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A felsőoktatásba belépő hallgatók gazdag belső reprezentációval rendelkeznek az 
iskola világáról. Megvan a saját gondolatok és elképzelésük a tanuló és tanulás 
viszonyáról, a különböző tantárgyakról, önmaguk és a tanári szerepről.  Az előzetes 
nézetrendszertől függ, hogy a tanítóképzés folyamán mi hasznosul a korábbi 
tapasztaltokból, egyfajta szűrőként funkcionál. Ezt a szűrőként funkcionáló 
nézetrendszert kell konceptuális váltások sorozatán keresztül tudományosan helytálló 
rendszerré formálni. Különösen igaz ez a matematika tantárgyra, amelyhez való 
hozzáállás az egyik legrosszabb a tantárgyak közül. A „nem vagyok reál 
beállítottságú”, és az „én ezt soha nem tudtam” típusú, a közoktatás 12 éve alatti 
berögződéseken a felsőoktatásban eltöltött idő alatt nagyon nehéz, vagy szinte 
lehetetlen változtatni, ha a szokásos oktatási formákkal dolgozunk. A hallgatók 
hozzáállása és előzetes tudása miatt a nézetrendszer megváltoztatása nehézségekbe 
ütközik. Számos kutatás (például Richardson, Wubbels, Tillema kutatásai) bizonyítja, 
hogy a nézetek tapasztalati úton történő megváltoztatása hozhat sikereket. A fent 
említett kutatók vizsgálatai alapján elmondható, hogy reflexív gyakorlatok elemzése 
során tartósabb nézetváltozás következik be. 

 
Elmélet 
 
„A reflektív szemlélet igyekszik magába ötvözni a pedagógiai tudásról, a pedagógiai 
döntésekről és gondolkodásról, valamint a pedagógusok hiteiről és koncepcióiról 
összegyűlt ismereteket.” (Falus Iván) 

A reflektíven gondolkodó pedagógus miközben folyamatosan értékeli és módosítja 
az alkalmazott módszereket, szakmai fejlődését is tudatosan irányítja. Ez a céltudatos, 
strukturált gondolkodás az elméletet és a gyakorlatot összekapcsolja, és a fejlődést 
célozza. A tanításban eltöltött idő és a tapasztalat növekedésével nem válik senki 
szakértővé, ehhez szintén reflexív gondolkodásra van szükség (Dewey, 1997). Donald 
A. Schön (1983) munkája alapján elmondható, hogy ha valaki a tanítási folyamat során 
él a reflexió módszerével, akkor abban a pillanatban tud módosítani az eredeti tervein. 
Másik reflexiós formára, a tevékenység utáni reflexióra pedig azért van szükség, hogy 
a már megvalósult tevékenységet tudjuk elemezni. Így a későbbi oktatási szakaszra 
kidolgozhatunk új eljárásokat, amiket aztán megvalósíthatunk, és újraelemezhetünk. 
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Ez a körforgás kell, hogy jellemezze a munkájára igényes, reflektíven gondolkodó 
tanárt.  

Ahhoz, hogy a hallgatók ne érezzék frissen kikerülve a felsőoktatásból, hogy a 
gyakorlati tapasztalataik nem egyeznek a tanultakkal vagy a tanításról, tanulásról 
bennük élő képpel, nagyon sok a tennivaló a felsőoktatás évei alatt.  Az elméleti és a 
tapasztalati tudás közötti szakadékot szűkíteni kell. Ehhez kell hozzájárulnia a 
pedagógusképzés módszertan kurzusainak. A reflektív tanítás során a tanulási 
folyamat közben elemző gondolkodást fejlesztünk, biztosítjuk, hogy a tevékenység 
folyamatos önellenőrzést tartalmazzon. A reflexív tanító a reflexív módszereknek két 
fajtáját alkalmazza: egyrészt reflektál a gyermekek közötti történésekre, másrészt a 
saját személyére, elemzéseket végez saját tevékenységére. 

