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Az európai oktatási rendszerek egyik problématerülete a végzettség 
nélküli iskolaelhagyás. Magyarországon 2018-ban a korai iskolaelhagyók, 
vagyis azok aránya, akik 18-24 évesen legfeljebb alapfokú végzettséggel 
kerülnek ki az oktatásból, 12,7 százalék volt, ezt 95 ezer fiatal felnőttet 
jelent, és az Európai Unióban a hatodik legmagasabb, ezt az arányt, 
igazodva az uniós irányokhoz 2020-ra a kívánatos 10%-alá kívánja a 
kormányzat mérsékelni (Mártonfi, 2014). Annak érdekében, hogy ez 
megváltozzon, számos új tanulástámogató pedagógiai módszert 
szükséges kidolgozni és elterjeszteni az alapfokú oktatásban résztvevő 
pedagógusok számára, valamint a pedagógiai szemléletváltás elősegítését 
is támogatni szükséges. 

 
Differenciált tanóraszervezés 
 
Az innovatív, új módszerek használatának szükségessége ma már nem 
lehet megfontolás tárgya a pedagógus részéről, ez ma már alapvető 
elvárás a tanítás-tanulás folyamatában, hiszen a hatékony 
tanóraszervezés alapfeltétele. A kérdés inkább csak az lehet, hogy milyen 
módszereket, technikákat érdemes alkalmazni az adott tanórán. 

A tanulók eltérő képességeinek, attitűdjeinek köszönhetően fontos, 
hogy a pedagógusok széleskörű módszertárral rendelkezzenek, és mindig 
az adott oktatási helyzethez alkalmazkodva döntsenek arról, hogy milyen 
módszerek alkalmazása segíti leginkább a tanulók munkáját, tanórai 
aktivitását. 

A tanórákon alkalmazott hatékony módszerek alapvetően 
differenciáláson alapulnak, amely egy olyan  szemlélet, ami 
természetesnek veszi a tanulók közötti különbségeket. Azt is 
természetesnek veszi, hogy a diákok számára biztosítani kell a szükséges 
tanulási feltételeket, annak érdekében, hogy minden tanuló azt kapja, 
amire a fejlődéséhez szüksége van (Musza, 2017). A témával foglalkozó 
hazai kutatók ennek érdekében különböző tanulási utak támogatását 
hangsúlyozzák, például adaptív nevelés és oktatás (M. Nádasi, 2001), 
tanulói státuszkezelés (K. Nagy, 2012; K. Nagy & Pálfi, 2017), tanulói 
szükségletekre épülő adaptivitás, reflektív gondolkodás fejlesztése 
(Szivák, 2010). 
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Az egyik ilyen egyik lehetséges tanulási út a Differenciált Fejlesztés 
Heterogén Tanulócsoportban (DFHT), ez a típusú differenciálás lehetővé 
teszi a státuszkezelést a tanulói csoportokban, ezáltal nagymértékben 
javulhat a tanulók motiváltsága a tanulmányaik tekintetében (K. Nagy & 
Pálfi, 2017).  

Az egyénre szabott differenciáláskor a középpontban a tanuló áll, a 
pedagógus figyelembe veszi a a tanulók kognitív képességét, előzetes 
tudását, attitűdjét az adott tárgyhoz, az egyéni munkavégzés szintjét, az 
együttműködési képességét, társas helyzetét, szociokulturális helyzetét.  

A differenciálás személyre szabásának számos módja van, a 
pedagógusok számára lehetőség van változatos módszerek alkalmazására 
a tanítási-tanulási folyamat során, ezért fontos, hogy rendelkezzenek 
sokrétű módszertani eszköztárral, amelyből mindíg az adott oktatási 
helyzethez igazodva válasszák ki a tanuló számára a legelőnyösebbet. 

A személyre szabott differenciálás alapja természetesen a tanulók 
megfelelő diagnosztizációja, amely eredményére épülve a pedagógus 
eldöntheti, hogy milyen módszert alkalmaz az egyéni képességek  
figyelembevételével történő fejlesztésre. A pedagógus a tanuló előzetes 
tudása ismeretében képes hatékonyan fejleszteni tanítványát, arra építve 
kell számára kijelölni a megfelelő feladatot (Vigotszkij, 1978). A 
diagnosztizálás abból a szempontból is elengedhetetlen, hogy a 
pedagógus megfelelően szervezhesse meg a tanulók csoportba 
szervezését, ami a DFHT- módszer alapja. 

A DFHT tanítási-tanulási stratégia egyik fontos célkitűzése a tanulók 
státuszkezelése, amely komoly problémát jelent a heterogén tanuló 
csoportok tanítási-tanulási folyamataiban, mivel a magas státuszú tanulók 
minden szempontból előnyt élveznek alacsonyabb státuszú tanuló 
társaikhoz képest.  

