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A mester mondta. „ Tanulni és nem gondolkodni:  hiábavaló fáradság;  gondolkodni  és nem 
tanulni pedig:  veszedelmes."  

Konfuciusz 
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BEVEZETÉS 

Napjainkban  -  különösen  a  gazdaságilag  fejlett  országokban  -  felértékelődött  a  tudás  
szerepe,  és  egyúttal  sürgető  igényként  fogalmazódott  meg  az  oktatás  modernizációja.  Az  
egyre  bonyolultabbá  váló  műszaki,  informatikai,  technikai  fejlődés  és  társadalmi  
folyamatok egyre több ismeretet, készséget és ezek új típusú alkalmazását  igénylik.  

Az oktatásügyi viták egyik központi kérdésévé vált, hogy milyen legyen az iskola, az 
oktatás által közvetített tudás tartalma, mi tekinthető társadalmilag érvényes tudásnak a 21. 
században,  milyen  készségekre,  képességekre  van  szükség  ahhoz,  hogy  a  harmadik  
évezred világában létezni tudjunk. 

Míg az  1980-as évekig a diszciplína-központú  szemléletmód jellemezte  oktatásunkat,  
addig  napjainkban  egyre  inkább  erősödik  a  hétköznapokban  is  hasznosítható  műveltség  
iránti  igény.  Ennek  oka,  hogy korunkban  az  emberiség  tudása  soha nem  látott  mértékben  
növekedett.  A  tudományok  gyors  fejlődése,  az  új  társadalmi  szükségletek,  kihívások  a  
megszokottól  eltérő  feladatokat  tűztek  ki  az  iskolák,  a pedagógusképzés  és  továbbképzés  
számára.  Olyan tudásfajták jelentek  meg, melyek nem  sorolhatók  a tudományok jelenlegi 
rendszerébe, vagy amelyek egyszerre több tudományág illetékességébe is tartoznak. Ennek 
következménye  az  integratív  és  interdiszciplináris  szemlélet  fokozott  megjelenése  az  
oktatásban, különösen a természettudományok  területén.  

Az  iskolai  tanításnak  figyelembe  kell  vennie  a  tanulók  iskolán  kívüli  tanulással  és  
egyéb  tevékenységekkel  szerzett  tudását  is.  Ugyanis  a  diákok  szerte  a  világon  
kompetenciáik,  tudásuk  jelentős  hányadát  iskolán  kívüli  keretek  között  sajátítják  el.  A  
munkaerő-piac  is  egyre  kevésbé  a  formalizált  szakmai  tudást,  sokkal  inkább  bizonyos  
kulcskompetenciák  meglétét  igényli  a  munkavállalóktól.  A  készségek,  kompetenciák  
ugyanis nagymértékben megkönnyítik  a nem várt helyzetekhez való alkalmazkodást,  az új 
munkakörökhöz,  feladatokhoz való sikeres idomulást. A kutatók  szerint  a leendő felnőttek 
boldogulási,  érvényesülési  lehetőségeinek  kihasználásához  a  képességek  fejlesztése  
legalább  annyira  fontos,  mint  az  ismeretek  megtanítása.  így  az  iskolai  munka  
középpontjába  a  tanulók  tudásának,  képességeinek,  személyiségének  fejlesztése  került.  
Több külföldi szakértő egyenesen „a képességek  évszázadának" nevezi  a 21.  századot. Az 
OECD  által  támogatott  kutatások  több  kulcskompetencia-listát  is  összeállítottak.  A  cél  
olyan  tudás  kialakítása,  amelyet  új  helyzetekben  és  a  közoktatásból  kilépve  is  lehet  
alkalmazni.  A  gondolkodási  képességeknek  a  tudáshasznosítás  szempontjából  kitüntetett  
szerepük  van.  Ezek  kellő  fejlettsége nélkül  nem képzelhető  el  az  információk  értékelése,  
strukturálása,  az érvelés,  a bizonyítás,  az okok és következmények  feltárása stb. Mindezek 
fejlesztésében a legtöbb feladat az iskolára hárul. 

A  magyar  közoktatásban  a  kilencvenes  években  indultak  el  azok  a  tartalmi  
változások  és  modernizációs  törekvések,  amelyek  a  fent  leírtak  irányába  mutatnak.  
Deklaráció  szintjén  a  tantervi  és  érettségi  követelményekben  a  tényismeretek  
számonkérése  mellett  megjelentek  a  gondolkodási  képességek  műveletei  (mint  például  
analízis,  szintézis, problémafelismerés, problémamegoldás  stb.) fejlettségének vizsgálatára 
vonatkozó törekvések. Az iskolák napi tanítási  gyakorlata,  a módszertani  sokszínűség  és a 
differenciálás megvalósítása terén azonban még mindig kevés változás történt  a tantárgyak 
tanításában  (Kerber,  2002).  Különösen  igaz  ez  a  természettudományok  tanítására,  mely  
területen  már  régóta  aktuális  a  tartalmi  és  módszertani  modernizáció  (Báthory,  1999;  
Chrappán, 2001; Csaba, 2001; Nahalka,  1999a).  

A magyar  iskolák még mindig ismeret-centrikusak  és diszciplináris  szemléletűek.  A  
tananyag  tartalmára,  a  szaktudomány  szempontjából  fontos tudásra  helyezik  a  hangsúlyt,  
miközben nem fordítanak kellő  figyelmet  az  értelmi  fejlődés, a megismerés  pszichológiai  
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szempontjaira,  a  gondolkodás  és  más  képességek  fejlesztésére  {Csapó,  1994a,  2001a).  
Másfajta  természettudományos  szemléletre,  inter-  és  multidiszciplináris  felfogásra,  
problémakezelésre,  a  globális  világlátás  megteremtésére,  a  specialista-generalista  viszony  
megfelelő egyensúlyának  kialakítására,  a  tananyag  ésszerű  „megrostálására",  az  extenzív  
ismeretátadás  és  a  képességfejlesztés  középpontba  állítására  lenne  szükség.  Át  kellene  
helyezni  a  hangsúlyt  a  lexikális  ismeretekről  a  tanulói  tevékenységekre,  a  gyerekekhez  
közel  álló,  érdekes,  színes  tapasztalatszerzésre  és  a  gyakorlatban  is  alkalmazható,  a  
környezeti  kérdésekkel  komplexen  foglalkozó  ismeretekre  {Chrappán,  2001;  Csaba,  
2001).  A  teljesítményelvet  korlátok  közé  kellene  szorítani,  mivel  az  nem  azonos  a  
minőségelvvel.  Nem  biztos  ugyanis,  hogy  a  mai  teljesítményorientált  tanítás  mögött  
minden esetben igazi pedagógiai minőség áll {Báthory, 2002a). 

A tartalmi modernizáció csak jelentős tantárgyi és tananyagstruktúra-átalakítással  (az  
egyes tudáselemek komplex, koherens illesztésével),  a tananyag  csökkentésével,  illetve az 
időkeret átgondolásával  valósítható meg, de emellett szükség van a hétköznapi  gyakorlatot  
segítő  fejlesztő  programokra  (amelyek  egységben  kezelik  a  tartalmat  a  fejlesztendő  
kompetenciákkal),  taneszközökre  is, mert  csak konkrétumokon keresztül  lehet  érzékeltetni  
a  kívánatos  stratégiai  irányokat  a pedagógusok  számára.  Olyan  programcsomagokra  van  
szükség,  amelyek  a  már  meglévő  megközelítéseket  ötvözik,  amelyek  módszertanilag  
gazdag,  a  tanítás  során  jól  használható,  fejlesztő  tevékenységtervek.  Természetesen  a  
felsoroltakon  kívül  az  is  szükséges,  hogy  a  pedagógusok  tanításról,  tanulásról  alkotott  
felfogása, szemlélete a kívánatos irányba változzon. 

A  természettudományos  tantárgyak  új  tantárgyi  szerkezetének  kialakítására  már  
vannak próbálkozások  (pl. Csorba F.,  2002a, 2002b). A különböző képességek fejlesztését 
segítő tantárgyi programok választéka azonban hiányosnak mondható. 

Elsősorban  a  fent  leírt  okokból  vállalkoztunk  arra,  hogy  kidolgozunk  egy,  a  
gondolkodási  képességek  (azok  közül  is  elsősorban  az  analógiás  gondolkodás)  elemeit  
biológia  tantárgyi  tartalmon  működtető  fejlesztő  programot,  majd  azt  több  iskolában,  
osztályban  is  kipróbálva  beszámolunk  annak  eredményességéről,  hatékonyságáról,  illetve  
továbbfejlesztési  és  alkalmazási  lehetőségeiről  (lásd  4.  fejezetet  és  az  Összegzést).  
Elhatározásunkat másrészt motiválta a biológiai alapfogalmak fejlődését célul tűző korábbi 
vizsgálatunk  tapasztalata  is,  miszerint  a  biológiai  alapfogalmak  fejlődésében a  fogalmak  
közötti kapcsolatok kialakulása  és a fogalmak megfelelő rendszerbe  szerveződése jelenti  a  
legnagyobb  problémát  (részletesen  lásd  Antal,  1999;  Nagy  L-né,  1996,  1999a,  1999b,  
1999c).  Törekvésünkben  ezen  túl  megerősítettek  bennünket  a  biológia  tantárgy  bármely  
iskolatípusban  fellelhető  alapvető  célkitűzései  (részletesen  lásd  4.2.4.1. fejezet),  továbbá  
az,  hogy  az  emberi  gondolkodás  lényeges  eleme  az  analógiák  használata,  és  ez  a fajta 
gondolkodás képezi mindenféle megismerő tevékenységünk alapját.  

A  dolgozatban  a  kísérlet  leírását,  eredményeinek  bemutatását  és  megvitatását,  
elméleti  és  gyakorlati  jelentőségének  megállapítását  {4.  fejezet)  megelőzően  először  
áttekintjük a gondolkodási képességek fejlesztésére irányuló kutatásokat: az előzményeket,  
azok  elméleti  hatásait,  a  főbb  kutatási  irányokat,  valamint  az  eddigi  kísérletek  
tapasztalataiból  levonható  általános  következtetéseket  {1. fejezet).  Ezt  követően  külön  
fejezetben {2. fejezet)  tárgyaljuk az analógiás gondolkodás  fejlesztésének elméleti  alapjait:  
az  analógiák  értelmezését,  felosztását,  az  analógiás  gondolkodás  értelmezését,  más  
gondolkodási  képességekhez  való  viszonyát,  összetevőit,  fejlődését  és  fejlesztésének  
lehetséges  útjait,  stratégiáit.  A  3.  fejezetben  az  analógiák  biológiatudományban  és  a  
biológiatanításban  betöltött  szerepét  részletezzük.  Különösen  hangsúlyos  részt  képvisel  e  
fejezeten  belül  a  hazai  biológia-tankönyvek  analógiáit  kutató  vizsgálat  eredményeinek  
bemutatása és az abból való következtetések  levonása.  
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1. A  GONDOLKODÁSI  KÉPESSÉGEK  FEJLESZTÉSÉRE  IRÁNYULÓ  
KUTATÁSOK 

E  fejezet  tisztázza  a  gondolkodási  képességekkel  összefüggő  alapfogalmakat.  Röviden  
bemutatja,  hogyan  módosultak  az  idők  során  az  emberi  tudásról  alkotott  elképzelések;  
jellemzi  a  tudás  összetevőit,  szerkezetét;  leíija  a  képesség  jellegű  tudást,  bemutatja  a  
képességek  egy  lehetséges  rendszerét,  majd  a  kognitív  (ezen  belül  a  gondolkodási)  
képességek  fejlődésének  általános  jellemzőit.  Ismerteti  a  legelterjedtebb  
gondolkodásfejlődési  elméleteket,  a  nemek  közötti  különbségeket  a  kognitív  képességek  
fejlődésében,  továbbá  a  gondolkodási  képesség  fejlesztésének  hazai  és  külföldi  
próbálkozásait,  tapasztalatait.  Összegyűjti  a  fejlesztőprogramok  kidolgozásával,  
sikerességével és hatásának leírásával összefüggő vizsgálati  eredményeket.  

A  gondolkodási  képességek  kutatása  sokrétű,  bonyolult  terület,  számos  elméleti  
megközelítés  létezik.  Célunk  elsősorban  az  alapvető  fogalmak  és  elméleti  irányzatok  
áttekintése, de nem cél azok összevető elemzése.  

1.1.  A tudásfogalom tartalmának változása  

A  tudásértelmezések  jelentős  területet  képviselnek  a  külföldi  és  a  hazai  pedagógiai,  
pszichológiai  szakirodalomban  egyaránt.  Maga  a tudásfogalom  az  1950-es  évek  végén,  a  
'60-as  évek  elején került  az  érdeklődés  homlokterébe.  Ebben  az  időben  (1956-ban) jelent 
meg Bloom taxonómiai rendszere, s ezekben az években vette kezdetét a pszichológiában a 
„kognitív  forradalom"-ként  ismertté  vált  jelenség,  mely  a  megismerés  útjait  kutatva  
kitüntetett  szerephez  juttatta  a  tudás  fogalmát.  Különösen  a  hatvanas  évektől  nőtt  meg  
jelentősen  a  tudásértelmezésekkel  foglalkozó  publikációk  száma,  amikor  is  a  fejlett  
országokban  robbanásszerű,  gyors  fejlődés  következett  be,  mely  az  iskoláztatás  
kiteij esztésével jellemezhető. 

Az iskolai  oktatás gyors expanziója fokozatosan átalakította  az érvényes tudás körét, 
jellegét.  Egy  új  korszak  vette  kezdetét,  amelyet  „tudásalapú  társadalomnak"  vagy  
másképpen  „globális  társadalomnak"  nevezhetünk.  A  korábban  releváns  tudás  
megváltozott, mely változás irányára címszavakban jellemző: a patrióta szemlélet, nemzeti 
kultúra;  pragmatikus  igények,  modem  idegen  nyelvek;  korszerű  műveltség,  
képességfejlesztő  iskola,  a  humaniórák  előretörése,  a  reáliák  modernizációja;  
tömegoktatás,  differenciális  pedagógiai  kultúra.  A  tudásalapú  társadalom  iskoláiban  új  
pedagógiai trendek jelentek meg: a képzési szintekből építkező iskolaszerkezet; az inter- és 
multidiszciplináris  tantárgyi  rendszer;  a  komplex  tanulás,  amely  magában  foglalja  a  
kognitív  tudomány  tanítását  a  tanulásról;  differenciálás;  a  tudáskonstruálás  társadalmi  
kooperáción  alapuló  modellje,  amelyben  a  tudáskonstruálás  forrásait  a  tanuló  tanulási  
szükségletei,  a társadalom igényei  és a szaktudományok képezik. A tudásalapú  társadalom  
fontos jellemzője,  hogy  a  társadalom  képviseleti  szervei  számára  fontos  kérdés  a  tudás  
mibenlétének meghatározása (Báthory, 2002b). 

A tudásértelmezés fejlődésére utaló jelek közül a legellentmondásosábban  az ismeret-
képességfogalompáros  (a tartalomtudás és a műveleti tudás kérdése) alakult. Elsőször Ryle 
(1949) tett különbséget  a „tudni  mit"  (knowing that)  és  a „tudni  hogyan"  (knowing  how)  
típusú tudás között. Később számos kutató felülvizsgálta ezt a megkülönböztetést.  Ausubel  
(1963,  1968) tisztázta, hogy az „értelmes verbális tanulás" (meaningful verbal  learning)  a  
tudni  mit-re  koncentrál.  A  kutatók,  akik  követték  Ryle-1, köztük  Gagné  (1968,  1972;  
Gagné  és  White,  1978)  a  „verbális  tudás"  (verbal  knowlwdge)  és  az  „intellektuális  
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készségek" (intellectual skills)  terminust használta, míg  Greeno (1973) a „propozicionális" 
(propositional)  és  az  „algoritmikus"  (algoritmic  knowledge)  tudást.  A  „tudni  mit"  
ekvivalensnek  tekinthető  a  propozicionális  elemekkel,  míg  a  „tudni  hogyan"  az  
intellektuális készségekkel (idézi  White, 1988. 33. o.) 

Egyre  nyilvánvalóbbá  vált,  hogy  az  iskola  által  nyújtott  faktuális  (tényszerű)  
ismeretanyag  csak  egyre  rövidebb  távokon  használható,  sőt  a  tudományok  (különösen  a  
természettudományok)  felgyorsult fejlődése miatt  sok elemében már akkor  elavult,  amikor 
a  tanuló  kilép  a  középiskola  kapuin.  A  hosszú  távon  leginkább  alkalmazható  és  
konvertálható  tudás,  amelyhez  az  iskola  hozzájuttathatja  a  tanulót,  a  műveleti  tudás,  
kognitív  szempontból  megfogalmazva  leginkább  maguk  a  gondolkodási  készségek,  
képességek. A gyakorlatiasság, hasznosság válik tehát az érvényes tudás alapjává. 

Bár az  ismeretek  és a  képességek a tudás  minőségileg  különböző formáit  képviselik,  
mégsem alakult ki általánosan elfogadott meghatározásuk,  sőt egymáshoz való viszonyukat 
tekintve is különböző álláspontok fogalmazódtak meg. 

Korábbi nézetek szerint egymásra épülő minőségi fokozatokat  alkotnak,  lehet valamit 
tudni  az  ismeretek  szintjén,  melyet  aztán  képességgé  lehet  alakítani.  Az  ismeretek  és  a  
készségek  egymásra  épülését  azonban  számos  ellenpéldával  lehet  cáfolni,  például  sok  
készségünket,  képességünket  anélkül  sajátítjuk  el,  hogy  ismereteink  lennének  róluk  
(Csapó, 1992). 

Nagy  József  (1985)  koncepciója  szerint  a  tudás  egymástól  elkülöníthető,  különböző  
fejlődési  sajátosságokkal  rendelkező  halmazairól  van  szó.  Alapvetően  különbözik  a  
leképező  tudás  információinak  és  az  operatív  tudás  programjainak  elsajátítási  folyamata,  
illetve  a  tudás  további  fejlődésében  játszott  szerepük.  Az  ismeret  jellegű  tudás  
képződésénél a meglévő és az új ismeretek kapcsolatának megteremtése, a megértés játssza 
az alapvető  szerepet.  A képesség jellegű  tudás  esetében  az új  és  a régi  tudás  kapcsolatát,  
egymásra  hatását  az  interferencia  és  a  transzfer  jelenségével  lehet  jellemezni  (Csapó,  
1992). 

Egyes  kognitív  pszichológusok  szerint  (pl.  Pléh,  1994a)  a  „tudni  mit"  és  a  „tudni  
hogyan" szembeállítása nem biztos, hogy megállja a helyét.  Lehet, hogy minden tudásunk 
procedurális  jellegű,  ugyanis  amikor  tudunk  valamit,  soha  nem  egyszerűen  kijelentések  
sorozatát  tudjuk,  hanem  egy  eljárásmódot,  ahogy  egy  bizonyos  modellből  egy  másik  
modellhez  el  lehet  jutni.  Ez  által  megszűnik  a  hagyományos  szembeállítás,  amely  a  
készség jellegű,  a modem  iskola  vagy  a modem pszichológia  által  hangsúlyozott  tudások  
és az ún. hagyományos tudás között fennáll. 

A  legújabb  elképzelések  szerint  az  ismeret  és  a  képesség jellegű  tudás  az  emberi  
tudásban  nem  két  külön  rendszert  képez,  hanem  egyet.  A  két  rendszer  részei  bizonyos  
pontokon  egymást  helyettesíthetik,  ezáltal  a két  rendszer  annyira  egybeépült,  hogy  annak  
egységei  egymástól  függetlenül  működésképtelenek.  A  tudás  egyik  vagy  másik  formája  
dominánssá válhat, s azonos helyzetekben különböző  egyének különböző  stratégiát,  stílust  
használva lehetnek eredményesek  (Csapó,  1992).  

Kialakulóban  van  a  képességek  egy  olyan  felfogása  is,  amely  minden  eddigi  
elképzelésnél erősebben kapcsolja össze az ismereteket  és a képességeket, nem tekinti  őket 
külön entitásoknak, mindkettőt  a személyiség olyan elemeiként kezeli,  amelyek  a kognitív 
struktúrákban rögzítettek.  Az ismereteket  az információtartalommal,  a képességeket  pedig  
a kognitív  struktúra magas  szintű  fejlettségével azonosítja. Ez  a szemlélet  élesen  szemben  
áll az elsősorban a reformpedagógiák által képviselt  felfogással, mely szerint  az  ismeretek  
másodlagosak,  s  a  képességek  fejlesztése  a  döntő  pedagógiai  feladat.  A  konstruktív  
felfogás  szerint  a  kognitív  struktúrák  fejlesztéséhez  speciális  ismeretrendszerek  mély  
elsajátítására,  a  meglevő  tudás  rendszeréhez  való  kapcsolására  van  szükség.  E  rendszer  
fejlődésének  olyannak  kell  lennie,  hogy  a  tanuló  egyre  komplexebb  és  egyre  

9 



színvonalasabb  tevékenységeket  legyen  képes  végrehajtani  e  struktúrák  segítségével  
CNahalka, 1997a). 

Valójában,  mint  azt  Pléh  Csaba  (2001a)  is  írja, ami  az  ember  mentális  építkezését  
illeti,  egy  kétpólusú  rendszerről  van  szó,  és  a  változások  csak  a  két  pólus  kultivációs  
eltolódásait  jelentik.  A  tudásszerkezet  e  kettősségének  (klasszikusabb  -  újabb  pólusú)  
különféle  megfogalmazásai  élnek  a  köztudatban,  illetve  a  pszichológiatudományban  
egyaránt.  Néhány  ellentétpár  ezek  közül:  explicit  -  implicit,  kijelentésszerű  -
készségszerű,  szemantikai  -  pragmatikai,  elméleti  -  gyakorlati,  tudni, mit -  tudni,  hogyan 
stb.  A fent  vázolt  kettősségek  kulturális  megfelelői  az  európai  művelődésben  (klasszikus  
humanista  tudásfelfogás  -  pragmatikus-mérnöki  tudásfelfogás)  és  a  mai  pszichológiai  
szemléletben  (természettudományos  gondolkodásmód  -  társadalomtudományos  
gondolkodásmód)  is jelen  vannak.  Megjelenik  emellett  az  iskolai  és  a  hétköznapi  tudás  
elkülönítése  is,  amely  megkülönböztetés  a  tudás  szerveződését,  forrását  és  célját  is  
figyelembe veszi. 

Célszerűnek látszik újra gondolni  az explicit tudás szerepét  az emberi  műveltségben,  
mivel  napjainkban  a  készségek  súlya  megnőtt  az  ismeretekhez  képest.  Ugyanakkor  nem  
szabad  elfeledkezni  arról  sem,  hogy  a  készségek  az  elsajátított  ismereteken  működnek  
{Pléh,  2001b).  Az  információelsajátítás  és  a  képességfejlesztés  közötti  egyensúly  
kialakítására kell tehát törekedni. 

A  tanulás  és  a  tudás  ilyen  jellegű  felfogása  azonban  nem  egészen  új  sem  a  
tanuláspszichológiában,  sem  az  oktatáselméletben.  A  memóriapedagógia  
egyoldalúságainak  meghaladása,  a  képességközpontúság,  képességfejlesztés  
szembeállítása  az  ismeret-központúsággal  már  jó  ötven  éve  megjelent  a  progresszív  
pedagógiai  és  pszichológiai  műhelyekben  és  iskolákban.  E  szemlélet  kezdetei  Piaget  
fejlődéspszichológiai  kutatásaihoz,  illetve  a  hatvanas  években  kibontakozó  kognitív  
forradalomhoz köthetők  {Báthory,  2002c;  Csapó,  1992,  1998a,  2001b;  Szebenyi  és  Vass,  
2002).  A világ nagy részében  bekövetkezett  paradigmaváltást  tükrözi  az  országok  közötti  
rangsor  átrendeződése  a természettudományi  teljesítmények terén  is  {Báthory,  2002a).  A  
tudáskoncepció  változásának  egyik  legszembetűnőbb  eredménye  az, hogy az  ismeretekkel  
szemben  felértékelődik  a  kompetencia.  Csapó Benő  (2002a)  részletes  elemzést  ad  arról,  
hogy  mindez  milyen  módon  jelenik  meg  a  tartalomban,  a  tanításban  és  a  tanulók  
fejlesztésében.  A  tanulás  színterei  áttevődnek  az  iskoláról  a  gazdasági-társadalmi  élet  
egyéb  helyszíneire.  Egyre  nő  azoknak  az  információforrásoknak  (rádió-  és  televízió-
csatornák,  az  Internet,  a  számítógép)  a  száma  és  javul  azok  elérhetősége,  amelyek  az  
iskolaival  összemérhető  mennyiségű  és  érvényességű  tudás  megszerzését  teszik  lehetővé.  
Ma  már  számolnunk  kell  az  iskolai  célokkal  összhangban  álló,  esetleg  az  iskolait  
meghaladó színvonalú, „kívülről hozott" tudással is. 

A  tudás  közvetlen  gazdasági  értékké  vált.  A  gazdaság  pedig  egyre  inkább  az  adott  
területen  azonnal  felhasználható,  a  feladat jellege  szerint  szerveződő,  praktikus,  „tudni,  
hogy  hogyan"  típusú  tudást  igényli,  szemben  a  rendszerezett,  formalizált,  „tudomány  
közeli",  diszciplináris  tudással,  amelyet  az  iskola  hosszú  időn keresztül  -  a  mai  napig  -
közvetített.  A  nemzetközi  felmérések  céljai  is  ez  irányba  változtak:  inkább  arra  
koncentrálnak,  hogyan  tudják  a  gyerekek  az  iskolában  elsajátított  tudást  alkalmazni.  Az  
OECD (Organisation  for Economie  Coopération  and Development) keretében  folyó PISA 
(Programme for International  Student  Assessment)  felmérések nem  az iskolai  tananyagok  
elemzéséből  indulnak ki, hanem abból, hogy milyen tudásra, műveltségre,  kompetenciákra  
van szüksége az állampolgárnak  a mindennapi  életben való érvényesüléshez  {Vári, Auxné, 
Felvégi,  Rózsa  és  Szalay,  2002;  Vári, Bánfi,  Felvégi,  Krolopp,  Rózsa  és  Szalay,  2001),  
alkalmazzák  az  ókor  óta  ismert  mondást:  „Non  scholae,  sed  vitae  discimus."  („Nem  az  
iskolának,  hanem  az  életnek  tanulunk.").  A  társadalmi  hasznosságra  való  törekvés  
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meghatározó jelentőségű magukban a természettudományi kutatásokban is (Beck,  1994). A 
Nemzeti  alaptanterv  (1995)  is  elsősorban  a kívánatosnak  tartott  ismeretek  és  képességek  
hasznosíthatósága,  munkaerő-piaci  értéke  felől  közelíti  meg  az  iskolai  tudást  és  
műveltséget. 

A tudásról  való gondolkodás  segít  az iskolai oktatás céljainak pontosításában  is. Ha 
pontosabban  körülhatárolnánk,  hogy mely kompetenciákat  kell  az  iskolában kifejleszteni, 
milyen műveltség(eke)et kell kialakítani, és minek a szakértőivé kell a tanulóknak  válniuk,  
el  lehetne  kerülni  a  mindent  azonos  módon,  azonos  súllyal  és  jelentőséggel  tanítás  
gyakorlatát (B. Németh, Józsa és Nagy L-né, 2001; Both és Csorba, 2000; Csapó, 2002a). 

A  tananyag  tartalmi  elemeinek  kiválasztásában  és  elrendezésében  -  a  tananyag  
tudományos  korszerűsége  mellett  -  fontos  szempontként  kellene,  hogy  szerepeljen  a  
taníthatóság,  valamint  a  tanítás  tartalmának  mint  a  gondolkodási  képességek,  a  kognitív  
fejlesztés  eszközének  a  figyelembevétele.  A  műveltségi  tartalom  pedagógiai  
transzformálásában  azonban  számolni  kell  a  társadalmi  és  a pedagógiai  hagyományok  (a  
megszokott  tantervek,  tankönyvek,  módszertani  kultúra)  valamint  a  társadalmi-politikai  
viszonyok  és  a  gazdasági  kultúra,  a  gazdasági  lehetőségek,  feltételek  és  a  pedagógiai  
elméletek  meghatározó  szerepével  is  (Szebenyi,  1994).  Bár  a  korszerű  didaktika  
paradigmái  (a  klasszikus  didaktika  paradigmáival  összehasonlításban)  már  
megfogalmazódtak  (részletesen  lásd  Ferenczi  és  Fodor,  1994),  a  gyakorlati  oktatásban  
még nem terjedtek el. 

Az  1978-as  tanterv  meghirdette  a  „tananyag-központúságról"  a  „követelmény-
központúságra"  való  áttérést,  a  készség-  és  képességfejlesztés  (a  mentális  műveletek  
alkalmazásának  tudása)  előtérbe  helyezését.  A  tantárgyi  tantervek  többségében  azonban  
mindezek  ellenére  továbbra  is  az  ismeretközpontúság  dominált.  A  minél  több  ismeret  
megtanítására  való  törekvést  erősítette  az  ismeretek  reprodukcióját  követelő  felvételi  
vizsgarendszer  is.  A  tanárokban  meg  volt  az  igény  a  mentális  készségek,  képességek  
fejlesztésére, de  a  túlméretezett  tananyag  és  a  változatlan  időkeret  miatt  nem  tudták  ezt  
megtenni.  Ezáltal  kialakult  egyfajta  ismeretellenes  attitűd,  megfogalmazódott  a  
tananyagcsökkentés  igénye.  A  mindennapi  gyakorlatban  azonban  az  ismeretközpontúság  
nem  csökkent.  Egyre  élesebbé  vált  az  elmélet  és  a gyakorlat  közötti  ellentmondás.  Az  is  
nyilvánvalóvá  vált,  hogy  nem  elég  terveket  készíteni  arra  vonatkozóan,  hogyan  lehetne  
rávenni  a  pedagógusokat  eredményesebb  oktatási  stratégiák  alkalmazására.  Ma  már  a  
kutatók többsége idejétmúltnak tartja a tudást a mentális műveletekre redukáló felfogást (a 
pusztán készség- és képességfejlesztő szemléletet),  elterjedt a tartalmakat  (ismereteket) és 
műveleteket  szerves  egységben  tekintő  tudásfelfogás  (Szebenyi  és  Vass,  2002).  Ma  a  két  
komponens egyensúlyán, megfelelő arányain van a  hangsúly.  

A  tantervek  is  különbözhetnek  a  tudásértelmezést  tekintve,  lehetnek  
tananyagközpontú,  tevékenységközpontú,  illetve  követelmény-,  teljesítményközpontú,  
taxonomikus  tudásértelmezésű  tantervek.  A  különböző  típusú  tantervi  koncepciók  
tudásértelmezésében  azonban  közös  az,  hogy  -  bár  eltérően  algoritmizálva  -  az  oktatás  
tartalmában  a  tudást  mint  információk  (ismeretek),  cselekvéshez  szükséges  elemek  (pl.  
gondolkodási  stratégiák)  és  beállítódások,  viszonyulások  egységét  értelmezik  (Mihály,  
2002). 

Mint  az  a  fentiekből  látszik,  a  tudásról  való  tudásunk  rendkívül  összetett,  de  
korántsem tekinthető  teljesnek. Hasonló jelenség  figyelhető meg a kogníció,  gondolkodás  
fogalmakkal kapcsolatban is. 
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1.2. Kogníció, intelligencia,  gondolkodás  

A tudomány  a mai  napig nem  tudott  konszenzuálisan  elfogadott meghatározást  adni  arra,  
hogy  pontosan  mit  értünk  kogníción,  kognitív  működésen,  intelligencián,  gondolkodási  
műveleteken,  készségeken,  s  hogy  milyen  kapcsolatban  vannak  ezek  a  fogalmak  
egymással.  Számtalan  definíció  született  a  kogníció  és  a  gondolkodás  fogalmának  
meghatározására,  és  feltárták  a  gondolkodás  ismérveit  is.  Az  alábbiakban  bemutatunk  
néhány megközelítést. 

A „megismerés  elsősorban  a biológiai  rendszerek jellemzője"  (Győri,  2000.  75.  o.),  
ezért  a  biológiai  orientáltságú  meghatározásából  érdemes  kiindulni.  Bár  a  biológiai  
kogníció definíciójára még nem született egységes megfogalmazás, az etológusok között „a 
kogníció valamiféle relációt jelent  az állat vagy ember  akciói  és a környezete között,  amit  
az idegrendszer  alakít ki" (Csányi,  2000. 33. o.). Az állati,  emberi  agy egyik legfontosabb 
biológiai  funkciója  a  külső  környezet  belső  reprezentációjának,  aktív,  dinamikus  
modelljének az elkészítése.  Ez a fajspecifikus  „környezeti  modell  a genetikai  és a neurális 
memória kölcsönhatásával  alakul ki" (Csányi, 2000.  43. o.).  Az  ember  kognitív  képessége  
az  evolúció  terméke.  Ezt  az  evolucionista  szemléletet  sugallja  Neisser  (1984)  
meghatározása  is:  „A  megismerés  a  tudás  működése:  az  ismeretek  megszerzése,  
megszervezése  és  alkalmazása.  Olyan  működés,  mely  az  élő  szervezeteket  és  
különösképpen  az  embereket  jellemzi."  (idézi  Győri,  2000.  75.  o.).  Ez  a  működés  a  
környezettel  való  kapcsolattartás  alapja,  és  sémákban  történik  (amelyek  biológiai  
szempontból az idegrendszer részei). 

A neurális megismerő rendszerekre jellemző, hogy ismeretek  szerzésére  csak  egyéni  
tapasztalás  útján  képesek.  Az  ember  nyelvi  képességének  köszönhetően  azonban  képes  
közvetlen  tapasztalás  nélkül  is  ismereteket  szerezni,  vagyis  az  ember  szimbolikus  
megismerő  rendszer.  A  különböző  megismerési  módok  (genetikus,  neurális,  szimbolikus)  
hierarchikusan  egymásra  épülnek.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  ember  nemcsak  genetikusan  
rögzült sémák és saját tapasztalás útján módosított  sémák segítségével képes megismerni a 
valóságot,  hanem  pusztán  szimbólumok  segítségével  is  képes  ismeretek  megszerzésére,  
megszervezésére  és  alkalmazására.  Ez  különösen  fontos,  mert  a  társadalomban  való  
megfelelő  eligazodás  az  embertől  sok  olyan  ismeretet  követel  meg,  amelyet  közvetlenül  
nem tapasztalhat  meg,  illetve  olyat,  amely perceptuálisan  nem  is tapasztalható  (pl.  elvont  
fogalmak). 

A  megismerés  biológiai  adaptációként  való felfogása  világossá  teszi,  hogy  változó  
környezeti  viszonyok  között  az  organizmus  a  környezettel  való  kölcsönhatás  eltérő  és  
gyakran minőségileg új módjait kell,  hogy létrehozza  annak  érdekében,  hogy  a környezet  
által adott feladatokat hatékonyan megoldhassa  (Kampis, 2000. 93. o.). A kognitív etológia 
megközelítése  tehát  abból  indul  ki,  hogy  a megismerés  és  más  elmeműködések  biológiai  
funkciója,  amely  egyben  ezek  evolúciós  eredetét  is  tükrözi,  a  környezet  modellezése  
túlélési predikció céljából (Kampis, 2000. 92. o.). 

A  kognitív  pszichológia  szemléletmódja  szerint  a  kogníció  nem  más,  mint  
gondolkodás  és tudás; tudás és tudáselsajátítás. Minden értelmi tevékenység,  amely együtt  
jár  a  fizikai  forrásokból  származó  stimulusoknak  a  valóság  reprezentációjába  való  
átalakításával,  ami elvezet majd a viselkedéshez.  Általános konszenzus van abban, hogy a 
valóság mentális  reprezentációja  (a tudás az elmében) alaposan strukturált,  s  az  ember  e  
rendszer  működtetésével  adaptálódik  a  környezetéhez  A  fejlődéskutatók  azonban  nem  
értenek  egyet  ennek  a  struktúrának  a természetét  illetően.  Kétféle struktúramodell  terjedt  
el:  egy  globális,  terület-általános  és  egy  helyi,  terület-specifikus,  melyek  kiegészíthetik  
egymást, illetve versengő magyarázó modellek is lehetnek (Rosser,  1994. 2-3. o.). 
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Az  emberi  elme felépítésére  vonatkozó filozofikus  modellfelfogás  támogatja  azt  az  
elképzelést,  mi  szerint  az  emberi  elme  feladatspecifikus  rendszerek  sokaságaként  
képzelhető  el. Az egységes elméletek  (lásd erről Pléh,  1994b) helyett  a megismerést  akkor  
modelláljuk  helyesen,  ha  feladatspecifikus  és  általános  rendszerek  kettősségében  
gondolkodunk  (Pléh,  2000.  233.  o.).  A  mai  filozofikus  modellfelfogás  előzményének  
tekinthető  Fodor  (1983,  1985)  modularitásfelfogása.  Fodor  koncepciója  kettéosztja  az  
emberi  megismerést.  A  megismerésnek  szerinte  vannak  feladatspecifikus,  sokféle  
minőséget  képviselő  rendszerei,  s  vannak  általános  rendszerei  is.  Harnish  (1995)  a  
megismerés három szintjét különíti el: 

1.  A  transzducerek  szintje,  mely  a  közvetlen  érzéki  átalakítóknak  (a  
receptorrendszemek) feleltethető meg. 

2.  A  modulok  szintje,  melyek  feladatra  specializált,  de  már  kognitív  feldolgozást  
végző rendszerek.  E kettő  együtt  alkotja a bemeneti  rendszereket,  ami  az  alacsony  
szintű  feldolgozás  és  ugyanakkor  a  feladatspecifikus  elemzés  megfelelőjének  
tekinthető. 

3.  Az  általános problémamegoldó  egy olyan központi  feldolgozó,  amely  a  bemeneti  
rendszerek  által produkált  leírásokat  tovább elemzi, kontextualizálja és így tovább. 
E  felfogás  szerint  az  emberi  elme  két  részből  áll.  Sok  kis  processzorból,  
feldolgozóból,  amelyek  bizonyos  tartalmakra,  bemenetekre  specializálódtak,  
bizonyos inputot vesznek fel, s meghatározott  outputot hoznak  létre ennek alapján, 
valamint egy nem specifikus, egységes központi  feldolgozórendszerből (idézi  Pléh,  
2000. 237. o.). 

Vannak  kutatók,  akik  összekapcsolják  a  kogníció  fogalmát  az  intelligencia  
fogalmával.  Eysenck  (1995)  kogníción  az  intelligencia  három  működési/megnyilvánulási  
szintjét érti:  (1) biológiai,  (2) pszichometrikus  és  (3)  szociális  intelligencia,  és e  szinteket  
horizontálisan,  egymás  mellett  jeleníti  meg.  E  szintek  azonban  vertikálisan,  egymásra  
épülve  is  elképzelhetők  (Gordon  Győri,  2001a).  A  legalsó,  legszűkebb,  de  pozícióját  
tekintve  a  kognitív  működésben  leginkább  meghatározó  szint  a  biológiai  intelligencia,  
amely  genetikai,  biokémiai  és  fiziológiai  hatások  és  jelenségek  által  
befolyásolt/meghatározott, illetve ezek eredménye. Erre épül  a pszichometrikusan  mérhető  
intelligencia,  amelyet  már  különféle  szociális  hatások  is  befolyásolnak.  A  szociális  
intelligencia  a legfelső szint,  amely  számos külső  és belső  faktor hatása  alatt  alakul ki  és  
működik. A legalsó szint a biológiatudomány eszközeivel  (pl. génsebészet,  speciális inger-
válasz  tréningek  stb.)  befolyásolható,  míg  a  2.  és  3.  szint  a  pedagógia  eszközeivel  
fejleszthető, de feltehetően nem egyforma mértékben, módokon és területeken. 

Eysenck koncepciójából az is kikövetkeztethető, hogy bár a legalsó szint működése is 
része  a  kogníció  működésének,  de  ez  még  nem  az,  ami  -  legalább  is  pedagógiai  
szempontból  -  gondolkodásnak  nevezhető.  A  gondolkodás  pedagógiai  szempontból  úgy  
tekinthető,  mint  a  kogníciónak  az  az  összetettebb  működésszintje,  amelyben  a  szociális  
hatások  is megjelennek, illetve  ahol maga a működésmód  is már  szociális  hatással bír  (az  
első  szint  még  belső,  konstans,  a  szociális  környezettől  független  szintnek  tekinthető).  
Ezeken  a  szinteken  a  gondolkodás  univerzális  és  szituációfüggő  vonásai  egymással  
kölcsönhatásban  fejlődnek  és  működnek.  Ezek  azok  a  szintek,  amelyeken  a  pedagógiai  
befolyás  is  -  mint  külső,  szociális  hatás  -  elképzelhető,  amelyeken  a  gondolkodás  
fejleszthető, tanítható (Gordon Győri, 2001a). 

Míg  a  korai  intelligenciaelméletek  az  intelligenciát  és  a  kogníciót  a  személy  belső,  
többnyire konstans vonásaként  értelmezték,  addig a kognitivisták  ugyan belsőnek,  de nem 
feltétlenül konstansnak  tételezték  azt. Ma a pedagógiai, pszichológiai  kutatók közül  sokan  
vannak,  akik  az  intelligenciát  és  a  kogníciót  szituativitásában  látják,  láttatják,  ahogy  
Vigotszkij  tette  annak  idején,  amikor  megfogalmazta,  hogy  az  intelligencia  lényé,  



tekintve szociális konstruktum,  a fejlesztése a külső közegen  múlik.  Igazolódott,  hogy  az  
intelligencia  általános  fajtája  -  amelyet  nevezhetünk  g  faktornak  is  -  öröklött,  és  e  
minőségében  az  egyéni  különbségek  egyik  forrása. E képességnek  azonban  nem  létezhet  
olyan manifesztációja, amely független volna a szocializációs  feltételektől (Gordon Győri,  
2001a). 

Vizsgálatok  igazolták,  hogy  az  iskolában  töltött  idő  szoros  kapcsolatot  mutat  az  
intelligenciával.  A  gyerekek  iskolai  pályafutását jelentősen  befolyásolja  az,  hogy  hány  
osztályt  végeztek  a  szüleik,  ezért  az  iskola  hatása  ilyen  értelemben  késleltetettnek  és  
kumulatívnak tekinthető. A kulturális evolúció következtében  az intelligencia  nemzedékről  
nemzedékre  gyarapodott,  bár  az  emberek  mentális  kapacitása  nem  változott.  A  kutatók  
felhívják  a  figyelmet  arra  is,  hogy  az  iskola  nagyon  sokféleképpen  alakítja  a  tanulók  
intelligenciáját  (pl.  ismeretátadással,  rendszeres  problémamegoldással,  az  absztrakt  
gondolkodás  rutinjának kialakításával,  a motiváció  szintjeinek és  rétegeinek  növelésével)  
(lásd  Vajda, 2002). 

Az  is  elfogadott,  hogy  a  kognitív  funkciók  fejlődésében  alapvető  szerepe  van  a  
metakogniciónak.  A  figyelem,  az emlékezet  és a problémamegoldó  gondolkodás fejlődése 
kisgyermekkortól serdülőkorig jelentős részben annak tudható be, hogy jelentősen javulnak 
a  gyerek  önreprezentációs  képességei,  és  képes  akaratlagosan  mozgósítani  azokat  a  
mechanizmusokat,  amelyek  hozzájárulnak  a  megismerés  fejlődéséhez.  Piaget  szerint  az  
ember szert tesz a formális dedukciós képességre,  amely hozzásegíti,  hogy képes  legyen a 
műveleteket  különválasztani  a  művelet  tárgyától.  Ez  a  képesség  teszi  lehetővé,  hogy  
kialakuljon az egyénnek  a saját kognitív folyamatairól való tudása,  és képessé váljék azok 
irányítására is. 

A korai kognitív műveletekre vonatkozó kutatások arra hívták fel a figyelmet, hogy az 
oksági  gondolkodás  és  a  logikai  következtetés  csírái  már  igen  fiatal  életkorban  
megjelennek.  Ugyanakkor  nem  vitatható,  hogy  a  14  éves  gyerek  vagy  a  felnőtt  
bonyolultabb  összefüggések  belátására  vagy  előre  látására  képes,  mint  a  kisgyerek.  
Moshman  (1997)  ennek  magyarázatára  egy  olyan  modellt  dolgozott  ki,  amelyben  
megkülönbözteti  a  rutinszerű  következtetéseket,  az  inferenciákat  és  azok  tudatos  
irányítását.  Az  inferencia  Moshman  meghatározása  szerint  új  ismeret  generálása  a  
régiekből,  amely nem tudatos,  automatikus folyamat. A gondolkodás  ebben az  értelemben  
nem más, mint az a képesség, hogy akaratlagosan tudjuk irányítani inferenciáinkat az adott 
probléma vagy feladat megoldása érdekében. A gondolkodás képessége fokozatosan alakul 
ki,  annak  megfelelően,  ahogy  az  inferenciák  kezelése  tudatos  kontroll  alá  kerül.  Az  
automatikus inferencia képessége ugyanakkor fennmarad a felnőttkorban is. 

Demetriou  (2000)  is  az  önreflexió  fontosságát  hangsúlyozza  az  intelligencia  
kialakulásában.  Demetriou  teljes mértékben  elfogadja az  értelmi  működés  modulelméletét  
(a modulelméletről  lásd Pléh,  1998),  amit Moshman  csak  a mentális  műveletek  egy  adott  
körére  tart  érvényesnek.  A  g  faktor  léte  és  az  egymástól  elszigetelten  működő  kognitív  
modulok „szigorú hipotézise" azonban ellentmond egymásnak. Demetriou  a problémát úgy 
véli  feloldani,  hogy  cáfolja  a  g  faktor  biológiai  jellegét:  az  ő  nézőpontja  szerint  a  g  
pszichológiai  konstrukció,  amely az egyén énképének tartozéka. Kimutatták,  hogy a gyors 
problémamegoldás  és az analógiás gondolkodás  magas színvonala  az  énreprezentációból  
származik, pozitívan  és szisztematikusan  összefügg a tapasztalattal szembeni  nyitottsággal.  

Ezzel  ellentétes  Jensen  (2000)  álláspontja,  amely  szerint  az  intelligencia  g  faktora  
biológiai  természetű  és  csak  biológiai  úton  módosítható.  Vajda  Zsuzsa  (2002)  az  
intelligencia  természetéről  írt  cikkének  legfontosabb  állítása  az,  hogy  az  intézményes  
oktatás  elválaszthatatlan  a  mérhető  intelligenciától.  Az  iskolai  képzés  alakítja  ki  az  
értelmesség  uniformizált  standardjait,  amelyek  mérhetővé  teszik  az  értelmi  teljesítményt,  
eközben közvetít az egyéni tulajdonságok és a társadalmi elvárások között. 
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Az  intelligencia  kérdésével  kapcsolatosan  három  kérdéskör  különösen  kutatott:  (1)  
általános  intelligencia  vagy elkülönülő képességek,  (2) öröklődés  és környezet  hatása,  (3)  
mérési  módszerek.  Galton  (1869)  az  intelligenciát  általános  képességnek  tartotta,  amely  
többé-kevésbé  minden  kognitív  viselkedésben  megjelenik,  és  egyénenként  különböző  
szinten határozza meg a teljesítmények színvonalát. Binet  (lásd Binet  és Simon,  1916/1973)  
ezzel  ellentétben különböző  képességek  (nyelvi,  számolási,  emlékezeti  stb.)  együttesének  
tekintette  az  értelmességet.  Ma  már  elfogadott,  hogy  valóban  létezik  egy  általános  
intelligencia,  amely  minden  gondolkodási  feladatban,  problémamegoldásban  részt  vesz,  
ahogyan  azt  Galton  feltételezte, de  az is bebizonyosodott,  hogy  emellett  számos  speciális  
képesség is létezik, ahogy azt Binet  leírta (idézi Gyarmathy, 2002). 

Galton  és  Binet  az  intellektuális  képességek  genetikai  vagy  környezeti  
meghatározottsága  kérdésében  is  ellentétes  álláspontot  képviseltek.  Galton  az  öröklődést  
tartotta  meghatározónak,  és  azt  az  ikervizsgálatokkal  látta  bizonyíthatónak.  Binet  
elfogadta, hogy a kognitív képességek környezeti  hatásra jelentősen változhatnak.  Ma már 
nyilvánvaló  az  örökletes  és  a  környezeti  faktorok  elválaszthatatlan  és  folyamatos  
interakciója.  Ingergazdag  környezetben  az  örökletesen  kiemelkedő  adottságok  még  
kiemelkedőbbekké  válnak,  a  gyenge  adottságok  pedig  csak  kisebb  mértékben  
kompenzálhatóak  (idézi  Gyarmathy, 2002). 

Az  értelmi  képességek  meghatározásában  eltérő  gondolkodású  kutatók  az  
intelligencia  mérésére  is  eltérő  módszereket  dolgoztak  ki.  A  kutatók  ma  is  megosztottak  
abban  a  tekintetben,  hogy  az  intelligencia  megismerésében  a magasabb  szintű  (mögöttes  
mentális  folyamatok)  vagy  az  alacsonyabb  szintű  (neurális  működés)  folyamatok  
vizsgálatán  legyen-e  a  hangsúly.  Renzulli  (1986)  szerint  az  általános  képesség  a  
hagyományos  intelligenciafogalmat  takarja,  melynek  összetevői:  a  magas  szintű  elvont  
gondolkodás;  verbális  és számgondolkodás; jó  memória;  folyékony beszéd; téri  viszonyok 
átlátása;  alkalmazkodóképesség;  új  helyzetek  kezelése;  gyors,  pontos,  szelektív  
információfeldolgozás. A  speciális  képességek  egy-egy területhez  kapcsolódó  kiemelkedő  
tudást jelentenek (idézi Gyarmathy, 2002). 

A kvantitatív genetikai  vizsgálatokból témánkat tekintve két fontos dolog következik: 
az egyik az intelligencia egyéni variabilitásának örökölhetősége,  a másik pedig az, hogy a 
közös és nem-közös környezeti hatások nagyjából ugyanilyen jelentős  szerepet játszanak  az  
egyéni  különbségek  kialakulásában.  A  különböző  vizsgálatok  az  emberi  intelligencia  
egyéni variabilitásában  a genetikai tényezők hatását kb.  50%-ra becsülik,  a gének tehát  az  
egyéni  eltérések  feléért  felelnek  ([Plomin, 1999). Az  is kiderült,  hogy  a  genetikai  hatások  
nagy része  additív,  vagyis  az  egyes  gének  hatása  összeadódik.  A bonyolult  intellektuális,  
kognitív  tulajdonságok  kialakulása  nagyon  sok  gén  egyidejű  működésén  alapszik  
(poligénes eredetű), amely gének egymással és a környezettel is bonyolult  kölcsönhatásban 
állnak. 

A  molekuláris  genetika  is  új  eredményekkel  gazdagította  az  intelligencia  
öröklődésének  kutatását.  Kimutatták  az X  kromoszóma kiemelt  szerepét  az  ember  értelmi  
képességeinek  genetikai  meghatározásában  {Zechner  és  mtsai,  2001).  A  jelenlegi  
tesztekkel mért értelmi funkciók egy részét az X kromoszómán lévő gének határozzák meg 
(Gécz  és Mulley,  2000).  Továbbá  igazolták  a  genetikai  imprinting  (bizonyos  gének  anyai  
vagy  apai  eredettől  függő  működőképességének)  fontos  szerepét  az  egyes  értelmi  
képességek  öröklődésében,  elsőként Turner-szindrómás  egyének  esetében  (Skuse  és  mtsai,  
1997). Az még nyitott kérdés, hogy a nemi kromoszómákon  lévő imprintált  géneknek van-
e meghatározó szerepük a nemek közti kognitív és viselkedési különbségekben,  és ha igen, 
akkor  milyen  kölcsönhatásban  vannak  e  gének  a  környezeti  tényezőkkel  és  a  nemi  
hormonok hatásaival (Gervai és Lakatos,  2002).  
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Ma már  általánosan  elfogadott,  hogy  a g faktor  nagymértékben  örökletes,  vagyis  a  
populációban  kimutatható  egyéni  különbségekhez  a  genetikai  különbségek  jelentősen  
hozzájárulnak. Kevesebb információnk van  azokról  a genetikai  és környezeti  tényezőkről,  
amelyek  a  specifikus  értelmi  képességekben,  a  verbalitásban,  a  térbeli  képességekben,  
emlékezetben  és  információfeldolgozási  képességekben  okoznak  egyéni  változatosságot.  
Annyit  tudunk,  hogy  ezek  hátterében  is jelentős  a genetikai  hatás,  bár  a jelenlegi  adatok  
szerint kisebb, mint az általános  intelligencia g faktora  esetében. A környezeti hatások egy 
része a saját környezetüket megteremtő, kiválasztó emberek génjei miatt genetikai befolyás 
alatt  áll  a  gén-környezet  korreláció  és  interakció  mechanizmusain  keresztül  (Gervai  és  
Lakatos,  2002). 

A  gondolkodás  a  megismerés  közvetett  formájának tekinthető,  amelynek  során  már  
meglévő ismereteinkből új ismeretekhez jutunk. A magasabb rendű,  általában  tudatosságot  
igénylő megismerési  folyamatokat és az e folyamatokhoz csatlakozó gondolkodást  nevezik 
kognitív folyamatoknak.  A  gondolkodási  funkció  élettani  alapja  a  második  jelzőrendszer  
(ez  az  elnevezés  Pavlovtól  származik,  aki  ezzel  az  emberi  beszédet  jelölte).  A  második  
jelzőrendszer  (a  feltételes  reflexeknek  egyik  kialakult,  rögzült  rendszere)  az  első  
jelzőrendszerre  épül  (ezt  a  fogalmat  is  Pavlov  vezette  be  azoknak  a  jelzéseknek  a  
jelölésére,  amelyek  a  fény,  hang,  íz,  szag,  taktilis  és  interoceptív  ingerek  alakjában  
közvetlenül  az  érzékszervekre  hatnak,  s  onnan  továbbítódnak  a  központi  idegrendszer  
felé),  és  az  emberi  pszichikum  olyan  jellegzetességének  tekinthető,  mely  az  agykéreg  
frontális,  parietális  és  okcipitális  területeinek  tevékenységeihez  kapcsolt.  A  magasabb  
idegműködés  (a  fogalom  bevezetése  szintén  Pavlov  nevéhez  fűződik)  embernél  az  
általánosítás  (absztrakció)  képességét  és  a  második  jelzőrendszert  is  magában  foglalja  
(Pavlov,  1972).  

Az  agykutatás  három,  hierarchikusan  egymásra  épülő  szintjén  (mikro-,  makro-  és  
megismerési  szint)  olyan  eredmények  születtek,  amelyek  hidat  jelentenek  az  agyvelő  
biológiai  (biokémiai  és  fiziológiai)  és  pszichológiai  (viselkedési  és  szociális  vonzatú)  
történései között (Ádám, 2002). 

A  mikroszintű  agykutatás  eredményének  tekinthető  az  a  megállapítás,  hogy  az  
agyvelőt  felépítő  idegsejtek  önálló  egységek,  amelyek  szinapszisokon  keresztül  
érintkeznek egymással, és hogy a hosszú távú emlékezet hátterében szerkezeti és biokémiai 
változások  húzódnak  meg,  melyek  közül  a  legvalószínűbb  az  idegsejtnyúlványok  
hálózatának  átalakulása.  Felismerték  azt  is,  hogy  az  eddig  ismert  agykérgi  szerkezeteken  
kívül  a  hippocampus  (az  agykéreg  alatt  elhelyezkedő,  elnyújtott  alakú  struktúra)  bír  a  
legfontosabb funkcióval a tanulásban és az emlékezésben (Ádám, 2002). 

A makroszintű agykutatás két fontos metodikai iránya (elektroenkefalográfia, EEG és 
az  új  képalkotó  technikák:  computer  tomography,  CT;  EEG-hullámok  agyi  térképszerű  
ábrázolása, EEG Imaging; mágneses rezonancia képalkotás, Magnetic Resonance Imaging, 
MRI  és  pozitron-emissziós  tomográfia,  PET;  illetve  ezek  kombinációi,  MRI  +  PET)  
segítségével  nyomon  követhető  az  agyműködés  lezajlása,  a  funkcionális  változások  
kimutatása.  Ezt  az  új  megközelítést  neurokognitiv  megközelítésnek  nevezik,  mert  a  
kísérletes pszichológia eszköztárának és a modem neurobiológia módszereinek  integrálását  
valósítja  meg.  Ez  a  kutatási  irány  a  belső  reprezentációkat  az  emberi  elmében  idegi  
struktúrák funkciójaként értelmezi,  és ezt vizsgálja a fent említett modem módszerekkel. E 
vizsgálati  módszerek  együttes,  egymást  kiegészítő  alkalmazásától  várhatjuk,  hogy  
közelebb jutunk  az  emberi  percepciós  folyamatok  agyi  mechanizmusainak  megértéséhez  
(Karmos, 2001). 

A  pszichikus  történéseket  feltáró  agykutatások  annak  a  kérdéscsoportnak  a  
megválaszolását  kísérlik  meg,  hogy miként  fogadja be,  dolgozza  fel, azonosítja és tárolja 
az  emberi  agyvelő  a  beérkező  szakadatlan  információáradatot,  miként  hívja  elő  a  tárolt,  
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éppen szükséges ismereteket,  és milyen módon utasítja cselekvésre  a szervezet végrehajtó 
rendszereit. A tudatos-tudattalan pszichikus  kategória-kettős az agyi megismerési folyamat 
vízválasztójának  tekinthető,  ez  szabja meg,  hogy  a bejutó  információáradat  melyik  része  
kerül  az  adott  pillanatban  a  tudatos  és  melyik  a  rejtett  vagy  nem  tudatos  rekeszbe.  A  
tudatos  felismerést  jellegzetes  agyi  elektromos  történések  jelzik,  kísérik  (EEG-görbe  
gamma-hullámai,  az  ERP-hullámok  ún.  P-300  szakasza,  illesztési  negatív  hullám,  
készenléti potenciál, a belső szervi (zsigeri vagy viszcerális) érzékelés (Ádám, 2002). 

William James  -  mestere,  Wilhelm  Wundt  (1921)  nyomán  -  a  gondolkodást  egy  
állandóan mozgó, szüntelenül folyó  áramlásként  szemléltette.  Olyan  funkcióként, amelyet 
a  tudatos  és  tudattalan  lelki  összetevők  szünet  nélküli  folyamataként  lehet  jellemezni.  
Pólya  György  (1971)  matematikus  a  heurisztikus  gondolkodásban  hangsúlyozta  a  
tudattalan  szellemi  munka  fontosságát  és kreatív  erejét. Úgy  vélte,  hogy  időt  kell  adni  a  
rejtett  tudattartalmaknak,  implicit  emlékezettöredékeknek,  hogy  hosszú  rejtőzködés  után  
egy idő múlva logikus  egésszé, hirtelen a tudatba feltörő belátássá  álljanak össze. Polányi 
Mihály  (1996)  szerint  a  tudattalan  tudás  minden  alkotótevékenység  előfutára.  A  
prekognitív tudás az agyban implicit memória formájában rögzül és válik  robbanásszerűen  
tudatos felismeréssé. Ez a felfogás Descartes  (1637/1995), majd Spinoza  (1979) eszméiből  
eredeztethető,  és a Henri  Bergson-féle felfogásban  (Bergson,  1907/1930/1987) nyert  teret.  
A  Vigotszkij-elv  szerint  a  tudattalan  kogníció  és  a  tudatos  verbalizáció  különálló  két  
fejlődési  vonal,  amely  csak  az  emberi  beszéd  anatómiai  szerkezeteinek  kialakulása  
nyomán,  az  első  életév  után  találkozik  és  keresztezi  egymást  (Vigotszkij,  1967).  Piaget  
(1970,  1978)  is  hasonló  módon  vélekedik  a  gyermeki  tudattalan  gondolkodásról  (idézi  
Ádám,  2002). 

Ismert,  hogy  az  állandóan  beérkező  és  az  agyban  feldolgozott  tömérdek  
információnak  két  útja  van.  Az  egyik  út  az  ismeretek  felhalmozása  és  rögzítése  
(akkumulációja).  A  másik  út  a  beérkező  információk  osztályozása  és  szűrése,  vagyis  a  
lényeges  ismeretek  megtartása  és  tárolása,  a  lényegtelenek  kirekesztése  és  
háttérbeszorítása.  A  francia  Henri  Bergson  szerint  a  kirekesztés,  a  szűrés  talán  még  
fontosabb a felhalmozásnál,  a bevésődésnél  is. Míg ifjúkorban az információ-felhalmozás 
és  a rögzítés  túlsúlya  dominál,  addig  felnőtt-  és  időskorban  a  szükségtelen  ismeretek  és  
adatok kiiktatása, szelekciója uralkodik. A normálisan, kiegyensúlyozottan működő emberi 
agyban éppen ezért nem létezik „túlterhelés" (idézi Ádám,  2002).  

Az  agyféltekék  aszimmetrikus  működésének  újabb  adatai  más  oldalról  is  
megvilágítottak néhány kognitív funkciót (lásd Hámori,  1996).  

Ma már  azt is tudjuk, hogy a készség, képesség jellegű  és az  ismeret jellegű  tudás a 
memória  különböző  helyein  tárolódik.  A  készség  és  képesség  jellegű  tudás  az  implicit  
(procedurális)  hosszú  távú  memóriában  tárolódik,  mely  memória  tartalma  tudatos  
megjelenés nélkül változtatja meg a viselkedést.  Az implicit memória feltétele a neocortex 
és a striatum ép működése. Az explicit (deklaratív) memóriát tudatos és kontrollált bevésés 
és  előhívás  jellemzi,  anatómiailag  a  temporo-hippocampális  rendszerhez  és  a  
diencephalonhoz  köthető.  Az explicit memóriát szemantikus  és epizodikus  komponensekre  
szokták osztani. Míg a szemantikus memória a világról kialakított  tárgyszerű tudást,  addig  
az  epizodikus  memória  életrajz jellegű  (bizonyos  helyen  és  bizonyos  időben  megtörtént)  
eseményeket  tárol.  A hosszú  távú memóriából  történő  előhívást  egészséges  személyekben  
a  bal  inferior  prefrontális  területek  és  a  hippocampus  aktivációja  kíséri.  Megfelelően  
hosszú  gyakorlás  után  egy probléma megoldási mintázata  tudatos összpontosítás  nélkül  is  
„berögzül" (Kéri és Janka,  2001).  

A neuropszichológiai  kutatások  három magasabb  agyi  mechanizmus  érvényesülését  
írják le a mindennapi gondolkodásban  (Ádám, 2002): 

1.  az anticipáció (várakozás) kognitív folyamatának érvényre jutása; 
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2.  az effektus-törvény (megerősítés) asszociációs jelenségeinek működése;  
3.  az agyműködés logikai kényszerűségi elvének érvényesülése.  

A  logikai  kényszerűség  elve  azt  fejezi  ki,  hogy  az  agyvelő  ok-okozati  sémákban  
működik, vagyis egymással  időben egybeeső, vagy időben egymáshoz képest közel lezajló 
eseményekben  mindig  okságot  keres  és  feltételez.  Az  ok-effektus  összefüggés  alapvető  
tanulási  aktivitás,  de bizonyos  elemei  már  születéskor,  tehát  öröklés útján készen  adottak  
az  emberi  agyban.  Az  asszociatív  tanulás  két  típusa  -  a  Pavlov-féle  előrejelzéses  és  a  
Thorndike-féle visszajelzéses  effektuson alapuló -  univerzális agyi jelenség, ami azt jelenti, 
hogy  minden  szimultán  lezajló  eseménypáros  összekapcsolódik  a  központi  
idegrendszerben.  Minden  szinkron  módon  végbemenő  kettős  agyi  folyamat  
összekapcsolódik  akkor is, ha nem érvényesíthető rájuk az ok-okozati összefüggés. Skinner 
(1973)  hangsúlyozza,  hogy  a  téves  kapcsolódás  számos  hiedelem,  tévhit,  babona  agyi  
alapja  lehet,  mivel  a  megerősítési  elv,  legalábbis  látszólag,  ellentmondhat  az  oksági  
törvényeknek.  Félelmi  vagy  szorongásos  helyzetekben  ilyen  hibás  megerősítések  
törvényszerűek.  Régóta  ismert,  hogy  az  ismeretek  meghatározott  törvények  szerint  
fejlődnek,  ezek  pedig  gyakran  nem függnek  össze  a  tudás  konkrét  tartalmával,  sokkal  
inkább  a  megismerő  szubjektum  általános  sajátosságaival  Az  emberi  agyban  születéstől  
kezdve készen meglévő  ok-okozati  kényszerűség elve egyben  a hamis  ítéletek,  hiedelmek  
forrása is lehet. 

A  logikai  kényszerűség  agyi  elvét  már Kant  (1981) hangsúlyozta,  amikor  az  emberi  
tapasztalat előttit, ún. priorit, eleve az agyban meglevő, tehát velünk született  kategóriaként  
tartotta  számon.  Chomsky  (1995)  szerint  az  agy  genetikai  kódja  logikai  „konceptuális  
szisztémát"  foglal  magába,  amely  az  alany-állítmányos  mondatszerkesztésnek,  a  
matematikai  absztrakciós  képességnek  éppúgy  alapja,  mint  a  szigorú  logikai  
gondolkodásnak.  Az  információgyűjtés  az  emberi  megismerés  kényszerű  alapművelete  
(tanulási kényszer elve). Mind  az oksági, mind a tapasztalathalmozási  művelet nemcsak az 
ésszerűségnek, hanem a téves okfejtésnek, áltudásnak is forrása  lehet. Ugyanis  az elme ott 
is képes oksági kapcsolatokat  gerjeszteni, ahol csupán véletlenszerű  idői  egybeesésről  van  
szó.  Továbbá  olyan  tapasztalatrögzítő  műveleteket  is  végrehajt,  amelyek  merőben  téves  
következtetéseknek  adnak  helyet.  Ilyenkor  azonban  belép  az  a  korrekciós  mechanizmus,  
amely helyrebillenti  a hibás ok-okozati  és a téves tapasztalati mozzanatokat,  helyükre teszi 
a dolgokat az agyban. Ez a hibajavítási művelet nem más, mint az a kognitív  (megismerési)  
alaptevékenység,  amelynek  folytán  az  agyvelő  szüntelenül  szétválasztja  egymástól  a  
megismert  lényeges  elemeket  a  járulékos  lényegtelenektől,  a  fontosakat  a  kevésbé  
fontosaktól.  Alapjában  véve  ez  egy  kirekesztési,  kiszűrési  műveletsor,  amelyet  az  
informatika  nyelvén  jel-zaj  szétválasztási  tevékenységnek  is  neveznek.  Ez  a  kiszűrési  
kényszer állandóan működik, és alapját képezi a rációnak, az értelmességnek. 

A  gondolkodáskutatások  eredményeinek  általánosításaiként  megfogalmazásra  
kerültek a gondolkodás  ismérvei (Benesch, 1994.183-185. o.):  
-  Gondolkodni  tartalom  nélkül  nem  lehet.  Az  azonban,  hogy  milyen  legyen  ez  a  

tartalom, vitatott kérdés. 
-  A  gondolkodás  egy  fogalomszövedék  kialakulásával  jár  együtt,  a  felsőbb  fogalmak  

létrehozásával. 
-  A  gondolkodás  rendszerint  serkenti  a  cselekvést,  kivitelezést  eredményez,  bár  néha  

akadályozza, vagy feleslegessé teszi azt. 
-  A gondolkodás nem más, mint egy séma szerinti interpretáció. 

A  kutatók  egyetértenek  abban,  hogy  a  gondolkodás  holisztikus folyamat,  és  csak  
mesterségesen  lehet felbontani  különböző kutatási  és elemzési  területekre.  Sok  szerző  két  
gondolkodástípust  állít szembe egymással. A megkülönböztetés módja különböző,  azonban 
felfedezhető  a  kreatív  vagy  felfedező  gondolkodás  és  a  kritikai  vagy  logikailag  elemző  
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okfejtés  szétválasztása:  kreatív  -  kritikai,  felfedező  -  elemző,  induktív  -  deduktív,  
hipotézis teremtő -  hipotézis  ellenőrző, informális -  formális, kalandozó -  zárt (Bartlett), 
bal  oldali  -  jobb  oldali  (Bruner),  divergens  -  konvergens  (Guilford),  elágazó  -  vertikális  
(ide Bonő).  A gondolkodás  felosztása két típusra túlzott  leegyszerűsítés.  Téves  lenne e két 
megközelítésre  úgy  gondolnunk,  mint  teljesen  különböző  vagy  egymástól  független  
dolgokra.  A  legtöbb  feladat megoldásához  mindkét  típusú  gondolkodásra  szükség  van.  A 
gondolkodás  egészén  belül  az  induktív  gondolkodás  megkülönböztetése  különösen  
indokolt,  mert  a  kognitív  pszichológia  szerint  ez  a  gondolkodási  képesség függ  össze  
legjobban az intelligencia „g" faktorával,  a tanulási  potenciállal.  

1.3. A gondolkodási képességek, készségek értelmezése,  struktúrája 

Ebben a részben először a gondolkodási képesség különböző értelmezéseiről  lesz szó. Ezt 
követően a gondolkodási folyamatok feltárására, leírására fókuszálunk. 

Az  operatív  tudás  elemeinek  többféle,  különböző  szempontokból  történő  felosztása  
lehetséges és ismeretes a szakirodalomból. Ennek teljességre törekvő bemutatása nem célja 
e  dolgozatnak.  Csak  néhány,  kiragadott,  a  fejlesztő  munka  szempontjából  releváns  
felosztást, értelmezést  ismertetünk.  

Guilford (1956) intelligencia modellje három dimenziót tartalmaz: 
1.  mélységi  dimenzió =  gondolkodási  műveletek  (felismerés, emlékezet,  divergáló  és  

konvergáló produkció,  értékelés);  
2.  magassági  dimenzió  =  gondolkodási  termékek  (egységek,  osztályok,  kapcsolatok,  

rendszerek, transzformációk, implikácók); 
3.  szélességi  dimenzió  =  gondolkodási  tartalmak  (képi  szimbólumok,  szemantikai  és  

viszonyítási  tartalmak).  
Gagné  (1965)  az  intellektuális  készségek  nyolc  típusát  írta  le.  White  (1988)  csak  

hármat  választott  ki  közülük:  (1)  a  megkülönböztetést,  (2)  az  osztályozást  és  (3)  a  
szabályalkotás.  A  megkülönböztető  képesség  birtokában  meg tudjuk mondani,  hogy  mely  
dolgok  különböznek,  és  melyek  azonosak.  Az  osztályozás  egy  létfontosságú  készség,  
valószínűleg  olyan  eleme  a memóriának,  amelyet bármely másiknál  többször  használunk.  
Mindent,  amit  látunk,  hallunk,  szagolunk,  ízlelünk  vagy  tapintunk,  megpróbálunk  
osztályozni.  A  világot  a  magunk  alkotta  osztályokban  és  specifikus  tárgyakban  
reprezentáljuk. Minden  specifikus tárgyat  egy osztály tagjaként képzelünk  el. A definíció  
néha  segítség  vagy  éppen  lényegbevágó  a  készség  végrehajtásához,  de  nem  maga  a  
készség.  Nem  minden  osztályozás  valósul  meg  közvetlen  észleléssel.  Néha  a  definíciót  
alkalmazva  hasonlítjuk  össze  a  tárgyat  vagy  tevékenységet  a  sajátságok  listájával.  A  
probléma  a tanulásban  az, hogy  a tanulók  nem ismerhetik  a releváns  kontextust.  Hibák  a  
kommunikációban  akkor  következnek be,  amikor  a tanár  egy  adott  kontextusban  használ  
egy  szót,  de  a  tanulók  egy  másikban  használják  azt.  A  szabályképzés  a  harmadik  
intellektuális  készség.  A szabályok  olyan eljárások, algoritmusok,  amelyek  alkalmazhatók  
a feladatok osztályaihoz (White,  1988. 33-39. o.). 

Wagner és Sternberg  (1984)  áttekintette  a képesség három felfogását, név  szerint  az  
intelligenciát,  a  műveleti  gondolkodás  szintjét  és  a  kognitív  stratégiákat.  Véleményük  
szerint  mind  a három  felfogás általános  folyamatként  azonosítható,  és  az  intelligencia az  
általános  intellektuális  képesség  szinonimájának  tekinthető  (idézi  White,  1988.  79.  o.).  
Pszichológiai  szempontból  a  műveletek  olyan  tevékenységek,  amelyek  belsővé  váltak,  
megfordíthatok, és egy törvények által meghatározott rendszer részei  (White,  1988. 81. o.). 

A hazai  irodalomból Nagy József  rendszere az, amely az iskolai  gyakorlat  számára a  
leginkább hasznosítható.  Nagy József  (1985) az operatív tudás elemeit három fő szempont 
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szerint csoportosítja: (1) a tevékenység környezete,  (2) tartalma (tárgya)  és  (3) struktúrája 
szerint.  Megkülönbözteti  a  szokásokat  (kötött  környezet),  a  készségeket  (kötetlen  
környezet,  kötött  struktúra,  kötött  tartalom),  a  műveleti  képességeket  (kötetlen  környezet,  
kötött  struktúra, kötetlen tartalom),  a jártasságokat  (kötetlen környezet,  kötetlen  struktúra,  
kötött  tartalom)  és  az  általános  képességeket  (kötetlen  környezet,  kötetlen  struktúra,  
kötetlen tartalom). 

A  „kompetencia"  szakkifejezés,  illetve  a  kompetenciaelméletek  elterjedését  
követően,  valamint  a „kognitív  forradalom" által  felhalmozott  ismeretek  birtokában  Nagy  
József  újraértelmezte  rendszerét,  és  kidolgozta  a  nevelés  komponensrendszer  és  
kompetenciamodell  elméletét  (Nagy J.,  1996,  1997a,  1997b). A kompetenciamodell  olyan  
komplex  modell,  amely  a  kompetenciát  mint  komponensrendszert  minden  lényeges  
szempontból  (a  rendszer  összetevői,  az  összetevők  szerveződése,  a  rendszer  működése,  
viselkedése,  változása,  fejlődése  szempontjából)  leíija.  A  modell  szerint  a  személyiség  
kompetenciái:  (1)  az  általános  kompetenciák  (személyes  kompetencia,  szociális  
kompetencia,  kognitív  kompetencia)  és  (2)  a  speciális  kompetenciák,  amelyek  bonyolult,  
egymást  átfedő viszonyban  állnak  egymással.  A  kognitív  kompetencia  funkciója a  többi  
kompetencia  szolgálata,  ugyanakkor  relatív  önállósággal  is  rendelkezik,  az  
információfeldolgozás önállósult létfunkcióját valósítja meg. 

A  kompetenciák  hierarchikus  komponensrendszerek,  amelyek  egységei  a  hierarchia  
felső  fokától  lefelé  haladva  a  következők:  komplex  képességek,  egyszerű  képességek,  
kognitív komponensek  (rutinok,  készségek,  ismeretek)  (Nagy J.,  1998a,  1998b,  1998c).  A 
kognitív kompetencia komplex képességei: a gondolkodás,  a kommunikáció,  a tudásszerzés 
és  a  tanulás  képessége.  A  gondolkodás  komplex  képessége  a  konvertáló,  rendszerező,  
logikai  és  kombinatív  egyszerű  képességekből  épül  fel.  A  „gondolkodás"  ebben  a  
rendszerben  inkább  annak  a  tudáskomponensnek  felel  meg,  amit  „deduktív  
gondolkodásnak" szokás nevezni. Az „induktív gondolkodás" nem szerepel  a rendszerben, 
azt  a  tudásszerző  komplex  képesség  problémamegoldó  képességének  körébe  tartozónak  
tekinti a szerző (Nagy J.,  1998c).  

Korábbi vizsgálatok  (pl. Piaget,  1970; Pólya,  1971; Rubinstein,  1983;  Wallas,  1926) 
rámutattak  a  gondolkodási  tevékenység folyamat  jellegére,  az  egyes  szakaszok,  fázisok  
közötti  összefüggésekre,  feltárták  a  gondolkodási folyamat  makrostruktúráját.  A  későbbi  
vizsgálatok  (pl.  Inhelder  és  Piaget,  1984;  Lénárd,  1987a)  a  gondolkodási  folyamat  
mikrostruktúrájára,  a  gondolkodási  műveletekre  fókuszáltak.  A  gondolkodási  műveletek  
rétegzettségük  és  egymásba  fonódottságuk  miatt  nehezebben  ismerhetők  fel,  
diagnosztizálhatók,  mint  a  gondolkodási  fázisok.  Ezzel  magyarázható,  hogy  csak  később  
kerültek  a  gondolkodás  vizsgálatával  foglalkozó  kutatások  középpontjába.  A  kutatók  a  
gondolkodási  műveletek különböző  gyűjteményeit, rendszereit  dolgozták ki,  és  különösen 
nagy  gondot  fordítottak az  alapvető  gondolkodási  műveletek  elemzésére.  A  gondolkodási  
műveletek rendszerezése egyúttal lehetőséget nyújt a gondolkodás fejlesztésének tervszerű, 
tudatos megvalósítására is. 

A  gondolkodási  műveletek  feltárására  a  problémamegoldás  terén  számos  
próbálkozás  történt  (pl.  Kelemen,  1970;  Lénárd,  1987a;  Pólya,  1971).  Lénárd  Ferenc  
(1987a)  tizenegy  gondolkodási  műveletet  írt  le:  (1)  analízis,  (2)  szintézis,  (3)  
elvonatkoztatás  (elvonás,  absztrahálás),  (4)  összehasonlítás,  (5)  elvont  adatok  
összehasonlítása,  (6) összefüggések felfogása (összefüggés-felismerés), (7) kiegészítés,  (8)  
általánosítás  (generalizálás),  (9)  konkretizálás,  (10)  rendezés,  (11)  analógia.  Az  analógia  
alkalmazását  a  többszörösen  összetett  gondolkodási  műveletek  csoportjába  sorolta.  
Ilyennek  tekintette  még:  a többszörös  összefüggések  felismerését,  a  lényeg  kiemelését,  a  
tárgy  többoldalú  felfogását,  a  tárgy  fejlődésbeli  felfogását,  az  átvitelt  (transzfert)  stb.  A  
gondolkodási  műveletekről  megállapítja  továbbá,  hogy  sajátosan  egymásra  épülnek,  és  
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hierarchikus  strukturálódást  mutatnak.  A  problémamegoldás  ma  is  igen  kutatott  terület  
(lásd pl. Beckmann  és Guthke,  1995; Kontra,  1996; Molnár  Gy., 2001a). 

További  példaként  említhető  még  a  rendszerezési  képesség  (Nagy  J.,  1985,  1990,  
1996,2000a) és a kombinatív képesség (Csapó, 1988,2003)  struktúrájánakfeltárása.  

Nagy József  a rendszerezési  képesség műveletein belül megkülönbözteti  a viszonyítás 
(viszonyfelismerés:  összehasonlítás,  csúsztatás;  azonosítás,  besorolás;  rendfelismerés,  
sorképzés;  összefüggés-felismerés,  indukálás;  viszonyképzés:  egyesítés,  szétválasztás;  
kiegyenlítés; különbségképzés;  kiegészítés)  és a fogalomképzés  (általánosítás,  osztályozás,  
szabályképzés) műveleteit.  Rendszerében jól követhető  az elemi műveletek  strukturálódása  
és  egymásra  épülése  a  műveletek  bonyolultsági  foka  szerint.  A  műveletfajták  leírása  a  
relációkon alapul.  

Csapó Benő Piaget  munkáira alapozva dolgozta ki a kombinatív képesség hipotetikus 
műveleti rendszerét,  melyet  empirikus tesztelésekkel  igazolt.  Nyolc  kombinatív  műveletet  
különített  el:  (1)  Descartes-féle  szorzatok  képzése,  (2)  ismétléses  variációk  képzése,  (3)  
ismétlés nélküli variációk képzése, (4) az összes ismétléses variáció képzése, (5) ismétléses 
kombinációk  képzése,  (6)  ismétlés  nélküli  kombinációk  képzése,  (7)  ismétléses  
permutációk  képzése,  (8)  az  összes  részhalmaz  képzése.  Az  ismertetett  koncepciókban  
szereplő képesség-összetevők jól felismerhetők és fejleszthetők. 

A  képességek  kialakulását  kutató  vizsgálatok  azt  találták,  hogy  képességeinkre  
többféle  módon  tehetünk  szert.  Egy  részüket  tanulás  nélkül,  öröklött  tulajdonságként  
hordozzuk  magunkban.  Ezek  a  legáltalánosabb  programok,  rendszerint  a  további  
programok  elsajátításának  előfeltételei,  illetve  eszközei.  Programjaink  másik  részét  
öröklött  programjaink  kiegészítéseként  egy  rendkívül  szenzitív  periódusban  véssük  be  
(imprinting),  ezek  a  programok  később  nem  módosíthatók.  A  harmadik  csoportba  
tartoznak tanult programjaink (Csapó,  1992; Nagy J.,  1997a, 1997c). A tanulás fogalma,  ha  
azt elég tágan értelmezzük  (és ehhez már a behaviorista tanulásfogalom is elég tág: tanulás 
=  tartós  viselkedés-modifikáció),  magában foglalja  a  képességek  fejlődését  is.  Azt  is  
mondhatjuk,  hogy  az  értelmi  képességek  esetében  az  öröklődés  hétköznapi  fogalma  
háromgyökerű.  Jelenti  a  biológiai  öröklődést,  azt,  hogy  a  szülők  átadják  utódaiknak  
génjeik és kromoszómáik  felét; a  „minta"  öröklődését,  a  látott  és tanult  minták  átvételét,  
utánzását,  „imprintig"-jét;  és  a  szociokulturális  öröklődést,  amely  során  az  emberiség  a  
korábbi  korok  tapasztalatát  és  tudását  felhasználja  saját  fejlődése  érdekében  (Czeizel,  
1998). 

1.4. A gondolkodási képességek fejlődése 

Ebben  az  alfejezetben  leírjuk  a  kognitív  fejlődés  általános  jellemzőit,  ismertetjük  a  
legelterjedtebb gondolkodási  elméletek  lényegét,  végül pedig bemutatjuk a nemek  közötti  
különbségeket a kognitív képességek fejlődésében. 

1.4.1. A kognitív fejlődés általános jellemzői 

A  kognitív  fejlődéssel  kapcsolatos  kutatások  eredményeként  tehetünk  néhány  általános  
megállapítást  az értelmi fejlődés sajátosságaira vonatkozóan. 

Ma  már  köztudott,  hogy  a  képességek,  kompetenciák  sokéves,  évtizedes  fejlődés  
eredményei. A vizsgálatok  azt mutatják, hogy a kognitív képességek  esetében a fejlődés  5-
15 évig  tart,  és  a fejlődés  egyéni  különbségei  szélsőségesen  nagyok.  Igazolja  ezt  többek  
között  az a tapasztalat,  hogy a tanulók közül  sokan részlegesen kialakult,  alacsony  szinten  
működő kognitív készségekkel, képességekkel lépnek ki az iskolából (pl. Nagy J.,  1999).  

21 



A  kognitív fejlődés  Halford  és McCredden  (1998)  által  kidolgozott  modellje  többek  
között  három  dologgal  magyarázza  az  egyéni  különbségeket:  (1)  a  tapasztalattal,  (2)  az  
információfeldolgozási  kapacitással  és  (3)  a  kettő  interakciójával.  A  kognitív  fejlődést a 
tapasztalat hajtja, függ a világról való tudás akkumulációjától és a stratégiák elsajátításától, 
a  procedurális  tudástól  is.  Az  egyéni  különbségek  a  feldolgozási  kapacitás  esetében  a  
világos és hatásos reprezentációkon keresztül érvényesülnek. A feldolgozási kapacitás és a 
tapasztalat  interakciója pedig  azért következik be, mert  a készségek,  a stratégiák fejlődése 
és  az  újrakódolási  folyamatok  (mint  pl.  az  átkódolás)  a  fogalmi  struktúrák  
reprezentációjára való képességtől függnek. 

Ismert, hogy a kognitív  kompetencia fejlődése  összetett folyamat,  melynek  során egy 
szakterület  újonca szakértővé  válik. E folyamat során nemcsak  az adott  terület  ismeret-  és 
készségrendszerének  birtokolja  egyre  több  elemét,  hanem  tudása  is  egyre  szervezettebbé  
válik. 

A  fejlődési  változásokat  az  érés  (a  korosodás  eredményeként  jelentkezik)  vagy  a  
tanulás  (nevelés,  környezet),  vagy  a  kettő  interakciója  eredményének  tekintik.  Egyes  
elméletek  nagyobb  jelentőséget  tulajdonítanak  az  érésnek,  míg  mások  a  tanulás  
jelentőségét  hangsúlyozzák.  

A  kognitív  készségek  elsajátítása  szempontjából  nagy jelentőséggel  bír  a  kritikus  
periódus.  A  kritikus  periódust  az  ablak  rövid  ideig  történő  kinyitása  analógiával  
szemléltetik. A tapasztalatnak  csak akkor lehet hatása, ha az ablak nyitva van, a becsukása 
után már nem (Rosser,  1994.  13. o.). 

A  fejlődést  mennyiségi  vagy  minőségi,  illetve  folytonos  vagy  nem  folytonos  
változásként  értelmezik.  Általában  a  tradicionális  gondolkodásfejlődési  elméletek  a  
változás természetét minőséginek és nem folytonosnak tekintik. 

A kognitív  fejlődés folyamai  (pl.  induktív  gondolkodás,  analógiás  gondolkodás) jól 
értelmezhetők az információfeldolgozás PDP  (Parallel Distributed Processing, párhuzamos 
megosztott  feldolgozás) modelljével (Halford és Steward, idézi Ackermann,  1998).  

A  fejlődés  jellegére  vonatkozóan  a  terület-általános  vagy  terület-specifikus  
elképzelés, illetve ennek összekapcsolása ismert (Halford és McCredden,  1998).  

1.4.2. Gondolkodásfejlődési  elméletek  

A  gondolkodás  tág  és  relatíve  elvont  fogalom,  amelyet  nagyon  különbözőképpen  
határoztak  meg,  értelmeztek  (lásd  1.2. fejezet).  Ez  a  tény  tükröződik  a  gondolkodás  
fejlődésével kapcsolatos elméletek sokféleségében is. 

A  1.1.  ábra  a  legelterjedtebb  gondolkodásfejlődési  elméletek  összefoglaló  vázlatát  
mutatja  be.  Az  alábbiakban  röviden  bemutatásra  kerül  ezek  lényege,  a  közöttük  lévő  
hasonlóságok  és eltérések.  A kognitív  fejlődés elméleteinek  összehasonlításakor  általában  
négy  szempontot  szoktak  figyelembe  venni:  (1)  az  érés  vagy  nevelés  szerepe;  (2)  a  
változás folytonos vagy szakaszos  (állapotok) jellege;  (3) a változás terület-általános  vagy  
terület-specifikus  természete;  (4)  a  folyamat,  amely  által  a  fejlődés bekövetkezik.  Mi  is  
ezekre fókuszálunk. 
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Tanulási  elmélet  

Empirikus  hagyomány  Racionalista  hagyomány  

Piaget Vigotszkij 

Társadalomtörténeti  hagyomány  

1 
>  Neo-Piagetian-elmélet  

Az információfeldolgozás  
elmélete  (konstruktivizmus)  

1.1.  ábra  

Gondolkodásfejlődési  elméletek  (Hamers  és  Overtoom,  2000.  108. o.  alapján)  

Piaget  elmélete  

A  legismertebb  gondolkodásfejlődéssel  kapcsolatos  elmélet  Piaget  (1970)  univerzális  
racionalizmusa  vagy  konstruktivizmusa.  Piaget  az  emberi  értelem  fejlődését  a  biológiai  
fejlődés  analógiájára  a  környezethez  való  adaptációként  írta  le.  Az  adaptációnak  két  
formáját  értelmezi:  az  asszimilációt  és  az  akkomodációt.  Elmélete  szerint  a  gyermek  
gondolkodásának  fejlődése  egymást  követő  és  egymástól  különböző  állapotok  mentén  
halad.  Piaget  úgy  értelmezi  az  intellektus  fejlődését,  mint  a  megismerés  új  struktúráinak  
vagy  sémáinak  a  kialakulását  és  ezeknek  a  sémáknak  az  átalakulását,  tökéletesedését.  Az  
eredmény  a kiegyensúlyozottság,  a sémák  és a környezet  közötti  egyensúly  elérése.  Ezen  az  
elven  alapul  Piaget  fejlődésállomásainak  osztályozása.  Modellje  szerint  az  intellektuális  
fejlődés folyamata négy állomáson  -  úgymint  az érzékszervi-mozgásos,  a müveletek  előtti,  
a konkrét  müveletek  és a formális műveletek  -  keresztül  történik,  s mindig  ugyanazon  rend  
szerint  (egyetemesként  kezeli  azt).  

Piaget  elmélete  szerint  a  gyermek  kognitív  fejlődésében  a  biológiai  érés  a  döntő,  a  
környezet  másodlagos,  de  fontos  szerepet  játszik.  Piaget  a  kognitív  struktúrát  úgy  
tekintette,  mint  az  elme  általános,  tartalom-független  organizációját,  amely  az  összes  
kognitív  tevékenység  központja.  Nézete  szerint  a  fejlődés  nagyobb  részben  egyidejűleg,  
területeken  keresztül  valósul  meg,  bár  néhány  terület  változása  kissé  megelőzhet  másokat.  
Elmélete  a  tudás  konstruktivista  elmélete.  A  tudás  elsajátítását  kreatív,  konstruktív  és  
önszabályozó  folyamatnak  tekinti.  

A Neo-Piagetian  elméletek  

A  neo-Piagetian  elméletek  Piaget  kognitív  fejlődés  elméletének  szélesebb  értelmezésére  
épülnek.  Piget-hez  hasonlóan  a  kogníciót  úgy  írják  le,  mint  egy  egyedülálló  entitást,  egy  
terület-általános  rendszert.  Habár  minden  neo-Piagetian  elmélet  különbözik,  a  legtöbb  (1)  
elfogadja  Piaget-nek  a  kognitív  fejlődés  fejlődési  állapotaira  vonatkozó  széles  
értelmezését;  (2)  a  kognitív  fejlődés tudományos  vagy  logikai  aspektusaira  koncentrálnak  
(gyakran  megfigyelhető,  hogy  a  gyerekek  fejlesztésére  ugyanazokat  a  feladatokat  
használják,  amelyeket  Piaget)  és  (3)  megőrzik  a  kognitív  fejlődés  egyensúlyeltérésével  
kapcsolatos  elképzeléseit.  

Az  ún.  ötödik  állapot  elméletek  csak  abban  különböznek  Piget  kognitív  fejlődés  
elméletétől,  hogy Piaget  negyedik  fejlődési stádiumára ráépítettek  egy  ötödiket.  

A  neo-Piagetianusok  elfogadták Piaget  elméletének  aspektusait  és beépítették  azokat  
saját,  új  elméleteikbe.  Piaget-hez  hasonlóan  a  legtöbb  teoretikus  közülük  egyetért  azzal,  
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hogy (1) a gyermek aktívan konstruálja meg kognitív reprezentációit  a környezetével  való  
interakción  keresztül,  és  (2)  a  gyermek  először  felépíti  a szenzomotoros  készségeket  és  a  
viszonylag egyszerű és konkrét mentális reprezentációkat, majd ráépíti ezekre a viszonylag 
magasabb  szintű  komplex  és  absztrakt  kognitív  képességeit.  Másrészről  a  neo-
Piagetianusok  túlhaladják Piaget-et  a gondolkodási  módok jelentőségének  felismerésében,  
továbbá megkérdőjelezik a Piaget általjavasolt életkor-határokat  a fejlődési stádiumokhoz, 
és  a  környezet  szerepét  valamivel  nagyobbnak  tartják,  mint  Piaget.  A  neo-Piagetian  
revizionisták  közül  az  állapotokra  (Case,  1985),  a  készségek  hierarchiájának  elméletére  
vonatkozók  (Fischer,  1980)  és  az  információfeldolgozás  modellek  néhány  variációja  
(Anderson,  1983) valamint a fejlődés kiteijesztésére vonatkozó elképzelések (Klahr,  1984;  
Klahr  és  Wallace,  1976;  Siegler,  1989)  és  a  mentális  életkorok  általános  modelljei  
különösen fontosak (idézi Rosser,  1994).  

Case  (1985)  integrálja  Piaget  teóriáját  az  információfeldolgozás  elméletébe.  A  
tanulás vagy gyakorlás  során a gyermek  alkalmasabbá válik  az információ feldolgozására. 
Ez  azt jelenti,  hogy  a gyermek  egyre  inkább -  és korábban,  mint  azt Piaget  feltételezte  -
képes  kognitív  tevékenységek  végrehajtására.  Ily  módon  a  tanulási  környezetnek  sokkal  
meghatározóbb szerepet tulajdonítanak a fejlődésben. 

Vigotszkij elmélete 

Vigotszkij  (1971)  társadalomtörténeti  elmélete  elsősorban  tanulási  elmélet,  és  ebből  a  
perspektívából  szemlélve,  a  gondolkodási  képesség  tanulására  vonatkozik.  Ebben  az  
elméletben  központi  fogalom  a  „közeli fejlődési  zóna",  amely  megkülönbözteti,  amit  a  
gyermek egyedül  és más kompetens  személyek  segítségével képes cselekedni.  Segítséggel  
a gyermek egy magasabb fejlődési szintet tud elérni, s ebben a folyamatban fontos szerepe 
van a nyelvnek. Vigotszkij szerint az első két életévben a nyelv és a gondolkodás fejlődése 
egymástól  relatíve  különhaladó  vonalak  mentén,  nagyjából  párhuzamosan  történik.  
Kétéves kor körül  alapvető változás következik be a nyelv és a gondolkodás  viszonyában:  
a gondolkodás verbálissá válik. E szerint a gondolkodásból  származik  a nyelv, és később a 
nyelv révén fejlődik a gondolkodás. 

Vigotszkij elmélete  a kognitív  fejlődésben döntő szerepet  tulajdonít  a szociális  és a 
fizikai  környezetnek.  Vigotszkij  szerint  az  érési  gyorsaság  széles  paraméterek  között  
változik (a legközelebbi fejlődési zóna),  amelyen belül a szociális környezet  determinálja a 
fejlődést.  A  fejődést folytonosnak  tételezi.  A  legközelebbi fejlődési  zóna  sok  területre  
érvényes,  de  a  környezet  csak  specifikus  területeken  nyújthat  elégséges  támogatást  a  
fejlődéshez.  A  fejlődés  az  egyed  és  a  környezet  közötti  interakció  eredményeként  
megvalósuló  internalizáció  által  következik  be,  ami  az  egyének  legközelebbi  fejlődési  
zónáján belül jelentkezik. 

A Vigotszkij  által  elindított  tanulás-  és fejlődéspszichológiai  irányzat  folytatásaként  
értelmezhető  Galperin  „az  értelmi  cselekvések  szakaszos  formálásának  elmélete"  
(értékelését  lásd  Podolszkij,  2002).  Galperin  körvonalazta  a  tanítási-tanulási  folyamat  
lépéseit, szabályba foglalta a mentális tevékenységek fejlődésének feltételeit, és rámutatott 
a tanár szerepére (lásd Arievitch  és Stetsenko, 2000). 

Az információfeldolgozás elmélet  

A  kognitív  pszichológia  vizsgálatai  alapján  kibontakozó  tanuláselméletben  
(információfeldolgozás)  az  információfeldolgozás  inputja  és  outputja  közötti  tanulási  
folyamatok meghatározottak.  Kutatják az információészlelés, -raktározás,  az emlékezés  és  
az  alkalmazás  kognitív  folyamatait.  A  kognitív  pszichológia  elsősorban  a  problémák  
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megoldásával  foglalkozik,  központi  fogalmai:  az  információfeldolgozás,  a  problémák  
bemutatása, megoldása. Az információfeldolgozás elméletében nagy figyelmet fordítanak a 
helytelen,  eredménytelen  gondolkodási  formákra.  A  kontroll-  és  metakognitív  
mechanizmusok  használatában  és  az  információfeldolgozás  tevékenységeiben  lévő  
különbségekkel  magyarázzák  az  információfeldolgozás  fejlődésében  tapasztalható  
különbségeket.  Ebből  következően  az  információfeldolgozás  elméletének  egyik  központi  
kérdése, hogyan irányítható, befolyásolható a metakogníció. 

