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TERVEZÉS ÉS TANULÁSI EREDMÉNYEK



Néhány idézet:



„Az egyetlen, ami gátol engem a tanulásban, az az oktatás.”
Albert Einstein 

„A tanáraim szerint valami nincs rendben velem… 
Apám is ostobának vélt, és magam is csaknem elhittem magamról, 
hogy buta vagyok.”

„...az iskolai napok szorongással töltöttek el. 
Nem volt kellemes érzés, amikor rájöttem, hogy a verseny még 
jóformán el sem kezdődött, és én máris reménytelenül kiszorultam 
és lemaradtam.”

„Az iskolában egyáltalán nem olvastam, és nagyon rossz jegyeim 
voltak... A középiskola utolsó előtti évében, a második héten úgy 
döntöttem, nem folytatom. Az iskolai tanulás csak kínlódást 
jelentett számomra...”

Thomas Alva Edison

Winston Churchill

Cher (amerikai énekesnő)

Gyarmathy Éva gyűjtése



Persze ma Magyarországon 

már egészen más a helyzet...

...hiszen MI tanítunk!



Az EKKR és az MKKR kulcsfogalma:
a tanulási eredmények

A képzés végére a tanulással elérendő követelmények: 

1. ismeretek („tudás”)
2. képességek
3. attitűdök (elkötelezettségek)
4. autonómia, felelősségvállalás

Képzési eredmények = képzési célok

A tanuló eredményei = az oktató szándékai

Megfelelő értékelési kritériumok szükségesek, 
amelyekkel megítélhető, hogy az elvárt tanulási 
eredményeket sikerült-e elérni.

≠?

DESZKRIPTOROK

≠ !



IDÉZET/MOTTÓ

„Jó lenne, ha az iskola a jövőre készítene fel, 
nem pedig egy letűnt társadalom igényeit 
próbálná kiszolgálni. 
A munkaerőpiac átalakult... 
Egyre új szakmákat kell kitanulni... 
Nem sok olyan foglalkozás van, ami biztosan túlél 
majd egy teljes emberi életet. 
...fogalmunk sincs, hogy milyen lesz a világ, amikor a 
gyerekeink felnőttek lesznek.”

(Leena Pöntynen, a finn oktatási rendszer szakértője)



IDÉZET/MOTTÓ

„A zsúfolt tanterv miatt nincs elég idő 
a gondolkodtatásra, 
ezért még a jó tanulók is többnyire magolnak, 
a gyerekek többsége pedig a tudását képtelen 
alkalmazni.” 

(Lannert Judit oktatáskutató)

A szemantikus tudás (ismeret) túlhangsúlyozódik
A képességek, attitűdök és az önállóság 

elhanyagolódnak 



Hagyományos Tanulási eredmény alapú

Tanárközpontú
Tanulóközpontú:
saját tanulásáért felelős tanuló 
+ a teljesítményre reflektáló tanár

Tananyag- és 
folyamatszabályozású

Eredményközpontú:
Cél az egyéni fejlődés támogatása

Bemenet alapú 
(óraszám, időtartam...)

Kimenet-, tevékenységalapú:
Tanulási eredmények, 
tanulási támogatás

Értékelés: 
főleg reproduktív

Fejlesztő értékelés: önértékelést 
célozza, tevékenységre való 
alkalmasságot értékeli



CÉLOK A TANTERVEKBEN

• Ezeknek kellene eredményként manifesztálódni 

• Külön kulcskompetencia a NAT-ban: 

„a hatékony, önálló tanulás”!

...az ember képes kitartóan tanulni, saját tanulását 
megszervezni, egyénileg és csoportban egyaránt, 
ideértve a hatékony gazdálkodást az idővel és az 
információval.”



Deszkriptorokat azonosítunk...



Melyik deszkriptor?

• Önálló szövegalkotás (sokszor)

• Nyomtatott és elektronikus formájú irodalmi, 
ismeretterjesztő, publicisztikai szövegek önálló 
olvasása és megértése

(Magyar 5–12.)

• ...képessé váljanak az önálló tájékozódásra, 
véleményformálásra és cselekvésre.

(Történelem 1–12.)



Melyik deszkriptor?

• ...szövegekben megjelenített értékek, erkölcsi 
kérdések, motivációk, magatartásformák felismerése, 
értelmezése.

(Magyar 5–12.)

• Nyíljon lehetősége önálló feladatmegoldásra, ismerje 
meg azon források használatát (szótárak, kézikönyvek, 
nyelvtankönyvek, gyakorlóanyagok, elektronikus 
források stb.), amelyek segíthetik az önálló munkában.

(Élő idegen nyelvek)



Melyik deszkriptor?