Cohen és munkatársai (1997) kutatásai arra is rámutatnak, hogy a 
csoportmunka során a magasabb státuszban lévő tanulók aktívabbak, 
többet beszélnek, és a véleményük is nagyobb súllyal bír, mint az 
alacsonyabb státuszú tanulóké. Így utóbbiak nehezen tudják érvényesíteni 
az akaratukat, gyakran nem tudnak bekapcsolódni a csoport munkájába. 

A heterogén tanulócsoport tehát segíti a státuszkezelést a tanórákon, 
ami a tanulók sikerességének növekedését eredményezheti, ez pedig 
motiváltabbá teheti az alacsonyabb  státuszú tanulókat, a motiváltság 
pedig a tanuláshoz való pozitívabb attitűd kialakulását eredményezheti, ez 
pedig csökkentheti a korai iskolaelhagyást. 

 
Gardner többszörösintelligencia-elméletének alkalmazása a 
tanórán 
 
A hatékony tanóraszervezés egy másik lehetősége a Gardner 
többszörösintelligencia-elméletének alkalmazása a tanórán. 
Meghatározása szerint az „intelligencia annak képessége, hogy az ember 
hasznos dolgot hozzon létre, vagy saját kultúrájában értékesnek számító 
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feladatot végezzen”, „olyan képességegyüttes, amelynek segítségével az 
ember az életben felmerülő problémákat megoldja”, „új megoldásokat 
talál, és új tudást szerez” (Gardner, 1983:60-61).  

Gardner 1983-ban megjelent könyvében hét intelligenciát (verbális, 
logikai-matematikai, térbeli, zenei, testi-kinesztéziás, interperszonális és 
intraperszonális) nevez meg, majd későbbi műveiben (Gardner, 1999, 
2006) még eggyel kiegészíti, ez a természeti intelligencia. 

A tanóarszervezés alapja tehát lehet a Gardner többszörös-intelligencia-
elmélete, ebben az esetben érdeklődési terület alapján  homogén tanulói 
csoportokat alakítunk ki, amelyben a eltérő tudású, de azonos 
érdeklődésű tanulók dolgoznak együtt. 

A pedagógusnak természetesen figyelnie kell arra, hogy a tanulói eltérő 
intelligenciával rendelkeznek, ezért lehetőséget kell biztosítania arra, hogy 
mind a nyolcféle gondolkodásmódú diák számára feldolgozható legyen a 
tananyag (Moran, Kornhaber & Gardner, 2006). 

Gardner (1983, 1999, 2006) elmélete alapján az egyes csoportok, 
amelyben azonos érdeklődésű tanulók dolgoznak együtt számukra 
megfelelő típusú feladatot kapnak, amit közösen oldanak meg. A 
csoportfeladatok ugyanazon téma mentén kerülnek meghatározásra, de 
az eltérő intelligenciáknak megfelelően. Ez a módszer gyakorlatilag 
bármilyen tanórán alkalmazható, elsősorban gyakorló tanóra keretében. 
Ezáltal a tanulók sikerélményhez jutnak, mivel érdeklődésüknek megfelelő 
feladatot oldanak meg. 

 
A Komplex Alapprogram(KAP), mint a lemorzsolódás elleni 
prevenciós program 
 
A Komplex Alapprogram (KAP) stratégiai módon segíti a tanulókat az 
iskolai tevékenységekben való részvételben. A KAP egy olyan átfogó 
oktatási eljárás, amely magába foglalja a fent megnevezett elveket, 
stratégiákat, munka módszereket, kiemelten foglalkozik a heterogén 
tanulói csoportok nevelésével, oktatásával, középpontba helyezve a 
tanulók egyéni érdekeit.  

A Komplex Alapprogram bevezetése az Eszterházy Károly Egyetem 
vezetésével 2018 szeptemberében indult el, összesen mintegy 100 
intézményben kívánják megvalósítani a programot. A konzorciumi 
partnerek (Oktatási Hivatal, Pécsi Tudományegyetem, Eötvös Loránd 
Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Debreceni Egyetem, 
Nyíregyházi Egyetem, Miskolci Egyetem) vállalták, hogy országos 
lefedettséget biztosítanak a program számára, a pedagógus-
továbbképzések által. 