Az  információfeldolgozás  elméleti  szakemberei  szerint  az  érés  határozza  meg  a  
fiziológiai  struktúrákat  és funkciókat  (pl.  a  memóriakapacitást),  és  a  nevelés  nyújtja  a  
környezeti támogatást,  amely  lehetővé  teszi,  hogy  az  egyének  kialakítsák  struktúráikat  és  
funkcióikat.  A  fejlődést  folytonosnak  feltételezik.  Néhány  teoretikus  érdekelt  volt  a  
valamennyi  területet  érintő  általános  folyamatokban',  mások  kutatásai  és  elméletei  
specifikus  területekre  fókuszáltak. A fejlődés a kognitív feldolgozásban  bekövetkező belső 
változások  mint  fiziológiai  érés,  a  környezeti  elemek  és  az  egyének  saját  kognitív  
folyamatainak  kialakulása hatására következik be. 

A konstruktivizmus 

Ma  egy  negyedik  elmélet  is  figyelmet  érdemel,  ez  a  konstruktivizmus,  amely  az  
információfeldolgozás  elméletének  egyik  variánsaként  tekinthető  (a  konstruktivizmus  fő  
vonulatairól  lásd Feketéné,  2002). Ez az irányzat  a tanulást aktív, konstruktív folyamatnak 
tekinti.  A  tanulás  csak  akkor  eredményes,  ha  a tanuló  aktív  módon  vesz  részt  a  tantárgy  
elsajátításában.  A  tanulás  annak  a  művészete,  ahogyan  egy  új  információt  egy  már  
meglévő  ismerethez  kapcsolunk.  Mivel  minden  egyénnek  mások  a  tapasztalatai  és  az  
előzetes  ismeretei,  az  információfeldolgozás  módjai  egyediek.  Az  aktív,  konstruktív  
tanulás  lehetőségeit  az  úgynevezett  kedvező  tanulási  környezeteken  keresztül  igyekeznek  
megvalósítani.  A  természettudományos  nevelés  elmélete  is  megkülönböztetett  
érdeklődéssel fordul a konstruktivizmus felé (Nahalka, 1995,1997b). 

A  bemutatott  tanulási  és  gondolkodási  elméletek  az  alábbi  fogalmakat  emelik  ki:  
tanulás  (információfeldolgozás  elmélete,  konstruktivizmus),  a  gondolkodás  fejlődése  
(Piaget), mindkettő  (Vigotszkij).  Különösen Piaget  és  Vigotszkij nézeteit  hasonlítják össze 
gyakran.  Általánosságban  kijelenthető,  hogy  mindketten  egyetértenek  azzal,  hogy  a  
gondolkodás  konkrét  cselekvésekből  fejlődik  ki.  Piaget  azonban  a  fejlődés  egyetemes  
természetét  hangsúlyozza.  Véleménye  szerint  a  fejlődés vezet  a  tanuláshoz.  Vigotszkij  a  
tanulás  és  a  nevelés  fontosságát  emeli  ki:  szerinte  a  tanulás  visz  a  fejlődés  irányába  
(Hamers és Overtoon, 2000). 

A  leginkább  vitatott  kérdés  a fejlődés  terület-specifikus  vagy  általános  természete.  
Erről kicsit bővebben szólunk.  

A  tanulás-fejlődési  spektrum  sajátsága, hogy a specifikus tudás  és megértés  tanulási  
modellektől  -  résztémákon  át  -  a terület-általános  kognitív  teljesítmények felé tolódik  el.  
Ausubel  szerint  az értelmes  tanulás magában  foglalja az új tudásnak  a hozzákapcsolását  a  
meglévő tudáshoz,  azaz  egy tárgy  (téma) valamennyire  való megismerése  elősegíti  annak  
további tanulását.  Egyes kutatók  szerint a tanulás leginkább terület-specifikus,  míg mások 
szerint a tanulási stratégiák  általánosan használhatók minden területen.  Célszerű  tisztázni  
a vita tárgyát képező alapfogalmakat. 
-  A  terület  a  tudás  egy  mezőjét jelenti,  mint  például  természettudomány,  szociológia,  

irodalom  vagy  nyelvelsajátítás.  Az  egyik  terület  a  másiktól  nemcsak  a  tudás  testre  
szabott  jellegében  különbözik,  hanem  annak  elsajátítási  módszereiben  is.  Más  
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szavakkal,  minden  területnek  van  egy jellegzetes  szemantikus  (tudni mit)  része  és  egy  
jellegzetes procedurális  tudás (tudni hogyan) készlete is. 

-  Amikor  terület-általános  tudásról  (domain  general  knowledge)  vagy  képességekről  
beszélnek,  valamilyen  általános  problémamegoldó  készségre  gondolnak.  Bármelyik  
terület  tanulásában  a  legfontosabb  meghatározó  tényezőnek  az  agy  általános  
adatfeldolgozó képességét  tekintik.  

Egyesek elfogadják a tudásterületek  és a különböző területek jellegzetes procedurális 
tudáskészletének  létezését, de azt vallják, hogy egy területen belül nem a tréningek vagy a 
gyakorlatok  mennyisége  vezet  a  szakértelemhez,  mivel  az  igényli,  hogy  egy  személy  
rendelkezzen  az  alapvető  intellektuális  infrastruktúrával,  amely  szükséges  bármely  
tudásterület  fogalmainak  és  eljárásainak  elsajátításához.  Ha  viszont  időt  töltünk  az  
általános  gondolkodási  készségek  fejlesztésével,  az  kimutatható  pozitív  hatást  
eredményezhet  a  területek  széles  körének  tanulásában,  azon  kívül  jelentkezhet  egy  
tekintélyes  általános hatás is. Ilyen fajta általános fejlődés bizonyítéka lehet  a tréninghatás 
transzfere arról a területről,  amelyen a fejlesztés történt, egy nagyon különböző természetű  
területre,  s  ez  hosszan  fennmaradhat  a  tréningprogram  után.  Például,  ha  egy  
természettudományos  tantervi  kontextusban  kifejlesztett  gondolkodásfejlesztő  program  a  
tanulók nyelvtanulására  is hatással  van,  azt mondhatjuk, hogy távoli  transzfer következett 
be. Ha a hatás egy év múlva sem múlik el, hosszú távú hatásként írhatjuk le azt. 

Léteznek  olyan  fejlődési modellek  is,  amelyek  összebékítik  az  általános fejlődést  a  
terület-specifikussággal.  Ilyet  ajánlanak  Demetriou  és  munkatársai,  akik  öt  speciálisan  
strukturált rendszert  (specialized  structural system, SSS) írnak le. Minden  SSS különbözik 
a többitől  (a) a valós területben,  amellyel kapcsolatban van, (b)  a  gondolkodási  sémákban  
és (c) a szimbolikus és reprezentációs rendszerekben, amit használ. Az öt SSS a következő: 

1.  minőségi-analitikus (qualitative-analytic), mely lefedi a kategorikus  gondolkodást;  
2.  mennyiségi-viszonyítási  (quantitative-relational);  
3.  oksági-kísérleti,  a  stratégiákkal  kapcsolatban,  amelyek  oksági  relációkat  képesek  

tesztelni  valid  kísérletekkel,  és  következtetni  tudnak  az  összegyűjtött  
információkból; 

4.  verbális-arányossági, kiemelve a józan (filozofikus) nyelvhasználat  képességét;  
5.  téri-képi,  a  képeken  való  mentális  műveleteket  végző  rendszer  (Demetriou,  

Gustafsson, Efklides  és Plastidou,  1992).  
Míg  az  irodalom  területe  megköveteli  a  kiváló  minőségi-analitikus  és  a  verbális-

arányossági  SSS-t,  addig  a  természettudományi  terület jobban  szolgálhatja  a  mennyiségi-
viszonyítási és az oksági-kísérleti  SSS fejlődését.  Mindegyik  SSS lehet konkrét  és formális 
szintű.  Demetriou  modelljében  kombinálódik  a  neo-piagetianus  fejlődésleírás  a  
pszichometriai  irodalom értelmi képesség leírásával (Adey és Shayer,  1994).  

Halford  és  McCredden  (1998)  is  megerősítik,  hogy  néhány  kognitív  folyamat  
tartalom-  vagy  terület-specifikus,  de  vannak  terület-általános  folyamatok  is,  mint  pl.  az  
analógia, a tervezés és az indukció. Megközelítésük e kétféle folyamat közti  interakcióként  
definiálja  a  fejlődést.  Elméletük  szerint  a  kognitív fejlődés  négy fő  faktortól  függ:  (1)  
tanulás  és  indukció,  (2)  fogalmi  átkódolás,  (3)  feldolgozási  stratégiák  sorozata  és  (4)  a  
magasabb  dimenziójú  fogalmak reprezentálására  való  képesség  fejlődése. Az  első  három  
faktor  alapvetően  tapasztalati,  míg  a negyedik  valószínűleg  érési  természetű.  Azt vallják, 
hogy  a  terület-specifikus  szakértelem  a  specifikus  környezetben  megvalósuló  általános  
folyamatok  tevékenységein keresztül  fejlődik.  

Az  elmúlt  tíz  évben  a  kognitív  fejlődés  klasszikus  nézőpontjai  több  új  trendet  és  
kérdést váltottak ki. Ackermann  (1998) hármat említ ezek közül: 
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Az állapotoktól a  stílusokig 

A  gyermeki  fejlődés jelenlegi  kutatása  a  Piaget-i  ismeretelméleti  tárgyról  elmozdult  a  
gyermek  egyedi  fejlődése felé,  a  gyerek  élettörténetére  és  hátterére  fektetve a  hangsúlyt.  
Az  emberi  megismerési  utak  sokféleségének  hangsúlyozásában  és  a  világhoz  való  
viszonyulásban  a  kutatók  tanulmányozzák,  hogyan  alakulnak  ki  a  stílusok  különbségei,  
mikorra  szilárdulnak  meg,  és  hogyan  vezetnek  a  kedvező  attitűdök  és  stratégiák  
kialakulásához, kizárva másokat.  Azon kívül az egyéni különbséget  vizsgáló kutatások  azt  
mutatják,  hogy  a  kognitív  fejlődés  eltérő  utakon  következhet  be.  A  stílusok  
tanulmányozását  tekinthetjük  az  emberi  fejlődés  univerzális  törvényei  és  egyedi  
változatossága  összeillesztésének.  Weinert  és  Helmke  (idézi  Ackermann,  1998)  ezzel  
kapcsolatban  kihangsúlyozza  a  longitudinális  vizsgálatok  szükségességét  a  gyermeki  
teljesítmények tanulmányozásában. 

A dekontextualizált tudástól a szituatív tudásig 

A  második  trend,  amely  kinőtt  a  klasszikus  fejlődéselméletből,  a  megismerés  szituatív  
természetét hangsúlyozza ki. A szituatív megközelítés támogatja azt az elképzelést, hogy a 
tudás kontextus-függő,  és nem választható  el attól a kontextustól,  amelyben kialakult  vagy 
aktualizálódott.  Ez  az  elmélet  kétségbe  vonja  a  fejlődéskutatók  között  elterjedt  nézetet,  
amely szerint  az absztrakt vagy formális gondolkodás  (a Piaget-i  felfogásban) szükséges a 
magasabb  formájú  emberi  intelligenciához,  valamint  hogy  a  kognitív  fejlődés  egy  
mindenre  kiterjedő  fejlődés  (pl.  a  konkréttól  az  absztraktig).  A  szituatív  megismerés  
tanulmányozása  azt mutatja, hogy fiatalok és idősek,  szakértők  és kezdők  egyaránt  erősen  
építenek a „külső támogatásra" ahhoz, hogy nézeteiket megfoghatóvá és elérhetővé tegyék. 
A formális gondolkodók  sem képesek komplex  számításokat  a fejükben tartani,  de tudják, 
hogyan  kell  kitalálni  a  modelleket,  szimulációkat  és  nyelveket,  amelyek  képessé  teszik  
őket  arra,  hogy  rendszeresen  alkalmazzák  a  komplex  műveleteket.  A  kogníció  szituatív  
megközelítése releváns  ehhez a megállapításhoz,  mert  a kontextus-specifikus  és kontextus-
általános tudás közötti illesztésnek nevezhető az emberi intelligencia  fejlődésében.  

A terület-specifikus tudástól a terület-általános tudásig 

A  harmadik kutatási trend a kognitív fejlődésben kiemeli  a folyamat terület-specifitását és 
a  fogalmi  váltást  magában  foglaló  tudást.  E  nézőpont  szerint  a  tudás  fokozatosan  
kontextus-függetlenné  válik,  de  a  szakértelem  vagy  a  tudományterület  áltál  definiált  
határokon  belül  (Carey,  1987).  Hasznosabb  megközelítés  lehet  a  két  terület  közötti  
illesztést hangsúlyozó nézet.  

A  post-Piagetian  fejlődéskutatók  megkísérelték  újragondolni  a  létező  fejlődés-
elméleteket  a  három  trend:  univerzális/individuális,  kontextus-specifikusság/kontextus-
általánosság,  a  tudás  terület-függősége/terület-függetlensége  összeilleszthetősége  
szempontjából.  Általában  felváltva  használják  a  fenti  kifejezéseket,  és  minél  szűkebb  a  
fókusz, annál töredékesebb  az  általános kép a fejlődésről (Demetriou,  Weinert és  Helmke,  
idézi Ackermann,  1998).  

Weinert és Helmke  (idézi Ackermann,  1998) javasolja a klasszikus kognitív fejlődési 
elméletek  alábbi  kategorizálásának  használatát:  univerzális  (minden  emberre  érvényes),  
általános  (lefedi az összes kognitív jelenséget  és funkciót), strukturális  (az  egész rendszer 
fejlődésére fókuszál az időben  egybeeső  tanulásból  származó  helyi  változások helyett)  és  
naturalisztikus-leíró  (úgy tekinti a kognitív fejlődést, mint az emberi természet velejáróját). 
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Piaget  és  Vigotszkij  a  legjobban  ismertek  az  univerzális,  általános  fejlődési  
elméleteket  indítványozók  közül.  A  neo-Piagetian kutatók  általában  az  általános  kognitív  
fejlődési  elméletek  újracsiszolására  fordították  a  figyelmet,  és  különböző  utakat  
képviselnek: 

1.  Néhányan  az  univerzális  és  az  individuális  variabilitás  összeillesztésére  
fókuszálnak  (számolva  azzal,  hogy  az  emberek  a  tudásban  és  a  fejlődésben  
különböznek  egymástól).  

2.  Mások az általános (dekontextualizált)  és a helyi (szituatív) tudás közötti specifikus 
dinamikát  képviselik  (a  tudástranszferre,  a  generalizációra  vagy  más  emberi  
konstrukciókra való hivatkozásokkal, illetve az önszabályozás  tanulmányozásával).  

3.  Akadnak,  akik  a  strukturális  ellentétek  határait  kutatják  (tanulmányozva,  hogyan  
lehetséges a gondolatok minél távolabbra történő kiterjesztése). 

4.  Vannak,  akik  a  naturalisztikus  nézőpontokon  kívüli  utakon  dolgoznak  
(tanulmányozva  a  kulturális  közvetítő  eszközök  és  termékek  szerepét  a  tudás-
konstrukcióban) (Ackermann,  1998). 

1.4.3. Nemek közti különbségek a kognitív képességekben 

Ismert,  hogy  a  két  nem  bizonyos  kognitív  képességek  terén  statisztikailag  is  igazolható  
különbségeket  mutat.  A  kulcsfontosságú  mentális  területek  közül,  amelyekben  a  nemek  
különböznek, hagyományosan a verbális és a téri képességeket  tanulmányozták.  

A  PISA-vizsgálatokban  (Vári,  2003)  olvasás-szövegértés  területén  a  lányok  minden  
országban jóval  magasabb szintet értek el, mint a fiúk. A  matematika területén az országok 
felében  szignifikáns  különbség  mutatkozott  a  teljesítmények  között  a  fiúk  javára.  A  
természettudományokból  kisebb  különbséget  tapasztaltak  a  fiúk  és  a  lányok  között,  és  
változó volt, hogy a fiúk vagy a lányok teljesítettek-e jobban. 

Az  eredmények  összefüggésben  lehetnek  a  fiúk  és  a  lányok  különböző  tantárgyak  
iránti  érdeklődésével.  A  lányok  sokkal  nagyobb  érdeklődést  mutatnak  az  olvasás  iránt,  
mint a fiúk, míg matematikából  fordított a helyzet. A különböző területek iránti  érdeklődés  
nagymértékben  tükröződik  a  teljesítményekben.  Ez  arra  enged  következtetni,  hogy  az  
iskola és a  társadalom  nem egyenlő  mértékben motiválja  a  fiúkat  és  a  lányokat.  További  
kutatások tárgya, hogy a fiúk és a lányok eltérő mértékű motivációjának milyen  lehetséges  
következményei vannak az oktatásra nézve. 

A  tanulási  módszerekben  is  megnyilvánulnak  a  nemek  közötti  különbségek.  A  15  
éves  lányok  inkább  a  memorizálási  stratégiákat  alkalmazzák,  míg  a  fiúk  inkább  a  
megtanulandó  anyag egyes részei közötti kapcsolatok megkeresésének  módszerét  követik.  
Emellett  a  lányokra  sokkal  inkább  jellemző,  hogy  kontrollálják,  értékelik  saját  tanulási  
folyamatukat,  mint  a  fiúk.  Igazolt,  hogy  az  egyén  saját  magáról  alkotott  képe  szoros  
kapcsolatban  van  a sikeres  tanulási  folyamattal: a  sikeres  tanulók  bíznak  képességeikben,  
és hisznek  abban, hogy a befektetett munka megtérül.  A fiúk  és lányok magabiztossága  a  
matematika  és  az  olvasás-szövegértés  területén  megfeleltethető  teljesítményüknek  (Vári,  
2003.  130-137. o.). 

Újabb  kutatások  (pl.  Baron-Cohen,  2002)  két,  eddig  elhanyagolt  dimenziót,  a  
„beleélő"  (empathising) és a „rendszerező"  (systemising)  képességet  is vizsgálat  tárgyává  
tették.  A  férfi  agyat  pszichometrikusan  úgy  határozták  meg,  mint  olyan  egyének  
jellemzőjét,  akikben  a  rendszerező  dimenzió  szignifikánsan jobb,  mint  a  beleélő,  a  női  
agyat  pedig  úgy határozzák  meg,  mint  az  előző  kognitív  profil  ellentétét.  A  beleélő  és  a  
rendszerező készséget az alábbiak szerint definiálták: 
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-  Beleélő  készség:  más  személyek  emócióinak  és  gondolatainak  azonosítására,  és  ezek  
megfelelő  emócióval  való  megválaszolására  való  késztetés.  A  beleélés  megengedi  a  
személyek viselkedésének megjóslását és a mások érzéseivel való törődést. Átlagosan a 
nők  spontán  nagyobb  mértékben  élik  bele  magukat  mások  lelkiállapotába,  mint  a  
férfiak. 

-  Rendszerező  készség:  egy  rendszer  változóinak  analízisére,  a  rendszer  viselkedését  
irányító  alapszabályok  származtatására,  rendszerek  alkotására  való  késztetés,  amely  
megengedi  egy  rendszer  viselkedésének  megjóslását  és  annak  kontrollálását;  
alapvetően induktív folyamat. 

Á  fenti  meghatározásokból  megállapítható,  hogy  a  rendszerezés  és  a  beleélés  
bizonyos szempontból hasonlóak -  mindkét folyamat megengedi  az események  megértését  
és  megbízható  jóslatok  elkészítését  - ,  de  más  tekintetben  teljesen  különbözőfajta  
folyamatok,  egymás  ellentéteinek  tekinthetők.  Míg  a  rendszerezés  a  törvények  által  
irányított  élettelen  univerzum  (a  világegyetem),  addig  a  beleélés  a  szociális  világ  
megértésének  és  megjóslásának  módja.  Az  emberi  agyban  is  valószínűleg  egymástól  
független régiókhoz kapcsolhatók.  

Nem minden  férfinak van  férfi agytípusa,  és nem minden  nőnek  van  női  agytípusa.  
De  több  férfinak, mint  nőnek  van  rendszerező  típusú  agya,  és  több  nőnek,  mint férfinak 
van  beleélő  típusú  agya.  A  kultúra  és  a  biológia  jelentős  szerepet  játszik  e  nemi  
különbségekben. 

A  két  nem  agyszerkezete  nemcsak  makrostruktúrákban  különbözik,  sőt  sokkal  
meghatározóbbak  lehetnek  e  működés  szempontjából  az  eddig  kevésbé  ismert  
mikrostrukturális  (neuronális  és  receptor  szintű)  különbségek.  A  különböző  hormonok  
szintje  egész  életen  át  modulálja  az  agyműködéseket,  befolyásolva  ezzel  az  affektív,  
kognitív és viselkedéses jellemzőket. 

Különbség  van  a fiúk  és  lányok  között  a  két félteke  aszimmetriájának  kifejlődési  
gyorsaságában is. A  lányoknál a beszéd, illetve a nyelv sokkal gyorsabban fejlődik, mint a 
fiúknál, s ez a különbség csak kb.  14 éves korra tűnik el. Ugyanakkor a fiúk  bizonyos jobb 
féltekés  tulajdonságai  (térérzékelés,  arcminta-felismerés  stb.)  gyorsabban  és  jobban  
fejlődnek,  mint  a  lányoké.  Ellentétben  azonban  a  beszédkészséggel,  a fiúk  jobb  félteke  
előnye  később  is,  gyakorlatilag  az  élet  egész  tartamára  megmarad.  Ennek  oka  minden  
bizonnyal a hormonális, elsősorban tesztoszteronra vonatkozó szintkülönbség. Fiúknál  ez a 
hormonkoncentráció  magasabb,  ami  lassítja  az  egyébként  erőteljesebben  fejlődő  bal  
félteke,  s  ebben  a  beszédcentrum  idegsejtjeinek  a  differenciálódását.  A  lányoknál  ez  a  
hormonálisán  előidézett  mesterséges  fejlődés-lassítás  természetesen  nem  jön  létre  
0Hámori, 1996.  106. és  120. o.). 

Kanadai  pszichológusok,  a  beszéd-  és  nyelvtanulásban  kimutatható  nemi  
különbségekre hivatkozással, javasolják, hogy az iskolában ismét  szét kellene választani  a  
fiúkat  és  a  lányokat,  hiszen  ha  a  fiúkhoz  alkalmazkodik  a  tanár,  a  lányok  számára  lesz  
természetellenesen  lassú  a  tananyag  tárgyalása.  Fordítva,  a  jól  beszélő  lányokhoz  
illeszkedő  ritmus,  legalábbis  néhány  évig,  túl  gyors  a  legtöbb  fiú  számára.  Az  iskolai  
koedukáció  megszüntetése,  legalább  a  6-14  éves  korosztálynál,  éppen  ezért  elősegítené  
mindkét  nemhez  tartozó  gyermekek  személyiségének  optimálisabb,  biológiai  
sajátosságokat is figyelembevevő kifejlődését (Hámori,  1996.120.  o.).  

Kinsbourne  megállapította,  hogy  ez  a  különbség  legalább  annyira  „figyelmi",  
beállítódási  tényezőkön  alapszik,  mint  a  tényleges  agyfejlődési  eltéréseken.  Megfelelően  
alkalmazott pedagógiai módszerekkel a verbális készségek fejlődésének különbsége lányok 
és  fiúk  között,  legalábbis  részben,  áthidalható.  Erre  utalnak  amerikai  kutatók  
megfigyelései, amely szerint középosztálybeli fiúk, akik otthoni hatásokra többet  olvasnak,  
mint  szegényebb  környezetből  származó  társaik,  s  verseket  (memoritereket)  is  tanulnak,  
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gyorsabban  lateralizálódnak,  mint  keveset  vagy  semmit  nem  olvasó  osztálytársaik.  Az  
„olvastatott"  gyerekek,  talán  a  sikerélmény  hatására  szívesen  választják  a  verbális  
stratégiát.  Ugyanakkor  a  fiatal  korban  nem  olvasóknál  gyakran  fejlődik ki  teljes  olvasási  
diszlexia,  azaz  olvasásképtelenség,  ami  azután  oda  vezet,  hogy  írni  sem  szeretnek,  mert  
nem tudnak (idézi Hámori,  1996.  121-122. o.). 

1.5. A gondolkodási képességek fejlesztése 

A  magyar  nyelvben  két  külön  kifejezés  használatos  a  fejlődés  és  a  fejlesztés  
megkülönböztetésére. 

Az  angol  nyelvű  szakirodalomban  viszont  a  fejlesztés  kifejezés  különböző  
szinonimáival  találkozunk.  Ennek  magyarázata  az,  hogy  a  „developing  thinking  skills"  
kifejezés  nem  csak  a  gondolkodási  készségek  fejlesztését jelenti  (tárgyas  ige  cselekvő  
igealakja), hanem  fejlődését is.  Ezért  a fejlesztés esetében  inkább használatosak  az  alábbi  
szókapcsolatok: 
-  „promotion of thinking skills " (a gondolkodási készségek előmozdítása,  elősegítése);  
-  „fostering  the  development  of  ..."  (a  ...  fejlődésének  előmozdítása,  elősegítése,  

támogatása); 
-  „promoting the development of..."  (a ...  fejlődésének előmozdítása,  elősegítése);  
-  „ improving  ..."  (kiművel,  tökéletesít...).  
A  „development"  kifejezés így inkább  egyszerűen  az  érési  folyamat, a  fejlődés jelölésére 
használatos, ami inkább passzív folyamat. De a fejlesztés eredménye is fejlődés! 
A  tanulók  gondolkodási  készségeinek  fejlesztésére az  angol  nyelvben  használják  még  az  
alábbi kifejezéseket is: 
-  „ teaching thinking ", 
-  „ giving instruction in thinking skills ", 
-  „ intervention in the development process ". 

Bár elismert a gondolkodási képességek explicitebb tanításának szükségessége,  nincs  
egyetértés  abban,  hogy  elérésének  melyek  a  legeredményesebb  formái,  módszerei.  A  
kutatások  tapasztalatai  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  képességek  csak  a  megfelelő  
tevékenységek gyakorlása  révén fejlődnek.  A  napi  iskolai  gyakorlatban  ez  megköveteli  a  
tanulók  önálló munkájának, a  gyakorlásnak  az előtérbe helyezését,  amelyre  elegendő  időt  
kell biztosítani (Balogh,  1998a; Lénárd,  1982,  1987b). Ismét népszerűvé váltak  „a tanulás 
a  tevékenység  végzése  révén"  (learning  by  doing) jellegű  módszerek.  Mivel  azonban  a  
kialakult  képességek  kötődnek  azokhoz  az  információkhoz,  tartalmakhoz,  amelyeken  
azokat  elsajátítottuk,  vagyis  tudásterület-specifikusak  (Csapó,  1992;  Nahalka,  1997a)  és  
csak  bizonyos  kontextusban  működőképesek,  a  szélesebb  körű  működőképesség  
kialakításához  a  tartalmak  szélesebb  körében  való  gyakorlásra  van  szükség.  Komplex  
tevékenységek esetében elengedhetetlen a nekik megfelelő képesség-hierarchiák  ismerete, a 
bennük rejlő tevékenységek egymásra épülésénekfigyelembevétele  (Lénárd,  1987a).  

A feladatok  megoldási  menetének  (algoritmusának)  bemutatása,  összehasonlítása  is  
elősegítheti  azok  megoldását  és  a gondolkodás fejlődését.  Igazolt,  hogy  a  tényismeret  is  
fontos feltétele a gondolkodás  eredményes  alkalmazásának,  az ismeretek és a gondolkodás 
között  kölcsönhatás  van.  Az  ismeretek  megszervezése  feltételezi  a  gondolkodást,  és  a  
gondolkodási  tevékenység  csak  ismeretek  birtokában  működhet  eredményesen.  A  
közoktatási  gyakorlat  a  tanulói  tudás  és  gondolkodás  fejlesztésének  egységben  való  
szemléletét  igényli.  Ha  a  tanulók  gondolkodását  akarjuk  fejleszteni,  akkor  nem  lehet  
eltekinteni a tananyagtól,  a  tantervek által szabályozott  ismeretanyagtól.  A tanulók  tudás-
és  gondolkodásszintjét  a  tananyag  tartalmán  kívül  az  életkori  sajátosságok  és  a  tanítási-
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tanulási  módszerek  színvonala  is  befolyásolja.  A  minőségi  oktatás  megvalósításához  
ezeket  is  figyelembe  kell  venni.  A  gondolkodási  képesség  részképességeit  tantárgyi  
ismeret-tartalmon  működtető  változatos  tevékenységek,  feladatok  biztosítják  a  tanulás  
érdekességét,  motiváltságát,  reprezentálják  a tantervi  és  vizsgakövetelményeket.  

1.5.1.  A gondolkodási  képességek  fejlesztésének  feltételei  

A  gondolkodási  képességek  fejlesztési  feltételeinek  leírásánál  kiindulhatunk  a  tanulásra  
ható faktorok  vizsgálatából.  A tanulás  és más tevékenységek  eredményét  nemcsak  a tanítás 
befolyásolja,  hanem  a  tanulók  tudása,  képességei,  attitűdjei,  szükségletei  és  az  észlelés  
kontextusa  is (lásd  1.2.  ábra).  

1.2.  ábra  
A teljesítményre  gyakorolt  hatások  

(White,  1988.  15. o.  alapján) 

A  képességek  gyakran függnek  a  tudástól.  Gagné  (1965)  és  Ausubel  (1969)  kiemelte  
az  előzetes  tudás  {prior  knowledge)  fontos  szerepét  az  új  ismeretek  tanulásában.  Az  
előzetes  tudás  úgy  írható  le,  mint  az  összes  tudás,  amellyel  a  tanuló  rendelkezik,  amikor  
belép  egy  tanulási  környezetbe,  és  amely  potenciálisan  releváns  az  új  tudás  
megkonstruktuálásához  {Biemans,  Deel  és  Simons,  2001).  A  meglévő  tudás  aktivációja  
azáltal  segítheti  a tudáskonstrukciós  folyamatokat, hogy mélyebb  megértést  eredményez.  

Mostanában  azonban  a kutatók  azt találták,  hogy  a korábban  tanultak  negatív  hatással  
is  lehetnek  a tudományos  kifejezések,  alapelvek  megértésére,  például,  az  erő  vagy  az  állat  
szavak  nem  tudományos  (köznapi)  jelentései  hozzájárulhatnak  e  kifejezések  tanár  által  
közvetített  tudományos jelentésének  eltérő  (téves)  értelmezéséhez  (idézi  White,  1988.  18.  
o.). 
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A képességek  fejlődésében a  belső  kognitív feltételeken  (meglévő  tudás:  előfeltétel-
tudás;  hozzáértés,  kompetencia)  kívül  az  affektív feltételek  (motiváció,  énkép,  különböző  
szorongások,  önbizalom-bizonytalanság,  stressz-  és  frusztrációtűrés,  kudarckerülés,  
sikerorientáció,  küzdelem,  tulaj donítás  (attribúció),  kötődés,  érdeklődés,  attitűdök,  
kontrollészlelés,  elkötelezettség)  is  fontosak.  Azt  is  tudjuk  azonban,  hogy  a  kognitív  
teljesítmény az affektív változóknak nem lineáris függvénye  (Csapó,  1992).  

A  gondolkodási  képességek  fejlesztésének  feltételeit  alapvetően  meghatározza  a  
társadalom kontextusa  is  (Csapó,  1999a). A külső tényezők  közül  az oktatás  sajátosságait  
és  a  tágabb szociális  közeget  (család,  otthon,  iskola,  iskolán  kívüli  közösségek,  barátok)  
különítik  el.  Egyetértenek  abban,  hogy  a  kognitív  fejlődés  legfontosabb  külső  
feltételrendszerét az iskolai oktatás sajátosságai alkotják: az oktatás céljai, a tankönyvek  és  
egyéb  taneszközök,  információhordozó  eszközök,  az  oktatási  eljárások  (procedures),  az  
iskola  mint  szociális  közeg,  az  iskola  szervezeti  keretei  és  az  iskolarendszer  sajátosságai  
(Csapó,  1992).  

A  képességek  fejlesztésének  -  csakúgy,  mint  az  ismeretek  közvetítésének  -  egyik  
legfontosabb  szervezeti  kerete  a  tanítási  óra  lehet  (Lénárd,  1982).  Az  oktatás  során  a  
tanulók  mindig  konkrét  tananyagokkal  találkoznak,  konkrét  tevékenységet  végeznek.  Az  
iskola  a kognitív  fejlődésre, a  tudás  gyarapodására  a tananyagok,  tevékenységek  konkrét  
tartalmain  keresztül  gyakorol  hatást.  A  gondolkodás  és  más  képességek  fejlesztését  az  
iskolai  tanterveknek  is  az  ismeretek  közvetítésével  együtt  kell  kezelniük  (Csapó,  1987a;  
Csapó  és  Korom,  1998;  Nagy  L-né,  2000a;  Zsolnai,  1986).  A  tevékenységrendszerekben  
konstruált  tananyagok  alkalmasak  a  konkrét  teljesítmény-,  illetve  képességszintekben  
megadott  célrendszerek  megközelítésére.  Fel  kell  tárni,  hogy  az  egyes  tevékenységek  
milyen  résztevékenységekből  állnak,  s  azok  milyen  képességeket  fejlesztenek,  illetve  az  
adott  képesség  milyen  alapvető  műveletek  elvégzését  tételezi  fel,  a  műveletekkel  
kapcsolatban  milyen  beállítódások  birtoklását  kívánja  meg.  Érdemes  figyelembe  venni  
Vigotszkij elméleti munkái nyomán elteijedt legközelebbi fejlődési  zóna elvét, amely azon a 
felismerésen  alapszik,  hogy  a  képességek  bizonyos  fejlődési  rend  (sorrend,  rendszer)  
szerint  alakulnak,  és  a  tanítás  akkor  hatékony,  ha  sikerül  megcéloznia  egy-egy  képesség  
fejlesztését abban a periódusban,  amikor  a tanuló  fejlődésmenetének egy  soron  következő  
sávjába  esik.  Ez  az  elv  azt  is  kimondja,  hogy  az  időben  elkésett  tanítás  fejlesztő hatása 
sokkal kisebb (Bánréti,  1988; Nagy L-né,  2000a). 

A tananyagok  tervezésében hazánkban ma még az ismeretek  és  a konkrét  szaktárgyi  
készségek alapján való szerveződés dominál, a kognitív folyamatok és a képességfejlesztés 
mellékes, kiegészítő mozzanatként van jelen  (Csapó,  1992;  Csapó  és Korom,  1998). Ettől 
csak  néhány  kísérleti  program  tér  el,  például  Zsolnai  József  (1986)  képességközpontú  
iskolája  valamint  a  Balogh  László  és  munkatársai  által  kidolgozott  „komplex  
tehetségfejlesztő program" a  10-14 éves korosztály számára és a tehetséges iskolai tanulók 
tanulási technikáinak, önismeretének  fejlesztésére (Balogh,  1998b; Balogh, Dávid, Nagy  és 
Tóth, 1998). 

A  tudás fejlődésében  szerepet játszó  soltféle tényező  egymással  is  kölcsönhatásban  
áll,  ennek  következtében  gyakran  egymás  hatását  erősítik,  ritkábban  tompítják  (Ballér,  
1972;  Csapó,  1992;  Nagy  J.,  1998d,  1998e).  Például  a  tanuló  előzetes  tudásának  szintje  
(alacsony  vagy  magas)  és  a  tanítási-tanulási  program  (hagyományos  vagy  
gondolkodásfejlesztő)  együttesen  befolyásolják  a  tanulási  tevékenység  eredményességét  
(Biemans, Deel  és Simons,  2001).  

További  szép  példáját  mutatja  a  tanulói  teljesítményt  befolyásoló  tényezők  
összefüggéseinek  az  a  modell  (Vollmeyer  és  Rheinberg,  2000),  amely  háromféle  
megközelítésből  próbálja  megválaszolni  azt  a  kérdést,  hogy  miért  teljesítenek  egyes  
tanulók jobban,  mint mások: 
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1.  A kognitív magyarázat  szerint: a jobb tanulók egy jó  stratégiával indulnak, s tudják, 
hogyan lehet megoldani a feladatot. 

2.  A motivációs magyarázat  szerint: a tanulók különbözhetnek  (a területre  vonatkozó)  
tanulási  motivációjuk  természetében.  Lehet,  hogy  az  alacsonyan  motiváltak  nem  
tanulnak elég keményen. 

3.  A  kognitív-motivációs  magyarázat  a  két  alternatíva  kombinációjaként  adódik.  A  
motiváció a tanulás három aspektusára hathat: 
-  a tanulási tevékenységek állandóságára és gyakoriságára; 
-  a végrehajtott tanulási tevékenységek módj ára; 
-  a tanuló tanulás alatti motivációs és funkcionális állapotára. 

Zsolnai  József  (1999)  a  képesség-  és  személyiségfejlesztéshez  szükséges  feltétel-
együttesből az alábbiakat emeli ki: 
-  a képességfejlesztés hosszú, időt igénylő folyamat, pedagógiai  odafigyelést és az egyes 

tanulók személyes bevonását igényli;  
-  differenciált tanulásszervezést és tanulássegítést igényel; 
-  a  tanulást  segítő  pedagógusoknak  tudniuk  kell,  hogy  milyen  képességcsoportok  

léteznek,  s  ezeknek  a  képességeknek  a  kiműveléséhez  milyen  rutinok,  készségek,  
ismeretek előzetes birtoklása szükséges;  

-  a tanulókban ki kell, hogy alakuljon egy belső motivációs rendszer a tanuláshoz. 

1.5.2. A fejlesztő programok  osztályozása  

Mint  az  az  előző  alfejezetekből  látszik,  a  gondolkodás  elméletileg  különböző  formákban  
közelíthető  meg.  Az  elméleti  kiindulópontok  különbözősége  változatos,  sokszínű  
programok kialakulását  eredményezte.  

A  gyakorlatban  a  kognitív  készségek,  képességek  fejlesztésének  kétféle  stratégiája  
folyik  az  iskolákban,  illetve  került  eddig  kipróbálásra  (Nagy  J.,  2000a).  Az  egyik  a  
tantárgyi  tartalmak  oktatása  által  megvalósuló  spontán  fejlődés,  indirekt  fejlesztés;  a  
másik a direkt fejlesztés  stratégiája.  

Az  indirekt  fejlesztés  esetében  a  véletlenen  múlik,  hogy  a  kognitív  készségek,  
képességek  kialakulnak-e  vagy  sem,  mivel  a  pedagógusok  nincsenek  tudatában  annak,  
hogy mi  a cél,  és mi  történik  a kognitív képességekkel,  készségekkel  a tantárgyi  tartalom  
tanításakor, kényszerűen nyílt rendszerként működtetik azokat.  

A  direkt  fejlesztés  stratégiája  a  kognitív  készségek,  képességek  tudatos  iskolai  
fejlesztését jelenti.  A  direkt  fejlesztés  stratégián  belül  megkülönböztetik  a formális  és  a  
tartalomhoz  kötött  (vagy  más  megnevezés  szerint  az  ún.  infúziós)  fejlesztést.  Az  első  
megközelítésben  a  gondolkodási  képességeket  explicit  módon  és  a  normál  iskolai  
tananyagtól  függetlenül  ki  lehet  alakítani,  mivel  az  általános  gondolkodási  képességek  
gyakoroltathatóak  tantárgyakhoz  nem kötődő  feladatokkal is.  A második  megközelítésben  
a gondolkodást iskolai tantárgyakban tanítják. Az integrált műveletek alkalmazása alapvető 
változtatásokat  igényel  a  tananyagok  tartalmában  és  a  tanítás  módszereiben  egyaránt.  E  
megközelítés  védelmezői  úgy  vélik,  hogy  a  tananyagok  részét  kellene,  hogy  képezze  a  
gondolkodásra  nevelés,  mert  e  képességek  nagy  része  a  tartalmi  részek  sajátja,  és  nem  
könnyen  helyezhető  át  más  tartalmakba.  A  gondolkodási  képességek  fejlesztése történhet 
egy tárgyon belül vagy egynél több tantárgyban is. 

Feltételezik,  hogy  a  tanulók  értelmi  szintjéhez  illesztett,  a  tanítási  környezeti  
faktorokra fókuszáló programok maximális hatással  vannak  a fejlődési folyamatra,  és így 
az  általános  kognitív  feldolgozó  rendszer  (generál  cognitive  processor)  kifejlesztéséhez  
vezetnek (Adey és Shayer,  1994).  
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1.5.2.1.  Direkt  formális  fejlesztés  

A  formális  fejlesztés  a  tartalomtól,  kontextustól  függetlenített  absztrakt  eszközökkel  
történik.  Ismertetik,  értelmezik  a  működés  szabályát,  és  ezután  gyakorolnak.  Feltételezik,  
hogy  a  szabályokat  követő  oktatás  eredményeként  a  gyakorlott  műveletek  különböző  
tartalmakon  is működni  fognak. Már  Piaget  és Aebli  is  a  gondolkodási  müveletrendszerek  
formális  gyakorlását  ajánlották,  gondolkodás-fejlődési  vizsgálataikban  azonban  nem  
számoltak  magával  az iskolai  oktatással.  A direkt  formális képességfejlesztésnek külföldön 
az utóbbi  évtizedben  számos  kísérleti  programját valósították meg  (részletes  leírásukat  lásd  
Gordon  Győri,  1999,  2001b).  Ezek  a  speciális  programok  elméleti  alapjaikat  tekintve  
nagyon különböznek  egymástól.  

E kategóriába  sorolható  Resing  metakognitív  induktív  gondolkodási  tréningje,  Klauer  
induktív  gondolkodást  fejlesztő  tréningje;  Feuerstein  IE  (Instrumental  Enrichment)  
programja,  a  közvetített  tanulási  tapasztalatok  elmélete;  de  Bono  CoRT  (Cognitive  
Research  Trust),  laterális  információfeldolgozás  elmélete;  Matthew  Lipman  PFC  
(Philosophy  for  Children,  thinking  about  thinking)  programja;  Sternberg  alkalmazott  
intelligencia  (Intelligence  Applied)  és  Luis  Alberto  Machado  venezuelai  programja  
(Project Intelligence,  Odyssey),  melyeket  röviden  ismertetünk.  

K. J.  Klauer  induktív  gondolkodást  fejlesztő  tréningje  

K  J.  Klauer  az  induktív  megértésnek  és problémamegoldásnak,  mint  a magasabb  kognitív  
szintek  egy  aspektusának  fejleszthetőségével  foglalkozik.  Megállapítja,  hogy  a  magasabb  
szintű  kognitív  műveletek  általánosabb  érvényűek,  általánosabban  alkalmazhatók,  mint  az  
alacsonyabb  rendű  specifikusak.  Az  általánosító  eredményekhez  vezető  induktív  
gondolkodás  sajátosságai  között  megemlíti,  hogy  az  induktív  megértés/problémamegoldás  
relációkon  és  tulaj donitásokon  belüli,  illetve  közötti  hasonlóságok  és  különbözőségek  
felismerését, megértését jelenti  különféle absztrakciós  szintű  elemeken.  Klauer  a  magasabb 
szintű  kognitív  müveletek  fejlesztését megcélzó  tréningeket  heti  két  külön  órában,  öt  héten  
át, kiscsoportos  szervezeti  keretekben  az ún. „irányított  felfedezés" módszerével  valósította  
meg  {Klauer,  1997).  

Kísérleti  eredményei  igazolják,  hogy  az  induktív  műveletekre  való  képesség  
fejleszthető,  és  az  e  célt  szolgáló  fejlesztő  programok  hatása  mind  az  intelligencia  teszt  
eredményére,  mind pedig  az  iskolai  tudás  elsajátítására kimutathatóan  pozitív  hatással  van.  
Nem bizonyított  azonban  az induktív  gondolkodást  fejlesztő tréningek  hatásának  tartóssága  
és  az,  hogy  a  tréning  során  tanultak  a  mindennapi  életben  mennyire  és  milyen  módon  
használhatók  {Hager,  Hasselhorn  és Hübner,  1995).  

R. Feuerstein  IE  (Instrumental  Enrichment)  programja,  a közvetített  tanulási  tapasztalatok  
elmélete 

Az  izraeli  Reuven  Feuerstein  szociális  problémák  következtében  értelmileg  retardált,  kb.  
11  év  körüli  gyerekeket  vont  be  kísérletébe.  2-3  éves  időtartamra  dolgozta  ki  programját.  
Heti  3-5  alkalommal,  alkalmanként  1  órán  át  kiscsoportban  vagy  osztálykeretek  között,  
egyénileg  vagy  csoportosan  dolgoztak  a  gyerekek  egyszerű  eszközökkel  (papír-ceruza  
feladatokkal). 

Feuerstein  szerint  a  gyenge  kognitív  teljesítményt  mutató  gyerekeknél  a  tanuláshoz  
közvetlenül  szükséges  kognitív  alapokat  kell  tisztán  és  direkten  megerősíteni  ahhoz,  h o g y  
képesek  legyenek  a  tartalomfüggő  iskolai  tudás  elsajátítására.  Úgy  gondolja,  hogy  a  
gyermek kognitív  képességeinek  fejlesztésében a legfontosabb tényező, hogy részesé-e  egy.;  
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gazdag, koherens kultúrának. A kulturális tapasztalat ugyanis segíti a valóság értelmezését.  
A  kultúra  kapcsolatot  teremt  a  fogalmak  között,  támaszt  nyújtva  a  gyermeknek  a  
megértéshez. A kultúra közvetítésében részt vesznek a szülők és a tanárok.  Ők építik ki az 
alapvető  gondolkodási  készségeket  a  gyerekekben  azzal,  amit  Feuerstein  közvetített  
tanulási  élménynek  nevez.  A  közvetített  tanulási  élmény  során  egy  felnőtt  ékelődik  a  
gyermek  és  a környezet  közé.  A közvetítő  átalakítja, átrendezi,  rendszerezi,  csoportosítja,  
és keretbe foglalja az ingereket  valamilyen sajátos cél irányában,  értelmet visz  a  gyermek 
világába,  sémákat  ad  a  megértéshez.  A  közvetítés  célja  kapcsolat  létrehozása,  amit  
Feuerstein  „hídépítésnek"  nevez,  s  amely  a tanult  készségekre  és  stratégiákra,  valamint  a  
gyermek  életének  más  vonatkozásaira  épít.  A  tanár  feladata,  hogy  bátorítsa  a  hídépítést,  
vagyis  a  régebben  tanult  dolgok  alkalmazását  új  feladatok megoldásában.  Ezt  szolgálják  
eszközgazdagitó programjai  (lásd Fisher,  2000a).  

Az  IE  kidolgozásához  felhasználták  mind  a  mentális  képességek  pszichometrikus  
modelljét  (téri  relációk,  verbális  gondolkodás,  numerikus  képességek  -  Feuerstein  
elnevezésével  modalitások),  mind  a  Piaget-i  különböző  mentális  műveletek  leírását.  A  
verbális gondolkodás  modalitása  mint  analógiás gondolkodás  jelenik  meg.  A  különböző  
kognitív funkciók a bemenet  (input), a feldolgozás (elaboration) -  vagy problémamegoldás 
(problem solving) -  és a kimenet (output) fázisaiban válnak a mindennapok részévé a tanár 
és  a  tanuló  általi  és  a  tanuló-tanuló  közötti  metakognitív  diskurzusok  során,  amikor  a  
problémamegoldás  általuk  alkalmazott  stratégiáiról  gondolkodnak.  Ezt  egyszerűen  „két  
információforrásnak" is  nevezik,  amely  leírható  úgy  is  mint  metakonstrukció,  a  tanulási  
stratégiák megtanulásával megvalósuló konstrukció. Feuerstein  elvi kérdésnek tekinti  azt a 
tényt, hogy az IE az összes tradicionális  iskolai  tananyaghoz  felhasználható. Használják a 
kognitív műveletek kifejlesztéséhez és több hagyományos iskolai tananyaghoz  eszközként,  
így  a  tanulók  megtapasztalhatják  a  gondolkodási  folyamatok  alkalmazását  számos  
kontextusban. 

E. deBono  CoRT (Cognitive Research  Trust), laterális információfeldolgozás  elmélete  

Edward  de  Bono  angol  pszichológus  eklektikus  elméleti  alapokon  fejlesztette ki  kreatív  
gondolkodást  segítő programját, amit  tulajdonképpen mindenki  számára  alkalmasnak  tart.  
Programja,  amely  60  órás,  használható  12  éves  kortól,  és  a  menedzsment  tréning  
eszközeként  felnőttek körében  is alkalmazható. De Bono  szerint  a kreativitás  egyik fontos 
megnyilvánulása,  ha  úgy  tetszik,  módszere  a  „lateral  thinking"  (a  megoldások  többféle  
változatának  feltárása;  a  horizontálisan  egymás  mellett  található  lehetőségek  
végiggondolása,  majd azok közül  való választás).  Megfogalmazása szerint  a  gondolkodás  
„az  az  operációs  készség,  amellyel  az  intelligencia  a  tapasztalatok  hatása  alatt  
tevékenykedik"  (idézi  Fisher,  2000b.  98.  o.).  A  kreativitást  az  intelligencia  egyik  
formájának tekinti,  amely a gondolkodás bármely más formájához hasonlóan fejleszthető. 
Véleménye  szerint  a  tanulás  minden  formájában  helyet  kell  kapnia  a  kreatív  
gondolkodásnak.  Találóan jegyzi  meg a következőt:  „Nem  lesz újabb gödrünk  másutt,  ha  
csak  a  meglévőt  mélyítgetjük."  (idézi  Fisher,  2000b.  109.  o.).  A  CoRT  kreativitást  
fejlesztő programja  egy  sor,  a  tanítási  helyzetek  rendkívül  széles  körében  alkalmazható  
„eszközből" áll. Ezek az eszközök egyszerű, de igen hatékony stratégiák (Fischer, 2000b): 
-  CAF  =  Consider  Ali  Factors  -  Vizsgáljunk  meg  minden  tényezőt!  (gondolatok  

létrehozása,  az  észlelés  lehetőségeinek  kibővítése,  a  figyelem  körének  tágítása,  a  
gondolkodási időt megnövelő, figyelem-összpontosító eszköz); 

-  FIP  =  First  Important  Priorities  -  Állapítsuk  meg  a  sorrendet!  (prioritást  létrehozó  
stratégia); 
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-  PMI  =  Plus,  Minus,  Interesting  points  -  Előnyös,  hátrányos,  érdekes  szempontok  
(eszköz  arra, hogy  egy bizonyos téma különböző nézőpontjaira irányítsuk  a figyelmet 
és  gondolkodásra  késztessünk  vele  kapcsolatban;  felsoroljuk az  adott  gondolat,  tárgy  
vagy  esemény  összes  előnyös  (pozitív),  hátrányos  (negatív)  és  érdekes  (semleges,  se  
nem előnyös, se nem hátrányos) szempontját); 

-  C and S = Consequences  and  Sequel -  Következmények  és fejlemények (a  lehetséges  
következmények  (közvetlenek,  rövid-,  közép-  és  hosszú  távúak)  felmérése;  annak  
vizsgálata, hogy mi változtathatja meg a következményeket, a fejlemények keresése); 

-  AGO  =  Aims,  Goals  and  Objectives  -  Törekvések,  célok  és  feladatok  (az  észlelés  
bővítését  szolgálja,  eszközt  nyújt  a  tanulási  és  gondolkodási  folyamat  céljainak  
meghatározásához); 

-  APC  =  Alternative  Possible  Choices  -  Alternatívák,  lehetőségek,  választások  
(alternatívák  (nézőpontok,  cselekedetek,  megoldások,  munkamódszerek,  
magyarázatok, tervek, tervezetek) keresése); 

-  OPV = Other Points  of View -  Mások  szempontjai (az észlelés  szélesítése,  egy másik 
ember  szemszögéből  próbáljuk  nézni  a  dolgokat;  a  történetek  feldolgozása  és  a  
dramatizálás jó lehetőséget nyújt a különböző nézőpontok  áttekintésére).  

Feuerstein  és  Bono  programjaiban  közös  az,  hogy  jellemzőjük  a  kontextus-
függetlenség  és az  általánosság.  

M.  Lipman  PFC  (Philosophy  for  Children,  thinking  about  thinking),  filozófia  
gyermekeknek vagy gondolkodás  a gondolkodásról programja 

A Matthew Lipman  által kidolgozott PFC program esetében egy külön tantárgy („filozófiai 
beszélgetések")  keretében  történik  a kritikai  gondolkodás  (critical  thinking)  fejlesztése. A 
PFC  megkülönbözteti  egymástól  a  gondolkodásért  és  a  gondolkodásról  való  tanítást.  Az  
előbbit  részesíti  előnyben,  azaz  a  gondolkodásra  késztető filozofálást  tartja  a  program  
céljának.  Az  ún.  kritikai  (filozófiai)  gondolkodás  aktív  elsajátításának  biztosítása  
érdekében  (1)  az  érvelési  utak  (induktív,  deduktív,  analógiás  stb.),  (2)  a  kutatási  formák  
(megfigyelés,  leírás,  elbeszélés  stb.),  (3)  a  formalizálás  eljárásai  (definiálás,  osztályba  
sorolás,  modellek  alkotása  stb.),  (4)  a  kritikai  beállítódás  (csodálkozás,  rákérdezés,  az  
érvényesség  kritériumainak  keresése  stb.)  megismerését  és  tudatos  alkalmazásának  
gyakorlását jelöli  ki  képességfejlesztési  feladatként.  Matthew  Lipman  szerint  az  érvelési-
következtetési  készségek  szoros  kapcsolatban  állnak  a  jelentés  elsajátításával.  Minél  
ügyesebben  vonnak  le  következtetéseket  a  gyermekek,  minél  inkább  felismerik  a  
kapcsolatokat,  minél  jobban  képesek  megkülönböztetni,  összekapcsolni,  jellemezni,  
kiértékelni  és  kérdéseket  feltenni,  annál  gazdagabb  lesz  azon  jelentések  köre,  amelyet  
tapasztalataikból kiszűrnek (G. Havas, Demeter és Falus,  1997).  

Programját  1970  óta  alkalmazzák  5-6  évesek  és  később  15-16  évesek  számára.  
Lipman maga is tanított  egy osztályt,  ahol  18-40 perces foglalkozásokat tartott  9 héten át.  
E program hazai  alkalmazásával  kapcsolatosan  is pozitív  eredményekről  számoltak be (G. 
Havas, Demeter  és Falus,  1997; Szirtes,  1998).  

R. Sternberg alkalmazott  intelligencia (Intelligence Applied)  programja  

Az  amerikai  Róbert  Sternberg  hármas  intelligencia  elméletéből  kiindulva,  az  átlagos  
értelmi  képességű  gyerekek  számára  fejlesztette  ki  „Alkalmazott  intelligencia"  
programját.  Ez  a  gondolkodásfejlesztő  program  épül  a  legkidolgozottabb  intelligencia  
elméletre.  A  programot  12-14  éves  gyerekek  részére  tervezte,  de  végül  egyetemisták  
számára dolgozta ki. Felváltva  alkalmaz  tantárgy-semleges,  illetve tantárgyi  tudásra  épülő  

36 



feladatokat, melyeket vegyes módszerrel, hol egyénileg, hol csoporton belül, hol  csoportok 
közötti munkamegosztással  oldanak meg a gyerekek. 

L. A. Machado venezuelai programja  (Project Intelligence,  Odyssey)  

Luis Alberto Machado  venezuelai programja egyedülálló kísérletnek számít a tömegoktatás 
kereteiben  zajló  gondolkodási  készség-fejlesztés  történetében.  A  hetedikes  korosztály  
számára  kidolgozott  program  hat  téma  köré  épül,  összesen  100  tanítási  órányi  anyagot  
foglal magában (heti 3-4 tanítási órával számolnak). 

1.5.2.2. Direkt tartalomhoz kötött (vagy infúziós) fejlesztés 

A  tartalomhoz  kötött  (vagy  infúziós)  fejlesztés  stratégiájának  lényege,  hogy  tantárgyi  
tartalmon  olyan  tevékenységeket  végeztetünk  a  tanulókkal,  amelyek  meghatározott  
kognitív készségeket, képességeket  működtetnek.  

Kétféle  felfogás látott  napvilágot.  A múltban  gyökerezik  az  a nézet,  hogy  bizonyos  
tantárgyak keretein  belül  lehet a gondolkodási  képességeket fejleszteni.  Valamikor  a latint 
tartották  ilyen  tantárgynak.  Nem  találtak  azonban  összefüggést  a  latin  nyelv  tanulása  és  
más  tárgyakban  érvényesülő  magasabb  szintű  gondolkodás  között.  A  matematikusok  
állítása  szerint  a logikának  és  a helyes  értékelésnek  a matematika  az  igazi  megalapozója,  
de nincs bizonyíték  arra, hogy  a matematikusok jobb  gondolkodók  és tanulók,  mint  bárki  
más.  A  matematika  az  intelligencia  jelentős  területét  képviseli,  de  nem  tartalmazza  az  
összes  módszert,  amely  szükséges  a  hatékony  gondolkodáshoz.  Olyan  vélemények  is  
voltak, hogy a LOGO számítástechnikai programmal  biztosítani  lehet a problémamegoldás 
kognitív eszközeit, de csekély a bizonyíték arra, hogy ezek az eszközök érvényesülhetnek a  
tanulás  más  területein  is.  Felmerült  még  az  olvasás,  a  szövegértés  és  a  
természettudományok  -  mint  a  kognitív  fejlődést  elősegítő  tantárgyak  -  tanítása.  Más  
felfogások  szerint  a  gondolkodási  készségek  tanítása  minden  tantárgy  tanításába,  a  
tananyag  teljes  egészébe  beépíthető.  Ezt  úgy  érhetjük  el,  hogy  olyan  aktív  tanulási  
helyzeteket  hozunk  létre,  amelyek  keretet  adnak  a  gyerekek  gondolkodási  folyamatainak  
kifejlesztéséhez (Fisher, 2000b). 

A téma kutatói, elméleti és gyakorlati  szakértői közül azok tartoznak ezen eljárásmód 
támogatói közé,  akik  a Vigotszkij-i elgondolásokból kiindulva  a kogníció,  az  intelligencia  
és  a  gondolkodás  szituativitásának  a  szószólói.  Ennek  a  megközelítésnek  is  különböző  
módjai  lehetségesek:  a  kognitív  készségeket,  képességeket  nyílt  rendszerekként  kezelő  
stratégiák  és  a  kritériumorientált  fejlesztés  stratégiái.  Az  első  típushoz  tartozónak  
tekinthetők  a  külföldiek  közül  az  angol  Philip  Adey  és  Michael  Shayer,  hazai  
vonatkozásban pedig Kelemen László,  Zsolnai József valamint  Csapó Benő  és munkatársai 
kísérletei, melyeket röviden ismertetünk. 

P.  Adey  és  munkatársai  CASE  (Cognitive  Acceleration  through  Science  Education),  a  
kognitív fejlődés  meggyorsítása a természettudományos neveléssel programja 

Philip Adey  és munkatársai  a CASE (Cognitive Acceleration through Science Education (a 
kognitív  fejlődés  meggyorsítása  a  természettudományos  neveléssel)  kutatási  program  
keretében  dolgozták  ki  a  „Gondolkodtató  természettudomány"  (GT)  programot  az  
általános  gondolkodási  képességek  fejlesztésére.  Elméleti  alapul  Piaget  és  Vigotszkij  
kognitív  fejlődésre vonatkozó  elméleteit  használták.  A  természettudományos  kontextusba  
ágyazott  fejlesztő  tevékenységeket  a  természettudományos  tantárgyak  óraszámának  
terhére,  de  tanórán  kívüli  foglalkozások  keretében  végezték.  Módszerként  a  kognitív  
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konfliktus előidézését és a metakogníciót alkalmazták. A tartóssági vizsgálatok  eredményei  
a fejlesztés sikeréről tanúskodnak (Adey,  1999; Adey  és Shayer,  1994).  

A  program  alkalmazását  megelőzően  kifejlesztettek  olyan,  tesztelésre  alkalmas  
eszközöket  (Science  Reasoning  Tasks),  amelyeket  a  tanárok  használhatnak  diákjaik  
kognitív  fejlettségi  szintjének  felmérésére,  és  részletesen  kidolgoztak  egy  olyan  tantervi  
taxonómiai  rendszert,  amely  alkalmas  a  természettudományos  tevékenységek  nehézségi  
szintjének  analizilására.  A  fizika,  a  kémia  és  a  biológia  tantárgy  példáján  mutatják  be,  
hogyan  lehetséges  kapcsolatot  teremteni  a  tantervi  célok,  követelmények,  tartalmak,  
gondolkodási  stádiumok  (korai konkrét, késői konkrét, korai  formális, késői  formális) és a 
tanulói  tevékenységek között,  megteremtve  ezzel  egy teljesen új paradigmát  a  80-as  évek  
és az azon túli természettudományos nevelés számára (Shayer és Adey,  1981).  

Kelemen László feladatrendszeres  oktatási kísérlete 

Kelemen László  a  gondolkodásfejlesztés  lehetőségeit  az  1960-as  években  1-2 hónapon  át  
tartó, egy-egy tantárgyra vonatkozó, „feltétel variáló"  osztálykísérletekkel  vizsgálta.  Olyan 
feladatrendszereket  alkalmazott,  amelyek  ún.  teljes  feladatokat  tartalmaztak,  amelyek  
megoldása során a tanuló bejálja a megismerés teljes útját (konkrét -  absztrakt -  konkrét).  
Vizsgálataiból  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  a  gondolkodás  logikai  szintjét  döntő  módon  az  
oktatás  tartalma,  módszere  határozza  meg,  és  ezek  változtatásával  rejtett  lehetőségek  
tárulnak  fel  az  oktatás  előtt.  A  fejlesztő  kísérletek  tanulságai  szerint  már  néhány  heti  
gyakorlás  is  eredményesnek  bizonyult.  Felhívta  a  figyelmet  az  algoritmikus  és  a  
heurisztikus  feladatmegoldások  arányos  gyakorlásának  fontosságára  is.  A  
feladatrendszerek  alkalmazásánál  nagy  szerepet  szánt  a  tanulók  egyéni  és  kollektív  
munkájának (Kelemen,  1968).  

Zsolnai  József  Nyelvi,  irodalmi  kommunikációs programja  (NYIK)  és  Értékközvetítő  és  
képességfejlesztő programja  (ÉKP)  

Zsolnai  József  Nyelvi,  irodalmi  kommunikációs programja  (NYIK)  és  Értékközvetítő  és  
képességfejlesztő programja  (ÉKP) valóságos paradigmaváltást jelez  a magyar  pedagógiai  
gondolkodásban.  Az  utóbbi  programban  a  gondolkodás  fejlesztése  fontos  szerepet  kap  
minden  tantárgyban,  és  tantárgyi  programjait  átszövi  a  kommunikáció  (a  NYIK-ről  lásd  
Zsolnai,  1982; ÉKP-ről lásd Zsolnai,  1995).  

Csapó Benő és munkatársai kísérlete a műveleti képességek fejlesztésére 

Csapó Benő  (2003) szerint a gondolkodási készségek fejlesztésének adekvát  módszereiben  
az  általános  gondolkodási  képességek  és  a  terület-specifikus  elsajátítás  jellemző  
vonásainak  egybeötvöződve  kell  megjelenniük,  vagyis  az  általános  gondolkodási  
képességeket iskolai tantárgyi tartalmon célszerű fejleszteni.  

Csapó  Benő  és  munkatársai  különböző  tantárgyak  (nyelvtan,  környezetismeret,  
fizika,  kémia)  tartalmainak  felhasználásával  szerveztek  fejlesztő kísérleteket  az  alapvető  
kombinatív,  logikai  és rendszerezési  müveletek  direkt  fejlesztése érdekében.  A  tantárgyak  
(tantervek, tankönyvek) tartalmának  elemzését követően az egyes témákhoz,  résztémákhoz  
a kognitív készségeket működtető feladatokat dolgoztak ki, amelyeket a tanórákon oldottak 
meg.  Az  eredmények  azt  mutatták,  hogy  a  kognitív  készségeket  tantárgyi  tartalmakon  
működtető  feladatok  megoldása  hozzájárul  a  kognitív  készségek  fejlődéséhez.  A  
hozzájárulás szignifikáns, de szerény mértékű  (Csapó,  1987a,  1987b,  1988,  1991;  Csapó,  
Csirikné és  Vidákovich, 1987; Nagy J.,  1990; Nagy J.  és Gubán,  1987;  Vidákovich, 1987). 
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Nagy  J.  és  Gubán  (1987)  a  rendszerezési  képesség fejlesztési  módszereiben  négy  
szintet  különítenek  el:  (1)  mintaadás,  (2)  mintaműködtetés,  (3)  mintaértelmezés  és  (4)  
szabálytanítás.  Értelmezésük  szerint  a  mintaadás  azt  jelenti,  hogy  a  rendszerezés  
eredményeként  létrejött  tudásstruktúrát  jól  explikálva  adjuk  (pl.  osztályozással  kapott  
fogalomrendszerek  ábrái  táblán,  tankönyvben,  faliképeken).  Feltételezik,  ha  a minták jók 
és kellő gyakorisággal  fordulnak elő, elegendő mennyiségben sajátítják el azokat a tanulók, 
akkor  hozzájárulhatnak  rendszerezési  képességük  kialakulásához.  Mintaműködtetés  alatt  
azt  értik,  hogy  a  tanuló  olyan  tevékenységeket  végez,  amelyekben  a  rendszerezési  
képesség  bizonyos  műveletei  működnek  (pl.  ha  maguk  a  tanulók  próbálnak  -  kellő  
előkészítés  után  -  megfogalmazni  egy  definíciót,  felrajzolni  egy  fogalmi  hierarchiát).  
Véleményük szerint a mintaadás  és a mintaműködtetés mindaddig nélkülözhetetlen  eszköz  
a  fejlesztésben,  amíg  az  adott  műveleti  képesség  a  kívánt  absztrakciós  szinten  ki  nem  
alakult,  a  prepubertásig  azonban  szinte  kizárólagos  lehetőség.  A  mintaértelmezést  a  
serdülés  kezdetétől  tartják  alkalmasnak  a rendszerezési  képesség  fejlődésének  segítésére.  
Mintaértelmezés  alatt  azt  értik,  hogy  a  gyakorlandó  műveletek  aktuálisan  adódó  tárgyi  
tartalmú példáin  tudatosítjuk és  értelmezzük  a műveletek  kritikus  lépéseit,  elemeit  (pl.  az  
ok-okozat,  az  előd-utód,  a rész-egész  stb.  felcserélése;  a túláltalánosítás;  a  definícióból  a  
nemfogalom  kihagyása;  osztályozás  esetében  a  szempont  megválasztása).  A  
szabálytanítással  segített  képességfejlesztés  értelmezésükben  azt  jelenti,  hogy  a  tárgyi  
tudástól  elvonatkoztatva  értelmezzük,  tudatosítjuk  az  adott  művelet  működését,  szabályát  
(algoritmusát,  programját),  a művelet  által  létrehozandó  tudás  struktúráját.  Feltételezhető,  
hogy  a  rendszerezési  képesség  fejlesztésének  a  szerzők  által  leírt  négy  szintje  a  többi  
műveleti képesség fejlesztésére is vonatkoztatható (kiteqeszthető)  (Nagy L-né,  2000a).  

Zárt,  kritériumorientált  fejlesztési  kísérletek  is  folynak  -  tudomásunk  szerint  csak  
hazánkban  - ,  amelyek  kezdeti  tapasztalatairól  már  megjelentek  az  első  publikációk  
(Fazekasné,  2000;  Józsa,  2000;  Nagy  J.,  2000b,  2001,  2003).  A  stratégia  alapját  az  a  
feltételezés  jelenti,  hogy  a  fejlődést  leírhatjuk  mint  rendszerképződést  (kiépülést),  
optimalizációt  és hierarchizálódást  (a szabályozási  szintek -  neurális,  implicit  perceptuális  
/tapasztalati/,  implicit  fogalmi/tapasztalati/,  explicit  előíró/értelmező/  és  leíró/értelmező/  
szabályhasználat -  egymásra épülését) (NagyJ.,  1997d,  1998a,  1998c,  1999, 2000a). Bár a 
kognitív  kompetencia  komplex  képességei  nyílt  rendszerek,  ezért  kritériumorientált  
fejlesztésük nem lehetséges,  az  azokat  felépítő kognitív képességek  és készségek  azonban  
zártak,  illetve küszöbértékkel  zártként kezelhetők,  így megadhatók  a fejlesztés kritériumai 
(a rendszerképződés  befejeződésének jellemzői  /az  elsajátítandó elemek,  az  optimalizálás  
végcélja/,  az  antropológiai  optimum,  az  elérendő  szabályozási  szint).  Feltételezik,  hogy  a  
komponensek  eredményes  fejlesztése együtt jár  a  komplex  képességek  és  a  kompetencia  
fejlődésével. A kritériumorientált  fejlesztés nélkülözhetetlen  feltétele azonban  az egyszerű 
kognitív  képességek  és  készségek  feltérképezése,  a  tanulókban  megvalósuló  aktuális  
fejlődési  folyamataik  feltárása.  E  nélkül  ugyanis  nem  végezhető  el  az  egyéni  fejlődési  
mutató  alapján  az  egyénre  szabott  fejlesztés.  Néhány  kognitív  készségről  (számolás,  
mértékváltás,  implicit  /tapasztalati/  következtetés,  implicit  összefüggés-kezelés,  
hangzódifferenciálás,  olvasási  készség)  mérések  alapján  megállapították,  másokról  pedig  
feltételezik,  hogy  kritikus  szerepet  játszanak  az  értelem  fejlődésében.  Pedagógiai  
szempontból  ez azért érdemel kitüntetett figyelmet, mert  ezek a kognitív készségek zártak,  
konkrétak,  áttekinthetőek, jól  kezelhetők,  fejlettségük mérése egyszerű  és kevés  időt  vesz  
igénybe, továbbá fejlesztésük egyébként is az iskolázás alapvető feladatának tekinthető. 
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1.5.2.3. A gondolkodásfejlesztő programok  más szempontú  megközelítése  

Nickerson  és  munkatársai  (1985,  idézi  Hamers  és  Overtoom,  2000.  112.  o.)  a  
gondolkodásfejlesztő programok  elméleti  alapja  szerint  az  alábbi  öt  kategóriát javasolják 
osztályozásukra: 

1.  A  kognitív  műveletek felőli  megközelítés.  E  megközelítés  szerint  a  gondolkodási  
képesség  problémáit  olyan  alapműveletek  elégtelen  birtoklása  okozza,  mint  az  
osztályozás  és  a  sorozatalkotás.  A  leggyengébb  tanulók  számára,  akik  még  nem  
birtokolják  ezeket  a  műveleteket,  a  kifejezetten  ezek  gyakorlását  megvalósító  
programok lehetnek hatékonyak. 

2.  Heurisztikus  megközelítés.  E  megközelítésben  mindenfajta  problémamegoldó  
műveletet  úgy  tanítanak  mint  problémaelemzést,  tervezést,  bemutatást  és  
ellenőrzést,  melynek  során  egy  feladatot megközelíthető  részfeladatokra  osztanak  
fel.  A  részfeladatok  során javítani  próbálják  az  egyén  teljesítményét  az  említett  
problémamegoldó  stratégiák  gyakorlása,  valamint  a  metakognitív  képességek  
fejlesztése által. 

3.  A formális  gondolkodás felőli  megközelítés. Kiindulópontja a neo-piaget-i  elmélet,  
célja  a  különböző  állapotok  közötti  átmenetek  létrehozása,  például  a  konkrét  
műveletek  és  a  formális  műveletek  között.  E  megközelítés  egyik  jellemzője  a  
mentális  műveletek  integrációja  az  iskolai  tantárgyakba,  például  a  
természettudományokba. 

4.  A  gondolkodás  fejlesztése  a  nyelv  és  más  szimbólumok  manipulációjaként.  E  
megközelítésben  a  tanárok  a  normál  iskolai  tananyagon  keresztül  segítik  a  
gondolkodási képességek fejlődését. 

5.  Gondolkodás  a  gondolkodásról  (metakogníció).  E  megközelítés  szerint  saját  
gondolkodási  folyamataink jobb  megértése javítja gondolkodási  kompetenciánkat.  
Ezért  a  tanulókat  arra  kell  ösztönözni,  hogy  gondolkozzanak  általában  a  
gondolkodásról,  és váljanak tudatosabbakká saját gondolkodási folyamataikban. 

Az  öt  megközelítésben  vannak  átfedések.  Például  a  legutóbbi  alkalmazza  a  
heurisztikát,  illetve  a  gondolkodási  képességek  tananyagon  keresztül  történő  
ösztönzésében is megjelennek más megközelítések elemei. Az említett kategóriák  azonban  
nincsenek egymással hierarchikus viszonyban (Hamers és Overtoom, 2000). 

1.6.3. Gondolkodásfejlesztés, transzfer, metakogníció 

A  gondolkodásfejlesztés bármelyik  elméletének,  stratégiájának  irányában  indulunk  is  el,  
szembe kell néznünk a transzfer,  vagyis a tudás -  legyen az tartalom- vagy műveleti  tudás 
-  egyik  területről  a  másikra  való  átvitelének  kérdésével.  A  gondolkodási  készségek  
fejlesztésének ugyanis kardinális  kérdése a transzfer (a transzferkutatás főbb állomásait,  a  
transzfer értelmezését és felosztásait illetően magyarul részletesen lásd Molnár  Gy., 2001b, 
2002).  A transzfer  szempontjából  a  formális gondolkodásfejlesztés esetében  az  a  kérdés,  
hogy a strukturált tartalomtudáson kívül eső területeken fejlesztett gondolkodási  készségek  
miképpen  transzferálhatók  olyan  strukturált  tartalomtudásba,  amilyet  az  iskola  nyújt,  
illetve  amit  a  valós  élet  szituatíve  egészen  más  jellegű  feladatainak  megoldásai  
megkövetelnek.  A  szituatív  irányzat  kérdése pedig  az, hogy ha minden kognitív  működés  
tartalomhoz kötött, akkor miképpen  lehetséges, hogy az egyik területen megszerzett  tudást  
-  bár  különböző  hatékonysági  fokkal  -  képesek  vagyunk  az  eredeti  kontextustól  eltérő  
területekre (más tantárgyi vagy valós élethelyzetbeli  szituációkra) is átvinni (ha ugyanis ez 
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nem  lenne  így,  akkor  mindenféle  tudást  minden  helyzetben  újra  kellene  tanulnunk)  
(Gordon Győri, 2001a). 

Hogy  mennyire  tudjuk  használni  az  egyik  helyzetben  tanultakat  egy  másik  helyzet  
kezelésére,  az  a  két  helyzet  hasonlóságától  (vagy  részleges  megegyezésétől)  függ.  A  
hasonlóságot  azonban meg kell tapasztalni  ahhoz, hogy valamit is jelentsen az  individuum 
számára.  Két  helyzet  közötti  hasonlóság  megtapasztalása  a  variációk  mintázatának  
függvénye,  mivel  a  megtapasztalás  mindig  a  variáció  észlelése  vagy  a  különbözőség  
megtapasztalása. Egy helyzet vagy egy dolog megtapasztalása azt jelenti, hogy felfedezzük 
annak bizonyos  kritikus jellemzőit,  és  figyelmet  fordítunk rájuk. Egy-egy  adott  variáció-
mintázat  megtapasztalása  szükséges  feltétele egy  adott  feladat  megtanulásának,  bizonyos  
látásmódok  kifejlődésének.  Ez  a  tanítás,  a  tanárok  számára  azt jelenti,  hogy  nekik  kell  
felkínálni a szükséges variációs mintázatokat. A tanítás színvonalát ugyanis  meghatározza,  
hogy  a  tárgy  mely  aspektusait  variálják  egyszerre.  Lényeges  megállapítás  tehát,  hogy  a  
változásra csak a változás megtapasztalásával  lehet felkészülni (Marton, 2000). 

A gondolkodásfejlesztés másik kiemelt kognitív  folyamata a metakogníció,  vagyis a 
kognitív  folyamatok  tudatos,  akaratlagos  ellenőrzésének  és  irányításának  képessége  
(Balogh,  1998a; De Corte, 2001; Gordon Győri, 2001a). 

Részletesebben  elemezve  a  metakogníciónak  két  alapkomponensét  szokás  
elkülöníteni: a kognícióról  való tudást és a kogníció irányítását. Az első komponens  a saját 
kognitív folyamatainkra való reflexió képességére vonatkozik, és magában foglalja annak a 
tudását, hogy mikor, hogyan, és miért végezzük a különböző kognitív tevékenységeket.  Ez 
a  tudás  lehet  személyes  jellegű  (saját  magunkra  mint  tanulókra  vonatkozó  jellemzők  
ismerete),  a  feladatra  vonatkozó  (a  kognitív  feladat  aspektusainak  ismerete)  és  
stratégiatudás  (a  feladat  elvégzésére  alkalmas  stratégia  használatára  vonatkozó  tudás)  
(Flawell,  1981,  idézi  Baker,  1991). A  metakognitív  irányítás  azon  stratégiák  használatára  
vonatkozik,  amelyek  képessé  tesznek  bennünket  kognitív  erőfeszítéseink  kontrollálására  
(pl.  erőfeszítéseink  eredményeinek  ellenőrzése,  tevékenységeink  hatékonyságának  
értékelése,  hibáink  felismerése  és  kijavítása,  tanulási  technikáink  ellenőrzése,  
felülvizsgálata). Ezek az általános problémamegoldó technikák és a metakogníció  általános  
alapelvei  különböző  szituációkban  és  a  tanulás  valamennyi  területére  alkalmazhatók  
(Baker,  1991).  

Több  szerző  (pl.  DiSessa,  1987;  Fisher  és  Lipson,  1986)  is  felhívja a  figyelmet  a  
stratégiai  és  a  metakognitív  tudás  fontosságára  a  természettudományokban  és  azok  
tanításában (idézi Baker,  1991).  

1.5.4. A gondolkodásfejlesztő programok kidolgozása  

A  tapasztalatok  azt  mutatják,  hogy  a  gondolkodásfejlesztő  programok  hatékonyságát  
gyakran jelentősen csökkenti az a tény, hogy kidolgozóik ötletszerűen kezelik a szakterület 
különböző  alapelveit.  Nem  tisztázzák  eléggé,  hogy  pontosan  kiknek  a  gondolkodási  
készségeit  akarják  fejlesztem, illetve,  hogy milyen  eljárásokkal  és  miért  akarják az  adott  
fejlesztőmunkát  elvégezni.  Gyakori  hiba,  hogy  a  tanárok  túl  sok  képességet  kívánnak  
fejleszteni, és túl eklektikusak a feladataik (Gordon Győri, 2001a). 

A  továbbiakban  néhány  olyan  szempontra  hívjuk  fel  a  figyelmet,  amelyek  
megfontolása elősegítheti  a hatékony gondolkodásfejlesztő programok kidolgozását.  
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A kognitív működés szintje 

Bármilyen  gondolkodásfejlesztő program  kidolgozásakor  feltétlenül  figyelembe  kell  
venni, hogy  a kognitív  működéseknek  csak bizonyos területei, bizonyos  szintjei, bizonyos 
szervezettségi  fokai  nevezhetők  gondolkodásnak  és  befolyásolhatók  pedagógiai  
eszközökkel  (lásd  1.2. fejezet).  Az ezek  alatti  szintet/szinteket,  illetve  az  ezen kívüli,  de a 
gondolkodást  befolyásoló  vonatkozásokat  nem  szabad  összekeverni  a  gondolkodással,  
mert  azok  még  nem,  vagy  már  nem  tartoznak  oda,  és  így  nem  tartoznak  a  pedagógia  
illetékességi  körébe  sem.  Figyelembe  kell  venni,  hogy  a  már  és  a  még  gondolkodásnak  
nevezhető kognitív  funkcióknak is  legalább  egy  alsóbb  és egy felsőbb szintje különíthető 
el:  a  pszichometrikusan  mérhető  és  a  szociálisan  manifesztálódó  intelligencia  síkján  
működő  gondolkodási  műveletek.  Ugyan  mindkettő  befolyásolható  pedagógiailag,  de  
jelentős  különbségek  vannak  közöttük  a  befolyásolhatóság  módjában.  A  
pszichometrikusan  mérhető  intelligencia  inkább egyszerű,  zárt  feladatokkal  tréningezhető,  
míg  a  szociálisan  leginkább  befolyásolt  és befolyásolható  szint  komplexebb  feladatokkal  
fejleszthető. Az  első  esetben  világosan  tagolt,  pontosan  az  adott  gondolkodási  műveletre  
fókuszált  feladatokkal  folyhat  a  képzés.  A  második  esetben  komplexebbek  (az  egész  
személyiséget  és  nem  csak  a  kogníciót  fejlesztők) lehetnek  a  gyakorlatok,  több,  a  valós  
világból  származó  szociális  tapasztalatra  építhetnek,  viszont  ebben  az  esetben  a  
holisztikusabb  jelleg  miatt  tisztázatlanabbá  válhat,  hogy  végül  is  igazából  mit  mivel  
fejlesztünk és mennyire hatékonyan (Gordon Győri, 2001a). 

A tanulók értelmi szintje 

Szükséges,  hogy  a  programot  fejlesztő  szakember  figyelembe  vegye  a  tanulók  értelmi  
szintjét. A kutatások  rávilágítottak  arra, hogy más módszerekkel  lehet  a kiváló  képességű  
tanulókat  fejlesztem, mint  a  gyenge  képességűeket  (pl.  elemekre  bontás  helyett  komplex  
megközelítés) (Herskovits,  1998).  

A  tehetségesen  teljesítő  gyerekek  között  is  vannak,  akik  kiegyensúlyozott  
intelligenciaprofillal,  míg  mások  kiegyensúlyozatlannal  rendelkeznek.  Vannak  gyerekek,  
akik  több,  egymástól  akár  lényegesen  különböző  területen  is  képesek  tehetségesen  
teljesíteni, míg mások  csak  egy,  erősen meghatározott  területen. Hasznos  lehet  a program 
kidolgozásakor  ezért figyelembe venni  azt a feltételezést, hogy az utóbbi csoportba tartozó 
gyerekek  ismeretszerzési,  illetve  ismeretalkalmazási  stratégiái  tartalomkötöttebbek,  mint  
az  előzőeké;  a  több  területen  tehetségek  nyitottabbak  a  nem  szorosan  tartalomfüggő  
feladatokkal  szemben,  kidolgozottabb  metakogníciós  és  jobb  transzferálási  képességeik  
miatt könnyebben,  hatékonyabban  képesek  tartalom-semleges  feladatokkal zajló fejlesztés 
eredményeit tartalomkötötten is alkalmazni (Gordon Győri, 2001a). 

A tanulók életkora 

Az sem mindegy, hogy milyen életkorú gyerekekkel folyik majd a fejlesztés. Az  életkorral  
együtt változik  a gyerekek  érdeklődése,  intelligenciájának szerkezete,  tantárgyi  vagy  attól  
független tudásanyaga  (annak mennyisége,  strukturáltsága),  a saját kognitív  működésükről  
való ismereteik (tagoltsága,  strukturáltsága) s mindezek viszonya egymáshoz és az is, hogy 
az adott kognitív  fejlődési szinten mennyire tolerálják vagy preferálják az infúziós vagy a 
formális  gondolkodási  képességfejlesztési  módszereket,  mennyire  receptívek  azokra.  Az  
életkor  azonban  természetesen  nem  önmagában  döntő:  az  érdeklődés  iránya,  illetve  egy-
vagy többterületi tehetség is meghatározó (Gordon Győri, 2001a). 
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Tanulási és tanítási  stílusok 

Az  egyének  kognitív  stílusa  is  szerepet  játszik  az  oktatási,  fejlesztési  folyamatban.  A  
kognitív  stílusok  operacionalizálásaként  leggyakrabban  a  mezőfüggő  -  mezöfüggetlen  
(Witkin,  Moore,  Goodenought  és  Cox,  1977),  vagy  impulzív  -  reflektív  (Kagan,  1964),  
illetve  a fogalomszervezés  analitikus  -  relácionális  módja  (Cohen,  1976)  fordul  elő.  Az  
oktatásban azonban nemcsak a diák, hanem a tanár kognitív stílusa is fontos. A mezőfüggő 
pedagógusok  a  diákokkal  való  interakcióra,  a  mezőfüggetlen  tanárok  a  tanítási  helyzet  
irányítására  helyezik  a  súlyt.  A  mezőfüggetlen tanárok  -  a  mezőfüggőkkel  ellentétben  -
úgy  gondolják,  hogy  akkor  hatékonyak,  segítik  a  tanulót,  ha  mindig  figyelmeztetik  a  
helytelen megoldásra.  Hasonló  kognitív  stílus  a tanár-diák  interakció  során  (a tanítás  és  a  
tanulás szintjén is) növeli az aktuális teljesítményt (Sadler-Smith és Riding,  1999;  Saracho, 
2001).  Más  rendszerben:  a  konvergens  gondolkodású  tanulók  inkább  a  rendet  és  a  
strukturált  oktatást  igénylik,  a  divergens  gondolkodású  diákok  pedig  a barátságos,  meleg  
légkört (Boreczky, 2000). 

A  tanulók  abban  is  különböznek,  hogy  milyen  formában  igénylik  inkább  az  
információt.  Van,  aki  auditív,  inkább  hallani  szereti  az  információt,  van,  aki  vizuális,  
inkább  valamilyen  látható  formában fogyasztaná azt,  és  van,  aki  taktilis,  inkább  a  kézzel  
fogható, konkrét tapasztalatokat  kedveli.  

A tanulás szervezeti  kereteit  tekintve is eltérőek lehetnek  a tanulók  igényei. Van, aki  
inkább másokkal, egy társsal vagy egy csoporttal együtt szeret dolgozni,  és van, aki inkább 
egyedül. 

Mindebből következik, hogy nincs egyetlen olyan tanítási módszer, ami mindenkinek 
egyformán  megfelel.  Arra  van  tehát  szükség,  hogy  a  stratégiák  tárháza  álljon  
rendelkezésünkre,  hogy  a  tanulók  intelligenciájának  különböző  oldalait  mozgásba tudjuk 
hozni. 

Általános alapelvek 

A  gondolkodás  fejlesztésének  általános  alapelveiként  Gordon  Győri  (2001a)  szerint  az  
alábbiak állapíthatók meg: 

1.  Minél  fiatalabb  a  gyerek,  minél  kevésbé  specifikus érdeklődéssel,  valamint  minél  
kevésbé  specifikus  és  strukturált  tudásanyaggal  rendelkezik,  annál  inkább  
javasolható  számára  a  formális  gondolkodásfejlesztő  módszerek  valamelyike;  
minél  idősebb,  s  minél  specializáltabb  és  strukturáltabb  ismeretanyaggal  
rendelkezik,  annál  inkább  ajánlható  számára  az  infuz,  tantárgyon  keresztül  
megvalósuló gondolkodásfejlesztés. 

2.  Minél  kevésbé  strukturált  maga  a  terület,  amelyben  a  gyerek  tehetsége  
megnyilvánul, annál inkább javasolható számára a formális gondolkodásfejlesztés. 

3.  Minél  inkább  egyterületi  tehetségről  van  szó,  annál  inkább  az  adott  
tehetségterületre  összpontosítható  infúziós  gondolkodásfejlesztéstől  várható  
hatékonyabb  eredmény.  A  több  területen  tehetséges  gyerekek  számára  azonban  a  
formális gondolkodásfejlesztés is hatékony lehet. 

Ha tekintettel  vagyunk  a gyerek  életkorára,  általános  intellektuális  képességeinek  és  
faktuális  tudásának  jellegzetességeire,  ezek  viszonyára,  érdeklődési  körére,  
tehetségterületének jellegére,  és arra, hogy adott  gyermek egy- vagy többterületi  tehetség-
e, akkor nem az lesz többé a kérdés, hogy a formális vagy infuz gondolkodásfejlesztés-e a 
hatékonyabb, hanem például az, hogy melyik gyereknek és miért, hogyan, mely életkorban 
lehet  hatékonyabb  az  egyikféle  fejlesztés,  mint  a  másik,  vagy  együtt  a  kettő  (olyan  
program,  amely  mindkét  megközelítésmód  elemeit  integrálja).  A  hangsúlynak  mindig  az  
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adott  gyereken kell  lennie.  A  gyerekek ugyanis jelentősen  különböznek  egymástól  abban,  
hogy  mennyire  tűrik  a  tartalom-semleges  gondolkodásfejlesztési  módszereket,  illetve  
mennyire  képesek  a  nem  tartalomfüggő  gondolkodási  képzési  formákban  elsajátítottakat  
más  területekre  transzferálni  (vagy  mennyire  képezhetők,  fejleszthetők  ebben),  vagyis  
mennyire képesek az így elsajátított tudásukat a konkrét iskolai tantárgyakban, valamint  az 
összetett és bonyolult élethelyzetekben hasznosítani.  

A feladatok  megválasztása  

A  gondolkodásra  tanítás programjainak megalkotásában  fontos a feladatok megválasztása. 
Némelyik  csak  motorikus  tevékenységet  igényel,  mások  inkább  mentális  vagy  gondolati  
tevékenységet,  mint  például  az  analógiák,  a  sorozatok  kiegészítése  és  az  osztályozás.  A  
pszichológusok  megpróbálták  leírni  és  analizálni  a  gyakorló  feladatok  nehézségeit  és  
jellemző  folyamatait.  Guilford  (1956,  idézi  Hamers  és  Overtoom,  2000.  110.  o.)  a  
gondolkodási  képesség  gyakorlását  szolgáló  feladat tartalma  vagy  a  feldolgozandó  anyag  
természete,  a műveletek  (tevékenységek)  típusa  és  a műveletek  eredménye  vagy  terméke  
szerint osztályozta a feladatokat. 

A tantárgyak (pl. a matematika, biológia) tanításában fontos szerepet tulajdonítanak a 
feladatok  tudatos  megválasztásának,  az  oktatási  folyamat  különböző  fázisaihoz  való  
illesztésének.  Ambrus  (2002)  e  célból  a  matematika  feladatokat  az  oktatásban  betöltött  
funkciójuk  szerint  osztályozta  (fogalom  tanításával  kapcsolatos  feladattípusok;  tételek,  
bizonyítások  tanításával  kapcsolatos  feladattípusok;  eljárások  (műveletek)  tanításával  
kapcsolatos  feladattípusok;  gondolkodási  műveletekkel  kapcsolatos  feladattípusok;  
fordított (inverz) feladatok). 

Revákné  és  Máth  (2002)  a  biológia  feladatgyűjtemények  problémafeladatait  
vizsgálták  meg  abból  a  szempontból,  hogy  a  gondolkodási  műveletek  közül  melyeket  
működtetik,  illetve  milyen  teljesítménnyel  oldják  meg  azokat  a  tanulók.  Mérési  
eredményeik igazolták azt a feltételezést, hogy minél összetettebb  gondolkodási  műveletet  
tartalmaz  egy  feladat,  annál  több  problémát  okoz,  annál  nehezebb  a  megoldása.  Korábbi  
kutatások  (pl.  Revákné,  2001,  a  problémamegoldó  gondolkodást  befolyásoló  tényezőket  
vizsgálva)  igazolták  a biológia  tanításával  kapcsolatban  azt  a megállapítást,  hogy  minden  
olyan  ismeretelsajátítási  módszer,  ami  erősíti  a  mélyreható  orientációt,  pozitívan  
befolyásolja a gondolkodási képességek fejlődését. 

1.5.5. A gondolkodásfejlesztő programok sikerességét befolyásoló tényezők 

A  tanárnak  döntő  szerepe  van  a  gondolkodási  képességek  fejlesztését  célzó  programok  
sikeres  kivitelezésében.  E  programok  megvalósítása  a  tanítás  módjának  átszervezését,  
esetleg  a  tananyag  tartalmi  átalakítását  igényli.  A  tanulóknak  a  tanulási  folyamat  aktív  
résztvevőivé kell válniuk,  amely a tanulók és a tanárok közötti új együttműködési  módok,  
szerepek  kialakítását  feltételezi.  Ehhez  szükséges,  hogy  a  didaktikai  stratégiák  nagy  
választékban  álljanak  a  tanár  rendelkezésére,  és  birtokában  is  legyen  ezeknek  a  
módszereknek, eljárásoknak (a folyamatorientált tanítás vagy a termék-,  eredményorientált  
tanítás;  a  fennhangon  gondolkodás;  a  párbeszédben  oktatás;  az  algoritmikus  vagy  a  
heurisztikus  módszer;  a  kölcsönös  oktatás;  magáról  a  gondolkodásról  való  reflexió  
ösztönzése stb.). 

A  sikeres  gondolkodásfejlesztő beavatkozás jellemzői  között Adey  és Shayer  (1994.  
60.  o.)  az  alábbiakat  tartják számon:  (1) időtartam  és gyakoriság,  (2)  konkrét  előkészítés,  
(3) kognitív konfliktus, (4) konstrukció, (5) metakogníció, (6) áthidalás. 
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Hamers  és  Overtoom  (2000)  szerint  a  fejlesztő  program  eredményes  kivitelezése  
szempontjából fontos még, hogy: 

1.  a tanár fogadja el a programot; 
2.  fogalmazza meg  világosan  a  célokat,  s  azok  illeszkedjenek  a  tanulók  ismeret-  és  

képességszintjéhez; 
3.  tervezze meg az alkalmazni kívánt oktatási eljárásokat és az értékelés módját; 
4.  a gyerekek töltsenek elegendő időt a feladatokkal; 
5.  és kapjanak folyamatos visszajelzést tevékenységük  eredményességéről;  
6.  a tanár teremtsen kedvező körülményeket a tanuláshoz; 
7.  továbbá élje el, hogy a gyerekek tanulása belsőleg motivált tevékenység legyen. 

Nem szabad azonban elfeledkezni arról sem, hogy a siker egy feladat megoldásában a 
fentieken kívül  függ még  a  törekvésre, fáradozásra  való  hajlandóságtól,  azaz  a  kemény  
munkától is (Réthy E-né,  2002).  

1.5.6. A fejlesztő programok hatásának leírása 

A  fejlesztő  kísérletek  egyik  fontos  kérdése  a  fejlesztésre  használt  programok  
eredményességének  (annak  nagyságának)  számszerűsítése,  már  csak  a  különböző  
programok összehasonlításának  szempontjából is. A kutatók már régóta próbálkoznak  erre  
a  célra  alkalmas  mutatók  kidolgozásával.  A  hatásméretet  (effect-size)  már  több  évtizede  
használják a fejlesztő programok eredményességének bemutatására (lásd Sedlmeier,  2000).  
Mindegyik  program  hatását  leírhatjuk  számszerűen  a  hatásméretekben  kifejezve.  Ezt  a  
mutatót  azonban  a  különböző  kutatók  igen  különböző  módon  számolják  és jelölik,  így  a  
programok  eredményességének  korrekt  összehasonlítása  céljából  célszerű  megadni  a  
számítás  módját,  illetve  azt,  hogy  mely  kutató  által  értelmezett  mutatót  használjuk  
programunk eredményességének  bemutatására.  

A  hatásméretet  számolhatjuk  a  teszteredmények  különbségéből  és  a  tesztek  
szignifikancia  eredményeiből.  Az  alábbiakban  bemutatunk  néhány  számolási  módot,  
képletet. 

Több kutató  (pl. Adey  és  Shayer,  1994)  a  kísérleti-kontroli,  elő-  és  utómérés  típusú  
fejlesztő  kísérletek  esetében  a  hatásméretet  (effect-size,  é)  úgy  értelmezi,  mint  a  kísérleti  
(Mkisérieti)  és  a  kontrollcsoport  (Mkontroii)  utóteszt  teljesítménye  közötti  különbséget  a  
kontrollcsoport  standard  szórásegységeiben  (akontroii)  megadva.  A  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  kiindulási  teljesítménye  ez  esetben  azonosnak  tekinthető,  mivel  a  kísérleti  
csoporthoz illesztett kontrollcsoportot  alkalmaztak.  

effect size  =  (Mkisérleli  ~Mkontro")  

kontroll 

A  különböző  hatásméretek  relatív  súlya  megmutatható  a  fejlődési  görbéken  is.  Egy  
beavatkozás,  amely például 0,5a-nyi mérsékelt hatásméretet  eredményez a  gondolkodásra,  
az átlagteljesítményt az átlagtól (50. percentilis) a képességtartomány  felső harminc %-ába 
(valójában  a  69.  percentilisre)  mozdítja  el.  Egy  la-nyi  hatásméret  (egy  standard  szórás)  
már igen tekintélyesnek  tekinthető,  mert  az  átlagteljesítményt  a  84. percentilisre mozdítja 
el. 

Ha a kísérleti  és a kontrollcsoport  kiindulási szintje  nem tekinthető  közel  azonosnak,  
akkor  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  utó-  és  előtesztjének  eredménykülönbségéből  
számolják  a hatásméretet  úgy,  hogy  a különbségek  különbségét  osztják a  kontrollcsoport  
átlagos szórásával (Adey, Robertson és  Venville, 2002): 
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effect size = kísérleti,utó  ^  kísérts  

Klauer  (2001.  182. o.) hasonló megoldást  alkalmaz. A hatásméretet  (effktstarkemafi,  
effektstarken)  d  betűvel  jelöli,  és  az  alábbi  képlettel  számolja,  ha  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport kiindulási  teljesítménye közel azonos: 

d =  (Mkisérleti -  Mk ontrolD/Sátlag) 
ahol  Mwsérieti és  Mkontroii a kísérleti  és a kontrollcsoport  utóteszt  eredménye  es  Sátiag a 
két csoport szórásának az átlaga. 

