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Nyitott tanulási formák alkalmazása a
tanulási és kommunikációs képességek,
valamint a szociális kompetencia fejlesz-
 tése területén, tanulásban akadályozott
gyermekeknél*

HORVÁTH MIKLÓS

Még az 1990-es évek végén – dr. Gaál Éva tanszékvezetõ fõiskolai docenssel
együtt – kezdtünk el keresni a nehezen tanuló, az iskolás létet kudarcokkal megélõ
gyermekek számára valamilyen megoldást, módszert, eljárást, egyfajta
„gyógyírt”, amely lehetõvé tenné, illetve megkönnyítené számukra az eredményes
tanulást.

Kutatásunk abból a közismert ténybõl indult ki, miszerint az általános iskolai
tanulók jelentõs százaléka nem jut a tanítás során az alkalmazni képes tudás 
birtokába. A tanítás fogalmát helytelenül értelmezve, sok pedagógus a gyermekek
számára „ismereteket közöl”, holott a tanításnak az „ismeretekhez való jutás segít -
ségét” kell szolgálnia. Az ismeretekhez juttatás során ezt a segítséget a
gyermekek hez alkalmazkodva, elõzetes ismereteikre támaszkodva, képességeiket,
aktuális érdeklõdésüket, motiválhatóságukat, tanulási stílusukat, tanulási 
szokásukat, tanulási tempójukat, aktuális fizikai és pszichikai állapotukat figye-
lembe véve kell biztosítani úgy, hogy a gyermekek valóban alkalmazni képes
tudáshoz juthassanak. Úgy gondoltuk, hogy a „nyitott oktatás” területén, esetleg a
reformpedagógiákban találhatjuk meg a megoldást. Be kellett látnunk azonban,
hogy a reform peda gó giák ugyan figyelembe veszik a tanítás során a tanulók
különbözõségeit, és ennek megfelelõen segítik õket az ismeretek megszerzésében,
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de nem kívánnak kizárólag a nehezen tanuló gyermekekkel foglalkozni. Másrészt
különben sem lehetne a tanulásban akadályozott gyermekek tanítását például
kizárólag valamelyik reformpedagógia szerint ellátni. Az un. „differenciáló peda-
gógia”, illetve a nyitott oktatási formák többsége sem bizonyult elvárá saink nak
önmagában megfelelõ nek. Ugyanakkor a „nyitott oktatás” gyûjtõfogalmának 
tisztázásakor megállapít hattuk, hogy ez alatt olyan pedagógiai tevékenységeket
érthetünk, amelyek során a gyermek szabadságának köszönhetõen új lehetõségek
nyílnak a tanulásban, mivel arra az egyéni érdeklõdés, tapasztalás, döntés talaján
kerülhet sor.

A „nyitott oktatás” nem értelmezhetõ új iskolai módszerként, inkább egy sajá -
tos pedagógiai hozzáállásnak tekinthetõ. A nyitott oktatási formákban a leg -
eredményesebb tanulás érdekében a pedagógus figyelembe veszi minden gyermek
szükségleteit és igényeit, munkájának központjában a segítés és tanácsadás áll. 

Kutatásunk során a meglehetõsen széles palettáról különbözõ olyan lehetõ -
ségeket vizsgáltunk meg, amelyek megfelelhettek kitûzött céljainknak. Így pél -
dául szóba jöhetett a napi-, vagy hetiterv, amely a tanulás tervezésének, ellenõr -
zésé nek fontos segítõje lehet. A projektmunka során a tanulók életközeli hely -
zetekben oldanak meg érdeklõdésüknek megfelelõ feladatokat, elemezve az
össze függéseket, levonva a tanulságokat. Az állomások szerinti tanulás során a
tanu lók egy bizonyos tananyagot több állomásra osztva – lehetõleg a legkü -
lönbözõbb módokon – oldanak meg. Önmagukban egyikük sem felelt meg az
elvárásainkban megfogalmazottaknak.