• ...vélemény szóbeli és írásbeli megfogalmazása az 
olvasott szövegek szereplőinek cselekedeteiről, 
érzelmeiről, gondolatairól, a szövegekben megjelenő 
emberi helyzetekről

(Magyar 5–6.)

• A tájékoztató és véleményközlő műfajok közötti 
különbség (pl. hír és kommentár)

(Magyar 7–8.)



• Törekvés a hallott szöveg üzenetének dekódolására

• Az idézés formai és etikai szabályai; a forráskritika 
technikáinak ismerete

• Önálló kézikönyvhasználattal törekvés a 
normakövető helyesírásra

(Magyar 9–12.)



• Folyamatábra, diagram elemzése

• Önálló információgyűjtés adott témához különböző 
médiumokból, rövid szöveges tartalmi ismertető 
készítése

• Feltevések megfogalmazása egyes társadalmi-
történelmi jelenségek, intézmények hátteréről, 
feltételeiről, okairól; érvek gyűjtése a feltevések 
mellett és ellen

(Történelem 7–8.)



• ...feltevések mellett és ellen szóló érvek kritikai 
értékelése

• Egy történelmi oknyomozás megtervezése

• Egy-egy korszak komplex jellemzése...

• Az adott téma tanulmányozásához leginkább megfelelő 
térkép kiválasztása

(Történelem 9–12.)

• Saját vélemény érthető megfogalmazása, a tárgyilagos 
érvelés és a személyeskedés megkülönböztetése

(Történelem 5–12.)



• ...felelősségvállalás az eredményért

• Az önálló tapasztalat- és tudásszerzés, valamint a 
képességek kibontakoztatásának és a műveltség 
fejlesztésének igénye

(Az önállósodás, a függetlenedés igénye, a saját 
értékek érvényesítésének igénye –a pedagógus 
helyes magatartása esetén – háttérbe szorítja, sőt 
egy idő után szükségtelenné is teheti a külső 
motivációt.)

(Matematika 1–12.)



• A nemi élettel kapcsolatos személyes felelősség 
felismerése, alapvető morális és egészségügyi 
szabályok betartása mellett szóló érvek bemutatása

(Biológia 7–12.)

• A személyes felelősség tudatosítása, a szülő, a 
család, a környezet szerepének bemutatása a 
függőségek megelőzésében

(Biológia 5–12.)



• Az ismeretek alkalmazása a fenntarthatóság és az 
autonómia érdekében a háztartásokban

(Biológia 9–12.)

• Függőségek közös jellegzetességei, a megelőzés 
lehetősége és felelőssége

(Biológia 7–8.)

• Aktív és felelős döntések meghozatalára képes 
állampolgárrá váljanak

(Földrajz 9–12.)



• ...a nyilvános beszéd szabadsága és felelőssége

(Mozgóképkultúra és médiaismeret 9–12.)

• Információforrások önálló kiválasztása, önálló 
információszerzés

(Sok tárgyban 7–12.)



Az MKKR hogyan érvényesüljön 
a tanár terveiben?
• A tanmenetben jelenjen meg!

• Az óratervezés céljai között jelenjen meg!



Miképp értékeljük
diákjainkat?

A5, 120 oldal 



• Nemcsak a TUDÁST szükséges értékelni, 
hanem a többi három deszkriptort is.

• A képességeket:
• ez még elég gyakori, de nagyon

kevés képességre irányul

• Az attitűdöket, autonómiát és felelősségtudatot:
• alig fordul elő ezek értékelése 

• Ezek hogyan értékelhetők?

• önálló tevékenység
• kooperatív pár- és csoportmunka
• projektmunka 



Miképp értékeljük diákjainkat?

• Az MKKR szelleme is elvárja:

mérésmetodikai elvek érvényesüljenek
• érvényesség

• megbízhatóság

• objektivitás 



• ÉRVÉNYESSÉG = VALIDITÁS

• fogalmi:
• amit megtanítottunk

• tartalmi
• a kérdés megfogalmazása

Mikor volt a mohácsi vész?

Mi az endoplazmatikus retikulum funkciója?

KÉT PÉLDA:

Mely kérdőszavak használatát tanácsos kerülni?



• MEGBÍZHATÓSÁG = RELIABILITÁS
• A teljesítmény függjön össze a tudással.

Példák hibás feladattípusra:

• eldöntendő kérdés

• többszörös választáskombináció

• OBJEKTIVITÁS
• Az értékelés a teljesítményre vonatkozzon.

• Ne függjön a tanár és a diák személyétől.

• Mit tegyünk, ha 

nagyon eltérő munka → hasonló teljesítmény ?

teljesítményre

(véletlen ráhibázás)



Köszönöm, hogy megtiszteltek

figyelmükkel!



Mándics Dezső
www.mandics.hu