Az előző megoldáshoz hasonlóan, ha a két csoport (kísérleti és kontroll)  teljesítménye nem 
egyezik meg kiinduláskor,  akkor az iin. korrigált hatásméretekkel  számol:  

dkorr = dutó -  deiő.  

A teszteredmények különbségéből kiinduló hatásméret-számítások  legtöbbször abban 
térnek  el  egymástól,  hogy  a  kutatók  eltérő  szórásértékekkel  számolnak.  Ezek  többnyire  
nem  változtatják  meg jelentősen  az  eredményeket,  persze  kis  számértékeknél  a  nagyon  
kicsi eltérés is számottevőnek bizonyulhat.  

Cohen  (1988) javasolja  a  kis,  közepes  és  nagy  hatás  kifejezések bevezetését  a  d-re  
vonatkozóan  és  a  konfidencia  intervallum  (confidence  intervals)  vagy  megbízhatósági  
tartomány megadását.  Szükségesnek tartja még egyéb paraméterek feltüntetését is, mint pl. 
az  átlagot,  az  SD-t  és  az  effect-size  típusát  (pl.  Cohen's  d).  Véleménye  szerint  a  
hatásméretek csak akkor mutathatók be, ha az eredmények statisztikailag szignifikánsak. 

Csapó Benő  (2002b,  2003.  196-197.  o.)  a  keresztmetszeti felmérésekben  kimutatott  
évenkénti fejlődés  mértékének jellemzésére  javasolja a gamma  koefficiens  (y) bevezetését. 
A gamma definíció szerint: 

ahol 
x,  és  x2  az első és a második időpontban mért teljesítmények átlaga, 
s,  és  s2  az első és a második időpontban mért teljesítmények szórása, 
T pedig a két mérési pont között eltelt idő években. 
A gamma értéke -  amely nem más, mint  az  évenkénti  fejlődés standard  nagysága  -

tehát  úgy  számítható  ki,  hogy  a  két  mérés  átlagának  különbségét  elosztjuk  a  két  mérés  
szórásának átlagával és a két mérés között eltelt idővel (évek számával).  

A két szórás figyelembevételét azért javasolják általában, mert közöttük  különbségek  
lehetnek.  A  fejlődéssel  arányosan  általában  a  második  szórás  nagyobb  az  elsőnél.  Ha  
azonban a teszt a második mérésnél már nem differenciál eléggé, akkor kisebb is lehet. 

A  gamma  koefficiens  használható  transzverzális  és  longitudinális  vizsgálatok  
esetében  egyaránt  a  fejlődés  mértékének  jellemzésére,  és  megfeleltethető  a  külföldi  
irodalomban leírt effect-size-nak,  melyet a fejlesztő kísérletek eredményeinek  bemutatására  
használnak.  Természetesen  a  fejlesztő  kísérletek  eredményeinek  számszerűsítésére  is  
alkalmas a gamma-mutató, hiszen a fejlesztés eredménye is fejlődés. 

Y = 
( x 2 ~ x , ) 

((si +S2)/2)-T  '  
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*  •  *  

Az  utóbbi  évtizedekben  a  tudásfogalom  tartalma  jelentős  változásokon  ment  át.  A  
tartalomtudás  és a műveleti  tudás  kérdése  különösen nagy  figyelmet  kapott.  A  kérdéskör  
elméleti  és  empirikus kutatói  igazolták,  hogy  az  ismeretelsajátítás  és a  képességfejlesztés  
egyaránt fontos a mindennapi  életben használható, praktikus tudás kifejlesztésében, ezért a 
kettő  közötti  egyensúly  kialakítására  kell  törekedni  az  iskolai  oktatás  során.  A  tantervi-
koncepciók tudásértelmezéseiben  is megjelent ez az egységes szemléletmód. 

A  gondolkodási  képességek  fejlődésének  és  fejlesztési  lehetőségeinek  feltárása  
központi  jelentőségűvé  vált.  Az  emberi  kogníció,  ezen  belül  a  gondolkodás  kutatása  
sokrétű,  bonyolult  terület,  ezért  számos  elméleti  megközelítése  létezik.  A  
biológiatudományok  (pl.  a humánetológia,  a neurofiziológia,  a  sejtbiológia,  a  molekuláris  
biológia  és  a  genetika),  a  pszichológiatudományok  (pl.  a  kognitív  pszichológia),  a  
neveléstudományok  (pl.  kognitív  pedagógia),  a  filozófiatudomány  és  a  határtudományok  
(pl. neuropszichológia) is érdeklődéssel fordultak a gondolkodás értelmezése felé. 

A korábbi  vizsgálatok  rámutattak  a gondolkodási  tevékenység folyamat  jellegére,  az  
egyes  szakaszok,  fázisok  közötti  összefüggésekre,  feltárták  a  gondolkodási  folyamat  
makrostruktúráját.  A későbbi  vizsgálatok  a  gondolkodási  folyamat  mikrostruktúrájára,  a  
gondolkodási  műveletekre  fókuszáltak.  A  kutatók  a  gondolkodási  műveletek  különböző  
rendszereit  dolgozták  ki,  amelyek  által  lehetővé  vált  a  tantervi  célkitűzések  
operacionalizálása, a gondolkodási képességek tervszerű, tudatos fejlesztése. 

Feltárták  a  kognitív  képességek  fejlődésének  általános  jellemzőit  (pl.  logisztikus  
fejlődési göbe, kritikus/szenzitív  periódus, nagy egyéni különbségek  a fejlődés ütemében) 
és  a  nemek  közti  különbségeket,  illetve  azok  okait  (biológiai,  kulturális).  Kidolgozták  az  
értelmi fejlődés  elméleteit,  amelyek  igen  változatosak,  mint  ahogy  a  fejlődés korlátainak 
forrásai  is.  A  különböző  gondolkodási  elméletek  kidolgozói  eltérően  vélekednek  a  
természet  (a  biológiai  érés)  és  a  nevelés  (a  tanulás,  a  környezet)  szerepéről,  a  fejlődés  
menetéről (folytonos vagy szakaszos/állapotok),  a változás természetéről  (mennyiségi vagy 
minőségi),  jellegéről  (terület-általános  vagy  terület-specifikus),  a  változást  előidéző  
folyamatról.  A  legelterjedtebb  gondolkodásfejlődési  elméletek:  Piaget  értelmi  fejlődés  
elmélete,  az  őt  követő,  de  elméletét  szélesebb  alapokra  helyező  neo-Piagetian  elméletek,  
Vigotszkij  társadalomtörténeti  elmélete,  az  információfeldolgozás  paradigma  alapjaira  
épülő gondolkodásfejlődési  elméletekés  a konstruktivista  fejlődéselméletek.  

A  leginkább  vitatott  kérdés  a  gondolkodás  terület-általános  vagy  terület-specifikus  
tulajdonsága.  A  terület-specifitás  hipotézise  szerint  a  tudás  speciális  megjelenései  
egységes  alapelvek  által  irányítottak,  de  úgy,  hogy  nem  alakíthatók  egymásba,  illetve  
közvetlenül  nem  lehetséges  a  területek  közötti  transzfer.  A  gondolkodás  és  
problémamegoldás  egy  területen  belül  és  az  adott  területre  leszűkítetve  különbözik  a  
gondolkodás  és  problémamegoldás  általánosabb  formájától.  A  később  felidézett,  mint  
tartalom-független  kognitív  folyamatok  területeken  keresztül  egyaránt  alkalmazhatók.  A  
legtöbb  terület-általános  nézőpont  elismeri  néhány egységes  értelmi  képesség  létezésének  
lehetőségét,  de  a  fókusz  a  magasabb  rendű  kognitív  funkciókra  helyeződött.  A terűJet-
specifikus  nézőpont  az  előzővel  pontosan  ellentétesként  tekinthető.  E  szerint  a  
megismerésnek  van  néhány  terület-általános  megjelenése,  de  sok  jelentős  tevékenység,  
amely  a  tudatban  történik,  moduláris.  A  kétféle  megközelítés  összeegyeztetésére  is  
történtek próbálkozások. 

A  kutatások  tapasztalatai  egyértelműen  azt  mutatják,  hogy  a  képességek  csak  a  
megfelelő  tevékenységek  gyakorlása  révén fejlődnek.  Leírták,  melyek  azok  a  tényezők,  
amelyek  alapvetően  -  és  legtöbbször  egymással  kölcsönhatásban  -  befolyásolják  a  
gondolkodási  képességek fejlődését,  fejlesztését:  belső kognitív  feltételek (meglévő  tudás),  

47 



affektív feltételek  (pl.  motiváció,  érdeklődés,  attitűdök  stb.),  külső  tényezők  (pl.  az  oktatás  
sajátosságai, iskola, család, otthon  stb.).  

A  képességek  fejlesztésének  -  csakúgy,  mint  az  ismeretek  közvetítésének  -  egyik  
legfontosabb  szervezeti  kerete  a  tanítási  óra  lehet.  A  tevékenységrendszerekben  konstruált  
tananyagok  alkalmasak  erre  a  célra.  Nem  szabad  azonban  elfeledkezni  arról,  hogy  a  
képességfejlesztés hosszú,  időt  igénylő folyamat  és pedagógiai  odafigyelést  igényel.  

Az  elméleti  kiindulópontok  különbözősége  változatos,  sokszínű fejlesztő  programok  
kialakulását  eredményezte.  A  direkt  képességfejlesztés  formális  és  tartalomba  ágyazott  
stratégiáit  alkalmazó  speciális  programok  egyaránt  elterjedtek  a  világ  különböző  
országaiban,  bár  hazánkban  inkább  csak  az  utóbbira  találunk  néhány  példát.  A  programok  
más  típusú  felosztása,  megközelítése  is  lehetséges.  A  gondolkodásfejlesztés  bármelyik  
elméletének,  stratégiájának  irányában  indulunk  is  el,  szembe  kell  néznünk  a  transzfer  
kérdésével.  A gondolkodásfejlesztés másik kiemelt  kognitív  folyamata a  metakogníció.  

Feltárták  a  hatékony  gondolkodásfejlesztő  programok  kidolgozásának  szempontjait  
(a kognitív működés  szintje,  a tanulók  értelmi  szintje, életkora,  tanulási  és tanítási  stílusok,  
a  gondolkodás  fejlesztésének  általános  alapelvei,  a  feladatok  megválasztása)  és  a  
programok  sikerességét  befolyásoló  tényezőket  (pl.  időtartam  és  gyakoriság,  konkrét  
előkészítés,  megfelelő  oktatási  eljárások,  kedvező  tanulási  környezet,  visszajelzés,  
értékelés  stb.).  Mindegyik  program  hatását  leírhatjuk  számszerűen  a  hatásméretekben  
(effect  sizes)  kifejezve.  E  mutató  segítségével  a  különböző  programok  eredményessége  
összehasonlíthatóvá  válik  

A  kutatók  egyetértenek  abban,  hogy  a  gondolkodás  holisztikus  folyamat,  és  csak  
mesterségesen  lehet  felbontani  különböző  kutatási  és  elemzési  területekre.  Sok  szerző  két  
gondolkodástípust  (pl.  deduktív  -  induktív,  bal  oldali  -  jobb  oldali  stb.)  állít  szembe  
egymással.  A  gondolkodás  felosztása  két  típusra  túlzott  leegyszerűsítés.  A  legtöbb  feladat  
megoldásához  mindkét  típusú  gondolkodásra  szükség  van.  A  deduktív  gondolkodás  és  az  
induktív  gondolkodás  a  gondolkodás  két  olyan  stratégiája,  amely  sok  fejlődéskutató  
figyelmét  magára  vonta.  Az  analógiás  gondolkodás  az  induktív  gondolkodás  egy  
összetevőjének  is  tekinthető.  A  következő  fejezetben  az  analógiákkal  való  gondolkodás  
kutatásának  vizsgálatunk  szempontjából jelentős eredményeit  részletezzük.  
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2. AZ  ANALÓGIÁS  GONDOLKODÁS  FEJLŐDÉSÉNEK  ÉS  
FEJLESZTÉSÉNEK  ELMÉLETI  ALAPJAI  

Az analógiák valószínűleg a nyelv korai kifejlődésétől fogva léteznek, és használatuk ma is 
rendkívül  gyakori.  Az  ember  legfontosabb  szimbólumrendszere,  a  nyelv  tele  van  
metaforákkal.  A  metafora  az  új  jelentések  történeti  létrehozásának  nélkülözhetetlen  
eszköze  (Dirven,  1985,  idézi  Győri,  2000.  83.  o.),  ami  arra  utal,  hogy  komoly  kognitív  
funkciót  tölt  be  a  nyelvben.  Lakoff  és  Johnson  (1980)  kimutatta,  hogy  a  metaforák  
többnyire  nem  díszítőelemei  a  nyelvnek,  hanem  valójában  az  emberi  analogikus  
gondolkodásmód  megnyilvánulásai  (idézi  Győri, 2000.  84. o.),  a valóság  megismerésének  
eszközei, amelyek szubjektív látásmódon keresztül közvetítik a világot. 

Az  analógiás  gondolkodás  és  az  analógiák  megismerésben  betöltött  szerepe,  
oktatásban  való  alkalmazása  a  szakirodalomban  különösen  kiemelt  figyelmet  kap.  Az  
analógiás gondolkodás  a gondolatok  (ötletek)  egy ismerős  szituációból  egy új  szituációba  
való  átvitelén  (transzferén)  alapul.  Ez  az  információ,  az  alapelvek  vagy  intuíciók  
kiterjesztését  idézheti  elő  egy  közös  tudásterületről  és  tapasztalatról  egy  ismeretlen  
területre.  Ez  a  kiterjesztés  vezet  az  új  szituáció  különböző  perspektívákból  való  
megközelítéséhez,  hozza  létre  az  információ  kreatív  átszervezését,  vagy  magyarázza  az  
eredetitől  eltérő,  új  jelentés  felfedezését.  Az  emberi  gondolkodásmódra  jellemző,  hogy  
minden  számára  új jelenséget  már  ismert  kognitív  struktúrákkal  való  analógia  alapján  
ragad  meg.  Még  közvetlenül  tapasztalható  jelenségek  megértéséhez  is  funkcionális  
hasonlóságokat  keresünk  a már  ismertekkel (Holyoak,  1984, idézi  Győri,  2000.  85. o.).  A 
metaforikus folyamat azonban nemcsak szubjektív jellegű, hanem sokszor kiszámíthatatlan 
is,  ezért  nehéz  (szinte  majdnem  lehetetlen)  pontos  mechanizmusát  leírni,  illetve  
formalizálni.  Valószínűleg  ebből  táplálkozik  a  kognitív  tudomány  metaforával  szembeni  
előítélete is. 

Sok  diszciplína  új  elméletének  vagy  perspektívájának  fejlődése  függ  a  különböző  
tudásterületek  között  felvázolt  analógiák  alkalmazásától.  Ez  az  a  folyamat,  amelyet  a  
művész,  a történész,  a természettudós,  a technikai  szakember véletlenül vagy  szándékosan  
kihasznál.  Az  analógiák  előfordulnak  a  mindennapi  gondolkodásban,  és  korán  
megjelennek a fejlődés  során.  A politikai és társasági beszéd valamint  a reklámok üzenete  
is  gyakran  analógiákon  alapul.  Jogi  és  orvosi  döntések  is  néha  analógiás  érvelésekre  
alapoznak.  Azonkívül  a  mindennapi  nyelvben  is  gyakran  használnak  az  emberek  
analógiákat,  amikor  valamit  próbálnak  megmagyarázni  (pl.:  hogyan  működik  egy  gép,  
vagy  mire  használható  egy  tárgy),  vagy  érzelmeiket,  érzéseiket  szeretnék  közölni.  A  
gondolkodás  magasabb  szervezettségű  formáinak, például  a matematikai  gondolkodásnak  
is  vannak  analógiás  alapjai.  Végül  az  iskolai  tanításban  is  előnyösek  az  analógiák,  mert  
hozzájárulnak  a  nehezen  érthető  fogalmak  tisztázásához  (Brown,  1992;  Duit,  Roth,  
Komorek  és  Wilbers, 2001; Kolodner,  1997;  Thagard,  1992) és  a kreativitás  fejlődésének 
lehetséges  mechanizmusát jelentik.  Az  egyik  szituáció  másikba  való  leképezése  lehetővé  
teszi  annak  egy szélesebb körű  azonosítását,  vagy az előbbi  forma mélyebb  megértését  és  
egy nem is sejtett megértés megtalálását a későbbiekben. Mindkét esetben az az eredmény, 
hogy megértésünk megváltozik, mert a régi és az új tapasztalat új perspektívát vesz fel. 

Az  analógiák  áthatják  egész  gondolkodásunkat,  általuk  lesz  az  új  ismerős  és  az  
ismerős  ismeretlen  (Gick  és  Holyoak,  1983).  A  gondolkodás  és  a  magyarázat  eszközei,  
segítik  a problémamegoldást,  az  új  helyzetek  megértését  (Johnson-Laird,  1989).  Döntő  
jelentőségűek  a  felismerésben,  az  osztályozásban,  a  tanulásban,  a  tudományos  
felfedezésekben  és  a  kreativitásban  (Vosniadou  és  Ortony,  1989).  Az  információk  
megértését  lehetővé  tevő  képességünk  és  kreativitásunk  azon  alapul,  hogy  az  események  
között  kapcsolatokat  látunk,  és párhuzamokat  tudunk  vonni  közöttük  (Schank,  1982).  Az  
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analógiák  olyan  alapvető  eszközök,  amelyekkel  a  forma,  a  mintázat  és  a  kapcsolat  
kiemelkedik  megértésünkben,  s  azután  artikulálódik  reflektív  megismerésünkben  és  
nyelvünkben (,Johnson, 1988). 

Az  analógiákat  általában  az  induktív  gondolkodás  részeként  tartják  számon.  
Mindenekelőtt  a tanulók különböző tudáselemeinek összekapcsolásában,  eltérő forrásokból 
származó  tapasztalataik  egységes  értelmezésében  van  nagy  szerepük.  Különösen  
hatékonyan  segítik  az  előzetes  ismeretek  és  az  új  tananyag,  egy  tantárgy  különböző  
témaköreiben  vagy  különböző  tantárgyakban  tanult  ismeretek,  az  iskolai  kontextusban  
elsajátított tudás és az iskolán kívüli tapasztalatok közötti kapcsolatok kiépítését. 

Mivel  mind  az  alulról  felfelé történő  kategorizálási  forma,  mind  a  példán  alapuló  
általánosítás  több  példa  összehasonlításán  alapszik,  a fogalmak  kialakításában  is  fontos  
szerepe van az  analógiáknak.  

Ez  a  fejezet  az  analógiákról  és  az  analógiás  gondolkodásról  ad  áttekintést,  
hangsúlyozva  a  tanítás-tanulás  folyamatában  betöltött  szerepüket  (lásd  még  Nagy  L-né,  
2000b). 

2.1. Az analógiák értelmezése  

2.1.1. Az analógia szó etimológiája, jelentése 

Az analógia görög eredetű kifejezés, és eredetileg matematikai arányosságot jelentett  (pl.:  
2:4::4:8). A mai értelmezés szerint legfontosabb jelentései a következők: 
Altalános  értelemben:  
-  különböző  dolgok,  jelenségek  közötti  hasonlóság,  hasonlóságon  alapuló  egyezés  

(Bakos,  1976. 41.  o.;  Györkösy,  1994.  39. o.; Juhász,  Szőke,  O. Nagy  és  Kovalovszky,  
1989.41.0.); 

-  ezen alapuló következtetés vagy eljárás (Juhász, Szőke,  O. Nagy  és Kovalovszky,  1989.  
41.o.); 

-  olyan  hasonlóság,  amely  nem  feltételez  azonos  eredetet  (az  evolúcióban),  illetve  
azonosítható okokat (a logikában) (Élesztős,  1993. 818. o.). 

Filozófiában: 
-  a hasonlóságot megállapító gondolkodási művelet (Bakos,  1976. 41. o.). 
Biológiában: 
-  hasonlóságon  alapuló  alaki  és működésbeli  megegyezés  fejlődéstanilag eltérő  szervek  

között (Bakos,  1976. 41. o.); 
-  növényeknél  különböző  szervek,  esetleg  szervrendszerek  vagy  szervrészek  egyazon  

funkcióra  való  módosulása.  Az  állatoknál  azonos  vagy  hasonló  élettani  funkciót  
betöltő,  de  különböző  eredetű  szerveket  jelöl  (pl.  rovarok  és  gerincesek  szárnyai,  
puhatestűek és gerincesek kopoltyúi stb.) (Élesztős,  1993. 818. o.); 

-  az  etológiában:  a  különböző,  egymással  közvetlen  rokonságban  nem  élő  állatfajok  
esetében  megtalálható  hasonló  tulajdonságok, viselkedésformák,  amelyek  az  evolúció  
során adaptációs folyamatok következtében jöttek létre (Élesztős,  1993. 818. o.). 
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2.1.2. Az analógiák különböző szempontú  megközelítése  

Az analógia mint gondolkodási  művelet  

Az  analógiával  mint  gondolkodási  művelettel  behatóan  már  Sardakov  (1951)  is  
foglalkozott  kísérleti  vizsgálatok  keretében.  Szerinte  az  analógia  az  a  gondolkodási  
művelet,  amelynek  alkalmazásakor  „bizonyos  tárgyat  vagy  jelenséget  összefüggésbe  
hozunk  egy  már  régebben  ismert  tárggyal  vagy jelenséggel  azon  az  alapon,  hogy  a  két  
tárgy,  illetve  jelenség  bizonyos  hasonló  jegyekkel  vagy  tulajdonságokkal  rendelkezik"  
(idézi  Lénárd,  1987a.  227.  o.).  Ez  a  definíció  tágnak  tekinthető,  mert  a  kiegészítés  
gondolkodási mozzanata hiányzik  a meghatározásból. Lénárd Ferenc  (1987a)  analógiának  
nevezi  azt  a gondolkodási  műveletet,  amely  az  összefüggések  felfogását és  a  kiegészítés  
gondolkodási  műveleteit  egymás  után  alkalmazza  meghatározott  sorrendben.  
Rendszerében  az  analógia  a  többszörösen  összetett  gondolkodási  műveletek  csoportjába  
tartozik. 

Az analógia mint  gondolkodásmód 

Sokan  az  analógiát  olyan  gondolkodásmódnak  tekintik,  amely  minden  kreatív  ember  
tulajdonsága  (pl.  G.  Havas,  Demeter  és  Falus,  1997).  Amikor  hasonlattal,  illetve  
analógiával fejezzük ki magunkat, azért tesszük, mert hasonlóságot  fedeztünk fel két olyan 
dolog  között,  amelyek  a  legtöbb  szempontból  különbözőek,  illetve  mert  hasonlóságot  
érzékeltünk  két  kapcsolat  (vagy  kapcsolatrendszer)  között.  Az  analógiák  gyakran  sokkal  
bonyolultabbak  annál,  mint  ahogy  a  minimális  megfogalmazásban  megjelennek,  hiszen  
egész rendszereket vagy kapcsolatok konstellációit ölelhetik fel. 

Egyre  inkább  nyilvánvalóvá  válik,  hogy  az  emberi  gondolkodás  alapvetően  
analógiás típusú, különösen az új problémák megoldása esetében (Halford és  McCredden,  
1998). 

Az analógia mint a gondolkodás  alapját képező mechanizmusok egyike 

Két alapmechanizmus-típus játszik szerepet a kognitív fejlődésben.  Az  első lényegében egy 
tanulási  mechanizmus,  amely  fokozatosan  vezet  a  személyes  tapasztalatokon  át  a  világ  
mentális térképének összeállításához.  Ez az a mechanizmus,  amely előidézi  a megerősítést 
a  deklaratív  tudásra  (mentális  modellek)  és  a  procedurális  tudásra  vonatkozó  
tapasztalatokon keresztül.  A deklaratív  tudáshoz való illesztés  azt jelenti,  hogy a mentális 
modell  helyesen  előrejelzi  a  környezetet,  így  az  új  információ  megerősíti,  nem  pedig  
gyengíti  azt.  A  procedurális  tudás  megszerzéséhez  szükséges  általános  elvek  
megerősödnek,  amikor  sikeres,  és  gyengülnek,  amikor  sikertelen  az  alkalmazás.  Ezek  az  
általános  elvek kiteljeszthetők  számos  specifikus alapelvre,  amely  sok  tanulási  sajátosság  
részletes magyarázatát adja (Holland, Holyoak, Nisbett  és Thagard,  1986).  

A  második  mechanizmustípus  a  struktúrák  közötti  összefüggések  felismerésével  
kapcsolatos.  Olyan  folyamatokat  foglal magában,  mint  például  az  analógiák  felismerése.  
Vitatott  az  a  nézet,  hogy  az  embereknek  a  struktúrák  közötti  összefüggések  meglátására  
való  képessége  korlátozott,  míg  a tanulásra  való képessége  korlátlan.  Ügy tűnik,  hogy  ez  
sok  kognitív  fejlődési  anomáliát  megmagyaráz,  például  azt  a  képességet,  hogy  egy  
feladatot az egyik kontextusban meg tud oldani valaki,  de egy másikban nem  (Halford és 
Boulton-Lewis,  1992).  

Az  analógia  tehát  az  emberi  gondolkodás  alapját  képező  mechanizmusok  egyike,  
melynek feltétele az összefüggő tudás  (Halford,  1996).  Gentner és Holyoak  (1997)  szerint  
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az  analógia  egy  hatékony  kognitív  mechanizmus,  amelyet  az  emberek  a  következtetések  
levonására és új, elvont fogalmak megtanulására használnak. 

Az analógia mint  struktúra-leképezés  

Az  analógiák  elmélete sok  hasonlóságot  mutat a  reprezentációk  elméletével.  Egy  kognitív  
reprezentáció  egy  mentális  modellből  áll,  amely  kapcsolatban  van  a  környezet  azon  
részével,  amelyet  reprezentál  (Halford és  Wilson,  1980;  Palmer,  1978).  Egy  kognitív  
reprezentáció  egy környezeti  struktúrának  a leképezése  egy  kognitív  struktúrára.  Gentner  
(1983)  szerint  egy  analógia  egy  struktúra  leképezéséből,  a  forrás  vagy  bázis  
megnevezéséből  és  egy  másik  struktúrához  tartozó  cél  megnevezéséből  áll.  Például  az  
„ember -  ház  és kutya -  ól"  egyszerű  analógiában  az  „ember  -  ház" a forrás; a „kutya  -
ól"  a  cél;  a  kapcsolat  pedig  „a  benne  él".  Egy  analógia  egy  mentális  struktúrának  a  
leképezése  egy másikra  (Holland  és  mtsai,  1986).  Gentner struktúra-leképezés  (structure-
mapping) elmélete  szerint  az analógia a tudás leképezése az egyik tartományból  (a forrás) 
a  másikba  (a  cél),  amely  azt  mutatja,  hogy  a  forrástárgyak  közötti  kapcsolatrendszer  a  
céltárgyak  között  is jelen  van.  E  szerint  az  analógia  a  közös  relációk felismerésének  egy  
módja, függetlenül azoktól a tárgyaktól,  amelyekbe ezek a relációk beágyazódtak. A forrás 
és a cél tárgyainak megfeleltetését a relációs struktúrákban betöltött  szerep határozza meg. 
Az  illesztési  folyamat  középpontjában  a  szisztematikusság  elve  áll,  amely  annak  a  
kifejeződése, hogy az analógia értelmezésében  a koherenciát helyezzük  előtérbe (Gentner, 
Falkenhainer  és Skorstad,  1988).  Az analógiák  struktúra-leképezés  folyamatában a fontos 
tulajdonság kiválasztása és a relációk feltérképezése szelektív. 

Mint  látható,  a  struktúra-leképezés  elmélete  tudja  kezelni  az  analógiákat  és  a  
reprezentációkat  egyaránt.  Halford  és  kollégái  (Halford,  Maybery  és  Bain,  1986)  által  
végzett vizsgálat  azt mutatta, hogy a struktúra-leképezés mérete függ a fogalmak szerkezeti 
bonyolultságától.  Ez  alapján  Halford  négy struktúra-leképezési  szintet  definiált  (lásd  2.1.  
ábra). Az elemi leképezések hasonlítanak  a legjobban a metaforákhoz, mert a metaforák is 
függnek az elemek hasonló sajátságaitól (Gentner,  1983). Az összefüggő leképezések  már  
függetlenek  az  elemek  hasonlóságától,  míg  a  rendszer  leképezések  már  nemcsak  az  
elemek,  hanem  a  relációk  hasonlóságától  is  függetlenek.  A  szintek  flexibilitása  és  
absztrakciója  tehát  növekszik,  de  ennek  ára  a  feldolgozási  teher  növekedése.  A  
feldolgozási  teher  mértéke  ugyanis  függ  a  leképezett  struktúrák  dimenzióitól  (Halford,  
1992).  Az  analógia-kifejlesztés  struktúra-leképezés  elmélete  egy  módszer  a  tudományos  
modellek  és  elméletek  létrehozásához,  és  elengedhetetlen  a  metaforikus  intuíció  
kifejlesztéséhez. 

Az analógia mint a hasonlóság egyik fajtája 

Az  analógiák  -  akár  a  hasonlatok  és  a  metaforák  -  felhasználják  a  hasonlóságot,  
azonosságot.  Célszerűnek  látszik  azonban  elkülöníteni  az  analógiát  más  
összehasonlításoktól,  és körülírni a fogalom jelentését ebből a szempontból. Az analógia és 
más  összehasonlítások,  mint  a  metafora  és  a  hasonlat  között  a  különbség  főleg  szöveg  
típusától  függő  (tudományos,  szemben  az  irodalmival),  továbbá  függ  a  leírás  
világosságától  (világos,  szemben  a  beleértettel)  és  a  leírás  céljától  (magyarázó,  állító,  
szemben a kifejezővel, művészivel) (Duit,  1991).  
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(1) Elemi  leképezések  
Az elemek  egyenként  vannak  leképezve,  mindegyik  
leképezési  döntésben  csak egy elemet  tekintünk.  
Egy elemnek  egy struktúrába való leképezése  az elemnek  a  
másik  elemhez való hasonlóságán,  vagy  azzal  való  
megegyezésén  alapul  (pl. egy kép, egy tárgy vagy egy  szó  
reprezentációja). 

(2)  Összefüggő  leképezések  
R 

R' 

Két  elemet tekintünk mindegyik  leképezési  döntésben  
(pl. ember  -  ház/kutya  -  ól  analógia).  
A  leképezés  a  forrásban  és  célban  meglévő  hasonló  
összefüggés megléte  által  válik  érvényessé.  

(3) Rendszer  leképezése  
R  R  

a  b  c  
• i  Á  

w  R'  i  -  R'  ,  

Három  elemet  tekintünk  mindegyik  leképezési  döntésben  
(pl.  Tom  >  Dick  >  Harry).  A  hasonlóságon  vagy  egyezésen  
alapuló  szerkezeti  hasonlóság  által  válik  érvényessé  a  
leképezés. 

(4)  Összetett  rendszer  leképezése  
a  °  b  °  c  

w  O  x  O  y  

d  Négy elemet tekintünk  mindegyik  
leképezési  döntésben.  Hasonló  a  
rendszer  leképezéséhez,  azzal  a  
különbséggel, hogy  a  struktúra  

z  elrendezésétől  függ, amelyet  három  
elem  alkot.  

2.1.  ábra  
A struktúra-leképezés  szintjei  

(Halford,  Maybery  és Bain,  1986.  186. o.  nyomán)  

Az  analógia  a  hasonlóság  egy fajtájának,  a  hasonlóság  egy  határozottabb  fogalmi  
szintjének  tekinthető.  Az  analógia  és  a  hasonlóság  közötti  különbség  a  gondolkodó  
szándékaiban  van.  A  hasonló  dolgok  bizonyos  szempontból  megegyeznek.  Ha  ez  az  
egyező vonás határozott  fogalommá tisztul,  ezeket  az objektumokat  analógoknak  tekintjük.  
Például:  „Ha  egy  természetrajzi  múzeumban  a különféle  emlősök  csontvázait  szemléljük,  
meglehet,  mindegyiket  ijesztőnek  találjuk.  Ha  csak  ennyi  hasonlóságot  veszünk  észre,  
akkor  nem  sok  analógiát  láthatunk.  De  ha  szemügyre  vesszük  az  ember  kezét,  a  macska  
lábát,  a  ló  első  lábát,  a  bálna  uszonyát  és  a  denevér  szárnyát,  akkor  lenyűgöző  analógiát  
érzékelhetünk.  Ezeket  a  szerveket  oly  különböző  módon  használják  -  mégis  hasonló  
részekből  állnak,  és  azok  hasonló  módon  kapcsolódnak  egymáshoz."  {Pólya,  1988.  29.  o.)  
Két  rendszer  tehát  analóg,  ha  megfelelő  részeik  világosan  megfogalmazható  
kapcsolataikban  megegyeznek  {Gentner,  1983).  
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Az analógiák mint az oktatás módszerei, eszközei 

Az  analógiákat  a  természettudományos  tanulói  teljesítmények  növelésére  alkalmas,  a  
gyakorlatban hasznosnak bizonyuló módszerként,  eszközként  is leírják (Stepich és  Newby,  
1988). 

A jó  tankönyveknek  is  egyik jellemzője  az  analógiák  és  a példák használata (Tyree, 
1994). Számos modelljét (pl. a „Tanítás analógiákkal")  ismeijük annak, hogyan  segíthetik  
a  tanárok  analógiákkal  a  tanulók  tanulását  a  természettudományos  tankönyvekre  
támaszkodva (Glynn, 1996). 

Nevelési  szempontból  a  mindennapi  élet  problémáinak  kontextusába  helyezett  
analógiák a legjelentősebbek, ezekre összpontosít a CBR (Case-based reasoning,  esemény-
alapú  gondolkodás)  (Kolodner,  1997).  Jól  mutatja  az  analógiák  használatának  
népszerűségét  a  természettudományos  nevelésben  az,  hogy  a  ,,Journal  of  Chemical  
Education"  folyóirat  állandó  rovatot  szentel  neki  Alkalmazások  és  analógiák'  címmel  
(Fortman,  1994).  

2.2. Az analógiák típusai 

A  szakirodalomból  az  analógiák  többféle szempontú  osztályozása  ismert,  bár  a  szempont  
sok esetben implicit  marad,  nem kerül megnevezésre.  Az alábbiakban  szempontok  szerint  
rendezve bemutatunk néhány felosztást. 

Az analógiák osztályozása a szerkezet szempontjából 

Szerkezet  szempontjából  elkülöníthetők  a  „jól  definiált"  és  a  „rosszul  definiált"  
analógiák. 

Jól  definiáltnak  tekinthetők  például  az  A  :  B  ::  C  :  D  típusú  négytagú  analógia  
feladatok.  Formájukat  tekintve  lehetnek  igaz-hamis  analógiák  vagy  kényszerválasztásos  
feladatok. Az igaz-hamis analógiák megoldása egyszerű, mert ezek digitális jellegűek,  ami  
azt jelenti, hogy egy válasz vagy helyes vagy helytelen, vagyis D vagy helyes vagy hamis 
kiegészítés.  A  kényszerválasztásos  analógiák  esetében  megadott  válaszalternatívák  közül  
kell kiválasztani  a legjobb megoldást.  Ez nehezebb,  mert  több helytelen  válaszalternatívát  
kell  kiiktatni,  amelyek  egy  része  igen közel  lehet  a  legjobb válaszhoz  (Sternberg,  1977;  
Sternberg és Gardner,  1983).  

A kényszerválasztásos  feladatokat  általában három különböző  formában adják meg. 
Az eltérés  köztük  az  analógia  gyökerét  alkotó terminusok  számában  (3, 2  vagy  1) van.  A 
legelteijedtebb forma, hogy megadják az A, B és C tagot,  s a D-t több lehetőség  (pl. kettő 
vagy  négy  alternatíva)  közül  kell  kiválasztani.  Pl.:  széles  :  keskeny  ::  kérdés  :  (próba,  
kijelentés, válasz, feladat). Igen gyakori az is, hogy az A  : B analógot -  a törzspárt -  adják  
meg,  és több  C  : D  lehetőségből  kell  a megfelelőt kiválasztani.  Pl.:  győz  : veszít::  (utál  :  
gyűlöl;  fül : hall;  élvez  : szeret; felett:  alatt). Ritkábban használt  forma, amikor  csak  egy  
terminust  (A : )  adnak meg,  és több B  :: C  : D lehetőségből  kell  a megfelelőt  kiválasztani.  
Pl.:  gyenge  :  (beteg  ::  kerek  :  forma;  erős  ::  szegény  :  gazdag;  kicsi  ::  kert  :  termeszt;  
egészség  :: megbízható  : szilárd) (a példák Sternberg és Gardner,  1982 írásából valók). 

Az első esetben  a megoldási  folyamat több lépésből áll, melyek komponenseit  (elemi  
kognitív  műveleteit)  az  2.1.  táblázat  foglalja  össze.  A  feladatot  megoldó  személynek  
először ki  kell  következtetnie  egy  analógia  első két  kifejezése közötti  összefüggést, majd 
alkalmaznia  kell  ezt  az  összefüggést  az  analógia  harmadik  kifejezésére.  Végül  ki  kell  
választania  egy  negyedik  kifejezést  (pl.  a  megadott  két  alternatívából)  úgy,  hogy  az  
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ugyanazon  összefüggésben  legyen  a harmadik  kifejezéssel. A  második  esetben  a  megoldás  
menete  a  következő:  a  személy  először  felidézi  az  egyes  szavak  jelentését,  majd  
megkonstruálja  relációjukat.  Ezt  a  két  lépést  megismétli  mindegyik  alternatív  párral,  s  
mindegyik  relációt  összeveti  a  törzspáréval,  hogy  meghatározza  a  relációk  hasonlóságát.  
Végül kiválasztja azt,  amelynek  a hasonlósága  átlép egy bizonyos  küszöböt  (Bejár,  Chaffin  
és Embretson,  1991). A  harmadik  esetben  először meg kell  állapítani  a válaszalternatívák  C  
:  D  kifejezései  közötti  viszonyt,  majd  alkalmazni  kell  ezt  az  összefüggést  a  harmadik  
kifejezésre (B-re), úgy hogy közben tekintettel  vagyunk  a megadott  terminusra  (A-ra).  

2.1.  táblázat.  Az  analógia  megoldási  folyamat  elemeinek  sematikus  ábrázolása  (Resing,  
1993. 224. o.  nyomán)  

Lépések 
Formula  A  : B =  C  : ?  ? 
(Dl  D2)  

Összetevők  (komponensek)  

Az analógia  A és B kifejezésének kódolása  Kódolás A,  B  

A  és B közötti  összefüggés megtalálása 

A C kifejezés kódolása 

A és B közötti  összefüggés leképezése  és az 
A - B összefüggés alkalmazása  C - r e  
Egy ideális válasz  (I)  megalkotása  

Dl  és D2 válasz  alternatívák  kódolása  

V 
Következtetés  A  - B 

V 
Kódolás  C  

V 
Leképezés  +  
Alkalmazás 
C - I 

f 
Kódolás Dl ,  D2  

V 
Dl  összehasonlítása  I - vei, 
D2  összehasonlítása  I  -  vei  és  az  azonosság  és I - D2 
ellenőrzése 

Összehasonlítás  I - D1 

V 

Ha azonosságot  talál:  válaszadás  

Ha nem talál  azonosságot:  
Dl  vagy D2 válasz  kizárása  

Válasz Dl  vagy  D2 

( v á k ^Válasz ->  Vége  

V 
Kizárás 

V 
Válasz  —» Vége 
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Az analógiák osztályozása az összefüggés típusa szerint 

A  közvetítő eszköz  (az, ami hasonlít)  és a tárgy (a cél) egy analógiás  összefüggésben való 
részvételének  két  jelentősebb  típusa  van.  Lehet  teljesen  azonos  az  általános  fizikai  
megjelenésük vagy hasonló  a felépítésük, ezt szerkezeti  összefüggésnek  nevezik.  A másik 
típusban  a  tárgy  és  a  közvetítő  eszköz  működése  hasonló,  ezt  működési  összefüggésnek  
mondják  (Curtis  és  Reigeluth,  1984).  Természetesen  egyszerre  mindkét  összefüggés  
(szerkezeti  és működési)  is  fennállhat,  ekkor  szerkezeti-működési  összefüggésről  van  szó.  
Ez a harmadik analógiás összefüggéstípus az előző kettő kombinációját reprezentálja. 

Az  analógia,  a hasonlóság  alapja  lehet  még  ezen  túl  halmazba  tartozás,  rész-egész,  
időrend,  ok-okozat,  ellentét,  egyezés,  szinonima,  tulajdonság,  átalakulás,  származás,  
eredet, hely, azonos halmaz tagjai (Csapó,  1994b,  1994c).  

Az  analógiák  osztályozása  az  absztrakció  szintje  (a  bemutatási  formátum,  az  
analógiatartalom) szerint  

Az  absztrakció  szintje  (a  bemutatási  formátum,  analógiatartalom)  szerint  
megkülönböztethetők  manipulatív,  képi,  verbális  és  formális  analógiák,  illetve  ezek  
kombinációi.  Manipulatív  szinten  a  tényleges  fizikai tárgyakkal,  képi  szinten  a  valóságos  
tárgyak  képzeteivel,  képeivel,  verbális  szinten  verbális  jeleken,  míg  formális  szinten  
nonverbális  szimbólumokkal  végezzük  el  a  tevékenységet  (Nagy  J.,  1985).  A  
természettudányos tankönyvek analógiái általában a szóbeli és a képi-szóbeli kombinációjú 
kategóriába  sorolhatók  (Curtis  és  Reigeluth,  1984).  Szóbeli  (verbális) formátumban  az  
analógia  csupán  szavakban  van  kifejtve.  Képi-szóbeli  formátumban  az  írott  analógiát  
megerősíti  a közvetítő  eszköz képe (vagy képei).  Ez lehet rajz vagy fénykép. Ritkán  az is 
előfordul,  hogy  az  analógia  képi  formátumban  kerül  bemutatásra.  Ilyenkor  a  kép  alatt  
szerepel ábraaláírás, de a teljes analógia szöveges megfogalmazására nem kerül sor. 

Az analógiafeladatok is  lehetnek manipulatívak,  képiek,  verbálisak  és formálisak, és 
mivel  nehézségi  fokuk  is  széles  skálán  mozoghat,  ezért  az  óvodás  kortól  felnőttkorig  
alkalmazhatók  a  gondolkodás  fejlettségének vizsgálatára.  A  képi  analógiafeladatok  közül  
jól  ismert  például  az  „emberkék"  figurális  analógia  (Sternberg,  1977)  és  a  különböző  
geometriai  analógiák  (Gonzalez-Labra  és  Balleteros-Jiminez,  1990;  Mulholland,  
Pellegp.no és Glaser,  1980; Sternberg,  1977).  

Az analógiák osztályozása formai  szempontból  

A  közvetítő  eszköz  és a  tárgy  tartalma  besorolható  a konkrét  vagy  absztrakt  kategóriába.  
Az  analógiák  formai  szempontból  így  négy  lehetséges  kombinációra  oszthatók  fel:  
konkrét/konkrét  (ahol  mind  a  közvetítő  eszköz,  mind  a  tárgy  konkrét  természetű),  
absztrakt/absztrakt  (ahol  mindkettő  absztrakt  természetű),  konkrét/absztrakt  (ahol  a  
közvetítő  eszköz  konkrét,  a  tárgy  pedig  absztrakt  természetű)  és  absztrakt/konkrét  (ahol  a  
közvetítő eszköz absztrakt, míg a tárgy konkrét természetű). 

Mivel  az  analógiák  hidat  képeznek  az  ismerős  és  az  ismeretlen,  az  egyszerű  és  a  
komplex  valamint  a  különböző  tartalmak  között,  ezért  az  analógiák  többsége  a  
konkrét/absztrakt kategóriába sorolható (Curtis,  1988; Curtis és Reigeluth,  1984).  
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Az analógiák osztályozása a felölelt  tartalom terjedelme szempontjából 

Az egyén kódolásra és az új információ felidézésére való képessége nagyban függ az adott 
dologra  vonatkozó,  már  ismert  tények  mennyiségétől.  Tehát  a  célok  -  az  analógia  
használatára vonatkozóan -  magukban foglalják  először is annak az eszköznek a meglétét, 
amivel  az ismert információs séma összehasonlítható, összefüggésbe hozható, és amely  az  
újonnan  tárolt  információ  struktúrájának  kiépítéséhez  használható,  másodszor  pedig  a  
rekonstruáló folyamat és a teljes visszakeresés elindítását szolgáló célzást (utasítást).  

A  tanulás  változó  tartalmának  megfelelően  ezek  a  célok  különbözőképpen  
valósíthatók  meg:  (a)  önálló  egyedi  analógiák  (fogalmi  analógiák)  használatával  
(Rumelhart  és  Norman,  1981),  amelyek  a tartalmon  belül  mindegyik  fogalom felépítését  
külön-külön segítik és/vagy  (b) egy átfogó analógia használatával,  amely a teljes tartalmat 
felölelő,  különböző  összefüggésekben  lévő  fogalmi  analógiákat  modellezi  (Collins  és  
Stevens,  1983; Rumelhart  és Norman,  1981; Stepich  és Newby,  1988). Az átfogó analógia  
segít  a  tartalmon  belül  elkülönülő  részletek  és  fogalmak  közötti  kapcsolatok  
azonosításában is (Gentner,  1983).  

Az analógiák osztályozása a gyarapodási  (bonyolultsági) szint  alapján  

Bonyolultsági  szintjüktől  függően  az  analógiák  lehetnek:  egyszerű,  dúsított  és  kiterjedt  
analógiák.  A  legalapvetőbb  analógia  az  egyszerű  analógia.  Ez  rendszerint  három  fő  
részből  áll:  a  tárgyból,  a  közvetítő  eszközből  és  a  közöttük  lévő  kapcsolatból.  írott  
szövegben az egyszerű analógiák általában ritkán használatosak, mert megkívánják, hogy a 
tanuló  saját  maga jöjjön  rá  az  analógiás  összefüggésre,  értelmezze  azt.  Ez  feltételezi  a  
tárgy  és  a  közvetítő  eszköz  közötti  hasonlóságok  és  különbségek  helyes  felismerését,  
megállapítását, ezért nehéz feladat lehet néhány tanuló számára, különösen akkor, amikor a 
hasonlóságok  és  különbségek  nem  azonnal  nyilvánvalóak.  Az  egyszerű  analógiák  olyan  
esetekben használatosak,  amikor a tárgy és a közvetítő  eszköz közötti  összefüggés nagyon 
nyilvánvaló,  és  kevés,  vagy  semmilyen  magyarázatot  nem  igényel.  Az  elemi  szintű  
természettudományos tankönyvekben találtak több ilyen példát. 

Egy egyszerű  analógia  gazdagítható  a tárgy  és  a közvetítő  eszköz  közötti  analógiás  
összefüggés területeinek és/vagy határainak megadásával. így jön létre a dúsított  analógia.  

A  legkomplexebb  gyarapodási  szint  az,  amikor  egy  egyszerű  közvetítő  eszköz  
különböző területeit használjuk egy vagy több tárgy tanításához, vagy különböző közvetítő 
eszközöket  használunk  egy  egyszerű  tárgy  magyarázatához.  Ezt  kiterjedt  analógiának  
nevezik  (Curtis  és  Reigeluth,  1984).  A  három  gyarapodási  szint  modelljét  a  2.2.  ábra  
mutatja be. 

Az analógiák osztályozása hely szerint 

A  tanítási  folyamat során vagy a tankönyvi  szövegekben  a közvetítő  eszköz  elhelyezése az 
analógiás  összefüggésben  a  tárgyhoz  képest  igen  változatos  lehet.  így  az  analógia  
különböző pedagógiai, didaktikai funkciót teljesíthet (Curtis és Reigeluth,  1984).  

A  közvetítő  eszköz  bemutatható  a  tanítás  megkezdésekor,  mint  előretolt  szervező.  
Mint  ilyen,  szolgáltathat  a  tanuláshoz  szükséges  háttér-információt,  új,  ismeretlen  
tartalmat,  ráadásul  megengedi  a  szerzőnek  a visszafelé utalást  és  a tanulónak  a visszafelé 
gondolkodást. 

Másrészt  a  közvetítő  eszköz  bemutatható  valahol  a  tanítás  folyamán  egy  olyan  
ponton,  amikor a tartalom túl absztrakttá  és/vagy nehézzé válik a tanuló számára. Ebben a 
helyzetben  egy  beágyazott  aktivátor  szerepet  tölt  be,  megköveteli  a  tanulóktól,  hogy  

57 



használják  az  analógián  alapuló  kognitív  stratégiát  a  tanulás  elősegítésére.  Az  analógia  
beágyazása  a  tanításba  nemcsak  a  megelőző  információ  tisztázását  engedi  meg,  hanem  a  
tárgyról következő  információ bevezetését  is lehetővé  teszi.  

Végül,  az  analógia  megjelenhet  egy  tárgyról  szóló  információ  végén.  Ilyenkor  a  
megelőző  információ  utószintetizálására  szolgál.  

Egyszerű  analógia  

közvetítő  eszköz  tárgy közvetítő  eszköz  tárgy 

Dúsított  analógia  

Kiterjedt  analógia  

2.2.  ábra  
Az  analógiák  gazdagodásának  három  szintje  

(Curtis  és Reigeluth,  1984.  111.  o.)  

Az  analógiák  osztályozása  a téma-előtti  orientálás  szempontjából  

Egy analógia  alkalmazása  az  ismeretlen  és/vagy nehéz  tartalmak  megértését  segítő  tanítási  
módszer  lehet.  Azonban  a  közvetítő  eszköznek  elég  ismerősnek  (hétköznapinak),  
egyszerűnek  és/vagy  konkrétnak  kell  lennie  ahhoz,  hogy  az  új  információ  megtanításához  
használható  legyen.  Különben  csak  zavart  vagy  félreértést  okozhat.  Gyakran  feltételezik,  
különösen  a  tankönyvek  írói,  hogy  a  tanuló  ismeri  mind  a  közvetítő  eszközt,  mind  az  
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analógiás  gondolkodás  kognitív  stratégiáját.  Ez  magyarázhatja,  hogy  miért  nem  
törekszenek  leírni  a  közvetítő  eszközt  és/vagy  a  kognitív  stratégiát  a  tárgy  bemutatása  
előtt. 

Azokban  az  esetekben,  amikor  a  közvetítő  eszköz  ismeretlen  a  tanulók  számára,  
érdemes  azt elmagyarázni  vagy leírni. Ha a közvetítő  eszköz ismert, de komplex,  akkor is 
hasznos áttekintem azt egy analógiában való használata előtt. 

A tankönyvírók  többféle eljárást használhatnak  annak  érdekében,  hogy  működtessék  
az analógia megértéséhez  szükséges kognitív  stratégiát,  az azonosítási  stratégiát.  Gyakori,  
hogy  azzal  az  utasítással  látják  el  a  tanulót,  hogy  hasonlítson  össze  valami  ismeretlent  
valami  ismerttel,  amelyet  felidézve  ez  utóbbi  segít  a  tanulónak  megérteni  az  ismeretlen  
kifejezést.  Ezen  kívül  használhatók  például  a  következő  kifejezések  is:  valami  valamire  
emlékeztet,  ezért  valaminek  nevezik;  valami  valamihez  hasonló  (hasonlít);  úgy,  mint;  
olyan, mint (mintha);... ez a valami a....; valami valamivel lényegében azonos. 

A tankönyvi  analógiák tartalmazhatnak  közvetítő eszköz magyarázatot  és azonosítási 
stratégiát  egyaránt,  de  ez  nem  túl  gyakran  fordul  elő.  Ez  annak  a  feltételezésnek  
tulajdonítható, hogy  a közvetítő  eszköz  magyarázata  elég  információt  szolgáltat  a  tanuló  
számára a kognitív stratégia felhasználásához (Curtis és Reigeluth,  1984).  

Az analógiák osztályozása a kontextus jellege  szempontjából  

A  kontextus  jellege  szempontokból  beszélhetünk  szóbeli  kommunikációban  használt  
analógiákról, szöveg-analógiákról  és teszt-analógiákról (Reigeluth,  1983).  

A  szóbeli  kommunikáció  analógiáinak  a  kontextusa  -  amely  magában  foglalhatja a 
szóbeli  utasítást  is  -  kevésbé  explicit.  Ebben  a  kontextusban  az  analógiák  az  egyik  
személytől  a  másiknak  adott  információ  magyarázására  és  tisztázására  szolgálnak.  Az  
analógia  e  típusa  a  felfogóképességtől  függően  számtalan  alakot  ölthet.  A  szóbeli  
analógiák általában lehetővé teszik a visszacsatolást az analógiát fogadó személytől. 

A  szöveg-analógia  különbözik  a  szóbeli  analógiától  és  a  teszt-analógiától  is.  A  
szóbeli  analógiától  abban  különbözik,  hogy  nincs  visszacsatolás  a  tanulótól.  Ezért  a  
szöveg-analógiának  nagyon  érthetőnek,  világosnak  kell  lennie,  meg  kell  előznie  minden  
bizonytalanságot.  A teszt-analógiától  elsősorban alkalmazásának  céljában különbözik. Míg 
a  szöveg-analógiák  alkalmazásának  célja  az,  hogy  elősegítsék  a  különböző  komplex  
tanítandó  oktatási  tartalmak  tanulói  megértését,  addig  a  teszt-analógiák  az  analógiás,  
illetve induktív gondolkodás mérésére, fejlesztésére szolgálnak. 

A metaforák mint az analógiák  típusai  

A metafora a művészet  világának  és hétköznapjainknak egyaránt része.  Értelmezhető  úgy,  
mint  jelentésátvitel,  amely  két  entitás  közötti  közös  tulajdonságok  alapján  jön  létre  
(Vámos,  2001.  284.  o.,  2003a.  15.  o.).  Szoros  kapcsolata  van  az  analógiával,  sokan  
azonosnak is tekintik  őket  (Gentner, Falkenhainer  és Skorstad,  1988). Többen a metaforát 
implicit analógiának  (rejtett összehasonlításnak) tekintik, amelyet általában ki lehet fejteni 
a  klasszikus  négytagú  arányosság  formájában.  Ezzel  ellentétben,  a  hasonlatban  az  
összehasonlítás explicit.  

Gentner  struktúra-illesztés  értelmezését  használva  a  metaforák  három  típusa  
különíthető  el:  (1)  relációs  metaforák,  (2)  tulajdonságbeli  metaforák  és  (3)  összetett  
metaforák.  A  relációs  metaforák  a  relációstruktúrák  illesztései.  A  tulajdonságbeli  
metaforák  a  külső,  közös  tárgyi  tulajdonságok  alapján  egyeztetnek.  Az  összetett  
metaforákat  nem  lehet  egyszerűen  elemezni,  sok  egymásba  fonódó  kapcsolattal  
jellemezhetők.  A  felnőttek  általában  a  relációs  metaforákat  részesítik  előnyben.  Az  
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illesztési folyamat a szemantikus háló „címkéi" és a közöttük fennálló strukturális relációk 
figyelembevételével valósul meg (Gentner; Falkenhainer és Skorstad,  1988).  

2.3. Az analógiák szerepe a megismerésben 

Az  analógiákkal  kapcsolatos  ismeretek  egyik  központi  kérdése  az  analógiák  
megismerésben  betöltött  szerepe.  Az  első  pszichológus,  aki  az  analógia  megismerésben  
betöltött  szerepét  tanulmányozta,  Dreistadt  (1969)  volt.  Bebizonyította,  hogy  az  intuíció  
elősegíthető  (a  problémafeladat  folyamán)  a  megoldás  strukturális  sajátosságait  
reprodukáló  képi  analógiák  bemutatásával  (idézi  Antonietti,  2001).  Ezt  az  eredményt  
alátámasztják  a  metafora-  és  analógia-feldolgozási  képességek  és  a  kreatív  gondolkodási  
képességek között kapott pozitív korrelációk (pl. Kaufmann,  1979).  

Ma  már  köztudott,  hogy  minden  értelmi  cselekvés  analógiás  gondolkodást  foglal  
magában,  hogy  az  analógia  a  kognitív  képességek  alapja,  és  hogy  az  analógiás  
gondolkodás az intelligencia jelzője. Az iskolai tanítás fontos célja az ismeret (tudás) egyik 
területről  a  másikra  való  transzferálási  képességének  fejlesztése  a  közöttük  meglévő  
hasonlóságok  kiemelésével,  azért,  hogy  a tanulók  sikeresen  meg  tudjanak birkózni  az új 
szituációkkal  (Bransford,  Franks,  Vye  és  Sherwook,  1989;  Simons,  1984).  A  kreatív  
gondolkodás  fejlesztésének különböző  formái is  az analógiák  alkalmazásán  alapulnak  (pl.  
Gordon,  1961).  Mindezek  ellenére  csak  mostanában  vált  az  analógiás  gondolkodás  a  
gondolkodás pszichológiájának kiemelkedő területévé. 

Az  analógiás  gondolkodásnak  fontos  szerepet  tulajdonítanak  a  kognitív  modellek  
kialakításában is (Horváth R.,  2001). A szenzoros és a racionális problémánál  komplexebb  
probléma  feldolgozása  mindenképpen  tartalmaz  analogikus  műveletet:  például  egy  
versolvasás  tapasztalatának  élménnyé  alakulásához  szükség  van  viszonyítási  alapra,  
amelyet  legvalószínűbben  korábban  olvasott  versek  által  létrehozott  emlékezeti  modellek  
szolgáltatnak. Más szóval,  az új tapasztalat  tudati  strukturálódásakor korábban  memorizált  
belső kognitív  modellekhez  visszanyúlva hoz  létre  egy egyénileg memorizálható  kognitív  
modellt.  Az  analógiák  szerepe  a  modellépítő  folyamatokban  hangsúlyozott,  mivel  az  
analógiás  gondolkodás  segíti  a  rendszert  támogató,  modellépítő  döntéseket.  A  kognitív  
feldolgozás  a  szenzoros  memóriában  analógiás  kategóriaazonosítással  kezdődik.  A  
szenzoros  memória  az  epizodikus  memóriában  tárolt  aktuális  emlékezeti  modellekre  
asszociálva, a szemantikus memóriában tárolt szabályokat  analógiásan használva értelmezi  
a kezdetben osztatlan stimulust. Az értelmezési  szempontok az epizodikus memóriából,  az  
azokra  vonatkozó  használati  szabályok  a  szemantikus  memóriából  hatnak  a  szenzoros  
szegmentáció  folyamatára.  Minden  újonnan  létrejövő  emlékezeti  modell  analógiás  
párhuzamok  relációiban nyeri el végső formáját  egy aktuális  világmodellben.  

Az  analógiákkal  való  tanulásban  kulcsfontosságú,  hogy  az  analógiás  összefüggés  
általában a forrás  és a cél közötti szimmetrikus kapcsolaton alapul  (lásd 2.3. ábra). Ennek 
azért van különös jelentősége, mert gyakran előfordul, hogy a forrás is ismeretlen a tanulók 
számára. A szimmetrikus összefüggések megengedik mindkét terület kölcsönösen  lényeges  
felépítésének fokozatos megértését. így az analógiával való tanulás nemcsak egy egyirányú 
folyamat,  hanem  magában  foglalja  az  analógia  két  része  közötti  perspektívák  
összekapcsolását  is.  A  perspektívák  permanens  összekapcsolása  ugyanolyan  
kulcsfontosságú, mint a kontextus megértése, amelyben az analógiás összefüggés kialakult. 
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analógiás összefüggés 

forrás (kiindulási)  <  •  célterület  
terület 

kontextus 

2.3. ábra 
Az analógia fogalmának  lényege  

(Duit, Roth, Komorekés  Wilbers, 2001. 284. o. alapján) 

Az  analógiás  gondolkodás  a  tanulási  folyamatok,  ezen  belül  a  konstruktivista  
perspektíva  kulcssajátsága:  minden  tanulási  folyamat  magában  foglalja  a  hasonlóságok  
kutatását a már ismert és az új, az ismerős és az ismeretlen között (Wittrock és  Alesandrini,  
1990).  Rumelhard  és  Norman  (1981)  tanuláselméletében,  mely  megismétli  a  Piaget-i  
asszimilációt  és akkomodációt,  kulcsszerepet játszanak  az analógiák. Az új séma (fogalmi 
keret)  a  már  létező  séma  folytonos  fejlődésével  vagy  szakaszos  (nem  folytonos)  
rekonstrukciójával  keletkezik.  Az  új  fogalmi  keret  a  struktúrák  transzferével  -  ismerős  
területről  egy  új  területre  -  alakul  ki,  azaz  egy  analógia  kiépítésével  az  ismerős  és  az  
ismeretlen  között.  A  fogalmi  váltást  kutatók  adoptálták  Rumelhart  és  Norman  (1981)  
megkülönböztetését  a  folytonos  növekedés  és  a  nem  folytonos  változás  (Schnotz,  
Vosniadou és  Carretero,  1999;  Vosniadou,  1994)  között.  A  fogalmi  váltás  perspektívák  
különösen  a  természettudományos  nevelésben  mutatkoztak  eredményesnek,  ahol  a  
jelenségek  mindennapi  nézőpontjai  gyakran  összehasonlíthatatlanok  a  kanonikus  
nézőpontokkal.  A tanulási  folyamatok ezért  gyakran megkövetelik  a tanulók már meglévő 
fogalmainak  jelentősebb  rekonstrukcióját,  amelyben  az  analógiák  központi  szerepet  
játszhatnak. Néha a forrásterület ugyanúgy ismeretlen a tanulók számára, mint  a célterület, 
ezért  annak  megértése  is  jelentősebb  rekonstrukciót  igényel.  Habár,  az  analógiás  
összefüggés  szimmetrikus  természete  lehetőséget  nyújt  a  forrás-  és  a  rá  épülő  (piggy-
backing) célfolyamatok szimultán fejlődésére is (Bereiter,  1985, idézi Duit, Roth, Komorek 
és  Wilbers, 2001). 

Az analógiákkal  való tanulás megértéséhez három perspektívát  kell figyelembe  venni  
(Duit, Roth,  Komorek  és  Wilbers, 2001):  (1) az analógiáról gondoskodók  (a tanárok  és a 
tankönyvszerzők),  (2)  a  tanulók  és  (3)  a  kutatók  nézőpontját.  Ezzel  összefüggésben  
világosan  meg kell  különböztetni  egymástól az analógiák  használatának  három funkcióját 
is. Az  első  a nevelési,  oktatási  funkció, amikor  a tanár vagy a tankönyv  gondoskodik  egy  
bizonyos  nevelési,  oktatási  szándékkal  kifejlesztett  analógiáról  (post-festum  analogy,  
teacher provided  analogy).  A  második  a heurisztikus  funkció, amikor  a tanuló  megkísérli  
egy számára nyújtott analógia használatát. A harmadik a magyarázó (fejtegető, boncolgató) 
funkció,  amikor  a  kutatók  analizálják  a  nevelési,  oktatási  és  a  heurisztikus  funkciók  
kapcsolatát metaszintű perspektívából.  Itt az analógiát a tanulási  folyamatok és azokban az 
analógiák szerepének megértéséhez használják. 

Habár  az  analógiás  gondolkodási  folyamatok  komplexek  (a  nem  szakmabeli  
perspektívájából  magukban  foglalnak  kitérőket  és  zsákutcákat),  gyakran  redukálhatok,  
tekintettel  arra,  hogy  a  tanítási  szituációk  ösztönzik  a  tanulókat  a  forrás  és  a  cél  közötti  
kapcsolatok  kiépítésére.  Az  irányított  analógiák  használatán  kívül  a  diákokat  néha  
megkérik  arra, hogy alkossanak saját analógiákat  (pl.  Wong, 1993a,  1993b), ilyenkor ők is 

61 



hasonlósági  kapcsolatokat  keresnek.  A  tanulók  szempontjából  az  analógiák  heurisztikus  
funkcióval  bírnak,  lehetővé  teszik  az  analógiás  összefüggések  konstrukcióját,  és  ennek  
következtében  a  forrás-  és  a  célszituációk  mélyebb  megértését.  Bár  ezek  az  analógiás  
összefüggések a cél és a tanulók  által alkotott  forrás között jönnek létre. Amikor a tanulók 
megalkotják a hasonlósági kapcsolatokat a forrás és a cél között (self-generated  analogies),  
azok saját megfigyelési tapasztalataikon  alapulnak, melyek azonban gyakran  különböznek  
attól, amit a tanár elképzel. 

Az analógiák  a megismerésben,  a tanítás-tanulás  folyamatában igen sokféle funkciót 
betölthetnek. Az alábbiakban ezekre mutatunk be néhány példát részletesebben,  a teljesség 
igénye nélkül. 

2.3.1. Az analógiák szerepe az új sémák felépítésében 

A  sémák  a  különböző  tevékenységek  során  alkalmazható  tudásrendszerek,  amelyek  a  
tevékenységek  ismételt  elvégzése  során  alakulnak  ki,  és  különböző  általánosítottságú  
struktúrákat  foglalnak  magukba.  Több  típusuk  is  létezik:  például  a  forgatókönyvek,  
amelyek  úgy tekinthetők,  mint  rugalmas  sémák,  illetve  a rutinok,  amelyek  a  tevékenység  
apró  elemeit  jelentik  és  kevésbé  rugalmasak.  A  sémák  a  valóság  valamely  területére  
vonatkozó  tudásunkat  oly  módon  rendszerezik,  hogy  a  nagy  mennyiségű  információ  
hatékonyan  tárolható,  könnyen  hozzáférhető  és  rugalmasan  felhasználható  legyen.  A  
sémák  rendszere  a  forgatókönyvektől  a  rutinokig  lehetővé  teszi  az  elraktározott  
információk könnyed kezelését. 

Új séma felépítése  tévképzetek jelenlétében 

Az  analógiák  használata  határozottan  segíti  a  tanulókat  a  tévképzetek  legyőzésében  (A  
tévképzetek  értelmezését  illetően  lásd  Korom,  1997,  1998,  1999).  Brown  (1992)  és  
Clement  (1993)  kimutatták,  hogy  az  analógiák  „hid"-ként  való  használata  eredményes  
lehet  főleg  azokban  a  szituációkban,  amelyekben  gyakoriak  a  tévképzetek.  A  
teszteredmények és a videóra vett órák minőségi elemzése azt mutatta, hogy egy közvetítő 
analógia  használata,  amely  mind  az  eredeti  esethez  (forrás),  mind  az  analóg  esethez  
hasonló,  hatékony  eszköze  lehet  a  gondolkodás  irányításának  (pl.  segíti  a  
gimnazistatanulókat  egy adott fizika témáról egy másikra való áttérésben) (Clement, 1993). 
Guzzetti,  Snyder,  Glass  és  Games  (1993)  a  hagyományos  laboratóriumi  gyakorlathoz  és  
vitához  hasonlítva  vizsgálták  a  „híd-analógiák"-kal  történő  megközelítés  hatékonyságát.  
Gokhale  (1996)  is  eredményesen  alkalmazta  az  analogikus  eszközöket  a  tanulók  
elektromosságról kialakult tévképzeteinek  legyőzésére.  

Új séma felépítése  tévképzetek hiányában 

Az  analógia  alkalmazásának  lényege  egy  most  tanult,  új jelenség  összehasonlítása  más,  
ismerős  (mindennapi)  jelenséggel.  Például  az  elektromos  áram  hasonlítása  egy  csövön  
keresztül  folyó  vízhez  vagy  emberek  tömegének  folyosók  sorozatán  keresztül  történő  
mozgásához  (Gentner  és  Gentner,  1983).  Mivel  a  természettudományos  oktatás  gyakran  
alkalmaz  olyan  magyarázatokat,  amelyek  közvetlenül  nem  látható  dolgokra  alapoznak,  a  
megértés  elősegíthető  megfigyelhető  vagy  a  múltban  tapasztalt  dolgokra  való  
hivatkozással. 

Newton  és Newton  (1995)  tanulmánya  is  alátámasztja az  analógiákat  ajánló fogalmi 
modell  megértést  elősegítő  hatását.  Összehasonlították  az  elektromos  áram  fogalmának  
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megértését  analógiák  alkalmazásával  és  a  nélkül  történő  tanítás  után.  A  gyerekek  
egyértelműen  megértést  mutattak,  ha  elfogadták  az  analógiákat,  főleg  a  vonatkozó  
folyamat okára és következményére nézve. 

Az  analógiák  még hatékonyabb  eszközként  működnek  egy új terület  megértésében,  
ha maguk  a tanulók alkotják azokat. Ez  segíti  az új szituációk koherens  reprezentációinak  
megalkotását, a megértésben lévő hiányok (hézagok) áthidalását  és asszociációk  kiváltását,  
melyek  a  magyarázatok  megváltoztatását  eredményezik  (Kaufmann,  Patel  és  Magder,  
1996, idézi Duit, Roth, Komorek  és  Wilbers, 2001). 

2.3.2. Az analógiák szerepe az új tudás kialakításában, a fogalmi váltás  elősegítésében 

Az emberi  tanulás és az információfeldolgozó rendszer általánosan  elfogadott  értelmezése  
megfelelő keretet nyújt ahhoz, hogy értelmezhessük, hogy az analógiák működése  hogyan  
segíti elő az új tudás megszerzését (Stepich és Newby,  1988).  

Ennek  a „közvetített"  tanuláselméletnek  a központi  tétele  az, hogy minden  tudás  az  
emberi  memóriában  tárolódik  az  egymással  kölcsönhatásban  levő  kognitív  struktúrák  
reprezentációiban.  Ezeket  a  struktúrákat  különféle módon jelölik:  sémák  (Bartlett,  1932;  
Mandler,  1985;  Rumelhart  és  Ortony,  1977;  Thorndyke  és  Hayes-Roth,  1979),  tudás  
(ismeret)  egységek  (Norman,  1978),  tételek -  prepozíciók  (Anderson,  1980),  keret  -  váz  
(Minsky,  1975) és forgatókönyv (Abbot, Black és Smith,  1985; Schank és Ableson,  1977).  

Az új tudás  megszerzése  az  aktív  felfedezés és/vagy  az  információegységek  közötti  
sematikus kapcsolatok fejlődésén és az új információnak a meglévő sematikus struktúrához 
való  integrációján  át  történik  (Mayer,  1979,  1980;  Reigeluth,  Merrill,  Wilson  és  Spiller,  
1980;  Wittrock, 1979).  Ez  a tudásszerző  folyamat gátlódhat,  amikor  az új információ nem 
azonnal  kerül  összefüggésbe  a  meglévővel,  vagy  csak  hiányos  struktúrarendszerbe  tud  
beépülni.  Ez  az  a  pont,  ahol  az  analógiák  hasznosnak  bizonyulnak,  mert  összefüggésbe  
hozzák az új információt a korábban tanult információ ismert struktúráival.  

Rumelhart  (1977)  egy  analógiája  segít  megérteni  az  analógiáknak  az  információ  
kódolásában  és  visszakeresésében  játszott  szerepét.  Szerinte  az  emberi  memória  egy  
könyvtárhoz  hasonló.  Mindkettő  célja  nagy  mennyiségű  információ  tárolása.  A  
memóriában  -  ahogy  egy könyvtárban  is  -  az  információ  szisztematikusan  szervezetten,  
összefüggő, ismert  sémák  szerint  rendezve kerül  tárolásra.  Ez  elősegíti  a rendszerbe  való  
könnyű belépést és annak használatát. 

Amennyiben  az  analógia  az  információ  mozgósításához  (előhívásához)  szükséges  
meglévő  tudás  hasznosításának  eszköze,  annak  alkalmazása  elősegíti  a  hatásos  kódolást.  
Az  analógiával  való  tanulás  folyamatában  a  tanuló  kiválaszt  egy  számára  már  ismert  
sémát, és azt használja fel a tanuláshoz szükséges információ vezérfonalául szolgáló  séma 
létrehozásához  (Gick  és  Holyoak,  1983;  Norman,  1978;  Norman,  Gentner  és  Stevens,  
1976; Rumelhart  és Norman,  1981).  

Az  analógia  alkalmazásának  első  lépése  a  tanuláshoz  szükséges  egy  vagy  több  
kiemelkedő, jellemző  elemre  történő  összpontosítás,  majd néhány,  a  tanuló  számára  már  
ismerős  azonosság,  szerkezeti,  funkcionális hasonlóság  vagy  okozati  (kauzális)  jellemző 
megtalálása.  Ezután  a  két  dolog  közötti  hasonlósági  vagy  azonossági  kapcsolat  
megállapítása  következik  azok  hasonlóságainak  leírásával,  illetve  a  közvetítő  kapcsolat  
kialakítása az új és a meg lévő tudás között (Rumelhart és Norman,  1981). Ezen az úton az 
analógia  ráirányítja  a  tanulók  figyelmét  az  új  információnak  a  megértés  tekintetében  
legfontosabb szempontjaira, és azokat egyetlen teljes rendszerré szintetizálja, amely azután 
a  memóriában  tárolódik.  Ez  az  újonnan  kialakított  reprezentáció  (vagy  séma)  egy  már  
korábban  meglévő  sémát  mintáz,  és  egy  olyan  vázat  szolgáltat,  amelybe  az  információ-
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részletek  beépülhetnek.  Ez  a  séma,  mint  az információ egyetlen,  integrált  reprezentációja  
könnyebben  tud  tárolódni  a tanulók  memóriájában, mint  azok  részeinek  halmaza (Newby 
és Stepich,  1987). Látható, hogy az analógia  nem egy sémát  ad az új információ számára.  
Inkább  egy,  az  új  információ  rögzüléséhez  szükséges  séma  általánosításának  eszköze,  
vagyis egy meglévő séma „kognitív templáf'-ként  való  használata.  

Amennyiben  az  analógia  hatásos  ingerként  jelenik  meg,  használata  elősegíti  az  
információ  eredményes  visszakeresését  a  memóriából.  A  felidézés  folyamatának  
elindítására használható  egy emlékezetes  képmás,  az információhoz kapcsolódó  részekkel  
együtt.  Az  analógia  eredményezi  a  meglévő  és  az  új  információ  közötti  „hasonló"  
kapcsolat  visszakeresését  és  a  séma  memóriában  való  tárolását.  Ez  az  új  információ  
további  (újabb)  szempontjainak  visszakereséséhez  vezet.  A  folyamat  addig  tart,  míg  a  
kívánt tartalmi részlet fel nem idéződik. 

Az analógiák használatával  a probléma vagy magyarázat  egy ismerős  kiindulópontul  
szolgáló  területként  asszimilálódik,  az  újszerű  probléma  vagy  magyarázat  pedig  
célterületként.  Mivel  a  kettő  szerkezetileg  hasonló,  a  tanuló  képes  feltérképezni  a  
kiindulópontnak  megfelelő  célt,  mindkettőt  kódolni  a  memóriába,  majd  egy  új,  hibrid  
sémát  indukálni,  amely  a  két  terület  hasonlóságait  foglalja  magába.  Az  analógia  
hatásosságára  vonatkozó  más  magyarázatok  szerint  az  analógiák  inkább  előszervezőkként  
(advance organisers)  működnek,  és a memóriában  a sémák nagyobb  fokú kidolgozottságát  
eredményezik (Mayer és Bromage,  1980).  

A  múltbeli  tapasztalatoknak  és  az  előzetes  ismereteknek fontos  szerepe  van  az  új  
ismeretek  analógiák  alkalmazásával  megvalósuló  elsajátításában  is.  Ezt  a  megállapítást  
támasztják  alá  többek  között  Pittman  és  Beth-Halachmy  (1997)  kutatási  eredményei  is.  
Vizsgálataik  (a  fehérjeszintézis  fogalmának  tanítása)  kapcsán  arra  a  következtetésre  
jutottak,  hogy  a  természettudományos  tudás  alapjainak  lerakása  feltétlenül  szükséges  a  
tanár, valamint a tanulók által alkotott analógiák eredményes és hatékony használatához. 

Az új anyag közlésekor mindenképpen analóg eljárásmódot kell alkalmazni a tanulók 
korábban szerzett  élettapasztalataira  vagy a régebbi oktatásra épülő (képzetek  és fogalmak 
formájában) megszilárdult  ismereteivel kapcsolatban. Két fő  eset  lehetséges:  (1)  az életből 
korábban  szerzett  ismeretek  lényegében  azonosak  a tudományos  ismeret  tartalmával  vagy  
legalábbis nincsenek ellentétben azzal, (2) az életből szerzett ismeretek nem felelnek meg a 
tudományos  ismeret  tartalmának,  azzal  ellentétbe kerülnek. Az  első esetben  az új fogalom 
bevezetésekor  aktualizálni  kell  a tanuló már meglevő  ismereteit,  támaszkodni  kell  ezekre,  
majd pedig -  miután pontosan megállapítottuk  lényeges ismertetőjegyeiket,  kiegészítettük  
őket  és  beillesztettük  a  tudományos  ismeretek  új  rendszerébe  -  ki  kell  szélesíteni  ezen  
ismereteket.  A  második  esetben  ugyancsak  nem  szabad  figyelmen  kívül  hagyni  a  tanuló  
már  meglévő  ismereteit,  azokat  ugyancsak  aktualizálni  kell,  de  azzal  a  céllal,  hogy  a  
megfelelő fogalom tudományos tartalmát szembeállítsuk a meglevő ismeretekkel, pontosan 
elhatárolva és elkülönítve egyiket a másiktól. Ha a tanár ezt nem teszi meg, akkor bizonyos 
idő  múlva  a  mindennapi  ismeretek  felszínre  kerülnek,  és  kiszorítják  a  tanítási  órán  és  a  
tankönyvben  szereplő  tudományos  ismereteket  (lásd  Korom,  1997,  1998;  Nagy  L-né,  
1996). 

Az  ismeretek  gyakorlati  értékének  bemutatására  a  tanítási  óra  keretein  belül  is  tág  
lehetőségek  nyílnak.  Egyes  tankönyvekben  azonban  nem  ügyelnek  eléggé  arra,  hogy  
elkerüljék  ugyanazon  fogalom  különböző  tanévekben  adott  meghatározásainak  
ellentmondásait.  Teljesen  indokolt,  hogy  ugyanazon  fogalom  meghatározása  az  oktatás  
folyamán megváltozik, új ismertetőjegyekkel gazdagodik. Ügyelni kell azonban arra, hogy 
a  kezdeti  meghatározásokba  ne  vegyünk  fel  olyan  ismertetőjegyeket,  amelyek  később  
módosításra  szorulnak  (lásd Nagy L-né,  1996,  1999c). Az is régóta  ismert, hogy a tanulók 
jelentős része egy hét múlva elfelejti azt a tananyagot,  amelyet  a tankönyv csak  vázlatosan  
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fejtett  ki,  viszont  mindnyájan  jól  megőrzik  emlékezetükben  a  leíró  vagy  elbeszélő  
formában kifejtett tananyagot (Bogojavlenszkij és Mencsinszkaja,  1965).  

Az  analógiák  használhatók  a  fogalmi  váltás  serkentéséhez  is  (a  fogalmi  váltás  
elméleteiről  részletesen  lásd  Korom,  2000;  Nahalka,  2002a;  Vosniadou,  2001).  Ez  úgy  
történhet,  hogy  a  tanulók  összehasonlítják  a  megértett  szituációkat  azokkal,  amelyeket  
félreértettek  (Stavy,  1991).  Az  analógiás  gondolkodás  négy  úton  segíti  a  tudás  
megváltozását:  (1)  kiemeléssel,  (2)  projekcióval,  (3)  reprezentációval  és  (4)  
átstrukturálással.  Gentner,  Brem,  Ferguson,  Markman,  Levidow,  Wolff  és  Forbus  (1997)  
ezt  a négy mechanizmust  a  struktúra-leképezés  elmélet  kontextusán  belül  mutatják be,  és  
példákkal  szemléltetik  használatukat.  De  az  is  nyilvánvalóvá  vált,  hogy  az  analógiák  
félrevezethetik  a  tanulókat  a  tanulási  folyamatban.  Más  szavakkal:  a  fogalmi  váltás  
egyaránt  támogatható  és  akadályozható  ugyanazon  analógiával  (Duit,  Roth,  Komorek  és  
Wilbers, 2001). 

Az  analógiák felhasználhatók  a  tartós fogalmi  váltás  előidézésében  is:  például  a  
középiskolai  tanulók  valószínűségi  tévképzeteinek  legyőzésére.  A  valószínűségi  
tévképzetek  létezése  minden  szinten  jól  dokumentált  (pl.  Corroyer  és  Mathieu,  1990;  
Nisbett, Krantz,  Jepson  és Kunda,  1983;  a valószínűségi  gondolkodásról  lásd Bán,  1998).  
Ráadásul  ezek a tévképzetek  széles körben elteijedtek, és erősen ellenállnak a változásnak, 
mint  a  tévképzetek  általában.  Fast  (1997)  vizsgálatai  figyelemreméltó  eredményeket  
mutattak  e tévképzetek  átalakításában,  a tanulók ismereteinek  a tudományos  ismeretekhez  
való  közelítésében,  legalábbis  a  vizsgálat  után  rövid  idővel  végzett  ellenőrzés  tanúsága  
alapján.  Továbbá  azt  is  megerősítették,  hogy  a  rövid  távú  hatások  hat  hónapon  túl  
megőrződve  megalapozzák  a  hosszú  távú  hatásosságot.  Az  analógiák  alkalmazásának  e  
pozitív  hatását  más  területen  (pl.  a  természettudományok  tanításában)  is  igyekeznek  
kihasználni (Masson és Sorzio,  1996; Thorley és Stofflett,  1996).  

2.3.3. Problémák az analógiák  használatával  

Az  analógiák  oktatásban  való  alkalmazásával  kapcsolatosan  több  problémát  is  
azonosítottak. Az alábbi fő területekre hívjuk fel a figyelmet. 

A tanuló segítése és tévútra vezetése 

Vannak  analógiák,  amelyek jobbak,  mint  a  többi,  néhánynak  pedig  olyan  tulajdonságai  
vannak,  amelyek  serkentik  az  új  gondolatok  és/vagy  éppen  a  tévképzetek  kialakulását  
(Yook  és  Maier,  1994).  Wong  (1993a)  például  kimutatta,  hogy  „az  atom  hasonlít  a  
naprendszerhez"  analógia  segíthet  a  tanulóknak  megérteni  az  elektronok  és  az  atommag  
kapcsolatát  az atomban, ugyanakkor  azonban téves következtetéshez is vezethet. Például a 
nap/atom  analógiát  felépítő  folyamatok  alapján  arra  következtethetünk,  hogy  gravitációs  
vonzás  lehet  az  elektron és az atommag között, pontosan úgy,  ahogyan  a bolygó  és a nap 
között. A tanulóban kialakulhat  az a tévképzet, hogy az elektronok keringenek  az atomban 
0Springer, 1995). 

Thagard  (1992)  tanulmányozta  a jó  és  rossz  analógiák  jellemzőit.  Szerinte  egy  jó  
analógiát  jellemezheti  a  nagy  jelentéstani  hasonlóság,  a  szerkezeti  megfelelés  és  a  
pragmatikus  összefüggés.  Az  analógiák  rá  tudják  bírni  a  tanulót  az  anyagról  való  
gondolkodásra,  de  az  összehasonlítás  korlátait  világossá  kell  tenni.  Azon  kívül  Thagard  
szerint  a  tanároknak  minden  erejükkel  azon  kellene  lenniük,  hogy  a  tanulóknak  már  
ismerős,  megszokott  anyaghoz  használják  az  analógiákat,  és  meg  kellene  tisztítaniuk  az  
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analógok  között  lévő  szemantikus  és  strukturális  összefüggéseket,  feltéve,  hogy  azok  
fontos, kívánatos magyarázatok. 

A  kutatók  több  területen  (pl.  a biológia  területén)  vizsgálták  a tankönyvekben  és  a  
tanteremben használt analógiák pozitív és negatív hatásait (lásd 3.2.  fejezetben).  

Túláltalánositás 

Spiro, Feltovich,  Coulson és Anderson  (1989) kimutatták, hogy a tanulók túlértékelhetik  az  
analógiákat,  és  olyan  elképzeléseik  alakulhatnak  ki,  amelyek  tudományosan  helytelenek.  
Ennek az az oka, hogy az analóg (a hasonló) és a cél nem egészen ugyanazok, nem teljesen 
egyeznek  meg.  Fontos,  hogy  a  tanárok  világosan  feltérképezzék  a  megkülönböztető  
jegyeket  és  körvonalazzák  az  analógiák  határait.  A  szerzők javasolják  még  a  többszörös  
(összetett) analógiák tanítás közbeni bevezetését is. 

Bizonytalanság 

Az  analógiák  alkalmazását  nehezíti,  hogy  az  analógia  gyakran  bizonytalan:  homályos  a  
válasz  arra  a  kérdésre,  hogy  mi  analóg  mivel.  Az  analógia  bizonytalan  voltával  nem  
feltétlenül  csökken  érdekessége  és  hasznossága,  mégis  különleges  figyelmet  érdemelnek  
azok  az esetek,  amelyekben  az  analógia  fogalma eléri  a  logikai  és matematikai  fogalmak  
tisztaságát.  A  teljesen  tisztázott  analógiáknak  három  típusát  különbözteti  meg  a  
szakirodalom  (Pólya,  1988): (1) A hasonlóságnak  világos értelme van, ha a  kapcsolatokat  
ugyanazon  törvények  szabályozzák.  (2)  Az  izomorfia  (bizonyos  kapcsolatokat  megőrző,  
kölcsönösen  egyértelmű  leképezés)  is  az analógia teljesen tisztázott  fajtája.  (3) A teljesen 
tisztázott  analógia  egy  harmadik  fajtája  a  homomorfia  (a  módszeresen  megcsonkított  
transzformáció  egyik  fajtája, amelyben  korlátozott  mértékben  ugyan,  de  megőrződnek  a  
relációk). 

A tanulók saját  analógiái  

Wong (1993b) kimutatta, hogy a legtöbb analógiákkal foglalkozó vizsgálat kívülről (a tanár 
részéről)  szolgáltatott  analógiákra  koncentrált,  miközben  az  lenne  szükséges,  hogy  
kifejlődjön a tanulókban a saját analógiák alkotásának képessége. 

A  tapasztalatok  az  mutatják,  hogy  a  kisgyermekek  termékenyek  hasonlatok,  
metaforák  és  analógiák  gyártásában,  de  hiányzik  az  a  kritikai  érzékük,  amely  képessé  
tehetné  őket  ezek  helyességének  vagy  helytelenségének  megítélésére.  A  kritikai  érzék  
megerősítése  segíthet  abban,  hogy  tudatára  ébredjenek  analógiás  gondolkodásuk  helyes  
vagy helytelen voltának  (G. Havas, Demeter és Falus,  1997).  

Interpretálás 

A  magyarázatok  megértését,  interpretálását  a  közérthető  analógiák  és  a  nyelv  egyaránt  
elősegítik. Nem könnyű  azonban  megtanulni,  hogy  egy ismerős  szónak  nem  csupán  egy,  
hanem  több  jelentése  is  van,  és  hogy  különböző  kontextusban  különböző  jelentései  
lehetnek.  Ez  legalább  annyira  nehéz  a  gyerekek  számára,  mint  egy új  szó  vagy  fogalom  
megtanulása.  A kognitív fejlődés bizonyos vonatkozásban  a kontextusok  szétválasztását,  a  
kontextushatárok  megtanulását  is  jelenti  (G.  Havas,  Demeter  és  Falus,  1997).  Ezzel  
magyarázható,  hogy  például  az  igék jelentéséből  adódó  eltérések  egy  tanári  magyarázat  
esetében  az  állítások  tanár  által  nem  tervezett,  téves  értelmezésére  vezethetik  a  tanulókat  
(White,  1988).  
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2.4. Az analógiákkal való gondolkodás 

Az  analógiás  gondolkodás  értelmezése,  helyének,  szerepének  kijelölése  a  gondolkodáson  
belül,  megkülönböztetése  a  gondolkodás  más  folyamataitól  nem  egyszerű  és  nem  
problémamentes.  Hasonló  megállapítás  tehető  az  analógiás  gondolkodás  különböző fajtái 
közötti  összefüggésekre  vonatkozóan  is.  Az  analógiás  gondolkodás  lépései,  azok  
mechanizmusa és az analógiás problémamegoldás folyamatai sem teljesen tisztázottak még 
minden  apró  részletükben,  bár  már  nagyon  sok  mindent  feltártak  az  e  területen  végzett  
empirikus  kutatások.  A  vizsgálatok  eredményeiből  sok  olyan  következtetést  vontak  le  a  
kutatók,  amelyek  a  mindennapi  oktatási  gyakorlat  számárára  is  jól  hasznosíthatók.  Az  
analógiás  gondolkodás  mérése,  azonosítása,  fejleszthetősége  és  fejlesztésének  lehetséges  
módszerei  is  felkéltették  a  szakemberek  érdeklődését.  Ebben  az  alfejezetben  a  fenti  
kérdésekkel  kapcsolatos  kutatási  eredményeket  mutatjuk be.  A  kutatási  terület  sokszínű  
megközelítése  és  kitérj edt  volta  miatt  ez  esetben  sem  törekedhetünk  minden  tekintetben  
teljességre.  A  tanítás,  tanulás  szempontjából  leginkább  releváns  megállapításokra  
fókuszálunk. 

2.4.1. Az analógiás gondolkodás  értelmezése  

Az analógiás  gondolkodás  többféle nézőpontból  megközelítve  is  leírható.  Ismert,  hogy az  
analógiás  gondolkodás  áthatja  a  mindennapi  tapasztalatot.  Analógiásan  gondolkodunk,  
valahányszor  úgy  hozunk  döntést  valami  új  dologról,  hogy  párhuzamba  állítjuk  valami  
régivel.  Az  analógiás  gondolkodás  tehát  tágan  értelmezve  hasonlóságon  alapuló  
gondolkodás.  Az  analógiás  gondolkodás  az  alábbi  két  feltétel  valamelyikének  fennállása  
esetén  fordul  elő:  (1)  amikor  két  vagy  több  dolog  legalább  egy  bizonyos  szempontból  
hasonló,  és  feltételezzük,  hogy  valószínűleg  más  közös  tulajdonságuk  is  van;  vagy  (2)  
amikor  egy hétköznapi  vagy  ismert  tényezőből  következtetünk  egy  ismeretlen  tényezőre,  
azok hasonlósága alapján (Good, 1981). 

Az  analógiás  gondolkodást  pontosabban  meghatározhatjuk  úgy  is,  mint  az  elemek  
közötti  hasonlósági  relációkról  való gondolkodást.  Sikeres  analógiás  gondolkodás  akkor  
fordul elő, amikor az egyén következtet  egy terminus,  egy történet,  egy rendszer vagy egy 
problémaleírás  párból  egy  relációra,  és  megalkotja  ugyanazt  a  relációt  más  terminus,  
történet,  rendszer  vagy  problémaleírás  párokkal.  Az  első  feladat  absztrahálni  az  első  
relációt  és  transzferálni  vagy  általánosítani  ezt  az  absztrakciót  egy  másik  relációra.  A  
második  lépés reprezentálja a magasabb rendű relációkról  való gondolkodás képességét,  a  
relációk közötti relációt. Mivel a reláció tartalmon keresztül történő általánosítása magában 
foglalja a reláció specifikus elemekből (amelyek megjelenítik azt) való absztrahálását vagy 
beágyazásának megszüntetését,  ez a képesség egy terület-általános  képességnek  tekinthető  
(Rosser,  1994. 245. o.). 

A  metaforák  is  feltételezik  az  analógiás  gondolkodást,  mivel  az  „x  hasonló  y-hoz"  
relációban  fejeződnek  ki  (pl.  „a  felhő  hasonló  a  szivacshoz",  „a  fatörzs  hasonló  a  
szívószálhoz"  (Gentner,  1988,  idézi  Rosser,  1994.  245.  o.).  Rendszerekre  is  
vonatkoztatható  a  hasonlósági  reláció  (pl.  a  naprendszer  és  atom  analógiája)  (Gentner,  
1983).  A  történetek  is  lehetnek  hasonlóak  (Gentner  és  Toupin,  1986),  és  a problémák  is  
megoldhatók analógiásan: Probléma f  : Megoldás f  "  Probléma c  : Megoldás c (F = forrás; 
C = cél) (Holyoak,  1984).  

A tapasztalatok  szerint sikeres analógiás gondolkodás  demonstrálható például  akkor,  
amikor  az  alanyok  alkalmazzák  a  problémamegoldásához  azt  a  megoldási  stratégiát,  
amelyet  a  megelőző  történetben  hallottak.  Ez  esetben  a  megoldást  el  kell  különíteni  a  
történet tartalmától, és általánosítani kell azt egy másik tartalomra. 
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Az a  : b  :: c  : d klasszikus  analógiafeladatok megoldását  vizsgálva  megállapították,  
hogy sikertelenség  akkor következik be a feladatmegoldásban, ha a gyermek: 

1.  nem érti a kiindulási a : b relációt; 
2.  nem tudja kibogozni a relációt a kiindulási  kontextusból;  
3.  nem ismeri a specifikus d terminust. 

Ezek közül  csak a 2.  lehetőség foglal  magában terület-általános  képességet.  Az  1. és a 3. 
lehetőség  az  ismeretekben  meglévő  korlát  -  egy  terület-specifikus  korlát  -  által  
magyarázható (Rosser,  1994. 246. o.). 

A  fentiekből  következik,  hogy  az  analógiás  gondolkodás  értelmezésének  -  mint,  
ahogy  a  gondolkodás  értelmezésének  általában  -  létezik  egy  terület-általános  (tartalom-
független)  és  terület-specifikus  nézőpontja.  Az  analógiás  gondolkodás  terület-általános  
leírásai  a  gondolkodás  folyamataira:  az  absztrakcióra  és  a  terminusok  közötti  
hasonlóságok  megalkotására  fókuszáltak.  Piaget  például  a  :  b  ::  c  :  d  analógiák  képi  
formájával  tanulmányozta  az  analógiás  gondolkodást.  Vizsgálatainak  eredményei  azt  
mutatták,  hogy  az  analógiafeladatok  megoldása  életkor-függő.  Kb.  12  éves  életkorban  
találtak  a  teljesítményben jelentősebb  változást.  Ezt  azzal  magyarázták,  hogy  a  fiatalabb  
gyerekek  kevésbé  specifikus  tudással  rendelkeznek,  mint  az  idősebbek,  és  a  tudás  
mennyisége  összefügg  a  fejlődési  állapottal.  Sok  vizsgálatban  azonban  a  tudást  nem  
ellenőrizték,  és  nem  értékelték  a  gondolkodási  képességtől  elkülönítve  (Goswami,  1991,  
idézi Rosser,  1994. 247.0.). 

Más kutatók,  akik nem Piaget-elméleti  elkötelezettségűek  voltak,  inkább  a fejlődési,  
az  életkor-függő  változásokat  tanulmányozták  a  gyerekek  analógiás  problémamegoldó  
képességében  (Sternberg  és  Nigro,  1980;  Sternberg  és  Rifkin,  1979,  idézi  Rosser,  1994.  
248.  o.).  Ezek  a  kutatók  az  információfeldolgozás perspektívából  vizsgálták  a  specifikus  
gondolkodási  problémák megoldásának  teljesítménye mögött  lévő készségösszetevőket.  A  
komponensek azonosításával  és olyan feladatok kidolgozásával,  amelyek lehetővé tették az 
egyes komponensek  független mérését,  lehetségessé  vált  az  egyének  kognitív  müveletek  
végrehajtására vonatkozó  képességének  pontosabb  összehasonlító  értékelése.  Figyelembe  
kell  azonban venni, hogy bár  a műveletek terület-általánosként  idéződnek  fel, működésük 
azonban változik a feladat tartalmán keresztül. 

Az analógiás gondolkodás  komponensei közül az alábbiakat tekintették relevánsaknak 
a fejlődés szempontjából: 

1.  az analógiában adott terminusok jelentéseinek kódolása; 
2.  az a és b közötti reláció kikövetkeztetése; 
3.  az a és c terminusok közötti reláció leképezése 
4.  és egy analóg reláció b terminusra való alkalmazása a megoldás  létrehozásához.  

A leképezés komponens  az, amely megköveteli a magasabb rendű relációk felismerését.  A  
fiatalabb  gyerekek  felismerik  az  alacsonyabb  rendű  relációkat  (a  és  b  között),  de  a  
magasabb  rendű  hasonlósági  relációkat  nem  látják  tisztán.  A  váltás  kb.  12  éves  korban  
következik  be.  Tehát  nemcsak  a  Piaget-inspirálta  kutatás  mutatta  ki  ezt  a  hatalmas  
változást  az  analógiás  gondolkodás  fejlődésében  (lásd  Gentner,  1988;  1989).  Ha  ezt  
feltételezzük,  akkor  arra  következtethetünk,  hogy  az  analógiás  gondolkodás  tükrözi  a  
terület-általános kognitív funkciót,  és az fejlődik  (Rosser,  1994. 248. o.). 