A nyitott oktatási formák szerintünk legtöbb eredménnyel járó formájára Né -
met  országban bukkantunk az un. „Freiarbeit” formájában. A „Freiarbeit” nagy -
fokú differenciálással lehetõvé teszi a tanulási folyamat individualizálását, bizto -
sít va a legnagyobb szabadságot és önállóságot a tanulásban. Széles kíná latból
választ hatják ki a tanulók szabadon a feladataikat, amelyeket igényeiknek megfe -
lelõen, egyéni úton haladva oldanak meg. Tanári befolyásolás nélkül lehetõ vé
válik a tanulók számára, hogy szabadon válasszák meg a célokat és tartalmakat,
munkaformát, eszközöket, munkatempót, idõtartamot, módszereket és helyszínt.
Még a szociális keretet is megválaszthatják, vagyis egyedül, partnerrel, vagy
csoport munkával kívánnak-e dolgozni. A tanuló, mondhatni saját tanulási straté -
giáját választhatja meg az ismeretekhez jutás során.

Úgy gondoltuk, hogy bizonyos változtatásokkal, kiegészítésekkel ugyan, de
ez a nyitott oktatási forma felel meg legjobban elképzeléseinknek. Az átdolgozás,
kiegészítés, honosítás után ez jelenthet segítséget kitûzött céljaink eléréséhez.

A megcélozni kívánt tanulócsoport a nehezen tanuló, többségében tanulásban
akadályozott gyermekekbõl állt. Szinte mindannyian szociokulturálisan kedve -
zõtlen háttérrel, iskolai kudarcélményekkel rendelkeznek. Környezetük és sajnos
az iskola is a „deficitet”, a gyenge teljesítményt állítja a középpontba és ezek
alapján „skatulyázza be” õket. Ezt ellensúlyozandó, mi a pozitívumokat hang sú -
lyozva és tudatosítva, az életkori sajátosságoknak megfelelõ játékosságot közép -
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pontba állítva kívántuk munkánkat folytatni. A német „Freiarbeitbõl” olyan
tanulás szer vezési formát kívántunk célunk elérése érdekében alakítani, amelyet az
eredetihez hasonlóan továbbra is jellemez a mozgásszabadság, a téma és eszköz
megvá lasztásának, a sorrend, az idõtartam és szociális keret eldöntésének a 
szabadsága és a tanulók tisztán átlátható keretfeltételek között szabadon 
dolgozhatnak. A ha zai alkalmazáshoz szükségesnek láttuk azonban a „Freiarbeit”
egyéni igényeken és szükségleteken alapuló nagyfokú differenciálásán kívül a
középpontba helyezni és elsõrendû feladatként kezelni a tanulási képességek 
fejlesztését. A nehezen tanuló gyermekek, köztük a tanulásban akadályozottak a
legnagyobb fokú differenciálás, szabadság és játékosság ellenére is csak úgy
képesek az ismeretek birtokába jutni, ha elõbb az ehhez szükséges képességeik
fejlettsége eléri a kívánt szintet. 

Ennek megfelelõen átdolgoztuk a Németországban látott mintát. Munkánk so -
rán a reformpedagógiákkal közös gyökerekig nyúltunk vissza. Munkánkat báto -
rítot ta és segítette az Oldenburgi Egyetem, majd a Dortmundi Egyetem Tanulás -
ban Akadályozottak Pedagógiája Tanszéke, Prof. Dr. Heinz Neukäter és Prof. Dr.
Ditmar Schmetz vezetésével.

Az átdolgozott, kiegészített tanulástechnikai eljárást a német eredetihez ha -
sonlóan, de mégis attól különbözõen „szabad tanulásnak” neveztük el.

Hipotézisünk bizonyítására, mely szerint a „szabad tanulás” elnevezésû ta -
nulás szervezési eljárással tanuló osztályokban kevesebb kudarc éri a tanulókat és
eredményesebbé válik tanulásuk, négy iskolát kértünk fel. A felkért iskolák
önként jelentkezõ pedagógusai számára felkészítõ tanfolyamot tartottunk, majd
elkezdõdött az intenzív, közös munka.

A kiindulási helyzet rögzítésekor, a késõbbi összehasonlítást lehetõvé téve,
természetesen gondoltunk a szabad tanulást nem alkalmazó kontroll osztályokban
történõ mérésekre is. Megfigyelésekkel, összehasonlító felmérésekkel, kérdõívek -
kel, interjúkkal és ezek elemzésével követtük a fejleményeket. Felmértük az egyes
tantárgyak területén az aktuális teljesítményszintet. Kérdõívet szerkesztettünk a
pedagógusok számára, amellyel idõnként képet alkothattunk a beválási szintrõl.
Ugyancsak kérdõíves módszer segítségével alkottunk képet a tanulók tanulási és
kommunikációs képességének fejlõdésérõl, szociális kompetenciájának alakulá -
sáról.