 
Fő rész 
 
A pedagógussá válás folyamatában nagy szerepe van a személyes tapasztalatoknak, 
amelyek a közoktatásban az iskolákról, tanításról, tanulásról kialakulnak. 
Pedagógusképzés során ezek a tapasztalatok folyamatosan változnak, tudatalatti 
nézetekké (kognitív jellegű, értékelő komponensekkel) és attitűdökké (affektív jellegű) 
alakulnak. Bagdy Emőke kutatásai is bizonyítják, hogy a pedagógussá válás 
folyamatát ezek a „rejtett tartalmak” nagyon erősen befolyásolják. Az, hogy mit és 
mennyire tanul meg a későbbiekben a hallgató, ettől függ (Bagdy, 1996). A konstruktív 
gondolkodók szerint, ahhoz, hogy a tanulási folyamat elinduljon, olyan új információkra 
van szükség, amely a belső értelmezési kerettől, belső struktúrától eltér. Így fellép az 
a belső perturbancia, amely során a tanulási folyamat elkezdődik. A hallgatók 
tantárgyakhoz fűződő kapcsolatában is meg kell történnie a konceptuális váltásnak, 
mert különben nem fogják komolyan venni a feladatuk fontosságát. Ha 
nézetrendszerük feltárásának nem tulajdonítunk jelentőséget, akkor elveszik az 
elméleti ismeret és a tanítási tapasztalat összhangja. Ezért is hívja fel Richardson a 
figyelmet arra, hogy a hallgatók motivációjának fejlesztése a mozgatórugója az egész 
oktatási folyamat sikerének. Amikor a hallgató már képes befogadni a nézeteitől eltérő 
ismereteket, azután következhet csupán, hogy az elméleti és a gyakorlati 
tapasztalatok alapján differenciált képet alakíthassunk ki a hallgatókban.  Másik 
érdekes megfigyelés továbbá, hogy a hallgatók még a főiskola végén is diákként 
gondolkoznak magukról. Ezért igen fontos feladat, hogy a tanári szerepbe való 
átváltást, és ezzel együtt a nézetrendszerük megváltoztatását is segítsük 
tanulmányaik folyamán.  A hallgató tanítási kompetenciáinak felépítése a tapasztalati 
tanulásra kell, hogy építkezzen. A tantárgypedagógia tantárgy keretein belül ezeket a 
kutatási eredményeket felhasználva időről időre fejlesztjük a módszereket a tanító 
szakos hallgatók szaktárgyi, szakmódszertani tudásának fejlesztése, és a 
matematikához fűződő nézeteik megváltoztatása érdekében. Ennek egy nagy 
problémás pontja a pozitív tanulási környezet megteremtése. A tantárgypedagógia 
kurzusok kapcsán a hallgatók által érzett feszültséget igyekszünk megszüntetni. 
Kollegiális viszony kialakítására törekszünk, így érve el, hogy saját érdekből kell, hogy 
az önálló tanulás elinduljon. Valamint igyekszünk a matematika tárgy iránt érzett 
ellenérzetüket is felszámolni a pozitív tapasztalatok átélésének segítségével.  

A tantárgypedagógia kurzus folyamán, az elméleti ismeretek és a feladatok 
begyakorlása mellett olyan tanulási környezetet igyekszünk teremteni, amelyben sok 
értelmezést igénylő probléma van. Igyekszünk nem rohanni a tananyag elsajátítása 
során. Hétről hétre új megoldandó problémák elé állítjuk a hallgatóságot. Rajzokkal, 
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tablókkal, táblázatokkal és videofelvételekkel egészítjük ki az oktatási folyamatot. 
Hallgatóknak saját módszertani anyagokat is kell készíteniük. Különböző választott 
műveltségterületes hallgatónk érdeklődését úgy igyekszünk felkelteni, hogy a 
tantárgyak közötti kapcsolatot erősítjük. Az alább látható képeken (jobb felső kép) 
például az mutatkozik meg, ahogy az iskolakertben matematikával összefüggő 
alkotásokat készítettek a hallgatók. A gyakorló iskola diákjai is gyakran teszik 
tiszteletüket az udvaron, ahol szívesen játszanak a hallgatók által készített játékokkal. 
Ezekben a feladatokban benne van az utánajárás a témához tartozó tananyag, 
módszertan után. Valamint át kell gondolniuk, hogy mit és hogyan tanítanának az 
elkészített demonstrációs eszközzel. Néhány példa a hallgatók által elkészített, és 
utána bemutatott, elemzett eszközök közül: 

 

 
 