A  mérések  tapasztalatai  (pl.  Goswami,  1991)  azt  mutatták,  hogy  a  fiatal  gyerekek  
gyakran  választják  a  tematikuson  összetartozó  csoportokat  a  szóanalógia  feladatok  
megoldásakor (pl. kutya és csont). A  fiatal  gyerekek ugyanis gyakran előnyben részesítik a 
tematikus  összetartozást  a  kapcsolatok  más  formáival  szemben,  beleértve  a  kategorikus  
összetartozást.  Tudáshiány  esetén  azonban  a  helyes  válaszadás  kényszere  később  is  
elősegítheti  a  tematikus  választást  mint  visszatérő  stratégia  alkalmazását  (idézi  Rosser,  
1994. 249. o.). 
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Több  bizonyítéka  is  van  a  korai  kompetenciának  a  gyerekek  analógiás  
gondolkodásában  (lásd  pl.  Goswami,  1989).  Goswami  és  Brown  (1989)  a  3-6  éves  
gyerekekkel  végzett  kísérletükben  az  ok-okozati  relációkat  használták  az  analógiák  
alapjául. A 4-6 évesek nagyon sikeresek voltak, míg a 3 évesek csak részben. Azt  találták,  
hogy az analógiás  gondolkodás  mértéke megjósolható az  a  : b-ban megnyilvánuló  oksági  
relációkra  vonatkozó  előzetes  tudásból.  A  klasszikus  analógiafeladatok  esetében  a  kezdő  
relációt kell megérteni, a problémaanalógiák  esetében pedig a forrás- és a célfeladat közötti 
hasonlóságot  kell  észrevenni  (Brown,  Kane  és  Long,  1989;  Crisafi  és  Brown,  1986).  A  
fiatalabb gyerekeknek  több célzásra van  szükségük,  mint  az idősebbeknek  az  általánosítás  
elősegítéséhez (Holyoak, Junn  és Billman,  1984, idézi Rosser,  1994. 249. o.). 

Kimutatták, hogy a korai kompetencia észlelését befolyásolja  az ismeret-effektus. Ha 
a  tanulók  rendelkeznek  a  megfelelő  ismeretekkel,  sikeresen  oldják  meg  az  
analógiafeladatokat.  Az  ismeret-effektusok  nagyon  jól  magyarázhatják  az  individuális  
különbségeket  a sikerben, mint a feladat-tartalomra vonatkozó szakértelem  egy funkcióját. 
A  szakértelemre  vonatkozó  ismeret-effektus nem  lenne  érdekes  a  fejlődés szempontjából 
(habár  akármelyik  nem-megmagyarázott  feladat  eredményezheti  a  kogníció  terület-
általános  nézőpontjának  kétségbevonását).  Amit  látunk,  az  egy  valós  életkorhoz-kötött  
ismeret-effektus,  és  ez  az,  ami  kifejezetten  fejlődési.  Kimutatták,  hogy  az  analógián  
keresztül  megvalósuló  érvelés  képessége  összefügg  a fogalmi  tudássál  (Brown,  1989;  
Vosniadou,  1989),  annak  kidolgozottságával  és  (megjósolható)  fejlődési  útjainak  
különbségeivel  (Keil,  1981,  1989).  Az  élettelen  dolgok  működésére  vonatkozó  fogalmi  
ismereteket például  korán  megértjük  (Gelman,  1990),  és  az analógiás  gondolkodás  korán  
megmutatkozik ezeken a tartalmakon (idézi Rosser,  1994. 249-250. o.). 

A  gyermek  akkor  lehet  képes  egy reláció  terminusok  közötti  transzferére,  amikor  a  
terminusok  ontologikus megkülönböztetése már jól megalapozott.  A  metafora  az  analógia  
egy  formája,  és  a  metafora  megértése  elképzelhető  a  terület-általános  gondolkodás  
kifejeződéseként. Másrészről  azonban,  egy metafora felfogását is  korlátozhatja  a  terület-
specifikus  tudás.  Néhány  metaforát  korábban  megértünk,  mint  másokat,  az  ontologikus  
tudás kidolgozottságának  funkciójaként. Például  „Az elem kimerült.";  illetve „A hazugság 
folyik  a szájából."  metaforák közül az utóbbit később értjük meg, mint az előbbit, mert  az  
absztrakt  dolgok  megkülönböztetése  később  következik  be,  mint  az  élő  és  az  élettelen  
dolgoké (Rosser,  1994. 250. o.). 

Az  ontologikus  tudás:  tudás  arról,  ami  a  világban  létezik  vagy  létezhet.  Az  
ontologikus  ismeretstruktúra  abból  alakul  ki,  amit  az  emberek  a  világban  tapasztalt  
dolgokhoz,  objektumokhoz,  elemekhez  és  eseményekhez  kapcsolnak;  egy  osztályozási  
rendszer,  ami  számításba  veszi  a  dolgok  valós  természete  közötti  hasonlóságokat.  Keil  
(1981,  idézi  Rosser,  1994.  150-151.  o.)  szerint  a  gyerekek  és  a  felnőttek  ontologikus  
tudásstruktúrái  azonos módon jelentősen korlátozva vannak, így a kategóriák  és osztályok 
változatlan  módon  szerveződnek  mindegyikük  esetében.  Az  ontologikus  tudás  
nélkülözhetetlen  a körülöttünk  lévő  világ  intuitív  megértéséhez.  Összefüggést  találtak  az  
ontologikus  tudás  és  a  specifikus  naiv  elméletek  között.  Az  ontologia  képezi  a  fogalmi  
tudás vázát, és a naiv elmélet  ennek a váznak a kidolgozása. Az ontologikus tudásstruktúra 
szolgál  a tudás  alapterületeinek  azonosítására,  szervezi  és magyarázza  a terület-specifikus 
elméleteket,  a  területhez  tartozó  jelenségeket  és  tényeket.  A  gyerekek  képessége  az  
ismeretlen  szavak  kontextusból  származó jelentésének  megértésére  az  ontologikus  tudás  
által befolyásolt. 

A metafora megértéséhez a gyermeknek: 
1.  meg  kell  értenie  a  különböző  terminusok  alapjául  szolgáló  ontologikus  

különbségeket (a terminusok megértése)', 
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2.  tudnia  kell,  hogy  az  állítások  a  terminusok  ontologikus  kategóriáinak  nem  a  szó  
szerinti értelemben vett kombinációját jelentik  (az állítás megértése); 

3.  fel kell ismernie az analógia jelentőségét másként (a reláció  megértése),  
4.  és  a  nem  megfelelő  párosítást  (az  analógia  használatának  megértése  a  

metaforában). 
A  3.  és  4.  lépés  nem  következik  be  az  1.  és  a  2.  hiányában;  és  az  1.  és  a  2.  lépés  
teljesítménye életkor-függő (Rosser,  1994. 250. o.). 

A  terület-specifikus  analógiás gondolkodás  mérésére is történtek már  próbálkozások  
(Alexander  és  Murphy,  1998,  1999).  A  terület-specifikus  problémák  megoldása  azonban  
nemcsak  a  megfelelő  kognitív  folyamatok  működését  követeli  meg,  hanem  a  terület-
specifikus tudásanyagot  is. Ezek  a problémák  a  : b  :: c  : d típusúak,  amelyek  valamilyen  
specifikus  tudásterületről  származó  kifejezéseket  tartalmaznak  (pl.  vörösvérsejtek  :  
erytrociták  ::  leukociták  :  fehérvérsejtek,  Pavlov  :  klasszikus  kondicionálás  ::  Skinner  :  
operáns kondicionálás). 

2.4.2. Az analógiás gondolkodás viszonya az induktív  gondolkodáshoz 

A  pragmatikai  jelentőséggel  bíró  helyzetekben  a  következtetések  létrejöttében  központi  
szerepet játszó  analógia  az  indukció  kutatásának  központi  problémája  (Holland  és  mtsai,  
1986). Az  analógiát  az indukció egyik legfontosabb összetevőjének  tartják (Csapó,  1997a).  
Számottevő  átfedést mutattak ki  az analógiás gondolkodás komponensei  és más  indukciós  
típusok  komponensei  között  (Sternberg,  1977).  Az  induktív  gondolkodás  mechanizmusát  
feltárni  kívánó  vizsgálatok  közül  a  legtöbb  az  analógiákkal  foglalkozott  (pl.  Holyoak  és  
Nisbett,  1988; Klauer,  1990; Sternberg és Gardner,  1983). 

Az  analógiákban  való  gondolkodás,  az  analógiák  értelmezése  és  használata  az  
induktív gondolkodásnak  az  a komponense,  amelyik  legjobban  áthatja  a megismerés  más  
területeit.  Ez  az  az  összetevő,  amelyik  a  legszélesebb  körben  befolyásolja  a  kognitív  
teljesítményeket  (Holyoak  és  Nisbett,  1988;  Stepich  és  Newby,  1988;  Sternberg  és  
Gardner,  1983;  Vosniadou és  Ortony,  1989). Az  analógiáknak  mind  a humán  tantárgyak,  
mind  a  természettudományok  tanulásában  fontos  szerepük  van.  Különösen  a  verbális  
analógiák  sokféle jelentős  összefüggését  sikerült  kimutatni:  például  a tanulók  tanulmányi  
eredményével  (Csapó,  1994b,  1998a),  a  tudás  konvencionálisabb  aspektusaival  
(Kaufmann,  1979).  

Más  értelmezések  szerint  (pl.  Phye,  1990)  az  analógiás  problémák  az  induktív  
gondolkodás egy speciális problémaosztályát  képviselik (lásd 2.4.  ábra). 

Univerzum:  Gondolkodási  készségek 

Feladatterület:  Induktív gondolkodás  Deduktív  gondolkodás  

Problémaosztálv:  Analógiás  Osztályozási  Kategorikus  Lineáris  
problémák  problémák  szillogizmus  szillogizmus  

Részhalmaz:  Ok-okozati  Asszociáció  
összefüggés  + rész-egész 

összefüggés 

2.4. ábra 
Az  induktív és deduktív készségek nem teljes hierarchikus  struktúrája  

(Phye,  1990. 827. o.) 
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Az  induktív  és  analógiás  gondolkodás  mérésének  kialakult  hagyományai  vannak.  A  
vizsgálatok  túlnyomó  részben  egyszerű  papír-ceruza  teszteket  alkalmaznak.  A  
feladatokhoz  többféle  (figurális  /ábrák/,  képi  /sematikus  rajzok,  képek/,  geometriai,  
verbális, materiális /konkrét, manipulálható tárgyak/ és numerikus) tartalmat használnak. A 
feladatok típusát illetően is igen nagy változatosság tapasztalható.  

Az  analógiás  gondolkodás  mérhető  például  szóanalógiákkal,  melyek  lehetnek  
feleletválasztásos  (multiple-choice)  típusúak  és  szabad  asszociációs  (free  association)  
feladatok. 

Használnak  mondat-kiegészítéses feladatokat  is.  A  mondat-kiegészítés  úgy  történik,  
hogy  az  első  tagmondat  két  tényezője  közötti  viszony  felismerése  után  a  második  
tagmondatban adott egy tényezőhöz keresni kell egy másikat,  amely az első  tagmondatban 
felismert  relációban  van  az  adott  tényezővel.  Például  „A fiúk  idővel férfiak  lesznek,  a  
lányok idővel  " (Orosz,  1974.175. o.). 

A  rajz-kiegészítéses feladatok  alkalmazása  is  elterjedt.  Például  két  mértani  alakpár  
közül  az  egyik  hiányos,  és  ezt  kell  kiegészíteni  a  válaszalternatívák  közüli  választással  
(Orosz,  1974).  A  legelterjedtebb teszt  Raven  „Progressive  Matrices"  (fokozatosan  előre  
haladó  táblázatok,  progresszív  mátrixok)  tesztje,  amely  -  mint  a  neve  is  mutatja  -
fokozatosan  nehezedő  feladatokat  tartalmaz.  Megoldásukhoz  az  ábramátrixokban  
elhelyezett  részábrák  közötti  szabályszerűséget  kell  felismerni,  és  ez  alapján  kell  
kiválasztani a válaszalternatívák közül a hiányzó, sorba illő ábrát (Horváth Oy.,  1991).  

A  problémaanalógiák  (lásd  pl.  Antonietti,  2001)  és  a  metaforák  (lásd  pl.  Rosser,  
1994) is alkalmasak az analógiás gondolkodás mérésére. 

A  vizsgálatok  szerint  az  induktív  (és  a  deduktív)  műveletek  fejlődése  főként  
serdülőkor előtt megy végbe, illetve a fejlődés jelentős része az általános iskolás korra esik, 
a  középiskola  évei  alatt  viszonylag  kevés  a változás.  Az  induktív  gondolkodás  fejlődése  
elnyújtott S alakú görbével jellemezhető. A görbe inflexiós pontja az ötödik, illetve hatodik 
osztály idejére tehető, ez az életkor az, ahol a gyorsuló ütemű fejlődés lassulóra vált  át. Az 
ötödik  és  a  kilencedik  osztály  között  belső  átrendeződés  megy  végbe  a  tanulók  induktív  
gondolkodási képességében (Csapó,  1994b,  1997b).  

A  hazai  mérések  során  szignifikáns  különbséget  mutattak  ki  a  különböző  
iskolatípusokban  tanuló  gyerekek  induktív  gondolkodásában  (Csapó,  1998a, 2003).  Ebből  
arra  következtettek,  hogy  a  tananyagnak,  a  tanulásnak,  a  minőségi  oktatásnak  fejlesztő  
hatása  van.  Az  induktív  gondolkodás  tehát  tanítható, fejleszthető  képességnek  tekinthető  
(Csapó,  1994b,  1998a).  Csapó  Benő  (1994a,  1999b)  összegyűjtötte  és  leírta  az  induktív  
gondolkodás fejlesztését  segítő hatásokat és a fejlesztés  során érvényesítendő alapelveket a 
természettudományok  tanításában.  Felhívja  a  figyelmet  az  analógiák  alkalmazásának  
lehetőségeire.  Rámutat  arra,  hogy  többféle  célt  szolgálhatnak  az  olyan  gyakorlatok,  
amelyek  egy  felismert  szabályt,  törvényt,  jelenséget  úgy  helyeznek  el  egy  analógiában,  
hogy  az  a  tudományos  kontextus  és  a  hétköznapi  élet,  a  laboratóriumi  környezet  és  a  
hétköznapi gyakorlat között verjen hidat. 

2.4.3. Az analógiás gondolkodás különböző fajtái közötti összefüggések 

Az  analógiás  gondolkodás,  analógiás  következtetés,  analógiás  problémamegoldás,  
analógiás transzfer kifejezések széleskörűen használatosak  a pedagógiai  szakirodalomban,  
bár  sokszor  egymás  szinonimáiként  és/vagy  nem  következetesen.  Megpróbálták  
megvizsgálni  e  fogalmak  teij edeimi  viszonyait,  és  tisztázni  kapcsolataikat.  Az  egyik  
tisztázandó  kérdés  az  volt,  hogy:  Vajon  az  analógiás  problémamegoldás  az  analógiás  
gondolkodási  képesség  egy  specifikus fajtája  vagy  az  általános  analógiás  gondolkodási  
képesség egy nem specifikus  aspektusa?  

71 



A  legújabb  kísérletek  (pl.  Antonietti,  2000)  eredményei  az  analógiás  gondolkodás  
különböző  formái  között  talált  összefüggéshiányról  számoltak  be.  Míg  az  azonos  
feladatokon belüli  részfeladatok  mindig magasan  korreláltak  egymással,  nem jelentkezett  
tisztán  szignifikáns  korreláció  a  különböző  feladatok  között.  Ebből  arra  következtettek,  
hogy  az  analógiás  problémamegoldás  a  gyerekekben  egy  specifikus  gondolkodásfajta,  
mely  nem  vesz  részt  az  analógiás  gondolkodás  más  formáiban.  Ezt  a  megállapítást  
igazolták  idősebb  egyének  esetében  is. Novick  és Holyoak  (1991)  alátámasztják, hogy  az  
általános  gondolkodási  képesség  pszichometrikus  mérése  előre  jelezheti  az  analógiás  
problémamegoldó  feladatokon  nyújtott  teljesítményt,  azonban  nem  találtak  szignifikáns  
korrelációt  például  egy  összetett  analógiás  matematikai  problémafeladat  és  a  verbális  
analógiateszt eredménye között. 

Úgy gondolták,  hogy  az  analógiás  gondolkodási  képesség  nonverbális  mérése  lehet,  
hogy  megbízhatóbban  előre  jelezné  az  analógiás  problémamegoldás  teljesítményét,  
ugyanis ez esetben a verbális képesség -  ahogy azt a matematikai problémák esetén Novick 
és Holyoak  (1991)  is tanulmányozta,  vagy Duncker  sugárzás problémája esetében  -  nem  
releváns  a  cél  megoldásához.  Az  eredmények  a  reláció  hiányát  mutatták  az  analógiás  
gondolkodási  képesség  nonverbális  mérése  és  az  analógiás  problémamegoldás  
teljesítménye között is egyetemisták és gyerekek körében végzett vizsgálatokban egyaránt.  

Az  általános  analógiás  gondolkodás  és  az  analógiás problémamegoldó  képességek  
viszonylagos függetlenségét  számos  oknak  tulajdonítják  (Antonietti,  2001).  Először  is,  az  
analógiatesztek  itemei  határozottan  megkövetelik  az analógiás következtetést,  ellenben  az  
analógiás problémamegoldás  során egy olyan folyamat játszódik  le,  amelyre  vonatkozóan  
csak  utasítás  van,  és  a  célok  különböző  stratégiák  által  is  megoldhatók.  Másodszor,  az  
analógiatesztek  magukban  foglalják  az  arányos  analógiákról  való  gondolkodást,  míg  az  
analógiás problémamegoldás  olyan folyamatok sorozatát  foglalja magában, mint például  a  
forrás visszakeresése  (felidézése),  a forrásba ágyazott  megoldás  adaptálása  a  célhoz  (lásd  
részletesen a 2.4.5.2.  fejezetben).  

2.4.4. Az analógiás gondolkodás és a transzfer 

Az analógiás  gondolkodás  a hétköznapi  és a tudományos problémamegoldásban  egyaránt  
fontos  szerepet játszik.  Az  emberek  gyakran  alkalmaznak  az új  problémák  megoldására  
megértett  utakat  és  különböző  területekről  származó  ötleteket.  Analógiákkal  próbálják  
megérteni  és  megoldani  a problémát.  Az  analógiás  transzfer  mindennapi  megismerésben  
betöltött  szerepére  egy  példa  lehet  az,  ahogy  egy  kislány  összefoglalta  a  virágok  
locsolásával kapcsolatos  tapasztalatait:  
„A  virágok  olyanok,  mint  az  emberek.  Ha  nem  esznek  semmit  (nem  locsoljuk  őket),  
összeesnek  az  éhségtől.  Ha  túl  sokat  esznek  (gyakran  locsoljuk  őket),  akkor  
megbetegszenek."  (Hatano és Inagaki,  1996, idézi Hatano  és Greeno,  1999).  

Az  analógiás  gondolkodást  úgy  is  definiálják,  mint  az  azonosítás folyamatát  és  az  
összefüggő struktúrák  transzferét  egy ismert rendszerből  (a forrásból)  egy kevésbé  ismert  
rendszerre  (a  célra)  (Vosniadou,  1995).  Vagyis  az  analógia  általában  arra  szolgál,  hogy  
egy  új  területen  alkalmazható  tudást  hozzon  létre  egy jobban  értett  forrástartományból  
átvitt  tudás  révén.  A  rendelkezésre  álló  tudás  alkalmazása  egy  új  helyzetben  lényegét  
tekintve a transzfer  kérdése.  

Az  analógiás  transzferben  részt  vevő  legtöbb alapmechanizmus  egyéb  emlékezeti  és  
gondolkodási feladatban  is működik (Holyoak és Koh,  1987). A  sikeres tanulás függ attól, 
hogy  a  memóriában  már  meglévő  releváns  tudásanyagot  tudjuk-e úgy  azonosítani,  mint  
ami  az  új  megtanulásához  kiindulásként  szolgál  (Barkóczi,  1993.  13.  o.).  A  tanulási  
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transzfer  mértéke  -  mint  az  oktatás  egyik  következménye  -  a  tanulási  potenciál  egyik  
operacionalizálható  mértékének  tekinthető  (Ferrara, Brown  és  Campione,  1986;  Resing,  
1993). 

Az  analógiás  gondolkodás  folyamatainak  megértése  céljából  több,  különböző  
elemeket  és korlátozásokat  tartalmazó  számítógépes  modellt  dolgoztak  ki  (összehasonlító  
bemutatásukat  lásd  Zsigmond  és  Csíkos,  2000),  melyek  segítették  az  analógiás  
gondolkodás  folyamatainak  feltárását,  részletesebb  megismerését.  Több  kísérlettel  is  
alátámasztották e modellek  érvényességét.  

A  kutatók  azonban  különbözőképpen  vélekednek  arról  a  kérdésről,  mi  lehet  az  
analógiás  transzfer  közvetítője.  Gick  és  Holyoak  (1980)  szerint  az  analógiás  transzfer  
közvetítője egy  általános  „problémaséma ",  amely két  analóg rendszerből  absztrahálható.  
A két analógban közös  absztrakt  struktúra a probléma általános típusának reprezentációját  
előidéző  alappá  (támaszponttá)  válik,  amely  révén  hasonló  megoldások  válnak  
lehetségessé.  Az  indukciós problémakategória  mellékterméke  lehet  annak  a  folyamatnak,  
amelyben egy analógiát egy probléma megoldásához használunk fel (Winston, 1980). 

Gick  és  Holyoak  (1983)  azt  találták,  hogy  az  indukciós  problémakategória  nagy  
szerepet  játszik  a  távoli  problématerületek  közötti  eredményes  transzferben,  vagyis  a  
világos  indukciós  séma  elősegíti  a  transzfert.  Ez  azt  jelenti,  hogy  egy  absztrakt  
problémakategória  nagyobb  mértékű  területek  közötti  transzfert  eredményez,  mint  egy  
egyszerű  konkrét  forrásanalóg.  Egy  problémakategória  szabályokat  hoz  létre  a  
„magpéldák"  osztályozásához,  így  a  későbbi  példák  problématípusokba  sorolhatók.  Az  
előzetes információ problémaorientáltsága,  azaz a transzfernek megfelelő feldolgozása az, 
ami elősegíti a problémamegoldást  -  ám ez csak akkor következik be, ha tartalmuk közös, 
és  a  folyamatok  is  hasonlóak.  Az  információ  problémaorientált  megszervezése,  
problematikus  megfogalmazása  a  transzfer  szempontjából  döntő  tényező  (Bransford,  
Franks,  Vye és Sherwood,  1989).  

Az analógiás  transzfer  értelmezésének kétféle megközelítése  terjedt el. A  szintaktikus  
megközelítés (Falkenhainer, Forbus  és  Gentner,  1989;  Gentner,  1983) szerint  az, hogy mi 
kerül  illesztésre  a  szituációk  között,  csak  a  tudásreprezentációk  szintaktikai  
tulajdonságaitól  függ,  tekintet  nélkül  a  tartományok  speciális  tartalmára  vagy  a  
megvalósítandó  célokra.  Az elmélet  szerint  az illesztés  három szintaktikai  szabály  alapján  
valósítható  meg:  (1)  a tárgyak  eltérő  tulajdonságainak teljes  figyelmen kívül  hagyásával,  
(2) a tárgyak közötti viszony megőrzésével,  (3) olyan viszonylatok preferálásával, amelyek 
egy  koherens  rendszer  részei.  Ez  utóbbi  szabályt  nevezik  a  szisztematikusság  elvének.  
Gentner  (1989)  szerint  a  forrásanalóghoz  való  hozzáférést  elsősorban  a  felszíni  
hasonlóság,  az  illesztést  pedig  a  strukturális  hasonlóság  befolyásolja.  A  forrásanalóghoz  
való  hozzáférést  a  „memóriában  való  horgászáshoz"  hasonlítja,  ahol  nem  lehet  tudni,  
milyen  hal  fog  a  horogra  akadni.  Gentner  azt  is  kimutatta,  hogy  a  fenti  szabályoknak  
megfelelő  analógiákat  könnyebb  megérteni  és  használni  (Gentner  és  Toupin,  1986).  
Johnson-Laird  (1989)  a  kreatív  gondolkodásban  szerepet  játszó  mély  analógiákkal  
kapcsolatban  Gentnerrel  szemben  azt  feltételezi,  hogy  nem  a  vak  véletlen  (random  
generálás)  alapján  történik  a  távoli  forrástartomány  releváns  analógjának  megtalálása,  
hanem az evolúcióhoz hasonlóan egy többfázisú folyamat során. 

A pragmatikus  megközelítés  (Holland  és  mtsai,  1986;  Holyoak,  1985)  szerint  az  a  
hasznos  forrásanalóg,  amelynek  a megoldandó  célproblémával  közös,  a  céllal  kauzálisan  
összefüggő  tulajdonságai  vannak.  Holyoak  és  munkatársai  kutatásaik  alapján  arra  az  
eredményre jutottak, hogy spontán analógiás transzfer leginkább akkor fordul elő, amikor a 
célprobléma  több  -  akár  felszíni,  akár  mélyszerkezeti  -  vonásban  megegyezik  a  forrás-
analóggal. Megkülönböztetésük  szerint  a forrásanalóg spontán  felidézését mind  a felszíni, 
mind  a  strukturális  hasonlóság  befolyásolja,  de  ha  már  felidéződött  az  adekvát  
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forrásanalóg, akkor  a további  illesztést  és alkalmazást  már  csak  a strukturális  -  s benne  a  
pragmatikus  -  hasonlóság  irányítja  (Gick  és  Holyoak,  1983;  Holyoak  és  Koh,  1987).  
Holyoak  és  Thagard  (1989)  az  analógiás  illesztésre vonatkozóan  kidolgozták  az analógia 
tényelméletét,  amely  a  többi  elmélettel  szemben  tekintetbe  veszi  a  dolgok  állását  (a  
tényeket) és a jelentést is. 

A  különböző  területek  közötti  transzfer  közvetítésében  a  sémák  szerepét  emelik  ki.  
Úgy  látják,  hogy  a  sémák  ebből  a  szempontból  azért  jelentősek,  mert  könnyebben  
felidézhetők,  mint  az  egyedi  problémák.  Különösen  akkor  nehéz  azonosítani  a  számba  
jöhető analógokat, ha azok egy nagy memóriarendszerben vannak elrejtve, s ha a forrás- és 
a célanalóg kontextusa különböző, valamint ha több szempontból feltűnően különböznek. 

Phye  (1990)  a  séma  két  szintjét  azonosítja,  mint  az  analógiás  gondolkodási  
stratégiák  memóriaalapú  transzferének  alapját: (1) egy általános  heurisztikus  stratégiát a 
verbális  analógiák  megoldására  és  (2)  egy  cselekvési  stratégiát  az  ok-okozati  analóg  
problémák egy specifikus osztályának megoldására.  

Carbonell  (1983)  szerint  a problémaanalógiák  a kiindulási  helyzetek,  a célhelyzetek 
és a megoldás korlátain  alapuló  indexált sémák szerint  rendeződnek  el. Ezért  a probléma-
orientált elsajátításnak fontos hatása van arra, hogy spontán tudjuk használni  azt,  amit már 
megtanultunk.  A  célszituáció  valamennyi  szempontját  meg  kell  adni  ahhoz,  hogy  egy  
analóg  problémát  megoldó  személy  képes  legyen  előhozni  a  kellő  sémát.  A  célszituáció  
szempontjai ez esetben felidézési jelzőingerként szolgálnak (Schank, 1982). 

Duncker  (1945)  óta  ismert,  hogy  a  jobb  és  a  gyengébb  problémamegoldók  (a  
„szakértők",  illetve  az  „újoncok")  különbözőképpen  reprezentálják  a  probléma-
információt.  A  gyengébb  problémamegoldók  reprezentációja  elsősorban  a  probléma  
feltűnő,  felszíni  vonásairól  tartalmaz  információt.  A  jobb  problémamegoldók  
reprezentációja a felszíni információk mellett tartalmaz mélyszerkezeti  információt is,  ami 
a  probléma  absztrakt,  a  megoldás  szempontjából  fontos  vonásait  tartalmazza.  Ez  a  
mélystruktúra-információ  tartalmazza  mind  a  magasabb  rendű  relácionális  információt  
(amit  az  analógia  szintaktikus  elmélete  hangsúlyoz),  mind  a probléma-megoldási  célokat  
(amit  a  pragmatikus  elmélet  hangsúlyoz).  A  kutatók  szerint  a  szakértelem  is  fontos  
meghatározója lehet az analógiás transzfernek (pl. Chi, Feltovich  és Glaser,  1981). Novick 
(1988)  a  szakértelem  és  a  képesség  nagymértékű  korrelációját  mutatta  ki.  Véleménye  
szerint  az  egyéneket  arra  kell  tanítani,  hogy fordítsanak  nagyobb figyelmet  a  probléma  
mélyszerkezeti  vonásaira.  

2.4.5. Az analógiás  problémamegoldás  

Az  analógia  módszerének  tipikus  alkalmazási  terepe  a  problémamegoldás.  Ez  a  terület  
régóta és napjainkban is igen kutatott. Az analógiás problémamegoldás nem más, mint egy 
ismert  forrásprobléma  megoldásának  hasznosítása  egy  új  célprobléma  megoldásához  
(Holyoak és Thagard,  1989). Az analógiás gondolkodás következtető mechanizmusa ebben 
az  értelemben  azon  a  feltételezésen  alapul,  hogy  hasonló  problémáknak  hasonló  
megoldásaik  vannak.  Az  analógiás  problémamegoldás  kísérleti  kutatása  hozzájárulhat  
ahhoz,  hogy megértsük  azoknak  a  szituációknak  a pszichológiai  sajátosságait,  amelyeket  
mint ismerős megoldásokat alkalmazunk egy új probléma esetében. 

Már  régóta jól  ismert  az  a  séma,  amely  szerint  az  analógia  például  a  nehezebb  
matematikai  problémák  megoldására  használható  (Pólya,  1988).  A  problémamegoldás  
menete ez esetben a következő. Először kitűzünk egy egyszerűbb, analóg problémát  és azt 
megoldjuk.  Azután  az  egyszerűbbet  modellként  használjuk  ahhoz,  hogy  az  eredeti,  a  
nehezebb  problémához  eljussunk,  vagyis  az  egyszerűbb  probléma  megoldása  mintául  
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szolgál  a  nehezebbhez.  Ehhez  még  egyszer  át  kell  gondolni  az  egyszerűbb  probléma  
megoldását,  és  olyanná  kell  formálni,  hogy  követésre  alkalmas  legyen  a  nehezebb  
probléma megoldásakor. Végül következik  az eredeti feladat megoldása  az előzőleg kapott 
modell segítségével. A tapasztalatok  szerint  ez a módszer eredményesen alkalmazható más 
tudományokban is. 

A problémamegoldás  tapasztalatai  továbbá  azt  mutatták,  hogy  sok problémát  együtt  
könnyebb  megoldani,  mint  egy  egyedi,  elszigetelt  feladatot,  amennyiben  azokat  jól  
összhangba  hoztuk  egymással.  Pólya  György  (1988)  szerint  eredeti  problémánk  ilyenkor  
egy  problémasereg  tagjává  válik,  melyeket  szoros  analógia  fűz  egymáshoz,  és  néhányat  
már meg is oldottunk  közülük.  Ha a kiinduló  állapotot  -  amikor kiszakítva  állt  előttünk a  
probléma  -  összehasonlítjuk  azzal,  amikor  az  a  problémaseregbe  van  beágyazva,  azt  
hisszük, hogy előbbre tartunk a megoldásban. 

Sok  kutató  (pl.  Langley  és  Jones,  1988)  szerint  a  hosszú  távú  memóriában  lévő  
struktúráknak  ahhoz,  hogy  analógként  előhívhatók  legyenek,  indexelve  kell  lenniük  egy  
adott  problémához.  Feltételezik  ugyanis,  ha  sok,  jól  indexelt  tudás  van  a  hosszú  távú  
memóriában, akkor, ha az illető új helyzettel találkozik, s erről létrehoz egy reprezentációt, 
az  az  aktiváció  terjedésével  egy régebbi  séma  aktivációját  a küszöb  fölé  „löki",  így  az  a  
munkamemóriába  kerül.  Az  analógia  segítheti  a  tanulókat  abban  is,  hogy  a  
problémamegoldás  során fejlődjön  kreatív  (alkotó)  válaszadásuk,  és  hozzájárulhat  az  új  
információ  megőrzéséhez.  E  két  funkciót  azáltal  tölti  be,  hogy  segíti  a  használókat  a  
meglévő gondolatkészletek megszakításában és az absztrakt fogalmak elsajátításában. 

Gick és Holyoak  (1983)  Duncker  (1945)  „sugárzás problémáján" alapuló  munkájuk  
(az  energia-összpontosítás  koncepció  használata  egy  daganat  besugárzásához  vagy  egy  
erőd  bevételéhez)  kapcsán  rámutatnak  arra,  hogy  a  tanulóknak  ahhoz,  hogy  megfelelő  
sorrendben megoldják  az új,  a korábbiakkal  kapcsolatban  lévő problémát,  szükségük  van  
egyrészt egy, a korábbi tudásukban meglévő, jól kidolgozott  sémára, másrészt pedig arra a 
képességre, hogy az új problémát mint a korábbi  szituációhoz hasonló jelenséget  és mint a 
séma létező  lehetséges  esetét tudják azonosítani,  azaz előhívják az  „új probléma  egy régi 
sémára " leképezési folyamatokat. Gick és Holyoak (1983. 33. o.) azt íiják, hogy „....ha egy 
aktuális szituáció összefüggésben van a korábbi tudással, ha a megfelelő szempontból  ok-
okozati  kapcsolatban  kódolódtak  egy  absztrakt  szinten,  akkor  ez  a  szituáció  olyan  
potenciállal bír, amely kapcsolatba hoz egy új analógiát  egy távoli  területtel." Ha  azonban  
egy  szemantikusan  különböző  analóg után  kell  megoldani  a  sugárproblémát  (ahogy  ez  a  
jelen  kísérletben  is  történt),  akkor  szükséges  felhívni  a  kísérleti  alanyok  figyelmét  arra,  
hogy használják az analóg történetet  az új probléma megoldásához,  e nélkül  ugyanis  nem 
tapasztaltak  nagyobb  mértékű  teljesítménynövekedést.  Holyoak  és Koh  (1987)  kísérleteik  
során  kimutatták,  hogy  ha  az  analóg  történet,  amit  alkalmaztak,  szemantikusan  hasonló  
volt  Dunker  „sugárzás problémájához",  akkor  az  elmesélt  történet  és  a probléma  felszíni  
szerkezetének hasonlósága elősegítették az analógiás  transzfert.  

2.4.5.1. Az analógiás problémamegoldás  kísérleti vizsgálata 

Az  analógiás  problémamegoldás  tanulmányozása  céljából  ún.  standard  kísérleti  eljárást  
szokás alkalmazni  (részletes leírását lásd  Gick és Holyoak,  1980,1983). A rosszul-definiált 
problémák  látszanak  a  legmegfelelőbbeknek,  mint  célproblémák,  abból  a  célból,  hogy  
tanulmányozzák,  hogy  egy  analógiaforrás  előzetes  ismerete  hogyan  befolyásolja  a  
célprobléma  megoldását.  A  rosszul-definiált  problémák  -  mint  a  tudományos  és  a  
mindennapi  problémák  -  tág  körűen  értelmezhető  problémák,  amelyeknek  a  célja  
határozatlan (vagy nagyon absztrakt  szinten meghatározott),  amelyekben sok operátor van, 
ami  a megoldáshoz  vezet,  és  nem  ismert,  hogy mely  információ  fontos, így  a  lehetséges  
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megoldás  tervei  jelentékeny  mértékben  eltérőek  lehetnek.  Duncker  (1945)  sugárzás  
problémáját  gyakran  alkalmazták  az  analógiás  problémamegoldás  tanulmányozására  (pl.  
Gick  és  Holyoak,  1980,  1983;  Holyoak  és  Koh,  1987).  Ezzel  izomorf  feladatok  az  erőd 
bevétele, a tűzoltás és a mesterséges tó szituáció. 

Az  analógiás  problémamegoldás  tanulmányozására  alkalmazott  kísérleti  eljárás  
visszatükrözni  látszik  -  még  ha  magában  foglal  nyilvánvaló  egyszerűsítéseket  is  -  az  
átlagos  (mindennapi)  szituációk  lényeges  sajátosságait,  amelyekben  találkozunk  a  
forrásinformációval,  amely  változatos  közbeiktatott  események  után  áthelyezhető  a  
későbbi  célproblémára.  

A standardizált  kísérleti eljárás megvalósítása során azt találták, hogy 
-  a  forrástörténet  elsődleges  bemutatása  eredményezi  a  résztvevők  irányulását  a  

forrásban leírt specifikus megoldási stratégiák felé (Gick és Holyoak,  1980);  
-  a forrás és  a cél közötti  nagyobb  és mélyebb hasonlóság  gyakrabban  idézi  elő  az  első  

szituáció megoldási elveinek transzferálását a másodikra (Gick és Holyoak,  1980);  
-  a vizuális  források csak  akkor  segítik  elő  a problémamegoldást,  ha  azokat  a probléma 

előtt mutatják be,  és kihangsúlyozzák  a megoldás  strukturális  alapelveit  (Beveridge  és  
Parkins,  1987);  

-  egynél  több  forrás  bemutatása  segíti  a  problémamegoldást  (pl.  két  történetforrás  
hatásosabb, mint egy történet önmagában) (Gick és Holyoak,  1983);  

-  egy  analógiás  történetnek  egy  képpel  összepárosított  bemutatása  nem  hatásosabb  a  
problémamegoldásban,  mint  egy történetanalógia  vagy egy képi  analógia  egymagában  
(Beveridge és Parkins,  1987; Gick és Holyoak,  1983);  

-  a  forrásból  a  célba  való  transzfert  módosítják  a  hozzáadott  tanácsok,  célzások,  
absztrakt alapelvek (pl. Gick és Holyoak,  1983), metakognitív tanítások.  

A fentieken  kívül előnyös hatással bírnak a problémamegoldás  olyan faktorai,  mint  
-  a  forrásterület  tulajdonságai,  például  az  ellentétes  tartalom-független  és  tartalom-

specifikus források (Bassok és Holyoak,  1989);  
-  a forrás bemutatásától  a cél bemutatásáig tartó idő (pl. Spencer és  Weisberg, 1986); 
-  a nyelv, amelyen a forrás és a cél adott (Bernado,  1998);  
-  a  forrás  és  a  cél  bemutatásának  kontextusa  (Spencer  és  Weisberg,  1986)  (Antonietti,  

2001). 
Az  érdeklődés  a  különböző  fokú vagy  fajtájú forrás-cél  megfelelésekkel  -  például  

azonosság  szemben  a  hasonlósággal,  felszíni  hasonlóság  szemben  a  szerkezetivel  (pl.  
Chen,  1996;  Holyoak  és  Koh,  1987),  elkülönítő  hasonlóság  szemben  a  szintetizálóval,  
hasonló  történetvázlat  és  tárgy  szemben  a  nem  hasonlóval  megfelelések,  szó  szerinti  
értelmezés szemben a távoli analógiákkal, rejtett analógiák  szemben a  megnyilvánulókkal,  
vagy  különböző  fajtájú  felszíni  hasonlóságok  -  vagy  az  analógia  és  a  cél  kényszerei  
közötti megfelelésekkel előidézett hatásokra irányult. Habár a megvizsgált  területek  széles  
spektrumot fognak át, még mindig maradtak megoldatlan kérdések. 

2.4.5.2. Az analógiák  kiépítése  

Az analógiás problémamegoldás  nem következik be spontán 

Köztudott,  hogy  az  embereknek  nem  sikerül  a  forrásban  leírt  megoldási  eljárás  spontán  
transzferálása a célra, ha nem kapnak útbaigazítást a forrás-cél összefüggésre vonatkozóan. 
Néhány tanulmány rámutatott  arra, hogy specifikus feltételek esetén a résztvevők követték 
a  forrásban  leírt  megoldási  alapelveket  a  célra  való  átvitelkor  akkor  is,  ha  nem  kaptak  

76 



explicit  célzást.  Habár  ez  azokban  az  esetekben  fordult főleg elő,  amikor  a forrás nagyon 
hasonló volt a célhoz (Gick és Holyoak,  1983).  

Ha kizáijuk azt  a néhány esetet,  amelyben  a kísérleti  beavatkozások  megteremtették  
azokat  a  feltételeket,  amelyek  különösen  előnyösek  voltak  a  forrás-cél  kapcsolatok  
kiemelésében  (pl.  Gick  és  Holyoak,  1983),  a  tanulmányok  megegyeznek  abban  a  
megállapításban, hogy csak a forrásinformáció szolgáltatása nem elegendő  ahhoz, hogy az 
alanyok  használják  azt  az  új  probléma  analógiás  megoldására.  Ez  a  következtetés  
megegyezik  azokkal  a  kísérleti  eredményekkel,  amelyekben  a  célproblémák  bemutatása  
előtt  a  kísérleti  személyeknek  feltárták  a  célok  megoldásához  szükséges  információkat.  
Ezekben  a  vizsgálatokban  az  előzetesen  adott  információ  csak  akkor  volt  hatásos  a  cél  
megoldásában,  amikor  az  egyéneket  tájékoztatták  a korábban  bemutatott  információ  és  a  
célok közötti összefüggésről (Antonietti, 2001). 

Új problémával  szembesülve  az  emberek  igen kis része képes  csak  spontán  módon,  
figyelmeztetés nélkül hozzáférni ahhoz a releváns információhoz, amely rendelkezésére áll  
(ez  ún.  hozzáférési  kudarc jelensége).  Igazolódott,  hogy pusztán  a múlt  tapasztalata  nem  
elégséges a problémák megoldásához, ha a hozzáférés nehézségekbe ütközik. Feltételezték 
valamilyen  gyakorlási  transzfer,  valamilyen  műveleti  eljárás  létezését,  mivel  a  múltbeli  
tapasztalat akkor is segítette a problémamegoldást,  amikor a vizsgált problémák között sem 
tartalmi hasonlóság,  sem olyan mélystruktúrabeli  analógia nem volt, mint például  Gick és 
Holyoak  (1980,  1983)  híres  vizsgálataiban.  Ez  utóbbi  kísérletekben  Dunker  (1945)  
röntgensugárzás  problémáját  (cél)  kellett  megoldani  egy (az  erdőd  bevétele)  vagy két  (az  
erőd  bevétele  és  a  tűzoltás)  forrástörténet  bemutatása  után.  Mindhárom  probléma  
megoldása  az  energia-összpontosítás  koncepción  alapult.  Igazolódni  látszik  az  a  
megállapítás,  hogy  az  ember  nem,  vagy  csak  csekély  mértékben  képes  okulni  mások  
bölcsességeiből,  de  képes  tanulni  saját  tapasztalataiból.  Ez  a  tapasztalat  műveleti,  azaz  
procedurális,  és nem  feltétlenül  tudatos  (Barkóczi, 2001).  Az  is  tapasztalati  tény,  hogy  a  
tudás különböző területeken  történő megjelenésének minősége arányos  a  gyakorlottsággal  
(D. Balogh, 2002). 

Általában  nehéznek  találjuk,  hogy  spontán  módon  hozzáférjünk  különböző  
területekről  származó  releváns  forrásanalógokhoz.  Többen  is  vizsgálták  azokat  a  
feltételeket,  amelyek  mellett  képessé  válunk  spontán  módon  használni  egy  emlékezetben  
tárolt, ismert analógot, amikor új problémával találkozunk. 

Holyoak  és  Koh  (1987)  azt  tapasztalták,  hogy  a  spontán  analógiás  transzfer  
előfordulása  akkor  a  legvalószínűbb,  amikor  a célprobléma  több  vonásban  megegyezik a 
forrásanalóggal.  Megállapították  továbbá,  hogy  egy  kizárólag  absztrakt  strukturális  
vonásokra alapozott analógia észrevétele ritka esemény a kezdő problémamegoldóknál.  Az  
is  bizonyított,  hogy  csak  a  forrásinformáció  szolgáltatása,  illetve  megközelítése  
önmagában nem elegendő  ahhoz, hogy az alanyok használják azt az új probléma  analógiás  
megoldására.  Szükség  van  arra  is,  hogy  az  alanyok  tudatában  legyenek  a forrás  és  a  cél  
közötti  összefüggéseknek.  Amikor  az  emberek  megteremtik  a  forrás  és  a  cél  közötti  
kapcsolatot,  le  tudják  képezni  a  forrást  a  célra,  a  forrásban  leírt  megoldási  eljárást  
transzferálják az új problémára a megfelelő műveletek  eszközeivel.  Ezek a megállapítások 
jelentősek  a  tanítás  szempontjából  is.  Például  Vosniadou  és  Schommer  (1988,  idézi  
Antonietti,  2001) beszámoltak  arról, hogy  az  analógiák  alkalmazása  a tanulók  körében  az  
új  tartalmak  megtanulásának  segítése  céljából  akkor  hatékony,  amikor  egy  utasítás  
elősegíti, hogy az alanyok leképezzék az ismerős szituációt (ami forrásként működik) az új 
szituációra  (a  célra).  Az  eredmények  azt  mutatják, hogy  a  célzások  valószínűleg  jobban  
hozzájárulnak a tanulás  eredményességéhez,  a forrás-cél  közötti  összefüggés  tudatosulása  
miatt, mint az ismerős anyag felidézése.  Azt javasolják, hogy a tanulók  múltból  származó  
tapasztalatainak  tanulási  környezetben  való  felhasználásának  elősegítésére  az  előzőleg  
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megtanult információkra való emlékeztetés mellett fordítsanak  a tanárok kellő figyelmet  a  
már elsajátított ismeretek és az új szituáció közötti kapcsolatok tisztázására  is.  

Mások  (pl.  Burnstein,  1986;  Gick  és  Holyoak,  1983)  azt  emelik  ki,  hogy  a  
többforrású  analógok  segíthetik  a  távoli  területekről  származó  analógok  spontán  
észrevételét. 

Az aktiválás és a tudatosság elkülönítése  

A kísérleti  alanyok  csak  akkor  tudták  alkalmazni  a célprobléma megoldásához  a forrásba 
beágyazott  megoldási  stratégiát,  amikor  tudatában  voltak  a  forrás  és  a  cél  közötti  
összefüggésnek. Az  a következtetés  vonható  le, hogy  a  kritikus  elem,  amely  akadályozza  
az analógiával való problémamegoldás transzferét az, ami megvalósítja  a forrásinformáció 
célszituációhoz  való  viszonyítását,  és nem a forrásmemória aktiválása  a célprobléma  alatt  
(Antonietti, 2001). 

Megelőző kísérletek is azt mutatták, hogy az emlékeztetés önmagában nem idézi elő, 
hogy az emberek a forrást a cél megoldásával  összefüggésbe hozzák. Habár lehetséges  az,  
hogy a résztvevők  azért  nem  adtak  analógiás választ, mert  az  emlékeztető  instrukciók  túl  
általánosak  voltak,  és  nem  eléggé  fókuszáltak  a  cél  megoldásához  releváns  elemekre.  
Továbbá,  az  emlékeztetés  feltételekben  a  forrásinformáció felidézésére tett  erőfeszítés  és  
annak lehetséges későbbi hasznosítása a cél megoldásában interferálhatnak egymással.  

A forrás  megközelítését nem befolyásolja a szemantikai célzás 

Azok  a kísérletek,  amelyekben  a  forrás és  a  cél  szemantikusan  nem  volt  összefüggő,  azt  
mutatták,  hogy a forrástörténetbe ágyazott  megoldási  alapelvek  csak  akkor  alkalmazhatók  
a  különböző  területek  közötti  izomorfikus  célproblémához,  ha  a  forrás-cél  kapcsolatról  
tudomásunk  van.  Vagyis  a  forrás  egyszerű  aktiválása  közvetlenül  a  célfeladat  előtt  vagy  
alatt  hatástalan  az  analógiás  transzfer  fokozásában,  kivéve,  ha  célzással  kísért,  amely  
javasolja a forrás-cél hasonlóságainak vizsgálatát. Újabb kísérletek során azt találták, hogy 
még  olyan  esetekben  sem fordult  elő  spontán  transzfer,  amikor  a forrás  és  a  cél  azonos  
elemeket  tartalmazott,  és  ezeknek  az  elemeknek feltűnő  vonása  volt,  hogy  fokozatosan  
gazdagodtak,  olyannyira,  hogy  mind  a forrás,  mind  a  cél  alapjául  szolgáló  megoldási  
sémát mélyen magukban foglalták  (Antonietti, 2001). 

Az analógiás problémamegoldás  fázisai  

Az  analógiás problémamegoldás  öt alaplépését különítik  el  általában:  (1) a forrás és a cél 
mentális  reprezentációjának  megalkotása  (reprezentáció,  kódolás);  (2)  a forrásnak, mint  a  
célhoz  potenciálisan  releváns  analógnak  a  kiválasztása  (előhívás,  kiválasztás,  
megközelítés);  (3) a forrás és a cél komponenseinek  illesztése (illesztés,  leképezés);  (4) az 
illesztés kiteij esztése a cél megvalósításához (adaptáció, felhasználás, alkalmazás) és (5) az 
általános  tudás  indukciója,  amely  megkönnyíti  más  hasonló  problémák  megoldását,  új  
ismeretstruktúrák  létrehozása  (sémaformálás,  sémaindukció,  következtetés)  (Holyoak,  
1984; Holyoak  és Koh,  1987).  Megállapítják, hogy ezeknek  a lépéseknek  nem kell  merev  
sorrendet tartaniuk, és sokféle kölcsönhatásban lehetnek egymással (pl. a kiválasztás lépése 
megkívánhat néhány előzetes illesztést). 

Az  öt  lépés közül  először  a forrásanalóg  kiválasztására  fordítottak nagy figyelmet,  
bár e lépés értelmezése a legkevésbé tisztázott. A potenciálisan elfogadható forrásanalógok 
kiválasztását  több  mechanizmus  alapján  tartják  lehetségesnek.  Keletkezhetnek  a  
forrásanalógok  a  cél  szisztematikus  átalakításával,  de  a  forrást  közvetlenül  a  tanár  is  
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nyújthatja  (Gentner  és  Gentner,  1983).  Több  analógiamodell  elkerülte  az  analógia-
alkalmazás  e  lépésének  vizsgálatát,  egyszerűen  feltételezte,  hogy  a  tanár  adja  a  forrás-
analógot, és jelzi annak relevanciáját a cél szempontjából (pl. Burnstein,  1986).  

A  spontán  transzfer  hiánya  az  analógiás  problémamegoldásban  azt  sugallja,  hogy  
alapvető  különbség  van  azon  fázisok  között,  amelyben  az  egyének  megközelítik  a  
forrásinformációt,  és  amelyben  használják  azt  a  cél  megoldásának  levezetéséhez.  
Lehetséges ugyanis,  hogy  az  alanyok  a forrásinformációt megközelítették,  de nem  sikerül  
transzferálniuk  azt  a  célra,  mert  nem  tudják  azt  helyesen  leképezni  a  célra.  Fordítva  is  
lehetséges,  az  alanyok  tudhatják  alkalmazni  a  forrásinformációt  a  célhoz,  azonban  nem  
tudják megközelíteni  azt  a  bizonyos  információt  a  problémafeladat  alatt.  Ahhoz,  hogy  a  
spontán  transzfer  bekövetkezzen,  mindkét  folyamatnak  elő  kell  fordulnia.  Habár  a  
megközelített  forrásinformáció  önmagában  nem  garantálja  annak  sikeres  használatát,  
mégis a korábban tapasztalt  szituációk felelevenítésének sikertelenségét tekintik sokszor az 
analógiás  problémamegoldás  legnagyobb  akadályának  (Antonietti,  2001).  A  kiválasztás  
vitatott  fázis. A forrás közlését  (megfigyelését,  észlelését)  és visszakeresését,  sőt  egyesek  
szerint  az  emlékeztetést  egyaránt  magában  foglalja. Általában  a  szerzők  eltérő  nézeteket  
képviselnek e fázison belüli elkülönítésekkel kapcsolatban (lásd Antonietti,  2001).  

Tény, hogy  az analógiás problémamegoldás  többirányú  reprezentációkat  tartalmazó  
kognitív  építkezést  kíván  meg,  amely  azonban  koherens  egésszé  integrálódik.  A  keresés  
kétirányú  folyamat  (a  problémahelyzet  elemeiből  előrefelé,  illetve  a  céltól  hátrafelé  
irányuló  keresés),  amely  a  tudás  alkalmazásában  bizonyos  fokú  párhuzamosságot  kíván  
meg (Holyoak és Thagard,  1989), és jól magyarázható a PDP modellel. 

Visser  (1992)  a  megoldás  elérésének  szakaszára  fókuszálva  az  analógia  
használatának  két  típusát  azonosította:  (1)  az  eljárás-végrehajtási  szintet  (elteijedt  
probléma  megoldása)  és  (2)  az  eljárás-kezelési  szintet  (az  eljárás-végrehajtás  kognitív  
irányítása).  A  fő  különbségek  a  két  típus  között  az  analóg  elérésének  céljára  és  a  
visszakeresés orientációjára vonatkoznak. 

Az analógiás leképezés nem folyamatosan  előrehaladó folyamat 

Korábban  a  forrás megközelítésének  fázisát próbálták  hangsúlyozni.  Újabban a  leképezés  
fázisára  terelődött  a  figyelem.  A  leképezés  felfogható  úgy,  mint  egy  folyamatosan  
előrehaladó mechanizmus, amely megengedi az új hasonlóságoknak a korábban találtakhoz 
való hozzáadásán keresztül a forrás-cél hasonlóságok fokozatos kiteij esztését, amely végül 
a  forrás-cél  egymást  részben  átfedő  kiegészítésén  át  vezet  a  forrásban  leírt  megoldási  
stratégia célproblémához való  alkalmazásához.  

Az  önelemző  beszámolók  és  a  hangos  gondolkodás  kísérletek  adatai  nem  vezettek  
annak az állításnak az igazolásához, hogy az analógiás leképezés folyamatos  előrehaladás.  
Van  Lehn  (1998,  idézi  Antonietti,  2001)  rámutatott  arra,  hogy  a  jó  feladatmegoldók  
esetében  a forrás-cél megfeleltetések hirtelen valósultak meg,  a résztvevők  közvetlenül  az  
után, hogy  figyelmüket  a forrásra fókuszálták, gyorsan megtalálták  a megoldási  elemeket,  
és az analógiás válasz nem követte  az elméleti modellekben bemutatott  megoldási  lépések  
sorát. 

Hasonló  eredményeket  kaptak  a  számítógéppel  végzett  probléma-megoldási  
kísérletek  során  is,  amikor  közvetlenül  megfigyelhették, hogyan jönnek  rá  a résztvevők  a  
forrás-cél  összefüggésekre.  A  kísérleti  eredmények  megerősítették,  hogy  az  analógiás  
problémamegoldásban  a  leképezés  a kritikus pont.  Ebben  a lépésben  az  emberek  hirtelen  
felismerik  az  izomorfiát  a  strukturális  forrás  és  a  cél  között.  Az  eredmények  
megkérdőjelezték  azt  az  állítást,  mely  szerint  a  leképezés  folyamatának  sajátsága  a  
folyamatos  előrehaladás,  amelyet  számos  elméleti  modell  feltételez.  Ezekben  a  
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kísérletekben  az  analógiás  problémamegoldás  nem  folyamatos  előrehaladó  folyamatnak  
mutatkozott,  hanem  a  megérzéshez  hasonló  folyamatnak,  amely  olyan  értelmi  
cselekedeteket  foglal  magában,  melyek  hozzájárulnak  az  észleléshez,  és  egy  adott  
pillanatban  az  átfogó,  bár  nem  teljes  forrás-cél  összefüggések  felismeréséhez  (Antonietti,  
2001). 

Noviek  és  Holyoak  (1991)  matematikai  problémák  analógiával  történő  megoldásában  
azonban  azt  találták,  hogy  a  forrás  sajátságainak  a  célproblémára  való  sikeres  leképezése  
nem  elégséges  a transzferhez.  Az  adaptációt,  a forrás megoldási  eljárásának  a  célprobléma  
megoldásához  való használatát  találták  a transzfernehézség  legfőbb  forrásának.  

2.4.5.3.  Az  analógiák  integrálása  

Történetek  és  képek  integrálása  

Gick  és Holyoak  (1983) bemutatta,  hogy két  analógiás  szóbeli  célzás  megelőző  bemutatása  
kedvezőbb  hatású  a  rákövetkező  célproblémára,  mint  egy  egyedüli  szóbeli  célzás  
bemutatása.  Ez  vezetett  ahhoz  a  megállapításhoz,  hogy  a  kedvező  hatások  akkor  is  
előfordulhatnak,  amikor  a  két  forrás  különböző  érzékszervekkel  érzékelhetően  kerül  
bemutatásra.  Azonban  Gick  és  Holyoak  (1983)  és  Beveridge  és  Parkins  (1987)  is  
elmulasztották  megmutatni  a  szignifikáns  különbséget  egy  forrástörténetnek  egy  vizuális  
célzással  együtt  történő  bemutatása  és  a  forrás  önmagában  történő  bemutatása  között.  
Ezekben  a  tanulmányokban,  habár  a  vizuális  célzás  kiegészítő  elemként  került  
bemutatásra,  egyben  a forrástörténet szemléltetését  is jelentette. 

Megvizsgálták  azt  is,  hogy  vajon  egy  szóbeli  és  egy  vizuális  forrás,  mint  két  
különböző  információforrás  növeli-e  a  rákövetkező  problémafeladat  megoldásának  
teljesítményét.  Az  eredmények  azt  mutatták,  hogy  a  10-11  éves  gyerekek  képesek  voltak  
integrálni  a különböző  (szóbeli  és vizuális)  formában bemutatott  analógiás  célzásokat,  és  a  
cél-probléma  sikeres  megoldásában  jobban  teljesítettek,  mint  azok  a  résztvevők,  akiknek  
csak egy forrást mutattak be (Antonietti, 2001). 

Korábbi  kísérletekben  a  vizuális  források  hatástalanságát  tapasztalták.  Hogy  ennek  
okát  kiderítsék,  több  kísérletet  is  szerveztek.  Kezdetben  feltételezték,  hogy  az  alkalmazott  
vizuális  minták  hatástalansága  azok  absztraktságának  tulajdonítható.  A  kísérleti  
eredmények  azt  mutatták,  hogy  az  absztrakt  és  a  valós  reprezentációk  sem  növelték  az  
analógiás  transzfert  a  célproblémára;  sőt  a  valós  képek  megtévesztő  hatással  voltak  az  
analógiás  problémamegoldásra.  Később  az  a  lehetőség  is  felmerült,  hogy  a  korábban  
használt  vizuális  célzások  azért  voltak  hatástalanok,  mert  nem  eléggé  hangsúlyozták  ki  az  
analógia  összes  elemét.  Az  újabb  eredmények  azt  sugallják,  hogy  több  analógiás  elem  
képekkel  való  hangsúlyozása  növeli  a  közvetített  megoldási  stratégiával  való  megoldások  
számát  a  rákövetkező  célprobléma  esetében.  Vizsgálták  azt  is,  hogy  vajon  a  távolabbi  
analógiás  transzfer  növelhető-e  mozgó  vizuális  példákkal,  és  azt  tapasztalták,  hogy  igen  
(Antonietti,  2001).  

Forrástörténet  részletek  integrálása  

Megelőző  tanulmányokban  a  szerzők  mindig  komplett  forrásokat  alkalmaztak,  vagyis  a  
célprobléma  megoldásához  minden  elemet  bemutattak  a  kísérleti  személyeknek.  
Előfordulhat  azonban  olyan  eset  is,  amikor  egy  problémával  szembesülve  megtaláljuk  a  
célproblémával  részben  izomorf  legjobb analógiás  célzást  is.  

A  kutatók  ezért  azt  is  megvizsgálták,  hogy  az  emberek  ki  tudják-e  haszná  
problémamegoldásban  a  részforrásokat  (nevezetesen  azokat  az  alanyoknak  nyújtott  
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forrásokat, amelyek  a megoldásnak  csak egy elemét tartalmazták),  és tudják-e integrálni  a  
két  résztörténetet  egy  megoldási  terv  absztrahálása  céljából,  melyet  azután  transzferálni  
lehet a célproblémához. 

Azt kapták, hogy a célprobléma  analógiás megoldását  elősegítette  a komplett  forrás.  
A  részforrások  kisebb  elősegítő  hatással  bírtak.  Két  részforrás  növelte  a  probléma-
megoldási  teljesítményt,  de  csak  akkor,  ha  azok  bemutatásának  sorrendje  megegyezett  a  
megoldási  lépések  sorrendjével.  Ha  a részforrások bemutatásának  sorrendje nem  egyezett  
meg  a  megoldási  lépések  sorrendjével,  akkor  negatív  interferenciahatások  fordultak  elő  
(Antonietti,  2001).  

Vizuális forrásrészletek  integrálása  

A  korábbi  kísérletek  eredményei  azt  mutatták,  hogy  a  részforrások  gyenge  heurisztikus  
szerepet  játszanak  a  célprobléma  megoldásában,  és  hogy  két  részforrás  integrálása  
elősegítheti  a  teljes  megoldási  terv  kialakítását,  de  csak  akkor,  ha  azok  megfelelő  
sorrendben kerülnek bemutatásra.  

Újabb  kísérleteket  terveztek  abból  a  célból,  hogy  megvizsgálják,  vajon  a  sorrend  
hatása  előfordul-e  a  vizuális  példákból  álló  források  használata  esetén  is,  mint  ahogy  a  
megelőző  kísérletekben,  a  szóbeli  történetek  esetén  tapasztalták,  vagy  nem.  A  korábbi  
eredmények  szerint  lehetségesnek  tartották,  hogy  a  sorrend  hatása  a  források  nyelvi  
struktúrájának következményében  és  azok  egymás utáni  természetében  van.  Pontosabban,  
a források belső organizációja sugalmazhatja implicite  az analógiás  célzások  alkalmazását  
a  célszituációra  ugyanabban  a  sorrendben,  amelyben  azok  a  történetekben  bemutatásra  
kerültek.  Feltételezték,  hogy  ezzel  ellentétben  a  vizuális  példák  nem  raknak  rá  ilyen  
kényszereket  az  analógiákra.  Azt  tapasztalták,  hogy  a  megelőző  kísérletek fő  eredményei  
megismétlődtek,  a  részforrások  nem  segítették  elő  határozottan  a  probléma  analógiás  
megoldását;  két  részforrás  csak  akkor  növelte  az  ilyen  megoldás  gyakoriságát,  ha  azok  
megfelelő sorrendben kerültek bemutatásra (Antonietti, 2001). 

A részleges analógiáktól  az általános  megoldásig  

Egyedüli  részforrás  bemutatása  nem  hozott  jelentős  mértékű  eredményt  a  rákövetkező  
problémamegoldó  feladatban.  Ellentétben  ezzel  két  analógiás  célzás  -  mind  a  szóbeli,  
mind a vizuális -  nagyon előnyös volt a problémamegoldásban.  Próbálták  megmagyarázni,  
hogy  miért  nem  segítik  elő  a  részforrások  szignifikánsan  a  problémamegoldást.  Ehhez  
felhasználták  a  Gestalt  pszichológusok  (Wertheimer,  1959)  véleményét,  mely  szerint  az  
éleslátás  feltétele  a  teljes  problémaszituáció  megértése.  A  részanalógiás  célzások  a  
megoldási  tervnek  csak  néhány  sajátságát  szolgáltatják.  így  a  részforrás  transzferálása  a  
célproblémára  nem  tudja  előidézni  a  teljes  kognitív  mező  átszervezését.  A  részforrások  
azonban  integrálhatók  az  általános  megoldási  terv  megalkotása  céljából,  melyet  az  
egyének  azután  sikeresen  alkalmazhatnak  egy  új  problémafeladathoz.  Két  részforrás  
bemutatása  csak  akkor  segítette  a  problémamegoldást,  ha  azok  bemutatási  sorrendje  
megegyező  volt  a  megoldási  lépések  sorrendjével.  A  két  részforrás  fordított  sorrendben  
történő  bemutatása  gátló  hatással  volt  a  célprobléma  megoldására.  Ha  a  források  
bemutatásának  sorrendje  nem  felelt  meg  a  megoldási  lépések  sorrendjének,  negatív  
egymásra hatás fordult elő (Antonietti,  2001).  

Megfigyelhető,  hogy  amikor  két  vagy  több  analógiás  szituáció  is  hozzáférhető,  az  
emberek  az  általuk  megszokott  helyzettel  azonos sorrendben  tudják  összeilleszteni  azokat.  
Ily módon  a  személyek  könnyen  megértik  az  analógia  alapján  azt  a  struktúrát,  amelyet  a  
célprobléma  magában  foglal.  Továbbá,  ha  az  analógiás  stimulusok  eltérő  

81 



információforrásként  és  különböző formában  (szóbeli  és  vizuális)  kerülnek  bemutatásra,  
még többet segíthetnek  a kiegészítő  elemeknek  (amelyek  az analógok  specifikus jellemzői) 
a  lényegi  sajátságoktól  (amelyek  a  célproblémával  izomorfikusak)  való  elkülönítésében.  
Arra következtettek,  hogy  az  emberek  megtanulhatják, hogy  amikor  szembekerülnek  egy  
problémával,  a  nagyszámú  különböző  szituációból  megkeressék  azt,  amely  szerkezetileg  
hasonlít  az adott problémához.  Habár  az nem szükséges, hogy az egyének  a céllal teljesen 
izomorf  analógiás  szituációkat  találjanak.  A  kutatások  eredményei  azt  a  nézetet  
támogatják, hogy az alanyok  kihasználják  a részforrások  előnyeit  is, mert  tudják  integrálni  
a  nem-teljes  analógiás  célzásokat  a  teljes  megoldási  terv  levezetése  céljából  (Antonietti,  
2001). 

Értékes  az  a  megfigyelés,  hogy  amikor  az  egyének  absztrahálják  a  különböző  
forrásokból  származó  elemeket,  és  elrendezik  azokat  egy  teljes  stratégiába,  ezeknek  a  
kognitív  műveleteknek  a  nehézségi  foka  függ  a  konkrét  sorrendtől,  melyben  a  források  
megvizsgálásra kerültek. Ez azt sejteti, hogy amikor a forrásokat  felajánlják a tanulóknak a 
megértés  elősegítésére  vagy  a  célszituáció  megoldása  céljából,  abban  a  sorrendben  kell  
azokat bemutatni,  amely megegyezik  a megértési vagy megoldási folyamat  elemi lépéseivel  
(Antonietti,  2001). 

2.4.5.4. Az analógiák  feldolgozása  

Gick  és Holyoak  (1983)  szerint  a forrás kezdeti  reprezentációja  alapvetően  meghatározza  
annak  a  célproblémára  való  transzferét.  Ez  alapján  feltételezték,  hogy  nemcsak  a  forrás  
tartalmára  vonatkozó  jellemzők,  hanem  azok  reprezentációs  formáira  vonatkozók  is  
relevánsak az analógiás problémamegoldás  szempontjából.  

Az  analógiák  használatának  a  tanulásban  való  tanulmányozása  azt  mutatta,  hogy  
különbségek  vannak  a  módban,  ahogyan  a  tanulók  feldolgozzák  az  analógiás  célzást  a  
tényszerű  és  a kikövetkeztetett  tudás  különböző  szinteken  való  elsajátításakor  (Donnelly,  
1993,  idézi  Antonietti,  2001).  Arra  a  következtetésre  jutottak,  hogy  a  különbségek  a  

források feldolgozottságában  különbségeket eredményezhetnek  az analógiás  transzferben.  
Megvizsgálták, hogy azonos tartalommal adott források esetén vajon: 

-  a közvetítő eszköz, amely segítségével a résztvevők feldolgozzák a forrást; 
-  a  források  feldolgozásának  módja,  amit  a  résztvevők  végeznek  a  forrás  exponálása  

után; 
-  a  forráson  végzett  feldolgozás  fajtája  befolyásolja-e  a  célprobléma  megoldását  

(Antonietti,  2001).  

A közvetítő eszköz és a forrás  feldolgozása  

Az  analógiás  problémamegoldás  magában  foglalja  a  megoldási  séma  absztrakcióját  a  
forrásból és annak leképezését  a célra  (Gick és Holyoak,  1983; Novick  és Holyoak,  1991).  
Ez  úgy  történhet,  hogy  a  források  bemutatása  alatt  a  személyek  -  míg  megőrzik  a  
forrásokból  származó  specifikus  információ  reprezentációit  -  nyernek  egy  általános  
„problémasémát".  Amikor  szembekerülnek  a célproblémával,  akkor  alkalmazzák  a  sémát  
az új szituációra,  és felhasználják azt, mint  egy megoldási  tervet  (Gick  és Holyoak,  1980).  
Ezt a nézetet  sok empirikus  adat alátámasztja. Azt találták, hogy a séma  minősége,  amit a 
felnőttek  a  forrásból  nyernek,  pozitív  korrelációt  mutatott  az  analógiás  transzfer  
tartósságával  (Gick és Holyoak,  1980,1983; Novick  és Holyoak,  1991), és 6 éves korban a 
forrástörténetekből  származó  megoldási  alapelvek  transzfere  a  célproblémára  csak  akkor  
fordult elő,  amikor  a gyerekek  rendelkeztek  a források absztrakt  reprezentációjával  (Chen  
és  Daehler,  1989).  A  forrás  absztrakt  reprezentációja  többféle  módon  is  elősegíthető:  
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például  specifikus  tréninggel  (mint  ahogy azt  Chen és Daehler,  1989 tette);  ad-hoc direkt  
utasításokkal  (pl.  Bassok  és  Holyoak,  1989);  kérdésekkel  vagy  egyszerűen  a  forrás  
feldolgozása  által.  

Crisafulli és Antonietti  (1993, idézi Antonietti,  2001) vizsgálták, hogy a feldolgozási 
különbségek  kapcsolatban  vannak-e  a  közvetítő  eszközökben  meglévő  különbségekkel,  
amelyek által a forrás feldolgozása a célprobléma megoldásában mutatkozó  különbségeket  
eredményezi.  Azt  találták,  hogy  a  videojátékok  aktiválják  az  induktív  képességeket,  
elősegíthetik  az  információ  absztrakt  reprezentációját.  A  forrás  számítógéppel  való  
feldolgozása  szignifikánsan  erőteljes  növekedést  eredményezett  a  célprobléma  azonnali  
megoldásában és gyengébbet  a késleltetett  megoldásban.  

Megvizsgálták  azt  is,  hogy  a  forrás  feldolgozásának  módja,  amit  a  résztvevők  
végeznek  a  forrás  bemutatása  után,  hatással  van-e  az  analógiás  transzferre.  Antonietti  
(1992)  kísérletében  a  Holyoak,  Junn  és  Billman  (1984)  által  kidolgozott  anyagot  és  
módszert  alkalmazta.  A  gyerekeknek  elmondtak  egy  történetet  (forrás),  majd  megkérték  
őket,  hogy  oldjanak  meg  egy  problémát  (cél).  A  forrástörténet  sugallta  a  megoldási  
stratégiát.  A  gyerekek  fele meghallgatta  a  forrástörténetet,  miután  megkérték  őket,  hogy  
szóban  ismételjék  el  azt.  A  csoport  másik  felétől  azt  kérték,  hogy  játsszák  el  a  
forrástörténetben leírt eseményeket. Azt találták, hogy a célprobléma analógiás megoldása 
nagyobb  gyakoriságú  volt  a  forrás  motoros  megismétlése  után,  mint  annak  verbális  
megismétlése  után.  

Más  kísérletek  azt  vizsgálták,  hogy  a  forrás  verbális  feldolgozása  (a  forrástörténet  
összefoglalásának  leírása)  vagy  vizuális  feldolgozása  (a  forrástörténetben  leírt  szituáció  
lerajzolása)  eredményez-e  szignifikáns különbséget  a  célprobléma  megoldásában,  illetve,  
hogy egy,  a  céllal  kapcsolatos  kép, mint  célzás hasznára  van-e  a vizuális  feldolgozásnak.  
Az  első  kísérletben  a  cél  azonnal  a  forrás  feldolgozása  után  került  bemutatásra,  míg  a  
másodikban  15  nappal  a  forrás  feldolgozása  (összefoglalás  vagy  rajz)  után.  Az  első  
kísérletben  a  forrás  feldolgozásának módja nem  eredményezett  szignifikáns  különbséget,  
még  akkor  sem,  ha  az  analógiás  megoldások  aránya  nagyobb  volt  a  rajzolás,  mint  az  
összefoglalás  feltételben;  a  képek  segítették  az  analógiás  kapcsolatokat  mind  a  forrás  
összefoglalása,  mind  a  forrás  lerajzolása  után.  A  második  kísérletben  a  cél  analógiás  
megoldása kép nélkül nagyobb gyakorisággal  fordult elő a verbális forrásfeldolgozás után, 
mint  a  vizuális  után.  A  képek  nem  eredményeztek  szignifikáns  különbséget  a  rajzolás  
alcsoportok között. Együtt tekintve, a két kísérlet eredményei igazolják, hogy 
-  a  képek  csak  akkor  segítik  elő  az  analógiás  transzfert,  ha  a  forrás  bemutatása  

közvetlenül a cél előtt történik; 
-  a forrás  verbális feldolgozása  növeli  az  analógiás  problémamegoldást,  ha  a  cél  a  

forrás  után később kerül bemutatásra. 
Az  adatok  alátámasztják  azt  a  véleményt,  hogy  az  analógiás  problémamegoldásban  a  
forrás  verbális  és vizuális feldolgozásának  hatásait  befolyásolja  az  idő,  ami  a forrás  és a 
célfeladat között eltelik,  a verbális és a vizuális feldolgozás közötti különbségek csak akkor 
nyilvánulnak  meg,  amikor  a  hosszú  távú  memória  emlékezeti  folyamatai  közbelépnek  a  
forrás mentális reprezentációjának módosításában (Antonietti, 2001). 

A szó szerinti felidézés,  a sematizáció és az értékelés hatásai 

Az  analógiás  transzferben  megnyilvánuló  különbségek függnek  a forráson  végrehajtott  
feldolgozás  fajtájától  is,  ahogy  az  kiderül  egy  egyetemistákkal  végzett  kísérletből  
(Antonietti,  1996),  ahol  a  résztvevőket  a  kísérleti  feltételek  (szó  szerinti  felidézés,  
sematizáció,  értékelés,  kontroll)  alapján négy  csoportba osztották.  A  szó  szerinti  felidézés  
feltételben  a  résztvevőket  arra  kérték,  hogy  szó  szerint  idézzék  fel  az  átírt  forrást;  a  
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sematizáció feltételben  arra kérték őket, hogy azonosítsák a forrás lényeges sajátosságait és 
adják meg azok  strukturális  leírását;  az  értékelés feltételben  arra kérték  őket,  hogy ítéljék 
meg  a  forrásban  leírt  megoldási  stratégiák  megfelelését;  míg  a  kontroll  feltételben  a  
résztvevők egy, a célhoz nem kapcsolódó semleges történetet kaptak. Feltételezték, hogy 
-  az első feltétel kevéssé növelheti  az analógiás transzfert, mert  a résztvevőknek  a forrás 

részleteire  irányul  a  figyelmük,  így  annak  strukturális  sajátosságai  mellőzöttek  
maradnak; 

-  a második  feltétel nagyfokú transzfert eredményezhet,  mert  a résztvevőket  megkérték,  
hogy mellőzzék a részleteket  és azonosítsák  a forrás strukturális jegyeit; továbbá adják 
meg azok sematikus ábrázolását; 

-  a harmadik feltételre vonatkozóan nem készült jóslás: az értékelő feladat áthelyezheti  a  
résztvevők  figyelmét a forrásban leírt  szituáció lényeges tulajdonságaira, de  elvezethet  
a forrásban reprezentált  tárgyhoz nem tartozó  (idegen) elemekhez  is, mert  az  értékelés  
megköveteli  a  más  szituációkkal  való  összehasonlítást,  néhány  kritérium  szerinti  
ítélkezést és így tovább. 

Célként  a sugárzás problémát,  forrásként a mesterséges tó szituációt  alkalmazták.  A forrás 
feldolgozásának  szignifikáns  hatása  volt  megfigyelhető:  az  analógiás  
megoldások/megoldók  gyakorisága  magasabb  volt  a  sematizálás  és  az  értékelés  feltétel  
esetén; a felidézés  feladat  nem eredményezett jelentős fokú  transzfert.  Nyilvánvalóvá  vált,  
hogy  az  a  mód,  ahogyan  a  forrást  kezelik,  hatással  van  annak  célproblémára  való  
transzferére.  A  forrás visszanyerése  sematikus  módban  előnnyel jár,  ha  azt  a  szó  szerinti  
felidézéshez  hasonlítjuk,  és  megnöveli  annak  felhasználását  a  célproblémában  a  forrás  
értékelése  esetén  is.  Azonkívül  az  is kiderült,  hogy  ezek  a  hatások  nem függnek  a  forrás  
célhoz releváns elemeinek számától,  és a forrásban  leirt megoldási stratégiák felé  irányuló  
különböző attitűdök  -  helyeslés  vagy bírálat  -  hatástalanok voltak az analógiás  transzfer  
valószínűségének  megváltoztatásában.  Ez  azt  jelenti,  hogy  az  analógiás  transzfer  
különbségeinek  okai  a  forrásfeldolgozásnak  megfelelően  maguknak  a  feldolgozó  
feladatoknak  a sajátosságaiban  keresendők.  

A  kísérlet  eredményei  értékes következtetésekkel  bírnak  az oktatás  számára  is,  mert 
szó  szerinti  felidézés,  sematizálás  és  értékelés  feladatokat  a  tanárok  gyakran  adnak  
tanítványaiknak,  és  mert  ezek  számos  iskolai  tevékenységet  is  magukban  foglalnak.  A  
kísérlet  eredményeinek  megfelelően  megvalósítható  az  elsajátított  információ  kedvező  
transzfere az eredetileg tanult kontextusból  egy másik területre. Ebből a célból  javasolható 
a  heurisztikus  stratégia,  amely  megköveteli,  hogy  a forrást  olyan  módon  kezeljük,  amely  
elvezet magának  a forrásnak  az  absztrakt  reprezentációjához,  és  amelyben  a  strukturális  
összefüggések hangsúlyosakká  válnak (Antonietti, 2001). 

A forrásfeldolgozás  módjai  

A  mindennapi  életben  nem  valószínű,  hogy  az  egyének  úgy  oldják  meg  a  problémákat  
analógiásan,  hogy  a  korábban  egyszerűen,  bármilyen  feldolgozás  nélkül  szerzett  
forrásinformációkat  transzformálják  a  célszituációra.  Inkább  történik  meg  az,  hogy  a  
célprobléma megoldásához  az iskolában, intenzív gyakorlás után megtanult  információkat,  
eljárásokat,  vagy  kemény  munkával  megoldott  problémákból  kirajzolódó  elképzeléseket,  
alapelveket,  vagy  az  álmok,  a  fantázia  által  kialakult  megérzéseiket  alkalmazzák.  
Általában,  amit  a  résztvevők  korábban  különböző  módokon feldolgoztak,  azt  használják  
később a célszituáció analógiával való megoldásához. 

Ellenőrizték,  hogy  a  forrásfeldolgozás  különböző  módjai  eredményeznek-e  
különbséget  az  analógiás  transzfer  mértékében.  Vizsgálták  az  analógiás  
problémamegoldást  olyan  feltételek  esetén,  mint  „alapelv",  „alternatív  megoldások",  
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„szabad  eredet",  „távoli  hasonlóság"  és  „közeli  hasonlóság".  A  feltételek  két  homogén  
alcsoportja jelentkezett:  alapelv  -  alternatív  megoldás  -  szabad  eredet  és  távoli  -  közeli  
hasonlóság. Az  analógiás  megoldások  %-os teljesítményei  a  közeli  hasonlóság  és a távoli  
hasonlóság feltételekben  szignifikánsan magasabbak voltak, mint a szabad eredet esetében. 

Az eredmények azt jelzik, hogy a forrás feldolgozásának  módjában lévő különbségek 
különbségeket  eredményeznek  az  analógiás  transzfer  mértékében.  A  kiinduló  hipotézisek  
szerint,  az  „alapelv"  feltétel  kedvezhet  az  analógiás  transzfernek,  mert  a  megoldási  
stratégia megérthető  egy magas  absztrakciós  formában a területfüggő, irreleváns  részletek  
elhagyásával.  Az  alternatív  megoldások  keresése  az  elemek  összekeverését  okozhatja -  a  
célra  nem  vonatkozó  elemekkel  -  az  analógiás  történet  reprezentációjában,  mely  
csökkentheti  a forrás heurisztikus erejét. A „szabad fogalomalkotási eredet"-ben jelentkező 
elemek  szerepelhetnek  mint  disztraktorok,  mert  olyan  elemprodukciók,  amelyek  nem  
orientáltak  egy  specifikus  cél  felé;  káros  hatásaik  nagyobbak  lehetnek.  Ellentétben,  a  
hasonlóság feltételekben a résztvevők sokkal könnyebben megértették az analógiás történet 
strukturális aspektusait, mert azon célból, hogy keressenek a forrással izomorf  szituációkat,  
rábírták  őket  a  forrásszituáció  lényeges  tulajdonságainak  figyelembevételére.  Ebben  a  
tekintetben a kutatás a forráshoz hasonló szituációk után hasonló lehet az összetett források 
bemutatásához,  az  eljáráshoz,  amely  növeli  az  analógiás  transzfert  (pl.  Gick  és  Holyoak,  
1983). Ismert, hogy a különböző területek közötti transzfer elősegítésének  egy hatásos útja 
az  adott forrás  azon  aspektusainak  kiemelése,  amelyek  használhatók  más  szituációkban.  
Azt  is  ismerjük,  hogy  az  esetek  (példák)  közötti  összehasonlítások  az  alapelv  alapjául  
szolgálhatnak,  és  segíthetik  az  egyéneket  az  általánosítás  megkezdésében.  Igazolt  az  is,  
hogy  egy  problémaséma  általánosítása  az  analógiák  megértéséből  származik:  ennek  
elvégzésére  bírták  rá  a  résztvevőket  a  hasonlóság  feltételekben.  A  kedvező  hatások  
nagyobbak voltak abban a feltételben  (közeli hasonlóság), ahol a figyelem  a forrás  kritikus  
aspektusára irányult. 

E  kísérlet  eredményei  megegyeznek  az  oktatáspszichológiában  talált  korábbi  
eredményekkel.  Például  annak  a  kísérletnek  az  eredményeivel,  amelyben  az  egyetemi  
hallgatókat  arra  kérték,  hogy  dolgozzák  fel  az  új  információt  az  alábbi  módok  
valamelyikével: 
-  azzal a szándékkal, hogy felidézzék azt; 
-  kritikusan és értékelve; 
-  kreatívan (olyan gondolkodási úton, amelyben az információ a mindennapi  szituációkra  

vonatkozhat és használható a problémák megoldásához).  
A hallgatók,  akik az információt a kreatív feltételek előírásai szerint dolgozták fel -  abban  
a  feltételben,  amely  megközelítette  a  hasonlóság  feltételek  tanulmányozását  - ,  képesek  
voltak  több  célzást  észrevenni  abból,  amit  tanultak,  többet  alkalmazni  az  ismereteiket,  
valamint  könnyebben  és  hatásosabban  használni  az  információt  a  gyakorlati  problémák  
megoldásában (Antonietti, 2001). 

Források probléma-megoldási  helyzetekben  

Az egyének tudják használni  a problémaszituációkat,  melyekkel  előzőleg  szembekerültek,  
mint  forrásokat  az  analógiás  transzfer  számára.  Bransford,  Franks,  Vye  és  Sherwood  
(1989)  megmutatták,  hogy  a  tanulók gyakrabban  használják  spontán  módon  az  előzőleg  
megtanult  információkat,  amikor  probléma-megoldási  helyzetben  dolgozták  fel  azokat,  
mint amikor egy ismeretátadási  helyzetben.  

Ezt  más  kísérleti  tapasztalatok  is  megerősítik.  Azt  találták,  hogy  amikor  a  forrást  a  
cél  analógiás  megoldásához  döntő  rész  elhagyásával  mutatták  be,  és  a  résztvevőknek  
maguknak  kellett  megtalálniuk  a  megoldási  eljárásokat,  az  nem  segítette  a  probléma  
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megoldását  (pl.  Gick  és  Holyoak,  1980).  Abban  az  esetben  azonban,  amikor  a  forrás  
tartalmazta  a  cél  megoldásához  használható  részt,  de  azt  egy  probléma-megoldási  
helyzetben mutatták be, növelhető volt az analógiás transzfer a célproblémához (Lockhart, 
Lamon  és Gick,  1988). 

A  probléma-megoldási  helyzetek  több  típusát  vizsgálták.  Különbséget  tettek  
konvergens/divergens  gondolkodást  igénylő,  fókuszált/nem-fókuszált  forrásfeldolgozást  
igénylő  és  többlépcsős/intuíción  alapuló  (Metcalfe  és  Wiebe,  1987)  problémák  között.  E  
feltételek kombinációit alkalmazták a kísérletekben. 
-  Konvergens  gondolkodás:  jói-definiált,  egyszerű  megoldású  problémára  vonatkozik,  

mely  megoldható  ismerős  stratégiák,  logikai  alapelvek,  műveleti  szabályok  stb.  
alkalmazásával. 

-  Divergens gondolkodás:  kapcsolatban van a kreativitással, mert megköveteli  az új és az 
eredeti ötleteket a rosszul-definiált, összetett megoldású problémákkal  szembekerülve.  

-  Fókuszált  forrásfeldolgozás:  olyan  feldolgozás,  amely  a  forrás  egy  központi  
aspektusára vonatkozik, azaz egy olyan aspektusra, ami releváns a cél megoldásához. 

-  Nem-fókuszált forrásfeldolgozás:  olyan  feldolgozás,  amely  a  forrás  egy  másodlagos,  
marginális  aspektusára  vonatkozik,  amely  nincs  kapcsolatban  a  célprobléma  
megoldásával. 

-  Többlépéses  problémák:  eredményesen  az  analitikus  stratégiák  alkalmazásával  
oldhatók  meg,  melyek  megengedik  az  embereknek  a  kezdeti  szituáció  és  a  végső  
szituáció közötti távolság fokozatos redukálását a cél eléréséhez. 

-  Intuíción alapuló problémák:  nem-analitikus, gyors feldolgozással oldhatók meg. 
A  kísérletek  eredményei  (19-21  és  9-10  évesek  esetében  is)  azt  mutatták,  hogy  a  

fókuszált/nem-fókuszált megkülönböztetés  nem volt  hatással  a célproblémához  szükséges  
analógiás  megoldás  gyakoriságának  megváltoztatására.  Ellentétben  ezzel,  a  konvergens  
gondolkodási folyamatok  alkalmazása a forrásra  elősegítette  a  cél  analógiás  megoldását,  
nagyobb  mértékben,  mint  a  divergens  gondolkodási  folyamatok.  Hasonlóan  a  
többlépéses/intuíción  alapuló  megkülönböztetés  is  befolyásolta  az  analógiás  transzfert.  
Nem jelentkezett interakció a különböző megkülönböztetések között.  

Úgy tűnik, hogy a különbségek  a konvergens  és a divergens,  valamint  a  többlépéses  
és  az  intuíción  alapuló  feltételek  között  nem  függnek  a  figyelemtől.  Vitatható  lehet  az,  
hogy a divergens és az intuíción alapuló feldolgozás rávesz arra, hogy kevesebb figyelmet  
fordítsunk a forrás tartalmára,  mint  a konvergens  és  a többlépéses  feldolgozás esetén.  Ez  
igaz  lehet  a divergens -  nem-fókuszált  és  az intuíción  alapuló  -  nem-fókuszált feltételek, 
de  nem  a  divergens  -  fókuszált  és  az  intuíción  alapuló  -  fókuszált  feltételek  esetén,  
amelyek ráveszik  a résztvevőket  arra, hogy vegyék tekintetbe a forrás központi  aspektusát  
a konvergens vagy a többlépéses feltételek esetén. Továbbá, ha a figyelem a konvergens és 
divergens,  valamint  a  többlépéses  és  intuíción  alapuló  gondolkodási  hatások  közötti  
különbségek  megtalálásáért  felelős faktorra irányult,  különbségeket  találtak  a fókuszált  és 
a nem-fókuszált feltételek között, ahol az utóbbi esetben a figyelmet szándékosan elterelték 
a  megoldási  alapelvet  a  forrásban magában  foglaló központi  aspektusról  egy  másodlagos  
felé. Úgy látszik, hogy  a konvergens  és divergens,  valamint  a  többlépéses  és az  intuíción  
alapuló  feltételek  közötti  különbségek  a  két  problémamegoldó  feladat  sajátosságaitól  
függenek.  A konvergens  és a többlépéses problémák jól-definiáltak  és közeliek a szituációk, 
míg a divergens  és  intuíción  alapuló problémák  terjedelmes,  komplexebb  szituációk,  nem  
jól  megalapozott  kényszerekkel.  Feltételezhető,  hogy  a  divergens  és  az  intuíción  alapuló  
problémák  nyitott természete felelős  e kísérletek eredményeiért (Antonietti,  2001).  
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A séma absztrakción kívül 

Mint  az  az előző  fejezetekből kiderült,  a  feltételek, melyek hatásosak  voltak  az  analógiás  
transzfer támogatásában: a forrás értékelése és sematizálása, a forráshoz hasonló  szituációk  
kutatása  és  a  konvergens  és  többlépéses  problémamegoldás.  A  forrásban  leírt  megoldási  
stratégia  iránt  tanúsított  attitűdök  -  a  helyeslés  vagy  a  kritika  -  hatástalanok  voltak  az  
analógiás  transzfer valószínűségének  megváltoztatásában.  Az  analógiás  transzferben  lévő  
különbségek  okainak  a forrásfeldolgozások,  illetve  maguk  a forrásfeldolgozás  feladatok  
sajátosságai  tekinthetők.  A  sematizálás,  értékelés,  kutatás  a  hasonlóságok  után  az  
analógiás  transzfer  magasabb  fokát  eredményezik,  mert  aktiválják  a  feldolgozási  
műveleteket. Nem eredményezik  az analógiás transzfer magasabb fokát az olyan feltételek, 
mint például az alternatív megoldások kutatása vagy az alapelv indukciója. 

Amikor  a problémamegoldók  segítséget  kaptak  a  forrás célstruktúrájára fókuszálva, 
nagyobb valószínűséggel  alkalmazták  azt  az új problémákra.  A  forrás mély  feldolgozását  
magukban  foglaló  feltételek  hasonló  eredményekre  vezettek.  Minél  mélyebb  a  
reprezentáció,  amely  a  forrás  feldolgozásából  következik,  annál  könnyebb  annak  
rákövetkező használata  a célprobléma megoldásában. A forrás  mély feldolgozása  elősegíti  
az analógiás gondolkodás folyamatát,  mert absztrakt problémasémát  eredményez. Kevésbé 
mély  feldolgozás  a  forrás  kevésbé  absztrakt  reprezentációját  hozza  létre,  amelyben  az  
irreleváns  részletek  kerülnek  megőrzésre  úgy,  hogy  a  strukturális  séma  rejtve  marad.  A  
konvergens gondolkodás  és a forrás  többlépéses feldolgozása  absztraktabb  reprezentációt  
eredményez, mint a divergens gondolkodás vagy az intuíción alapuló  feldolgozás.  

A  forrás  feldolgozásának  konvergens/divergens  és  többlépéses/intuíción  alapuló  
módja  különbségeket  eredményezhet  a  tartalom feldolgozásának  mélységében.  Hasonló  
különbségek származhatnak  a fókuszált/nem-fókuszált  faktorból  is,  mert  az  első  esetben  a  
résztvevőket  arra  kérték,  hogy  a  forrás  kritikus  aspektusán  dolgozzanak,  mely  
következésképpen mélyebb reprezentációs formát idézhet elő. 

Az  a  következtetés  vonható  le,  hogy  az  olyan  forrásfeldolgozások,  melyek  a  
résztvevőket  a  forrás  reprezentálásában  a  tárgyhoz  nem  tartozó  elemekre  irányítják,  
károsak az analógiás transzferre. Amikor a forrás feldolgozása ráveszi a résztvevőket  azon 
szempontok  mellőzésére,  amelyek  relevánsak  a  cél  megoldásához,  az  analógiás  transzfer  
előfordulása nem valószínű (Antonietti, 2001). 

2.4.6. Az analógiás gondolkodás vizsgálata fejlődéslélektani  szempontból  

Bármely  tantárgy  tanításában  fontos  szempontként  jelenik  meg  a  tanulók  életkori  
sajátosságainak  figyelembevétele,  az  ahhoz  való  alkalmazkodás,  például  a  tananyag,  a  
tanítási  módszerek,  a  szervezeti  formák és  az  eszközök  célszerű  megválasztásával.  Ezzel  
magyarázható,  miért  kapott  oly  különös  figyelmet  az  értelmi  fejlődés  állomásainak  
feltárása, leírása a kutatók körében. Piaget-től (Inhelder és Piaget,  1984) napjainkig többen 
foglalkoztak  a  téma  különböző  területeivel,  így  az  analógiás  gondolkodás  fejlődésének  
vizsgálatával is. 

Sternberg  és  Gardner  (1982)  összefoglalják  az  analógiás  következtetés  meta-
összetevőivel kapcsolatos  trendeket.  Néhány lényeges megállapítás  ezekből:  (1)  Fiatalabb 
gyerekeknél  (3.  és  6.  osztályosok)  a  megoldandó  probléma  felismerésének  kudarcát  
tapasztalták.  Például  a  verbális  analógiafeladatok  megoldása  során  erőteljesen  
támaszkodtak  a  szavak  közötti  asszociációkra,  annak  ellenére,  hogy  a  feladat  analógiás  
következtetés  volt.  (2)  A fiatalabb  gyerekek  (Piaget  kognitív  fejlődéselméletében  azok,  
akik  még  nincsenek  a  formális  műveleti  szinten  vagy  még  az  ehhez  vezető  átmeneti  
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szakaszban sem) nem képezik le az analógiafeladatok megoldása során az analógia két fele 
között a magasabb szintű viszonyokat, mivel a leképezési összetevő vagy elérhetetlen, vagy 
hozzáférhetetlen számukra.  (3) Az  analógiafeladatok  megoldásának  stratégiája  az életkor 
előrehaladtával  egyre kimerítőbbé  válik  Ez  azt jelenti, hogy az idősebb  gyerekek (Piaget  
kognitív  fejlődéselméletében  azok,  akik  a  formális  műveleti  szakaszban  vannak)  
hajlamosabbak  arra,  hogy  egy  adott  analógia  minden  válaszalternatíváját  végigkeressék,  
ahelyett, hogy azonnal kiválasztanának  egy alternatívát,  ami potenciálisan jónak tűnik.  (4)  
A  fiatalabb  gyerekek  egy  sematikus-képi  analógiafeladat  mindegyik  ismertetőjegyét  
elkülönítve  kódolják,  majd  mindegyik  tulajdonság  tekintetében  egyedi  összehasonlítást  
végeznek.  A  idősebbek  inkább  összekapcsolják  egymással  a  tulajdonságokat,  és  a  
sematikus  képeket  mint  konfigurációkat,  összképeket  kezelik.  Az  analógiás  gondolkodás  
fejlődésével  tehát fejlődik  az  információ  reprezentációja  is.  (5)  Az  életkor  növekedésével  
csökken  az  analógiafeladatok  megoldására fordított  idő,  és javul  a  teljesítmény.  Ezt  az  
erőforrások jobb  elosztásának  tulajdonítják. Az  idősebbek viszonylag  több  időt  töltenek az 
ingerterminusok  kódolásával,  és  kevesebbet  az  ezeken  végzett  műveletekkel.  (6)  A  
feladatok  megoldását  a  legfiatalabb  gyerekek  is  ellenőrzik,  de  az  idősebbek  sokkal  
ügyesebbek  ebben  a  tekintetben.  A  metaösszetevők  változása  mellett  találtak  fejlődési  
különbségeket  az  összetevők  végrehajtásának  gyorsaságában  és  pontosságában  is,  de  
ezeknek  jóval  kisebb  jelentőséget  tulajdonítanak,  és  e  különbségeket  javarészt  a  
metaösszetevők változásának tulajdonítják. 

Vizsgálták azt is, hogy az analógok közötti hasonlóság típusa hogyan befolyásolja az 
analógiás gondolkodás folyamatait  a különböző életkorú (pl. a  4—6 és 8-10 éves) gyerekek 
esetében  (pl.  Chen,  1996;  Gentner  és  Toupin,  1986).  Azt  tapasztalták,  hogy  a  tárgyi  
(felszíni)  hasonlóság  mindkét  korcsoportnál  elősegítette  az  analógiák  vázolásának  
folyamatát,  erősen  hatott  az  analógiás  illesztésre,  de  a  relációrendszer  előnyeit  csak  az  
idősebbek tudták kamatoztatni. 