Már a munka megkezdésekor világossá vált a kísérletben részt vállaló pedagó -
gusok számára, hogy a szabad tanulás nem szünteti meg a kötött, hagyományos
tanulási formákat, hanem kiegészíti azokat. A kétféle forma kapcsolata több
tényezõtõl is függ, így például a tanulócsoport – beleértve a segítõvé vált 
pedagógust is – pszichés, szociális és intellektuális feltételeitõl. A szabad tanulás
alkalmazásának akkor jelentkezik igazán a hatása, amikor a hagyományos tanítá-
si formák során – az ott alkalmazott, esetleg jelentõs differenciálás ellenére – a
tanulók egymástól kezdenek leszakadni, vagyis az „olló nyílni kezd”. A szabad
tanulás lehetõséget nyújt a szorosan irányított tanítás feloldására. A gyermekek
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maguk választhatnak a tanulási kínálatból, amely természetesen összhangban van
az osztály tanítási céljaival és saját érdeklõdésüknek is megfelel. Lehetõséget
nyújt arra, hogy a szükséges képességterületeket fejlesztve, a gyermekek a meg -
ter vezett idõben saját választási sorrendjük szerint teljesítsék a kötelezõ feladato-
kat, illetve kiegészíthetik azokat választott feladatokkal. A tanár szerepe fõleg az
elõ készítésben, az önálló munkavégzés szükség szerinti segítésében, illetve a
folya mat elemzésében és értékelésében jelenik meg.

A pedagógus a szabad tanulás idején sokkal kevesebbet beszél az osztályhoz,
többnyire egy gyermekhez szól, segít, elismer, bátorít. A gyermekeknek
lényegesen több lehetõségük nyílik a beszédre a gyakran beiktatott és
megnövekedett szerepû beszélgetések során. Ezekbõl a pedagógus értékes infor-
mációkat szerezhet a taní tás további szervezésével kapcsolatban, a különben
keveset szereplõ „perem gyermekeknek” pedig lehetõségük nyílik arra, hogy õket
is alaposabban megis mer hes sék az osztályközösség többi tagjai.

A szabad tanulás bevezetésekor kezdetben javarészt a német tapasztalatok és
szakirodalmak alapján elkészített tanulási segédeszközök segítették a munkát.
Rövid idõn belül számos eszközt fejlesztettek ki a kísérletben részt vállaló peda -
gó gusok, amelyek alkalmasak voltak az alapképességek fejlesztésére, az isme -
retek elsajátításának megkönnyítésére, a változatos, játékos feladatsorok a gya -
kor lás sztereotípiáinak feloldására.

Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar Tanulásban Aka dá -
lyo zottak Pedagógiája Szakon idõközben bevezetésre került – kezdetben
specializációként, majd kötelezõ tantárgyként – a „Szabad tanulás”. A fõiskolai
hallgatók számára több záródolgozati témát is megjelöltünk, megjelölünk a kuta -
tás sal kapcsolatban. Így több elkészült munka foglalkozik a szabad tanuláshoz
kifejlesztett tanulási segédeszközök és feladatsorok, feladatrendszerek bemuta -
tásával. Több záródolgozat témája a szabad tanulással dolgozó osztályokban folyó
munka követése. Egyik dolgozat központi témája az emberalak ábrázolás fejlõ dé -
sének vizsgálata volt, amelynek során a Goodenough – féle értékelést alkalmazta.
A kontrollosztály és a vizsgált osztály tanulóinak emberalak ábrázolás fejlõdése
között szignifikáns különbség mutatkozott. A három alkalommal, félévenként
végzett vizsgálatok eredményei azt mutatták, hogy a szabad tanulással dolgozó
osztály tanulóinak fejlõdése a legtöbb pontban pozitív irányban eltért.