Kurzusaink során alkalmazott reflexiós folyamat minden elemét igyekszünk úgy 
alakítani, hogy az szakmai fejlődésük szolgálatában álljon. Elemzések során 
megbeszéljük, hogy a látott vagy halott esemény alkalmával mi történt és miért, mitől 
volt hatékony. Olyan kérdéseket járunk körül, mint például: Mit tapasztaltam? Hogy 
éreztem magam az órán? Mi volt az eseményben a jó és a rossz? Mi minek volt az 
oka és következménye? Mit lehetne másképp tenni? Értékítéleteket fogalmazunk meg. 
Egy-egy foglalkozás során az első lépés a ráhangolódás, amikor a célkitűzések, 
problémafelvetések során az előzetes tudás, személyes tudás aktiválására 
törekszünk. A jelentésteremtés folyamatában ismerkedünk az új információkkal, ekkor 
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történik az információfeldolgozás. A megértési folyamatot nyomon követése közben 
hidat építünk a meglévő és új ismeretek között, hogy a lehorgonyzás bekövetkezzen. 
Majd a reflektálásnak a történésekre. Az újonnan tanultak megszilárdítása intenzív 
gondolatcsere következtében tud bekövetkezni, miközben folyamat-, és önértékelést 
hajtanak végre. Sok esetben alkalmazzuk a videoprotokolltréninget. A különböző 
fogalmakkal nem az oktató ismerteti meg verbálisan a hallgatókat, hanem videófelvétel 
segítségével mutatjuk be az ajánlott módszereket az egyes témákhoz, így tiszta 
modelljét kapják a hallgatók az oktatási folyamatnak. Másik esetben mikrotanítást 
végeznek a hallgatók. Ebben az élő demonstrációban a bemutatott technikák után 
megbeszéljük azokat az ismereteket, amelyekről szó volt, valamint a hallgató 
viselkedési formáit, kifejezőkészségét. Tantárgypedagógia órákon gyakran 
alkalmazzuk Kolb és Fry négy lépéses modelljét, amelyet az alábbi táblázat mutat.  

A tapasztalati tanulás lépései Cselekvés 

Gyakorlati tapasztalás Módszer, probléma felvetése demonstráció, videófelvétel 
segítségével. 

Reflexió Hallgatók elgondolkodnak a módszerek fejlesztésén. 

Tanulás: absztrakció Szakirodalmat keresnek, társakkal beszélgetnek. 

Kísérletezés Új lehetőségek kipróbálása például mikrotanítás 
segítségével. 

 
A reflexió szakaszában a hallgatók megnevezik és elemzik érzéseiket. Így 

könnyebben megérthetik, hogy a későbbi munkájuk során a tanulóknak mik a 
szükségleteik és képességeik. A reflexió a fejlődés kulcsa. Fejlődés csak úgy érhető 
el, ha a cselekedeteinken elgondolkodunk, elemezzük és további megoldásokat, 
lehetőségeket keresünk. Mivel az ezirányban folytatott kutatások bizonyítják, hogy a 
pedagógusi tudás négy részből tevődik össze. Ezek a következők: elméleti tudás, 
gyakorlati tudás, nézetek, attitűdök. Ezért a képzés egésze folyamán arra törekszünk, 
hogy mind a négy részterületet fejlesszük, alakítsuk. A tantárgypedagógia kurzus után 
jutnak el a hallgatók az első gyakorlataikra. A hallgatók gondolkodása és 
tevékenységük a kezdeti idealizmusuk és optimizmusuk mellett saját tanulási 
tapasztalataikra épül, a nevelés valós folyamatairól és ezért a valós gyermekekről 
keveset tudnak. A saját gyermeki mintájukat általánosítják az összes gyermekre. Majd 
mikor a gyakorlatuk során valósággal való megismerkedés szakasza lezajlik, kezdik 
felmérni a helyzetet, képesek felismerni a problémákat. Utána újra el kell mélyíteni a 
gyakorlatok során szerzett ismereteket. Erre tanulmányaik utolsó előtti félévében az 
Elemi matematika kurzus során kerülhet sor, amikor a továbblépés lehetősége 
mutatkozik, ahol a hallgatónak van lehetősége reflektálni. Eközben még elméleti, 
gyakorlati tudását gazdagíthatja. 

 
Összefoglalás 
 
A reflektív oktatás során létrejön egy általános, tantárgytól független tanulássegítési 
modell. Ennek nagy része a hallgatók öntevékenysége során alakul ki. 
Tantárgypedagógiai kurzus során igyekszünk a hallgatókban kialakítani az a tanulást, 
amely a folyamatos, ciklikus önképzésen alapszik.  
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A fenti ábra mutatja, hogy a folyamatos reflexió hatására megváltoztatható a 
hallgatók attitűdjei, nézetei, átalakulhat és fejlődhet tudásuk. Így képesek lesznek 
igazodni a későbbi, pályájuk során felbukkanó, aktuális szakmai kihívásokhoz. 
Jövőbeni terveink között szerepel a tantárgypedagógiai kurzusok további fejlesztése, 
további tananyagok gyártása. Az új mintatanterveknek köszönhetően bekerült a 
tananyagba a digitális matematikaoktatás is. Ebben rejlő lehetőségek is adnak a 
reflektív oktatással kapcsolatos munkánk folytatásába lehetőségeket.  
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