Újabb vizsgálatok  (pl.  Goswami  és  Brown,  1990)  kimutatták,  hogy  már  a  3-4  éves  
kisgyerekek is képesek magasabb rendű relációk, azaz A  : B  :: C:  D típusú képi analógiák 
megoldására  a  számukra  ismerős  anyaggal.  Az  ilyen  kicsik  is  helyesen  kiválasztják  az  
analógia  hiányzó  negyedik  tagját  akkor  is,  ha  a  felszíni  hasonlóságot  kiküszöbölik  az  
analógok közül (pl.: madár:  fészek :: kutya:  és választási lehetőségek -  ól, csont, macska, 
másik kutya) (idézi Barkóczi,  1993.15. o.). 

Az  analógiafeladatok  megoldásában  számottevő  egyéni  különbségeket  mutattak  ki.  
Ha  ez  nem  így  lenne,  már  régóta  kiszelektálódtak  volna  ezek  a  feladatok  az  
intelligenciatesztekből.  A  verbális  analógiákat  tartják az  intelligencia  legjobb  mércéinek,  
mert  a  tapasztalat  felfogását, megértését,  a  relációk  és  korrelátumok  kibontását  egyaránt  
reprezentálják.  Általában  a  megoldás  sebessége  az,  ami jól  elkülöníti  egymástól  az  IQ  
teszteken  alacsonyan  és  magasan  teljesítők  csoportjait,  a  magasak  javára.  Szignifikáns  
korrelációkat kaptak az intelligencia g  faktorával (Sternberg és Gardner,  1982,1983).  

Tanulmányozták  az  analógiás  gondolkodás fejlődésében  megnyilvánuló  változások  
jellegét  is.  Hosenfeld,  van  der  Maas  és  van  der  Boom  (1997a)  elvégezték  az  5-11  éves  
gyerekek  keresztmetszeti  mintákon  mért  analógiás  fejlődésére  vonatkozó  adatok  (6  
adatkészlet)  metaanalízisét.  Igazolták,  hogy  az  analógiás  gondolkodási  teljesítmény  
gyakorisági diagramja bimodális  (két-komponensű) vagy trimodális  (három-komponensű).  
Ez különösen jól megfigyelhető a kísérleti csoportban. Bár mindkét csoportban megjelent a 
modalitás,  az analógiásan  gondolkodók  aránya a kísérleti  csoportban nagyobb volt, mint  a  
kontrollcsoportban.  A  két-komponensű  modell  esetén  alacsony  és  magas  teljesítményű  
analógiás  gondolkodók  különböztethetők  meg.  A  három-komponensű  modell  esetében  
megkülönböztethetjük  a  nem-analógiás  gondolkodók  és  az  analógiás  gondolkodók  
alacsony  és  magas  információfeldolgozási  kapacitással  rendelkezők  csoportját.  A  nem-
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analógiás  gondolkodók  és  az  analógiás  gondolkodók  közötti  különbség  minőségi  (az  
asszociációs  gondolkodásból  az  analógiás  gondolkodásba  való  átmenet  sajátja), míg  a két 
analógiáson gondolkodó  osztály  közötti  különbség  mennyiségi jellegű  lehet.  Az  alacsony  
információfeldolgozási  kapacitással  rendelkező  analógiás  gondolkodók  nem  képesek  
megoldani  a  komplexebb  analógiás  kiegészítést,  amely  számos  egymásra  következő  
folyamat  végrehajtását  megköveteli.  A  bimodalitás jelensége  nem  szükségszerűen  fordul  
elő  valamennyi  életkorcsoport  teljesítményében  (nem  univerzális  jellemző  minden  
életkorra),  de  az  analógiás  gondolkodás  fejlődésében  bekövetkező  helyi  átmenetek  egy  
indikátora  lehet.  Ilyen  esetekben  az  unimodalitás  eléggé  jól  leírhatja  az  analógia  
teljesítményt  az  egyik  szabályról  a másikra  váltás  előtt  és  után,  habár  szabályváltás  alatt  
felbukkanhat  a  két  eltérő  módusz.  Az  életkor-effektus  módosíthatja  a  fejlődési  
folytonossági  hiányt.  

A  vizsgálatok  eredményei  szerint  a  „Milyen  életkorban  sajátítják  el  pontosan  az  
analógiás  gondolkodást?"  kérdés  kevésbé  fontos,  mint  azok  a  kérdések,  hogy:  „Milyen  
fajta változások következnek be az analógiás gondolkodás fejlődésében?" „Hogyan tudjuk 
detektálni  azokat?"  és  „Hogyan  magyarázhatók  azok?".  Az  analógiás  gondolkodás  
fejlődésében  számos  terület-specifikus diszkontinuitás is lehet, amely feltárása úgyszintén a 
jövőbeli  kutatások  feladata.  Az  analógiás  gondolkodás  diszkontinuitásának  kutatása  
gyümölcsöző  kutatási  terület  lehet,  amely  új  dimenziókat  nyithat  a  kognitív  fejlődés  e  
területén.  Az  analógiás  gondolkodás  fejlődésének  átmeneteit  kísérleti-kontrolicsoportos  
longitudinális  vizsgálatokkal  célszerű  kutatni.  A  bimodalitás  mint  a  fejlődés  
diszkontinuitásátjelző indikátor tanulmányozható egyszerű keresztmetszeti  adatokon is, de 
más indikátorok vizsgálata,  mint például  a hirtelen ugrás  a fejlődési görbén megköveteli  a  
hosszmetszeti vizsgálati adatokat. 

Egy  longitudinális  vizsgálat  során  az  analógiás  gondolkodásban  bekövetkező  
átmenetek  több  indikátorát  is  azonosították  a  6-8  éves  általános  iskolás  gyermekekben  
(Hosenfeld,  van  der  Maas  és  van  der  Boom  (1997b).  Ilyenek  például:  a  bimodalitás,  a  
hirtelen  ugrások,  a  szabálytalan  (anomális)  változás  és  a  kritikus  lassulás.  Az  analógiás  
gondolkodás  mérésére  nyitott  végű  geometriai  analógiákat  használtak.  A  jellegzetes  
teljesítmény-változásokat  a  haladó  alanyok  analógia  teljesítményeiben  stratégiaváltásként  
értelmezték. 

A vizsgálatok  (pl.  Corrigan  és Denton,  1996)  azt  is kimutatták,  hogy  az  ok-okozati  
megértés  szükséges  az  analógiás  gondolkodáshoz,  ez  a fejlődés  alapja.  Az  okság  „mag-
fogalmai"  a  gyerekekben  már  nagyon  fiatal  korban  kifejlődnek,  és  az  alap  ok-okozati  
folyamatok automatikusan vagy implicite kis erőfeszítéssel aktiválhatok. 

2.4.7. Az analógiás gondolkodási készségek azonosítása és fejlesztése 

A  fentiek  ellenére  az  egyéni  különbségek  szerepe  az  analógiás  gondolkodásban  kevés  
figyelmet  kapott.  Az  érdeklődés  hiánya  az  elméleti  munkákban  és  az  empirikus  
tanulmányokban  egyaránt  jelentkezik.  Jausovec  (1993)  nem  talált  szignifikáns  
különbségeket  a  tehetséges  és  az  átlagos  tanulók  között  a  forrás  célproblémára  való  
analógiás  transzferének  mértékében.  Habár,  ha  a  tehetség  szélsőséges  ellentétét  vették  
tekintetbe,  azaz az értelmi retardációt,  kapcsolatot  találtak az analógiás  problémamegoldás  
és  az  értelmi  retardáció  között  (Antonietti,  Carzaniga  és  Uguccioni,  1996). A  mentálisan  
retardált  egyének  alacsonyabb  teljesítményt  értek  el  az  analógiás  megoldásban,  mint  a  
normál gyerekek.  Nemcsak  az  arányos  analógiák  (A:B=C:?)  megoldását,  de  az  analógiás  
problémamegoldást  is  befolyásolta  az  intellektuális  deficit.  A  teljesítménydeficitért  
bizonyos információfeldolgozási folyamatok lehetnek felelősek (idézi Antonietti,  2001).  
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Ha kizárjuk ezt a kapcsolatot, meglepő módon megfigyelhetjük a relációk hiányát az 
analógiás  problémamegoldás  és  az  egyéni  különbségek  között  (Novick,  1988;  Novick  és  
Holyoak,  1991).  Valószínűleg  ez  magyarázza,  hogy  az  analógiás  problémamegoldás  
modellekben miért nincs utalás az egyéni különbségekre (Gentner,  1983;  Gick és  Holyoak,  
1983),  és  hogy  az  analógiás  gondolkodás,  problémamegoldás  szimuláción  alapuló  
(Falkenhainer,  Forbus  és  Gentner,  1989;  Holyoak  és  Thagard,  1989;  Rumelhart,  1989)  
elméletei sem veszik figyelembe az egyéni különbségek lehetséges szerepét.  

A  fentiekkel  ellentétes  eredményt  kapott  Caropreso  és  White  (1994),  amikor  
összehasonlították  a tehetségesként  azonosított  és nem tehetségesként  azonosított  gyerekek  
analógiás  gondolkodási  teljesítményét.  A  mérőeszköz  a  TARC  (Test  of  Analogical  
Reasoning  in  Children)  volt,  amely  a  gyerekek  geometriai  analógiaproblémák  megoldási  
képességét  mérte.  A  tehetséges  alanyok  teljesítményben  felül  múlták  a  nem  tehetséges  
alanyokat  a  geometriai  analógiafeladatokban.  A  tehetséges  csoporton  belül  a  nem  és  a  
szocio-ökonómiai  státus hatása nem volt  szignifikáns, de az etnikumi hovatartozás  hatását  
szignifikánsnak  találták.  Vizsgálataik  alapján  a  TARC-ot  a  fiatal  tehetséges  gyerekek  
azonosítására alkalmas eszközként javasolták. 

Ez  az  alfejezet  az  egyéni  különbségekre  fókuszál  az  analógiás  gondolkodásban,  
utalva az analógiásan való gondolkodás készségeinek megváltoztatási lehetőségére is. 

2.4.7.1. Az analógiás gondolkodás  és a kognitív stílus 

A kognitív  stílusok  és  gondolkodási  módok  a  szakirodalom  szerint  megjósolni  látszanak  
egy  probléma-megoldási  kontextusban  az  analógiás  transzfer  előfordulásának  
valószínűségét.  A  különféle  kognitív  stílusok,  gondolkodási  módok  közül  a  
mezőfüggő/független,  a  bal  oldali/jobb  oldali,  a  verbális  beállítottságú/vizuális  
beállítottságú  és  az  adaptív/innovatív  stílusokat  hozták  összefüggésbe  az  analógiás  
problémamegoldással. 

A  mezőfüggő/független  gondolkodásmód  szoros  összefüggésben  lehet  az  analógiás  
problémamegoldással.  A  mezőfüggő/független  kifejezés  utal  a  kontextusba  ágyazást  
legyőző hajlamra, ami a komplex  mintákban lévő elemek  azonosítását  és izolálását jelenti 
(Witkin,  Oltman,  Raskein  és  Karp,  1971).  Mivel  az  analógiás  problémamegoldásban  a  
résztvevők  a  figyelmet  a  forrás  olyan  (beágyazatlan)  elemeire  összpontosítják,  amit  
alkalmazni  tudnak  a célhoz,  ezért  feltételezték, hogy a  mezőföggetlen  résztvevők  nagyobb  
valószínűséggel  azonosítják  a  forrás  által  hangsúlyozott  összefüggő  struktúrát,  és  
transzferálják azt a célra, mint a mezőfüggő résztvevők. E feltevés tesztelésére a Csoportos 
Beágyazott  Figura  Tesztet  (Witkin,  Oltman,  Raskin  és  Karp,  1971)  alkalmazták,  és  
szignifikáns  összefüggést  találtak  a  mezőfüggetlenség  és  az  analógiás  transzfer  között.  A  
mezőfüggőség/függetlenség  tehát  egy  olyan  kognitív  stílus,  amely  kapcsolatban  van  a  
forrásszituáció  és  a  célprobléma  közötti  hasonlóságok  felismerésével  és  transzferével  
(idézi Antonietti,  2001).  

Feltételezték,  hogy  a  gondolkodás  „bal  oldali/jobb  oldali"  módja  is  kapcsolatban  
lehet  az  analógiás  problémamegoldással.  A  hipotézisek  az  agylateralizáció  kutatásából  
származtak,  és  arra  késztették  Torrance-1 (1988),  hogy javasolja  a  bal  oldali  és  a jobb 
oldali  gondolkodási  stílus  közötti  megkülönböztetést.  A  bal  oldali  stílus  a  verbális,  a  
logikai,  az  analitikus,  egymás  utáni  és  absztrakt  feladatokkal  foglalkozik;  a jobb  oldali  
stílus  a  nonverbális,  szintetikus,  holisztikus,  szimultán,  téri  és  konkrét  gondolkodásra  
vonatkozik.  Mivel  az analógiás  gondolkodás  a jobb  oldali gondolkodási  stílus  sajátságai  
közül foglal  magában többet, valószínűnek tartották, hogy az analógiás problémamegoldók 
ilyen stílus felé hajlanak. A jobb oldali/bal oldali  stílust  egy egyetemistákból  álló mintán a 
„Te  Tanulási  és  Gondolkodási  Stílusod"  kérdőívvel  (Torrance,  1988)  mérték.  A  
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várakozásoktól  eltérően  nem  találtak  szignifikáns  összefüggést  az  analógiás  
problémamegoldás,  a jobb  oldali  gondolkodás  és  egyéb stílusok  között  (idézi  Antonietti,  
2001). 

A vizualizáció  a jobb  oldali  gondolkodás  egy komponense.  Számos oka van  annak,  
hogy a vizuális  beállítottságú  stílus  és az analógiás problémamegoldás  között  kapcsolatot  
feltételeztek.  A  mentális  kép  használata  és  a  problémamegoldás  közötti  összefüggést  
különböző  elméleti  perspektívák  és  empirikus  adatok  is  alátámasztják.  Továbbá  azt  
találták,  hogy  a  metafora  megértésében  és  a  metaforaalkotást  vizsgáló  tesztekben  az  
egyének  nagyobb  teljesítményt  nyújtottak,  amikor  utasították  őket  arra,  hogy  a  kreatív-
vizuális és ne a verbális-logikai  stratégiákat használják aktívan. így elfogadhatónak látszik  
az  a  feltételezés,  hogy  a  vizualizáció  segítheti  egy  probléma  analógiás  megoldását.  
Antonietti  eredményei  szerint  azonban  a  verbális  beállítottságú/vizuális  beállítottságú  
hajlam  és  az  analógiás  transzfer  nem függ  össze  szignifikánsan,  még  akkor  sem,  ha  az  
analógiás  megoldók  inkább  vizuális  beállítottságú  tendenciát  mutattak,  mint  verbális  
beállítottságút. Feltételezhetően  a vizuális képek nemcsak  stratégiaként  használhatók  fel a 
célprobléma analógiás megoldására (Antonietti, 2001). 

Kirton  (1976) javaslata  alapján az adaptív/innovatív  stílus  is kapcsolatba hozható  az  
analógiás  problémamegoldással.  Ez  olyan  stílus,  amely  meghatározható  úgy,  mint  egy  
folytonosság, amely a Jobban  csinálni  a dolgokat" képességtől  a „különbözően csinálni  a  
dolgokat"  képességig  teljed.  Probléma-megoldási  környezetben  az  adaptorok  hajlamosak  
redukálni  a problémákat  a kipróbált  és közismert utakon való megoldás keresésével.  Ezzel  
ellentétben  az  innovátorok  megpróbálják  felfedezni  a  problémákat,  megkérdőjelezni  a  
problémákkal  kapcsolatos  feltevéseket  és  megváltoztatni  azokat.  A  problémák  iránti  
attitűdökben  meglévő  különbségek  miatt  lehetséges  az  a  feltételezés, hogy  egy  korábban  
megtapasztalt megoldási stratégia alkalmazása egy új szituációra nagyobb valószínűséggel 
fordul  elő az adaptorok, mint az innovátorok esetében (idézi Antonietti,  2001).  

Összefoglalva, a kutatók tehát azt találták, hogy az analógiás problémamegoldás  nem  
az intellektuális képességgel függ  össze, hanem a mezőfüggő/független  és  adaptív/innovatív  
kognitív  stílussal.  Feltételezhető,  hogy  ezek  a  stílusok  szerepet  játszanak  az  analógiás  
probléma-megoldási  folyamat  különböző  lépéseiben.  Ilyen  lépés  lehet  például  a  forrás  
strukturális  reprezentációja,  melyben  a  megoldási  sémát  megőrizve  transzferálják,  és  e  
sémát  alkalmazzák  az  új  problémára  (Gentner,  1989;  Gick  és  Holyoak,  1980).  
Feltételezhetően,  a  mezőfüggetlen  egyének  nagyobb  valószínűséggel  lesznek  analógiás  
megoldók,  mert  ők  segítséget  kapnak  a  megoldási  sémának  a  forráskontextusból  való  
absztrahálásában.  Az  adaptorok  is  hajlamosak  jó  teljesítmény  elérésére  az  analógiás  
transzferben,  mivel  ők  segítséget  kapnak  a  forrásból  származó  megoldási  stratégia  
célterületre való  alkalmazásában.  

Az eredmények  nem erősítették meg azt az állítást, hogy a bal oldali/jobb  oldali és a 
verbális/vizuális  gondolkodási  stílusok  kapcsolatban  vannak  az  analógiás  probléma-
megoldással.  Egy  probléma  analógiával  való  megoldása  magában  foglalja  mind  a  
holisztikus,  mind  az  analitikus  gondolkodást,  ezért  a  jobb  oldali  és  a  bal  oldali  
gondolkodók -  akik e két fajta folyamat közül csak  az egyiket részesítik  megkülönböztető  
előnyben -  nem élveznek  előnyt  a problémák  analógiával való megoldásában.  Hasonlóan,  
mivel egy probléma analógiás megoldása nemcsak nyelvi és nemcsak téri  reprezentációkat  
foglalhat  magában,  megoldása  nem  nagyobb  gyakoriságú  a  két  szélsőséges  
(verbális/vizuális) kognitív stílusú csoport egyikében sem (Antonietti, 2001). 
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2.4.7.2. Az analógiás gondolkodás  és a terület ismerős volta 

Novick  (1988)  és  Novick  és  Holyoak  (1991)  beszámoltak  arról,  hogy  a  szakértelem  
(szaktudás)  elősegíti  az  analógiás  transzfer  működését.  Azt  találták,  hogy  az  „Iskolai  
Alkalmassági  Teszt"  matematikai  részében  nyújtott  teljesítmény  előre jelzi  az  analógiás  
transzfert a matematikai problémák, mint célok esetében. Ez alapján a szakértelem szerepe 
az analógiás problémamegoldásban  nagyon megalapozottnak látszik.  A szakértelem utal a 
kiválóságra a feladatok kivitelezésében egy speciális területen, míg az ismerősség magában 
foglalja  a  megszokást,  a  hasonló  terület  tartalmaival  való  megegyezést,  de  nem  
szükségszerűen  a  jó  teljesítményt.  Megvizsgálták  az  összefüggéseket  a  célterület  -  a  
vizsgálat  forrása alapján meghatározott  -  ismerőssége  és  az  analógiás  problémamegoldás  
között.  Keane  (1985)  beszámolt  arról,  hogy  a  Duncker-féle  sugárzás  problémában  a  
matematika és pszichológia szakos hallgatók nem teljesítettek szignifikánsan különbözően. 
Ez  magyarázható  azzal,  hogy  a  probléma  tartalma  két  másik  diszciplínával  (biológia,  
orvostudomány)  kapcsolatos.  Ha  a  hallgatók  tisztában  voltak  a  sugárzás  probléma  
tartalmával, nagyobb valószínűséggel  oldották meg analógiával a célt. A  célterületben való 
jártasság  elősegíti az analógiás transzfert (idézi Antonietti,  2001).  

2.4.7.3. Az analógiás gondolkodás fejlesztésének  lehetőségei  

Az egyének több vagy kevesebb hajlandóságot mutatnak a feladatok, problémák  analógiás  
megoldására.  Megtaníthatók-e  arra,  hogy  analógiás  megoldókká  váljanak?  Néhány  
technika  -  úgymint  a  szinektikák  (Gordon,  1961) - ,  kreatív  analógiák  alkotása  szakmai  
problémák  megoldása  céljából  és  néhány  számítógépes  tanítási  módszer fejlesztette  az  
analógiás  gondolkodást.  Bár,  csak  az  arányos  analógiák  megoldásával  folyó  tréninget  
tesztelték  kísérleti  úton  (Alexander;  White,  Haensly  és  Crimmins-Jeanes,  1987,  idézi  
Antonietti,  2001).  

Az  analógiás  gondolkodás  fejlesztése  előteszt  -  utóteszt  típusú  kísérletekben  
vizsgálható.  Ilyen  kísérletet  végzett  például  Antonietti  (2000)  4-6  évesek  körében  az  
analógiás  problémamegoldás  fejlesztésének lehetőségeit  kutatva.  A  hat  hónapos  kísérleti  
periódus alatt két hetenként kb.  90 perces  foglalkozásokat tartottak,  amelyeken  a fejlesztő 
gyakorlatokat  a  gyerekek  különböző  módon  (mozgásos,  képi,  verbális)  kifejezve,  aktívan 
oldották  meg.  A  tevékenységeket  az  alábbi  feltételek  szerint  szervezték:  szöveg  feltétel,  
életszerű feltétel, szocio-emocionális  feltétel, kontroll.  A szöveg feltételben  a  gyerekeknek  
fel kellett  dolgozniuk  a szövegben talált analógiákat,  vagy illeszteniük kellett  a különböző 
történeteket a hasonlóságok azonosításával. Az életszerű feltételben  a gyerekeknek hasznos 
tanácsokat  adtak  a  történetek  és  a  mindennapi  szituációk  (egyezések,  megfelelések)  
feldolgozásához  és  a  megfelelések  kritizálásához;  az  analógiák  legfőképp  a  gyakorlati  
szempontokra  fókuszáltak.  A  szocio-emocionális feltétel  esetén  a  gyerekek  dolgoztak  a  
történetbe  épített  affektív  és  interperszonális  témák  és  azokkal  kapcsolatos  saját  
tapasztalataik közötti hasonlóságokon, és feldolgozták azokat a javasolt változatok szerint. 

Azt  találták,  hogy  az  analógiás  problémafeladatokban  a  kísérleti  feltételeknek  
tulajdoníthatóan nőtt  az analógiás megoldások  átlagos száma,  szignifikánsan magasabban, 
mint  a kontroll  feltétel  esetén.  A  szöveg  és  a valós  élet  tréning  feltételek  az  5 és  6  éves  
résztvevők,  míg  a szocio-emocionális  tréning  a 7  évesek  esetében  volt  a  leghatékonyabb.  
Az  arányos  analógiákból  összeállított  feladatot kevésbé befolyásolta  a tréning.  A  történet  
feladatban  szignifikáns  növekedést  találtak  a  valóság  verzióban.  Az  asszociációs  
feladatban  a válaszok  számát  nagymértékben  pozitív  irányban  befolyásolta  a  feldolgozás  
módja.  Általában  véve  a  szöveg  és  a  valós  élet  feltételek  szignifikáns  növekedést  
eredményeztek  az  analógiás  teljesítményekben,  nagyobb  arányban,  mint  a  szocio-
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emocionális  feltétel  esetében;  a  szöveg  és  a  valós  élet  programok  legfőképpen  a  
legfiatalabb  gyérekek  esetében  voltak  hatékonyak,  míg  a  szocio-emocionális  program  -
amely  az  analógiák  feldolgozásának  a  legkomplexebb  útját  követelte  meg  -  csak  az  
idősebb diákok esetén volt  hatásos.  

Halford  (1992) analógiás gondolkodás-fejlődési elméletében  az összefüggések száma 
egy  analógiában fontos  képességfaktorként  szerepel.  Ezzel  ellentétben  más  szerzők  (pl.  
Chen  és  Daehler,  1989;  Gentner,  1989;  Goswami,  1992)  feltételezik,  hogy  az  analógiás  
megoldás  sikerében  a  kritikus  faktor  az  ismerősséggel  (megszokottsággal)  összefüggő.  
Újabb kísérletek  eredményei  azt mutatják, hogy  az összefüggések száma egy  analógiában  
nem jelent tehertöbbletet  az igénybe vett képességeket  illetően. A tiszta  „tanulás-tanulása"  
(learning-to-learn) hatásokat  illetően azt találták, hogy a gyerekek  analógiás  teljesítménye  
szignifikánsan fejleszthető  kísérleti kurzusok során, amikor az adott dolog ismerős voltával 
váló  összefüggés  bemutatásra  kerül  (idézi  Goswami,  Leevers,  Pressley  és  Wheelwight,  
1998). Masterson  és Perrey  (1999)  analógia tréningjüket két  fázisban fejlesztették ki.  Az 
első  fázis  az  analógiás  gondolkodást  alkotó  folyamatok  direkt  tanításából  állt,  míg  a  
második  fázis  olyan  összekötő  tevékenységeket  foglalt  magában,  amelyek  beépültek  az  
iskolai tantervekbe és az életszerű szituációkba.  

Igazolódott  tehát,  hogy  az  analógiás  gondolkodás fejleszthető  olyan  normál  iskolai  
környezetben  kidolgozott  programok  révén,  amelyekben  a  gyerekek  gyakorolják  az  
egyezések  (hasonlóságok)  megkeresését,  a  hasonlóságok  hasznosítását  és  az  ötletek  
transzferálását az egyik szituációról  a másikra. 

#  •  *  

Az analógiás  gondolkodás  és  az  analógiák  megismerésben  (az új sémák  felépítésében,  az  
új tudás kialakításában,  a fogalmi váltás elősegítésében) betöltött  szerepe,  oktatásban  való  
alkalmazása  a  szakirodalomban  kiemelt  figyelmet  kap.  Az  analógiás  gondolkodás  a  
gondolatok  (ötletek)  egy  ismerős  szituációból  egy  új  szituációba  való  átvitelén  
(transzferén)  alapul.  Az  emberi  gondolkodásra  jellemző,  hogy  minden,  számára  új  
jelenséget  már  ismert  kognitív  struktúrákkal  való  analógia  alapján  ragad  meg.  Még  
közvetlenül  tapasztalható  jelenségek  megértéséhez  is  funkcionális  hasonlóságokat  
keresünk a már ismertekkel. 

Sok diszciplína  fejlődése függ a különböző tudásterületek  között  felvázolt  analógiák  
alkalmazásától.  Az  analógiák  előfordulnak  a  mindennapi  gondolkodásban,  és  korán  
megjelennek  az  egyedfejlődés során.  A  gondolkodás  és  a  magyarázat  eszközei,  segítik  a  
problémamegoldást,  az  új  helyzet  megértését;  döntő  jelentőségűek  a  felismerésben,  az  
osztályozásban, a tanulásban, a tudományos felfedezésekben és a kreativitásban. 

Az analógiák értelmezésének több szempontú megközelítése lehetséges. Az analógiát  
leíiják: mint gondolkodási műveletet, mint gondolkodásmódot,  mint a gondolkodás alapját  
képező  mechanizmusok  egyikét,  mint  struktúra-leképezést,  mint  a  hasonlóság  egyik  
fajtáját  és  mint  az  oktatás  módszerét,  eszközét.  Az  analógiák  többféle  szempontú  
osztályozása  ismert,  de  a  felosztás  szempontja  sokszor  nem  kerül  megnevezésre.  A  
metaforák szoros kapcsolatban  vannak  az analógiákkal.  Egyes  szerzők  azonosnak  tekintik  
őket az analógiákkal, míg mások az analógiák típusaként azonosítják azokat. 

Az  analógiák  mint  oktatási  eszközök  segítik  a  tanulókat  az  új  információ  
megszerzésében  azáltal,  hogy  felhasználják,  amit  már  tudnak.  Az  információfeldolgozási  
paradigmát  használhatjuk keretként  az  analógiák  tanulást  segítő  hatásának  megértéséhez.  
Az  analógiák  azáltal  segítik  elő  az  új  információ  megértését,  hogy  a  tanulók  meglévő  
tudásuk  bizonyos  részét  mint  egy  „kognitív  templátot"  használják  segítségként  az  új  
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információ  sémájának  általánosításához.  Az  analógiák  ezen  az  úton  olyan  formába  
alakítják  át  az  új  információt,  hogy  az  könnyen  kódolható  és  tárolható  legyen  a  
memóriában. Az analógiák  segítik  az információ felidézését is a memóriából,  amennyiben  
a  tárolt  információ  emlékezetbe  idézésének  folyamataihoz  megfelelő  támpontot  
szolgáltatnak. 

A  fogalmi  analógiák  egy  új  információrészt  kapcsolnak  össze  egy  ismerős  
információrésszel. A kutatók  azt javasolják, hogy ezek alkalmazását  részesítsük  előnyben,  
mert  gyorsan  és  könnyen  létrehozhatók  és  bemutathatok.  A  fogalmi  analógiák  azonban  
nem  tudják  bemutatni  a  megadott  tárgyhoz  kapcsolódó  információk  között  fennálló  
kölcsönös  kapcsolatokat.  Ezek  az  összefüggések  az  átfogó  analógiák  használatával  
mutathatók  be,  amelyek  több  fogalmi  analóg  reprezentációból,  a  tananyaghoz  illeszkedő  
(releváns) összefüggő fogalmakból épülnek fel. Az átfogó analógiák nehezebben hozhatók 
létre,  de  előnyös  az  alkalmazásuk,  amennyiben  több,  egyszerű  vázat  tartalmaznak,  
amelyekkel az új információ összehasonlítható. 

Bár  már  igen  sokat  tudunk  az  analógiás  gondolkodás  folyamatairól,  azok  még  
pontosabb  feltárása  és  értelmezése  továbbra  is  fontos  kutatási  feladat,  mivel  egyes  
alapkérdésekben  (pl.  az  analógiás  gondolkodás  információfeldolgozási  folyamatait  
illetően)  a  kutatók  egymástól  eltérően  vélekednek,  és  e  gondolkodás  több  alternatív  
elméleti  modelljét  is  kidolgozták.  E  modellek  egymáshoz  való  közelítésére,  a  bennük  
fellelhető  közös  tulajdonságok  felderítésére  lenne  szükség.  Az  analógiás  transzfer  
folyamatainak  teljes  megértése  pedig  különböző  tartalmú  területek  egész  sorának  
vizsgálatát követeli meg. 

Az  analógiás  gondolkodást  az  induktív  gondolkodás  egyik  fontos  összetevőjének  
tekintik.  Az  analógiás  gondolkodás  mérésére  alkalmazott  feladatoknak  sok  típusa  van:  a  
klasszikus a: b  :: c : d analógiák, a problémaanalógiák és a metaforák. 

Vizsgálták  a  fejlődési  faktorokat  és  a  gondolkodás  hatékonyságát  meghatározó  
tényezőket.  A Piaget-inspirálta  és az információfeldolgozás folyamatát vizsgáló  kutatások  
alátámasztották  a  gondolkodásnak  mint  késői  fejlődésnek  az  értelmezését,  amely  szerint  
diszkontinuitás  van  a  fiatalabb  és  az  idősebb  gyerekek  teljesítménye  között.  Ezek  a  
vizsgálatok  arra  engednek  következtetni,  hogy  12  év  körül  a  gondolkodás  fejlődésében  
változás következik be. Más vizsgálatok azt találták, hogy néhány esetben a jóval fiatalabb 
(kb.  3  éves)  gyerekek  is  rendelkeznek  az  analógiás  gondolkodás  korai  kompetenciájával.  
Ezek az adatok ellentmondanak a fejlődés folytonosságának. 

Kimutatták,  hogy  az  életkor  befolyásolja  az  analógiafeladatok  megoldásának  
teljesítményét:  Az  idősebb  gyerekek jobban  teljesítettek;  több  feladatban  voltak  képesek  
felmutatni  az  analógiás  gondolkodást,  mint  a  fiatalabbak;  és  csak  ők  tudták  használni  a  
gondolkodási  stratégiákra vonatkozó  explicit  tudást. Az ismeret-effektusokat is a variancia 
előidézőjeként  tartják  számon.  Amikor  a  meglévő  tudást  ellenőrizték  és  függetlenül  
mérték,  vagy  kísérlet  útján manipulálták  (mint  a tréning  feltételben),  az életkor-effektus 
csökkent,  és  a  gondolkodási  teljesítmény  a  meglévő  tudás  mennyiségétől  vált  
meghatározottá.  A legtöbb vizsgálatban  a fejlődési állapot  és a meglévő tudás mennyisége 
keveredett, nem voltak elkülönítve. Tisztán -  bár csak a legfiatalabb gyerekek -  legjobban  
akkor  teljesítettek,  amikor  a  fogalmi  és  az  ontologikus  tudássukkal  volt  konzisztens  a  
gondolkodási  feladat.  A  fiatal  gyerekek  ritkán  magyarázták  az  analógiás  gondolkodási  
stratégiákat,  és  nem  tudták  azokat  spontán  használni.  Mivel  gondolkodásuk  leginkább  
inplicitként  írható  le,  szükségük  lehet  célzásokra  ahhoz,  hogy  tudják,  hogyan  és  mikor  
általánosítsák  a  relációkat.  Az  idősebb  gyermekek  analógiás  gondolkodása  részben  
ifjúkori,  általánosítódott.  Minőségi  változás  (a  terület-általános  kognitív  folyamatok)  
eredménye,  továbbá  szándékos,  megmagyarázható  és  széleskörűen  alkalmazható.  A  
fiatalok  analógiás  gondolkodása  a  fogalmi  tudás  által  meghatározott,  terület-specifikus  
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kognitív  folyamat,  implicit,  nem-megmagyarázható  és  szűk  körűen  alkalmazható.  Úgy  
látszik,  hogy  a  terület-általános  kognitív  funkció  elkülönítése  a  terület-specifikustól  a  
fejlődéskutatatásban nem könnyű próbálkozás. Az analógiás gondolkodás mérését  illetően  
még nem sikerült megvalósítani a teljes elkülönítést. 

A  forrás integrálása,  a  forrásfeldolgozás hatásai,  az  egyéni  különbségek  szerepe,  az  
analógiás  probléma-megoldási  készségek  megváltoztathatósága  -  elhanyagolt  kutatási  
területek.  Egy  aktivációs  modellel  értelmezhető  az  analógiás  problémamegoldás  
(Anderson,  1993; Singley  és Anderson,  1989; idézi Antonietti,  2001).  A modell  szerint  az  
analógiás  transzfer  akkor  következik  be,  amikor  a  forrásnyom  akti vációjának  erőssége  
eléggé  magas.  Abban  a  pillanatban,  amikor  a  forrásba  beágyazott  megoldási  eljárás  
aktivációs  szintje  megnő,  és  így  alkalmazható  a  célra,  akkor  nem  szükséges  új,  eredeti  
megoldások  kutatása.  Ezek  a  modellek  felvetik  a  következő  kérdést:  létezik-e  a  
forrásinformáció megfelelő  fokú  aktivációja,  amely  valóban  lehetővé  teszi  az  analógiás  
transzfert?  Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  az  aktiváció  nem  kritikus  folyamat.  Az  
egyszerű  aktiváció  hatástalan,  kivéve,  ha  a  személyek  felismerik  a  forrás-cél  kapcsolatot.  
Ez  a  tudatosság  nem  egy  összegző  mechanizmusból  származik.  A  forrásreprezentációt  
nemcsak  a  forrás  tartalma  -  séma,  viszonyítási  rendszer  és  így  tovább  -  befolyásolja,  
hanem  a kognitív  kontextus  elemei  is,  amelyben  a forrást feldolgozzák -  azaz  a  mentális  
folyamatok  céljai  és  sajátosságai,  amelyek  aktiválódnak  a  forrás  feldolgozása  alatt.  Úgy  
tűnik,  hogy  az  analógiás  transzfer  nemcsak  a  források  tartalmától  függ,  hanem  a  
feldolgozási  műveletektől  is,  amelyek  a  forrás  feldolgozásának  alapjául  szolgálnak.  Az  
analógiás  problémamegoldás  formális modelljei  fontosak lehetnek  a  feldolgozási  hatások  
értelmezése szempontjából. 

A  mérések  azt  mutatják,  hogy  az  analógiás  gondolkodásban  -  mint  minden  
képességben  -  egyéni különbségek vannak. E különbségek  (és  ezek okainak), valamint  az  
analógiás  gondolkodás  fejlődési  folyamatának  feltárása  a  hatékony  tanítás  egyik  fontos  
feltétele. Az egyéni különbségek mind metodikai, mind elméleti szempontból fontosak. Az 
analógiás  problémamegoldás  modelljei  magyarázhatják  az  egyéni  különbségeket.  Ezek  a  
modellek  nemcsak  az  általános  folyamatok  alapját  alkotó  analógiás  gondolkodás  egy  
magyarázatát  adják,  hanem  tekintetbe  veszik  a  témákra,  területekre  vonatkozó  aktuális  
gondolkodásmódokat  is.  

Az  analógiás  gondolkodási  készségek  azonosíthatók  és  fejleszthetők normál  iskolai  
környezetben  is.  A  szinektikák;  a  számítógépes  tanítási  módszerek;  az  arányos  analógiák  
megoldását,  a  hasonlóságok  megkeresését,  felhasználását,  az  ötletek  egyik  szituációról  a  
másikra való transzferálását gyakorló tréningek eredményeseknek bizonyultak az analógiás 
gondolkodás fejlesztésében. 
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3. ANALÓGIÁK  A  BIOLÓGIATUDOMÁNYBAN  ÉS  A  
BIOLÓGIATANÍTÁSBAN 

Ebben a fejezetben bemutatjuk, hogy az analógiák a biológiatudomány és a biológiaoktatás 
gyakran  használt  eszközei,  és  mindkét  területen  igen  fontos  funkciót  töltenek  be.  Az új, 
tudományos  felfedezések  létrejöttében  és  a biológia  tananyag  (fogalmak,  összefüggések,  
törvényszerűségek) megértésében, elsajátításában egyaránt jelentősek. 

A  biológiában  e fogalomcsoportba  beleértik  az  analógián  alapuló  modelleket,  a  
metaforákat és a hasonlatok  tudományos környezetben való használatát  is. Az alábbiakban 
ezekre  hozunk  néhány  példát:  először  a  biológiatudomány  (3.1.  fejezetben),  majd  a  
biológiatanítás  (3.2. fejezetben)  területéről. Ebben a fejezetben kerül sor a fejlesztő kísérlet 
előtt  elvégzett,  a forgalomban lévő biológia-tankönyvek  analógiahasználatának  feltárására  
irányuló empirikus elemző munka eredményeinek bemutatása is (a 3.2.2.  fejezetben).  

3.1. Analógiák a biológiatudományban 

Mondhatjuk,  hogy  az  analógiák  kulcsszerepet  játszottak  a  természettudományos  tudás  
történeti fejlődésében.  Köszönhető  ez annak, hogy  a természettudományos  tárgykörökben  
az  analógia  egy  kiegészítő,  felülről-lefelé  irányuló  mechanizmust  nyújt  a  fogalmak  
keletkezéséhez.  Az  elméleti  természettudósok  egy-egy  problematikus,  új  tárgykörben  
dolgozva  gyakran  tekintenek  az  általuk  már  megértett  területekre  úgy,  mint  az  onnan  
átvihető fogalmak egy lehetséges forrására. 

A biológiatudomány történetét szemlélve is lépten-nyomon találkozunk  analógiákkal.  
Az  analógiák  hatással  voltak  a  biológiatudomány  egész  történetére.  Ilyen  például  az  az  
analógia, ami az emberi lények és a világ mint egész, más szempontból a mikrokozmosz és 
a  makrokozmosz  között  van  (Arber,  1964).  Arber  azt  állítja,  hogy  bár  az  emberiség  
mikrokozmikus  természetében  való  bizalom  sok  képtelenségre  vezetett,  néhányszor  
azonban  utat  nyitott  új  és  megbízható  következtetésekhez.  Azt  állítja,  hogy  Harvey  a  
vérkeringés  felfedezését  (1615-19)  két  Arisztotelészi  tételre  alapozta:  a  körmozgás  
tökéletességére és a makrokozmosz és a mikrokozmosz közötti párhuzamra. 

Darwin  elmélete a természetes szelekcióról  főként azon az analógián  alapult, amely a 
háziállatok és a növények szabályozott  szaporodása (tenyésztése,  illetve termesztése) és az 
élővilág  fejlődésének egész  története  között  van.  A  természetes  szelekció  és  a  tenyésztők  
által  végrehajtott  mesterséges  szelekció  közötti  analógia  tehát  jelentős  volt  Darwin  
evolúciós elméletének  kifejlesztésében  és igazolásában. Darwin  bizonyította,  hogy  a létért  
való  harc  -  pontosan  úgy,  mint  a  tenyésztők  -  megváltoztatja  a  populációkat  bizonyos  
tulajdonságok kiválasztásával,  természetes változatok  létrehozásával.  így  a természet  -  az  
életben maradásért  való  küzdelem  során -  szelekcióval új fajokat hoz  létre.  A  tenyésztés  
gyakorlatával  kapcsolatos  szabályok  és  fogalmak  egy  új  tudományterület  kialakulását  
eredményezték. 

Darwin  (1955)  azt  is  észrevette,  hogy  a  földi  élőlények  osztályozásának  mintázata  
egy olyan dinamikus rendszer,  amely meglehetősen hasonló egy nagy fa fejlődéséhez („az 
élet  fája"  hasonlat,  lásd  alább).  Észrevette,  hogy  az  osztályozásnak  ez  a  típusa  
megmagyarázható  a változékonysággal  és a természetes  szelekcióval.  Darwin  elméletében  
a  fejlődés úgy történik,  hogy  az utódok  között  igen nagy  a variabilitás,  vagyis  az  utódok 
valamely csekély mértékben  eltérnek  egymástól; ha ez  a kismértékű  eltérés  életképesebbé  
teszi az egyik utódot  a többinél,  ez fennmarad és tovább szaporodik, míg a többi  elpusztul  
a létért folyó harcban.  Hogy a változékonyság honnan ered, Darwin azzal nem törődött.  A 
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mutációelmélet  ezen  a ponton  kapcsolódik  be,  és  rámutat  az  örökletes  változás jótékony 
hatására. 

„Egy  osztály  valamennyi  élőlényének  rokonsági  kapcsolatait  néha  nagy  fa  formájában  
szokták  ábrázolni.  Azt  hiszem,  ez  a  hasonlat  nagymértékben  megfelel  a  valóságnak.  A  
zöldellő és rügyező gallyak  a létező fajokat, a régebbi  években keletkezett  gallyak pedig a 
kipusztult  fajok hosszú  sorát  ábrázolják. A növekedés minden  szakaszában valamennyi  ág  
arra törekedett, hogy minden irányban szétágazzon, túlnője, elnyomja a környező  gallyakat  
és ágakat, szakasztott úgy, mint ahogy az élet harcában a fajok és csoportok minden időben 
elnyomtak más fajokat. A törzsek, amelyek nagy ágakra, és ezek további kisebb  és kisebb 
ágakra oszlanak,  valaha, mikor  a fa még fiatal volt, maguk  is rügyező  gallyak voltak;  s  a 
régebbi és mostani rügyeknek  az elágazó ágak révén való kapcsolata  igen jól  szemlélteti  a  
kihalt  és  élő  fajok csoportokba  és  alcsoportokba  való  osztályozását.  A  sok  gally  közül,  
amely vígan virult,  amikor a fa még csak cseije volt, már csak két-három  él, nagy  ágakká  
erősödve,  melyekből  a  többi  ág  elágazik.  Ugyanígy  van  a  fajokkal  is,  amelyek  régmúlt  
geológiai  korszakokban  éltek,  és  amelyek  közül  csak  igen  kevésnek  maradt  élő  és  
módosult  leszármazottja. A fa növekedésének  kezdete óta számos törzs és  ág száradt  el és 
hullott  le;  ezek  a  különböző  nagyságú  elhalt  ágak  képviselhetik  azokat  a  rendeket,  
családokat  és  nemeket,  amelyeknek  ma  már  nincs  élő  képviselőjük,  s  amelyek  csupán  
kövült  állapotban  ismeretesek;  s  amint  a  fa  törzsének  valamely  elágazásából  itt-ott  egy  
magányos ösztövér ágacska saijad ki, s szerencsés véletlen folytán a tetején még zöld, épp 
így találunk  elvétve egy-egy állatot  -  mint pl.  az Ornithorhynchus-t  vagy a  Lepidosiren-t,  
amelyek  rokonságaikkal  bizonyos  fokig  összekötik  egymással  az  élet  két  nagy  ágát,  s  
amelyeket  nyilván  az  kímélt  meg  a  végzetes  versenytől,  hogy  védett  területen  laktak.  
Amint  a  rügyek  növekedésükkel  friss  rügyeket  hoznak  létre,  amelyek  ha  életerősek,  
minden  irányban  szétágaznak,  és  a  gyöngébb  ágakat  túlnövik,  ugyanez  a  helyzet,  
véleményem  szerint  az  élet  nagy  fájával is,  amely  a  föld  kérgét  nemzés  útján  halott  és  
letört  ágaival  tölti  meg,  a  föld  felszínét  pedig  örökké  tovább  ágazó  gyönyörűséges  
elágazásaival borítja el." 

(Charles Darwin: A fajok eredete,  1955. 219. o.) 

Utólag  elgondolkodhatunk  azon,  hogy vajon mi  lehetett  a célja Darwinnak  ezzel  az  
érzékletesen  leírt  analógiával.  Az,  hogy  létrehozzon  egy  gyönyörű  prózai  alkotást,  hogy  
elkápráztassa  és  további  olvasásra  ösztönözze  olvasóit,  vagy  az,  hogy  segítsen  
megjeleníteni olvasói számára az evolúciónak ezt az elképzelését?  Sohasem tudhatjuk meg 
a  választ,  de  az  biztos,  hogy  példája  igazolja  az  analógiák  jelenlétét  a  
biológiatudományban. 

Lamarck,  az  evolúció  témájának egy korábbi  kutatója, jól  meglátta  az  analógiát  az  
egyed és a faj  között,  és arra következtetett,  hogy a használatnak  és a környezetnek  hatása  
van  az  egyedi  szervezetek  struktúrájára,  és  ez  vonatkoztatható  a  fajra  is  (idézi  Arber,  
1964).  Elmélete  megdőlt,  mert  nem  tudta  figyelembe  venni  azokat  a  hatásokat,  amelyek  
nemzedékről  nemzedékre  változatlanok  maradnak.  így  az  analógia,  amelyre  Lamarck  a  
munkáját alapozta, nem volt kiteijeszthető. 

Az  analógiák  a  biológiatudomány  más  területén,  például  a  növénytanban  is  
fellelhetők. Greguss Pál  (1932) „A növények csodálatos élete"  c. könyve szinte  analógiák  
gyűjteményének tekinthető.  Két példát  mutatunk be  ebből.  Az  első példán  (3.1.  ábra)  az  
emberi és a növényi  építészet  közös vonását figyelhetjük meg. Az emberi  ház  és a növény 
teste  is  igen  apró  téglákból  épül  fel.  A  növényi  apró  téglácskákat  sejteknek  nevezzük.  
Ahogy  az  emberi  építészetben  a  téglákat  egymás  mellé  rakják  és  összekötő  anyaggal  
(habarccsal)  összeragasztják,  hasonló  módon  simulnak  egymáshoz  az  egyes  sejtek  is  a  
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növény  testében.  A  második  példa  (3.2.  ábra)  azt  szemlélteti,  hogy  az  utódokról  való  
gondoskodás  a  növények  világában  ugyanúgy  megvan,  mint  az  emberi  társadalomban.  A  
pólyába  (3)  burkolt  csecsemő  (1)  megfelel  a  maghéjba  (3)  zárt  csírának  (1)  vagy  
embriónak.  A csecsemő táplálásához  szükséges  cumisüveg  tartalma  (2) megfelel  az  embrió  
táplálásához  szükséges  magfehéijéknek  (2)  (pontozott  részlet),  sz  a  két  sziklevél,  gy  az  
embrió  gyököcskéje.  

3.1.  ábra  
Az  épületben  a téglák,  a  növényben  
a sejtek  hasonlóan  vannak  elrendezve  

(Greguss,  1932.  50.  o.)  

3.2.  ábra  
A csecsemő  ápolása  és  a  lenmag  
hasonló  és  célszerű  berendezkedése  

(Greguss,  1932. 24.  o.)  

Konrád  Lorenz  (1974)  megállapította,  hogy  az  analógiák  tanulmányozása  az  
evolucionisták,  az  embriológusok  és  más  biológusok  tudásának  is  egy  jelentős  forrása  
lehet.  Erről  tartott  előadást  1973-ban  „Az  analógia  mint  a  tudás  forrása"  címmel,  amikor  
orvosélettanból  megkapta  munkája  elismeréséül  a  Nobel-díjat.  Arra  a  leegyszerűsített  
analógiára  hivatkozott,  amely  például  egy  hajó  és  egy  cápa,  illetve  a  gerincesek  és  a  
lábasfejűek  szeme  között  van.  Lorenz  leírja  az  analógiák  jelentőségét  a  viselkedés  
tanulmányozásában  is.  

A  nők  és  az  „alacsonyabbrendű  fajok"  között  lévő  analógia  is  stratégiai  helyet  
foglalt  el  a  19.  és  a  20.  században  az  emberi  változatosság  tudományos  elméletének  
megalkotásában  (Stepan,  1986).  Ez  az  elmélet  azt  állította,  hogy  a  nőknek  kisebb  az  
agytömege  és hiányos  az  agystruktúrája,  és  ez  analóg  az  „alacsonyabbrendű  fajok" kisebb 
intelligenciájával.  Stepan  azt  állítja, hogy  ez az analógia bizonyos  ismeretek  elnyomásához  
vezetett,  mert  a  tudósok  tudat  alatt  a  valóságnak  azokat  az  aspektusait  válogatták  ki,  
amelyek  kompatibilisek  voltak  az  említett  analógiával.  Két  jellegzetes  példát  említ:  a  
tudósoknak  nem  sikerült  a  nők  kisebb  testtömegéből  és  agytömegéből  következtetett  
alacsonyabbrendűség  feltételezéseit  kiigazítaniuk;  továbbá  a  néger  fajtát  az  emberszabású  
majmokhoz  hasonlították  az  állkapocs  alakja  alapján,  ugyanakkor  a  fehér  fajtának  a  
vékony ajak miatt  az emberszabású  majmokhoz való hasonlóságát  nem vették  figyelembe.  

Stepan  (1986)  azt  állítja,  hogy  az  analógiák  figyelembe  veszik  a  felfedezést,  és  új  
információkat  eredményezhetnek  az  empirikus  kutatásokon  keresztül.  Úgy  gondolj  
a  nők  és  a  fajták  kapcsolata  az  analógián  kívül  az  alacsonyabbrendűség  értelme  
múlott. 



E  néhány  példából  láthatjuk,  hogy  az  analógiák  történelmi  szempontból  jelentős  
szerepet játszottak  a  biológiatudomány fejlődésében.  Egyesek  hozzájárultak néhány  nagy  
tudományos  felfedezéshez,  míg  mások  a  tudósok  számára  rosszul  felhasználhatók  
maradtak. 

3.2. Analógiák a biológiatanításban 

A biológia tanításában is demonstrálhatók a fent leírtakhoz hasonló helyzetek, az analógiák 
tantermi  használatakor.  Néhány  esetben  az  analógiák  építőek,  fokozzák  a  fogalmi  
megértést, míg másokban inkább akadályoznak, mint segítenek. 

Beán, Searles,  Singer  és  Cowen (1990)  által  írt tanulmány  eredményei  azt mutatják, 
hogy azok a tanulók, akiknek a tanítására  felhasználták a „sejt  hasonlít  egy gyárhoz"  képi  
analógiát,  és bemutatták  az analogikus tanulás példáját, szignifikánsan jobban  megértették  
a tananyagot, mint  azok a társaik,  akik esetében nem alkalmazták  a képi reprezentációt.  A  
szerzők  azt  javasolják,  hogy  a  képi  analógia  alkalmazásakor  mutassák  be,  hogy  a  sejt  
különböző  részei  miben  hasonlítanak  egy  gyár  részeihez.  Ez  segítheti  a  sejt  részeinek  és  
azok funkcióinak megtanulását. 

Newby  és  Stepich  (1991)  azt  találták,  hogy  az  élettani  fogalmak  azonnali  és  
késleltetett  megértésében  szignifikáns javulás  jelentkezett  azoknál  a  tanulóknál,  akiknél  
tanítás  közben  analógiákat  alkalmaztak.  Azonkívül  az  analógiás  tanításban  részesült  
tanulóknak a tananyag magasabb megértési  szintjét sikerült elérniük, és ez örömet jelentett 
számukra.  Az  analógiákat  10  modem  fiziológiai  fogalom  tanításánál  használták:  pl.  a  
perisztaltikát  a  következő  analóg  kifejezéssel  írták  le:  a  ketchup  kipréselése  egy  egy-
adagos  tubusból.  

Átfogó  analógiákra  is  találunk  példákat  a  biológia  tanításában.  Például  az  emberi  
keringési  rendszert  egy  „szolgáltató  rendszerhez"  („United  Parcel  Service  U.  P.  S.")  
hasonlítják.  Ez  az átfogó analógia  több specifikus fogalmi  analógiát  tartalmaz  (Stepich  és  
Newby,  1988), mint például: 

a)  A  vörösvértestek  munkája  hasonlít  a  fuvaroskocsikéhoz,  a  szükséges  anyagokat  
szállítják a központi elosztó ponttól a test minden részébe; 

b) Az  artériák  és  a  vénák  hasonlítanak  a  közutakhoz,  úgy  működnek,  mint  a  bekötő  
utak, amelyeken át a kézbesítés különböző pontjai elérhetők; 

c)  A  szív  hasonlít  az  áruraktárhoz  vagy  központi  elosztóponthoz,  ahonnan  a  feltöltött  
szállítóeszközök  kiindulnak,  és  ahová  az  üres  szállítóeszközök  visszatérnek,  hogy  
újra feltöltődjenek. 
Ezen  analógia  használatának  célja,  hogy  elősegítse  az  ismeretlen  emberi  keringési  

rendszer  működő  modelljének  kifejlesztését  egy  ismert  rendszerhez  hasonlítva  azt.  
Analógiát  alkalmazva  példa  helyett,  eredményesen  megtanítható  a  kapillárisokról  szóló  
többletinformáció is. Ha  az  artériák  és  a vénák hasonlítanak  a közutakhoz,  a  nagyvárosok 
és a városok közötti nagyobb utakhoz, akkor a kapillárisok hasonlítanak  a nagyvárosokon 
és a városokon belüli  egyes házakhoz  vezető utcákhoz.  A kapillárisokról  szóló információ 
így  az  artériákról  és  a  vénákról  szóló,  az  analógia  által  már  megalapozott  információ  
egyszerű kiterjesztése. 

Az  átfogó  analógia  segít  a  tartalmon belül  elkülönülő  részletek  és fogalmak  közötti  
kapcsolatok  azonosításában  is.  A  bemutatott  példából:  a  közutak,  fuvaroskocsik  és  az  
áruraktár  közötti  kapcsolatokhoz  hasonlóan  be  lehet  mutatni  az  artériák  és  a  vénák,  a  
vörösvértestek és a szív funkciói  közötti összefüggéseket (Gentner,  1983).  

Ha feltesszük: „Hogyan segítik  a vörösvértestek az egészség fenntartását?  " kérdést, 
a  tanulók  vissza  tudnak  emlékezni  a  vörösvértesteket  a  fuvaroskocsikhoz  hasonlító  
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analógiára.  A  fuvaroskocsik  funkciójára  emlékezve,  irányítják  a  visszakeresést  a  
vörösvértestek funkciójára, mint a test minden részébe nélkülözhetetlen tápanyagokat  (úm.  
oxigént)  szállítókra.  A  tanuló  levonja azt  a  logikai  következtetést,  hogy  a  vörösvértestek  
funkciója:  a nélkülözhetetlen tápanyagok nélkülözhetetlen szállításának eszközei.  

Gilbert  (1989)  arra  következtetett,  hogy  nem  nyilvánvaló  annak  a  kijelentésnek  az  
alátámasztása,  hogy  az  analógiák  általános  használata  hatásos  a  fogalmi  emlékezet  
elősegítésében,  vagy javítja a tanulók  attitűdjeit. Vizsgálata  során  azt  tapasztalta,  hogy  az 
analógiák (pl. az anyaméh összehasonlítása az elektromos dugasszal  és a pénz feldobása  a  
Mendel-i  genetika  magyarázatára)  írott formában  való  bemutatása  nem  elég,  és  hogy  a  
tanároknak  aktívabban  kellene  segíteniük  a  tanulókat  a  tudományos  fogalmak  
elsajátításában analógiák  használatával.  

James  (1983)  Gilberthez  hasonló  következtetésekre  jutott,  amikor  az  analógiákat  
gyakorlati  feladatokban  használta  tanítványainál  az  adaptáció  megértésének  segítésére.  
Nem járt  sikerrel.  A  tanulók  összehasonlították  egy  lapos  és  egy  gömbszerű  zacskóban  
levő forró víz lehűlését,  és azután válaszoltak  az állatok nagyobb méretű  fülével és  annak  
adaptív  jelentőségével  kapcsolatos  kérdésekre.  A  gyakorlati  feladat  otthon  történő  
befejezése  után  egyedül  kellett  felvázolniuk  az  analogikus  összefüggést  a  műanyag  
zacskókkal  és  az  állatok  nagyobb  fülével kapcsolatban.  A  következtetés  az  volt,  hogy  az  
analógia  így  nem  segítette  a  tanulókat,  sőt  alternatív  fogalmakat  hozhatott  létre.  
Figyelembe  véve,  hogy  a  tanulók  saját  következtetéseiket  vázolták  fel,  az  eredmények  
téves magyarázatokhoz,  félreértésekhez vezethettek. 

Kirkland  (1997)  leírt  egy  kurzust,  ahol  elbeszélő  kontextusokba  integrálták  az  
absztrakt  biológiai  fogalmakat,  hogy  élővé  tegyék  a  természettudományt  a  „nem-
szakértők"  számára.  Azt  tapasztalták,  hogy  az  információközlés  egyszerű  és  alkotó  
metodikái  -  úgymint  a  humoros,  könnyed  analógiák  —  alkalmasak  a  hangulat  
felvillanyozására,  csökkentik  a  tananyag  absztraktságát,  és  önmagukban  is  képesek  
csökkenteni a szorongást  és facilitálni  a tanulást. 

Mint  látható,  az analógiák  sikeres  alkalmazása a  biológia  tanításában  vitatott  (lásd  
még Nagy L-né,  2000c). Néhány biológiai  fogalom megértését  segíthetik,  azonban érthető,  
hogy az analógiák használata problémákat is okozhat. A tanárok gyakran számolnak be jól 
használható  analógiákról,  és  arra  biztatnak  más  tanárokat,  hogy  használják  ezt  az  
összehasonlító  technikát  (Biermann,  1988;  Kongás,  1988;  Oakley,  1994;  Stanford  és  
Heinhorst,  1997; Stencel,  1997; Stencel és Barkoff,  1993). Továbbra is kérdés azonban az:  
hogyan  használják  a  tanárok  az  analógiákat  mint  pedagógiai  eszközöket  úgy,  hogy  
használatuk  közben  a  téves  magyarázatot  (a hibás  címzést)  és  a  félreértést  a  minimumra  
csökkentsék. 

Az  analógiák  természettudományok  tanításában  való  alkalmazásának  két  fontos  
területe azok tankönyvi  szövegekbe,  illetve tantermi előadásokba, magyarázatokba  történő  
beépítése. 

3.2.1. Az analógiák integrálása a biológia-tankönyvi  szövegekbe  

A  tankönyvek  értékelése  általában  kiteljed  a  tartalomra,  annak  szerkezetére,  
feldolgozásmódjára, a  könyv  módszertani  és  szemléltető  eljárásaira,  a  kivitelre,  a  formai  
megoldásokra,  a  stílusra.  Ismert,  hogy jól  és  könnyen  tanulhatóvá  tehetők  a  tankönyvi  
szövegek  különféle  szövegértési  eljárások  (párhuzamok,  ellentétek  kiemelése  stb.)  
alkalmazásával. 
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A jó  tankönyvek  egyik  jellemzőjeként  tartják  számon  az  analógiák  és  a  példák  
megfelelő  használatát  is.  Külföldön  egyre  nagyobb  figyelmet  fordítanak  a  tankönyvek  
ilyen irányú vizsgálatára, elemzésére (lásd következő részben). 

A  kutatók  azzal  is  tisztában  vannak,  hogy  az  analógiák  használata  problémát  is  
okozhat. A biológia-tankönyvekben  használt  analógiákkal  kapcsolatosan három problémát  
emeltek ki (Thiele, Venville és Treagust,  1995;  Venville és Treagust,  1997).  

A mechanikus sablon 

Sok  esetben  a  biológia-tankönyvekben  talált  analógiák  egyszerűek,  kidolgozatlanok,  a  
biológusok,  tankönyvszerzők  által  létrehozott  mechanikus  sablonok, melyeket  magyarázat  
nélkül  helyeznek  el  a  tankönyvekben.  Ilyenek  pl.:  a flagellum  hasonló  az  ostorhoz,  a  
mitokondriumok  a  sejtek  energiaházai,  a  riboszómák fehérjegyárak,  a  DNS  kettős-hélix  
szerkezete hasonló a sodrott  létrához, továbbá az enzimek és a szubsztrátok  kölcsönhatása  
hasonló  a  zár-kulcs  modellhez.  Ezek  közül  az  analógiák  közül  néhány  nagyon  jól  
használható lenne a tanulók számára, ha azokat részletesebben kidolgoznák. Például a zár-
kulcs  modell  az  enzimek  interakcióját  illetően  segíthetne  megértetni  a  tanulókkal  az  
enzimek  specifikus  természetét.  Alaposabb  magyarázat  nélkül  azonban  a  tanulók  a  
biológiai  fogalmakról  csak  az  analógiák  alapján  kialakuló  saját  következtetéseikre  
hagyatkozhatnak.  Ez  az  elhagyás  nagy  lehetőséget  ad  az  alternatív  fogalmak  
kifejlődéséhez. 

A tanulók tudáshiánya 

A  tanulók  számára  nem  minden  esetben  ismert  az  analóg  (a  közvetítő  eszköz),  és  a  
tankönyvszerzők  gyakran  nem  értelmezik  azt.  Ha  a  tanulóknak  nem  ismert  az  analóg,  
akkor  megnövekedhetnek  a  hibás  következtetések  a  természettudományos  fogalmakkal  
kapcsolatban. 

Thiele  és  mtsai  (1995)  egy  ausztráliai  középiskolai  biológia-tankönyvben  az  alábbi  
analógiát találták: 

„.. egy közösség az élettelen környezetével  együtt éppen olyan rendszer, mint mondjuk egy 
„politikai rendszer" vagy egy „gazdasági rendszer"..." (Morgan, 1989.408. o.) 

Kevés  középiskolás  ismeri  ki  magát  jól  egy  politikai  vagy  egy  gazdasági  
rendszerben, ezért a biológiai rendszerrel való hasonlóság megértése nehéz. 

Az analóg és a cél közötti  összeférhetetlenség  

Gyakran előfordul, hogy a tankönyvírók,  illetve a tanárok nem körvonalazzák  az analógiák 
határait,  pedig  az  analóg  (a  közvetítő  eszköz,  az  ismerős  tartalom,  a  hasonló,  az,  ami  
hasonlít)  és  a  cél  (a  tárgy,  az  új  tartalom)  nem  egészen  ugyanazok,  világosan fel  kell  
térképezni  a  megkülönböztető  jegyeket  is,  meg  kell  adni  az  analógiák  határait.  Az  is  
hasznos  lehet,  ha  a tanulókkal  olyan  gyakorlatokat  végzünk,  amelyekben megmutatjuk az 
analógiák használatát a természettudomány tanulásában.  
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3.2.2. Analógiák a hazai  biológia-tankönyvekben  

Curtis  és  Reigeluth  (1984)  26  természettudományos  tankönyvet  elemzett  az  analógiák  
előfordulása  szempontjából.  Összesen  216  analógiát  azonosítottak  és  soroltak  be  
különböző  szempontok  (az  analógiás  összefüggés  típusa,  bemutatási  alak,  forma,  a  
közvetítő  eszköz  elhelyezése  az  analógiás  összefüggésben a tárgyhoz  képest,  gyarapodási  
szint,  téma  előtti  orientálás)  szerinti  kategóriákba.  Később  a  társadalomtudományi  
szövegekben előforduló analógiák felépítését és használatát is vizsgálták, és eredményeiket 
összevetették  a  természettudományos  szövegek  korábbi  analízisével  (Curtis,  1988).  A  
Curtis  és  Reigeluth  (1984)  által  kidolgozott  osztályozási  rendszer  mindkét  
tudományterületen jól  használhatónak  bizonyult,  bár  az  analógiák  mint  oktató  módszerek  
használatában  feltártak  bizonyos  -  a  tudományterületek  specifitásából  adódó  -
különbségeket  is.  

Magyarországon  a biológia-tankönyvek  fenti szempontú  elemzésére eddig még nem 
volt példa,  ezért  érdekesnek  és a fejlesztés szempontjából hasznosnak  ígérkezett  egy ilyen 
célú vizsgálat  elvégzése.  

3.2.2.1. A vizsgálat  célkitűzése  

A  kutatás  célja  az  volt,  hogy  feltárja  és  elemezze  a  forgalomban  lévő  biológia-
tankönyvekben  található  analógiákat,  és  a  kapott  eredményeket  összevesse  a  külföldi  
természettudományos  tankönyvek  analízisének eredményeivel  (Curtis és Reigeluth,  1984).  
Továbbá  ráirányítsa  a biológiatanárok  figyelmét  a  tankönyvi  analógiákra  és  azok  tudatos  
használatára a gondolkodtató  biológiatanításban.  

3.2.2.2. A vizsgálat anyaga és módszere 

A  vizsgálat  anyagát  19 biológia-tankönyv  szövege képezte  (a vizsgált  tankönyvek  listáját  
lásd  az  1.  sz.  mellékletben,  külön  nem  tüntettük  fel  azokat  az  irodalomjegyzékben).  A  
tankönyvpiacon ma a megvizsgált könyveknél jóval több van forgalomban, illetve szerepel 
a  tankönyvlistán.  A  kiválasztásnál  arra  törekedtünk,  hogy  a  vizsgálat  időpontjában  a  
legtöbb  iskolában használatos  általános  és középiskolai  könyvek  kerüljenek  elemzésre.  A  
középiskolai  tankönyvek  közül  egyelőre  csak  a  gimnáziumi  tankönyveket  vontuk  be  a  
vizsgálatba. 

A  vizsgálat  során  először  kigyűjtöttük  a  tankönyvi  analógiákat,  majd  osztályoztuk  
azokat  a  Curtis  és  Reigeluth  (1984)  által  kidolgozott  rendszer  általunk  kiegészített  
változata  szerint.  E kategorizálási  rendszer  szempontjait: az analógiás  összefüggés  típusa,  
bemutatási  alak  (formátum), forma,  hely  (a  közvetítő  eszköz  elhelyezése  az  analógiás  
összefüggésben  a  tárgyhoz  képest),  gyarapodási  (bonyolultsági)  szint,  téma  előtti  
orientálás és azok kategóriáit a 2. fejezetben  az analógiák osztályozásánál már bemutattuk. 

3.2.2.3. A vizsgálat  eredményei  

A  vizsgált  tankönyvekben  talált  analógiák  fenti szempontok  szerinti  kategorizálását  a 3.1. 
táblázat  mutatja  be.  A  megvizsgált  19  biológia-tankönyvben  összesen  569  analógiát  
sikerült azonosítani. Mint látható, az egy tankönyvben előforduló analógiák száma igen tág 
határok  között  mozog.  Van  olyan  biológia-tankönyv,  amelyben  csak  négy,  s  van  olyan,  
amelyben  103  analógiát  találtunk.  Az  egy  tankönyvre  jutó  átlagos  analógiaszám  29,5,  
amely  jóval  magasabb,  mint  a  külföldi  természettudományos  tankönyvekben  tapasztalt  
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szám.  Az  első  három  szempont  szerinti  kategorizálás  eredményei  az  arányokat  tekintve  
megegyeznek a külföldi vizsgálatok (Curtis és Reigeluth,  1984) eredményeivel. 

3.1. táblázat. Az osztályozási rendszer és az analógiák száma az egyes kategóriákban 
Kategória n % 

Teljes szám 569 
Tankönyvek 19 
Minimum 4 
Maximum 103 
Középérték 29,95 

Analógiás  összefüggés  
Szerkezeti  (strukturális)  177 31,10 
Működési (funkcionális) 290 50,96 
Szerkezeti-működési  (strukturális-funkcionális)  102 17,92 

Bemutatási alak  (formátum)  
Szóbeli (verbális) 487 85,58 
*Képi 2 0,35 
Képi-szóbeli 80 14,05 

Forma 
Konkrét/konkrét 135 23,72 
Absztrakt/absztrakt 101 17,75 
Konkrét/absztrakt 311 54,65 
*Absztrakt/konkrét 22 3,86 

Hely 
Előretolt  szervező 29 5,09 
Beágyazott  aktivátor  380 66,78 
Utó(lagos)  szintetizáló  160 28,11 

A gyarapodási  (bonyolultsági) szint 
Egyszerű 221 38,84 
Dúsított 199 34,97 
Kiteij edt (kibővített) 149 26,18 

Téma-előtti orientálás 
Közvetítő eszköz magyarázat 50 7,47 
Azonosítási  stratégia  300 44,84 
Közvetítő eszköz magy. és azonosítási  strat.  94 14,05 
Téma-előtti orientáció hiánya 225 33,63 

Megjegyzés: Az  eredeti osztályozási rendszerben nem szereplő kategóriákat *-gal jelöltük. 

A  tankönyvírók  leginkább  a  működési,  illetve  a  szerkezeti  analógiás  összefüggések  
alkalmazását részesítik  előnyben.  
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Példa  működési  összefüggésre:  
„A  DNS  két  szálból  áll,  amelyek  egy-egy  gerincből  és  az  azokból  oldalirányba  kiálló  
bázisokból  épülnek  fel  Amikor  a molekula megkettőződik,  vagyis  replikálódik,  a két 
szál  -  mint  egy  szétnyíló  cipzár  két  oldala  -  elválik  egymástól,  és  mindkettő  mentén  
egy-egy új szál képződik." (Géczi,  1997.  149. o.) 

Példa  szerkezeti  összefüggésre:  
„A  gyűrűsférgek  idegrendszere  a  laposférgekéhez  hasonló  dúcidegrendszer,  de  itt  már  
szelvényenként  van  egy-egy  dúcpár.  Ezt  a  kötélhágcsóra  emlékeztető  felépítésű  
idegrendszert  hasdúcláncnak  nevezzük."  (Oláh,  1996a.  114.  o.)  

A  vizsgált  tankönyvekben  a  szerkezeti-működési  összefüggéseken  alapuló  analógiák  
fordulnak  elő  a  legkisebb  (de  a  külföldi  tankönyvekhez  képest  mintegy  háromszor  
nagyobb)  arányban.  

Példa  szerkezeti-működési  összefüggésre  a Növényi  szövetek  témakörből:  
„Úgy  képzelhetjük  el  a  sejtet,  mint  luftballont,  amelyet  egy  viszonylag  kis  szögletes  
dobozba  dugunk  és  úgy  fújunk  fel.  A  luftballonban  lévő  levegőnek  a  sejt  víztartalma  
felel  meg.  A  luftballonnak  a  sejthártya,  a  szögletes  doboznak  a  sejtfal  a megfelelője.  A  
sejthártyát  a sejtben  lévő nyomás,  az úgynevezett  ozmózisnyomás  feszíti neki  belülről  a  
sejtfalnak." (Oláh,  1996a. 279.  o.)  

Leggyakrabban  a  szóbeli  formátumot  alkalmazzák.  Ha  a  közvetítő  eszköz  eléggé  
ismert  a tanulók  számára,  akkor  legtöbbször  nincs  is  szükség  a képi  megjelenítésre.  Bár  a  
képek  segítik  az információk emlékezetbe vésését, megőrzését  és  felidézését.  

Példák  képi-szóbeli  analógiákra:  
A combcsont  csontgerendáinak  és  az Eiffel-torony vasgerendáinak  párhuzamba  állítása  
(Jámborné  és  mtsai,  1999.  44.  o. 44.1.  ábra).  Ez  esetben  kép  és  szöveges  magyarázat  is  
található  a tankönyvben;  a tárgy és  a közvetítő  eszköz  is szerepel  az  ábrán.  
Hasonló  a  helyzet  a  mellhártya  lemezeinek  és  a  nedves  üveglapok  egymáson  való  
elmozdulásának  párhuzamba  állítása  esetén  (Jámborné  és  mtsai,  1999.  76.  o.  76.3.  
ábra).  Itt  is  van  szöveges  magyarázat,  de  itt  az  előzővel  szemben  csak  a  közvetítő  
eszközről  készült  fényképfelvétel szemléltet  (3.5.  ábra).  

•'Af'^t 
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3.3.  ábra  
(Jámborné  és mtsai,  1999.  76.  o.  76.3.  ábra)  
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A  hazai  biológia-tankönyvekben  találunk  tisztán  képi  analógiát  is.  A  külföldi  
rendszerben  ez  a  kategória  nem  szerepelt.  E  típusú  analógia  alkalmazása  nem  túl  
szerencsés,  mivel  szöveges  magyarázat  nincs,  ezért  a  tanulónak  magának  kell  
megfogalmaznia az analógiát.  Ez néhány tanulónak problémát jelenthet.  

Példa  képi  analógiára:  
Egy ember  sorba rakott  vörösvérsejtjeinek hosszát  szemléltető  ábra  (Jámborné  és  mtsai,  
1999.  82. o.  82.3.  ábra)  (3.4.  ábra).  

A  vártnak  megfelelően  a  konkrét/absztrakt  forma  fordul  elő  a  leggyakrabban,  ezt  
követi  a  konkrét/konkrét,  majd  az  absztrakt/absztrakt  változat  gyakorisága.  A  külföldi  
tankönyvektől  eltérően  az  absztrakt/konkrét  formára is találunk  példát.  Ez  utóbbi  kategória  
a külföldi rendszerben  nem  szerepel,  mert  a vizsgált  szövegekben  nem  találtak  ilyen  típusú  
analógiát.  Egyébként  az  analógiák  felhasználásának  céljából  következően  is  nagyon  
valószínűtlennek  tartják ilyen típusú  analógiák  tankönyvi  szövegekben  való  alkalmazását.  

Példa  konkrét/absztrakt  formára:  
„A  mediterrán  vidék  legfurcsább hüllője  a közönséges  kaméleon.  ...  Hosszú  végtagjain  
az  ujjak  két  csoportba  nőttek  össze.  Mászáskor  harapófogóként  karolja  át  vele  az  
ágakat, de fogófarkával is kapaszkodik."  (Jámborné  és mtsai,  1998.  113.0.)  

Példa  konkrét/konkrét  formára:  
„A  trópusi  esőerdőket  sokan  a  Föld  tüdejének  mondják.  Ezekben  az  erdőkben  
termelődik  ugyanis  a  földi  élethez  nélkülözhetetlen  oxigén jelentős  része."  (Asztalosné  
és Franyó,  1997. 24.  o.)  

Példa  absztrakt/absztrakt  formára:  
„A  tüsszentés  a  felső  légutak  nyálkahártyájába  tapadt  szennyeződéseket  távolítja  el.  A  
köhögés  a mélyebb  légutakat  tisztítja.  A  másodpercenként  50-100  méteres  sebességgel  
kitóduló  levegő  a  fákat  kicsavaró  orkánnál  is  erősebben  hajtja  kifelé  a  nyálkahártyát  
izgató anyagokat."  (Asztalosné  és Franyó,  1998. 41.  o.)  

Példák  absztrakt/konkrét  formára:  
„  ....  a  kocsánytalan  tölgy.  Hatalmas  termete  és  hosszú  életkora  miatt  az  „erdő  
királyának" is nevezik."  (Jámborné  és mtsai,  1998. 63.  o.)  
„A  vér  -  a  fehérvérsejtek  révén  -  szervezetünk  második  védelmi  vonala."  (Asztalosné  

3.4.  ábra  
(Jámborné  és mtsai,  1999.  82. o.  82.3.  ábra)  

és Franyó,  1998.  68.  o.)  
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Az  analógiák  elhelyezését  tekintve  a  beágyazott  aktivátor  a  legkedveltebb  forma a  
tankönyvírók  körében,  és  a  tapasztalatok  szerint  ez  segíti  a  legjobban  a  megértést  is.  A  
külföldi  tankönyvekben  az  analógiák  előretolt  szervezőként,  míg  a  hazai  tankönyvekben  
inkább  utóflagos)  szintetizátorként  való  alkalmazása  dominál.  Az  egyes  leckék  
(tananyagegységek)  végén  elhelyezett,  analógián  alapuló  kérdések,  feladatok,  vizsgálatok  
igen  hasznosak  lehetnek  a  már  megértett,  megtanult  információk,  összefüggések  
gyakorlatban  való  alkalmazása  szempontjából.  Érdemes  kiemelni  azokat  a  feladatokat,  
amelyekben  az  analógia  valamilyen  konkrét,  hétköznapi  szituációval  kapcsolatban  kerül  
alkalmazásra. 

Néhány példa  ezekre:  
„Hasonlítsuk  a  szervezet  működését  a  társadalom  működéséhez!  Kik  felelnek  meg  a  
sejteknek,  a  szerveknek,  a  szervrendszereknek?  Miért  nem  olyan  önzetlenek  a  
társadalom  tagjai,  mint  a  szervezet  alkotói?  Az  információtartalmat  tekintve  milyen  
egyedekből  álló  társadalom  felelne  meg  a  szervezetnek?"  (Oláh,  1995.  357.  o.  7.  
kérdés) 
„Hogyan működik a vízlégszivattyú? Milyen hasonlóság fedezhető fel a vízlégszivattyú 
működése és a nyirokáramlás között?" (Oláh, 1995.252. o. 5. Nézzünk utána!) 
„Hasonlítsuk  össze  a  fényképezőgép  és  az  emberi  szem működését!  Mi  a különbség  a  
lencsék között?" (Oláh,  1995. 318. o. 4. kérdés, feladat) 
„Ha  valakinek  a  légzőizmai  nem  működnek  rendesen,  úgy mondják,  vastüdőre  teszik,  
vagyis  egy  nyaktól  csípőig  tartó,  géppel  összekapcsolt,  zárt  hengerbe  bújtatják.  Mit  
pótol ez a gép és hogyan?" (Oláh,  1995. 230. o. 8. kérdés, feladat) 

Tankönyveinkben  leggyakrabban  az  egyszerű  analógiák  fordulnak  elő  (a  vizsgált  
külföldi  tankönyvekben  a  dúsított  analógiákról  mondható  el  ugyanez).  Sok  olyan  van  
közöttük, amely szinte mindegyik (az adott témát feldolgozó) tankönyvben megtalálható.  

Példák egyszerű  analógiákra:  
„A  barázdálódás  eredményeként  elsőként  egy  olyan  sejthalmaz jön  létre,  amelyben  a  
sejtek  elhelyezkedése  a  szederfélék  csoportos  termésére  emlékeztet.  Ezért  ezt  az  
állapotot szedercsírának nevezzük." (Berend és Szerényi,  1994b.  167. o.) 
„A méh (uterus) körte alakú,  10-12 cm hosszú, hashártyával borított üreges szerv (8.15. 
ábra)." (Berend és mtsai,  1995. 494. o.) 
„Ahhoz, hogy gyors és teljes legyen a felszívódás, igen nagy felületen kell lejátszódnia: 
a  felületnövelést  a  vékonybél-nyálkahártya  kesztyűujj szerű  betüremkedései,  a  
bélbolyhok teszik lehetővé." (Géczi,  1997. 237. o.) 

A  dúsított  analógiák  alkalmazása  lehetővé  teszi,  hogy  az  analógiák  ne  
eredményezzék  téves  képzetek  kialakulását.  Ragyogó  példa  erre  az  alábbi  analógia,  
amelyben a tankönyvíró megadja az analógiás összefüggés  határát.  

„Az  enzimreakció  során  az  enzim  (E)  megköti  az  átalakítandó  anyagokat,  a  
szubsztrátokat.  A  szubsztrát  megkötése  specifikus,  ez  az  aktív  centrum  kötőhelyét  
felépítő atomcsoportok térbeli szerkezetének a következménye. Fischer szerint  az enzim 
felületén van egy olyan rész, ahová a szubsztrát pontosan beleilleszkedik, mint a kulcs a 
zárba.  Ez  a  szemléletes  kép  azonban  nem  felel meg  teljesen  a  valóságnak,  ugyanis  a  
szubsztrát  kapcsolódásának  hatására  az  aktív centrum szerkezete  is módosul." (Berend 
és mtsai,  1995. 414. o.) 
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A dúsított  analógia  másik  esete,  amikor  a  tárgy és a  közvetítő  eszköz  közötti  összefüggés  
területeit adják meg a tankönyvírók. 

Például: 
„A  hidrogénkötésekkel  ily  módon  összekapcsolódott  kettős  polinukleotidszál  a  
hossztengelye  körül  spirális  formában  feltekeredik,  és  így kialakul  a  DNS-molekulára  
jellemző  kettős  hélixszerkezet.  (32.  ábra)  Ez  a  térbeli  elrendeződés  leginkább  egy  
csigalépcső  formájára emlékeztet,  ahol  a  lépcsőfokok  a  bázispárok,  a  kétoldali  korlát  
pedig a két pentóz-foszfát láncolat. (BA 43. tábla)" (Lénárd,  1988b. 26-27. o.) 

Kiterjedt analógiákra  is bőven találunk példákat. 

„A dél-amerikai  esőerdők jellegzetes állatai a hosszú fogókarokkal rendelkező  emlősök,  
például  a  bőgőmajmok,  a  csuklyásmajmok  vagy  az  erszényes  patkányok.  Ezek  
elsősorban növényt  fogyasztanak, akárcsak  számos papagáj vagy kolibri  faj. Hasonló  a  
szerepük  az  afrikai  csimpánznak,  gorillának,  papagáj  fajoknak,  vagy  az  ázsiai  
esőerdőkben  élő  orángutánnak,  gibbonoknak,  paradicsommadaraknak.  De  ugyanilyen  
párhuzamot  találhatunk  a  csúcsragadozók  között  is,  például  a  dél-amerikai  jaguár,  
valamint az afrikai és az ázsiai párduc esetében." (Lénárd,  1988a. 88. o.) 

Mivel  a  vizsgált  biológia-tankönyvek  sok  egyszerű  analógiát  tartalmaznak,  így  
szükségszerűen kevesebb  közvetítő  eszköz magyarázatra  van szükség. Az ugyancsak  nagy  
számban  előforduló  utó(lagos)  szintetizálást  szolgáló feladatok  miatt  pedig  érthető,  hogy  
több  azonosítási  stratégia  leírásával  találkozunk,  mint  a külföldi  tankönyvekben,  ahol  az  
említett  típusú  analógia-elhelyezés  jóval  ritkábban  fordul  elő.  A  téma-előtti  orientáció  
hiánya nem igazán kedvező  a tanulás  szempontjából,  mert  nehezíti  a megértést.  Bár  ez  a  
típusú analógia inkább az egyszerű analógiák körében tapasztalható.  

3.2.2.4. Következtetések 

A  vizsgálat  eredményei  azt  mutatják,  hogy  a  hazai  biológia-tankönyvek  egyáltalán  nem  
szűkölködnek  analógiákban,  sőt  a  külföldi  természettudományos  tankönyvekhez  képest  
több  analógiát  tartalmaznak.  Az  eredmények  részben  megerősítik  a  külföldi  kutatások  
tapasztalatait,  ugyanakkor  a  feltárt  különbségek  jelzik  az  analógiák  tankönyvi  
alkalmazásában megnyilvánuló  nemzeti hagyományokat is.  

A  tankönyvi  analógiák  tanításban  való  alkalmazásával  kapcsolatban  általánosan  a  
következők állapíthatók meg: 

1.  Az analógiák használhatóbbnak mutatkoznak a komplexebb és nehéz tartalmakon. 
2.  Az  analógiák  leggyakrabban  könnyebb,  több konkrét  tárgyat  tartalmazó  szerkezeti  

összefüggésre  és  több  nehezebb  és/vagy  absztrakt  tárgyat  tartalmazó  működési  
összefüggésre alapozva épülnek fel. 

3.  Egy  szigorúan  szóbeli  bemutatási  forma  elegendő  lehet  az  analógiás  összefüggés  
megjelenítésére.  Bár,  a  képi-szóbeli  analógiák  kívánatosabbak  a  kevésbé  jó  
képességű tanulók számára.  

4.  A  legtöbb  esetben  az  analógiák  egy konkrét  közvetítő  eszközből  és  egy  absztrakt  
tárgyból  állnak  abból  a  célból,  hogy  a  tanulót  eljuttassák  az  egyszerűbb,  ismerős  
tartalomtól a nehezebb, absztrakt  tartalomhoz.  

5.  Az analógiák leghatásosabb  elhelyezésének  az előretolt  szervező vagy a beágyazott 
aktivátor  valamelyike  látszik,  de  a  gondolkodási  képességek  fejlesztése  
szempontjából az utó(lagos) szintetizátor is jelentős. 
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6.  A  hatásos  analógiák  magukban  foglalják  az  analógiás  összefüggés  területeinek  
és/vagy  határainak  megállapítását  is.  Az  összefüggés  határainak  megadása  
megengedi  az analógia kiegészítésének  lehetőségét.  

7.  A  közvetítő  eszköz  általában  megmagyarázza  vagy  leírja  az  új  tartalmat  a  
bemutatás  előtt,  segítséget  biztosít  az  analógia  megértéséhez.  Ha  az  adott  
magyarázat  arra  kényszeríti  a  tanulót,  hogy  használja  a  kognitív  stratégiát,  akkor  
feleslegessé válhat magának  a stratégiának  az azonosítása  és  magyarázata.  

A  szöveg-analógiák,  az  analógiák  sajátos  formáit  képviselik  (lásd  2.  fejezet).  A  
tanároknak  tisztában  kell  lenniük  az  általuk  választott  tankönyvek  erényeivel  és  
hiányosságaival,  hogy  minél  eredményesebben  és  tudatosabban  kihasználhassák  a  
tankönyvek  nyújtotta -  ez  ideig  iskoláinkban  kevésbé kiaknázott  -  lehetőségeket  a tanítás-
tanulás  folyamatában.  

3.2.3.  Az analógiák  osztálytermi  alkalmazása  

Az  analógiák  hazai  biológia-tankönyvekben  való  előfordulása,  tipizálása,  elemzése  egy  
korábbi  fejezetben  már  bemutatásra  került  (részletesen  lásd  Nagy  L-né,  2001,  2002a).  E  
fejezetben  az  analógiák  biológiatanításban  való  osztálytermi  alkalmazásának  lehetőségeit  
vesszük  számba  (részletesen  lásd  Nagy  L-né,  2002b).  Célunk,  hogy  bemutassuk,  milyen  
jelentőséggel  bír  az  analógiák  tantermi  alkalmazása  a  tanulók  tanulása  szempontjából.  Ez  
azért  is  fontos,  mert  egyre  inkább  elfogadottabb  az  a  nézet,  hogy  mind  az  egyén,  mind  
pedig  a közösség  fejlődése az iskolai  képzésen,  a tanítás és  a tanulás minőségén  múlik.  

3.2.3.1.  Az  analógiák  szerepe  a tanításban,  tanulásban  

Az  analógiák  megismerésben,  ismeretszerzésben  játszott  szerepével  a  2.  fejezetben  már  
foglalkoztunk.  E  fejezetben  az  analógiák  alkalmazásának  a  tanítás-tanulás  területén  
betöltött  funkciójára fókuszálunk. 
Az  analógiák  alkalmazásának  előnyei:  

1.  csökkentik  a tanulási  erőfeszítést,  a memória segédeszközeiként  szolgálnak;  
2.  a valóság  igazolásának  eszközei;  
3.  növelik  a gondolkodás rugalmasságát  (flexibilitását);  
4.  elősegítik  az információ memóriából  való  felidézését  (visszakeresését);  
5.  közvetítenek  a feladatok és a szituációk  között;  
6.  közvetetten  elősegítik  a magasabb  absztrakciós  szintre való  átmenetet;  
7.  segítik  az új (különösen  az elvont)  fogalmak bevezetését,  megtanulását;  
8.  elősegítik  a  fogalmak közötti  kapcsolatok,  az információk  megértését  (különösen  a  

folyamatok okára, következményére  vonatkozóan);  
9.  segítik  a  fogalmi  váltást,  annak  állandósítását,  megszilárdítását,  a  tévképzetek  

legyőzését  (Sandoval,  1995);  
10. felkeltik és fenntartják az  érdeklődést.  

A  gyermek  könnyebben  jegyez  meg  olyan  dolgokat,  amelyeknek  jelentését  
valamilyen összefüggés adja meg, ha hozzákapcsolja  a dolgot  valamihez,  amit  már  addig  is  
ismert.  Könnyebb  megragadni  egy  már  ismerős  dolgot  és  példaként  (mint  hasonlót)  
használni  azt  egy  absztrakt  elmélet  megértéséhez.  Az  is  ismert,  hogy  a  képi,  nyelvi  vagy  
jelképes  formába rendezett  információkat könnyebben jegyzi  meg  a  gyermek.  

A  tudományos  jelenségek  magyarázata  is  legtöbbször  logikai  következtetést  foglal  
magába: axiomatikus  vagy közvetlen megtapasztalt  tételeket vagy  analógiákat.  

F-JJ  SZEGED  
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A  gyerekek  sokszor  maguk  is  alkotnak  analógiákat.  Az  agy  arra  van  programozva,  
hogy kapcsolatokat,  hasonlóságokat  keressen,  és  így  értelmezze  a dolgokat.  Például  azt  a  
tényt, hogy a fának  kérge van, legtöbbször a bőrrel való analógián keresztül  magyarázzák,  
és a logikai következtetés az, hogy védi a belső részeket (White,  1988). Az egyik  területen  
elsajátított  tudást  másik  területre  is  átvihetik.  Fisher  (2000a.  225.  o.) például  leírja, hogy 
egy nagyobb  gyerek  hosszasan  töprengett  azon,  minek  nevezze  a  kör  kerületét,  végül  ezt  
mondta: „A  bőre!"  

A tanárra alapozott metaforák, analógiák természettudományos  fogalmak tanításában 
való  alkalmazásának  hatékonyságával  több  tanulmány  is  foglalkozott.  Vizsgálták  a  
tantermi  előadásokat,  magyarázatokat  azért,  hogy  tanulmányozzák,  hogyan  használják  a  
tanárok alkotó módon az  analógiákat  egy fogalom tisztázására, kiterjesztésére, a tanítandó 
természettudományos  ismeretek  megjelenítésére,  a  tévképzetek  legyőzésére,  a  fogalmi  
váltás elősegítésére. 

Különös  figyelem  irányult  a  képszerű  analógiákkal  való  tanítás  hatékonyságának  
vizsgálatára  (Lin  és  mtsai,  1996).  Azt  tapasztalták,  hogy  a  tanulók  tanítása  képszerű  
analógiákkal  szignifikánsan  magasabb  teljesítményt  eredményezett,  mint  a  nekik  
megfelelő  szint.  Az  alacsony  teljesítöképességűek  voltak  a  leginkább fogékonyak  arra,  
hogy ezt  a  tanítási  stratégiát  a  hasznukra fordítsák.  A  humoros,  könnyed  analógiákról  is  
bebizonyosodott,  hogy  hangulatteremtő  erejűknél  fogva  különösen  alkalmasak  a  tanulás  
elősegítésére. 

Sok  empirikus  vizsgálat  találta  azt,  hogy  az  analógiák  hozzájárulhatnak  a  
tudományos  fogalmak  megértésének  javulásához.  Ezzel  ellentétben  más  kutatók  azt  
tapasztalták,  hogy  az  analógiák  tanteremben  való  használata  nem  eredményezett  
növekedést  a  megértésében,  vagy  éppen  káros  hatással  volt  rá.  Ez  irányította  a  kutatók  
figyelmét arra, hogy megvizsgálják az analógiák hatékony alkalmazásának feltételeit,  és a 
nem megfelelő alkalmazás veszélyeire is felhívják a tanárok figyelmét. 

Halford  és  Boulton-Lewis  (1992)  tanulmányukban  az  analógiák  használatával  
kapcsolatban az előnyök mellett a hátrányokra is figyelmeztetnek. 
Néhány hátrány, amivel számolni kell: 

1.  a szerkezeti leképezés nehezíti  a feldolgozást, és ez aktuálisan még nehezebbé teszi 
egy fogalom megértését; 

2.  az egyszerű analógia helytelen információt, tévképzetet  eredményezhet;  
3.  ha  egy  analógia  nem  eléggé  integrált,  és  nincs jól  leképezve  a  megtanult  vagy  

emlékezetben  tárolt  anyagra  (netán  ismeretlen  a  tanuló  számára),  aktuálisan  
megnövelheti a tanulást vagy a memória terhelését. 

Bár  az  analógiák  általában  használatosak  a  tanításban,  kevésbé  ismert  mindenki  
számára,  hogy  mely feltételek  esetén,  milyen  módon  alkalmazva  a  leghasznosabbak.  A  
kutatók több modellt  is kifejlesztettek az analógiák természettudományok  tanításában való  
felhasználására, melyek  segítségével  maximálisan  kihasználhatók  az  analógiák  előnyei  és  
minimálisra  csökkenthetők  alkalmazásuk  veszélyei.  A  következő  részekben  az  analógiák  
osztálytermi alkalmazásának lehetőségeit, optimális feltételeit és útjait mutatjuk be. 

3.2.3.2. Az analógiák integrálása a tantermi előadásokba, magyarázatokba 

Az  analógiák beolvasztása  a tanári magyarázatokba,  előadásokba több ponton is növelheti  
azok hatékonyságát  (lásd  az  előző bekezdésben  az analógiák  alkalmazásának  előnyeit).  A  
beépítés  céljára és módjára vonatkozóan  különböző  elképzelések  születtek,  melyek  közül  
kettőt  ismertetünk.  
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A FAR modell 

Az  ún.  FAR  modell  (Focus,  Action  and  Reflection  =  Cél,  Tevékenység  és  Reflexió)  az  
analógiákkal  való  tanítás,  tanulás  egy három-fázisú modellje,  amely  igen  eredményesnek  
és  hatékonynak  mutatkozott  a  gyakorlatban  (Venville  és  Treagust,  1997).  A  modell  az  
induktív  módszeren  alapul,  amely  lehetőséget  ad  az  analógiák  természettudományos  
oktatásban  való  használatának  tökéletesítésére.  A  FAR  útmutatót  (3.5.  ábra)  
konstruktivista  elméleti  keretek között  fejlesztették ki,  különös  hangsúlyt  kapott  benne az 
analógiák használata a fogalmi  váltás előidézésében. 

UJ 
FOGALOM 

CEL (FOCUS) 

Nehéz, ismeretlen vagy absztrakt? 

TANULOK 

ANALOG 
(ami hasonlít) 

HASONLOSAGOK 

KULONBSEGEK 

KÖVETKEZTETES 

Milyen meglévő elképzelései vannak a tanulóknak a 
fogalomról? 

(Jól) ismert-e a tanulók által? 

TEVÉKENYSÉG (ACTION) 

Az  analóg  és  a  természettudományos  fogalom  
tulajdonságainak megvitatása. 
A köztük levő hasonlóságok felvázolása. 

Az  analóg  és  a  természettudományos  fogalom  
különbségeinek megvitatása.  

REFLEXIÓ  (REFLECTION)  

Milyen  volt  az  analógia:  világos,  hiányos  vagy  
összezavaró? 

FEJLESZTES A fentiek ismételt átgondolása a kimenetek fényében. 