Vizsgáltuk a szabad tanulás hatását a tanulási motivációra is. 
Mérõeszközként a Józsa Krisztián által 2002-ben publikált kérdõívnek 

tartalmában és formájában a tanulásban akadályozott tanulók tanulási motivá -
ciójának méréséhez igazított változatát alkalmaztuk. Az elemzéseket az SPSS
program segítségével végeztük. A szabad tanulással dolgozó osztályok összevont
százalékos mutatója szignifikánsan magasabb volt, mint a kontrollcsoport 
tanulóié.  

A szabad tanulással dolgozó osztályokban tapasztalt pozitív eredmények
elem zésekor kitûnt, hogy a gyermekek sokkal motiváltabbak, mint a hagyomá -
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nyos módon tanuló társaik. Ennek valószínûleg egyik oka a mozgás fokozottabb
lehetõ ségében rejlik. A gyermekek aktivitás- és manipuláció-szükséglete sokkal
inkább kielégített a szabad tanulás során, mint a hagyományosan szervezett 
tanításban. A feladatválasztás során optimális, egyéni lehetõségek nyílnak a 
gyermekek számára, így a tanulás során, a feladatok megoldása közben tetten
érhetõ az elsajátítási öröm. A szabad tanulás során a gyermekeknek lehetõségük
nyílik az optimális in gerlési szint elérésére. Ez azért jelentõs, mert amikor túl
magas az ingerlési szint, akkor annak csökkentéséhez, ha túl alacsony, akkor
növeléséhez kapcsolódik az eredményes tanulás.

Az elsajátítási motiváció optimális kihívó erõvel rendelkezõ feladatokkal 
aktivizálható. A készségek, képességek fejlesztése során az elsajátítási motiváció
akkor hasznosítható, ha minden gyermek számára egyénre szabottan optimális
kihívást jelentenek a feladatok. A szabad tanulás során a pedagógusok megkísérlik
az optimális kihívást egyénre szabottan biztosítani. Annak ellenére, hogy az írás,
olvasás, számolás tanítása során a feladatok összeállítása, az optimális kihívás
megteremtése nagyon nehéz feladat, mégis szükséges ahhoz, hogy az elsajátítási
motiváció hasznosítható legyen az iskolában.

A gyermekek elsajátítási motivációja a pedagógusok, szülõk, társak hatásának
köszönhetõen eredményesen fejleszthetõ. A szabad tanulásnak egyik tagadha -
tatlan pozitívuma éppen a szociális képességek fejlesztése terén tapasztalható. A
szocializációnak kiemelt szerepe van az elsajátítási motiváció fejlõdésében. Az
elsajátítási motiváció hiányát az elsajátítandó készségek jellegével lehet magya -
rázni. Valószínûleg a gyermekeknek nincs az írás, olvasás, számolás megtanu -
lására olyan öröklött hajlamuk, mint a járás vagy a beszéd elsajátítására. Ha
azonban olyan pozitív külsõ körülményeket biztosítunk az írás, olvasás, számolás
készségének elsajátítására, mint azt a szabad tanulás során tesszük, ez ugyanolyan
pozitív visszacsatolást eredményezhet, mint például a járás elsajátítása egy kis-
gyermeknél. 

Ha arra gondolunk, mekkora örömöt szerez az elsõ betû leírása, vagy az elsõ
szó elolvasása, beláthatjuk, hogy az iskolai feladatok nagy részében ugyanígy
benne lehetne az elsajátítási motiváció mûködtetésének lehetõsége. Ennek azon -
ban van egy alapvetõ feltétele, mégpedig az, hogy a feladat mindig optimális kihí -
vó erõvel bírjon. Sem a túl könnyû, sem a túl nehéz feladat nem biztosítja az elsa -
já títás, a kompetencia-gyarapodás élményét. Ha a tanuló a feladat megoldása
során nem érzi kompetenciájának gyarapodását, javulását, akkor nem lesz mo -
tivált a tevékenység folytatására.

A hagyományos iskolai oktatás során az elsajátítási motívumok mûködtetése
nagyon nehéz feladat. Nagy pedagógiai kihívást jelent optimális nehézségû 
feladatot adni egy olyan tanulónak, aki a többiekhez képest az adott készség elsa -
já tításának egy korábbi fázisában jár. A szabad tanulás alkalmazása során –
lényegesen több idõ és energia befektetése árán – a pedagógusok megpróbálják át -
hidalni ezeket az akadályokat. Külsõ szemlélõk, miközben nem veszik figyelembe
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a szabad tanulást alkalmazó pedagógusok lényegesen nagyobb energia- és idõrá -
fordítását, gyakran megfogalmazzák negatív véleményüket, miszerint való -
színûleg a többi gyermek kárára sikerül csak ezt a problémát megoldani.

