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A probléma-alapú oktatás  

 Problem Based Learning 

 
A probléma-alapú, avagy a problémamegoldó gondolkodás alapján történő oktatás – 

Problem Based Learning (PBL) – olyan tanulóközpontú oktatási módszer, amely az ok-
tatás gyakorlati megközelítését helyezi előtérbe. A PBL az életszerű problémák csoport-
ban történő megoldása során felkelti a tanuló érdeklődését, fejleszti a kritikus és elemző 
gondolkodását, rávezeti az aktuális tanulási források felkutatására, megtanulására. Ezért 
a PBL egy olyan stratégiának is tekinthető, amely az aktív tanulást segíti elő. Ugyanak-
kor a PBL egy tanulási környezet is, amelynek fókuszában egy több oldalról is megköze-
líthető, előre meghatározott „séma-megoldás” nélküli probléma áll. A probléma megol-
dásához az információ felkutatása, tanulmányozása és elemzése szükséges. Az eredmé-
nyesség kulcsát a kutatás ösztönző hatása jelenti. 

A probléma egy olyan helyzet, amelyben adott a cél, és meg kell keresni annak az el-
érési módját (lásd Chi & Glaser munkáit). A problémamegoldás egy olyan erőfeszítés, 
amivel elérhető a cél, ha nem látható be azonnal a megoldás. Az információfeldolgozás 
szempontjából a problémának három összetevője van: egy kiinduló állapot, egy sor 
megengedett operátor (művelet), és egy célállapot. Kétféle problémacsoport van: helye-
sen definiált, és hibásan definiált. Az előzőnek minden összetevője érthető, világos, és 
egyből felismerhető a megoldás. Az utóbbinak egyik, vagy akár az összes összetevője 
nem kielégítően definiált. Például:  

 A kiinduló állapot hiányosan definiált. A problémahelyzet olyan komplex, hogy 
alig érthető.  

 Az operátorok (műveletek) nem eléggé kifejtettek. A sokféle tevékenység, amivel 
megváltoztatható a kiinduló állapot, nem világos. Számos lehetséges tevékenység 
még nem fogalmazódott meg.  

 A célhelyzet nem világos. Gyakran hiányzik az egyetértés a szakértők között ab-
ban, hogy melyik a helyes megoldás.  

A probléma-alapú oktatás (PBL) módszerének alkalmazása során a tanulást egy 
problémahelyzet vezeti be. A tanulók szerepet vállalnak a problémamegoldás meneté-
ben, és végigjárnak egy olyan folyamat, amelyben:  

 kérdéseket tesznek fel, ún. „tanulási kérdést,” beazonosítva, hogy mit szeretné-
nek tudni ahhoz, hogy megfogalmazzák a problémát 

 rangsorolják a tanulási feladatokat fontossági sorrendben, eldöntik, hogy ki me-
lyik kérdést fogja vizsgálni 

 beazonosítják, hogy hol lehet rátalálni a szükséges információforrásokra  

 egyéni és csoportos munkával összegyűjtik a szükséges információkat  

 összeülnek az információk integrálására 

 lehetséges megoldásmódokat dolgoznak ki és értékelnek 
- szükséges döntéseket hoznak meg, ill. megegyeznek a további lépésekben 
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 bemutatják a probléma megoldásait mint megfelelő megoldásokat 

 kilépnek a szerepeikből, hogy megoszthassák másokkal is a problémamegoldás 
tapasztalatait  

A probléma-alapú oktatás (PBL) szakaszai (Stepien és Gallagher szerint) 

 A probléma felvállalása (megértése)  

 Kérdések megfogalmazása és vizsgálat 

 A probléma meghatározása  

 A probléma megoldása  

 A problémamegoldás tapasztalatainak megosztása másokkal  

 

Kísérlet a problémamegoldó gondolkodás kialakításának bemutatására 

 
Hogyan lehet meghatározni egy fagolyó (majd egy elefántcsont golyó) sűrűségét egy pohár vízzel meg 

egy vonalzóval?  

 
1. A probléma felválla-

lása (megértése): Hogyan 
lehet egy test sűrűségét vo-
nalzóval megmérni? Ahhoz 
tömeget és térfogatot is kell 
ismerni! A víz sűrűségét is-
merjük, valószínű, hogy en-
nek függvényében kell az 
eredményt megadni. Ilyenkor 
viszonyösszefüggéseket 
használunk, amelyből kiesnek 
ismeretlen mennyiségek, és 
csak hosszúság jellegűek maradnak meg. Így talán az egy szál vonalzóval is boldogulha-
tunk majd. 

2. Kérdések megfogalmazása és vizsgálat. Melyek azok a mennyiségek, amelyek 
számításba jöhetnek? A tömeg az a sűrűség és a térfogat szorzata. Itt a térfogatok ará-
nyában a vízszintek megmérése lehetséges, a henger keresztmetszeti területe bizonyára 
kiegyszerűsödik majd. 

A probléma meghatározása. Amit tehetünk, az hogy a fagolyó úszik a vízben, és 
hogy a szeggel teljesen benyomjuk a víz alá. Ebből a két esetből két vízszintemelkedést 
mérhetünk meg. E két mennyiség valószínű, arányos a két sűrűséggel, tehát elegendő-
nek kellene lennie a feladat megoldásához. Még szerepet játszik az arkhimédészi erő, ez 
kellene, hogy szolgáltassa a megoldás összefüggését. 

3. A probléma megoldása. Próbáljuk megmérni az úszó fagolyó, majd a víz alá 
benyomott fagolyó általi vízszintnövekedéseket! 

A mérés menete: (lásd a rajzot!)  
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Számítások: 
V1 = Sh1 a vízen úszó golyó térfogata; 
V = Sh2 a golyó térfogata, amit teljesen a víz alá merítve határozunk meg; 
Az arkhimédészi erő az úszó fagolyóra: FA = G; Behelyettesítve az összefüggéseket: 
mvízg = mfag;  mvíz = mfa;  ϱvízV1 = ϱfaV;  ϱvízSh1 = ϱfaSh2;  ϱvízh1 = ϱfah2;  ϱfa = ϱvízh1/h2 

 
4. A problémamegoldás tapasztalatainak megosztása másokkal 

 Nem kell megijedni a megoldhatatlannak tűnő feladattól (problémától), kihívás-
nak lehet tekinteni, aminek a megoldása jelentős sikerélményhez vezet 

 Vegyünk be bátran ismeretleneket a megoldáshoz, előfordulhat, hogy a későbbi-
ek során azok kiesnek 

 Csoportmunkában könnyebben születnek ötletek, több irányból is meg lehet 
közelíteni a kérdést 

 Vázoljunk fel minél több megoldási utat, elemezzük a lehetséges megoldásokat, 
vessük el a hibásokat. 
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A www.chesskid.com honlap elsősorban gyerekek számára készült, és segít elsajátítani a 
sakk művészetét. Számítógép ellen, de barátok ellen is lehet játszani. Úgy van felépítve, 
hogy a szülő és az edző is könnyen végigkövetkehi az eseményeket. A játék regisztrálás 
után válik elérhetőve. Leckék és videók segítségével tanulni lehet. 100 nehézségi fokú 
számítógép-robottal játszhatunk, vagy véletlen játszótársat, barátot is választhatunk. Sa-
ját klubokat is létrehozhatunk, versenyeket szervezhetünk. 

 