3.5. ábra 
FAR utasítás a természettudomány analógiákkal történő tanulásához 

(Venville és Treagust, 1997 alapján) 

Az  irányelvek  gyakorlatiasak,  és  világosan  megnevezik,  vázolják  az  analógiákhoz  
társult problémákat, lehetővé teszik egy közös tudás kifejlesztését és a jelentés megosztását  
a  tanár  és  a  tanulók  között.  Az  első fázisban  a  tanárok  a  tudományos  tartalomra,  a  
megtanítandó  fogalomra  összpontosítanak,  hogy  tisztázzák,  miért  nehéz  az.  Ezután  a  
tanulók  számára  ismert  analógot  keresnek,  és  igyekeznek  kiderítem,  hogy  a  tanulók  mit  
tudnak,  gondolnak  az  adott  fogalommal  kapcsolatban.  A  második fázis  maga  a  tanítás-
tanulás,  a  tanár  és  tanulók  közös  tevékenysége.  A  tanár  és  a  tanulók  megbeszélik,  
megvitatják, hogy  a  tudományos  fogalom  és  az  analóg  miben  hasonlítanak  egymásra,  és  
miben  különböznek  egymástól,  mi  az  analógia  korlátja. Megtörténik  az  analógia  világos  
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leírása.  Az  utolsó fázis  reflektálás  az  analógiára,  a  következtetések  felvázolása  és  annak  
eldöntése, hogy az analógia világos, használható vagy éppen összezavaró. Ennek fényében 
lehetséges  az  analógia  továbbfejlesztése.  Ha  a  természettudományos  tantárgyakat  oktató  
tanárok  képesek  követni  a  FAR  utasítás  lépéseit,  akkor  ez  a  körfolyamat  az  analógiák  
használatának  tökéletesítését  és  módosítását  eredményezheti.  A  legjelentősebb  előnye,  
hogy  a  tanárokat  arra  készteti,  hogy  megfontolják  minden  egyes  analógia  lehetséges  
csapdáit, mielőtt alkalmaznák  azokat.  

Az analógiát egy szisztematikus  tanítási cél részeként kezelő modell 

Tapasztalatok  szerint  az  analógiák  akkor  használhatók  a  leghatékonyabban  és  a  
legeredményesebben  az  új  tudás  megszerzésének  elősegítésére,  amikor  azok  egy  
szisztematikus  tanítási  cél  részét  képezik.  Három  alaplépést  foglal  magában  a  
szisztematikus felépítés és egy analógia ilyen módon történő alkalmazása: (1) a döntést, (2) 
a  felépítést és  (3)  a bemutatást  (Curtis és Reigeluth,  1984;  Stepich  és Newby,  1988)  (lásd  
3.6. ábra). 

1.  DÖNTÉS  

a)  Mit tudnak a tanulók? 
b)  Mi a tantervi utasításokban foglalt specifikus tanulási feladat természete? 

2.  FELÉPÍTÉS  

a)  Az új információ (a megtanulandó elemek) lényeges jegyeinek  azonosítása.  
b)  A  megtanulandó  elemekhez  hasonló,  a  tanulók  számára  ismerős  elemek  

megtalálása. 
c)  Az  analógiában  összehasonlított  két dolog közötti  hasonlóság  és  egyezőség  

alapos és tiszta leírása. 
3.  BEMUTATÁS  

a)  Milyen bemutatási formát használjunk? 
-  verbális  
-  képi  
-  verbális-képi  

b)  Hová helyezzük az analógiát az oktatási folyamatban? 
-  előretolt  szervező 
-  beágyazott  aktivátor  
-  utószintetizáló  

c)  Mennyi  időt  hagyjunk  a  bemutatásra  és  az  új  információval  való  
összehasonlításra? 

3.6. ábra 
Az analógia mint egy szisztematikus tanítási cél része 

(iStepich és Newby,  1988 alapján) 

A továbbiakban részletezzük az egyes lépések részfeladatait, tanítási kérdéseit a 3.6. ábrán 
feltüntetett sorrendet követve. 
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1.  Döntés  

Fontos  az  analógia  pontos,  előzetes  megszövegezése  és  a  tantervi  utasítás,  a  tanítási  
tervezet egy specifikus részébe való beépítése. Ehhez az alábbi két kérdést kell magunknak 
megválaszolni: 

a)  Mit tudnak a tanulók? 

A  tanulói analízis  magában foglalja  többek között  a  tanulókra jellemző,  már megszerzett  
tudásszintek  megállapítását.  Ez  két  szempontból  is  elősegíti  az  analógiák  használatát.  
Először  is,  segít  eldönteni, hogy egy analógia az adott tananyag tanításakor  előnyös  lehet-
e.  Bár  az  analógiák  használhatók  valamennyi  tartalom  vagy  tanulói  csoport  esetében,  
hasznosabbak  akkor,  amikor  az  információ nehezen  érthető  a tanulók  számára.  Amikor  a  
tanulók  azonnal,  könnyen  megértik  a  tartalmat,  az  analógiák  fölöslegesek,  és  nem  
indokolják  az  időráfordítást.  Másodszor  pedig,  ahhoz,  hogy  egy  analógia jól  használható  
legyen,  a  tanulók  számára jelentéssel  kell  bírnia.  A tanulók  általános  tudásának  analízise  
információt  szolgáltat  a  meglévő  tapasztalatokról,  ismeretekről,  amelyek  alapján  az  
analógiák  körvonalazhatók.  Egy  oktatásban  hasznos  analógia  kritériuma  az,  hogy  
tartalmazzon  legkevesebb egy olyan elemet,  amely a tanuló előzetes tudásában is megvan, 
amíg a többi eleme egyértelműen ismeretlen.  

b)  Mi a tantervi utasításokban foglalt  specifikus tanulási feladat  természete?  

A  feladatanalízis  célja  a  tanulási  feladatok  osztályozása  és  felbontása  azokat  alkotó  
fogalmakra,  információkra.  Mint  tudjuk,  az  analógiák  több,  tágan  definiált  tanulási  
feladatban  használhatók,  mint  pl.  az  információ  tárolása,  a jövőbeli  következmények  és  
események  előrejelzése, egy tartalmi  terület különböző  szempontjai közötti összefüggések 
bemutatása,  a  kreatív  gondolkodás  elősegítése  stb.  A  feladatok  a  tanulás  különböző  
területei  szerint  oszthatók  fel:  információtárolás  -  verbális  információ  feladat; jóslás  és  
összefüggések bemutatása  -  szabályt  használó  feladatok; kreativitás  -  problémamegoldó  
feladat.  Azt  feltételezik,  hogy  a  különböző  feladatok  különböző  típusú  analógiákat  
követelnek.  Az  információ  tárolása  például  egy  átfogó  analógiát  követel.  A  kreatív  
gondolkodás jól előkészített fogalmi analógiával segíthető. Egy könnyen kezelhető fogalmi 
analógia  ugyanis  alakítható,  bemutatható  és  változtatható,  ellentétben  a  nehézkesebb,  
átfogó analógiával, és elősegíti a kreatív folyamatokat. 

2.  Felépítés  

Az  analógia  felépítése  többlépcsős folyamat.  Először  azonosítjuk  az  új  (megtanítandó)  
információ  egy  vagy  több  jellemzőjét,  főleg  a  megértés  szempontjából  fontosakat.  Az  
analógia  ezekre  a  sajátságokra  kell,  hogy  összpontosítson.  A  második  lépés  a  tanulók  
előzetes  tapasztalatából  néhány  azonos  és  hasonló  sajátosság  megtalálása.  Az  új  
információt néhány  ismerthez  hasonlítva,  a  tanulóknak  segít  a  már  elsajátított  tudás  és  a  
tanulásra  szánt  információ  közötti  szakadékot  összekötő  híd.  A  felhasználáshoz  ettől  a  
ponttól  fogva nagy körültekintés szükséges, ugyanis az ismerős elemek és a megtanulandó 
elemek  teljes  egymáshoz  illesztése  nem  igazán  lehetséges.  Ez  vezethet  a  példákkal  
szemléltetett  jellemzőknek  a  túlhangsúlyozásához  az  analógián  belül,  és  más  fontos  
jellemzők  rákövetkező  elhanyagolásához,  az  analógia  általi,  nem  azonnali  világos  
kifejezéséhez.  Az  utolsó  lépés  az  analógiában  összehasonlított  két  dolog  közötti  
hasonlóság  vagy  egyezőség  alapos  és  tiszta  leírása.  így  kapcsolatot  teremtünk  az  új  
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információ  és bizonyos  meglévő  ismeretek  között,  ami  alapot  ad  az új  információra való 
emlékezéshez. A tanulóknak be kell mutatni  ezt  az összefüggést, és emlékeztetni  kell  őket  
erre. 

3.  Bemutatás  

Egy  analógia  bemutatása  három  döntést foglal  magában:  (a)  milyen  bemutatási  formát  
használjunk;  (b)  hová  helyezzük  az  analógiát  az  oktatási folyamatban  és  (c)  mennyi  időt  
hagyjunk a bemutatásra és az új információval való összehasonlításra.  

Egy analógia  bemutatható  verbális,  képi vagy verbális-képi  kombinációjú  formában.  
A kombinatív forma hatékonyabb bemutatást tesz lehetővé. 

Egy  analógiának  az  oktatási  tevékenységek  sorozatában  való  elhelyezése  fontos  az  
emlékezés  szempontjából. Egy  analógia  alkalmazható az  oktatási folyamat  kezdetén  mint  
előretolt  szervező,  a  tanítás  folyamán  mint  beágyazott  aktivátor  és  a  tárgyról  szóló  
információ végén mint utólagos szintetizátor  (lásd 2.2.7.  fejezetben).  

Végül,  az  analógiák  hatékonyabbá  tételéhez  a  tanulóknak  rendelkezniük  kell  
elegendő  idővel  a  bemutatás  befogadásához  és  a  hasonló jellemzők  összevetéséhez.  A  
bemutatási  formát  azért  kell  megtervezni,  hogy  az  analógia  bevezetéséhez  elegendő  idő  
legyen. 

Példák 

Lássunk  néhány  konkrét  példát  a  tanári  előadásokba,  magyarázatokba  beépíthető  
analógiákról  A  példákat  ismeretterjesztő  könyvekből,  szakkönyvekből,  tankönyvekből  
gyűjtöttük.  Mindegyik  esetben  megadjuk  a  tanítási  egység  témáját,  amelybe  az  analógia  
beépíthető, valamint az analógia bemutatásának lehetséges célját és módját. 

(1) 
A  sejt  gyárhoz  hasonlítható,  ahová  beszállítják  a  nyersanyagot  és  azt  ott  különféle  
termékekké  dolgozzák  fel.  Maguk  a  termékek  vagy  a  gyár  termékvonalai  számára  
szükséges  alkatrészek  előállítására  szolgálnak,  vagy  kikerülnek  a  sejtből,  és  máshol  
használódnak fel. 
A típusos sejtben különféle alegységek vannak, amelyeknek egyéni a működése. 
-  A sejtplazma  és a sejtmag  foglalja magában a sejt élő gépezetének sajátos  eszköztárát.  
-  A  sejtmag  tartalmazza  azokat  az  információkat,  amelyekre  a  sejtnek  funkciói  

ellátásához  -  összetevői  előállításához  és  önmaga  lemásolásához  -  szüksége  van.  
Magában foglalja  az életfolyamat tervrajzát, programját. 

-  A mitokondriumok a sejt „ erőműtelepei ", speciális feladatuk az  energiatermelés.  
-  A  riboszómák a sejt fehérjegyártó  gépezetei.  Ezek  a hamburger  alakú szerkezetek  egy  

nagy és egy kis alegységből állnak. 
-  A  sejt  endoplazmás  hálózata  egységes  rendszert  alkot,  amelyet  úgy  lehet  elképzelni,  

mintha  a  sejt  egy  zsák  lenne,  és  ebbe  egy  nagy  és  kevéssé  megtöltött  zsákot  
gyömöszölnénk  bele. Elektronmikroszkópos képen ennek a nagy és egységes zsáknak a 
metszetei  különálló,  egymástól  független  üregeknek  látszanak.  Az  endoplazmás  
hálózatnak,  amelyen  a  riboszómák  összegyűlnek,  két  fontos  feladata  van  a  sejtben.  
Egyrészt  elősegíti  a sejt  egyéb  szervecskéit  felépítő óriásmolekulák  -  fehérjék, zsírok 
és  összetett  szénhidrátok  -  szintézisét,  másrészt  elválasztja  a  sejtplazma  számára  
szükséges,  újonnan szintetizált  molekulákat  a más  helyekre  szállítandó  molekuláktól.  
Szintetizáló és osztályozó  feladatot lát el. 

113 



-  A  Golgi-készülék  3-10 egymás  felett elhelyezkedő,  korong  alakú  lapos zsákból  áll.  A 
zsákok  szélén  az  elektronmikroszkópos  képen  apró  hólyagok  láthatók.  Ez  az  apró,  
sejten  belüli  csomagolóüzem  fontos  szerepet  játszik  a  beérkező  újonnan  szintetizált  
fehéijék végső feldolgozásában. 

(Whitfield, 1997.112-113,161.  o.; Oláh, 1995. 95. o.) 

(Az  eukarióta  sejt;  a  szabad  szemmel  nem  látható  részek  elképzeltetése,  információ  (a  
sejtalkotó  neve,  felépítése,  működése  és  azok  összefüggése)  memorizálása,  megértése;  
utószintetizáló) 

(2) 
Az  emberi test szilárd  belső  keretre,  a  csontvázra épül,  amelynek  központi  tartóoszlopa a 
gerinc. A test belső váza, a csontváz a tökéletes mérnöki tervezés  mintapéldája.  
Az  evolúció  során  pontosan  a  célnak  megfelelő  méretű  és  alakú  csontok  alakultak  ki.  
Elsődleges  feladatuk  az,  hogy  a  lágy  részeket  belülről  megtámasszák,  az  izmok  számára  
tapadási  felületül  szolgáljanak,  s  óvják  a  sérülékeny  belső  szerveket.  A  csontok  egyrészt  
tapadási  alapként,  másrészt  az  összehúzódást  segítő  emelőszerkezetként  szolgálnak  az  
izmok számára. 

A  csontváz  legfontosabb  funkciója  az,  hogy  a  szervezet  szilárd  vázát  alkotja.  
Csontváz nélkül olyan petyhüdt  volna az emberi test, mint a szárazföldre  került medúza. Az 
épületek gerendázatához  hasonlóan,  az  izomzat segítségével  egyenesen  tartja  a  testet.  A  
szivacsos  csontállomány  finom  lemez-  és  gerendarendszere  a  csont  terhelésével  
kapcsolatban  fellépő  erővonalak  irányában  rendeződött.  A  szivacsos  csontállomány  a reá 
ható  erőnek  megfelelően  apró  boltívrendszert  alkot,  úgy  tartja  a  súlyt,  mint  egy  hidat  a  
vasszerkezete és pillérei.  Ha a csontra ható erő megváltozik,  akkor a szivacsos  állomány is 
átépül  az  új  erő  irányába.  Testünk  azonban  nem  olyan  szilárd  és  mozdulatlan  szerkezet,  
mint  egy  építmény,  ezért  az  egyes  csontok  találkozásában  ízületek  biztosítják  azt  a  
rugalmasságot, amely lehetővé teszi számunkra a mozgást. 
(Whitfield, 1997.14. o.) 

(Az  ember mozgásszervrendszere;  információ (a csontváz,  a csontok  felépítése, funkciója 
és azok kapcsolata) megértése, memorizálása; beágyazott  aktivátor)  

(3) 
A védekezési  rendszer  különbséget  tud tenni a saját  és a nem saját  szövetek  között,  ám ez 
nem  mindig jó  dolog.  Autoimmun  betegség  esetén  a  saját  szövetek  károsodnak,  mert  a  
védekezési rendszer  rendellenesen  ellenük fordul,  amolyan „barátra  lövünk"  módra.  Ilyen 
betegség például a szklerózis multiplex és a reumás ízületi  gyulladás.  
{Whitfield, 1997.150.  o.)  

(Az ember immunrendszere; új fogalom bevezetése, jelentésének megjegyzése; beágyazott 
aktivátor) 

(4) 
A  pajzsmirigy  a  csokornyakkendő  alatt  helyezkedne  el  (ha  mindenki  ilyet  hordana),  
amelyre némiképp a mérete és az alakja is hasonlít. 
(iWhitfield,  1997. 42. o.) 

(Az  ember hormonrendszere;  információ (a pajzsmirigy helye a testben,  mérete  és alakja) 
memorizálása, motiválás;  előorganizátor)  
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(5) 
A  középfülben  levő  apró  hallócsontok  alig  nagyobbak,  mint  egy  rizsszem.  E  
csontocskáknak nincs teherviselő vagy támasztó feladatuk. Kis méretük ellenére azonban a 
csontok  minden  jellegzetességeivel  rendelkeznek:  idegük  és  vérellátásuk  van,  ízülettel  
kapcsolódnak  a  szomszédjukhoz,  s  izom  tapad  hozzájuk.  Az  egyes  csontok  neve  az  
alakjukra utal, ugyanis a patkolókalapácsra,  az üllőre és a lovagláshoz  használt  kengyelre 
hasonlítanak.  E  csontoknak  az  a  szerepük  a  hallásban,  hogy  a  dobhártyától  a  csiga  felé  
haladó  hangrezgéseket  továbbítsák  és  felerősítsék.  Ez  a  három  kis  csont  egymással  
összekapcsolódva mintegy hidat képez a dobhártya és az ovális ablak  között.  
(Whitfield,  1997.  15. o.) 

(Hallás  és  helyzetérzékelés;  a  méret  érzékeltetése,  információ  (a  csontok  neve,  alakja,  
felépítése, működése és ezek kapcsolata) memorizálása; beágyazott  aktivátor)  

3.2.3.3. Modellek mint analógiák a tanításban, tanulásban 

A modellek  segítségével  történő  bemutatás,  maguk  a modellek  is  analógián  alapulnak.  A  
megismerés objektuma  helyett  egy másik  objektumot  — a  modellt  — tanulmányozzuk,  és az 
így szerzett  ismeretet  visszük  át a megismerés objektumára. A  modellnek  meg kell  felelnie  
az  analógiákkal  szemben  támasztott,  az  előző  részekben  leírt  követelményeknek.  így  
például: 

1.  a  modellnek  rendelkeznie  kell  az  objektum  megfigyelés,  tárgyalás  szempontjából  
lényeges tulajdonságaival; 

2.  egyszerűbbnek kell lennie a modellezett objektumnál; 
3.  ismertebbnek kell lennie a modellezett objektumnál; 
4.  a  modell  és  a  modellezett  objektum  közötti  különbség  nem  lehet  túl  nagy,  mert  

akkor a szerzett ismeret átvitele (a tudástranszfer) megkérdőjelezhető. 
Egy  dolog  struktúrájának  (szerkezetének),  funkciójának  (működésének)  vagy  egy  

folyamatnak  a  modellezése  segíti  annak  elképzelését,  lényegének  megértését.  A  
modellezés a természettudományok tanításában már nagyon régóta alkalmazott  szemléltető  
eljárás.  A  technikai  fejlődés  eredményeként  egyre  változatosabb  módon  (pl.  a  
számítógépek alkalmazásával) megvalósuló oktatási módszer. 

A  taneszközöket  gyártó  cégek  is  nagyon  sokféle,  esztétikus,  tartós  és  a  
biológiatanításban jól  használható  (főleg struktúra)  modelleket  (pl.:  gyökér-,  szár-,  levél-,  
virág-,  sejt-,  agy-,  szív-,  vese-,  fog-,  szemmodell  stb.)  kínálnak  az  iskoláknak.  Néhány  
folyamatmodell (pl. a zigóta barázdálódása)  is beszerezhető.  Sajnos ezek az eszközök elég  
drágák,  így  a  gyakorlatban  egyre  fontosabb  szerep jut  a tanárok,  illetve  a  diákok  által  is  
elkészíthető  egyszerű modelleknek.  Szerencsére ismerettelj esztő könyvekben,  módszertani  
folyóiratokban  és  a  legújabb  tankönyvekben  is  bőven  találhatunk  könnyen  elkészíthető  
modell-leírásokat  (pl.:  a DNS-molekula  modellje,  a Donders-féle tüdőmodell,  a bioszféra 
modellje, az üvegházhatás modellezése) és azok alkalmazására vonatkozó ötleteket.  

Az egyszerű anyagokból könnyen elkészíthető modellek közül  a biológiatanításban  a  
papírmodellek  (paper  analogies)  kaptak  megkülönböztetett  figyelmet  (Stencel,  1997).  Jól  
használhatóknak  bizonyultak  különösen  a háromdimenziós  kémiai  struktúrák  (pl.  glükóz-
molekula)  és  a  molekulák  egyik  formából  a  másikba  történő  átalakulásának,  illetve  
bonyolultabb  biológiai  struktúrák  (pl.  az  eukarióta  sejt  és  az  agy)  szemléltetésére,  
megértésére. Az egyszerű modellanalógiák,  mint vizuális lenyomatok segíthetik  a tanulást. 
Ösztönözhetnek  a tanulásra, és felkelthetik az érdeklődést különösen  akkor, ha a tanulókat 
arra késztetik, hogy gondolkodjanak és legyenek kreatívak saját modellek kifejlesztésében. 
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Például  az  eukarióía  sejt  modelljét  a  tanulók csoportmunkában,  önállóan  is elkészíthetik. 
Az  alábbi munkamenet javasolható: 

1.  A tanulók mikroszkóp segítségével megfigyelik a sejteket. 
2.  Tanulmányozzák  a tanterembe bevitt háromdimenziós  sejtmodellt, az eukarióta sejt 

alkotóiról készült elektronmikroszkópos  felvételeket és más képeket a sejtről. 
3.  Elolvassák a tankönyvi szöveget, és megbeszélik a sejt felépítését és működését. 
4.  Megtervezik saját modelljüket, meghatározzák, milyen anyagokra lesz szükségük a 

modell  elkészítéséhez.  
5.  Megkapják  a szükséges  anyagokat  (papír, műanyag  stb.),  és következik  az  alkotás  

periódusa. 
6.  A csoportok bemutatják egymásnak modelljeiket. 
7.  Az elkészített produktumok és a csoportok munkájának értékelése. 
8.  Később  a  tanulók  leírják  saját  modelljüket,  megadják  a  sejtalkotók  nevét,  azok  

funkcióit. 

A  modellkísérletek  is  a  modellek  egy  típusát  képviselik,  és  szintén  analógián  
alapulnak.  Ilyenek  például:  a  kolloidok  tulajdonságainak  (nagy  fajlagos  felület,  jó  
adszorpciós képesség) bemutatása  aktív  szén alkalmazásával,  az  epe  emulgeáló  hatásának  
bemutatása  epe  helyett  mosogatószer  felhasználásával,  a  hasnyál-amiláz  szénhidrátbontó  
hatásának  bemutatása  hasnyálmirigy  kivonat  helyett  a  gyógyszertárakból  beszerezhető  
gyógyszerekkel  stb.  

A modellek tanári bemutatás során történő alkalmazásának néhány fontos  szempontja:  
1.  Fogalmazzuk  meg,  hogy  a  modell  segítségével  mit  szeretnénk  szemléltetni,  

bemutatni (a bemutatás célja)! 
2.  Mondjuk el és mutassuk meg a modellen, hogy mi minek felel meg (a valós dolog, 

folyamat és a modell részeinek megfeleltetése, azonosítása)! 
3.  Hívjuk fel a  figyelmet  a modell  korlátaira  (mi  az,  amit nem  tudunk  a  segítségével  

szemléltetni, ami a valóságban nem teljesen úgy van)! 
4.  Ha  szükséges,  illetve  érdekes,  mondjuk  el,  hogyan  készítettük  a  modellt  (az  

elkészítés menete, szükséges anyagok,  eszközök)!  
5.  Funkciómodell  esetében ismertessük a modell működtetését! 

Például a Donders-féle  tüdőmodell esetében ez a következőt jelenti: 

1.  Cél.  a  légcsere,  a  be-  és  kilégzés  folyamatának,  mechanizmusának  bemutatása  
(hogyan segíti a rekeszizom a levegő be- és kiáramlását). 

2.  Műanyag flakon -  mellkas, léggömb -  tüdő, a flakon aljára kötözött  léggömbdarab  
-  rekeszizom,  a  flakonba  illesztett  műanyag  cső  (szívószál)  -  a  tüdőhöz  vezető  
légutak (orrüreg, garat, gége, légcső). 

3.  A  modell  segítségével  csak  a  mellkas  függőleges  irányú  tágulását  tudjuk  
szemléltetni,  nem  szemléltethető  a  vízszintes  irányú  tágulás,  a  bordaközi  izmok  
működése, a bordák megemelkedése.  

4.  Szükséges anyagok,  eszközök:  
félbevágott műanyag  flakon felső része,  vastagabb  szívószál,  2  léggömb,  madzag,  
gyurma vagy ragasztószalag, olló, kis kavics vagy borsószem vagy gyöngy. 
A modell elkészítésének menete (Burnie, 1992.165. o.): 
-  A madzaggal az egyik léggömböt a szívószál végére kötjük. 
-  A szívószálat  a műanyag flakon nyakába helyezzük,  és gyurmával  légmentesen  

lezáijuk, vagy ragasztószalaggal jól körültekerjük. 
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-  A  másik  léggömböt  félbevágjuk.  Az  alsó  léggömbdarab  közepébe  madzaggal  
belekötünk  egy  kis  kavicsot,  borsószemet  vagy  gyöngyöt  úgy,  hogy  a  madzag  
vége hosszan  lelógjon, majd lezárjuk vele  a félbevágott flakon alját. 

5.  A  tüdőmodell  működtetése:  
1.  Ha óvatosan meghúzzuk  a madzagot,  a flakonban csökken  a légnyomás.  A  külső  

levegő  beáramlik  a  felső,  ép  léggömbbe,  s  az  felfúvódik  (lásd  3.7.  ábra).  
Pontosan  ez történik  a tüdőben,  amikor  a rekeszizom  összehúzódik.  

2. Ha elengedjük  a madzagot,  a flakonban nő  a légnyomás.  A  levegő kipréselődik  a  
léggömbből,  és  az összeesik,  akárcsak kilégzéskor  a tüdő. 

Az analógiák  szerves  részét  képezik  a biológiatudománynak  és  a biológiatanításnak.  Az új, 
tudományos  felfedezések  létrejöttében  és  a  biológia  tananyag  megértésében,  
elsajátításában  egyaránt  jelentősek.  Azonban  míg  egyes  analógiák  jelentős  szerepet  
játszottak  a  biológiatudomány  történeti  fejlődésében,  addig  mások  a  tudósok  számára  
rosszul  felhasználhatók  maradtak.  A  biológia  tanításában  is  demonstrálhatók  hasonló  
helyzetek  az  analógiák  használatában.  Néhány  esetben  az  analógiák  építőek,  fokozzák  a  
fogalmi  megértést,  míg  mások  inkább  akadályozzák  azt.  A  tanárok  gyakran  számolnak  be  
jól  használható  analógiákról,  és  arra  biztatnak  más  tanárokat,  hogy  használják  ezt  az  
összehasonlító  technikát.  

3.7. ábra 
A Donders-féle  tüdőmodell a belégzés állapotában 

*  *  *  
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Az  analógiák  biológia  tanításában  való  alkalmazásának  két  fontos  területe  az  
analógiák  tankönyvi  szövegekbe,  illetve  tantermi  előadásokba,  magyarázatokba  történő  
beépítése. 

A  külföldi  természettudományos  és  a  hazai  biológia-tankönyvek  egyaránt  sok  
analógiát  tartalmaznak.  Az  egy  tankönyvre  jutó  átlagos  analógiaszám  igen  tág  határok  
között  mozog,  és  jóval  magasabb  a  hazai  tankönyvekben,  mint  a  külföldiekben.  Az  
analógiás  összefüggés  típusa,  a  bemutatási  alak  (formátum)  és  forma  szerinti  
szempontokból  történő  kategorizálás  eredményei  az  arányokat  tekintve  megegyeznek  a  
külföldi és a hazai tankönyvekben. A külföldi tankönyvekben azonban az analógiák inkább 
előretolt  szervezőként,  míg  nálunk  inkább  utószintetizátorként  való  alkalmazása  dominál.  
A  hazai  biológia-tankönyvekben  fellelhetők  olyan  analógiatípusok  is  (képi  analógia,  
absztrakt/konkrét  analógia),  amelyek  a  külföldi  tankönyvekben  nem.  Az  egyszerű  
analógiák  nagy  számban  fordulnak  elő  tankönyveinkben,  míg  a  külföldi  tankönyvek  
esetében  a  dúsított  analógiákról  mondható  el  ugyanez.  A  sok  egyszerű  analógia  miatt  
kevesebb  közvetítő  eszköz  magyarázatra  van  szükség  tankönyveinkben,  míg  a  nagy  
számban  előforduló  utószintetizálást  szolgáló  feladat  miatt  több  azonosítási  stratégia  
leírásával  találkozunk.  Az  utószintetizálásra  szolgáló  analógiafeladatok  különösen  
jelentősek  a  gondolkodási  képességek  fejlesztése  szempontjából.  A  külföldi  és  a  hazai  
tankönyvek  között  feltárt különbségek jelzik  az  analógiák  alkalmazásában  megnyilvánuló  
nemzeti hagyományokat is.  

A biológia-tankönyvekben talált analógiákkal kapcsolatban három problémát emeltek 
ki a kutatók:  (1) egyszerűek, kidolgozatlanok, mechanikus sablonok, melyeket  magyarázat  
nélkül helyeznek el a tankönyvekben; (2) a tanulók számára gyakran ismeretlen a közvetítő 
eszköz,  és  a  tankönyvszerzők  nem  értelmezik  azt;  (3)  sokszor  nem  körvonalazzák  az  
analógiák határait, pedig az analóg és a cél nem egészen ugyanazok,  ezért meg kell  adni a 
megkülönböztető jegyeiket  is.  

Az  analógiák  használata  megfelelő  odafigyelést,  körültekintő  tervezést  igényel.  A  
tervezés  során biztosítani  kell, hogy az analógia ne vigyen túl távolra,  és hogy a közvetítő 
eszköz a tanuló tudásán belül  legyen. Ez megvalósítható  a részt vevő sajátosságok vagy a 
tárgy  és  a  közvetítő  eszköz  területeinek  megadásával.  Ez  fontos  lehet  az  analóg  
összefüggéshez  szükséges  különbségek  vagy  korlátok  megadása  szempontjából  is.  
Ráadásul biztosítja, hogy a közvetítő eszköz ismerős legyen a tanulónak. 

Az  analógiák  tantermi  használatának  vannak  optimális  útjai.  A  FAR  utasítás  
alkalmazásával,  illetve  a  szisztematikus  felépítéssel  kihasználhatók  az  analógiák  
alkalmazásának  optimális  lehetőségei  a  biológia  tantárgy  oktatásában.  A  modellek  
segítségével történő bemutatás, maguk a modellek is analógián alapulnak. A szemléltetés e 
módja régóta használt a biológiatanításban. 

A  gyermeknek  meg  kell  tanulnia,  hogy  olyan  törvényszerűségeket  és  viszonyokat  
keressen,  amelyek  összekapcsolják  még  az  első  ránézésre  összefüggéstelen  eseményeket,  
dolgokat is. A  tanár  feladata, hogy bátorítsa  a hídépítést,  vagyis  a régebben tanult  dolgok  
alkalmazását  az  új  feladatok  megoldásában.  Asszociációs  játékokkal  és  kérdésekkel  
segíthetünk  a gyerekeknek  abban, hogy kapcsolatokat  fedezzenek fel. Például: Mi hasonlít 
ehhez a dologhoz? Miben hasonlítanak? Mi  az, amit az egyik dologról tudsz,  és igaz  lehet  
a másikra is? 
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4. AZ  ANALÓGIÁS  GONDOLKODÁS  FEJLESZTÉSE  BIOLÓGIA  
TANTÁRGYI  TARTALMON  KÍSÉRLET  

Ebben  a  fejezetben  kerül  ismertetésre  a  biológia  tantárgy  tananyagába  integrált  ún.  
terület/tantárgy-  és  tanterv-specifikus  gondolkodásfejlesztő  program  és  kipróbálásának  
tapasztalatai.  Az  empirikus  tanulmányokban  megszokott  sorrendben  haladva  először  
ismertetjük  a  vizsgálat  célkitűzéseit,  hipotéziseit,  ezt  követi  a  vizsgálat  módszereinek  (a  
minta,  a  mérőeszköz-rendszer,  eljárások,  a  fejlesztő  program)  bemutatása,  végül  az  
eredmények  részletezése  és  a  következtetések  megfogalmazása.  A  fejlesztő  program  
kidolgozását  és kipróbálását  (magát  a kísérletet)  számos  feltáró kutatómunka  előzte  meg.  
Ezek  közül  a  biológia-tankönyvek  analógiáinak  elemzését  a  3.2.2.  fejezetben  már  
ismertettük.  Ebben  a  fejezetben  kerülnek  leírásra  a  tantárgy  tanításának  célkitűzései  
(tantervi  elemzés  után),  a  kísérlet  időtartama  alatt  tanított  biológia  tananyag  
fogalomrendszere  (a tantervek,  tankönyvek,  alapműveltségi  vizsgakövetelmények  alapján)  
(2.  sz.  melléklet)  és  a  tartalmi  és  műveleti  oldalt  egyesítő  tantárgyi  programrészlet,  a  
gondolkodás  tanterve  (az  előző  elemzések  és  a  fejlesztendő  képesség  struktúra-
feltárásának  eredményei  alapján)  (3.  sz.  melléklet).  Kutatásmódszertani  szempontból  
érdemesnek  tartottuk  bemutatni  a  kísérletünk  általánosításaként  kidolgozott  
terület/tantárgy-  és  tanterv-specifikus  képességfejlesztés-kutatás  modelljét  is  (4.2.2.1.  
fejezet). 

4.1. A vizsgálat célkitűzései,  hipotézisei  

Megelőző  vizsgálatok  (pl. Antonietti,  2001;  Csapó,  1999b,  1999c)  eredményei  igazolták,  
hogy  az  analógiás  gondolkodás  fejleszthető,  az  analógiák  megfelelő  feltételek  között  
alkalmazva a  természettudományok  tanításában  a gondolkodásfejlesztés  ígéretes  eszközei  
lehetnek,  s  nem  idegenek  a  természettudományoktól,  ezen belül  a biológia  tudományától  
sem  (lásd  2.  és  3.  fejezet).  Ez  motivált  bennünket  egy  komplex,  terület-  és  tanterv-
specifikus  gondolkodásfejlesztő  program  kidolgozására  -  a  biológiatanítás  egy  konkrét  
témaköréhez: Az  emberi szervezet felépítése  és működése c. témakörhöz -  és annak iskolai  
kipróbálására. 

Célunk  tehát  az  volt,  hogy  tanulmányozzuk  egy  biológia  tananyagba  integrált  
gondolkodásfejlesztő program  hatását a  13-14 éves tanulók értelmi fejlődésére,  analógiás  
(és induktív) gondolkodás  szintjére normál osztálytermi környezetben.  (A fejlesztő program 
részletes bemutatására a 4.2.4. fejezetben  kerül sor). 

Az  analógiás  gondolkodás  fejlődésének  alapját  a  dolgok,  jelenségek,  fogalmak,  
információk  közötti  összefüggések  felismerése  és  alkalmazása  képezi.  A  fejlesztés  során  
ezért  arra  törekedtünk,  hogy  minden  lehetséges  módon  (tankönyvi  analógiák,  tantermi  
analógiák,  összehasonlításon  alapuló  feladatok,  problémafeladatok,  analógiatesztek  
segítségével)  fejlesszük  a  tanulók  összehasonlításon  alapuló  gondolkodását.  A  
biológiatanítás  tantervi  célkitűzéseivel  összhangban  célul  tűztük  ki  az  analógiák  alapját  
képező összefüggéstípusok felismerését és alkalmazását,  illetve  a különböző tartalmak,  az  
iskolai és a hétköznapi problémaszituációk közötti kapcsolatok megteremtését.  

Az  analógiás  gondolkodás  körébe  tartozó  jelenségek  közül  a  fentiek  
figyelembevételével  az  analógiás  összefüggéstípusok felismerésében,  alkalmazásában  a  
kísérlet  időtartama  alatt  bekövetkezett  fejlődést  tudtuk  mérni  szóanalógia  feladatok  
segítségével. Ezek a feladatok a reláció-struktúra átvitelét kívánják meg a forrásról a célra. 
Bár  az  analógiás  gondolkodás  mérésére  többféle  feladattípus  is  használható  (részletesen  
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lásd  2.4.2. fejezetben),  a  szóanalógiák  mellett  azért  döntöttünk,  mert  ezek  alkalmasak  
általános műveltségi és biológia tantárgyi tartalmon is az analógiás gondolkodás mérésére. 

Az alábbi hipotéziseket fogalmaztuk meg: 

A program fejlesztő  hatásának hipotézise 

Feltételeztük,  hogy  a gondolkodási  képességeknek  (az analógiás  és  induktív  gondolkodás  
képességének)  a  biológia  tananyag  közvetítésével  integráltan,  komplex  módon  történő  
fejlesztése  analógiák,  továbbá  összehasonlításon,  összefüggések  felismerésén  és  
alkalmazásán,  illetve konkretizáláson  és általánosításon alapuló feladatok  alkalmazásával  
megvalósítható. 

Feltételeztük  továbbá,  hogy  a  program  szerinti  tanítás  nemcsak  a  megcélzott  
gondolkodási  műveleteket  fejleszti, hanem  elősegíti  a  tananyag  megértését  és  alaposabb  
elsajátítását is. 

A különböző nemű és előfeltétel-tudású tanulók eltérő fejlesztésére  vonatkozó hipotézis 

Korábbi  vizsgálatok  tapasztalataiból  kiindulva  azt  is  feltételeztük,  hogy  a  
gondolkodásfejlesztő  program  eltérő  mértékű fejlődést  eredményez  a  lányok  és  a  fiúk,  
illetve  a  kevesebb  és  a  több  előfeltétel-tudással  rendelkező  (kevésbé  sikeres  és  sikeres)  
tanulók esetében.  

Az attitűdökre gyakorolt pozitív  hatás hipotézise 

Igazolt,  hogy  a  kognitív  teljesítmény  függ  a  tanulók  attitűdjétől,  esetünkben  a  biológia  
tantárgyhoz  való  viszonyulástól,  de  az  is  igaz,  hogy  érdekes,  nem  szokványos,  a  tanulók  
motivációját  kiváltó  feladatok  gyakorlása  pozitívabb  tantárgyi  attitűd  kialakulását  
eredményezheti.  Feltételeztük,  hogy  a  kísérleti  osztályokban  a  tanulók  biológia  tantárgyi  
attitűdje pozitív  irányú  változást  mutat  majd,  vagy  legalább  nem  csökken  a  tárgy  iránti  
elkötelezettségük. 

A terület-specifikus hatás hipotézise 

Az elméleti  áttekintésben  (1.4. fejezet)  a kognitív  fejlődés jellemzői kapcsán már  szóltunk  
a fejlődés általános vagy terület-specifikus tulajdonságáról, s a téma vitatott pontjairól. Ez 
alapján  feltételeztük,  hogy  a  tartalom  (általános  műveltségi  vagy  terület-
specifikus/biológia  tantárgyi,  illetve  ez  utóbbin  belül  különböző  témák  szerinti)  
befolyásolja a tanulók kognitív  teljesítményét.  

A kontextus, szituáció szerepére vonatkozó hipotézis 

A kognitív  teljesítmény kontextus-  és  szituációfüggőségét is  számos tanulmány  leírta.  Ez  
alapján  feltételeztük,  hogy  a  kísérletünkben  használt  mérőeszközök  azonos  tartalmú,  
azonos  gondolkodási  műveleteket  működtető feladataiban,  különböző  feladat-kontextus  
esetén a tanulók eltérő szinten  teljesítenek.  
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4.2.  A vizsgálat  módszerei  

4.2.1.  A  minta  

A  kutatást  Szeged  és  közvetlen  környéke  7  általános  iskolájában,  összesen  16  nyolcadik  
osztályban  (7  kísérleti  és  9  kontroll)  végeztük.  A  minta  területileg  reprezentatívnak  
tekinthető,  hiszen  az  iskolák  kiválasztásánál  törekedtünk  arra,  hogy  a  település  különböző  
típusú (belvárosi,  lakótelepi,  kertvárosi)  általános iskolái  képviseltessék  magukat  a kísérleti 
populációban.  Országos  szinten  mintánk  annyiban  tekinthető  reprezentatívnak,  
amennyiben  előző mérések  tapasztalatai  alapján megállapítható,  hogy  Szeged  és  közvetlen  
környékének  tanulói  tudásszintmérő  és  képességmérő  teszteken  nyújtott  teljesítményüket  
tekintve  nem  térnek  el  lényegesen  az  országos  átlagtól.  így  tehát  Szeged  és  közvetlen  
környéke  jól  jellemzi  a  magyarországi  oktatási  gyakorlatot  és  pedagógiai  kultúrát,  
úgynevezett  kultúrát  hordozó  egységnek  tekinthető.  A  mintába  összesen  405  nyolcadik  
osztályos  tanuló  került  (185  kísérleti  és  220  kontroll),  lányok  és  fiúk  közel  azonos  
arányban.  A  mérések  időpontjában  hiányzó  tanulók  miatt  azonban  a  tényleges  elemszám  
ennél valamivel  kevesebb.  

A  kísérleti  és  a kontrollcsoport  eredményei  csak  akkor  hasonlíthatók  össze,  ha  a  két  
csoport  homogén,  vagyis  a kísérleti  feltételt kivéve minden  lényeges  feltételben  közelítően  
megegyezik,  különben  nem  állapítható  meg,  hogy  az  eredményben  milyen  szerepet  játszik  
a  kísérleti  feltétel.  Ebből  kiindulva  az  alábbiakban  néhány  fontosabb  szempontból  
jellemezzük  a kísérleti  és  a  kontrollcsoportot.  

4.2.1.1.  A  minta  oktatási  szempontú  jellemzése  

A  minta  oktatási  szempontú  jellemzését  a  4.1.  táblázatban  foglaltuk  össze.  Manapság  (az  
igen változatos  helyi  tantervek bevezetése  óta) nagyon  nehéz bármilyen  iskolai  kísérletet  is  
szervezni,  végezni,  mert  az egyes tantárgyak  oktatása  a különböző  iskolákban  a különböző 
évfolyamokon  igen  eltérő  körülmények  között  folyik:  eltérő  óraszámban,  különböző  
tankönyvek  felhasználásával,  különböző  sorrendben  és  mélységben  kerül  feldolgozásra  a  
tantervi  anyag.  Ez esetünkben  is problémát jelentett.  Ezt mutatja a  4.1.  táblázat  is.  

A táblázatban  alkalmazott jelöléseket  a későbbi  ábrák, táblázatok  esetében  hasonlóan,  
következetesen  fogjuk alkalmazni.  A  kísérletben  részt  vevő  iskolákat  az  abc  nagybetűivel  
jelöltük.  A  kísérleti  és  a kontroll  osztályokat  számmal  különböztettük  meg.  Az  l-es  szám  
jelöli  a  kísérleti,  míg  a  2-es  szám  a  kontroll  osztályokat.  Feltüntettük  a  biológia  tantárgy  
heti,  illetve  ciklusonkénti  óraszámát,  a  használt  tankönyvet  és  azt,  hogy  a  kísérleti  és  a  
kontroll  osztályban  egy iskolán  belül megegyezett  vagy különbözött  a pedagógus  személye  
(a,  illetve  b  betű jelzi).  A  használt  tankönyveket  a bennük  előforduló  analógiák  számával  
jellemeztük  (a biológia-tankönyvekben  fellelhető analógiákról  lásd  a  3.2.2. fejezetet).  Mint  
látjuk,  a  két  tankönyv  ebből  a  szempontból  csak  kismértékben  különbözik.  Meg  kell  
jegyezni  azt  is, hogy  a  G jelű  iskolában  korábban  (6. és 7. osztályban)  ugyancsak  a Mozaik 
Kiadó  tankönyveit  használták,  és  csak  8.  osztályban  váltottak  a  Nemzeti  Tankönyvkiadó  
tankönyvére.  A kísérletben  részt  vevő pedagógusok  nagy tanítási  tapasztalattal  rendelkező,  
sok éve tanító  kolléganők.  



4.1.  táblázat.  A  minta jellemzői  oktatási  szempontból  

Iskola Osztály 
Heti  óraszám  

Iskola Osztály 1. félévben 2. félévben Tankönyv Tanár 

A 1 2 2 • a 
2 2 2 • a 
2 2 2 • a 

B 1 1 2 • a 
2 1 2 • a 

C 1 2 1 • a 
2 2 1 • a 
2 2 1 • b 

D 1 1 2 • a 
2 1 2 • b 

E 1 ciklus  3  ciklus  3  • a 
2 ciklus  3  ciklus  3  n a 
2 ciklus  3  ciklus  3  • a 

F 1 2 2 • a 
2 2 2 n a 

G 1 2 2 & a 

•  -  Mozaik Kiadó tankönyve,  35  analógia  
fi1  -  Nemzeti  Tankönyvkiadó  tankönyve,  30  analógia  

4.2.1.2.  A  minta jellemzése  a háttértényezők  szempontjából  

Az  előmérés  során  kitöltött  háttérkérdőív  adatai  alapján  jellemezhetjük  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportot  a  szülők  iskolai  végzettsége,  a tanulók  tanulmányi  eredményei  (előző  év  
végi  tanulmányi  átlaga,  tantárgyi jegyei),  tantárgyi  attitűdjei,  iskolai  teljesítményével  való  
elégedettsége  és  iskolához  való  általános  viszonya  alapján  (4.2.  táblázat).  A  táblázatban  a  
fent  felsorolt  változók  átlagát  és  szórását  tüntettük  fel,  kísérleti  és  kontrollcsoport  
bontásban.  Elvégeztük  a  kétmintás  t-próbát  is,  hogy  ellenőrizzük  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  adatai  közötti  különbség  szignifikanciáját.  Megállapítható,  hogy  a  két  
csoport  között  a  háttérváltozók  átlagértékeit  tekintve  a  legtöbb  változó  tekintetében  nincs  
szignifikáns  különbség.  A  biológia  jegy  valamint  a  biológia  és  nyelvtan  tantárgy  iránti  
attitűd  esetében  mutatható  csak  ki  szignifikáns,  de  nem  túl  nagy  különbség  a  két  csoport  
között.  Ez a fejlesztő program hatásosságának  értékelése  szempontjából fontos tényező. 

A  minta  részletesebb,  pontosabb  jellemzéséhez  megadhatjuk  az  egyes  szempontok  
szerinti  kategóriákba  tartozó  tanulók  relatív  gyakoriságát  is  (4.2.,  4.3.  és  4.4.  táblázat).  A  
gyakorisági  táblázatok  adatai  megerősítik,  hogy  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  a  
háttérváltozók  tekintetében  csak  néhány  kategória  esetében,  de  nem  számottevően  
különbözik  egymástól.  
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4.2.  táblázat.  A  kísérleti  és  a kontrollcsoport  háttéradatai  

Szempont Kísérleti  csoport  Kontrol csoport Szignifikancia Szempont 
átlag szórás átlag szórás 

Szignifikancia 

Apa  isk.  végzettsége  3,44 1,08 3,57 1,15 n.  s.  
Anya  isk.  
végzettsége 

3,45 0,99 3,66 1,04 n.  s.  

A szülők isk.  végz.  
összege 

6,91 1,85 7,24 1,96 n.  s.  

Tanulmányi  átlag  4,11 0,65 4,11 0,67 n.  s.  
Biológia jegy 4,31 0,73 4,08 0,87 p<0,01 
Nyelvtan jegy 3,88 0,83 3,93 0,91 n.  s.  
Irodalom jegy 4,17 0,85 4,19 0,89 n.  s.  
Matematika jegy 3,83 0,90 3,78 0,95 n.  s.  
Magatartás jegy 4,61 0,60 4,56 0,62 n.  s.  
Szorgalom jegy 4,19 0,72 4,21 0,73 n.  s.  
Biológia  attitűd  4,08 0,79 3,86 0,84 p<0,01 
Nyelvtan  attitűd  3,47 0,90 3,24 1,09 p<0,05 
Irodalom  attitűd  3,79 0,88 3,75 1,16 n.  s.  
Matematika  attitűd  3,37 1,00 3,54 0,99 n.  s.  
Elégedettség  az  isk.  
teljesítménnyel 

2,90 0,94 2,92 1,01 n.  s.  

Iskolába járás 
szeretete 

3,21 0,81 3,24 0,92 n.  s.  

4.3.  táblázat.  A  kísérleti  és  kontrollcsoportba  tarozó  tanulók  szüleinek  iskolai  végzettség  
szerinti  megoszlása  (gyakoriság  %)  

Apa Iskolai  végzettség  Anya 
Kísérleti Kontroll 

Iskolai  végzettség  
Kísérleti Kontroll 

1,2 2,0 8  általános  3,1 2,9 
20,1 18,3 Szakmunkásképző 10,4 8,8 
34,1 29,7 Érettségi 41,1 32,8 
22,6 20,8 Főiskola 28,8 30,4 
22,0 29,2 Egyetem 16,6 25,0 

4.4.  táblázat.  A  kísérleti  és  kontrollcsoportba  tartozó  tanulók  tantárgyi  érdemjegyeinek  
megoszlása  (gyakorisági  %)  

r 

Érdemjegy Biológia Nye vtan Irodalom Matematika 
r 

Érdemjegy 
Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

1 — — — - 0,6 0,5 — — 

2 0,6 4,4 6,3 6,8 2,9 4,9 8,0 9,2 
3 13,8 21,4 22,4 24,3 16,7 14,2 26,4 30,9 
4 39,7 36,4 48,3 38,3 39,1 36,3 40,2 32,4 
5 46,0 37,9 23,0 30,6 40,8 44,1 25,3 27,5 
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4.5.  táblázat.  A  kísérleti  és  a  kontrollcsoportba  tartozó  tanulók  tantárgyi  attitűdjeinek  
megoszlása  (gyakorisági  %)  

Attitűd Biológia Nye vtan Irodalom Matematika 
Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

Nagyon 
nem 1,9 1,1 8,7 0,6 5,3 4,6 3,3 

szeretem 
Nem 2,3 2,9 12,6 13,5 6,3 8,6 13,9 10,5 

szeretem 
Közömbös 20,3 23,0 36,8 34,6 29,3 24,9 31,8 31,1 
Szeretem 44,2 52,2 37,4 32,2 41,4 28,2 39,3 38,8 
Nagyon 33,1 20,1 12,1 11,1 22,4 33,0 10,4 16,3 
szeretem 

A  fenti  szempontokon  túl  fontos  még  a  minta  jellemzése  az  előfeltétel-tudás  és  a  
fejlesztendő  képesség  induló  szintje  szempontjából  is. Erre  az eredmények  ismertetésekor,  a  
kísérleti  és  a  kontrollcsoport  elő-  és  utómérés  eredményeinek  összevetésekor  kerül  sor  
(lásd  4.3.1.  fejezetben).  

4.2.2.  A kísérlet  szerkezete,  mérőeszközei  

4.2.2.1.  A  tanterv-  és  tantárgy-specifikus  képességfejlesztés-kutatás  modellje  

Mielőtt  kísérletünket  a  szerkezet  és  az  alkalmazott  mérőeszközök  szempontjából  
jellemeznénk,  fontosnak tartjuk  a tanterv-  és tantárgy-specifikus  képességfejlesztés-kutatás  
elméleti  modelljének  ismertetését,  mivel  ilyen  típusú  fejlesztőkísérlet  leírására  a  hazai  
irodalomban nem találunk  példát.  

A  képességek  és  a  tárgyi  tudás  tantárgyi  cél-  és  követelményorientált  fejlesztésének  
kutatása  több  lépést foglal  magában,  melyek  a következők: 

1.  a tantárgy tantervi  céljainak, feladatainak  elemzése;  
2.  az  elsajátítandó/megtanítandó  tananyag  strukturális  elemzése  (mit,  milyen  szinten  

kell  tudni/tanítani);  
3.  a kialakítandó,  fejlesztendő képességek  struktúrájának (összetevőinek)  feltárása;  
4.  a mérőeszközök  kifejlesztése;  
5.  a fejlesztő program,  a feladatok  kidolgozása;  
6.  előmérés  (előismeretek,  a  fejlesztendő képességek  szintje  a program  előtt  általános  

és tantárgyi  tartalmon);  
7.  a  fejlesztés,  a kísérleti  program  megvalósítása  (program  szerinti  tanítás,  a fejlesztő 

feladatok beépítése  a tanítási  órákba);  
8.  utómérés  (célismeretek,  a  célképességek  szintje  a  program  után  általános  és  

tantárgyi  tartalmon);  
9.  az adatok  feldolgozása,  értelmezése.  

A tudatos tanterv-  és tantárgy-specifikus,  elő-  és utómérés,  kísérleti  és kontroll  típusú  
képességfejlesztő kísérlet  modelljét  a 4.1.  ábra  mutatja be.  (Az  egyszerűbb  megfogalmazás  
miatt  a  képesség  szót  használjuk,  de  valójában  a  gondolkodási  képességeket  vagy  az  
analógiás  gondolkodás  képességét  értjük  alatta.)  
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1 

r 
ELŐTESZT KÍSÉRLETI  PROGRAM  UTÓTESZT 

(tantárgyi  tudás,  (tantárgyi  tartalomba  (tárgyi  tudás,  
képesség  általános  ágyazott, képesség  általános  

tartalmon, képességfejlesztő - > tartalmon, 
képesség  tantárgyi  feladatok) képesség  tantárgyi  

tartalmon) tartalmon) 

2 

r 
ELŐTESZT KONTROLL  PROGRAM  UTÓTESZT 

(tantárgyi  tudás,  (hagyományos  tanítás)  (tárgyi  tudás,  
képesség  általános  

— f c . — f c -
képesség  általános  

tartalmon, tartalmon, 
képesség  tantárgyi  képesség  tantárgyi  

tartalmon) tartalmon) 

4.1.  ábra  
A tanterv-  és  tantárgy-specifikus  képességfejlesztés  modellje  

A kísérlettípus  részletes  leírását  a  4.2.2.2. fejezet  tartalmazza.  A kísérleti  osztályok  az  
l-es  számmal  jelölt  programban  (tudatosan  képességfejlesztő  feladatokkal  gazdagított),  
míg  a  kontroll  osztályok  a  2-es  számmal  jelölt  hagyományos  tanításban  részesülnek.  A  
beépített  képességfejlesztő  feladatok  szorosan  kapcsolódnak  a  tantárgyi  anyaghoz,  segítik  
annak  feldolgozását, megértését,  rögzítését,  alkalmazását  a mindennapi  szituációkban.  

A  tantárgyi  célkitűzések,  feladatok  -  mindkét  csoport  esetében  -  a  tanítási-tanulási  
folyamat  során,  a  tanulók  tananyagon  végzett  tevékenységei  révén  valósíthatók  meg  (4.2.  
ábra). 

4.2.  ábra  
A tantárgyi  célkitűzések  realizálásának  folyamata  
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A  kísérleti  csoportban  folyó  tudatos  képesség-  és  tudásfejlesztő  munka  
eredményességéről  méréssel  győződhetünk  meg.  A pedagógiai  hatásfolyamat  eredményeit  
a  4.3.  ábra  szemlélteti.  A  kvantifikálásához  fontos,  hogy  a  mért  jelenség  egyértelműen  
leírható,  definiálható  legyen.  Az  egyes  ember  idegrendszerében  létező  ismeretek  és  
operatív  tevékenységek  pszichikus  képződményei  (interiorizált,  belsővé  vált  tudás)  
közvetlenül  nem  hozzáférhetők  a  vizsgálódás  számára.  Csak  az  ún.  exteriorizált,  
valamilyen  formában  megnyilvánuló  tudás  az,  ami  mérhető.  A  méréshez  fel  kell  tárni  a  
vizsgálni  kívánt  ismeretek  és képességek  struktúráját,  elemeit.  

Pedagógiai  hatás  
Pszichikus 

képződmények 

Tanulói 
viselkedés, 

tevékenység 

Eredmény 

4.3.  ábra  
A pedagógiai  hatás  és  eredményei  (Nagy  J.,  1974. 31.0.  alapján)  

A  pedagógiai  kísérletben  nehézséget  okozhat,  hogy  az  egyes  tényezők  komplexitása  
következtében  rendkívül  nehéz  a vizsgált  tényezők  elkülönítése  a nem vizsgáltaktól,  vagyis  
a variábilis  faktorok elkülönítése  a konstans  faktoroktól. Például,  amikor  a pedagógusnak  a  
kísérleti  folyamatban konstans  tényezőnek  kell  szerepelnie.  Ez  a nehézség  kiküszöbölhető,  
ha  a párhuzamos  osztályokban  ugyanaz  a tanár  hajtja végre  a kísérletet  és  végzi  a  kísérlet  
kontrollját  is,  bár  ez  esetben  fennáll  annak  a  veszélye,  hogy  tanítása  során  a  kontroll  
osztályba  is becsempészi  a kísérleti  program  leghasznosabbnak  ítélt,  várhatóan  a  gyerekek  
számára  is  érdekes  elemeit.  Ha  azonban  a  kísérletet  végrehajtó  tanár  és  a  kontrollt  végző  
(nem  kísérleti  feltételekkel  dolgozó)  tanár  nem  azonos  személy,  nehezen  állapítható  meg,  
hogy  a  kísérlet  és  a  hagyományos  tevékenység  eredményei  közötti  különbségben  mi  a  
szerepe  a tanárnak,  és mi  a kísérleti  feltételeknek.  De  ha  a kísérleti  osztályok  és  a  kontroll  
osztályok  száma  megfelelően  nagy,  a  különböző  tanárok  kvalitásai,  temperamentuma,  
módszerei  stb.  közötti  különbség  nivellálódik,  és  a  tanári  tevékenység  konstansnak  
tekinthető.  De  ugyanennyi  nehézséget  említhetnénk  még más  tényezőkkel  kapcsolatban  is,  
például magukkal  a gyerekcsoportokkal,  a kísérlet  alanyaival  kapcsolatban.  

A  változókról  csak  megfelelő  módszerekkel,  eszközökkel  lehet  adatokat  gyűjteni  
(lásd  4.4.  ábra).  
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érvényesség  megbízhatóság  
(validitás)  (reliabilitás)  

4.4.  ábra  
A  módszerek,  eszközök  megválasztásának  szempontjai  

(Falus,  1996. 23. o.  alapján) 

Az  érvényesség  megmutatja,  hogy  mennyiben  fejezi ki  (méri)  a mérőeszköz  a  mérni  
kívánt  tartalmat,  illetve  képességet.  A  megbízhatóság  pedig  azt  fejezi  ki,  hogy  mennyire  
pontosan  és  következetesen  mutatja  ki  az  eszköz  az  indikátorok  meglétének  mértékét  a  
valóságos  jelenségekben.  Az  érvényesség  és  a  megbízhatóság  biztosítása  érdekében  
pontosan  meg  kell  határozni  a  vizsgálni  kívánt  ismereteket,  képességeket.  Ezután  olyan  
indikátorokat  kell  választani,  amelyek  az  adott  ismereteket  és  képességeket  megfelelően  
reprezentálják. 

4.2.2.2.  A  kísérlet  terve  

Az  alábbiakban  vázoljuk  kísérletünk  szerkezetét  (típus,  elő-  és  utómérés  időpontja,  
eszközei,  a  fejlesztés  időtartama),  és  jellemezzük  a  vizsgálat  során  használt  
mérőeszközöket  (típus, hosszúság,  szerkezet, tartalom,  reliabilitás).  

Először  jellemezzük  kísérletünket  a  kutatásmódszertanból  megszokott  
szempontokból  (Bábosik,  1996), majd bemutatjuk annak  szerkezeti  felépítését.  

Minden  kísérlet  felépítése  függvénye  a  kutatási  témának,  a  kísérletileg  vizsgált  
probléma  tartalmának.  Mivel  mi  azt  szerettük  volna  megtudni,  hogy  egy  külső  független  
változónak,  egy  gondolkodásfejlesztő  program  szerinti  tanításnak  milyen  hatása  van  a  
tanulók  analógiás,  illetve  induktív  gondolkodási  szintjére  valamint  tantárgyi  tudásszintjére  
és  attitűdjére,  ezért  ezt  a  független  változót  mi  magunk  hoztuk  létre.  így  kísérletünk  a  
független  változók  jellege  szerint  ún.  előidézett  kísérletnek  tekinthető.  

A  fejlesztő hatást  úgy tudjuk megállapítani,  hogy  a tanév  elején (előteszt)  és  a  végén 
(utóteszt)  is  felmérjük  a  kísérletbe  bevont  gondolkodási  képességek  fejlettségét  és  a  
tananyag  elsajátítási  szintjét.  A  két  mérés  eredménye  közötti  különbség  mutatja  a  tanulók  
képességeinek  és  tantárgyi  tudásának  fejlődését  az  év  során.  Természetesen  számolnunk  
kell  a  vizsgált  gondolkodási  műveletek  és  a  tárgyi  tudás  általunk  alkalmazott  speciális  
fejlesztő  hatás  nélküli  fejlődésével  is.  Ennek  mértékét  kontrollcsoportok  alkalmazásával  
állapíthatjuk meg.  így  végül  a  kísérleti  és  a  kontroll  csoportok  fejlődése  közötti  különbség  
lesz  az,  amit  a  fejlesztő  program  hatásának  tulajdoníthatunk.  Természetesen  ezzel  a  
megállapítással  nagyon  óvatosan  kell  bánnunk,  mert  tudjuk,  hogy  a  tanítás-tanulás  igen  
bonyolult,  többtényezős  folyamat,  és  nagyon  nehéz  (szinte  lehetetlen)  egy-egy  tényező  
szerepének  kiragadása  ebből  a  folyamatból.  Matematikai  statisztikai  módszerekkel  
minősítve  azonban  megalapozottnak  tekinthető,  hogy  a  két  csoport  közötti  különbség  a  
kísérleti  csoport  munkájába  bekapcsolt  független  változó  eredménye.  Szerkezeti  
szempontból  tehát  kísérletünk  ún.  kétcsoportos  kísérlet.  Az  ilyen  típusú  kísérleteknél  
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fontos, hogy két  egyenlő vagy közel  egyenlő  szintű csoport  vegyen  részt  a kísérletben  (lásd  
a minta  leírását  4.2.1.  fejezetben).  

A  kísérlet  normál  osztálytermi  élethelyzetekben,  az  adott  tantárgy  természetes  
tanítási-tanulási  folyamatába  integrálva  került  megszervezésre.  Színtere  szerint  így  
természetes  kísérletnek  tekinthető.  

A  kísérlet  megbízhatóságának  növelése  érdekében  több  iskolát  és  több  kísérleti  és  
kontroll  osztályt  vontunk  be  a  vizsgálatba  (7  iskola,  7 kísérleti  és  9 kontroll  osztály),  így  a  
csoportok  eredményei  egymás  ellenőrzését  is  biztosítják  (szerkezeti  kontroll).  Az  elő-  és  
utóvizsgálatok  a  csoportok  színvonalkülönbségéből  eredő  hiba  kiküszöbölését  is  
biztosítják.  Az  előidézett  változó  (a  fejlesztő  program  segítségével  megvalósuló  tanítási-
tanulási  szituációk)  sokoldalú  feltáró  metodikával  való  regisztrálására  törekedtünk  
(metodikai  kontroll).  A  kísérlet  folyamatát  torzító,  előre  nem  látható  zavaró  tényezők  
feltárásában  és  kiküszöbölésében  fontos  szerepet  töltött  be  a  vizsgálat  menetének,  
körülményeinek  és  a kísérleti  program  szerinti  tanításnak  a folyamatos  nyomon  követése.  A  
kísérletbe bekapcsolódó  kollégákkal  többször  egyéni  megbeszéléseket  tartottunk  a  kísérleti  
helyszíneken,  a  program  alkalmazásáról  rendszeresen  naplót  vezettek,  és  néhány  
óralátogatás  alkalmával  személyesen  is  meggyőződhettünk  a  kísérleti  osztályokban  folyó  
munkáról.  A  tanulói  segédanyagok  feladatainak  helyes  megoldását  sok  kolléga  a  tanév  
során  többször  is  ellenőrizte.  A  kísérlet  befejezésekor  ezeket  a dokumentumokat,  továbbá  
néhány  tanuló  vázlatfüzetét,  illetve  külön  lapra  kidolgozott  munkáit  is  begyűjtöttük.  Az  
utómérést  eredetileg  május közepére  terveztük,  de  a  8.  osztályos  tanulók  felvételi  vizsgái  
körüli bonyodalmak  miatt  ez május végére,  illetve június  első hetére  tolódott.  

A  4.5.  ábrán  bemutatjuk  a  kísérlet  tervét,  szerkezetét.  Az  ábráról  leolvasható  a  
kísérletben  részt  vett  osztályok  számának  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  való  
megoszlása,  az  elő-  és  utómérés  időpontja,  a  fejlesztés  időtartama  valamint  az  elő-  és  
utómérés  során használt  mérőeszközök  típusa.  

7  kísérleti  
osztály 

9  kontroll  
osztály 

2000  2001  
nov.  máj.,jún.  

G 
^  FEJLESZTÉS  ^  

p 

d D  Q  b 
ELŐTESZT 

-  induktív  gond.  
-  analógiás  gond.  
-  tudásszintmérő  

(A, B) 

4.5.  ábra  
A kísérleti  terv  

UTÓTESZT 
-  induktív  gond.  
-  analógiás  gond.  
-  tudásszintmérő  

(A, B) 

A  kísérleti  osztályokban  a -  ténylegesen  kb.  6 hónapig  tartó  -  fejlesztés ideje  alatt  a  
fejlesztő program  szerint  folyt a tanítás  biológiaórákon,  míg  a kontroll  osztályokban  ez  idő  
alatt  a  korábban  megszokott  módon  történt  a  biológia  tantárgy  tanítása.  A  fejlesztés  
elkezdése  előtt  és  befejezése  után  történtek  a  mérések.  Az  elő-  és  utómérés  során  
alkalmazott  mérőeszközök  típusaikat  tekintve  azonosak  voltak,  csak  néhány  teszt  
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tartalmában  történtek  változtatások.  Az  Induktív  gondolkodás  teszt  mindkét  mérés  esetén  
ugyanaz  volt.  Az  elő-  és  utómérés  során  használt  Analógiás  gondolkodás  tesztek  és  a  
Biológia  tudásszintmérő  tesztek  tartalmukban  különböztek  egymástól,  igazodtak  a  
fejlesztés ideje alatt elsajátított tananyaghoz. 

4.2.2.3. Mérőeszközök 

A kísérlet  során  háromféle  „papír-ceruza  tesztet"  és  egy kérdőívet  alkalmaztunk.  Az  elő-
és utótesztek mérik  a tanulók  induktív  és analógiás  gondolkodásának  és biológia  tantárgyi  
tudásának  szintjét.  Vizsgálatunkban  az  analógiás  gondolkodást  kétféle  tartalmon,  
kontextusban  mértük.  Hagyományos  módon,  az  analógiás  gondolkodás  képességének  
mérésére  kidolgozott,  az  aktuális  tananyagoktól  független  (általános  műveltségi)  
tartalommal  működő  teszttel  és  biológia  tantárgyi  kontextusba  ágyazva  (az  aktuális  
biológia  tananyagra,  a  tantervi  követelményekre  épülő  teszttel).  A  tesztek  elkészítésekor  
figyelembe  vettük  a  képességvizsgálatok  és  a  diagnosztikus  célú  tudásszintmérések  
mérőeszközeivel  szemben  támasztott  követelményeket  (Vidákovich,  1990).  A  
képességtesztek  a képességstruktúra,  a műveletek rendszere, míg  a tudásszintmérő  tesztek  
a  tananyag  rendszere,  a  tartalmak  és  a  követelmények  szerinti  lefedés  technikájának  
alkalmazásával készültek  (lásd a 8. évfolyam biológia tananyagának fogalmi  rendszerét és 
gondolkodás  tantervét, 2. és 3. sz.  melléklet).  

Az Induktív gondolkodás  teszt  

Az  induktív  gondolkodás  vizsgálatára  az  elő-  és  utómérés  során  egyaránt  Csapó  Benő  
(1994b)  által kifejlesztett, már  többször kipróbált Induktív  gondolkodás  tesztet  használtuk  
(Csapó,  1998b. 415-418.  o.,  lásd  a 4. sz.  mellékletben).  Ez  a teszt  három  résztesztből  áll:  
(1) számanalógiák,  (2)  szóanalógiák  és  (3) számsorok.  Ezek  közül  az  első  kettő  analóg  
módon  képzett  párok  révén,  általános  műveltségi  tartalmon  vizsgálja  az  analógiás  
gondolkodást. 

A Számanalógiák részteszt olyan feladatokból áll, amelyekben egy számpár két tagját 
valamilyen  összefüggés  kapcsolja  össze.  Ez  az  összefüggés  érvényes  analóg  módon  a  
másik  számpárra is, míg  a harmadik  esetben  a megadott  számhoz  ugyanazon összefüggés 
alapján  a  tesztet  megoldó  tanulónak  kell  a  pár  hiányzó  tagját  megtalálnia  (feleletalkotó  
megoldást  igényel).  

A  Szóanalógiák  részteszt  feladataiban egy szópár tagjait kapcsolja össze  valamilyen  
összefüggés  (lásd  4.6.  táblázat),  és  analóg  módon  kell  a  másik  szópárt  megalkotni,  
amelynek  egyik  tagját  a  feladat  megadja,  a  másikat  pedig  az  ugyancsak  megadott  
lehetőségek közül kell kiválasztani  (feleletválasztó megoldást  igényel). A szóanalógiák  azt  
a  képességet  vizsgálják, hogy  megérti-e  a  személy  a  két  szó  közötti  viszonyt,  a  viszony  
mögött  rejlő  tartalmat,  és  felismeri-e  a  hasonló  vagy  azzal  párhuzamba  hozható  
viszonyokat. 

Sternberg  (1985)  megpróbálta  meghatározni,  hogy  egy  szóanalógia feladat  milyen  
összetevőkön alapul. Arra a következtetésre jutott, hogy a kritikus  összetevők a kódolás és 
az  összehasonlítás.  Az  analógia  szavait  a  személyek  a  szavak  mentális  reprezentációjába  
képezik  le,  kódolják,  például  a  szóhoz  rendelt,  a  hosszú  távú  memóriából  előhívott  
tulajdonságlista  formájában.  Miután  a  személy  az  analógia  minden  szavára  előhívja  a  
mentális  reprezentációt,  az  összehasonlítási  folyamat  áttekinti  ezeket,  és  kikeresi  a  
megoldáshoz  szükséges  egybeeséseket.  Bár  az  analógiafeladatokban  más  folyamatok  is  
szerepet  játszanak,  az  egyéni  különbségeket  Sternberg  szerint  főként  a  kódolási  és  az  
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összehasonlítási  folyamatok  hatékonysága  szabja  meg.  Kísérleti  eredményei  azt  mutatták,  
hogy  azok,  akik jól  teljesítenek  az  analógiafeladatokban,  több  időt  fordítanak  a  kódolásra,  
és  pontosabb  mentális  reprezentációt  építenek  ki,  mint  azok,  akik  nehezen  oldják  meg  a  
feladatot.  Ezzel  szemben  az  összehasonlítási  szakaszban  a  jól  teljesítők  gyorsabbak  a  
jellemzők  összevetésében,  mint  a  kevésbé jól  teljesítők,  noha  mindkét  csoport  egyforma  
pontossággal  végzi  el  az  összevetést.  A jól  teljesítők jobb  eredményei  így  abból  adódnak,  
hogy hatékony  náluk  a  kódolási  folyamat,  a megoldáshoz  szükséges  idő  viszont  a  lassabb  
kódolás  és  a  gyors  összevetés  bonyolult  összessége  (idézi  Atkinson,  Atkinson,  Smith  és  
Bem,  1995).  

4.6.  táblázat.  A  Szóanalógia  részteszt  feladatai  az analógiás  összefüggés  típusa  szerinti  
felosztásban 

Az analógiás összefüggés típusa A tesztfeladat  sorszáma  

Halmazba  tartozás  l . ,2 . ,3 . 
Rész-egész 4.,  5.,  6.  
Időrend 7.,  8., 9. 
Ok-okozat 10.,  11.,  12.  
Ellentét 13.,  14.,  15.  
Szinonima 16.,  17.  
Funkció 18.,  19.  
Átalakulás 20.,  21.  
Hely 22.,  23.  
Azonos halmaz tagjai  24., 25.,  26.  
Funkcionális  rész-egész  27.,  28.  

A  Számsorok  részteszt  feladataiban  egy  megkezdett  számsor  további  tagjait  kell  
megtalálni.  Ez  is  csak  úgy  lehetséges,  ha  felismerjük  a  szabályt,  ami  a  sor  megadott  
tagjaira érvényes  (feleletalkotó megoldást  igényel).  

Számolnunk  kell  azzal,  hogy  a  tesztekből  az  előzetes  tudás  hatását  nem  lehet  teljesen  
kiküszöbölni,  így  a  matematikai  kompetencia  kétségtelenül  szerepet  játszik  a  numerikus  
tesztek,  míg például  a szókincs  a verbális  tesztek  megoldásában.  

Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  

Az  analógiás  gondolkodás  terület-,  illetve  tanterv-specifikus,  azaz  biológia  tantárgyi  
kontextusba  ágyazott  mérésére  az  e  célra  kifejlesztett  Analógiás  gondolkodás  tesztet  
használtuk  (4.  sz.  mellékletben).  Ez  a teszt  szerkezetileg  (az  analógiás  összefüggés  típusait)  
és  hosszúságát  tekintve  teljes  egészében  megegyezik  az  Induktív  gondolkodás  teszt  
Szóanalógiák  résztesztjével,  így lehetséges  ezek korrekt  összehasonlítása.  A teszt  28 db  A :  
B  ::  C  : ? típusú  feleletválasztásos  szóanalógia  feladatot  tartalmaz,  amelyet  úgy  állítottunk  
össze,  hogy  a biológia  tananyag  egy  konkrét  témakörének  (Az  emberi  szervezet  felépítése  
és  működése)  előismereteit,  illetve  tananyagát  fedje  le.  A  tanulóknak  az  analógiapár  
hiányzó tagját négy válaszalternatíva  közül  kellett  kiválasztaniuk.  

Az  elő-  és  utómérés  során  alkalmazott  Analógiás  gondolkodás  tesztek  tartalmaztak  
ún.  láncfeladatokat  is,  amelyek  vagy  teljesen  megegyeztek  a  két  tesztben,  vagy  csak  
valamelyik  (első  vagy  második)  analógiapárban  voltak  hasonlóak  (lásd  4.6.  ábra).  Ez  a  
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tesztszerkesztési  eljárás lehetővé  teszi  a fejlődés mértékének  pontosabb  megítélését,  illetve  
növeli  a két teszt belső konzisztenciáját  is (lásd később  a 4.9.  táblázat  adatait).  

Előteszt 

1, 2, 3,  8,  11,  12,  16,  17, 20, 25, 26,  28  

5 ,7 ,21 ,22 

4, 6, 9,  13,  14,  15,  18,  19, 23,24,  27  

10 

1 ,2 ,3 ,8 ,  11,  12,  16,  17, 20, 25,26,  28  

Utóteszt 

4.6.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  szerkezete  

A  4.6.  ábrán  a  számok  a  feladatok  sorszámát  jelentik,  a  teljesen,  illetve  félig  
satírozott  körökkel  pedig  a feladatok teljes, illetve részbeni  egyezését jelöltük.  A bal  oldali  
félkör  az  első,  a  jobb  oldali  pedig  a  második  analógiapárnak  feleltethető  meg.  A  
láncfeladatok  a  vastagított  vonalak  között  helyezkednek  el;  jól  elkülöníthetők  a  csak  az  
előtesztben  (felső  vastag  vonal  feletti  részben)  vagy  csak  az  utótesztben  (az  alsó  vastag  
vonal  alatti  részben)  előforduló feladatoktól.  

A Biológia  tudásszintmérő  teszt  

A  biológia  tantárgyi  tudás  (az  előmérés  során  az  előismeretek,  az  adott  témakör  
feldolgozásához  szükséges  előzőleg  tanult  biológia  tananyag,  illetve  az  utómérés  során  a  
kísérlet  ideje  alatt  tanított  tananyag)  elsajátítási  szintjének  mérésére  hagyományos,  
feleletalkotó,  illetve feleletválasztó  kérdéseket  tartalmazó  tudásszintmérő  feladatlap  két-két  
változatát  (A  és  B)  használtuk  (4.  sz.  mellékletben).  A  előmérésben  használt  feladatlapok  
68  (67),  míg  az  utómérésben  használt  feladatlapok  87  formailag,  feladattechnikailag  
különböző  megoldásmódokat  igénylő  itemből  álltak.  A  Biológia  tudás szintmérő  tesztek  
tartalmilag  (a lefedett  biológia  tananyagrészt  tekintve)  azonosnak  tekinthetők  az  Analógiás  
gondolkodás  tesztekkel.  A  tudásszintmérő  feladatlap  két-két  egyenértékű  változatára  azért  
volt  szükség, hogy elkerüljük  a megoldások  egymásról  való  másolását.  

Természetesen  a  megoldási-javítási  útmutatót  is  elkészítettük  minden  
mérőeszközhöz,  itemekre  lebontva  a  válaszelemeket  és  a  helyes  megoldásukért  járó  
pontokat  (4. sz.  mellékletben).  

Adatlap 

A  fent  felsorolt  eszközöket  egy  adatlap  (háttérkérdőív)  egészítette  ki  (Csapó,  1998b.  323-
324.  o.,  a  4.  sz.  mellékletben),  amelyben  a  tanulók  tanulmányi  eredménye,  tantárgyi  
osztályzatai,  tantárgyi  attitűdjei  és  szüleik  iskolai  végzettsége  felől  érdeklődtünk.  Ennek  
felhasználásával  alkalmunk  nyílt  a  teszteken  elért  teljesítmények  és  a  fent  felsorolt  
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háttértényezők  kapcsolatának  vizsgálatára.  Továbbá  az így gyűjtött kiegészítő  információk  
segítséget  nyújthatnak  az  eredmények  elemzése  során  felmerülő  kérdések  
megválaszolásához,  árnyaltabb  értelmezéséhez,  az okok  feltárásához is.  

A vizsgálatban  alkalmazott  tesztrendszert  a 4.7.  ábrán  szemléltetjük.  

4.7.  ábra  
A mérőeszközök  rendszere  

A  4.7.  ábrán  jól  látható,  hogy  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  az  Induktív  
gondolkodás  teszt  Szóanalógiák  résztesztjével  szerkezetileg,  míg  a  Biológia  tudásszintmérő  
tesztekkel  tartalmilag  egyezik  meg.  Ez  a tesztösszeállítás  lehetővé  teszi,  hogy  az  analógiás  
gondolkodás  terület-,  illetve  tanterv-specifikus,  biológia  tartalmon  mért  eredményeit  mind  
a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek,  mind  az  analógiás  gondolkodást  általános  tartalmon  
mérő  Szóanalógiák  részteszt  eredményével  összevethessük,  és  a köztük  lévő  kapcsolatokat  
megvizsgáljuk.  Azért  választottuk  a  Szóanalógiák  résztesztet  az  analógiás  gondolkodás  
biológia  tantárgyi  kontextusban  való  mérésének  viszonyítási  alapjául,  mert  a  szóanalógia  
feladatok könnyen  adaptálhatók  biológia tartalomra,  és mert korábbi  mérések  adatai  szerint  
ennek  eredményei  mutatják  a  leggyorsabb  fejlődést,  és  jól  használhatók  az  analógiás  
gondolkodás jellemzésére  (Csapó,  2001a).  

A  mérőeszközöket  a  dolgozat  4.  számú  mellékletei  tartalmazzák.  A  tesztek  közötti  
tartalmi  és szerkezeti  kapcsolatokat  itt csak néhány  feladat bemutatásával  világítjuk  meg.  

Példák feladatokra  a tesztekből  (1-3.  példa)  

(1)  Példa  általános  műveltségi  tartalmú  rész-egész  típusú  analógiás  összefüggést  
tartalmazó  feladatra  
(Szóanalógiák  részteszt)  

Melyik  szó  illik  a legjobban  a kérdőjel helyére? Karikázd  be  a megfelelő szó betűjelét! 

HÁZ  : HELYISÉG  = MONDAT  : ? 

a KIJELENTÉS  b BESZÉD  c  SZÓ 
d GONDOLAT  e  SZÖVEG 
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(2)  Példa  terület-specifikus  (biológia)  tartalmú  rész-egész  típusú  analógiás  összefüggést  
tartalmazó  feladatra  
(Analógiás  gondolkodás  teszt)  

Melyik  szó illik  a legjobban  a kérdőjel helyére? Karikázd be  a megfelelő szó betűjelét! 

KERINGÉSI RENDSZER  : EREK -  TOJÁS  : ? 

a SZAPORODÁS  b LÁGY  HÉJ  
c MADÁR  d KÖLTÉS 

(3)  Példák  az Analógiás  gondolkodás  teszt  tartalmával  egyező  tartalmú  feladatokra  
(Biológia  tudásszintmérő  teszt)  

Sorold  fel az ember vérkeringési  rendszerének  részeit!  

Nevezd meg  a tojás betűkkel jelölt  részeit!  
Karikázd be annak  a résznek  a betűjelét, amelyből  az embrió fejlődik! 

Mint  az  a  fentiekből  látható,  vizsgálatunkban  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
központi  szerepet  játszik,  a  többi  teszttel  való  kapcsolatát  a  4.8.  ábrán  szemléltetjük.  A  
tesztrendszer  lehetővé  teszi  kutatási  kérdéseink  megválaszolását,  hipotéziseink  
ellenőrzését.  Feltételezéseinknek  megfelelően  a tesztek  közötti  meghatározó  kapcsolatokat  
az  ábrán  egyirányú  nyilakkal  jelöltük,  bár  tudjuk,  hogy  a  legtöbb  esetben  valójában  
kölcsönös  egymásra  hatásról  van  szó.  Természetesen  azzal  is  számolnunk  kell,  hogy  a  
kísérleti  program  feladatainak  megoldása  során  a  tanulók  szereznek  bizonyos  rutint  az  
adott  feladattípusok  megoldásában.  Az  itt  bemutatott  feltételezett  kapcsolatokról,  azok  
mértékéről  az  összefüggés-vizsgálatok  eredményei  adnak  majd  tájékoztatást  (lásd  4.3.6.  
fejezet). 
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4.8.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  és a többi  mérőeszköz  kapcsolata  

A  vizsgálatban  használt  tesztek  reliabilitás  mutatóit  (Cronbach-a)  és  az  itemek  
számát  a  4.7.  és  4.8.  számú  táblázatokban  foglaltuk össze.  

A  reliabilitás  (mint  több  más  tesztjellemző)  a  tesztnek  és  a  figyelembe  vett  
populációnak  együttes  jellemzője.  A  reliabilitásmutatók  a  tesztek  belső  konzisztenciáján  
alapulnak,  azaz  azon,  hogy  a  tesztek  egyes  itemjei  mennyire  mérik  ugyanazt  a  
tulajdonságot.  Azt  fejezik  ki,  hogy  a  teszt  a  mért  tulajdonság  szempontjából  mennyire  
következetesen  képes  elkülöníteni  egymástól  az  átlag  alatti  és  feletti  teljesítményeket.  A  
Cronbach-a  mutató  ezen  belül  egy  olyan  reliabilitás-becslő  módszer,  amely  az  itemek  
egymás  közötti  korrelációiból  képez  mutatót.  Ha  a  értéke  megfelelő,  az  úgy  
interpretálható,  hogy  a  teszt  itemeire  adott  értékek  konzisztensek,  vagyis  az  itemek  
lényegében ugyanannak  a pszichikus  struktúrának  a működését  mérik.  

4.7.  táblázat.  Az  előmérésben  használt  tesztek  reliabilitás  mutatói  és  hosszúsága  

Tesztek 
(résztesztek) 

Szám-
analógiák 
részteszt 

Szó-
analógiák 
részteszt 

Szám-
sorok 

részteszt 

Induktív 
gond. 
teszt 

Analógiás 
gond.  teszt  

Biológia 
tudásszintmérő 

teszt 
A  - vált.  B - vált. 

Reliabilitás 
együtthatók 

(Cronbach-a) 
0,7932 0,8415 0,8182 0,8893 0,7452 0,8693 0,9164 

Itemek  száma  14 28 16 58 28 68 67 
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4.8.  táblázat.  Az  utómérésben  használt  tesztek  reliabilitás  mutatói  és  hosszúsága  

Tesztek 
(résztesztek) 

Szám-
analógiák 
részteszt 

Szó-
analógiák 
részteszt 

Szám-
sorok 

részteszt 

Induktív 
gond. 
teszt 

Analógiás 
gond.  teszt  

Biológia 
tudásszintmérő 

teszt 
A - vált.  B - vált. 

Reliabilitás 
együtthatók 

(Cronbach-a) 
0,8515 0,8304 0,8819 0,9127 0,8195 0,9249 0,9285 

Itemek  száma  14 28 16 58 28 87 87 

Az  általunk  használt  tesztek  reliabilitás  mutatóinak  (Cronbach-a)  értékei  (az  elő-  és  
utómérés  esetében  egyaránt)  azt  mutatják, hogy  azok  a vizsgált  populációban  alkalmasak  a  
célkitűzésben  megjelölt  tulajdonságok  mérésére.  Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  
alacsonyabb  reliabilitás  értékeit  magyarázhatjuk  egyrészt  azzal,  hogy biológia  tananyaggal  
kapcsolatosan  ilyen típusú  tesztekkel  az előmérés  előtt  nem találkoztak  a tanulók.  Másrészt  
a  reliabilitás  összefügg  a  teszt  hosszúságával  is.  Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  rövid,  
csak  28  itemből  áll.  Ezzel  magyarázható  az  ugyancsak  28  itemből  felépülő  Szóanalógiák  
részteszt  kisebb  reliabilitása  is  az  Induktív  gondolkodás  teszthez  képest.  Ezen  túl  a  
reliabilitás  értéke  függ  attól  is,  hogy  a  vizsgált  mintában  miként  oszlik  el  a  mért  
tulajdonság,  a  pontértékek  mennyire  szóródnak.  Minél  homogénebb  a  vizsgált  
tulajdonságok  szempontjából  a  csoport,  annál  kisebb  a  reliabilitás  együttható  értéke.  
Esetünkben  a  teszteredmények  inkább  a  magasabb  teljesítmények  irányába  tolódnak  el,  
mint  azt  az  eredmények  bemutatásakor  látni  fogjuk.  Az  adatokból  az  is  megállapítható,  
hogy  az utómérés  során  a tesztek  relibialitásmutatói  jobbak  (az  l-hez  közelebb  eső  értéket  
vesznek  fel). Ez magyarázható  az előmérés  során  szerzett  tapasztalatokkal  is.  

Megvizsgáltuk  az  elő-  és  utómérés  azonos  típusú  tesztjei  közötti  összefüggések  
szorosságát  is.  A  korrelációs  együtthatók  közepes,  illetve  magas  értékei  a  tesztek  
konzisztenciáját  jelzik  (4.9.  táblázat).  A  táblázatban  használt  1-2  jelölés  az  elő-  és  
utómérés tesztjei közötti  összefüggésre  vonatkozik.  

4.9.  táblázat.  Az  elő-  és  utómérés  azonos  típusú  tesztjei  közötti  korrelációk  

Tesztek Korrelációs  együttható  
Számanalógiák  rész 1-2 0,388 
Szóanalógiák  rész  1 -2 0,726 
Számsorok  rész  1-2  0,461 
Induktív  gond.  1-2  0,636 
Analógiás  gond.  1-2  0,590 
Biológia tudásszintmérő  1-2  0,520 

A  korrelációs  együtthatók  szignifikánsak p<0,001  szinten.  

4.2.3.  A vizsgálat  eljárásai  

A  mérés  lebonyolítására  a  vizsgálatban  részt  vevő  iskolákban  két  kéthetes  
időintervallumon  belül  (előmérés:  2000.  november  utolsó  két  hetében  és  utómérés:  2001.  
május utolsó,  illetve június  első  hetében)  került  sor.  A  mérés  mindkét  esetben  összesen  3  
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tanórát  vett  igénybe.  A  teszteket  a  biológia  szaktanár  kollégák  íratták  meg,  akikkel  
előzetesen  megbeszéltük  a  mérés  lebonyolításának  menetét,  a  tanulóknak  adandó,  illetve  
adható instrukciókat, a rendelkezésre álló munkaidőt stb. 

Az  elő-  és  utómérés  során  begyűjtött  teszteket  típusonként,  feladatonként,  illetve  
iskolánként  és osztályonként javítottuk  az előre elkészített javítási  útmutatók  alapján. A jó 
válaszelemeket  l-es,  a rosszakat  (helyteleneket)  0 és a hiányzó válaszelemeket  pedig 9-es 
számmal  értékeltük.  Ez  a fajta értékelés  lehetőséget  adott  arra,  hogy  megkülönböztessük,  
hogy a tanuló rosszul tudja vagy nem tudja az adott válaszelemet.  Bár a teszteken nyújtott 
tanulói teljesítmény megadása szempontjából ennek nincs jelentősége. 

4.2.4. A fejlesztőprogram leírása 

Ebben a részben bemutatjuk a kísérletünkben alkalmazott gondolkodásfejlesztő programot. 
A  biológia  tantárgy  célkitűzéseiből,  követelményeiből  indulunk  ki,  melynek  elolvasása  
után világossá válik, hogy miért az analógiás gondolkodás képességének fejlesztését tűztük 
ki  célul,  és miért  éppen Az  emberi szervezet felépítése  és működése  tananyagrészre  esett  a  
választás.  A  tananyag  fogalmi  rendszere  (lásd  2.  sz.  melléklet)  mellett  természetesen  
tekintettel voltunk a tanulók életkori sajátosságaira is. Részletesen leíijuk a program célját, 
elméleti  alapjait,  didaktikai  alapelveit,  tartalmát  és  tevékenységeit,  továbbá  bemutatunk  
néhány feladatot a programból. 

4.2.4.1. A biológia tantárgy tanításának legfontosabb céljai, feladatai 

Először részletezzük  a biológia tantárgy tanításának  a kerettantervek  által megfogalmazott 
legfőbb célkitűzéseit,  feladatait  és  ezek  megvalósításához javasolt  tanulói  tevékenységek  
körét. A kerettantervek  (2001)  elkészítésekor  a NAT(1995)  irányelveit  vették  figyelembe,  
így  annak  e  területre  megfogalmazott  célkitűzései,  fejlesztési  követelményei  is  
érvényesülnek  a  kerettantervi  tantárgyi  célokban,  követelményekben.  A  kerettantervek  
iskolaszakaszonként  és iskolatípusonként készültek  el azért, hogy az életkori sajátságokból 
és az iskolatípus sajátos céljából adódó specialitásokat  figyelembe  lehessen venni  a célok, 
követelmények,  tartalmak  kidolgozásakor.  Ha  azonban  egymás  mellé  tesszük  a  fenti  
okokból  elvben  különböző  biológia  tantárgyi  tanterveket,  akkor  azzal  szembesülhetünk,  
hogy a biológia  tantárgy célkitűzései,  feladatai lényegében ugyanazok  iskolaszakasztól  és  
iskolatípustól függetlenül. 

Az  alábbiakban  a  kerettantervekből  tartalmilag  idézve  összegyűjtöttük  a  
biológiatanítás legfőbb irányelveit. 

E  szerint  a  biológia  tanításának  a  többi  tantárggyal  együtt  célja,  hogy  kialakítsa  az  új  
ismeretek önálló megszerzésének  és alkalmazásának igényét és képességét: 
-  a tanulók biológia iránti érdeklődésének felkeltésével; 
-  a  tananyag  mindennapi  élethez,  gyakorlathoz  való  kapcsolásával,  problémák  

felvetésével, megoldásával; 
-  tanulói megfigyelések, vizsgálatok és kísérletek megszervezésével,  gyakoroltatásával,  a  

megfigyelések,  kísérletek  során  szerzett  adatok,  ismeretek  rögzítésével,  rendezésével,  
értelmezésével; 

-  az ismeretek, objektumok rendszerezésével  (lényeges jegyek kiemelése,  hasonlóságok,  
különbségek  megállapítása,  összefüggések  feltárása,  csoportosítás  különböző  
szempontok szerint stb.); 
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-  nyomtatott  és  elektronikus  információhordozók  közös,  majd  önálló  használatának  
begyakoroltatásával. 

Továbbá, segítse elő: 
-  csoportos tevékenységekkel  az  együttműködő  készségek  kialakulását,  a  szocializációt,  

a társadalmi környezetbe történő beilleszkedést; 
-  azt,  hogy  a  tanulók  megismerjék,  megértsék  és  a  gyakorlatban  is  alkalmazzák  a  

környezet- és természetvédelem valamint az egészségvédelem legfontosabb alapelveit. 

Mutasson  rá  a  biológia  etikai  és  társadalmi  kérdésekkel  való  kapcsolatára.  A  többi  
pedagógussal  együttműködve  készítse  fel  a  diákokat  a  kritikus  gondolkodásra  
(értelmezésre, helyes következtetésre,  érvelésre stb.). 

Ha  gondosan  elolvassuk  és  átgondoljuk  a  fentieket,  akkor  rádöbbenünk,  hogy  a  
központi tantervek a biológia tantárgy tanításától a kognitív képességek közül elsősorban a 
gondolkodási  (azon  belül  is  a  rendszerezési)  és  tudásszerzési  (tanulási)  képességek  
fejlesztését  várják  el.  Külön  hangsúlyosak  a  gondolkodási  műveletek  közül:  az  
összehasonlítás, analízis, szintézis,  általánosítás, osztályozás, összefüggés-felismerés  (azon  
belül  is  az  ok-okozati  típusú  összefüggések felismerése,  megértése),  melyek  egyben  az  
analógiás gondolkodás  (tágabb értelemben az emberi megismerés) fontos  összetevői is.  

A biológia-tankönyvek  szövegeit  a kifejtő szövegekre jellemző alapmintázatok  közül  
is leginkább az okság (ok-okozati viszonyok)  és a kronológia (időrend) jellemzi,  s gyakran 
alkalmazzák az összehasonlítások különböző formáit (lásd 3.2.2.  fejezet).  

Ezek miatt gondoltuk úgy, hogy az analógiás gondolkodási képességet próbáljuk meg 
fejleszteni biológia tantárgyi tartalmon. 

4.2.4.2. A gondolkodás  tanterve (Biológia, 8. évfolyam) 

Az iskolai  gyakorlat  igényli  a központi  tantervek  értelmezésének  segítését:  a részletesebb, 
a tanítandó tantárgyi  tartalommal  összeegyeztetett  feldolgozást, a fejlesztendő képességek 
struktúrájának,  elemeinek  megfelelően.  Ez  megtehető,  mivel  a  kognitív  motívumok,  
képességek,  készségek  és  ismeretek jól  operacionalizálható  célokká  alakíthatók  (Nagy  J.,  
2000a).  A  célok  operacionalizálása  a  tartalom  és  az  értelmi  (gondolkodási)  képességek  
fejlesztésének  egyeztetését,  a két dimenzió vonatkoztatási rendszerének kidolgozását jelenti 
(Báthory,  1972).  

Ez  úgy  valósítható  meg,  hogy  a  tervezett  tananyagot  a  tanulók  tevékenységével  
(cselekvések, műveletek) szerves egységben határozzuk meg. Ezek a tevékenységek képezik 
egyrészt  a  képességek  fejlődésének  alapjait,  másrészt  pedig  az  „elvárt"  tudás  
elsajátításának feltételeit, s egyben bizonyítékait (Ballér és Szebenyi,  1992).  

A  fent leírtak  figyelembevételével  -  a NAT Biológia  és  egészségtan  részműveltségi  
területének  8.  évfolyam  végére  előírt  részletes  követelményei  és  az  általános  iskolák  
számára  készült  kerettanterv  biológia  tantárgyának  a  8.  évfolyamra  vonatkozó,  részletes  
követelményei  alapján  -  készítettük  el  azt  a  tantárgyi  programrészletet,  mely  alapul  
szolgált  a  fejlesztő  program  kidolgozásához  (lásd  3.  sz.  melléklet).  Nevezhetjük  ezt  a  
gondolkodás  tantervének  is,  hiszen  megmutatja,  hogyan  lehet  kapcsolatot  teremteni  a  
tantervi  célok,  követelmények,  tartalmak,  a  gondolkodási  műveletek  és  a  tanulói  
tevékenységek  között.  A  3.  számú  melléklet  táblázatának  első  oszlopában  a  kerettantervi  
tartalom  felsorolása szerepel,  a  második  oszlopban  a fejlesztendő  gondolkodási  képesség  
fejlesztendő  műveletei  kerülnek  megnevezésre,  míg  a  harmadik  oszlopban  a  konkrét  
tartalomhoz  kötött,  a  gondolkodási  képesség  részképességeit  (műveleteit)  működtető  
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tevékenységek kerülnek megfogalmazásra.  A harmadik  oszlopban  leírtak  alapján  állítottuk  
össze a fejlesztő program feladatait. 

4.2.4.3. Analógiás gondolkodást fejlesztő program  (Biológia, 8. évfolyam) 

Egy  olyan  pedagógiai  program  felvázolására  teszünk  kísérletet,  amely  talán  képes  
meghaladni  az  ismeretközpontú  tradicionizmus  és  a  tudástartalmakat  relativizáló  
képességpedagógia  rossz  alternatíváját,  azáltal,  hogy  a  képességek fejlesztését  tantárgyi  
tartalomhoz  kötötten próbálja  meg fejleszteni.  A  tanítás-tanulás  egyik  alapvető funkciója 
ugyanis, hogy az ismeretek  elsajátítása mellett,  azzal kölcsönhatásban  biztosítsa a tanulók 
képességeinek,  készségeinek  a  fejlődését. A  gondolkodási  műveletek  és  a  tananyag  adott  
témakörre  vonatkozó  illesztését,  összekapcsolását  a  3.  számú  mellékletben  mutatjuk  be  
részletesen. 

