyvtárosokon van a sor. 

A nagyszerű felfedezések, találmányok és gondolatok gyakorta parányi elgondoláson 

alapulnak, számtalan kiváncsi, a dolgokat másként látó embereknek köszönhetően. Fel sem 

tudnánk sorolni azoknak a mindennapi tárgyaknak a listáját, amelyek ilyen módon 

keletkeztek.  
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