2019 szeptemberében a program bevezetésre került Nyíregyházi 
Egyetemhez tartozó összesen 23 intézményben is, amelyek, Szabolcs-
Szatmár-Bereg és Hajdú-Bihar-megyében találhatóak. A következő 
(2020/2021-es) tanévben újabb intézmények vállalták a bevezetést, 
növelve ezáltal a KAP-os iskolák számát. 
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A KAP bevezetése egy új, innovatív szemléletmódot tükrőző, komplex 
programot jelent az intézmények számára, amely megoldást kínál a 
heterogén összetételű osztályokban való hatékony tanóraszervezésre, a 
korai iskolaehagyás csökkentése céljából.  

A már előzőekben bemutatott DFHT módszer alkalmazása rugalmasan, 
az éves óraszám minimum 20%-ában történik. A fejlesztő tevékenységek 
délelőt és délután is zajlanak, a DFHT-módszer tanórai alkalmazása 
mellett, helyet kap a napi programban, a „te órád” elnevezésű szabad 
foglalkozás, a reggeli motivációs beszélgetés, és az alprogrami 
foglalkozások is (Digitálisalapú alprogram, Logikaalapú alprogram, 
Testmozgásalapú alprogram,  Művészetalapú alprogram, Életgyakorlat-
alapú alprogram), ezek együttesen kívánják az iskolákat ún. Élménysulivá 
tenni. 

Összességében azt gondolom, mint a program egyik képzője, DFHT - 
mentora, és a Nyíregyházi Egyetemhez tartozó intézmények 
hálózatosodásáért felelős személye, hogy a KAP egy jól átgondolt, 
alaposan előkészített, innovatív elemeket tartalmazó tanítási-tanulási 
stratégia, amely alkalmas a hátrányos helyzetű tanulók iskolával 
kapcsolatos attitűdjének pozitívabbá tételére, motiváltságuk növelésére. 

 
Összegzés 
 
Az általam bemutatott „új módszerek, technikák” mellett természetesen 
számos más, hasonló létezik, amit a pedagógusok használhatnak a 
tanórákon, azért ezeket emeltem ki, mert az általam oktatott képzéseken 
(Nyíregyházi Egyetem) azt tapasztaltam, hogy a hallgatók, akik többsége 
diplomás pedagógusként képzi magát tovább, érdekesnek, 
használhatónak, újszerűnek tartja mind a DFHT-módszert, mind a 
Gardner-féle többszörösintelligencia-elméletének alkalmazását a tanórán. 
Ezenkívűl DFHT-mentorként rendszeresen látogatom a KAP-os iskolákat, 
ahol azt tapasztalom, hogy ezeknek a módszereknek a tanórai 
alkalmazása nagyon sikeres és hatékony, a tanulók egyéni fejlődése és 
státuszkezelés szempontjából egyaránt.  

 
Irodalomjegyzék 
 
Cohen, E. G., Lotan, R. A., & Holthuis, N. C. (1997). Organizing the classroom for 

learning. In Cohen, E. G., & Lotan, R. A. (szerk.), Working for equity in 
heterogeneous classrooms: Sociological theory inpractice (pp. 31-43). New 
York: Teachers College Press. 

Gardner, Howard (1983). Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 
New York: Basic Books 

Gardner, Howard (1999). Intelligence Reframed. New York: Basic Books. 
Gardner, H. (2006). Multiple Intelligences: New Horizons. New York: Basic 

Books. 



102 

K. Nagy Emese (2012). Több mint csoportmunka. Budapest: Nemzeti 
Tankönyvkiadó.  

K. Nagy Emese, & Pálfi Dorina (2017). Paradigmaváltás a pedagógusképzésben? 
A pedagógusképzés áttekintése a sikeres pályára való felkészítés 
szempontjából. Új Pedagógiai Szemle, (1-2), 76-82. 

Mártonfi György (2014). Korai iskolaelhagyás – Hullámzó trendek. Educatio,  
(1), 36-49. 

Moran, S., Kornhaber, M., & Gardner, H. (2006). Orchestrating Multiple 
Intelligence. Educational Leadership, 64 (1), 22-27. 

M. Nádasi Mária (2001). Adaptivitás az oktatásban. Pécs: Comenius Bt. 
Musza Katalin (2017). Rétegmunka. [Jegyzet]. [Készüt a EFOP-3.1.2-16-2016- 

00001 A köznevelés módszertani megújítása a végzettség nélküli 
iskolaelhagyás csökkentése céljából – Komplex Alapprogram bevezetése a 
köznevelési intézményekben c. projekthez].  

Szivák Judit (2010). A reflektív gondolkodás fejlesztése. [Tehetségkönyvtár]. 
Budapest: Magyar Tehetségsegítő Szervezetek Szövetsége. 

Vigotszkij, L. Sz.(1978). Mind is society: The development of higher 
psychological process. Cambridge: Harvard University Press. 