A  gazdagító  tananyag,  a  változatos  feladatok  biztosítják  a  tanulók  érdeklődésének  
felkeltését,  és  érdeklődési  területüknek,  értelmi  szintjüknek  megfelelő  differenciált  
foglalkoztatásukat.  Fontos  koncepció,  hogy  minden  gondolkodási  készségfejlesztő  
tevékenység valódi, reális, de legalábbis erősen életszerű helyzetekben történjen. Erre való 
tekintettel  sok  olyan  feladat  szerepel  a  foglalkoztató  füzetben,  amely  a  tanult  elméleti  
ismeretek  hétköznapi  szituációkban,  mindennapi  problémák  megoldásában  való  
alkalmazását  igényli.  A  gondolkodási  képességek  fejlődésében  nagy  szerepe  van  a  
megértésnek.  A  megértéshez  szükséges,  hogy  a  tanulók jól  ismerjék  és  alkalmazzák  az  
adott  tantárgy  alapfogalmait.  Ebből  következően  a  feladatok,  kérdések  a  tananyag  
alapfogalmaira és összefüggéseire fókuszáltak (lásd 2. sz.  melléklet).  

Célja 

A  program  célja  az  analógiás  gondolkodás  képességének  biológia  tantárgyi  tartalomhoz  
kötött  fejlesztése,  mely  az  alábbi  gondolkodási  készségek,  műveletek  fejlesztését,  
gyakoroltatását  foglalja  magában:  összehasonlítás  (hasonlóságok,  különbségek  
megállapítása),  asszociáció,  analízis,  szintézis,  konkretizálás,  absztrahálás,  azonosítás,  
besorolás,  sorrendfelismerés,  sorképzés,  összefüggés-felismerés, kiegészítés,  általánosítás,  
osztályozás, szabályképzés (definiálás). 

Elméleti  alapjai  

A  program  az  alábbi  -  a  pedagógiai  és  pszichológiai  kutatók  áltál  már  igazolt  -
alaphipotéziseken alapul:  
1.  A gyerekek  általános  intellektuális  képességeinek  fejlesztését szolgálhatja valamennyi 

tananyag, illetve annak elemei, kontextusai. 
2.  Az általános intellektuális funkciók, gondolkodási képességek az életkorral fejlődnek. 
3.  Az  általános  értelmi  képességek  fejlődését  befolyásolja  a  környezet  (családi  és  

iskolai/tanulási  környezet)  és  az  érés  (természetes,  az  egyedfejlődés  során  önmagától  
megvalósuló fejlődési folyamat). 

4.  Az  analógiák  hatékony  eszközei  lehetnek  a  tanult  anyag  szervezésének,  
megjegyzésének, megértésének és a gondolkodási képességek fejlesztésének. 

5.  A  jól  szervezett  ismeretek  fontosabbak  az  ismeretek  mennyiségénél.  A  kognitív  
pszichológia  a  séma  fogalmát  használja  föl  az  ismeretek  szervezettségének  
jellemzésére. 

6.  A  tanulóközpontú  (részvétel-központú)  megközelítési  mód  lehetővé  teszi  a  gyerekek  
képességeinek fejlesztését, az életre való felkészítését. 
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7.  Amire  figyelünk,  az  fejlődik.  Az  indirekt  fejlesztésnél  (spontán  fejlődésnél)  
hatékonyabb a tudatosan végzett, direkt képességfejlesztés. 

Didaktikai  alapelvei  

1.  Adaptivitásra  törekvés:  alkalmazkodás  a  tanulók  életkorához,  kognitív  fejlettségi  
szintjéhez. 

2.  Konstruktivista  felfogás:  a  gyereket  a  tanulási  folyamat  aktív,  meghatározó  
résztvevőjének  tartja.  Az  ismereteket  a  tanulók  nagymértékben  maguk  konstruálják  
meg. Nem  egyszerűen  hozzáadják  az új  információt  meglévő  ismereteik  tárházához,  
hanem  összekapcsolják  azt  a  már  meglévő  ismeret-struktúráikkal  és  kapcsolatokat  
képeznek  a  struktúrák  között.  Az  új  relációs  kapcsolatok  képezik  a  tanulás  lényeges  
mozzanatait.  A  tanulás  tehát  több  mint  az  információk passzív  befogadása és  sikeres  
megőrzése. A memorizálás a tanulás fontos elemét képezi, de ugyanilyen jelentőséggel 
bír  az  elaboráció,  a  megszerzett  új  ismeretek  más  összefüggésbe  helyezésének  
gyakorlata is. Programunkkal  egyféle kínálatot nyújtottunk  a pedagógusok  és a tanulók 
részére. 

3.  Cselekvés  (tevékenység)  orientáltság,  „cselekvés  általi  tanulás".  Bruner  (1960)  szerint  
a  felfedezési  tevékenység  nemcsak  ahhoz  szükséges,  hogy  a  tanuló  integrálja  az  
anyagot  saját  kognitív  struktúrájába,  de  ahhoz  is,  hogy  fejlődjön  a  transzferre  való  
képessége,  ami  lehetővé teszi  a tanultak új probléma-szituációkban  való  alkalmazását,  
a pozitív önismeret  és az automatikus problémamegoldás  elsajátítását. Továbbá segíti a 
pozitív  attitűd  kifejlődését  a  tanulóban  a  természettudomány,  a  természettudomány  
tanulása  és  a  természettudományos  életpálya  iránt  (idézi  Tamir,  1991).  Ez  a  fajta  
oktatás a hagyományos tanárszerep megváltozását  igényli. A tanárnak biztosítania kell  
a  tudás  forrásait,  meg  kell  tanítania  a  diákokat  a  természettudomány  
munkamódszerének  alkalmazására.  

4.  Differenciálásra  törekvés:  figyelembe  veszi  a  tanulók  közötti  egyéni  eltéréseket,  
alkalmazkodik  azokhoz.  

5.  Gyakorlatiasság,  praktikusság,  életközeliség:  az  ismeretek  használhatóságának  
megismertetése,  alkalmazása;  a  szaktudományi  ismeretek  transzferálása a  mindennapi  
élethelyzetekbe,  szituációkba.  

6.  Újszerűség: az információ maximális hírértékének biztosítása.  
7.  Integrált,  komplex  megközelítés:  párhuzamok  más  tudományterületekkel  (irodalom,  

történelem,  művészetek,  technika  stb.),  több  szempontú  tárgyalás.  A  tantárgyak  
határainak átlépése.  

8.  Történetiség  elve:  a  történeti  tárgyalásmód  alkalmazása  (a  biológiatudomány  
eredményeinek története, evolúciós szemléletmód, a fejlődés bemutatása stb.). 

9.  Analitikus  és  globális  megközelítésmód  együttes  alkalmazása:  elemzés,  interpretáció,  
szintetizálás. 

10. Élményközpontúság:  szituációk,  érzelmek  fontossága  (pl.  a  biológiai  objektumok,  
jelenségek  megtapasztalása).  

11. Nyelvi  megközelítés:  a  szakmai  és  az  általános  szókincs  fejlesztése;  a  szójelentések  
minél  szélesebb  körű  ismeretének  fejlesztése;  szövegek  (a  tankönyvi  szöveg,  
ismeretteijesztő irodalmak) értelmezése, feldolgozása. 

12. Attitűdök formálása:  az egészségmegőrzés,  a környezet-  és természetvédelem  feltétlen  
igényének felkeltése, kialakítása. 

13. Társas  (kooperatív)  tanulás:  páros  és  csoportmunka  alkalmazása  az  egyéni  
munkaformák mellett. 
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14. Motiválásra  törekvés:  a  gondolkodási,  tudásszerző  és  tanulási  motívumok  fejlesztése.  
A belső motiváció kialakítása  az elsődleges  cél.  

15. Metakogníció:  gondolkodási  és  tanulási  stratégiák,  eljárások,  lépések,  műveletek  
tudatosítása,  explicit  kiemelése.  Ez  különösen  a  közepes  és  gyengébb  teljesítményű,  
illetve  képességű  tanulók  számára  elengedhetetlenül  szükséges.  A  metakogníció  
támogatja  és megkönnyíti  az  önszabályozó  tanulást,  amely  az  élethosszig  tartó  tanulás  
feltétele. 

Tartalma  és szerkezeti  felépítése  

Németh  László  szerint  a  szervezettség,  az  életműködések  összefonódása  az  a  része  a  
biológiának,  amely  a latinnak  a nyelvtan.  „Ez  az,  ami  előtt  a  lusta  agy megtorpan,  tehát  ha  
képezni  akarjuk,  ennek  kell  neki szorítani."  Továbbá  megállapítja,  hogy  „Olyan  
tárgyakban,  mint  a  biológia  vagy  a  történelem,  ahol  az  érdeklődés  s  kíváncsiság  vitorláit  
kell  kibontanunk,  ezeket  a  vitorlákat  minél  nagyobbra  kell  szabni.  A  tanárnak  nagy  
anyagra  van  szüksége,  hogy  ki  ne  fogyjon a képzelet  foglalkoztatásából,  a megfejtésekből 
és látóhatár-nyitásokból."  (idézi  Both,  2002.  82.  o.).  

A  fentiekre  való  tekintettel  a  fejlesztő  programot  a  8.  osztályos  biológia  
tananyaghoz:  Az  emberi  szervezet  felépítése  és  működése  c.  témakörhöz  dolgoztuk  ki.  
Minden  lehetőséget  igyekeztünk  kihasználni,  ami  lehetővé  teszi  a  tanórán,  illetve  azon  
kívül  -  a  tanulók  otthoni  foglalkoztatása  során  is  -  a  párhuzamon,  hasonlóságon,  
analógián  alapuló  biológiatanítást-tanulást.  Természetesen  ügyeltünk  arra,  hogy  mindez  
ne  erőltetett  módon  történjen, hanem  az éppen  aktuális  biológia  tananyag  feldolgozásának,  
begyakorlásának  természetes  menetébe  épülhessen  be,  és  ne  korlátozza  a  tanár  
szabadságát. 

A  fejlesztő  program  szerinti  tanítás  az  összeállított  tanári  és  tanulói  segédanyag  
rendszeres,  de választási  lehetőséget  is biztosító,  rugalmas  felhasználását jelenti. 

-  Tartalma  
Analógiás  gondolkodást  fejlesztő  programunk  jellegét  tekintve  komplexnek  tekinthető.  A  
tananyag  adta  összes  lehetőséget  igyekszik  kihasználni.  A  tanárok  és  a  tanulók  számára  
készített  segédanyag  ennek megfelelően épül fel.  

A  tanulói  segédanyag  két fő  részre  osztható:  analógián  alapuló  kérdések,  feladatok  
(témakörönként  csoportosítva)  és  analógiatesztek  (témán  belüli  összefüggéseken  alapuló  
tesztek  témakörönként  csoportosítva  és témák  közötti  összefüggéseken alapuló  tesztek).  Az  
első  rész  feladatai  változatos  típusúak:  összefüggésbe  hozzák  az  elsajátítandó,  új  
tananyagot  a  hétköznapi,  mindennapi  szituációkkal,  a  régebben  tanult  tananyaggal  vagy  
más  tantárgyak  tananyagával.  Az  összehasonlítás  (különbségek,  azonosságok  
megállapítása),  azonosítás,  rendfelismerés,  besorolás,  általánosítás,  osztályozás  stb.  
gondolkodási  műveletek  begyakorlására  alkalmasak.  A feladatok, kérdések  összeállításánál  
arra  is  törekedtünk,  hogy  azok  minél  újszerűbbek  és  változatosabbak  legyenek,  tekintve,  
hogy  mindez  motiváló  hatással  bír  a tanulókra.  A  feladatok  megoldását  több  helyen  ábra,  
rajz,  táblázat  segíti.  Az  analógiatesztek  két  fogalompár  tagjai  közötti  összefüggésen  
alapulnak,  alkalmasak  a  különböző  típusú  összefüggések  (halmazba  tartozás,  rész-egész,  
időrend,  ok-okozat,  ellentét,  egyezés,  szinonima,  tulajdonság,  funkció,  átalakulás,  
származás,  eredet,  hely,  azonos  halmaz  tagjai  stb.)  elkülönítésének,  felismerésének  
begyakorlására.  A  tesztek  előtt  leírtuk  a  feladatok  megoldásának  egymást  követő  lépéseit  
(a  megoldás  algoritmusát),  és  felsoroltuk  a  fogalompárok  tagjai  között  lehetséges  
viszonyokat  is.  



A  tanári segédanyag  egyrészt tartalmazza mindazt,  amit  a tanulói  segédanyag.  Ezen  
kívül  megtalálható  még  benne  a  tankönyvben  előforduló  analógiák  leírása  és  a  tanári  
magyarázatokba beépíthető analógiák gyűjteménye témák szerint csoportosítva, valamint a 
tanulói segédanyagban szereplő feladatok, tesztek megoldásai. 

-  Tevékenységei  
Az  elkészített  segédanyagok  szabadon  használhatók  a tanítás  során.  Lehetőséget  adnak  a  
tanárok  számára,  hogy  az  ötlettárból  a  tanulók  érdeklődésének, fejlettségi  szintjének,  a  
rendelkezésre  álló  időkeretnek  megfelelően  válogassanak.  A  tanulásszervezés  különböző  
formáinak  (frontális  osztálymunka,  csoportmunka,  páros  és  egyéni  munka)  változatos  
alkalmazását  is  lehetővé  teszik.  A  tankönyvi  analógiákat  tudatosan fel  lehet  használni  a  
tanítás  során.  Lehet  ezekre  alapozni  a  tanári  magyarázatokat,  és  ha  szükséges,  ki  lehet  
egészíteni azokat. Az  analógiagyűjteményből  is tetszés szerint  válogathatnak  a kollégák, és 
az  órák  különböző  részein  beépíthetik  azokat.  Ismert,  hogy  a  történetek  (elbeszélések,  
narratívák)  írásbeli  és  szóbeli  változatai  egyaránt  fontos  szerepet  töltenek  be  a  
megismerésben,  a  megértésben,  a  tanulásban  (Cs.  Czachesz,  2002).  A  metaforák  
gondolkodásban  és  megértésben játszott  szerepét  is  felfedezte, igazolta  az  olvasáskutatás  
és az oktatáskutatás (lásd például: Kövecses,  1998;  Vámos, 2001,2003a,  2003b).  

A tanulói  munkafüzet feladatait  meg lehet oldani közösen,  de csoportos, páros  vagy 
egyéni munkaformában is. A tanítási óra különböző didaktikai  feladatainak megvalósítását 
szolgálhatják:  például  az  érdeklődés  felkeltését,  a  részösszefoglalást,  a  megértés  
ellenőrzését,  az  alkalmazást,  gyakorlást,  megszilárdítást,  óra  végi  összefoglalást  stb.  
Kötelező vagy szorgalmi házi feladatként is feladhatók. Sok esetben a feladatok megoldása 
könyvtári  utánajárást  igényel,  így  olyan  általános  képességeket  is  fejlesztenek,  mint  
például  az  információ  megtalálásának,  szelektálásának,  felhasználásának  képessége  stb.  
Bármelyik  munkaformát  választjuk is,  a feladatok  megbeszélése,  megoldásuk  ellenőrzése  
fontos  didaktikai  szempont  kell,  hogy  legyen.  Természetesen  a  fokozatosság  elvének  
betartása  is  szükséges.  Az  analógiateszteket  először  tanári  útmutatással,  értelmezéssel,  
közösen  célszerű  megoldani.  Erre  épülhet  a  csoportos,  illetve  egyéni  munka.  Az  
összehasonlításokon  alapuló  feladatok  esetében  is  ügyelni  kell  a  különböző  típusú  
összehasonlítások  (egy  szempontú,  több  szempontú,  szempontkövető,  szempontváltó  stb.)  
egymást  követő  sorrendjére,  illetve  meg  kell  tanítani  a  tanulókat  arra  is,  hogy  az  
összehasonlítások  eredményeit  hogyan  foglalhatják  táblázatokba,  vagy  ábrázolhatják  
halmazábrák  segítségével.  A problémamegoldás  különböző módjait is  célszerű  bemutatni.  
Összefoglalva  tehát,  a  tanulók  aktivitására  építő,  cselekedtetö  módszerek,  munkaformák  
lehetnek  hatékonyak  a  képességek  fejlesztésében.  A  feladatok,  problémák  megoldási  
sémáit,  lépéseit,  magukat  a  gondolkodási  műveleteket  is  célszerű  tudatosítani  a  
tanulókban. 

-  Példák  
A továbbiakban néhány példát mutatunk be a fejlesztő feladatok közül, hogy érzékeltessük 
azok sokszínűségét,  változatosságát.  
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1. példa:  Tankönyvi  analógia,  amelyet  a tanár beépíthet  a tanítási  órába  

A combcsont  csontgerendái  és az Eiffel-torony  vasgerendái  
(Jámbor  Gyuláné  és mtsai,  1999. 44.  o.)  

2. példa:  Részlet  a tanári  segédanyag  analógia  gyűjteményéből,  amelyet  a tanár beépíthet  a  
tanítási  órába  

A gerincoszlop  olyan,  mint  a  csigalépcső.  A lépcsőfokok  és  a csigalépcső  központi  hengere  
szilárdan  egymáshoz  van  erősítve,  nem  leng úgy  ki,  mint  egy  gyöngyfíizér.  A  lépcsőfokok  
tömegét  a  központi  tartóoszlop  viseli.  A  gerinc  hasonlóképpen  szelvényezett,  teherbíró  -  a  
felsőtest  teljes  tömegét  tartja  —  ugyanakkor  hajlékony  szerkezet.  Minden  csontját,  azaz  
csigolyáját  szívós  „alátétlemez",  a porckorong  választja  el  a  szomszédaitól.  A  csigolyák  
erőt  és  rugalmasságot  biztosítanak  a  gerincnek,  a  csigolyaközti  porckorongok  pedig  
bonyolult  mozgásokat  tesznek  lehetővé,  és  mintegy  kipárnázzák  a  gerincoszlopot  a  
külvilágból  érkező  erőhatások  tompítására.  A  gerincoszlopot  izmok  és  szalagok  tartják  
össze és rögzítik  a helyén.  Ezek  a mozgást  lehetővé teszik,  ám  a gerincoszlop  helyéről  való  
kimozdulását  megakadályozzák.  Az  utóbbi  miatt  a  csigolya,  vagy  súlyosabb  esetben  a  
közepén haladó  gerincvelő  is  károsodhatna.  

3. példa:  Analógiatesztek  a tanulói,  illetve tanári  segédanyagból  

Példa  témán  belüli  rész-egész  típuséi  összefüggésre:  

SZÖVET  : SEJT = SZERVEZET  :  —  

A. SEJT ALKOTÓ 
B.  MOLEKULA  
C.  SZERVRENDSZER  
D.  ÉLŐLÉNY  

(Téma:  Az  emberi  test  szerveződése)  
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Példa  témák  közötti  halmazba  tartozás  típusú  összefüggésre:  

LÉGZŐIZOM  : REKESZIZOM  = EMÉSZTŐNEDV  :  — 

A.  TÁPCSATORNA  
B.  EMÉSZTÉS  
C.  EMÉSZTŐENZIM  
D.  HASNYÁL  

(Témák:  A  légzés,  A  táplálkozás)  

4. példa:  Feladatok  a tanári,  illetve tanulói  segédanyagból  

(1) 
Hasonlítsd  össze  a kályhában  és  a szervezetben végbemenő  égési  folyamatot!  
Mi  a hasonlóság  és a különbség  a két  folyamat  között?  

Égési folyamatok  a kályhában  és a  szervezetben  

(2) 
Hogyan  hasonlíthatnánk  az  immunrendszer  működését  a  rendőrség  vagy  egy  középkori  
várvédő  csapat  tevékenységéhezi  
A feladat rajzban is  megoldható.  

(3) 
Miért mondhatjuk, hogy  a nyirok  a vér  szegény  rokonai  

(4) 
vér  egy  nagy  futószalag,  amely  sejttől  sejtig,  szervtől  szervig  szállítja  az  anyagcsere  

nyersanyagát  és  termékeit."  
Fejtsd ki bővebben  ennek  a mondatnak  a jelentését! 
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(5) 
Csukd be a szád, fogd be az orrod, és nyelj le egy kis nyálat! 
Mit érzel a füledben? Mit bizonyít ez? 
A  kísérlet  alapján magyarázd  meg,  miért  kell  a  szánkat  kinyitnunk  akkor,  mikor  nagyon  
erős zajt hallunk! 

(6) 
A tanult érzékelési folyamatok alapján készítsd el az érzékelési folyamatok sémáját! 

Használatának  szintjei  

Általában  négy  szintet  szokás  megkülönböztetni  a  gondolkodásfejlesztő  programok  
használata esetében: 

1.  szint: a programban leírt tevékenységek  alkalmazása; 
2.  szint: az ötletek, stratégiák eltérő tartalmakra való  adaptálása;  
3.  szint: metakognició  (a tanulásról való tudás kikérdezése, beszélgetés  a tanulókkal a 

stratégiákról és a megközelítési  módokról);  
4.  szint: infúzió (a program teljes iskolai szinten való alkalmazása).  

Ezek  a  szintek  nem  feltétlenül  képeznek  egy  egységes  hierarchikus  rendszert.  A  3.  szint  
ugyanis ráépülhet az  1. és a 2. szintre egyaránt. 

Kísérletünkben  elsősorban  az  első  szint  megvalósítását  tűztük  ki  célul.  A  tanulói  
segédanyagban  szereplő  analógiatesztek  előtti  magyarázat  azonban  -  azáltal,  hogy  
segítségével  a  tanulók  megpróbálják  megérteni,  tudatosan  keresni  a  kapcsolatokat  az  
analógiapárok tagjai között -  metakognitív stratégiákat fejleszt, tehát a 3. szintet  érinti.  

Kreatív  pedagógusaink  a  program  ötleteit  újabbakkal  gazdagították:  új  analógiákat  
gyűjtöttek,  alkottak,  és  új  típusú  feladatokkal  egészítették  ki  a  segédanyagot.  Innen  már  
csak néhány lépés a további szintek elérése. 
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4.3. Eredmények és következtetések 

Ebben  a  fejezetben bemutatjuk  a  vizsgálat  főbb  eredményeit,  egyrészt  a  hipotéziseknek  
megfelelően  rendezve,  másrészt  pedig  a  mérésre,  mint  egészre  fókuszálva.  A  vizsgálat  
összetett változórendszere  lehetővé teszi  a kísérleti  hatások több dimenzió mentén  történő  
értékelését.  Az  eredmények  ismertetésekor  mindvégig  a  biológiatanítás  szempontjából  
leginkább  hasznosítható  adatok  bemutatására,  elemzésére  törekszünk.  
Következtetéseinkkel  szeretnénk  hozzájárulni  a  biológiatanítás  eredményességének  
növeléséhez. 

4.3.1. A program fejlesztő hatásának hipotézise  

A fejlesztő program hatását a kísérleti osztályokban a kontroll osztályokhoz viszonyítva az 
elő-  és  utómérés  eredményeinek  összevetésével,  egymáshoz  való  viszonyításával  
mutathatjuk  be.  Feltételezésünk  szerint  a  biológiatanítás  célkitűzéseiből,  feladataiból,  
tantervi  követelményeiből  kiinduló,  a  tantervi  tartalomhoz  (tananyaghoz)  igazodó  
gondolkodásfejlesztő program  hozzájárulhat a megcélzott gondolkodási  képesség nagyobb 
mértékű fejlődéséhez,  és ugyanakkor  elősegítheti  a  tananyag megértésen  alapuló  mélyebb  
elsajátítását is. A képesség- és tudásszintmérések alapján végzett fejlődéselemzés során az 
eredmények összehasonlító vizsgálatával kimutathatók a fejlődés tendenciái. A fejlődés  -  a  
kognitív teljesítmények esetében általában -  nemcsak az átlagok növekedésében,  hanem az 
eloszlás  változásában, jobbra  tolódásában  és szűkülésében  is  megmutatkozhat.  A  fejlődés  
mértékének nagysága is kiszámolható (a számítás módját illetően lásd 1.5.6. fejezetet). 

Ismert, hogy a fejlődés  mindig a mindenkori fejleszthetőség  és a fejlődést  befolyásoló  
aktuális  stimulusok  (hatások) függvénye  (Csapó,  2003.  248.0.).  A  fejlődést  aktuálisan  
befolyásoló  stimulusok  eredetüket  tekintve  lehetnek  indirekt  (spontán)  stimulusok  
(esetünkben a hagyományos biológiatanítás)  és direkt (hozzáadott) stimulusok  (esetünkben  
egy határozott  céllal  összeállított  fejlesztő program).  Ha feltételezzük, hogy egy adott  idő  
alatt  elérhető  fejlődésnek  valamilyen  korlátja  van  (pl.  életkori/relatív  maximum  szint),  
akkor  a  hozzáadott  stimulusok  hatására  létrejött  ún.  hozzáadott  fejlődés  mértéke  nem  
független  a spontán fejlődéstől.  Minél jobban kimerítik  a spontán stimulusok  a korlát  által  
határolt  fejlődés  lehetséges  mértékét,  annál  kisebb  hozzáadott  fejlődés  mérhető  a  
hozzáadott  stimulusok  hatásaként.  Vagyis  esetünkben  ez  azt jelenti,  hogy  ha  a  tananyag  
(hagyományos  módon  tanítva)  indirekt  módon  erőteljesen  fejleszti  a  megcélzott  
képességet,  akkor  a  hozzáadott  feladatoktól  nem  várhatunk jelentős  hozzáadott  fejlesztő  
hatást. Ellenkező esetben viszont igen. 

Az  is  elképzelhető,  hogy  a  fejlesztés  nem  közvetlenül  a  megcélzott  képességre  
gyakorol  hatást,  hanem  az  adott  képesség  kialakulásának  feltételéül  szolgáló  valamely  
részképességre  (pl. gondolkodási műveletre),  illetve a tanuló tudására,  ami pedig akár más 
képességek, részképességek előfeltételéül is szolgálhat. 

Ismert, hogy a tesztelésnek  is lehet valamilyen fejlesztő  hatása.  A  tanulók  a második 
alkalommal  (utómérés)  legtöbbször  hatékonyabban  oldják  meg  a  már  ismerős  tesztet  
(feladattípusokat). Az újratesztelés hatása mérések  szerint nagyjából azonosnak  tekinthető  
a  spontán  fejlődéssel. A  fejlődés mértékét jellemző  hatásméret  kiszámításánál  a  spontán  
fejlődés  és  a  tesztből  való  tanulás  szerepe  kiesik.  Ha  azonban  a  fejlődés  nem  lineáris  
függvénye  az  összes  fejlesztő  stimulus  mennyiségének  (hanem  feltételezhetően  egy  
maximummal  rendelkező  fordított  U  alakú  görbével jellemezhető),  akkor  a  tesztből  való  
tanulás már befolyásolhatja a hozzáadott fejlődés mért értékét (Csapó, 2003. 252. o.). 
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4.3.1.1.  A  tudásszintmérő  tesztek  A  és B  változatainak  teljesítményei  

Mielőtt  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  elő-  és  utómérés  eredményeit  összehasonlítanánk,  
bemutatjuk  az  elő-  és  utómérés  során  alkalmazott  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  A  és  B  
változatainak  eredményeit  (lásd  4.10.,  4.11.  táblázat  és  4.9.  és  4.  10.  ábra).  Mint  azt  az  
eszközrendszer  bemutatásánál  leírtuk,  a  két  változatra  csupán  azért  volt  szükség,  hogy  
elkerüljük  a  megoldások  egymásról  való  másolását.  A  mérés  céljának  értékelése  
szempontjából  nincs jelentősége  annak,  hogy  a kísérletbe  bevont  tanulók  közül  ki  melyik  
változatot  írta.  Az  eljárás  lebonyolításánál  figyeltünk  arra,  hogy  az  egymás  mellett  ülő  
tanulók  különböző  tesztváltozaton  dolgozzanak,  így  osztályonként,  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportot,  továbbá  az  egész  mintát  tekintve  is  körülbelül  azonos  arányban  került  
sor a két változat  kitöltésére.  

A  4.10.  táblázat  eredményeiből  látható,  hogy  az  A  és  B  tesztváltozat  az  előmérés  
esetében  nem  tekinthető  ekvivalensnek,  mert  az  átlagok  különbsége  (6,81)  szignifikáns  (t=-
4,490,  p=0,000).  Az  átlagok  szignifikáns  különbségét  az  idézi  elő,  hogy  az  előteszt  A  
változata  kissé  nehezebbnek  bizonyult  a  tanulók  számára.  Ezt  mutatják  a  teljesítmények  
eloszlásgörbéi  (4.9.  ábra)  is.  Az  eredmények  az  előteszt  A  változata  esetében  kissé  balra  
(az  alacsonyabb  teljesítmények  irányába)  tolódnak  el.  Bár  az  4.9.  ábrán  az  is jól  látszik,  
hogy az eloszlások  az átlagok különbsége  ellenére nagymértékben  átfedik  egymást.  

4.10.  táblázat.  Az  előmérés  tudásszintmérő  tesztváltozatainak  teljesítménye  (%p)  

Tesztváltozat Itemek 
száma 

Kísérleti  csoport  Kontrollcsoport Összesen Tesztváltozat Itemek 
száma 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás 
A-változat 68 62,85 13,89 59,68 13,49 61,15 13,73 A-változat 68 

n=87 n= 100 n= [87 
B-változat 67 71,69 13,83 64,86 17,00 67,97 15,97 B-változat 67 

n=91 n= 109 n=200 
Összesen 64,68 15,30 Összesen 

n=; 387 

4.11.  táblázat.  Az  utómérés  tudásszintmérő  tesztváltozatainak  teljesítménye  (%p)  

Tesztváltozat Itemek 
száma 

Kísérleti  csoport  Kontrollcsoport Összesen Tesztváltozat Itemek 
száma 

átlag szórás átlag szórás átlag szórás 
A-változat 87 75,05 14,32 66,65 15,19 70,57 15,34 A-változat 87 

n=92 n= 105 n= 197 
B-változat 87 73,23 15,79 65,31 14,86 68,98 15,76 B-változat 87 

n=89 n= 103 n= [92 
Összesítve 69,78 15,55 Összesítve 

n=389 
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Az  utómérés esetében a két tesztváltozat  ekvivalensnek tekinthető  (4.11.  táblázat),  az  
átlagok  különbsége  (1,59)  nem  szignifikáns  (t=l,010,  p=0,313),  a  két  minta  eloszlása  
majdnem teljesen átfedi egymást (4.10. ábra). 

Mivel  a  két  változatot  kb.  azonos  arányban  írták  meg  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban,  és az eredmények  megkülönböztetése  is e két  csoport  szerint  történik,  
nem  követünk  el  túl  nagy  hibát,  ha  a  továbbiakban  a  két  tesztváltozat  eredményét  
összevontan  kezeljük.  

4.3.1.2. Tesztteljesítmények a kísérleti és a kontrollcsoportban 

Először a különböző teszteken (részteszteken)  az elő-, illetve utómérés során, a kísérleti  és  
a kontrollcsoportban nyújtott teljesítmények átlagát  (%p) és szórását mutatjuk be, majd az 
utó- és az előmérés eredményei közötti különbséget. Ezt követően kerül sor a kísérleti  és a 
kontrollcsoport  utó-  és  előteszt  eredménykülönbségei  közötti  különbségek  és  azok  
szignifikanciájának bemutatására, és végül a fejlesztés hatékonyságát jellemző számadat, a 
hatásméret megadására  (4.12.  táblázat).  

A  fejlesztés  eredményességét,  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  fejlődése  közötti  
különbség szignifikanciáját kétmintás t-próbával vizsgáltuk.  A táblázatban  feltüntettük a t 
és  a p  értékeket.  A  hatásméretet  Philip  Adey  és  munkatársai  által  alkalmazott  módon  
számoltuk,  a  kísérleti  csoport  utó-  és  előteszt  eredményének  különbségéből  kivontuk  a  
kontrollcsoport  utó-  és  előteszt  eredményének  különbségét,  és  az  így  kapott  értéket  
osztottuk az előmérés átlagos (mindkét csoportra kiteq edő) szórásával  (Adey, Robertson  és  
Venville,  2002)  (a  hatásméret-számolás  elméleti  alapjait  lásd  a  1.5.6.  fejezetben).  Az  
előmérés  átlagos  szórásával  való  számolás  mellett  szól  egyrészt  az,  hogy  az  előmérés  
eredményeinek  szórását  még nem befolyásolta a kísérleti  beavatkozás,  másrészt  pedig  az,  
hogy  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  teljesítménye  között  néhány  előteszt,  például  az  
Analógiás  gondolkodás  teszt  (átlagok  különbsége=3,63,  t=2,368,  p=0,018)  és  a  Biológia  
tudásszintmérő  teszt  (átlagok  különbsége=4,89,  t=3,139,  p=0,002)  esetében  
szignifikánsnak mondható eltérés volt kimutatható (lásd 4.12.  táblázat).  

A  4.12.  táblázatból  kiolvasható,  hogy  két  teszt,  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
(szóanalógia  feladatok  biológia  tantárgyi  tartalmon)  és  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  
esetében  mutatható  ki  szignifikáns  különbség  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  fejlődése  
között  (kül.  kis.  -  kont.  =  4,55,  t  =  2,95,  p<0,01  és  kül.  kis.  -  kont.  =  3,30,  t  =  2,11,  
p<0,05).  A  fejlesztő  hatás  mértékét  jelző  hatásméretek  (0,30  és  0,21)  közepes  
nagyságúaknak tekinthetők.  

A  biológia  tantárgyi  tartalomba  ágyazott  gondolkodásfejlesztés  tehát  a  terület-  és  
tanterv-specifikus analógiás  gondolkodás  és a biológia tudásszintmérő  tesztek  eredményei  
esetében  idézett  elő  szignifikánsan  nagyobb  mértékű  változást  a  kísérleti  csoportban,  a  
kontrollcsoporthoz  viszonyítva. Eredményünk  igazolja a kognitív  képességek  tudásterület-
specifikus  sajátságát.  

A  különböző  tesztek  (résztesztek)  elő-  és utómérés  átlageredményeit  a kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban  a  fejlődés  mértékének  szemléletesebb  érzékeltetése  végett  
fejlődésgörbéken  is bemutatjuk (4.11. és 4.12. ábra). 
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4.12.  táblázat.  A fejlesztés  eredményességét  jellemző  értékek  és  azok  szignifikanciája  

Számanalógiák 
részteszt 

elő  utó  növ.  

Szóanalógiák 
részteszt 

elő  utó  növ.  

Számsorok 
részteszt 

elő  utó  növ.  

Induktív 
gondolkodás  teszt  

elő  utó  növ.  

Analógiás 
gondolkodás 

teszt 
elő  utó  növ.  

Biológia 
tudásszintmérő  teszt  

elő  utó  növ.  
Kísérleti 

N 
M 
SD 

174  183  173  
53,61  71,08  17,59  
20,09  24,05  23,53  

176  183  175  
68,30  76,33  7,86  
17,36  15,74  12,55  

164  178  161  
32,24  45,89  15,22  
18,78  23,87  24,12  

176  183  175  
50,45  64,01  13,84  
14,84  17,97  14,96  

176  184  176  
68,53  70,59  2,09  
14,08  16,25  15,19  

178  181  176  
67,37  74,15  6,88  
14,51  15,05  15,04  

Kontroll 
N 
M 
SD 

204  206  199  
54,59  67,79  13,60  
20,38  23,67  25,19  

206  209  204  
65,41  74,57  9,14  
20,04  17,68  14,09  

199  199  189  
30,53  45,98  15,11  
17,69  26,29  22,28  

206  209  204  
49,65  61,72  12,14  
15,32  18,39  14,14  

204  211  202  
64,89  62,56  -2,46  
15,56  18,35  14,70  

204  208  201  
62,48  65,98  3,58  
15,73  15,00  15,24  

Átlagos  SD  
Kül.  Kís.-
Kont. 

t 
P< 

Hatásméret 

20,23 

3,99 
1,57 
n.  s.  
0,20 

18,89 

-1,28 
-0,93 
n.  s.  

-0,07 

18,19 

0,11 
0,04 
n.  s.  
0,01 

15,08 

1,70 
1,14 
n.  s.  
0.11 

14,98 

4,55 
2,95 
0,01 
0,30 

15,35 

3,30 
2,11 
0,05 
0,21 
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A  4.11.  ábrán  az  Induktív  gondolkodás  teszt  résztesztjeinek  és  a  teszt  egészének  
átlageredményeit  tüntettük  fel. Jól  látható, hogy a legnehezebbnek  a  Számsorok  részteszt,  
míg a legkönnyebbnek  a Szóanalógiák  részteszt bizonyult  a tanulók  számára,  a kísérleti  és  
a  kontrollcsoportban  egyaránt.  A  kísérlet  egy  éve  alatt  nagyobb  mértékű  fejlődés  a  
Számanalógiák  és a Számsorok  résztesztek  esetében következett be mindkét  csoportban.  A 
legkisebb  mértékben  a  Szóanalógiák  részteszt  eredményei  fejlődtek.  Valószínűsíthető,  
hogy ez utóbbi teszt esetében a tanulók közül sokan elérték a vizsgált életkorban lehetséges 
maximális fejlettségi szintet, vagy ez a részteszt nem differenciál kellőképpen az utóteszten 
az  adott  életkorú  tanulók  körében.  A fejlődés  mértékét  tekintve  az  Induktív  gondolkodás  
teszt  és  résztesztjei  esetében  nem  mutatható  ld  szignifikáns  különbség  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  között.  

A  4.12.  ábra  a  Szóanalógiák  részteszt  (szóanalógia  feladatok  általános  műveltségi  
tartalmon),  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  (szóanalógia  feladatok  biológia  tantárgyi  
tartalmon)  és  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  elő-  és  utómérés  eredményeit  mutatja  be  
kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban.  A  három  teszt  eredményeit  összehasonlítva  a  
Szóanalógiák  részteszt  eredményei  mutatják  a  legnagyobb  mértékű  fejlődést  mindkét  
csoportban, míg az Analógiás  gondolkodás  teszt eredményei  a legkisebb mértékű fejlődést 
(pontosabban  a  kontrollcsoportban  teljesítményvisszaesést).  Az  Analógiás  gondolkodás  
teszt  esetében  tapasztalt  alacsonyabb  eredmények jól  magyarázhatók  azzal,  hogy  e  teszt  
feladatainak  megoldásához  a  biológiai  fogalmak  pontos  ismeretén  túl  szükség  van  a  
gondolkodási  műveletek  (az  összetartozó  fogalmak  közötti  összefüggések  felismerése  és  
alkalmazása) megfelelő fejlettségére is. 

A  finomabb  elemzés  végett  a  különböző  teszteken  (részteszteken)  nyújtott  
teljesítmények,  illetve  teljesítménykülönbségek  eloszlását  is  bemutatjuk  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban,  az elő- és az utómérés esetében egyaránt (4.13.-4.24. ábrák). A relatív 
gyakorisági  görbékről  leolvasható,  hogy  a  tanulók  hány  százaléka  ért  el  egy  adott  
teljesítményszintet.  A  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  elő-  és  utómérés  eredményeit  együtt  
ábrázolva  látszik  az  utómérés  eloszlásában  az  előméréshez  képest  bekövetkező  változás  
mindkét minta esetében,  és a fejlődés olyan jellemzői  is leolvashatók,  amelyek  az  átlagok 
és szórások esetében nem (pl. modalitás, a teljesítményeloszlások  átrendeződésé).  

A  Számanalógiák  részteszt  (4.13.  ábra)  esetében  a  legtöbb  tanuló  a  közepes,  a  
Számsorok  részteszt  (4.14.  ábra)  esetében  az  alacsonyabb,  míg  a  Szóanalógiák  részteszt  
(4.15.  ábra)  esetében  a magasabb  teljesítménykategóriákba  esik.  A  fejlődést  az  utóteszt-
eredmények  magasabb  teljesítménykategóriák  felé történő  eltolódása jelzi,  s  ez  a kísérleti  
csoportban általában nagyobb mértékű, mint a kontrollcsoportban. 

A  három  részteszt  együttes  eredményét  mutatja  az  Induktív  gondolkodás  teszt  
gyakorisági görbéje (4.16. ábra). Míg az előtesztek eloszlási görbéi megközelítőleg normál 
eloszlást mutatnak, addig az utótesztek esetében kissé „ferdült"  eloszlás  figyelhető meg. A 
kísérleti  csoport  esetében  határozottan  kétcsúcsúvá  válik  a  görbe.  A  fejlődést  egy  új,  
magasabb teljesítményű csúcs megjelenése jelzi. 

Az Analógiás  gondolkodás  (4.17.  ábra)  és  a Biológia  tudásszintmérő  tesztek  (4.18.  
ábra)  gyakorisági  görbéi  hasonló  lefutásúak,  a mintaelemek  „ferdült"  eloszlást  mutatnak.  
Az utótesztek  görbéi  a magasabb  teljesítménykategóriák  irányába tolódnak  el.  Különösen  
jól érzékelhető ez a Biológia  tudásszintmérő teszt esetében a kísérleti  csoportban. 
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4.15.  ábra  
A Szóanalógiák  részteszt  teljesítményeloszlása  a kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  
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4.16.  ábra  
Az  Induktív  gondolkodás  teszt  teljesítményeloszlása  a kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  
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4.17.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  teljesítményeloszlása  a kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  

4.18.  ábra  
A Biológia  tudás szintmérő  tesztek  teljesítményeloszlása  a kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  
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4.19.  ábra  
A Számanalógiák  részteszt  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és a 

kontrollcsoportban 

4.20.  ábra  
A Számsorok  részteszt  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és a 

kontrollcsoportban 
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4.21.  ábra  
A Szóanalógiák  részteszt  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és  a 

kontrollcsoportban 
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4.22.  ábra  
Az  Induktív  gondolkodás  teszt  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és a 

kontrollcsoportban 
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4.23.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és a 
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4.24.  ábra  
A Biológia  tudásszintmérő  tesztek  teljesítménykülönbségeinek  eloszlása  a kísérleti  és a 
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A  Számanalógiák  és  a  Számsorok  résztesztek  esetében  a  teljesítménykülönbségek  
eloszlási görbéi a fejlődés  háromkomponensű modelljének feleltethetők meg (4.19. és 4.20. 
ábra).  A  Szóanalógiák  részteszt  esetében  az  eloszlás  unimodális,  és  nem  tapasztalható  
eltérés a kísérleti és a kontrollcsoport  elemeinek teljesítménykülönbség  eloszlásában (4.21. 
ábra).  Az  Induktív  gondolkodás  teszt  (4.22.  ábra)  és  a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  
(4.24.  ábra)  teljesítménykülönbségeinek  eloszlásgörbéin  a  görbék  magasabb  
teljesítmények  irányába  való  eltolódásán  túl,  egy  új  „csúcs"  kezdődő  kialakulása  is  
megfigyelhető,  ami  a  minőségi  (stratégiaváltásban  bekövetkező)  változás  jele  lehet  a  
fejlődésben. Az Analógiás  gondolkodás  teszt  (4.23.  ábra)  esetében  az  eloszlás  hasonlít  a  
Szóanalógiák  részteszt  esetében  tapasztalthoz,  de  a  kísérleti  csoportban  a  
kontrollcsoporthoz  képest  kissé  eltolódik  a  magasabb  teljesítménykülönbség  kategóriák  
irányába, jelezve a mennyiségi  változást.  

4.3.1.3.  Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  láncfeladatainak  teljesítménye  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban 

A program hatását igazolja az Analógiás gondolkodás teszt (szóanalógia feladatok biológia 
tantárgyi  tartalmon)  láncfeladatainak teljesítményváltozása  is.  A  4.13.  táblázatban  az elő-
és utómérés során alkalmazott Analógiás gondolkodás tesztekben részben azonos (az egyik 
analógiapárban  megegyező)  vagy  teljesen  azonos  (mindkét  analógiapárban  megegyező)  
szóanalógia  feladatok  átlagteljesítményeit  és  szórásait,  illetve  azok  változásait  tüntettük  
fel.  A  láncfeladat  típusának  jelölésére  az  alábbi  jeleket  alkalmaztuk:  +-  az  első  
analógiapárban  megegyező,  ++  mindkét  analógiapárban  megegyező,  -+  a  második  
analógiapárban megegyező feladatok.  A láncfeladatok átlagteljesítményének  és szórásának 
változási irányát az utómérés számadatai mellett szimbólumokkal jelöltük:  t  = növekedés, 
pozitív  irányú  változás;  -l  =  csökkenés,  negatív  irányú  változás;  u  =  nincs  változás,  
ugyanaz az eredmény. 

Ha  a  változás  irányát  tekintve  összesítjük  az  eredményeket  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban  egyaránt,  akkor  megállapíthatjuk,  hogy  a  kísérleti  csoportban  a  
kontrollcsoporthoz  képest  több  esetben  volt  tapasztalható  teljesítménynövekedés  és  
szóráscsökkenés  (a  kísérleti  csoportban  14,  a  kontrollcsoportban  10  feladatban).  Ezzel  
ellentétben,  a kontrollcsoportban  több esetben fordult  elő, hogy a teljesítmény  és a szórás 
nem  változott  (a  kontrollcsoportban  2,  a  kísérleti  csoportban  1  feladatban),  illetve  a  
teljesítmény nőtt és a szórás  nem változott (a kontrollcsoportban  3, a kísérleti  csoportban 0 
feladatban).  A  teljesítmény  és  a szórás  is  nőtt  eset  mindkét  csoportban  1 feladatban  volt  
tapasztalható.  Ezek  az  adatok  megerősíteni  látszanak  a  kísérleti  program  analógiás  
gondolkodást fejlesztő  hatását,  annál  is  inkább,  mert  míg  az  utó-  és  az  elömérés  közötti  
különbségek  (az utómérés javára)  a kísérleti  csoport esetében  12, addig  a kontrollcsoport 
esetében csak 9 feladatban  bizonyultak szignifikánsaknak.  
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4.13.  táblázat.  Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  láncfeladatainak  teljesítménye  a  kísérleti  és  
a  kontrollcsoportban  

Láncfeladat Láncfeladat Kísérleti Kon1 roll 
típusa sorszáma Előteszt Utóteszt Előteszt Utóteszt 

(összefüggés n=176 n=184 n=209 n=211 
típusa) átlag átlag átlag átlag 

(szórás) (szórás) (szórás) (szórás) 
+ - 5. 0,62 0,76  t  0,62 0,68  f  

(rész-egész) (0,49) (0,43)  4  (0,49) (0,47)  i  
7. 0,76 0,76  u  0,66 0,72  t  

(időrend) (0,43) (0,43)  u  (0,48) (0,45)  i  
21. 0,35 0,73  t  0,36 0,65  t  

(átalakulás) (0,48) (0,45)  4  (0,48) (0,48)  u  
22. 0,62 0,76  t  0,58 0,63  T  

(hely) (0,49) (0,43)  4  (0,49) (0,49)  u  
+ + 4. 0,84 0,88  t  0,78 0,85  t  

(rész-egész) (0,37) (0,33)  4  (0,42) (0,35)  i  
6. 0,47 0,71  T  0,38 0,60  t  

(rész-egész) (0,50) (0,45)  4  (0,49) (0,49)  u  
9. 0,47 0,78  t  0,45 0,64  t  

(időrend) (0,50) (0,42)  4  (0,50) (0,48)  1  
13. 0,93 0,98  t  0,88 0,88  u  

(ellentét) (0,26) (0,15)  4  (0,33) (0,33)  u  
14. 0,66 0,79  t  0,56 0,75  T  

(ellentét) (0,47) (0,41)  4  (0,50) (0,43)  i  
15. 0,86 0,96  t  0,82 0,92  t  

(ellentét) (0,35) (0,19)  4  (0,39) (0,27)  i  
18. 0,75 0,86  t  0,76 0,82  t  

(funkció) (0,43) (0,34)  4  (0,43) (0,39)  1  
19. 0,69 0,89  t  0,60 0,86  T  

(funkció) (0,46) (0,31)  4  (0,49) (0,35)  1  
23. 0,81 0,88  t  0,78 0,86  t  

(hely) (0,39) (0,33)  4  (0,41) (0,35)  1  
24. 0,36 0,56  t  0,24 0,35  t  

(azonos halmaz (0,48) (0,50)  t  (0,43) (0,48)  T  
tagjai) 

27. 0,77 0,90  t  0,78 0,89  t  
(funkcionális (0,42) (0,31)  4  (0,41) (0,31)  i  
rész-egész) 

- + 10. 0,69 0,75  t  0,68 0,68  u  
(ok-okozat) (0,46) (0,43)  l  (0,47) (0,47)  u  

Megjegyzés: A dőlt betűvel  írt  eredmények szignifikánsan különböznek. 
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4.3.1.4. A program  hatása a tanulók biológia tantárgyi tudásának  minőségére  

A tartalomba ágyazott képességfejlesztés feltételezi a képességek és a tartalmi tudás szoros 
kapcsolatát,  a  hatékony  gondolkodás  lényegét  a  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  
tartalmi  tudásban  látja.  A  tanítás  módszereinek  megválasztásával  befolyásolhatjuk,  hogy 
milyen  minőségű  tudás  alakuljon  ki  a  tanulókban.  A  tudás  minőségén  annak  
szervezettségét  (sémák  mennyisége,  minősége),  elsajátításának  mélységét,  
alkalmazhatóságát  értjük. Ha a tanulást  konstruktív  folyamatnak tekintjük, és a tanulók  a  
tananyagot  aktívan,  a  tantervi  célkitűzéseknek  megfelelő  tevékenységeken  
(műveletvégzéseken)  keresztül  sajátítják  el,  akkor  a  műveletrendszer  fejlődésén  túl  
számíthatunk  tudásuk  minőségének javulására  is.  Ezért  fontosnak  tartottuk  megvizsgálni,  
hogy milyen hatást gyakorolt a fejlesztés a tananyag elsajátítására, mennyiben segítette elő 
annak mélyebb megértését és alkalmazását. 

E  célból  kategorizáltuk  a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  feladatait  a  biológia  
tantárgyi  tudás  elsajátításának  szintjei  (mélysége)  (lásd  4.14.  táblázat)  és  a  hozzájuk  
kapcsolt  gondolkodási  műveletek  szerint  (lásd  4.16.  táblázat),  majd  kiszámítottuk  a  
feladatok, feladatelemek e kategóriák  szerinti  eredményeit  (lásd  4.15.  és 4.17.  táblázatok).  
Az  eredményeket  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban  is  feltüntettük,  hogy  
megvizsgálhassuk a fejlesztő program hatását e vonatkozásban is. 

A  kategóriák  megválasztásánál  Nagy  József  (1985,  1990,  1993)  rendszerét  vettük  
alapul.  Ezeket  a  kategóriákat  használtuk  korábbi  munkáinkban  is,  például  a  biológia  
alapműveltségi  vizsga  részletes  követelményeinek  kidolgozásához  és  értelmezéséhez  
(részletesen  lásd B. Németh  és Nagy L-né,  1999). Ez a rendszer  lehetővé teszi  a feladatok, 
itemek fenti szempontok  szerinti egyértelmű besorolását,  és a megoldások  értékelése révén 
a tanulók által elsajátított tudás minőségének leírását.  

A  tudás  mélysége  szerinti  kategóriák  a  tudás  alkalmazásának  szintjeit  képviselik.  
Attól függően különböztethetők meg, hogy mit tudunk csinálni  az elsajátított ismeretekkel 
(pusztán  csak  fel  tudjuk  ismerni,  ki  tudjuk  választani  a  jó  megoldást  a  megadott  
válaszalternatívák  közül  -  felismerés  szintje,  vagy  fel  tudjuk  idézni,  meg  tudjuk  
fogalmazni,  le  tudjuk  írni,  rajzolni  azt  -  kapcsolás  szintje,  esetleg  át  tudjuk  alakítani  az  
információtartalmat,  számolást  végzünk  -  kivitelezés  szintje,  vagy  netán  értelmezni  is  
tudjuk azt, pl. tudunk rá példát  írni, meg tudjuk oldani a vele kapcsolatos problémát,  vagy 
más  módon  vagyunk  képesek  demonstrálni  a  megértést  -  értelmezés  szintje).  
Természetesen  az  sem  mindegy,  hogy  egy  ismert,  megszokott  szituációban,  feladat  
kapcsán kell-e ismereteinkről  számot adnunk (reproduktív szint), vagy egy új, a tanultaktól 
eltérő  szituációban,  feladatmegoldás  során  kell  alkalmaznunk,  amit  megtanultunk  
(produktív szint).  A  feladatmegoldás teljesítménye attól is függ, hogy szemléletes,  verbális  
vagy formalizált  szintű-e  a feladat.  A  felsorolt  alkalmazási  szintű  feladatok  az  említés  
sorrendjének megfelelően  egyre  nehezebb  feladatot jelentenek  a  tanulók  számára,  bár  a  
reproduktív és produktív  szintektől függően lehetnek átfedések az egyes szintek között. Ez 
azt  jelenti  például,  hogy  a  felismerés  általában  könnyebb,  mint  a  kapcsolás,  de  egy  
produktív  felismerés  nehezebbnek  bizonyulhat,  mint  egy  reproduktív  kapcsolás  (erre  
vonatkozó mérési adatokat lásd részletesen Nagy L-né,  1996,1999a).  
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4.14.  táblázat.  A  Biológia  tudás szintmérő  tesztek  feladatainak  (itemeinek)  kategorizálása  a  
tudás  alkalmazásának  szintjei  (mélysége)  szerint  

A tudás  mélysége  A  feladatok  (itemek)  sorszáma  A tudás  mélysége  
Előteszt Utóteszt 

Felismerés reproduktív Aföf A26g,  B22C, B29,  B212i-k  Felismerés 

produktív — A24a-e, A27a-d, A21 la-e, 
A213, B26,  B214a-e  

Kapcsolás reproduktív A j l ,  A]3a-f, Aj4, Aföa-e, A]8, 
A,9, AilO, A i l l ,  Ail2,  

A,14, Ail5,  A i l6 ,B i6 ,B i7 ,  
B i 8 , B i 9 , B i l l , B i l 3 , B , 1 5 , 

B i l6 

A25, A26a-f, A21 lf-i,  A212, 
A214, B21,  B22abd,  

B25, B27, B28, B210,  B212a-
h, B213, B214f-k, B215 

Kapcsolás 

produktív A,5, Bi3ab,B,5,  B i l4  A22, A24f-h, A27ef, A28a-f, 
A210, B23, B24,  B211 

Értelmezés reproduktív A,2, Ai3g, Ai7,  A i l 3 . B , l ,  
Bi2,  B]3c, B]4, BilO,  B\\2  

A21, A23, A28g, A29,  A215  

Szemléletes Aj6, A[8, B,3,  B,7  A21, A23, A24, A25,  A26,  
A27, A28bdef, A210,  A211,  

B21, B22, B23, B26, B27, 
B212,B214,B215 

Verbális Ai l ,  A,2,  Ai3, A,4, Ai5,  A,7,  
Ai9, A,10, A , l l ,  Ail2,  

A,13, Ai l4 ,  A,15,  A i l 6 , B i l ,  
Bi2, B,4, B,5  B,6, B,8,  B,9,  

B i lO .B i l l  Bi 12, Bi 13, Bj l4 , 
B i l 5 , B i l 6 

A22, A28acg, A29,  A212,  
A213, A214, A215,  B24,  B25,  
B28, B29, B210, B211,  B213  

4.15.  táblázat.  A  Biológia  tudás szintmérő  tesztek  eredményei  a  tudás  alkalmazási  szintjei  
(mélysége)  szerint,  kísérleti  és  kontrollcsoport  szerinti  bontásban  

A tudás  mélysége  Előteszt 
%p 

Utóteszt 
%p Összesen 

%p 
A tudás  mélysége  

Kísérleti Kontroll Összesen Kísérleti Kontroll Összesen 

Összesen 
%p 

Felismerés reproduktív 44,00 42,00 43,00 53,75 43,50 48,62 45,81 Felismerés 

produktív — — — 74,20 65,06 69,63 69,63 

Kapcsolás reproduktív 66,31 62,54 64,43 81,19 73,79 77,49 70,96 Kapcsolás 

produktív 76,86 69,61 73,24 70,00 57,94 63,97 68,61 

Értelmezés reproduktív 68,89 62,60 65,75 55,91 50,85 53,38 59,57 

Szemléletes 78,97 73,84 76,41 80,20 71,74 75,97 76,19 

Verbális 66,95 62,33 64,64 72,26 62,89 67,58 66,11 

Megjegyzés:  A  dőlt  betűvel  jelölt  eredmények  esetében  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  
eredményei  szignifikánsan  különböznek.  
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4.16.  táblázat.  A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek feladatainak  (itemeinek)  kategorizálása  a  
gondolkodási  műveletek  szerint  

Gondolkodási 
műveletek 

A feladatok (itemek)  sorszáma  Gondolkodási 
műveletek Előteszt Utóteszt 

Összehasonlítás A]2a-c, Ail2a-c,  B,2,  Bi l4  A27a-d, A210,  A213,B24  

Azonosítás, 
megnevezés 

A]6a-e,  A]8,  Bi7  A25a-c, A26a-f, A211 f-i, B21, 
B22ab,  B26bf, B26a-h,  B212a-h,  

B214f-k, B215a 
Összefüggés-
felismerés 

A]2d, A]4, A,5, A,6f,  A,7,  
Ai 13, Bi3c, B]4, B]6,  Bi 10, 

B,12bd,  B,15  

A23, A24, A25def, A27ef,  A28g, 
A29, A211 a-e, A214,  B22cd,  

B23, B25, B26acdegh,  B27, B28, 
B29, B210, B212i-k,  B214a-e,  

B215b 
Sorrendfelismerés, 
sorképzés 

A]9, A]14, B] l l ,  B] 13 A26g 

Besorolás Ai3f,  Bi3ab — 

Osztályozás A , l l ,  A,16,B,16bc  A22, A28a-f, A212,  B211  

Általánosítás, 
definiálás 

A, l ,  A,3a-e,g,  A]15,  B, l ,  
B,8, B,9, B,12ac,  Bil6a  

A215,B213 

Konkretizálás A,10,  B,5  a 2 i 

4.17.  táblázat.  A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  eredményei  a  gondolkodási  műveletek  

Gondolkodási 
műveletek 

Előteszt %p Utóteszt %p Összesen %p Gondolkodási 
műveletek 

Kísérleti Kontroll Összesen Kísérleti Kontroll Összesen 

Összesen %p 

Összehasonlítás 56,03 48,93 52,48 77,36 72,49 74,93 63,70 

Azonosítás, 
megnevezés 

81,40 78,26 79,83 88,77 82,35 85,56 82,69 

Összefüggés-
felismerés 

60,06 52,93 56,49 65,62 56,64 61,13 58,81 

Sorrendfelismerés, 
sorképzés 

63,49 59,40 61,45 64,00 49,00 56,50 58,98 

Besorolás 91,00 84,50 87,75 — — — 87,75 

Osztályozás 46,83 42,59 44,41 71,59, 58,12 64,86 54,63 

Általánosítás, 
definiálás 

77,93 73,95 75,94 57,42 48,65 53,04 64,49 

Konkretizálás 71,34 78,68 75,01 57,97 60,63 59,30 67,16 

Megjegyzés:  A  dőlt  betűvel  jelölt  eredmények  esetében  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  
eredményei  szignifikánsan  különböznek.  
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Ha  a  tudás  alkalmazási  szintjei  szerint  nyújtott  teljesítményeket  vizsgáljuk  (4.  15.  
táblázat),  egyértelműen  megállapítható,  hogy  a  kísérleti  csoportba  tartozó  tanulók  az  
utóteszten  a  reproduktív  értelmezési  szint  kivételével  minden  esetben  szignifikánsan  
magasabban  teljesítettek.  Az  előmérés  eredményeket  tekintve  nem  találunk  szignifikáns  
eltérést  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  között,  a  produktív  kapcsolást  és  a  reproduktív  
értelmezési  szintet  kivéve.  így  a  kísérleti  csoport  teljesítménynövekedése  nagy  
valószínűséggel  a  fejlesztő  hatás  eredményének  tulajdonítható.  Érdekes  módon  a  
reproduktív kapcsolás szintű feladatok  könnyebbnek bizonyultak a tanulók számára, mint a 
reproduktív felismerés  szintű feladatok.  Ez  a  magolással  történő  tanulás  eredményének  
tulajdonítható.  A  legnehezebbnek  az  értelmezés  szintű  feladatok  mutatkoztak.  A  
szemléletes  feladatokat  szignifikánsan  magasabb  eredménnyel  oldották  meg  a  tanulók,  
mint  a  verbális  feladatokat.  Ez  utóbbi  eredmény  magyarázható  azzal,  hogy  a  
természettudományos  tárgyak  (köztük  a  biológia  tantárgy)  tanulása  a  legtöbb  esetben  
ábrák,  képek,  táblázatok  segítségével  történik,  és  ezek  segítik  a  feladatok  szövegének  
megértését (Báthory,  1989) és a feladat megoldását is. 

Ha  a feladatok  által  megkövetelt  gondolkodási  műveleteket  nézzük  (4.17.  táblázat),  
akkor  megállapítható,  hogy  az  összehasonlítás  és  a  konkretizálás  műveleteket  kivéve  
minden egyéb művelet  esetében szignifikánsan magasabban  teljesítettek  a kísérleti csoport 
tagjai  az  utómérés  során.  Az  előmérés  során  e  két  művelet  tekintetében  szignifikáns  
különbség  volt  kimutatható  (összehasonlítás  esetében  a  kísérleti,  míg  a  konkretizálás  
esetében  a  kontrollcsoport  javára).  Az  azonosítás,  megnevezés,  sorrendfelismerés,  
sorképzés,  osztályozás  és  általánosítás,  definiálás  esetében  az  előmérés  során  nem  
tapasztaltunk  szignifikáns  különbséget  a  két  csoport  között,  viszont  az  utómérés  során  
igen,  a  kísérleti  csoport  javára.  Eredményeink  nagy  valószínűséggel  a  kísérleti  program  
hatásának  tulajdoníthatók.  

4.3.1.5. Az osztályok eredményei a kísérleti és a kontrollcsoportban 

Megvizsgáltuk  a  tanulók  elő-  és  utóteszteken  nyújtott  teljesítményét  és  annak  változását  
osztályokra  lebontva  is,  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  egyaránt.  Irodalmi  adatokból  
ismert,  hogy  hazánkban  különösen  nagyok  az  osztályok  közötti  különbségek  egy  adott  
iskolán belül  is  (Csapó,  2002c).  A vártnak megfelelően,  az egyes  osztályok  teljesítmény-
növekedésében  is  jelentős  eltéréseket  tapasztaltunk,  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  
egyaránt (4.25.  ábra).  

Az  osztályok közötti  teljesítménykülönbségek  magyarázhatók  azzal, hogy  a fejlődés 
mértéke függ  attól  is,  hogy  a  tanulók  milyen  képességszintről  indulnak.  Egyrészt  azért,  
mert  a  képességek  fejlődése  egy  logisztikus  görbével  írható  le,  és  bizonyos  esetben  
számolni  kell  az  ún. plafon-effektus fellépésével.  Másrészt  pedig  azért,  mert  a  kiindulási  
szint meghatározza az adott életkorban elérhető maximális szintet is. 

Az  is  ismert,  hogy  a  tudásszintmérő  teszteken  nyújtott  teljesítmények  nagyságát  
jelentősen  befolyásolja  az  előfeltétel-tudás,  az  adott  témakör  elsajátításához  szükséges  
ismeretek  elsajátítási  szintje.  A  tudás  rendszerbe  szerveződését  ugyanis  segíti  az  új  
ismereteknek a már meglévő ismeretekhez való kapcsolódása. 

A  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  eredményeit  összevetve  megállapítható,  hogy  a  
kísérleti  osztályokban  kevesebb  esetben fordult  elő  teljesítménycsökkenés  (negatív  irányú 
változás), mint a kontroll osztályokban, és az osztályonkénti teljesítménynövekedés  mértéke  
több  esetben  nagyobbnak  mondható  e  csoportban  (4.25.  ábra).  Ez  a  kísérleti  program  
eredményességét támasztja alá. 
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4.25.  ábra  
A teljesítménynövekedés  osztályok  szerint  

Teljesítménycsökkenés  egyébként  csak  az Analógiás  gondolkodás  teszt  és  a  Biológia  
tudás szintmérő  teszt  esetében  volt  tapasztalható.  Az  első  tapasztalati  tény  valószínűsíthető  
oka  az,  hogy  az  utómérés  során  használt  Analógiás  gondolkodás  teszt  biológia  tantárgyi  
tartalma nehezebb  volt,  mint  az  előmérés  során  használté.  A  Biológia  tudásszintmérő  teszt  
eredményének  értékelésénél  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  G1 jelű  kísérleti  osztályban  8.  
évfolyamon  tankönyvváltás  történt.  Az előző években  a Mozaik Kiadó természetismeret-  és  
biológia-tankönyveiből  tanultak,  de  8.  osztályban  a  Nemzeti  Tankönyvkiadó  biológia-
tankönyvét  használták.  Előző  méréseink  eredményeit  (Nagy  L-né,  1996,  1999a,  1999b)  
figyelembe  véve  feltételezhetjük,  hogy  a  tankönyvváltás  is  befolyásolhatta  az  osztály  
Biológia  tudásszintmérő  és  Analógiás  gondolkodás  teszteken  nyújtott  teljesítményét.  Az  
eset  tanulsága  az  lehet,  hogy  az  iskoláknak  tankönyvcsaládokban  érdemes  gondolkodniuk,  
hiszen  egy-egy  tankönyvsorozat  kötetei  fogalmi  építkezésüket,  szerkezetüket,  didaktikai  
elveiket  stb.  tekintve  egységes  rendszert  alkotnak,  s  a  váltás  nem  zökkenőmentes,  esetleg  
nagyobb mértékű teljesítménycsökkenésben  nyilvánulhat  meg.  

Un.  korrelációs  (pont)  diagramok  segítségével  grafikusan ábrázolhatjuk  az  utótesztek  
és  az  előtesztek  eredményei  közötti  összefüggést  a  kísérleti  és  a  kontroll  osztályok  esetében  
(4.26.-4.29.  ábrák).  A  diagramok  abszcisszatengelyén  az  előteszt  eredményeket  tüntettük  
fel  (x),  az  ordinátára  az  utóteszt  értékeit  vittük  fel  (y).  Minden  értékpárnak  egy-egy  (x,  y)  
pont  felel  meg  a  korrelációs  diagramon.  A  különböző  tesztek  eredményeit  eltérő  
szimbólumokkal jelöltük.  A pontok  elhelyezkedése  adja meg  az x  és  az y  változók  közötti  
összefüggés jellegét.  A jobb  áttekinthetőség  kedvéért  a vízszintes  és  a  függőleges  tengelyt  
azonosan  skáláztuk,  és  behúztuk  az  origóból  kiinduló  főátlót,  így  a  két  teszt  eredménye  
közötti  összefüggés  könnyen  leolvasható.  Ha  az  utóteszt-eredmények  az  átlóra  esnek,  az  
azt jelenti,  hogy  azok  éppen  megegyeznek  az  előtesztek  eredményeivel.  Ha  az  átló  fölötti  
térrészbe  esnek,  az  azt  jelzi,  hogy  az  utóteszt-eredmények  jobbak,  mint  az  előteszt-
eredmények.  A  pontok  átló  alatti  térrészben  való  elhelyezkedése  alacsonyabb  utóteszt  
eredmények  esetében  fordul  elő.  Lineáris  összefüggés  esetén  a  pontok  az  átlón,  illetve  
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ahhoz közel  helyezkednek  el. Ha  az  átlóval  párhuzamos  egyenes mentén  helyezkednek  el,  
az  azt jelenti,  hogy  az  utóteszt-eredmények  függetlenül  az  előteszt-eredmények  alacsony  
vagy magas értékétől azonos mértékű növekedést mutatnak. 

Az  4.26  és  4.27.  ábrákról  leolvasható,  hogy  az Induktív  gondolkodás  teszt  és annak 
részteszt eredményei  az  utómérés során mindkét  csoportban  -  egy-két  kivételtől  eltekintve  
-  magasabbak voltak,  mint  az előtesztek eredményei. A pontok  átló feletti térrészben való  
elhelyezkedéséből  megállapítható, hogy magasabb előteszt-eredmények  esetében  általában  
nagyobb  mértékű  teljesítménynövekedés  volt  tapasztalható  az  utóteszteken.  Bár  úgy  
látszik, hogy a Szóanalógiák  részteszt  esetében elérkeztünk  a fejleszthetőségnek a vizsgált 
életkorban  maximálisnak  tekinthető  értékéhez.  Eredményeink  igazolják  a  meglévő  tudás  
kognitív fejlődésben játszott  meghatározó szerepét. 

A  4.28.  és 4.29. ábrákon  szembetűnő, hogy az Analógiás  gondolkodás  és a Biológia 
tudásszintmérő tesztek  esetében  a kontroll  osztályokban több mérési  pont  található  az  átló  
alatti  térrészben,  mint  a  kísérleti  osztályokban,  azaz  a  kísérleti  osztályokban  kevesebb  
esetben következett  be teljesítménycsökkenés  az utóteszteken, mint  a kontroll  osztályokban  
(mint azt már korábban is megállapítottuk). 

A  három  teszt  (Szóanalógiák  részteszt,  Analógiás  gondolkodás  teszt  és  Biológia  
tudásszintmérő  teszt)  szoros  összetartozása  is  leolvasható  a  4.28.  és  4.  29.  ábrákról,  a  
pontok azonos térrészben való tömörüléséből. A pontok elhelyezkedése  ezeken  az ábrákon 
inkább megközelíti  az átlóval párhuzamos egyenest, mint  az Induktív gondolkodás  teszt és 
résztesztjei esetében  (az előző két ábrán), bár a kísérleti osztályokban  a magasabb  előteszt  
eredménnyel rendelkezők kissé nagyobb mértékű fejlődést mutatnak. 

Pontosabb  módszerre  van  szükségünk  ahhoz,  hogy  az  összefüggés  szorosságáról  és  
jellegéről  nyilatkozzunk.  A  korrelációszámítás  segítségével  pontosabban  megadhatjuk  az  
összefüggés szorosságát,  míg  a  regresszió  elemzés  módszerével  az  összefüggés  típusáról  
nyilatkozhatunk (lásd később). 

Ismert  az  is,  hogy  a  tanulói  teljesítményeket  jelentősen  befolyásolja  a  tanár  
személyisége  és  az  általa  alkalmazott  módszer-együttes  is  (pl.  Falus,  2001).  Ez  szintén  
eredményezhet  eltéréseket  az  osztályok  között.  A  fejlesztő  program  egyes  elemeit,  
feladatait  a  tanárok  szabadon  használhatták,  sőt  a  minta  alapján  gazdagíthatták  is.  A  
gyakorlás  (a  használt  feladatok)  mennyisége  és  a  feladatok  típusa  is  hatással  lehetett  a  
fejlődés mértékére.  Munkánk  során  összegyűjtöttük,  hogy  a  kísérleti  osztályokban  tanító  
pedagógusok  a fejlesztő program mely feladatait használták  a  fejlesztés ideje alatt.  Ha  az  
osztályok  teljesítményeit  összevetjük  az  alkalmazott  feladatok  számával,  típusával,  
szemmel  látható  a közöttük  lévő  kapcsolat.  Kiemelkedik  a Dl  jelű  osztály  teljesítménye,  
amelyben  minden  feladattípus  és  szinte  majdnem  minden  feladat  megoldásra  került.  
Megállapíthatjuk,  hogy  többféle  és  mennyiségileg  több  feladat  megoldása  nagyobb  
teljesítményt (teljesítménynövekedést)  eredményezhet a kísérleti  osztályokban.  
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4.26.  ábra  
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4.27.  ábra  
Az  Induktív  gondolkodás  teszt  és  résztesztjeinek  korrelációs  diagramja  a kontroll  osztályok  

szerint 

166 



100 

80 

Kísérleti osztályok 

&  60  -

R 
C/3 u 

40 

20 

/ 

•  Analógiás  gond.  

•  Szóanalógiák  

•  Biológiatudás  

20 40  60  
Előteszt (%p) 

80 100 

4.28.  ábra  
A Szóanalógiák,  Analógiás  gondolkodás  és Biológia  tudásszintmérő  teszt  korrelációs  

diagramja  a kísérleti  osztályok  szerint  
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4.29.  ábra  
A Szóanalógiák,  Analógiás  gondolkodás  és Biológia  tudásszintmérő  teszt  korrelációs  

diagramja  a kontroll  osztályok  szerint  
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Összegezve  megállapítható,  hogy  a  fejlesztő  program  összességében  pozitívan  
befolyásolta a  tanulók  teszteken  nyújtott  teljesítményét:  mind  a gondolkodási  műveletekre  
(Analógiás gondolkodási  teszt),  mind  a  tantárgyi  tudásra  (Biológia  tudásszintmérő  teszt)  
pozitív  hatással volt. A fejlődés  (teljesítménynövekedés) mértékében  azonban osztályonként 
különbségeket  tapasztaltunk.  A  biológiatudás  és  a  megcélzott  képesség  induló  szintje  
összefüggést  mutat  a  teljesítménynövekedés  mértékével.  A  fejlesztés  eredményességét  
erősen befolyásolja a kísérletet  végző pedagógus  személye,  az általa  alkalmazott  módszer-
együttes és a fejlesztésre  használt feladatok  típusa, száma, a gyakorlásra fordított  idő.  

Érdemes  lett  volna megvizsgálni  azt  is,  hogy  a program hatása mennyire  tekinthető  
széles körűnek, milyen új helyzetekben (a kísérletitől eltérő, új tartalmakon,  kontextusban)  
lehet a beavatkozás  eredményét  megfigyelni, továbbá, hogy mennyire maradandó,  tartós  a  
fejlesztő  hatás  eredménye.  Az  előbbi  a  transzferálhatóság  (részletesen  lásd  1.5.3.  
fejezetben),  az utóbbi pedig a képességek és az ismeretek (a tudás) stabilitásának  kérdése.  
Sajnos ilyen irányú méréseket jelen kísérletünkben nem végeztünk. 

4.3.2.  A különböző  nemű  és  előfeltétel-tudású  tanulók  eltérő  fejlesztésére  vonatkozó  
hipotézis 

4.3.2.1. A program  hatása a különböző nemű tanulók fejlődésére 

Számos vizsgálat  eredménye megerősíti, hogy a lányok és a fiúk kognitív fejlődése  eltérést  
mutat, amint  azt  az  1.4.3. fejezetben  részletesen leírtuk. A különböző  gondolkodásfejlesztő  
kísérletek a  lányok  és a  fiúk  esetében különböző mértékű fejlődésről  számoltak  be.  Philip 
Adey  és  munkatársai  (2002)  természettudományos  gondolkodásfejlesztő  kísérletükben  a  
lányok nagyobb mértékű fejlődését tapasztalták. 

A  biológia  tudásszintmérő feladatsorok  megoldási  teljesítményében  is  több  évtizede  
különbségek mutatkoznak a lányok, illetve újabban a fiúk javára  (Vári,  1994).  

A  fentiek  alapján feltételeztük,  hogy fejlesztő  programunk  eltérő  mértékű  fejlődést  
eredményez  a  lányok,  illetve  a  fiúk  esetében.  Ezért  az  elő-  és  utómérés  eredményeinek  
összevetését  nemek  szerinti  bontásban  is  elvégeztük,  majd  kétmintás  t-próbával  
megvizsgáltuk,  hogy  a  különböző  nemek  esetében  szignifikánsak-e  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  közötti  teljesítménykülönbségek,  és  kiszámoltuk  a  fejlődés  mértékét  
jellemző hatásméreteket is. Az eredményeket a 4.18. táblázatban foglaltuk össze. 

Mint  az  a  táblázatból  kiolvasható,  az  angliai  fejlesztőkísérletek  eredményeivel  
ellentétben,  a fiúk esetében  tapasztaltunk nagyobb mértékű, szignifikáns fejlődést,  mind az 
Analógiás  gondolkodás  teszt  (szóanalógia  feladatok  biológia  tantárgyi  tartalmon)  (kül.  
kís.-kont.=7,92,  t=3,24,  p<0,001,  hatásméret=0,52),  mind  a Biológia  tudásszintmérő  teszt  
(kül.  kís.-kont.=6,19,  t=2,55,  p<0,05,  hatásméret=0,45)  esetében.  A  lányoknál  a  
teljesítménynövekedés  mértéke  a  kísérleti  csoportban  egyik  teszt  esetében  sem  volt  
szignifikáns.  Eredményeink  magyarázhatók  azzal,  hogy  a  fiúk  rendszerező  képessége  
általában  jobb,  mint  a  lányoké  (részletesen  lásd  1.4.3. fejezetben),  viszont  többnyire  
kevésbé  szorgalmasak,  mint  a  lányok.  Egy  változatos,  nem  megszokott  feladatokat  
tartalmazó  program  felkeltheti  a tanulók  érdeklődését,  kedvet  csinálhat  a tantárgyi  anyag  
tanulásához,  és  ezáltal  elősegítheti  annak  elsajátítását; továbbá  a  feladatok  gondolkodtató  
jellege következtében hozzájárulhat a megcélzott gondolkodási képesség fejlődéséhez is. 

A  lányok  és  fiúk  Analógiás  gondolkodás  és  Biológia  tudásszintmérő  teszteken  
nyújtott  teljesítményének  alakulását  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoporton  belül  a  
szemléletesség  kedvéért fejlődésgörbéken  is bemutatjuk. Az Analógiás  gondolkodás  teszt  
(4.30. ábra) esetében a kísérleti fiúk teljesítménye nő az utóteszten, míg a kísérleti  lányoké  
és  a  kontroll  fiúké  és  lányoké  csökken,  és  ez  idézi  elő  a  kísérleti  csoportba  tartozó  fiúk  
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4.18.  táblázat.  A  lányok  és fiúk  teljesítményének  növekedése  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  
Számanalógiák Szóanalógiák Számsorok Induktív Analógiás  gondol- Biológia 

részteszt részteszt részteszt gondolkodás teszt kodás teszt tudásszintmérő teszt 
elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. 

Kis.  lányok  
N 89 97 89 90 97 90 83 95 82 90 97 90 90 97 90 92 95 91 
M 52,89 74,15 21,83 69,25 77,58 7,89 35,69 49,14 15,70 51,49 66,62 15,68 71,27 70,59 -0,63 69,17 75,37 6,01 
SD 19,67 24,99 21,38 17,40 16,61 10,31 20,32 25,29 26,09 15,79 19,31 15,33 13,12 15,41 13,22 15,64 14,77 14,18 

Kont.  lányok  
N 103 105 102 105 106 105 101 103 99 105 106 105 103 104 101 103 106 103 
M 54,79 71,22 16,88 66,94 75,77 8,64 30,94 47,39 16,10 50,15 64,13 13,72 66,30 64,70 -2,02 62,25 67,58 5,14 
SD 20,43 21,30 25,20 19,46 15,11 13,64 17,60 27,54 23,66 15,60 17,32 13,91 15,28 16,34 13,05 16,95 15,44 13,85 

Átlagos  SD  20,05 18,53 18,97 15,66 14,49 16,67 
Kül.  Kis.-Kont.  4,95 -0,75 -0,40 1,96 1,38 0,87 

t 1,45 -0,42 -0,11 0,94 0,73 0,43 
P< n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  

Hatásméret 0,25 -0,04 -0,02 0,13 0,10 0,05 
Kis.  fiúk  

N 84 86 84 85 86 85 80 83 79 85 86 85 85 86 85 85 85 84 
M 54,51 67,61 13,10 67,14 74,92 7,82 28,59 42,17 14,72 49,31 61,07 11,88 65,76 70,76 5,00 65,74 73,05 7,75 
SD 20,71 22,58 24,96 17,39 14,68 14,63 16,51 21,69 22,04 13,85 15,94 14,40 14,60 17,26 16,71 12,80 15,26 16,03 

Kont.  fiúk  
N 99 101 97 99 103 99 96 96 90 99 103 99 99 103 99 99 100 96 
M 54,18 64,22 10,16 63,56 73,34 9,67 29,49 44,47 14,03 48,78 59,25 10,47 63,24 60,09 -2,92 62,93 64,16 1,56 
SD 20,59 25,53 24,85 20,73 19,98 14,60 17,53 24,93 20,75 15,02 19,19 14,25 15,86 20,17 16,40 14,53 14,53 16,45 

Átlagos  SD  20,59 19,29 17,03 14,45 15,30 13,79 
Kül.  Kís.-Kont.  2,94 -1,85 0,69 1,41 7,92 6,19 

t 0,79 -0,86 0,21 0,67 3,24 2,55 
n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  0,001 0,05 

Hatásméret 0,14 -0,10 0,04 0,10 0,52 0,45 
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esetében  a  szignifikáns  teljesítménynövekedést.  A  Biológia  tudásszintmérő  teszt  (4.31.  
ábra)  esetében  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportba  tartozó  lányok  és  fiúk  is fejlődnek,  de  a  
kontroll  fiúk  kevésbé,  mint  a kontroll  lányok.  
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4.30.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  teljesítménye  nemek  szerint  
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4.31.  ábra  
A Biológia  tudásszintmérő  tesztek  teljesítménye  nemek  szerint  
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Ha  a  különböző  tesztek  eredményeit  összességében  tekintjük,  és  így hasonlítjuk  össze  
a  lányok  és  a  fiúk  eredményeit,  azt  tapasztaljuk,  hogy  az  előmérés  Számanalógiák  
résztesztje  kivételével  (4.19.  táblázat)  a  lányok  valamennyi  teszt  esetében  (lásd  még  4.20.  
táblázat)  valamivel  magasabban  teljesítettek,  mint  a  fiúk.  A  nemek  között  tapasztalt  
különbség  azonban  csak  két-két  teszt  esetében  bizonyult  szignifikánsnak.  Előméréskor  a  
Számsorok  részteszt  (átlagok  különbsége=4,00,  t=2,10,  p=0,036)  és  az  Analógiás  
gondolkodás  teszt  (átlagok  különbsége=4,20,  t=2,74,  p=0,006),  míg  utóméréskor  a  
Számanalógiák  részteszt  (átlagok  különbsége=6,85,  1=2,85,  p=0,005)  és  a  teljes  Induktív  
gondolkodás  teszt  (átlagok  különbsége=5,24,  t=2,87,  p=0,004)  esetében.  A  lányok  
teszteken  elért  valamivel  magasabb  teljesítménye  azt  látszik  igazolni,  hogy  a  lányok  
kognitív  képességei  a  vizsgált  életkorban  és  mintában  meghaladják  a fiúkét,  illetve,  hogy  
megfelelő  szorgalommal  a biológia  tananyag  jobban  elsajátítható.  

Az  egyes  speciális  kognitív  képességeket  mérő  tesztek  a  legutóbbi  időkig  mutatnak  
némi  különbséget  a nemek  között.  A  nők  általában jobb  eredményeket  érnek  el  a  verbális  
képességeket  mérő  tesztekben,  mint  a  férfiak.  A  férfiak  ellenben  a  matematikai  
gondolkodás  és  a  vizuális-téri  képességek  mérésekor  teljesítenek  jobban.  Az  utóbbi  
években  mért  adatok  a  fiúk  és  lányok  közötti  különbségek  csökkenését,  sőt  több  esetben  
azok  kiegyenlítődését  mutatják  (Atkinson,  Atkinson,  Smith  és  Bem,  1995;  Vári  és  mtsai,  
2000).  Ezt  azzal  magyarázzák,  hogy  a  korábbi  különbségek  a  tanításban  és  a  társadalmi  
elvárásokban  rejtőző  különbségeket  tükrözték.  A  képességek  nemek  közti  különbségeinek  
a  környezeti  magyarázaton  kívül  azonban  biológiai  magyarázatai  is  lehetségesek  (lásd  
1.4.3.  fejezetben).  

4.19.  táblázat.  Az  előmérésben  használt  teszteken  nyújtott  teljesítmények  nemek  szerint  

Teszt 
(részteszt) 

Nem 

Szám-
analógiák 

%p 
(szórás) 

Szó-
analógiák %p 

(szórás) 

Számsorok %p 

(szórás) 

Induktív 
gond. %p 

(szórás) 

Analógiás 
gond. %p 

(szórás) 

Biológia 
tudásszint-

mérő 
%p 

(szórás) 
Fiúk 54,33 

(20,59) 
65,22 

(19,29) 
29,08 

(17,03) 
49,02 

(14,45) 
64,40 

(15,29) 
64,22 

(13,79) 
Lányok 53,91 

(20,05) 
68,00 

(18,53) 
33,08 

(18,97) 
50,77 

(15,66) 
68,62 

(14,49) 
65,51 

(16,67) 
Összesen 54,11 

(20,29) 
66,65 

(18,93) 
31,13 

(18,14) 
49,92 

(15,09) 
66,56 

(15,02) 
64,89 

(15,33) 

4.20.  táblázat.  Az  utómérésben  használt  teszteken  nyújtott  teljesítmények  nemek  szerint  

Teszt 
(részteszt) 

Nem 

Szám-
analógiák 

%p 
(szórás) 

Szó-
analógiák 

%p 
(szórás) 

Számsorok %p 

(szórás) 

Induktív 
gond. %p 

(szórás) 

Analógiás 
gond. %p 

(szórás) 

Biológia 
tudásszint-

mérő 
%p 

(szórás) 
Fiúk 65,78 

(24,21) 
74,05 

(17,74) 
43,40 

(23,45) 
60,08 

(17,76) 
64,95 

(19,59) 
68,24 

(15,48) 
Lányok 72,63 

(23,13) 
76,64 

(15,83) 
48,23 

(26,43) 
65,32 

(18,29) 
67,54 

(16,13) 
71,26 

(15,58) 
Összesen 69,34 

(23,87) 
75,39 

(16,80) 
45,94 

(25,14) 
62,79 

(18,21) 
66,28 

(17,92) 
69,81 

(15,59) 
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4.3.2.2. A program  hatása a különböző előfeltétel-tudású tanulók  fejlődésére  

Az  előfeltétel-tudás fejlődést meghatározó, teljesítményt befolyásoló szerepét  több kutatás 
igazolta  (részletesen  lásd  1.5.1. fejezet).  Az  analógiás problémamegoldás  fejlesztését célul 
kitűző kutatások  a kevésbé jó  képességűek körében  értek  el jobb  eredményt  (lásd  2.4.7.3.  
fejezetben).  Ezek alapján feltételeztük,  hogy a program  eltérő mértékű fejlődést  eredményez  
a kevesebb és a több előfeltétel-tudással  rendelkező tanulók esetében. Abból a célból, hogy 
ezt  igazoljuk,  a  tanulókat  az  előmérés  tudásszintmérő  tesztjének  mediánja  (Me  =  65,67  
%p)  alapján  két  csoportra  osztottuk  (65,67  %p  alatt  teljesítők,  kevésbé  sikeres  és  65,67  
%p-ot  elért,  illetve  a  felett  teljesítők,  sikeres  tanulók),  és  e  szempont  szerint  is  
összevetettük  az  elő-  és  utómérés  eredményeit,  megvizsgáltuk  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportba  tartozó  sikeres  és  kevésbé  sikeres  tanulók  tesztteljesítményei  közötti  
különbségek  szignifikanciáját, és kiszámoltuk  a fejlődés mértékét jellemző mutató  értékét  
(4.21. táblázat). Az  eredmény a vártnak megfelelően alakult. 

A  kísérleti  csoport  kevésbé  sikeres  tanulóinak  körében  szignifikáns  
teljesítménynövekedést  tapasztaltunk  a  kontrollcsoport  kevésbé  sikeres  tanulóihoz  képest  
az  Analógiás  gondolkodás  teszt  (kül.  kís.-kont.=5,26,  t=2,26,  p<0,05)  és  a  Biológia  
tudásszintmérő teszt (kül. kís.-kont.=5,78,  t=2,39, p=0,05)  esetében.  A  hatásméretet  a már 
leírtak  alapján  számoltuk.  Értéke  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  esetében  0,35  és  a  
Biológia tudásszintmérő  teszt esetében 0,55, közepes, illetve nagy hatásnak mondható (lásd 
1.5.6. fejezetben).  Természetesen  a nagyon nagy hiányosságokkal  küzdő tanulók  esetében  
egy  fejlesztő program  sem  képes  csodát  tenni,  de  a kisebb  hiányossággal  küzdő  tanulók  
körében jelentős mértékű fejlődés érhető el. 

A program  a sikeres  tanulók teljesítményére  is pozitív  hatással  volt, de eltérő körben 
és mértékben. A  kísérleti  csoport  sikeresnek  mondható  tanulói  a  Számanalógiák  részteszt  
(kül. kís.-kont.=6,  88, t=2,01, p<0,05, hatásméret=0,35)  és a Biológia  tudásszintmérő teszt  
(kül.  kís.-kont.=4,35,  t=2,52,  p<0,05,  hatásméret=0,59)  eredményei  esetében  mutattak  
szignifikáns  különbséget  a  kontrollcsoportba  tartozó  társaikhoz  képest.  A  hatásméret  
nagysága ugyancsak közepes, illetve nagy hatásként értékelhető. 

A  különböző  előfeltétel-tudású  tanulók  Analógiás  gondolkodás  és  Biológia  
tudásszintmérő teszteken  elért  eredményeinek változását  a kísérleti  és a kontrollcsoportban 
fejlődésgörbéken  is bemutatjuk (4.32. és 4.33. ábrák). 

A program  tehát  a  biológiatudásra  mindkét  csoport  esetében  szignifikánsan  pozitív  
hatást  gyakorolt.  A  kísérleti  csoport  sikeres  és  kevésbé  sikeres  tanulói  egyaránt  
magasabban  teljesítettek  az  Analógiás  gondolkodás  teszten  is,  de  szignifikáns  
teljesítménynövekedés csak a kevésbé sikeres tanulók körében volt kimutatható. A kísérleti 
csoport  sikeres  tanulói  szignifikánsan  magasabban  teljesítettek  a  Számanalógiák  
részteszten  a  kontrollcsoport  sikeres  tanulóihoz  képest.  Ez  a  fejlesztő  program  közeli  
transzferhatásaként  is  értékelhető.  Ugyanis  a  Számanalógiák  részteszt  feladatai  az  
analógiás  gondolkodást  a Szóanalógiák  részteszt feladataihoz hasonlóan mérték,  csak más 
tartalmon. A Szóanalógiák  részteszt  esetében a sikeres tanulók mindkét  csoportban már az 
előteszten elég magas teljesítményt értek el, és fejlődtek ugyan, de elérték a fejleszthetőség 
lehetséges maximumát. 

A  teszteredmények  eloszlását  mutató  gyakorisági  poligonokról  (lásd  előbb,  4.13-
4.24.  ábrák)  is  a  fent  leírtak  olvashatók  le.  Hipotézisünk  tehát  beigazolódott,  és  
megerősítette előző mérések  tapasztalatait.  
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4.27.  táblázat.  A  sikeres  és  kevésbé  sikeres  tanulók  teljesítményének  növekedése  a  kísérleti  és a  kontrollcsoportban  
Számanalógiák Szóanalógiák Számsorok Induktív Analógiás  gondol- Biológia 

részteszt részteszt részteszt gondolkodás teszt kodás  teszt  tudásszintmérő teszt 
elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. elő utó növ. 

Kis.  sikeres  
N 104 105 104 104 105 104 99 103 98 104 105 104 104 105 104 105 104 104 
M 58,17 79,05 21,09 74,21 80,92 6,80 35,29 52,25 17,79 55,33 70,41 15,26 71,53 74,63 3,13 77,19 79,12 1,94 
SD 19,49 20,04 23,71 13,52 12,18 12,75 18,30 23,04 23,95 12,39 14,71 14,96 14,00 13,96 14,72 7,54 11,32 11,93 

Kont.  sikeres  
N 90 88 88 90 89 89 88 88 86 90 89 89 90 89 89 90 88 88 
M 61,75 75,89 14,20 70,56 80,26 9,67 35,80 55,33 19,69 55,77 70,00 14,28 70,00 69,74 -0,20 76,59 74,20 -2,41 
SD 19,90 21,15 23,62 19,34 15,08 14,21 19,62 28,34 22,99 15,02 16,53 13,46 14,30 15,72 14,24 7,28 11,41 11,91 

Átlagos  SD  19,71 16,54 18,89 13,64 14,13 7,40 
Kül.  Kis.-Kont.  6,88 -2,87 -1,90 0,99 3,33 4,35 

t 2,01 -1,48 -0,55 0,48 1,59 2,52 
0,05 n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  0,05 

Hatásméret 0,35 -0,17 -0,10 0,07 0,24 0,59 
Kis.  kevésbé  
sikeres 

N 66 72 65 68 72 67 62 70 60 68 72 67 68 73 68 73 72 72 
M 47,19 59,23 11,32 59,19 69,99 10,34 27,12 36,43 10,52 43,24 54,88 11,63 64,23 65,80 1,21 53,24 67,11 14,01 
SD 18,87 24,02 22,19 18,07 16,39 11,70 18,59 22,29 24,10 14,82 17,60 14,95 12,94 17,35 15,73 9,62 16,97 16,23 

Kont.  kevésbé  
sikeres 

N 115 111 107 117 113 111 112 104 99 117 113 111 118 113 112 119 113 113 
M 49,25 61,71 13,22 61,20 69,75 8,46 26,23 38,10 11,68 44,91 55,15 10,52 60,29 56,67 -4,05 51,64 59,65 8,24 
SD 19,28 23,65 26,49 20,06 18,43 14,23 14,79 21,11 21,24 14,09 17,08 14,66 16,11 18,33 14,81 10,90 14,63 15,95 

Átlagos  SD  19,11 19,33 16,20 14,34 15,11 10,44 
Kül.  Kis.-Kont.  -1,90 1,88 -1,16 1,11 5,26 5,78 

t -0,48 0,91 -0,32 0,49 2,26 2,39 
P< n.  s.  n.  s.  n.  s.  n.  s.  0,05 0,05 

Hatásméret -0,10 0,10 -0,07 0,08 0,35 0,55 
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4.33.  ábra  
A Biológia  tudásszintmérő  tesztek  teljesítménye  a különböző  előfeltétel-tudású  tanulók  

körében 
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4.3.3. Az attitűdökre gyakorolt pozitív hatás hipotézise 

Ismert,  hogy  a  biológia  tantárgy  érzékeny  az  attitűdre,  ami  azt jelenti,  hogy  a  gyerekek  
tanulása szempontjából jelentős  személyes viszonyulásuk  a tantárgyhoz  (Orosz,  1992). Ez 
közvetve  meghatározza  a  tantárgyi  teszteken  nyújtott  eredményeiket,  illetve  tudásuk  
értékeléseként a tanárok által adott tantárgyi  osztályzataikat.  

Az  is  bizonyított,  hogy  megfelelő  tanítási  módszerek  alkalmazásával,  a  tanulók  
nagyobb  mértékű  bevonásával  az  ismeretszerzés  folyamatába,  a  tananyag  érdekessé  
tételével  felkelthető  a  tanulók  biológia  tananyag  iránti  érdeklődése,  és  kialakítható  a  
tantárgy  iránti  kedvező,  pozitív  hozzáállás.  Ez  azzal  magyarázható,  hogy  az  attitűdnek  
motivációs  összetevői  is  vannak,  amelyek  a tárgy védelmére  vagy  elutasítására  indítanak.  
Az attitűd megváltoztatása  így a motiváción keresztül  lehetséges.  

E  tények  ismeretében  joggal  feltételezhettük,  hogy  a  program  szerinti  tanítás  -
teljesítve  a  fenti  feltételt  -  pozitív  irányba befolyásolja  a  biológia  tantárgyat  eddig nem, 
vagy  csak  kevésbé  szeretök,  illetve  a  tantárggyal  szemben  közömbös  tanulók  tantárgyi  
attitűdjét. 

A biológia tantárgy szerencsére még előkelő helyet  foglal el a  természettudományos  
tantárgyak  között  a  tanulók  tantárgyi  preferenciáit  tekintve,  bár  a  korábbi  évekhez  
viszonyítva,  különösen  a magasabb  évfolyamokon, és a többi  tantárgyhoz képest elfoglalt  
helyét  illetően  veszített  kedvező  pozíciójából  (Csapó,  2000,  2003).  A  tantárgyi  attitűdök  
struktúrájának vizsgálatából  (Takács,  2001) ismert, hogy a biológia  az  általános  iskolások  
körében még „változatosnak", „fontosnak", „érdekesnek" és „hasznosnak" ítélt, a gyerekek 
számára  rokonszenves,  népszerű  tantárgy.  A  középiskolában  azonban  visszaesik  
népszerűsége, mert a tananyag absztraktabbá, nehezebbé válik. 