Az osztályban lévõ „jó” tanulóknál sem feltétlenül mûködik az elsajátítási mo -
ti váció. Ha túl gyorsan meg tudják oldani a feladatokat, nem tartják opti má lisan
kihívónak az iskolai tevékenységeket, nem keletkezik kompetencia-növe kedés
érzetük. Ha egy feladatot gyorsan és tökéletesen meg tud oldani egy tanuló, ez
nem mûködteti nála az elsajátítási motívumokat. Az elsajátítási motiváció akkor
maximális, ha a feladat kihívó, de megoldható. Ezt igyekeznek a szabad tanulást
alkalmazó pedagógusok megvalósítani.

A szabad tanulás során nem egyszerû dolog az optimális kihívás biztosítása, a
végcél, a részcélok és a megoldandó feladatok meghatározása. Minden esetre ezek
alapvetõ jelentõségûek az elsajátítási motiváció mûködtetéséhez.

Az alapképességek fejlesztését mindaddig folytatni kell, amíg az elsajátítást,
az optimális begyakorlódást el nem érik a gyermekek. A fejlettségi szintek határa
a készség komplexitásától függõen eltérõ lehet. Fontos, hogy a készségek és 
motívumok fejlesztését együttesen kell végezni. A készségek jó jelzõi a gyermek
intelligenciájának, azzal szoros kapcsolatban állnak. Feltételezhetõ, ahogy ezt ku -
ta tá sunk során a szabad tanulás kipróbálásakor megcéloztuk, néhány jól meg -
választott készség, alapképesség fejlesztésével az általános értelmi fejlõdés is
elõsegíthetõ. A szabad tanulás alkalmazása során egyidejûleg kell fejleszteni a
motívumok és a képességek területét. A motívumrendszer fejlesztése rendkívül
fontos a nehezen tanuló, tanulásban akadályozott gyermekek eredményes kép -
zése, késõbbi munkavállalási esélyeik növelése, társadalmi beilleszkedésük
elõsegítése szempontjából is.

Az említett záródolgozatok konklúziójában kivétel nélkül megfogalmazódtak
azok az eredmények, amelyek a saját kutatásunk során is bizonyítást nyertek.
Minden esetben tapasztalható volt, hogy a szabad tanulás elnevezésû tanulás -
szervezési eljárással tanuló osztályokban a gyermekek tudása elérte a hagyomá -
nyos módon tanuló gyermekek tudását, sok esetben meg is haladta azt.

Kommunikációs képességeik és szociális kompetenciájuk fejlõdése lényege -
sen jobb képet mutatott, mint a kísérlet kezdetén, illetve kedvezõbben alakult,
mint a hagyományos módon tanuló osztályokban.

A tanulási motiváció vizsgálata különösen fontosnak bizonyul az alap képes -
ségek, kompetenciák fejlesztésének, és az ezzel kapcsolatos lehetõsé gek nek a 
feltárásához. A szabad tanulás képesség-fejlesztõ hatásának a kutatás jelenlegi
állásáig történt mérése még nem tekinthetõ tudományos szempontból teljes érté -
kûnek. Jelenleg ehhez a munkához a kompetens partner keresése folyik.

A kutatás során szerzett információk beigazolták, hogy a szabad tanulás bár -
melyik iskolatípusban, bármelyik osztályfokon – akár integráltan tanuló 
gyermekeknél és összevont osztályban is eredményesen alkalmazható a nehezen
ta nuló, tanulásban akadályozott gyermekek tanítása során.
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Összefoglalásul a kutatás eredményeként megfogalmazható a szabad tanulás
pedagógiai definíciója: A szabad tanulás olyan tanulásszervezési forma, amely a
tanulók önálló kezdeményezésére, cselekvõ aktivitására épít, figyelembe veszi az
érdeklõdés, képességek, a tanulási motiváció, a tanulási stílus, tanulási tempó
terén jelentkezõ egyéni eltéréseket, reális önértékelésre, önmaguk és mások iránti
felelõsségre nevel.
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