Az elő- és az utómérés  során kitöltött háttérkérdőív tartalmazott  a tanulók  különböző 
tantárgyakhoz  és  az  iskolához  való  viszonyára  vonatkozó  kérdést  is  (lásd  a  4.  sz.  
mellékletben). így módunkban állt megvizsgálni, hogy egy tanév során  milyen irányban és 
mértékben  változott  a  tanulók  egyes  tantárgyakhoz  való  hozzáállása  és  az  iskolába  
járáshoz  való  viszonya,  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban.  Csak  azon  tantárgyakra  
vonatkozó  eredményeket  mutatjuk  be,  amelyek  tananyaga  kapcsolatba  hozható  a  mérés  
során  használt  tesztek  tartalmával.  A  biológia  tantárgy  iránti  attitűd  változásán  túl  az  
Induktív  gondolkodás  teszt  (számanalógiák,  számsorok  és  a  szóanalógiák)  tartalmát  
figyelembe  véve  a  matematika,  továbbá  a  nyelvtan  és  irodalom  tantárgy  iránti  attitűd  
változását látszott célszerűnek megvizsgálni.  

A  4.22.  táblázatban  az  attitűdök  átlagát,  szórását  (elő-  és  utómérés)  és  változását  
mutatjuk  be  a  kísérleti  és  kontrollcsoportban,  majd  oszlopdiagramokon  ábrázoljuk  a  
tanulói válaszok válaszkategóriák  szerinti megoszlását (4.34.-4.37.  ábrák).  

Az összesített  átlageredményekből  (4.22. táblázat)  leolvasható, hogy a vizsgált  négy 
tantárgy  esetében  mindkét  csoportban  a  legpozitívabb  a  tanulók  viszonyulása  a  biológia  
tantárgyhoz,  az  elő-  és  utómérés  során  egyaránt.  A  tanulmányi  év  során,  a  8.  osztály  év  
végére valamennyi  tantárgy  esetében és csoportban csökken a tantárgyi  attitűdátlag,  azaz  
csökken  a  tantárgyak  kedveltsége  a  tanulók  körében.  Két  tantárgy  esetében  (biológia,  
irodalom)  a  kísérleti  csoportban  kisebb  mértékű  a  negatív  irányú  változás,  mint  a  
kontrollcsoportban.  A  biológia  tantárgyhoz  való  viszonyulás  változásában  azonban  a  
kísérleti és a kontrollcsoport  között nem mutatható ki szignifikáns  különbség.  
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4.22.  táblázat.  A  tantárgyakkal  kapcsolatos  attitűdök  átlaga  (szórása),  kísérleti  és  kontroll-
csoport  szerinti  bontásban  

Tantárgy 

Kísérleti  csoport  Kontrollcsoport 

Tantárgy 
előmérés 

átlag 
(szórás) 

utómérés 
átlag 

(szórás) 

változás 
átlag 

előmérés 
átlag 

(szórás) 

utómérés 
átlag 

(szórás) 

változás 
átlag 

Biológia 4,08  (0,79)  3,84  (0,85)  -0,24 3,86  (0,84)  3,52  (1,03)  -0,34 

Matematika 3,37  (1,00)  3,43  (0,99)  -0,06 3,54  (0,99)  3,23  (1,07)  -0,31 

Irodalom 3,79  (0,88)  3,76  (0,95)  -0,03 3,75  (1,16)  3,49(1,22) -0,26 

Nyelvtan 3,47  (0,90)  3,33  (0,90)  -0,14 3,24(1,09) 3,13(1,14) -0,11 

A  kapott  adatok  részben  azzal  magyarázhatók,  hogy  8.  osztály  végén  lezárul  az  
általános  iskola  felső  tagozata.  A  tanulók  a  8.  osztály  első  félévében  hajtanak  a  
középiskolai  felvételi  eredményekbe  beszámító  félévi  osztályzatokért,  illetve  nagyobb  
erőbefektetéssel  tanulják  a  középiskolába  való  bejutás  szempontjából  pontot  érő  
tantárgyakat,  például  a  nyelvtant  és  az  irodalmat,  továbbá  a  matematikát.  A  második  
félévben  azonban  kicsit  lazítanak,  egyrészt  azért,  mert  az  év  végi  eredmények  már  nem  
számítanak  a  felvételi  szempontjából,  másrészt  pedig  azért,  mert  a  második  félév  elején  
zajló felvételi vizsgák miatt  kifáradnak.  

A  tanulói  válaszok  válaszkategóriák  (nagyon  nem  szeretem,  nem  szeretem,  
közömbös,  szeretem,  nagyon  szeretem)  szerinti  megoszlását  (relatív  gyakoriságát)  
vizsgálva  megállapíthatjuk,  hogy  a  biológia  tantárgy  esetében  (4.34.  ábra)  a  legkevesebb  
azon  tanulók  száma,  akik  nagyon  nem  szeretik,  illetve  nem  szeretik  a  biológia  tantárgyat.  A  
legtöbben  szeretik,  és  sokan  nagyon  szeretik.  Szomorú  azonban  az,  hogy  jelentősnek  
mondható  a  tantárggyal  szemben  közömbös  tanulók  száma  is.  A  többi  vizsgált  tantárgy  
esetén  azonban  (4.35.-4.37.  ábra)  még  többen  közömbösek,  és  kevesebb  a tárgyat  nagyon  
szeretők  és  több  a  nem,  illetve  nagyon  nem  szeretők  száma.  A  4.34.  ábráról  az  is  
leolvasható,  hogy  a  kísérleti  program  ideje  alatt  a  kísérleti  csoportban  csökken  a  biológia  
tantárgyat  nem  szeretők,  és  nő  a  tantárgyat  szeretők  száma.  Ezzel  ellentétben  a  
kontrollcsoport  esetében  nő  a  biológia  tantárgyat  nagyon  nem  szeretők,  illetve  nem  
szeretők  száma,  és  ugyanakkor  csökken  a tantárgyat  szeretők  száma.  Ugyanez  mondható  el  
a  matematika  (4.35.  ábra)  és  a  nyelvtan  tantárgy  (4.37.  ábra)  vonatkozásában  is.  Az  
irodalom  tantárgy  esetében  (4.36.  ábra)  csak  a nagyon  nem szeretem,  illetve nem  szeretem  
kategóriába  tartozók  száma  lett  több  a kontrollcsoport  esetében,  és  nőtt  a tárgyat  szeretők  
száma,  bár  a tárgyat  nagyon  szeretőké  pedig  csökkent.  E tantárgyhoz  való  viszonyulásban  
a kísérleti  csoportban  alig volt tapasztalható  változás.  

A  tantárgy  iránti  viszonyulás  befolyásolhatja  a  tantárgy  tanulását,  a  tananyag  
elsajátítását,  a tantárgyban  elért  eredményeket,  osztályzatokat,  esetleg  általában  a  tanulás  
iránti  kedvet,  a szorgalmat,  a  magatartást,  az  iskola  iránti  attitűdöt.  Mindez  hatással  lehet  
a többi tantárgy tanulásának  eredményességére,  a félévi,  év végi  tanulmányi  eredményre  is.  
Ezért  érdekesnek  ígérkezett  megvizsgálni  a  kísérleti  program  hatását  a  biológia  tantárgyi  
attitűdön  kívül  a fent  felsorolt  tényezőkre  is (lásd  4.23.  táblázat).  
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A matematika  tantárgyi  attitűd  relatív  gyakorisági  eloszlása  a  válaszkategóriák  szerint,  a  
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4.36.  ábra  
Az  irodalom  tantárgyi  attitűd  relatív  gyakorisági  eloszlása  a válaszkategóriák  szerint,  a  
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4.37.  ábra  
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4.23.  táblázat.  Tantárgyi  osztályzatok,  tanulmányi  átlag,  tanulmányi  eredménnyel  való  
elégedettség  és  az  iskola  iránti  attitűd  átlaga  (szórása)  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban 

Kísérleti Kontroll 
előmérés 

átlag 
(szórás) 

utómérés 
átlag 

(szórás) 

változás 
átlag 

előmérés 
átlag 

(szórás)s 

utómérés 
átlag 

(szórás) 

változás 
átlag 

Biológia jegy 4,31  (0,73)  4,20  (0,78)  -0,11 4,08  (0,87)  4,01  (0,95)  -0,07 

Matematika 
jegy 

3,83  (0,90)  3,83  (0,97)  0,00 3,78  (0,95)  3,81  (1,07)  0,03 

Irodalom jegy 4,17(0,85) 4,15  (0,83)  -0,02 4,19  (0,89)  4,18  (0,95)  -0,01 

Nyelvtan jegy 3,88  (0,83)  3,95  (0,84)  0,07 3,93  (0,91)  3,92  (0,98)  -0,01 

Szorgalom 
jegy 

4,19(0,72) 4,15  (0,75)  -0,04 4,21  (0,73)  4,20  (0,79)  -0,01 

Magatartás 
jegy 

4,61  (0,60)  4,63  (0,57)  0,02 4,56  (0,62)  4,55  (0,64)  -0,01 

Tanulmányi 
átlag 

4,11  (0,65)  4,11  (0,65)  0,00 4,11  (0,67)  4,10  (0,70)  -0,01 

Elégedettség 2,90  (0,94)  3,10(1,00) 0,2 2,92(1,01) 2,88  (1,04)  -0,04 

Iskolába járás 
szeretete 

3,21  (0,81)  3,10(0,90) -0,11 3,24  (0,92)  3,17(0,90) -0,07 

A  4.23.  táblázat  eredményeiből  arra következtethetünk,  hogy  a  tantárgy  iránti  attitűd  
egyik  meghatározó  tényezője  a  tantárgyi  eredményességnek,  a  tanulás  iránti  igény,  illetve  
kedv,  azaz  a  szándékos  tanulás  kialakulásának.  A  jobb  eredmények  eléréséhez  azonban  
önmagukban  nem  elegendőek  az  érzelmi-attitüdinális  személyiségtulajdonságok.  Orosz  
Sándor  (1992)  is  arra hívja  fel  a  figyelmet, hogy  az  önismerettel,  megfelelő  önértékeléssel  
társult  tanulási  habitus  jelentősége  sokkal  nagyobb,  mint  a  tantárgyi  attitűdé.  Más  
felmérések  (pl.  Holéczy,  Pálházy,  Neuperger  és  Végh,  1991)  is  igazolják,  hogy  a  tárgyat  
kedvelők  és  a  magukat  szorgalmasnak  ismerő  tanulók  teljesítménye  általában  magasabb.  
Ezért  a  gyerekek  tanulási  habitusának  pozitív  befolyásolása,  a  tanulók  tárgyi  
preferenciájának fejlesztése kiemelkedő  nevelési  feladat kell, hogy  legyen.  

Az  adatok  értelmezéséhez  figyelembe  kell  venni,  hogy  a  tanulók  az  adatlap  
kitöltésekor  mindig  az előző  lezárt  félév (előmérésnél  az előző év végi,  utómérésnél  a félév 
végi)  tantárgyi  osztályzatait  és  átlageredményét  adták  meg,  továbbá,  hogy  saját  bevallásuk  
alapján  történt  az  adatok  összegyűjtése.  A  program  hatásaként  így  biztosan  csak  a  
tantárgyak  (azok  közül  is  elsősorban  a  biológia  tantárgy)  és  közvetve  az  iskola  iránti  
attitűd  változása  értékelhető.  

A  biológia  tantárgy  és  az  iskola  iránti  attitűd  változását  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  összevetésével  -  nemek  szerinti  bontásban  -  is  bemutatjuk  a  4.24.  
táblázatban.  Kiszámítottuk  a változás  mértékét jellemző  hatásméreteket,  és  a  különbségek  
szignifikanciáját  kétmintás  t-próbával  ellenőriztük.  Amint  az  az  adatokból  látható,  a  
biológia  tantárgyi  és  az  iskolai  attitűdben  összességében  nem  állapítható  meg  szignifikáns  
változás  a  kísérleti  csoportban  a  kontrollcsoporthoz  képest.  A  fiúk  és  lányok  
vonatkozásában  sem  találtunk  szignifikáns  eltérést,  pedig  a  szakirodalomban  sokat  
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olvashatunk  arról,  hogy  a két  nem  különböző  tantárgyakhoz,  érdeklődési  területekhez  való  
viszonyában  különbségek  tapasztalhatók.  Eredményeink  statisztikailag  nem  támasztják  alá  
azt  a  4.3.2.1.  pontban  megfogalmazott feltételezést,  hogy  a fiúknál  tapasztalható  nagyobb  
fejlesztő  hatás  oka  az,  hogy  az  érdekes  feladatok  felkeltették  az  érdeklődésüket,  nagyobb  
kedvvel  tanulták  a  biológiát.  Valószínű,  hogy  egyszerűen  csak  az  órán  végzett  
feladatvégzés,  gyakorlás  eredményének  tulajdonítható a nagyobb mértékű fejlődés.  

4.24.  táblázat.  A  biológia  tantárgyi  és  az  iskola  iránti  attitűd  változása  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoportban,  nemek  szerint  is  

Biológia tantárgyi  attitűd  Iskola iránti  attitűd  
elő utó növ. elő utó növ. 

Kísérleti 
N 172 173 169 175 175 174 
M 4,08 3,79 -0,313 3,21 3,10 -0,109 
SD 0,79 0,89 1,18 0,81 0,90 1,15 

Kontroll 
N 209 207 210 211 210 210 
M 3,86 3,57 -0,273 3,24 3,20 -0,038 
SD 0,84 1,02 1,38 0,92 0,89 1,256 

Átlagos  SD  0,82 0,87 
Kül. Kis. -  Kont.  -0,04 -0,07 

t -0,300 -0,573 
n.  s.  n.  s.  

Hatásméret -0,05 -0,08 
Kísérleti  lányok  

N 89 89 88 90 89 89 
M 4,19 3,76 -0,431 3,31 3,25 -0,078 
SD 0,75 0,95 1,18 0,73 0,83 1,15 

Kontroll  lányok  
N 109 109 107 111 111 111 
M 3,91 3,51 -0,373 3,41 3,22 -0,189 
SD 0,73 1,01 1,26 0,80 0,92 1,23 

Átlagos  szórás  0,75 0,77 
Kül. Kis. -  Kont.  -0,06 0,11 

t -0,328 0,649 
n.  s.  n.  s.  

Hatásméret -0,08 0,14 
Kísérleti  fiúk  

N 83 84 81 85 86 85 
M 3,96 3,81 -0,185 3,11 2,94 -0,141 
SD 0,82 0,81 1,17 0,87 0,95 1,16 

Kontroll  fiúk  
N 100 98 98 100 99 99 
M 3,80 3,64 -0,163 3,05 3,17 -0,131 
SD 0,94 1,04 1,50 1,00 0,87 1,26 

Átlagos  szórás  0,89 0,94 
Kül. Kis. -  Kont.  -0,02 -0,01 

t -0,107 -1,508 
P^ n.  s.  n.  s.  

Hatásméret -0,02 -0,01 
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A korábban  bemutatott  gyakorisági  hisztogramok  (4.34.-4.37.  ábra)  azonban jelzik, 
hogy ha összességében  nem  is, de egyedi esetekben történtek pozitív  változások  a  tanulók  
hozzáállásában.  A  „nem  változott  a  helyzet"  az  előméréshez  képest  is  eredménynek  
tekinthető,  mert  az  azt  jelenti,  hogy  nem  változott  negatív  irányba  sem  a  biológia  
tantárgyhoz és az iskolához való viszonyulás. 

Összefoglalva megállapíthatjuk, hogy a fejlesztő  program  összességében  nem idézett 
elő szignifikáns  változást  a  kísérleti  csoport  tanulóinak  biológia  tantárgyi  attitűdjében és  
iskola  iránti  attitűdjében.  Bár  az  egyes  attitűd  kategóriákba  tartozók  számában  történtek  
pozitív  irányú  változások.  Az  is  kiderült,  hogy  a  biológia  tantárgy  továbbra  is  előkelő  
helyet  foglal  el  a  tantárgyak  kedveltségi  sorában  a  többi  tantárgyhoz  képest.  8.  osztály  
végére minden vizsgált  tantárgyi  attitűd összességében negatív  irányú változást  mutat, így 
már  az is eredménynek  tekinthető, ha nem csökken (jelentősen) egy tantárgy  kedveltsége.  
A  tantárgyi  attitűdök  és  a  tanulmányi  eredmények  első  ránézésre  szoros  kapcsolatot  
mutatnak.  Ezt  pontosabban  a  korrelációs  együttható  megadásával  jellemezhetjük  (lásd  
4.3.7. fejezetben). 

4.3.4. A terület-specifikus hatás  hipotézise  

A  kognitív  műveletek  rendszerét  és  fejlődését  vizsgáló  kutatások  már  régóta  keresik  a  
választ  arra  a  kérdésre,  hogy  milyen  tényezők  határozzák  meg,  illetve  befolyásolják  a  
tanulók kognitív műveleteket működtető feladatokon nyújtott teljesítményét. 

Elsősorban  két  tényező:  a  tartalom  és  a feladatstruktúra  kapott  különös  figyelmet.  
Piaget  koncepciója  szerint:  ha  kialakultak  a formális  műveleti  struktúrák,  akkor  azok  a  
különböző tartalmakon egyaránt működőképesek (Inhelder és Piaget,  1984; Piaget,  1970).  

Újabb  kutatások  eredményei  a  Piaget-elmélettel  ellentétben  azt  mutatják,  hogy  a  
tevékenységek  tartalma  (tárgya)  kötött,  a  transzfer  (egyik  tartalomról  a  másikra  való  
áttérés  ugyanazon  müvelet  esetén)  nem  automatikus.  A  kialakult  képességek  kötődnek  
azokhoz  a  tartalmakhoz,  amelyeken  elsajátítottuk  azokat.  Vannak  tehát  
gondolkodásunknak  olyan  komponensei,  amelyek  bár  struktúrájukat  tekintve  általánosak,  
elvileg  tehát  széles  körben  használhatók  lennének,  ennek  ellenére  csak  bizonyos  
tartalmakon  működőképesek.  Tapasztalati  tény,  hogy  a  logikailag  azonos  struktúrájú,  de  
különböző  tartalmú  feladatok  megoldásában  a  kísérleti  személyek  különböző  
eredményességet  mutatnak,  attól  függően, mennyire  ismerős  számukra  a  feladat  tartalma:  
nem alakul ki tehát univerzálisan működő műveletrendszer  (Csapó,  1992.97. o.). 

A  fentiekből  és  a  kognitív  fejlődés  általános  és  terület-specifikus  tulajdonságaiból  
(részletesen  lásd  1.4.  fejezetben)  kiindulva  feltételeztük,  hogy  a  tartalom  (általános  
műveltségi  vagy  terület-specifikus/biológia  tantárgyi,  illetve  ez  utóbbin  belül  különböző  
témák szerinti)  befolyásolja a tanulók kognitív  teljesítményeit.  

4.3.4.1. Általános  műveltségi vagy terület-specifikus/biológia tantárgyi  tartalom 

Először  azt  vizsgáljuk  meg,  hogy  azonos  gondolkodási  műveletek  esetén  a  tartalom  
általános  vagy  specifikus  jellege  befolyásolja-e,  s  ha  igen,  akkor  hogyan  a  feladatok  
megoldásának  teljesítményét.  Ezt  -  mint  a mérőeszköz-rendszer  bemutatásánál  korábban  
leírtuk  -  az  teszi  lehetővé,  hogy  az  Induktív  gondolkodás  teszt  Szóanalógiák  résztesztje  
szerkezetét  (az  analógiás  összefüggés  típusait,  azaz  a  gondolkodási  műveleteket)  és  
hosszúságát  tekintve  teljesen  azonosnak  tekinthető  az  Analógiás  gondolkodás  teszttel,  
tartalmukban  azonban  különböznek  egymástól.  A  Szóanalógiák  részteszt  általános  
műveltségi,  míg  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  biológia  tantárgyi  tartalmon  méri  
ugyanazoknak  a  gondolkodási  műveleteknek  -  a  fogalmak  közötti  különböző  típusú  
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összefüggéseknek  a  felismerését  és  kiegészítésének  képességét  (alkalmazását  egy  új  
analógiapár  megadott  tagjára)  -  a  működését.  A  28  item  hosszúságú  tesztek  feladatai  
azonos  típusúak,  ún.  kényszerválasztásos  verbális  analógiafeladatok,  melyek  az  analógiás  
összefüggés  különböző  típusait  reprezentálják  egyenként  3  vagy  2  feladatelemmel.  Az  
egyes  itemcsoportok  átlagteljesítménye  megmutatja,  hogy  az  adott  összefüggéstípust  az  
általános  műveltség  részét  képező  fogalmak,  illetve  a  biológia  tananyag  fogalmai  között  
mennyire  ismerik  fel  a tanulók,  és mennyire tudják azt  alkalmazni  egy újabb  fogalompárra.  
A  fenti  célból  végzett  diagnosztikus  elemzés  segítheti  a biológiatanítás  kritikus  pontjainak  
megtalálását  és a további  tanítási  feladatok megfogalmazását.  

A  feladatok  (itemek)  teljesítménye  az  analógiás  összefüggés  típusai  szerint  különböző  
tartalmakon 

Az  itemeket  az  összefüggéstípusok  szerint  csoportosítva,  kísérleti  és  kontrollcsoport  
bontásban  mutatjuk  be  az  eredményeket  (lásd  4.25.  és  4.26.  táblázatok  és  4.38.-4.40.  
ábrák).  így  arra  is  lehetőségünk  nyílik,  hogy  megnézzük,  a  kísérleti  program  ebben  a  
vonatkozásban  milyen  hatással  volt  a tanulók  kognitív fejlődésére.  

4.25.  táblázat.  A  szóanalógia  feladatok  (itemek)  teljesítménye  (%p-ban)  az  analógiás  
összefüggés  típusai  szerint  általános  műveltségi  tartalmon  

Összefüggés 
típusa 

Előteszt Utóteszt Ossz. Összefüggés 
típusa Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

Ossz. 

Halmazba 
tartozás 

85,23 86,26 93,08 90,91 
88,86 

Halmazba 
tartozás 85,79 91,92 88,86 

Rész-egész 68,18 63,19 80,33 78,31 
72,36 

Rész-egész 
65,46 79,25 72,36 

Időrend 42,05 42,02 53,92 54,86 
48,23 

Időrend 
42,03 54,42 48,23 

Ok-okozat 77,46 75,20 83,06 82,30 
79,44 

Ok-okozat 
76,23 82,65 79,44 

Ellentét 74,43 68,25 78,87 77,51 
74,61 

Ellentét 
71,06 78,15 74,61 

Szinonima 67,90 73,22 68,57 71,77 
70,54 

Szinonima 
70,80 70,28 70,54 

Funkció 78,98 79,15 88,25 84,21 
82,59 

Funkció 
79,07 86,10 82,59 

Átalakulás 82,67 78,67 90,17 85,65 
84,12 

Átalakulás 
80,49 87,75 84,12 

Hely 66,76 61,37 84,70 78,47 
72,6 

Hely 
63,82 81,38 72,6 

Azonos 
halmaz tagjai  

52,84 44,87 61,57 59,64 
54,52 

Azonos 
halmaz tagjai  48,49 60,54 54,52 
Funkcionális 

rész-egész 
59,66 51,90 60,66 58,61 

57,50 
Funkcionális 

rész-egész 55,43 59,56 57,50 
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Megjegyzés: 
A dőlt  betűvel jelzett  teljesítmények  szignifikánsan különböznek  (p<0,05).  Az  aláhúzással  
jelölt  teljesítmények  szignifikánsan  magasabbak,  mint  a biológia  tantárgyi  tartalmon  mért  
azonos típusú összefüggések  felismerésének, alkalmazásának  eredményei.  

4.26.  táblázat.  A  szóanalógia  feladatok  (itemek)  teljesítménye  (%p-ban)  az  analógiás  
összefüggés  típusai  szerint  biológia  tantárgyi  tartalmon  

Összefüggés 
típusa 

Előmérés Utómérés Ossz. Összefüggés 
típusa 

Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

Ossz. 

Halmazba 
tartozás 

72,35 65,87 70,65 60,51 
67,03 

Halmazba 
tartozás 68,83 65,23 67,03 

Rész-egész 64,02 59,33 78,44 70,93 
67,95 

Rész-egész 
61,47 74,43 67,95 

Időrend 70,64 66,83 63,41 51,66 
62,85 

Időrend 
68,57 57,13 62,85 

Ok-okozat 81,25 78,31 68,84 54,82 
70,5 

Ok-okozat 
79,65 61,35 70,5 

Ellentét 81,69 75,44 91,12 85,15 
83,1 

Ellentét 
78,27 87,93 83,1 

Szinonima 78,13 74,16 65,76 55,45 
68,11 

Szinonima 
75,97 60,25 68,11 

Funkció 72,16 67,70 87,77 83,65 
11,66 

Funkció 
69,74 85,57 11,66 

Átalakulás 52,84 53,59 78,80 64,22 
62,13 

Átalakulás 
53,25 71,01 62,13 

Hely 71,59 68,18 81,79 74,41 
73,80 

Hely 
69,74 77,85 73,80 

Azonos 
halmaz tagjai  

29,55 25,04 37,50 36,97 
32,16 

Azonos 
halmaz tagjai  27,10 37,22 32,16 
Funkcionális 

rész-egész 
85,51 84,21 59,24 58,06 

71,71 
Funkcionális 

rész-egész 84,81 58,61 71,71 
Megjegyzés: 
A  dőlt  betűvel  jelzett  teljesítmények  szignifikánsan  különböznek  (előmérésnél  p<0,05;  
utómérésnél  p<0,05,  illetve  p<0,001).  Az  aláhúzással  jelölt  teljesítmények  szignifikánsan  
magasabbak,  mint  az  általános  műveltségi  tartalmon  mért  azonos  típusú  összefüggések  
felismerésének,  alkalmazásának  eredményei.  

A  táblázatok  első  oszlopában  az  előtesztek,  második  oszlopában  az  utótesztek,  végül  
harmadik  oszlopában  a  két  teszt  együttes  eredménye  szerepel  összefüggéstípusok  szerint  
rendezve.  Az egyes  összefüggéstípusok esetében  a 2. sorban  rendre  feltüntettük  az  előteszt,  
illetve az utóteszt  átlageredményét  is.  

A  4.38.-4.40.  cibrák  a  4.25.  és  4.26.  táblázatok  adatait  jelenítik  meg  szemléletesen.  
Az  ábrákon  az  első  két  oszlop  mindig  a  kísérleti,  az  azt  követő  két  oszlop  pedig  a  
kontrollcsoport  ugyanazon  analógiás  összefüggéstípus  felismerését  és  alkalmazását  
megkövetelő  feladatokban elért  eredményeit  mutatja be az elő- és az utómérés  során.  
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4.38.  ábra  
A Szóanalógiák  részteszt  feladatainak  teljesítménye  összefüggéstípusok  szerint,  a  kísérleti  
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4.39.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás  teszt feladatainak  teljesítménye  összefüggéstípusok  szerint,  a  

kísérleti  és  a kontrollcsoportban,  az  elő-  és  utóteszten  
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A  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  eredményeinek  összehasonlítása  megerősíti  a  
program  pozitív  hatását.  Látható,  hogy  az  utóteszten  a  kísérleti  csoport  a  biológia  
tantárgyi  tartalmú  szóanalógia  feladatok  megoldásában  nyolc  összefüggéstípus  (halmazba  
tartozás,  rész-egész,  időrend,  ok-okozat,  ellentét,  szinonima,  átalakulás,  hely)  esetén  
szignifikánsan  magasabban  teljesített,  mint  a  kontrollcsoport.  Az  előteszten  csak  két  
összefüggéstípus  (halmazba  tartozás,  ellentét)  felismerése,  alkalmazása  során  mutatott  a  
kísérleti  csoport  szignifikánsan magasabb  teljesítményt  (4.26.  táblázat  és  4.39.  ábra).  

Az  általános  műveltségi  tartalmon  mért  szóanalógia  feladatok  esetében  az  utóteszten  
csak  egy  összefüggéstípus  (hely)  esetén  teljesítettek  jobban  a  kísérleti  csoport  tagjai,  pedig  
az  előteszten  három  összefüggéstípus  (ellentét,  azonos  halmaz  tagjai  és funkcionális  rész-
egész)  esetében  is  magasabb  teljesítményt  mutattak  (4.25.  táblázat  és  4.38.  ábra).  Ennek  
valószínűsíthető  oka  az,  hogy  általános  műveltségi  tartalmon  az  analógiás  gondolkodás  
spontán  fejlődése  önmagában  is  jelentős  a  vizsgált  életkorban,  illetve  hogy  eléri  a  
fejleszthetőség határát.  Továbbá  felvetődik  az  a lehetőség  is, hogy  az Induktív  gondolkodás  
teszt  e  résztesztje  ebben  az  életkorban  már  nem  tud  eléggé  differenciálni  a  képességet  
illetően  a  tanulók  között.  E  probléma  tisztázása  a  felvetett  lehetőségek  további  
vizsgálatának  tárgyát  képezheti.  

A  különböző  összefüggések  szerint  összegzett  teljesítményeket  a  kétféle  tartalom  
esetén  a  4.40.  ábrán  együtt  ábrázoltuk.  Az  ábráról  leolvasható  a  tartalom  befolyásoló  
szerepe  az  azonos  összefüggéstípusok  felismerése,  alkalmazása  (gondolkodási  műveletek)  
esetében.  A  halmazba  tartozás,  az  ok-okozat,  az  átalakulás  és  az  azonos  halmaz  tagjai  
típusú  összefüggések  esetében  az  általános  műveltségi  tartalmú  feladatokban,  míg  az  
időrend,  az  ellentét  és  a  funkcionális  rész-egész  összefüggések  esetében  a  biológia  
tantárgyi  tartalmon  nyújtottak  a tanulók  szignifikánsan  magasabb  eredményt.  
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Az  eredmények  azt  mutatják,  hogy  a  nehezebb  összefiiggéstípusokat  általános  
műveltségi  tartalmon  ismerik  fel  és  alkalmazzák  jobban  a  tanulók.  Biológia  tantárgyi  
tartalmon  elsősorban  a  tantárgy  céljaként  kitűzött  összefüggéstípusokról  mondható  el  
ugyanez.  Ennek  oka  feltételezhetően  az,  hogy  az  általános  műveltség  részének  tekinthető  
fogalmak  ismertebbek  a  tanulók  számára,  így  kevésbé  jelentenek  korlátot  a  relációk  
felismerésében  és  átvitelében.  A  biológia  tantárgyi  tartalmon  elért  magasabb  
teljesítményekhez pedig  feltehetően  az adott összefüggések megértetésére  irányuló  tanítás  
és a tudatos gyakorlás hatása járult hozzá. 

A feladatok  (itemek)  teljesítménye  (%p-ban) az  analógiás  összefüggések  altípusai  szerint  
különböző tartalmakon 

Az  előző  részben  megvizsgált  összefüggéstípusok  némelyike  esetében  különböztek  a  
feladatok egymástól  az összefüggés felismerésének és  alkalmazásának  iránya  tekintetében  
is.  A  halmazba  tartozás  összefüggés  esetében  a  második  analógiapár  megadott  tagjához  
egy  magasabb  rendű  vagy  egy  alacsonyabb  rendű fogalmat  kellett  megnevezni.  A  rész-
egész  összefüggés esetében  az  egész  vagy  a  rész,  az  időrend  esetében  az  előbbi  vagy az  
utóbbi,  ok-okozati  összefüggés  esetében  az  ok  (feltétel)  vagy  az  okozat  (következmény)  
megnevezését követelte meg a feladat. Az átalakulás összefüggés  esetén csak  az amivé lesz 
típusú  összefüggés fordult  elő  a  feladatokban,  az  amiből  lesz  típusra  nem  volt  példa.  Az  
ellentét,  szinonima,  funkció,  hely,  azonos  halmaz  tagjai  és  funkcionális  rész-egész  
összefüggéstípusok  esetében  nem  különíthetők  el  a  tárgyalt  szempontból  altípusok.  Az  
azonos  halmaz  tagjai  összefüggés  esetében  a  megadott  fogalommal  azonos  rendű  
(mellérendelő)  fogalmat  kellett  megadni,  míg  a  funkcionális  rész-egész  összefüggés  
esetében  egy funkcionális  analógiát  kellett  kiépíteni.  Megvizsgáltuk  tehát  azt  is,  hogy  a  
fent leírt szempontból különböznek-e  az analógiafeladatok eredményei  (lásd  4.27.  és 4.28. 
táblázat). 

Az  eredmények  igazolták  a  biológiatanítás  során  sokszor  tapasztalt  jelenséget,  
nevezetesen  azt,  hogy  a  tanulók  ugyanazt  az  összefüggést  nem  biztos,  hogy  oda-vissza  
tudják alkalmazni  (pl.  feltétel  következmény,  következmény -»  feltétel; ok -»  okozat,  
okozat -» ok; rész  —» egész, egész -» rész; előd  —» utód, utód  —>• előd; stb.). 

Tartalomtól függetlenül  nehezebbnek  mutatkozott  az  alacsonyabb  rendű  fogalom  
megnevezése,  a magasabb  rendű  fogalomhoz képest,  valamint  az  utóbbi  megnevezése,  az  
előbbihez  képest.  Az  emlékezet  kutatását  végző  vizsgálatok  is  kimutatták,  hogy  például  
egy  történet  esetén  jobban  emlékezünk  a  hierarchia  magasabb  szintjén  lévő  szerkezeti  
elemekre  (Pléh,  1986).  Arra  vonatkozóan,  hogy  az  utóbbi  megnevezése  miért  okozhat  
problémát,  csak  sejtésünk  van.  Valószínű  azért,  mert  ahhoz,  hogy  egy  folyamat  
szakaszainak,  lépéseinek  időrendi  sorrendjét  felismerjük,  az  utóbbi  megnevezése  esetén  
látni  kell  az  egész  folyamatot  (előre  való  haladás),  míg  az  előbbi  megnevezése  esetén  
(vissza felé való haladás) könnyebb a következtetés. 

Altalános  műveltségi  tartalmon  (4.27.  táblázat)  a  rész  megnevezése,  míg  biológia  
tantárgyi  tartalmon  (4.28.  táblázat)  az  egész  megnevezése  bizonyult  nehezebbnek.  Ez  a  
tapasztalati  tény jól  magyarázható  azzal,  hogy  a  gyerekek  a  mindennapokban  általában  a  
dolgokkal, jelenségekkel,  mint  komplex  egészekkel  találkoznak.  Biológiaórákon  azonban  
az  új  anyag  feldolgozása  során  elsősorban  a  részekre  bontás  (analízis)  műveletét  
alkalmazzuk,  idő  hiányában  sokszor  elmaradnak  a rész-összefoglalások  vagy  az  óra  végi  
összefoglalások,  illetve  tanév  végén  az  ismétlő  órák,  amelyek  alkalmat  jelentenének  a  
szintézisre,  a  részek  és  az  egyes  témák  közötti  összefüggések  megláttatására.  Például  a  
tananyagot az egyes életjenségek szerint tanítva a tanulók nem látták egészben a növények, 
állatok,  illetve  az  ember  szervezetének  felépítését,  működését.  Ebből  tanulva,  az  új  
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tantervek  (NAT,  kerettantervek)  már  az  élőlények  nagy  csoportjai  (növények,  állatok,  
ember,  gombák, baktériumok,  vírusok)  szerint  rendezik  a tananyagot. 

Ha  az  eredményeket  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban  elemezzük,  láthatjuk  a  
program  hatását  ebben  a  vonatkozásban  is.  A  4.27  és  4.28.  táblázatok  eredményeit  
összevetve  megállapítható,  hogy  a  terület-specifikus  fejlesztés  eredményeként  biológia  
tantárgyi  tartalmon  az  utóteszt  eredményei  több  összefüggéstípus  esetében  mutatnak  
szignifikáns  különbséget  a  kísérleti  csoport  javára.  Ez  ugyancsak  igazolja  a  tudatos,  
célirányos  gyakorlás  eredményességét.  

4.27.  táblázat.  A  szóanalógia  feladatok  (itemek)  teljesítménye  (%p-ban)  az  analógiás  
összefüggések  altípusai  szerint  általános  műveltségi  tartalmon  

Összefüggés 
típusa 

(feladat 
sorszáma) 

Előmérés Utómérés Ossz. Összefüggés 
típusa 

(feladat 
sorszáma) 

Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

Ossz. 

Magasabb 
rendű  fogalom  
megnevezese 

Cl., 3.) 

87,22 93,60 94,26 92,35 

92,03 

Magasabb 
rendű  fogalom  
megnevezese 

Cl., 3.) 
90,70 93,24 92,03 

Alacsonyabb 
rendű  fogalom 
megnevezése 

(2.) 

81,25 71,56 90,71 88,04 

82,51 

Alacsonyabb 
rendű  fogalom 
megnevezése 

(2.) 
75,97 89,29 82,51 

Az  egész  
megnevezése 

(6.) 

69,32 69,67 83,06 79,43 
75,315 

Az  egész  
megnevezése 

(6.) 69,51 81,12 
75,315 

A rész  
megnevezése 

(4.,  5.)  

67,61 59,95 78,97 77,75 
70,88 

A rész  
megnevezése 

(4.,  5.)  63,44 78,32 
70,88 

Az  előbbi  
megnevezése 

(8.) 

54,55 61,61 75,96 77,03 
67,47 

Az  előbbi  
megnevezése 

(8.) 58,40 76,53 
67,47 

Az  utóbbi  
megnevezése 

(7.,  9.)  

35,80 32,23 42,90 43,78 
38,61 

Az  utóbbi  
megnevezése 

(7.,  9.)  33,85 43,37 
38,61 

Az  ok  
megnevezése 

(10.,  11.)  

74,72 71,80 81,97 78,47 
76,66 

Az  ok  
megnevezése 

(10.,  11.)  73,20 80,11 
76,66 

Az  okozat  
megnevezése 

(12.) 

82,95 81,99 85,25 89,95 
85,10 

Az  okozat  
megnevezése 

(12.) 82,43 87,76 
85,10 

Megjegyzés: 
A  dőlt  betűvel  jelzett  teljesítmények  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  szignifikánsan  
különböznek.  Az  aláhúzással  jelzett  teljesítmények  szignifikánsan  magasabbak,  mint  az  
adott  analógiás összefüggés másik  altípusa esetén  az adott  tartalmon.  
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4.28.  táblázat.  A  szóanalógia  feladatok  (itemek)  teljesítménye  (%p-ban)  az  analógiás  
összefüggések  altípusai  szerint  biológia  tantárgyi  tartalmon  

Összefüggés 
típusa 

(feladat 
sorszáma) 

Előteszt Utóteszt Össz. Összefüggés 
típusa 

(feladat 
sorszáma) 

Kísérleti Kontroll Kísérleti Kontroll 

Össz. 

Magasabb  rendű  
fogalom 

megnevezése 
Cl., 3;  1)  

77,00 68,00 77,00 76,00 

74,00 

Magasabb  rendű  
fogalom 

megnevezése 
Cl., 3;  1)  

72,00 76,00 74,00 

Alacsonyabb 
rendű  fogalom 
megnevezése 

(2.; 2.,  3.)  

63,00 62,00 68,00 53,00 

61,50 

Alacsonyabb 
rendű  fogalom 
megnevezése 

(2.; 2.,  3.)  
63,00 60,00 61,50 

Az  egész  
megnevezése 

(6.) 

47,00 38,00 71,00 60,00 

53,50 

Az  egész  
megnevezése 

(6.) 42,00 65,00 53,50 
A rész  

megnevezése 
(4.,  5.)  

73,00 70,00 82,00 76,50 

75,00 

A rész  
megnevezése 

(4.,  5.)  71,00 79,50 75,00 
Az  előbbi  

megnevezése 
(8.; -) 

89,00 89,00 — — 

89,00 

Az  előbbi  
megnevezése 

(8.; -) 89,00 — 89,00 
Az  utóbbi  

megnevezése 
(7., 9.; 7.,  8.,  9.) 

61,50 55,50 63,33 52,66 

57,67 

Az  utóbbi  
megnevezése 

(7., 9.; 7.,  8.,  9.) 58,00 57,33 57,67 
Az  ok  

megnevezése 
(-) 

— — — — Az ok  
megnevezése 

(-) — — 

Az  okozat  
megnevezése 
(10.,  11.,  12.)  

81,00 78,33 68,66 54,66 

70,50 

Az  okozat  
megnevezése 
(10.,  11.,  12.)  80,00 61,00 70,50 

Megjegyzés: 
A  dőlt  betűvel  jelzett  teljesítmények  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  szignifikánsan  
különböznek.  Az  aláhúzással  jelzett  teljesítmények  szignifikánsan  magasabbak,  mint  az  
adott  analógiás  összefüggés  másik  altípusa  esetén  az  adott  tartalmon.  A  feladatok  
sorszámának  megadásánál  az  elő-  és  az  utóteszt  azonos  típusú  feladatait  pontos  vesszővel  
választottuk  el, ha azok különböztek  a két mérés  során.  

A Szóanalógiák  és  az Analógiás  gondolkodás  tesztek feladatainak  disztraktorelemzése  

Disztraktoranalízissel  megadható,  hogy  a  nem  jó  választ  adó  tanulók  milyen  arányban  
választották  a  különböző  disztraktorokat  (helytelen  válaszalternatívákat).  Annak  elemzése,  
hogy  nem  helyes  megoldás  esetén  a  tesztfeladatok  válaszalternatívái  közül  melyiket  
választották  a tanulók,  választ  adhat  arra  a kérdésre,  hogy  mivel  keverik  a  tanulók  a  helyes  
választ,  illetve  mi  lehet  a téves  válaszadás  oka.  
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Feleletválasztó  típusú  feladatoknál  általában  három-négy  disztraktort  tartanak  
ideálisnak.  A  Szóanalógiák  részteszt  esetében  négy,  míg  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
esetében három disztraktort  alkalmaztunk.  A disztraktorok kiemelhetnek néhányat  az adott 
problémára  vonatkozó  lehetőségek  közül,  ugyanis  a  disztraktorokba  beépíthetők  a  
legjellegzetesebb  hibatípusok.  Ezzel  a  lehetősséggel  mi  is  éltünk.  Az  Analógiás  
gondolkodás  teszt  válaszalternatíváinak  megválasztásakor  figyelembe  vettük  az  adott  
fogalommal  kialakítható  más  összefüggéseket  is.  Gyakran  alkalmaznak  a  helyes  mellé  
hasonló  alakú vagy hangzású  disztraktorokat  is.  Olyanokat,  amelyek  elbizonytalaníthatják  
az  ismereteikben  bizonytalan  válaszadókat.  Erre  is  találunk  tesztünkben  példát.  
Figyelembe  kell  azonban  venni,  hogy  azok  a  disztraktorok,  amelyek  nyilvánvalóan  
hamisak,  rontják  a  teszt  reliabilitását.  Nehéz  teljesíteni,  hogy  a  disztraktorok  azonos  
valószínüségüeknek  tűnjenek  azok  számára,  akik  nem  tudják  a  helyes  választ,  minden  
esetre kerülni kell a disztraktorok közötti nagy hosszúságbeli  különbséget.  

Elemzésünk  az  alábbiakban  arra  irányul,  hogy megvizsgáljuk,  a  tartalomnak  milyen  
szerepe  van  a  hibázás  szempontjából,  kimutathatók-e  tartalomtól függetlenül  előforduló  
hibatípusok. 

Mindkét  teszt  esetében  feladatonként  részletesen  elemeztük  a  tanulók  helytelen  
válaszainak megoszlását. Az elemzés során tartalomtól függetlenül  hasonló hibatípusokkal  
találkoztunk.  A  hibázások  feltételezhető  okát  tekintve  négy  hibakategóriát  sikerült  
azonosítanunk.  A következőkben mindkét  tesztből néhány jellegzetes példával  illusztrálva  
mutatjuk  be  ezeket.  A  példák  bemutatásánál  minden  esetben  megadjuk  a  második  
(kiegészítendő)  analógiapár  megadott  kifejezését  (dőlt  betűvel),  majd  a  helyes  választ,  
végül  pedig  a  tanulók  által  adott  helytelen  válaszalternatívát  (aláhúzott  betűvel).  Az  
analógiás  összefüggéstípus megnevezését  zárójelben tüntettük  fel. A tesztre  és  a feladatra 
való  hivatkozást  a  felsorolás  végén  zárójelben tettük  meg  (VA  =  Szóanalógiák  részteszt,  
AN  =  Analógiás  gondolkodás  teszt;  az  ezt  követő  arab  számok  a  feladatok  sorszámát  
jelölik a teszten belül). 

1.  A megszokott kapcsolat preferálása 

Gyakori,  hogy  a  hibázó  tanulók  a  megadott  kifejezéshez  a  hétköznapokban  leginkább  
asszociálható válaszalternatívát  választják, nem veszik  figyelembe  a megadott  analógiapár  
fogalmai között  lévő összefüggést. Valószínű, hogy  az ilyen típusú hibát  elkövető  tanulók  
tudásreprezentációiban  a fogalmak összetartozásának  alapját a dolgok, jelenségek  együttes  
előfordulása, egybetartozóként való észlelése, a megszokottság képezi. 

Például: 
•  Kutya -  állat (halmazba tartozás) -  kutvaól vagy macska (VA1) 
•  Fűszer -  bors (halmazba tartozás) -  étel (VA2) 
•  Ceruza -  íróeszköz (halmazba tartozás) -  papír vagy radír (VA3) 
•  Könyvtár -  könyv (rész-egész) -  kölcsönzés vagy olvasás (VA5) 
•  Kémény -  ház (rész-egész) -  füst vagy tégla (VA6) 
•  Ősz -  tél (időrend) -  szüret (VA7) 
•  Utazás -  megérkezés (időrend) -  kirándulás (VA9) 
•  Tanulás -  tudás (ok-okozat) -  lecke vagy gondolkodás (VA12) 
•  Széles  -  keskeny  (ellentét)  -  hosszú  (VA14)  A  népdalokban  együtt  használt  

kifejezések (lásd pl. „Jaj, de széles, jaj, de hosszú az az út . . . " kezdetű népdalt). 
•  Láb -  helyváltoztatás (funkció) -  cipő (VA19) 
•  Cipő -  nadrág (azonos halmaz tagjai) -  cipőkanál  (VA24) 
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•  Táplálkozás -  életjelenség (halmazba tartozás) -  fejlődés (AN1,  előmérés)  
•  Tüdő -  léghólyagok (rész-egész) -  gázcsere (AN4, előmérés, utómérés) 
•  Tojás -  lágy héj (rész-egész) -  madár (AN5, előmérés) 
•  Fehérvérsejt  -  vér  (rész-egész)  -  harc  a  kórokozók  ellen  (AN6,  előmérés,  

utómérés) 
•  Anyaglebontás  -anyagfelépítés (ellentét) -  emésztés (AN14, előmérés, utómérés) 
•  Fehérje  -  szénhidrát  (azonos  halmaz  tagjai)  -  tápanyag  vagy  aminosav  (AN25,  

utómérés) 
•  Bőr -  vér (azonos halmaz tagjai) -  védővonal vagy érzékszerv (AN26, utómérés) 

2.  Bizonytalan  ismeretek  

Előfordul  az  is,  hogy  a  tanulók  bizonytalanok  biológiai  ismereteikben,  ezért  a  fogalmi  
viszonynak  megfelelő,  de  tudományosan  helytelen  kifejezést  választják.  Hasonló  jellegű  
hiba  általános  műveltségi  tartalmon  akkor  fordul  elő,  ha  a  feladatban  szereplő  köznapi  
vagy  az  általános  műveltség  elemét  képező  fogalom  pontos  jelentésével  nincsenek  
tisztában  a tanulók.  Feltehetően  a jelentés  értelmezése,  megértése  nélkül  memorizálták  a  
szóban forgó ismereteket, így könnyen elbizonytalanodnak,  amikor választaniuk kell. 

Például: 
•  Mondat  -  szó  (rész-egész,  a  rész  megnevezése)  -  szöveg  vagy  beszéd  (az  egész  

megnevezése!)  A  tévesztés  oka  lehet  a  helyiség  és  a  helység  szavak  jelentésének  
keverése,  nem  pontos  ismerete,  továbbá  a  nyelvtani  ismeretek  hiánya  (a  mondat,  
beszéd,  szó,  gondolat,  szöveg  fogalmak jelentésének  és  a  közöttük  lévő  fogalmi  
viszonyok ismeretének hiánya) (VA4) 

•  Ló-  páratlan ujjú patás (halmazba tartozás) -  páros uiiú patás (AN3, előmérés) 
•  Verőér sérülése  -  lökésszerűen  spriccelő  vér  (ok-okozat)  -  széles  sugárban  folyó  

vér (AN10, előmérés, utómérés) 
•  Lárva  -  báb  (átalakulás)  -  kifejlett  rovar  (eggyel  magasabb  rendű  fogalom  

megnevezése) (AN20,  előmérés)  
•  Környéki  idegrendszer -  dúc (rész-egész) -  idegpálya (AN5, utómérés) 
•  Távolra  nézés  -  laposabb  lencse  (ok-okozat)  -  domborúbb  lencse  (AN11,  

utómérés) 
•  Paraszimpatikus  idegrost  beidegzése  -  bélműködés  gyorsulása  (ok-okozat)  -

vércukorszint  emelkedése  vagy  koszorúerek  tágulása  vagy  vegetatív  beidegzés  
(AN12, utómérés) 

•  Verőér -  artéria (szinonima) -  véna vagy aorta (AN16, utómérés) 
•  Középfül  -  hallócsontok (hely) -  csiga (AN22, utómérés) 

3.  Hibás összefüggés-felismerés  és/vagy alkalmazás 

A  hibázás  oka  lehet  az  is,  hogy  a  tanulók  helytelenül  ismerik  fel  és/vagy  alkalmazzák  a  
második analógiapár megadott  fogalmára az első analógiapár fogalmai közötti viszonyt. Ez 
a  hibatípus  a  feladat  által  megkövetelt  gondolkodási  műveletek  alkalmazásának  alacsony  
szintjére,  illetve  a  dolgok,  jelenségek  közötti  összefuggéstípusok  nem  kellő  ismeretére  
és/vagy  elégtelen  alkalmazására  hívja  fel  a  figyelmet.  Természetesen  a  feladatmegoldás  
rossz stratégiája is előidézheti a hibás válaszadást. 

190 



Például: 
•  Kutya  -  állat  (halmazba tartozás, magasabb rendű fogalom megnevezése)  -  tacskó  

(alacsonyabb rendű fogalom megnevezése!)  (VA1)  
•  Fűszer  -  bors  (halmazba  tartozás,  alacsonyabb  rendű  fogalom  megnevezése)  -

növény (magasabb rendű fogalom megnevezése!)  (VA2) 
•  Ceruza -  íróeszköz  (halmazba  tartozás,  magasabb  rendű  fogalom megnevezése)  -

szerszám  (a  szükségesnél  eggyel  magasabb  rendű  fogalom  megnevezése)  vagy  
ácsceruza (alacsonyabb rendű fogalom megnevezése!)  (VA3) 

te 

•  Osz  -  tél  (időrend)  -  évszak  (halmazba  tartozás,  magasabb  rendű  fogalom  
megnevezése)  (VA7)  

•  Mosás  -  áztatatás  (időrend,  az  előbbi  megnevezése)  -  szárítás  vagy  vasalás  (az  
utóbbi  megnevezése!)  vagy  munka  (halmazba  tartozás,  magasabb  rendű  fogalom  
megnevezése!)  (VA8) Az áztatás kifejezés az  automata mosógépek  világában  nem 
biztos, hogy minden gyerek által ismert. 

•  Utazás  -  megérkezés  (időrend,  az  utóbbi  megnevezése)  -  elindulás  (az  előbbi  
megnevezése!)  (VA9) Az első analógiapárban szereplő szántás  és vetés kifejezések 
sem biztosan ismertek a gyerekek körében. 

•  Nedvesség  -  víz  (ok-okozat,  ok  megnevezése)  -  síkos  (következmény  
megnevezése!) vagy szárazság (ellentéti  (VA10) 

•  Bánat -  öröm (ellentét) -  szomorúság (szinonima) (VA13) 
•  Széles -  keskeny (ellentét) -  vastag (szinonima) (VA14) 
•  Paripa  -  gebe (ellentét) -  szamár  (azonos halmaz tagjai) (VA15).  A tévesztés  oka  

lehet biológiai ismerethiány (a szamár más faj, mint a ló). 
•  Egyedüllét  -  magány  (szinonima)  -  szomorúság  (ok-okozat,  a  következmény  

megnevezése) vagy együttlét (ellentét) (VA16) 
•  Kályha -  meleg (funkció) -  fűtőtest (azonos halmaz tagjai) (VA18) 
•  Láb -  helyváltoztatás (funkció) -  lábujj (rész-egész, a rész megnevezése)  (VA19)  
•  Liszt  -  kenyér  (átalakulás,  amivé  lesz  megnevezése)  -  búza  vagy  gabona  (amiből  

lesz megnevezése!)  (VA20)  
•  Must  -  bor  (átalakulás,  amivé  lesz  megnevezése)  -  szőlő  (amiből  lesz  

megnevezése!)  (VA21)  
•  Must  -  bor  (átalakulás,  amivé  lesz)  -  ital  (halmazba  tartozás,  magasabb  rendű  

fogalom megnevezése)  (VA21)  
•  Műhely -  gép (hely) -  munka vagy javítás (funkció) (VA23) 
•  Láb  -  kéz  (azonos  halmaz  tagjai)  -  futás  (funkció),  mozgásszerv  (halmazba  

tartozás,  magasabb  rendű  fogalom  megnevezése)  vagy  lábujj  (rész-egész,  a  rész  
megnevezése)  (VA25) 

•  Búza  -  rozs  (azonos  halmaz  tagjai)  -  liszt  (átalakulás,  amivé  lesz  megnevezése)  
vagy  gabona,  illetve  élelmiszer  (halmazba  tartozás,  magasabb  rendű  fogalom  
megnevezése)  (VA26)  

•  Magnetofon  -  hangszóró  (funkcionális rész-egész)  -  tranzisztor,  mikrofon,  illetve  
kazetta (rész-egész, a rész megnevezése)  (VA27) 

•  Autó  -  motor  (funkcionális  rész-egész)  -  jármű  (halmazba  tartozás,  a  magasabb  
rendű fogalom megnevezése)  (VA28)  

•  Nyelőcső  -  gyomor  (időrend)  -  tápcsatorna  (rész-egész,  az  egész  megnevezése)  
(AN9, előmérés, utómérés) 

•  Kamasz  -  ifjú (átalakulás)  -  fejlődés vagy energiaszükséglet  (tulajdonság*) (AN21, 
előmérés) 

•  Irha -  faggyúmirigy (hely) -  bőralja (azonos halmaz tagjai) (AN22, előmérés) 
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•  Nyál  -  hasnyálmirigy  váladéka  (azonos  halmaz  tagjai)  -  emésztőnedv  (halmazba  
tartozás) (AN25, előmérés) 

•  Madarak  -  emlősök  (azonos  halmaz  tagjai)  -  gerincesek  (halmazba  tartozás)  
(AN26, előmérés) 

•  Emésztőnedv  -  hasnyál  (halmazba  tartozás)  -  emésztőenzim  (rész-egész)  (AN3,  
utómérés) 

•  Vér -  anyagszállítás (funkció) -  keringési rendszer (rész-egész) (AN18, utómérés) 
•  Vörösvértest  -  fehérvérsejt  (azonos  halmaz  tagjai)  -  oxigénszállítás  (funkció)  

(AN24, utómérés) 

4.  Konkretizálás  hiánya 

Az is előfordul, hogy egyes tanulók nem tudják az általános ismereteket,  sémákat az adott,  
konkrét  szituációra  vonatkoztatni.  A jelenség  értelmezéséhez  figyelembe kell  venni,  hogy 
bár  gondolkodási  sémáink  nagymértékben  terület-specifikusak,  megjelennek  az  ezekből  
képzett általános sémák is, amelyek  az előbbi  sémák között létesítenek kapcsolatokat.  Egy 
konkrét  feladat  megoldásakor  fel  kell  ismerni,  hogy  létezik-e  a  megoldáshoz  szükséges  
(terület-specifikus  vagy  általános)  sémánk,  fel  kell  azt  idézni,  majd  alkalmazni  kell  az  
adott, konkrét  szituációra,  esetre. Általános séma alkalmazása esetén ez úgy történik, hogy 
az  általános  séma  hézagait  töltjük  ki  a  konkrét  eset  releváns  információelemeivel.  A  
hibázás  oka  a  fent  leírt  folyamat  valamely  (vagy  egyszerre  akár  több)  részlépésének  
helytelen kivitelezése lehet. 

Például: 
•  Ideghártya -  pálcikák (funkcionális rész-egész) -  receptorok (AN28, utómérés) 

Mivel  a  Szóanalógiák  részteszt  az  elő-  és  az  utómérés  során  azonos  volt,  így  
megfigyelhetjük  a  változást  is,  mely  az  előméréstől  az  utómérésig  eltelt  idő  alatt  
bekövetkezett. Azt  tapasztaltuk,  hogy egy éves tanítás, illetve az érés eredményeként  nőtt a 
jó  választ adók  és csökkent  a rossz  választ adók száma  (főleg a hétköznapokban  szorosan  
összetartozó dolgokjelenségek  esetében). Ez magyarázható  egyrészt  azzal, hogy a tanulók 
jobban  figyelnek  a  megadott  analógiapár  közötti  összefüggés  azonosítására  és  
alkalmazására, másrészt  azzal, hogy tudásreprezentációikban az érés és a formális  oktatás  
révén egyre inkább előtérbe kerülnek a szavak, kifejezések jelentésén  alapuló  kapcsolatok.  

Az  Analógiás  gondolkodás  teszt  eredményei  továbbá  azt  mutatják,  hogy  a  
biológiatanítás  céljaként  kitűzött  rész-egész, funkció,  funkcionális  rész-egész,  ok-okozat,  
hely típusú összefüggéseket jó  eredménnyel ismerik fel  és alkalmazzák a tanulók. Gyengébb 
eredményeket produkálnak  a szinonima,  halmazba  tartozás,  időrend  és  átalakulás  típusú  
összefüggések  vonatkozásában.  A  leggyengébb  eredmények  az  azonos  halmaz  tagjai  
összefüggés  esetében  születtek.  Ezek  az  eredmények  megerősítik  a  korábbi  mérések  -
például  a biológia  alapfogalmak fejlődésének vizsgálata -  során tapasztaltakat  (lásd  Nagy 
L-né,  1996,  1999a).  A  részben,  vagy  teljesen  megegyező feladatok  esetében  az  utómérés  
során  minden  esetben  magasabb  teljesítményt  értek  el  a  tanulók.  Ez  egyrészt  a  tesztelés  
során  szerzett  tapasztalatoknak,  másrészt  pedig  a kísérleti  programban  részt  vevő  tanulók  
jobb  teljesítésének  köszönhető.  A  második  megállapítást  igazolja  a  kísérleti  és  a  
kontrollcsoport  eredményének összevetése is. 
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A Szóanalógiák részteszt és az Analógiás gondolkodás teszt feladatainak  klaszteranalízise  

Elvégeztük  a  Szóanalógiák  résztesztek  és  az Analógiás  gondolkodás  tesztek  hierarchikus  
klaszteranalizisét  is. A feladatok közötti korrelációkat fagráfokon  ábrázoltuk.  

A  diagnosztikus  elemzés  interpretációs  fázisában  elvégzett  strukturális  elemzés  
rendkívül  hasznos  lehet  a  képességek  és  a  tudás  mérésében  és  azok  fejlesztése  
szempontjából.  Segítségével  kimutatható,  hogy  melyek  a  vizsgált  tudás  és  képesség  
fejlődésének problémái,  illetve  milyen  sajátos tudás,  illetve  képességstruktúra  alakul  ki  a  
fejlődés során, esetleg annak zsákutcájaként. 

A  klaszteranalízis  kifejezetten  strukturális  vizsgálatokra  kidolgozott  kvantitatív  
statisztikai módszer. Az objektumok olyan csoportosítását  keresi,  amelyekre igaz, hogy az 
objektum  egy  és  csakis  egy  csoporthoz  tartozik,  és  azokhoz  az  objektumokhoz  hasonló,  
amelyekkel  egy klaszterbe került,  míg  a többi  klaszterbe  tartozó  objektumtól  különbözik.  
Alkalmas  például  arra,  hogy  igazoljuk  egy  többváltozós  adathalmaz  általunk  feltételezett  
struktúrájának  meglétét.  A  hierarchikus  klaszteranalízis  esetében  az  adatok  elemzése  
alapján, összevonással alakulnak ki az osztályok. 

Mi is ezt a módszert alkalmaztuk  abból a célból, hogy megvizsgáljuk,  a Szóanalógiák 
résztesztek  és  az Analógiás  gondolkodás  teszek feladatai  vajon  az  analógiás  összefüggés  
típusa  szerint  tartoznak-e  össze,  képeznek-e  csoportokat,  klasztereket,  vagy  valamilyen  
más,  azonosítható  szempont  szerint.  Vagyis  azt  ellenőriztük,  hogy  a  különböző  tartalmú  
feladatok  kapcsolatrendszerében  ugyanaz a hierarchia tükröződik-e.  Továbbá a kísérleti  és 
a kontrollcsoport  eredményeit  összehasonlítva  vizsgáltuk,  hogy a program  eredményeként  
kimutatható-e a klaszterek várt irányba történő átrendeződése.  

A feladatok kategorizálását  az analógiás összefüggés típusa  szerint  a 4.2.2.3. fejezet, 
4.6. táblázatában mutattuk be. A feladatok sorszáma azonos volt mindkét tesztben,  az elő-
és utómérés során egyaránt. Az összefüggések egyezése miatt azt vártuk, hogy a kétféle teszt 
azonos  sorszámú feladatai  az  eredmények  alapján  is  hasonlóan  tartoznak  össze,  hiszen  
azonos gondolkodási  műveleteket működtetnek. 

Az  elemzést  a  korrelációs  mátrixból  kiindulva  (ún.  complete  linkage  eljárást  és  a  
centroid  módszert  használva)  végeztük  el.  Ennél  a  módszernél  minden  klasztemek  
kiszámítjuk  a  centroidját,  vagyis  az  objektumok  átlagát,  s  ezek  távolságát  tekintjük  a  
klaszter  távolságának  (Nahalka,  1996).  Az  elemzés  eredményeként  kapott  fagráfokról  
(dendrogamok)  leolvashatók,  hogy  az  egyes változók,  illetve  a változók  osztályai  hogyan  
és  milyen  szorosan  kapcsolódnak  egymáshoz.  A  klaszteranalízis  tehát  a  pszichikus  
rendszerek  (ismeretek,  készségek)  kapcsolatait  tükrözi.  Arra  vonatkozóan  nyújt  
információt,  hogy  mely  feladatok  megoldásához  szükségesek  azonos  vagy  hasonló  
ismeretek, készségek. 

A  Szóanalógiák  résztesztek  és  az Analógiás  gondolkodás  tesztek  (elő-  és  utómérés)  
feladatai  (itemei)  közötti  korreláción  alapuló  hierarchikus  klaszteranalízis  vizsgálatok  
eredményei  megerősítik,  hogy  a  tanulók  nem  minden  esetben  ismerik  fel  helyesen  a  
megadott  analógiapár  két  kifejezése közötti  viszonyt,  és/vagy nem minden  esetben tudják 
azt  a második  analógiapár  megadott  kifejezésére alkalmazni.  Ez  azt  eredményezi,  hogy a 
klaszterek  nem  egyértelműen  mutatják  az  analógiás  összefüggések  típusai  (gondolkodási  
műveletek) alapján való  elrendeződést.  

A  feladatok  kapcsolatrendszere  tehát  csak  részben  felel  meg  annak,  amit  vártunk.  
Például a Szóanalógiák részteszt  esetében az 1. és a 3. feladat  (halmazba tartozás), az 5. és 
6. feladat  (rész-egész),  a  7.  és  a  8. feladat  (időrend),  valamint  a  24.,  25.  és  26.  feladat  
(azonos halmaz tagjai) szorosan  összetartoznak. Az Analógiás gondolkodás  teszt  esetében 
ugyanez mondható el az 1. és a 2. (halmazba tartozás), az 5. és a 6. (rész-egész), a 13. és a 
15. (ellentét), a 20. és a 21  (átalakulás), a 24., 25. és 26.  (azonos halmaz tagjai), valamint 
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a 27. és 28.  (funkcionális  rész-egész) feladatokról.  A többi összefüggéstípus esetében nem 
ilyen  egyértelmű  a  feladatok  összetartozása.  A halmazba  tartozás,  a  rész-egész,  illetve  a  
funkcionális rész-egész összefüggéseket, továbbá az átalakulás, az időrend, a hely és az ok-
okozat  típusú  összefüggéseket  nem  minden  esetben  tudják  határozottan  elkülönítem  
egymástól  a  tanulók.  Ugyanez  tapasztalható  a  szinonima  esetében  is.  A  kapott  
eredményekhez hozzájárulhatott az is, hogy a biológia tantárgyban kiemelt hangsúlyt kap a 
rész-egész,  a  struktúra-funkció  és  az  ok-okozat  típusú  összefüggések  megláttatása.  
Továbbá  az,  hogy  a  fogalmak  tanításakor  és  a  tanári  magyarázatokban  a  példák  
alkalmazásakor  fontos szempontként jelennek  meg  az  ellenpéldák,  a reprezentáns  elemek  
mellett  a kizárandó elemek is. És  akkor még nem említettük  az összehasonlító módszer  (a  
dolgok  közötti  hasonlóságok  és  különbségek  megállapítása)  gyakori  alkalmazásának  
lehetséges hatását. 

Ha  megvizsgáljuk  és  összehasonlítjuk  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  eredményeit,  
illetve a két csoport  esetén az elő- és utómérés eredményeit,  azt láthatjuk, hogy a kísérleti 
csoportban  a  klaszterstruktúra  átrendeződik,  s  inkább  hasonlít  az  elméletileg  elvárt  
struktúrához,  mint  a  kontrollcsoport  esetében, ahol  nem  történik  meg  ez  a fajta  minőségi  
változás.  Véleményünk  szerint  ez  is  a  program  hipotézist  igazolja.  A  fejlesztés  
eredményeként  a  tanulók  biztosabban  ismerik  fel  jól  a  fogalmak  közötti  viszonyokat,  
kevesebb  a  tévesztés,  letisztulnak  az  egyes  fogalmak  jelentésmezői  (fölérendelt,  
mellérendelt és alárendelt fogalmai). 

4.3.4.2. Specifikus területen belüli tartalmak -a  biológia tananyag különböző témakörei 

A Biológia tudásszintmérő tesztek feladatainak  témakörönkénti  teljesítménye 

A  tudásszintmérő  tesztek  feladatait  kategorizáltuk  a  biológia  tananyag  témakörei  szerint  
(4.31.  táblázat),  hogy  diagnosztizáljuk  e  szempontból  is  a  tanulók  biológiatudásának  
minőségét,  feltáijuk annak hiányosságait,  és megvizsgáljuk, hogyan befolyásolja az egyes 
témakörök  anyagának  absztraktsága,  nehézsége  azok  elsajátítását. A  4.29.  táblázatban  az  
elő-  és  utómérés  valamennyi  érintett  témakörét  feltüntettük,  és  ezekbe  besoroltuk  a  
tudásszintmérő tesztek feladatait. 

A 4.29. táblázatból  látható, hogy az előmérés és az utómérés tantárgyi témakörei nem 
teljesen  azonosak.  Ennek  több  gyakorlati  oka  is  van.  Az  egyik,  amit  a  mérés  
eszközrendszerének  bemutatásánál  is  említettünk,  az, hogy előmérés  során a kísérlet  ideje 
alatt  feldolgozandó  tananyag  előismereteit,  míg  az  utómérés  során  az  ez  idő  alatt  
elsajátított  ismereteket  mértük.  A  másik  ok  pedig  a  helyi  tantervek  különbözőségében  
rejlik. A kísérletben részt  vett  osztályok nem egyforma sorrendben dolgozták  fel az egyes 
témaköröket,  illetve  nem  azonos  ütemben  haladtak,  ezért  csak  azokat  a  témaköröket  
lehetett  bevonni  az  utómérésbe,  amelyeket  mindenki  feldolgozott  a  program  során  az  
utómérés időpontjáig. 
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4.29.  táblázat.  A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  feladatainak  témakörök  szerinti  
csoportosítása 

Témakör A  feladatok (itemek)  sorszáma  Témakör 
Előteszt Utóteszt 

Rendszerezés A , l ,  A , 3 , B i l , B i 3 , B ] 4  — 

Alkalmazkodás A,5,  Bj5  — 

Betegség A,15 — 

Bőr Ai7, B,7,  B,8  — 

Mozgás Ax2,  A,8,  B)9,  B,10  A21, A22, B21,  B22  

Táplálkozás A,4, A,9, AilO, Ajl3a,  Bi2,  B,6,  
BI 11,  B ] 12 

A23bf, A24, A25,  B23,  B24ac,  
B28a,  B29abc  

Légzés A] 12,  A,13b,B,13  A23ae, A26, A27, B24bd,  B25,  
B28b 

Keringés A , l l ,  A,13c,B,14  A23cg,  A28, A29, A210,  B26,  
B27,  B28C, B29d,  B215  

Kiválasztás A,13d,  B,15  A23dh,  A211,  B210  

Szaporodás Aióabcde, A J  6  — 

Egyedfejlődés Aióf, A J 4 ,  B] 16 — 

Érzékelés,  idegi  
szabályozás 

— A212, A213, A214, B28d, B29ef, 
B211,B212,B213 

Hormonális 
szabályozás 

— A215,  B214  

Megjegyzés:  A  táblázatban  a  tudásszintmérő  teszt  két  változatát  az  A  és  B  betűk  jelzik,  
ezek  alsó  indexeként  feltüntetett  szám  az  elő-  vagy  utómérésre  utal  (l=előmérés,  
2=utómérés),  míg  az  ezt  követő  szám  a  feladat  sorszámát  adja meg  az  adott  tesztben.  A  
feladatok  itemeit  az  abc  kisbetűivel  jelöltük.  

A  4.30.  táblázatban  bemutatjuk  az  egyes  témakörökbe  tartozó  feladatok  
megoldásának  átlageredményeit  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban,  illetve  összesítve,  
az  előmérés  és utómérés  esetében  egyaránt.  Az  elő-  és  utómérés  témakörönként  összesített  
eredményeit  oszlopdiagramon  is szemléltetjük  (4.41.  ábra).  

Mint  az  az  eredményekből  látható  -  és  a  szakirodalomból,  valamint  saját  
tapasztalatainkból  is tudjuk  -  a  biológia  tananyagnak  a  tanulók  számára  vannak  könnyebb  
és  nehezebb;  érdekes  és  kevésbé  érdekes;  kedvelt  és  kevésbé  kedvelt  részei.  Ezt  jelzik  a  
különböző  témaköröket  lefedő  tudásszintmérő  feladatok  eltérő  átlagteljesítményei.  
Előmérés  során  a  betegség,  utómérés  során  a  légzés  témakör  feladatai  bizonyultak  a  
legkönnyebbeknek,  míg  a  kiválasztás,  illetve  a  hormonális  szabályozás  témakör  feladatai  a  
legnehezebbeknek  a  tanulók  számára,  a  kísérleti  és  a  kontrollcsoportban  egyaránt.  A  
terület-specifikus  tartalmon  belüli  különböző  ismerettartalmak  tehát  befolyásolják  a  
feladatok  teljesítményét,  mivel  elsajátításuk szintje a fent említett  okok  miatt  különbözik.  
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4.30.  táblázat.  A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek feladatainak  témakörök  szerint  összesített  
átlagteljesítménye,  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban  

Témakör Előteszt %p Utóteszt %p Összesen %p 
Témakör 

Kísérleti Kontroll Összesen Kísérleti Kontroll Összesen 

Összesen %p 

Rendszerezés 77,63 70,54 73,79 — — — 73,54 
Alkalmazkodás 76,80 72,18 74,31 — — — 74,31 
Betegség 89,08 93,00 91,18 — — — 91,18 
Bőr 86,13 82,52 84,17 — — — 84,17 
Mozgás 74,37 71,00 72,54 74,96 71,15 72,93 72,74 
Táplálkozás 60,88 57,40 59,03 72,52 63,58 67,66 63,35 
Légzés 60,59 49,16 54,53 83,43 75,35 78,94 66,74 
Keringés 57,02 44,26 50,10 73,37 65,05 68,99 59,55 
Kiválasztás 39,99 33,21 36,25 78,34 68,08 72,92 54,59 
Szaporodás 75,19 75,78 75,15 — — — 75,15 
Egyedfejlődés 45,85 40,72 43,11 — — — 43,11 
Érzékelés,  ide-
gi  szabályozás 

— — — 71,00 60,71 65,41 65,41 

Hormonális 
szabályozás 

— — — 63,68 52,32 57,59 57,59 

Megjegyzés:  A dőlt betűvel jelzett  teljesítmények szignifikánsan különböznek. 

4.41.  ábra  
A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek feladatainak  teljesítménye  témakörök  szerint  
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Ahhoz,  hogy  a  tanulók  egy  speciális  terület,  esetünkben  a biológia  tantárgyi  anyag  
(mely  sajátosan  reprezentálja  a  biológiatudományt)  szakértőivé  váljanak,  annak  minél  
szélesebb  körű,  a  tananyag  minden  témakörére  kiterjedő,  magas  szintű  tudásával  kell  
rendelkezniük  (lásd  1.4. fejezetben  kifejtve).  A  biológiatanításnak  arra  kell  törekednie,  
hogy  a  kevésbé  érdekes  témaköröket  érdekessé,  a  nehezebben  érthető,  absztraktabb  
anyagokat pedig megfelelő módszerekkel,  eszközökkel feldolgozva érthetővé,  könnyebben  
elsajátíthatóvá, meg egyezhetővé tegye a tanulók számára. Ebben segíthetnek  az analógiák 
mint kognitív  eszközök,  és  a változatos,  a tanultak  alkalmazását  segítő,  azt  a  mindennapi  
szituációkkal,  más  tantárgyi  tartalmakkal,  a  tanulók  tapasztalataival  összefüggésbe  hozó  
feladatorientált tanítás. 

Ha  a  kísérleti  és  kontrollcsoport  egyes  témakörökben  nyújtott  átlagteljesítményét  
hasonlítjuk  össze,  megállapítható,  hogy  a  kísérleti  csoport  egy  témakör  (a  mozgás)  
kivételével  valamennyi  mért  témakörben  szignifikánsan jobban  teljesített  az  utóteszten,  
mint a kontrollcsoport  (4.30. táblázat). Ez a program  hipotézist  igazolja.  

A Biológia tudásszintmérő  tesztek feladatainak  összefüggésrendszere  

A  szóanalógia  feladatokhoz  hasonlóan  hierarchikus  klaszteranalízissel  megvizsgáltuk,  
hogy  a  tudásszintmérő  tesztek  feladatai  milyen  szorosan  és  milyen  összefüggés  alapján  
tartoznak  össze,  egyáltalán  mutatnak-e  valamilyen  rendezett  struktúrát.  Elméletben  több  
lehetőség  is  felvetődik.  A  feladatok  összetartozhatnak  (1)  a  biológia  tananyag  tartalma  
(témái, témakörei), vagy (2) a tudás mélysége, az alkalmazás szintjei, vagy (3) a feladatok 
absztrakciós  szintje,  vagy  (4)  a  feladatok  megoldásához  szükséges  gondolkodási  
műveletek, készségek, vagy akár (5) a feladattípus alapján is. 

Vizsgálatunk  eredményei  szerint  a  fent  felsorolt  lehetőségek  egyike  sem  
privilegizálható.  A  feladatoknak  mind  az  ötféle  összetartozására,  illetve  azok  
kombinációira  is  találunk  példát.  Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  a  mérendő  tudás  
mélysége,  alkalmazásának  szintje  és  absztrakciós  szintje  valamint  a  feladattípus  között  
összefüggés van. Például  amíg a felismerés szintű  tudás feleletválasztó, addig a kapcsolás 
szintű  feleletalkotó  típusú  feladatokkal  mérhető  (az  alkalmazásszintek,  feladattípusok  
megfeleltetését részletesen lásd B. Németh  és Nagy L-né,  1999.  15. o.). 

Az  alábbiakban  néhány  példát  mutatunk  be  az  elő-  és  utómérés  két  tudásszintmérő  
tesztváltozatából  a feladatok összetartozására.  Téma szerint  tartoznak  össze: Aj 11, Aj 13  -
vérkeringés; táplálkozás,  légzés, keringés, kiválasztás; Ajl , Ai3 -  rendszerezés; Ai6, A+6 
-  szaporodás; A+4, Ajló -  egyedfejlődés; szaporodás; Bi2, Bi6 -  táplálkozás;  egészséges  
táplálkozás; Bi4,  B]5 -  rendszerezés,  madár;  alkalmazkodás,  madár; Bj7, Bi8 -  bőr; Bi8, 
BilO  -  kamaszkori  változások  (bőrön,  testmozgással  kapcsolatban);  A23,  A24,  A25  -
anyagcsere; táplálkozás; táplálkozás; A28, A210 -  vérkeringés; A212, A215 -  idegrendszer;  
hormonális  szabályozás;  B212,  B214  -  érzékelés;  hormonális  szabályozás  feladatok.  
Gondolkodási  művelet  alapján  tartoznak  össze:  Ai2,  Ail2  -  összehasonlítás;  Ai4,  Aj5,  
Ai7  -  összefüggésfelismerés;  Bi4,  BjlO,  Bil2  -  indoklás,  ok-okozat;  Bi l i ,  Bil3  -
sorrendfelismerés,  idő;  B25,  B210  -  összefüggés-felismerés  feladatok.  A  téma  és  
gondolkodási  művelet  szerint  tartoznak  össze:  a  Bjl,  Bi3  -  rendszerezés,  halmazba  
tartozás; A21, A22 -  mozgás, osztályozás feladatok. Az  absztrakciós szint szerint  tartoznak  
össze:  a A25,  A27  -  szemléletes  feladatok. A  gondolkodási  művelet  és  absztrakciós  szint  
szerint  tartoznak  össze:  a  B23,  B27  -  összefüggésfelismerés,  szemléletes;  B22,  B212  -
azonosítás,  szemléletes,  az  ábra  részeinek  megnevezése  feladatok.  Absztrakciós  szint  és  
feladattípus  alapján tartoznak össze: a B26, B214 -  szemléletes, illesztéses feladatok. 

197 



Eredményeink  megerősítik  azt,  hogy  egy  feladat  megoldásának  teljesítményét  több  
tényező  befolyásolja  egyszerre,  sőt  egyénenként  is  különbözhet,  hogy  melyik,  milyen  
részesedéssel magyarázza a feladatmegoldás teljesítményét. 

Az  elemzést  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban  is  elvégeztük,  hogy  megnézzük,  
tapasztalható-e  valamilyen  eltérés  -  az  elő-  és  utómérés  eredményeit  összevetve  -  a  
kísérleti  és  a kontrollcsoport  között,  s ha  igen,  az magyarázható-e  a fejlesztő programban 
való  részvétellel.  Ha  a  feladatok  összefüggéseit  kísérleti  és  kontrollcsoport  bontásban  
tekintjük,  úgy,  hogy  az  egyes  csoportokon  belül  az  utómérés  eredményét  az  előmérés  
eredményéhez  viszonyítjuk  tesztváltozatonként,  megállapíthatjuk,  hogy  a  kísérleti  

.csoportban  a  feladatok  az  utótesztekben  inkább  a  gondolkodási  műveletek,  míg  a  
kontrollcsoportban  a téma vagy az absztrakciós szint szerint  tartoznak szorosabban  össze.  
Ez tulajdonítható a gondolkodásfejlesztő program szerinti tanítás hatásának. 

A tudásszintmérő feladatok  megoldásának hibaorientált elemzése 

A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  megoldásának  a  tanulók  által  elkövetett  hibák  
feltérképezésére  irányuló  elemzése  rávilágíthat  a  biológia  tananyag  elsajátításának  
hiányosságaira,  fényt  deríthet  a  tanulók  téves  elképzeléseire.  Továbbá  a  helyestől  eltérő  
megoldások  feltételezhető  okainak  azonosításával  támpontot  adhat  a  fejlesztés irányainak 
meghatározásához  is,  segítheti  a  tananyag  eredményesebb  tanítását  és  tanulását  (a  
hiányosságok,  hibák  feltárását  segítő  diagnosztikus  értékelésről  részletesen  lásd  
Vidákovich, 1990,2001). 

A  feleletalkotó  tudásszintmérő  feladatok  esetében  a  válaszmintázat-elemzés,  míg  a  
feleletválasztó  feladatok  esetében  a  disztraktorelemzés  módszerét  alkalmaztuk  a  tipikus  
hibák  és  hiányosságok  felderítése  céljából.  A  következőkben  e  kétféle  módszerrel  
összegyűjtött  és kategorizált  hibák,  hiányosságok  általános  leírására  fókuszálunk. Néhány 
jellegzetes  tanulói  tévképzetet  is  ismertetünk,  továbbá  javaslatot  teszünk  a  hibák  
elkerülésére,  megelőzésére  vagy  minimalizálására  az  e  célra  eredményesen  használható  
tanítási  technikák és tanulási  stratégiák megnevezésével  (részletesebb  leírásukat  lásd  Nagy 
L-né, 2004). 

Az elemzés során az alábbi hibatipusokat  azonosítottuk: 

1.  A  tanulók  nem  ismerik  pontosan  egyes,  a  köznyelvben  is  használatos  biológiai  
fogalmak  tudományos  jelentését.  A  tudományos  kifejezés  helyett  annak  köznapi  
megfelelőjét  használják.  

-  Például  egyes  szervek  testbeni  helyének  pontos  megadása  -  ami  látszatra  nagyon  
könnyű  feladat -  azért  okozott  nehézséget  a tanulóknak, mert  nem tudták a testrészek,  
szervek,  illetve  azok  részeinek  pontos  megnevezését  (pl.  a  nyelvet  az  ajkakban  
helyezik  el,  a  hangszalagokat  a  légcsőben,  garatban,  torokban  vagy  a  gégecsőnél,  a  
szívet  a  szívkamrában,  a  tüdőben,  a  gyomorban,  szegycsontban,  vagy  valahol  bal  
oldalon a testben, de nem írják le, hogy pontosan hol) (B28). 

-  Nem tudják, hol kereszteződik a levegő és a táplálék útja. A garat helyett  a légcsövet, a 
gégét, a nyelőcsövet vagy a gyomrot nevezik meg (B24). 
Célszerű a tanítás során pontosan tisztázni az alábbi fogalmakat: 
-  Szájüreg  =  az  ajkak,  a  pofák,  a  szájpad  és  a  szájfenék  által  határolt  üreg  a  

szájnyílástól a torokig. 
-  Nyelv = a szájüreg fenekén elhelyezkedő izmos szerv. 
-  Torok = a szájüregből a garatba vezető kapu. 
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-  Garat  =  a  szájüreg  mögött  elhelyezkedő  függőleges  üreg,  amely  felteijed  a  
koponyaalapig,  lefelé pedig  a  nyelőcsőben  folytatódik.  Három  szakasza  van:  orri  
(felső),  száji  (középső)  és  gégéi  (alsó).  A  levegő  és  a  táplálék  útjának  
kereszteződési  helye.  

-  Nyelőcső  = a garatot a gyomorral összekötő hüvelykujj vastagságú, izmos cső. 
-  Gége  =  a  szárazföldi  gerincesek  hangadó  szerve,  mely  a  gégecső  (=  légcső)  

bejáratánál fekszik. A garat felé a gégefedővel zárható. Az emlősök gégéjének váza 
a páros kanna- és a páratlan gyűrű-, pajzs- és gégefedö porcból áll.  

-  Hangszalagok  =  a  kanna-  és  a  pajzsporc  között  kifeszülő  hangredő  páros  redő,  
melyeknek szabad szélét nevezzük  hangszalagoknak.  

-  Gyomor =  az emésztőrendszer  legtágabb része,  amely közvetlenül  a rekeszizom és  
a máj alatt, nagyobbrészt  a test középvonalától balra fekszik. 

Ezek  a fogalmak nincsenek meghatározva  a tankönyvekben.  Anélkül  használjuk  őket,  
hogy jelentésüket  megadnánk  a  tanulók  számára,  feltételezzük,  hogy  ismerik  azokat,  
hiszen nap, mint nap használt  kifejezések. A megértést,  rögzítést  segítheti  egy jó  ábra,  
amelyen  feltüntetjük  az  említett  részeket,  illetve  a  saját  testen  végzett  irányított  
megfigyelés. 

-  Abban a feladatban, amely a fiúk  külső nemi szerveinek  megnevezését  kérte, volt, aki a 
hímvessző  valamely  részét  nevezte  meg  (fityma,  makk,  húgycső,  barlangos  test).  
Egyesek  belső  nemi  szerveket  is  felsoroltak  (pl.  ondóvezeték,  prosztata),  illetve  a  
húgyvezetéket,  a kiválasztó szervrendszer részét is megemlítették  (Ai 16). 

-  Definíció  alapján  kellett  megnevezni  az  egyedfejlődés fogalmát,  és  le  kellett  írni  e  
folyamat  két  fő  szakaszának  a  nevét.  Néhány  tanuló  még  az  egyedfejlődés  köznapi  
fogalmát  (egyedi  élet,  élettartam,  élet)  használja  a  tudományos  helyett.  Az  
egyedfejlődés  két  fő  szakasza  (születés  előtti  szakasz,  embrionális  fejlődés;  születés  
utáni  szakasz,  posztembrionális  fejlődés)  helyett  tévesen  a  szervezet  felépülése  és  
leépülése folyamatokat nevezik meg. Vannak,  akik  a születés utáni  fejlődés szakaszait 
írják le (B, 16). 

-  A táplálék helyett a „kaj a" szót használj ák (A25). 

Ezt  a  hibatípust  szaktárgyi  tudásbeli  hiányosságként  azonosíthatjuk.  Megjelenése  
magyarázható  a szakmai és a hétköznapi tudás közötti különbségekkel.  Ez a kétfajta tudás 
gyakran  egymás mellett  él  a gyerekekben,  és szituációtól  függően használják hol  egyiket,  
hol  másikat,  nem  alakul  ki  a kettő  közötti  kapcsolat.  A  kapcsolat  kialakítását  segítheti  a  
tudományos  kifejezések  és  a  köznapi  kifejezések  ütköztetése,  illetve  annak  az  útnak  a  
bemutatása,  ahogyan a köznapi  fogalomból tudományos fogalom lett. A biológiatudomány 
fogalmai  sokszor  a  köznyelvi  (hétköznapi)  fogalmakból  -  legtöbbször  jelentésszűkülés,  
jelentésbővülés  vagy jelentésmódosulás  során  -  jönnek  létre.  Ezek  közül  a  legnagyobb  
problémát a jelentésváltozás  okozza.  

A  tantárgyak  tanításának  kiemelt  célja a  szaktudomány  (tananyagban  is  megjelenő) 
fogalmainak megtanítása,  hiszen  a szakértelem  egyik fontos kritériuma  a szaknyelv biztos 
ismerete,  a  gazdag  szakmai  szókincs.  A  tudományos  fogalmak  elsajátítása  azonban  nem  
könnyű  feladat,  hiszen  a  tudományos  és  a  hétköznapi  fogalmak  sokszor  látszatra  (a  szó  
betű-,  illetve hangalakját tekintve)  azonosak,  csak  a tükrözés  mélységét,  pontossági  fokát  
tekintve  különböznek  egymástól.  Erre  a  biológia  területén  számos  példát  lehet  találni.  
Nehezítik  még  a  biológiatudomány  nyelvének  elsajátítását  az  idegen  szavak,  amelyek  a  
szakterminusok  igen jelentős  hányadát  teszik  ki  (részletesen  lásd  Kunsági  és  Nagy  L-né,  
2000).  A  fogalmi  váltás  elméleteinek  ismerete  segítheti  a  pedagógusok  tudatos  
fogalomfejlődést  segítő  munkáját,  a  köznapi  fogalmak  tudományos  fogalmakra  való  
„lecserélését". 
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2.  Nem ismerik pontosan  az egyes fogalmak  lényegi jegyeit.  Olyan sajátságokat sorolnak 
fel,  amelyek sokszor az adott fogalom  alá tartozó dolgoknak csak szűk körére jellemzők 
(leszűkítés),  vagy  nemcsak  az  adott  fogalom  alá  tartozó  dolgokra  jellemzők  
(túláltalánosítás).  Nincsenek  tisztában  a  nagyobb  halmazon  belüli  részhalmazok  
elkülönítő bélyegeivel. 

-  Például  az élőlények jellemző  tulajdonságainak felsorolásánál  csak  egyes  élőlényekre  
jellemző  tulajdonságokat  sorolnak  fel  (pl.  különböző  testrészei  vannak;  vannak  
szervrendszereik;  emésztőszerv;  keringési  rendszerük  van;  vérük,  ereik,  csontjaik  
vannak;  testüket  bőr  fedi;  testüket  gerincoszlop  szilárdítja;  általában  szerves  
anyagokkal  táplálkoznak;  tüdővel  lélegeznek;  szívműködés;  látás;  párzásra  képesek)  
(Ail). 

-  Olyan  jegyeket  neveznek  meg  a  gerincesek  jellemzőiként,  amelyek  általában  az  
élőlényekre, vagy csak néhány gerincesre jellemzők (pl. szőrzet) (Bi 1). 

-  A gerincesek tulajdonságait sorolják fel, mint emlősjegyeket (Aj3). 
-  A madarak megkülönböztető tulajdonságainak megnevezésekor is többen a  gerincesek 

jellemzőit  íiják le (pl.  gerinces,  csontos  váz  szilárdítja, van  gerincoszlopa),  vagy  csak  
néhány  madár  jellemzőit  (pl.  csipegető  életmód,  kapirgáló  láb,  taréja  van,  magokat  
eszik,  fiókái  fészekhagyók -  a házityúkra  speciálisan jellemzők).  A madarak  tojással  
való  szaporodásának  leírásánál  sokan kihagyják,  hogy  a madarak  tojása meszes héjú, 
illetve  néhányan  tévesen  azt  írják,  hogy  lágy  héjú,  vagy  mindkét  tulajdonságot  
megjelölik (Bi4). 

-  A  ragadozó fogazat  jellemzésénél  sokan  megfeledkeznek  az  erős  szemfogakról.  A  
mindenevő  fogazat  jellemzőjét  (gumós  zápfogak)  keverik  a  növényevő  fogazat  
jellemzőjével  (redős  felületű  zápfogak).  A  ragadozó  fogazatot  többen  a  rovarevők  
tűhegyes  fogazatával  azonosítják  (Aj4).  A  rágcsáló  fogazat  jellemzőinek  leírásánál  
többen  a  zápfogak rágófelületére  vonatkozó  információt  adnak  meg,  holott  nem  ez  a  
fogazattípus  lényeges  jellemzője,  mert  a  zápfogak  felülete  a  táplálék  minőségétől  
függően  különböző  lehet.  A  nyitott  fogtövű,  állandóan  növő,  erős,  véső  alakú  
metszőfogakról és a szemfogak hiányáról azonban elfeledkeznek  (B16). 

-  Az  emberi  vérkeringési  rendszer  részeinek  megnevezésekor  sokan  kihagyják  a  
hajszálereket (Ai 11). 

-  A vérnedvet (vérplazmát) helytelenül nyiroknak nevezik (A28). 
Tudatosítani  kell,  hogy  a  nyirok  olyan  fehéijementes  vérplazma,  amelyben  
fehérvérsejtek vannak. 

-  A nyirok összetételének megadásánál  kihagyják valamelyik  összetevőt:  a nyiroknedvet 
vagy  a  sejteket,  csak  tápanyagot,  zsírt,  bomlástermékeket  írnak.  Nem  tudják jól  a  
nyirokrendszerben  áramló  folyadék  sejtekkel  való  kapcsolatának  jellegét.  Közvetlen  
helyett közvetettnek tételezik azt (B27). 

-  Abban  a  feladatban,  amelyben  a  belső  elválasztásit mirigyek  közös jellemzőit  kellett  
felsorolni,  és  meg  kellett  nevezni  olyan  belső  elválasztású  mirigyet,  amely  külső  
elválasztásé  mirigyként  is működik,  vagyis kettős  elválasztású,  gyakori  hiba  az,  hogy  
nem  írnak  le  minden  közös  tulajdonságot,  ezáltal  túl  tággá  válik  a  meghatározás.  
Előfordul az is,  hogy  a jellemzők  helyett  a  belső  elválasztású  mirigyeket  sorolják fel. 
Nem jó példát hoznak a kettős elválasztású mirigyre (pl. here, petefészek, pajzsmirigy, 
agyalapi mirigy, nemi mirigyek, verejtékmirigy, mellékvese)  (A215).  
Fel  kell  hívni  a  figyelmet  arra,  hogy  a  here  és  a petefészek ugyan  kettős  működésű:  
nemi  hormont  termelő  és  ivarsejteket  termelő  szerv,  azonban  nem  külső  elválasztású  
mirigy. A verejtékmirigy pedig kiválasztó mirigy és nem elválasztó működésű. 
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3.  Nem ismerik pontosan  a fogalmak  terjedelmi viszonyait. 

-  Például  a  táplálkozást,  emésztést  vagy  a  táplálkozást,  anyagcserét  egymás  mellett  
sorolják fel,  mint  mellérendelő  viszonyban  lévő  fogalmakat,  holott  ezek  hierarchikus  
viszonyban vannak egymással (Ai 1). 

-  Az  emlősök  nagyobb  kategóriába  való  besorolását  követelő  feladat  esetében  szűkebb  
kategórianevet adnak meg (pl. méhlepényesek)  (A]3).  

-  Nincsenek tisztában a táplálék és a tápanyag fogalmával,  ezért a táplálék aprózódását a 
középbélhez  is  kötik  Az  emésztés  és  a  felszívódás  folyamatát  csak  egy-egy  
tápcsatornaszakaszhoz  illesztik,  vagy  oda  is,  ahol  nem jellemzők  ezek  a  folyamatok  
(A24). 
Pontosan meg kell adni e fogalmak jelentését. 
-  Táplálék = tápanyagok + salakanyagok. 
-  Tápanyag  =  az  életfolyamatokhoz  nélkülözhetetlen,  a  táplálkozás  során  felvett  

szervetlen és szerves anyagok összessége.  
-  Emésztés  =  az  összetett  szerves  tápanyagok  emésztőnedvek  hatására  

alapegységekre válnak szét. 
-  Salakanyag = a táplálék meg nem emésztett, fel nem szívódott része. 
-  Felszívódás  =  a  megemésztett  vagy  kis  molekulájú  tápanyagok  vérbe,  nyirokba  

jutása. 
-  A nagyőrlőfog  elnevezést használják az őrlőfog helyett (leszűkítés) (A25). 
-  Keverik  a  sejtszintű  anyagcsere  folyamatait  (anyagfelépítés,  asszimiláció;  

anyaglebontás,  disszimiláció)  a  szervezetszintű  anyagcsere  életfolyamataival  
(táplálkozás,  légzés,  keringés,  kiválasztás  vagy  másképpen  anyagfelvétel,  átalakítás,  
leadás) (B23). 

-  Nem  tudják  relációs  jelekkel  kifejezni  a  fogalmak  közötti  viszonyt,  pedig  
matematikaórákon  hasonló  feladatokkal minden bizonnyal  már többször  is  találkoztak  
(B29).  A  tudás  egyik  területről  a  másikra  való  átvitele,  vagyis  a  transzfer  nem  
automatikus. 

-  A bomlástermékek  és  az emberi  szervezet  számára felesleges  anyagok  kiválasztásában  
részt  vevő  szervek,  szervrendszerek  megnevezését  kérő  feladatban  egymás  mellett  
sorolják fel a szerveket  és a szervrendszereket,  nem tudatosul bennük  azok  egymáshoz  
való hierarchikus, rész-egész viszonya (Bil5).  

-  Amikor  egy ábra alapján kellett  megnevezni az anyagcsere  életjelenségeit,  és le kellett 
írni  azok  lényegét,  az  anyagcsere  életjelenségei  helyett  az  életjelenségek  egy-egy  
részfolyamatát vagy valamilyen  azzal kapcsolatos dolgot, jelenséget neveznek meg: pl. 
légzés helyett gázcsere; táplálkozás helyett emésztés, étkezés, táplálék; keringés helyett 
belső  védelmi  vonal,  vér,  anyagcsere,  táplálékszállítás,  felszívódás; kiválasztás  helyett  
vesék, bomlástermékek ürítése (A23). 

-  Az  idegrendszer szerveit  kellett  besorolni a központi  és környéki  szervek  kategóriáiba.  
A  kategorizálás  során  előforduló hibák: A környéki  idegrendszer  részeit  nem sorolják  
fel, vagy  nem  teljes  a  felsorolás.  Az  agyvelő  különböző  részeit  a  központi,  illetve  a  
környéki idegrendszer részeként íiják le. Az agyvelő helyett  agykérget  (az agyvelő egy 
részét)  nevezik  meg.  A  központi  idegrendszerhez  sorolják  tévesen  a  belső  szerveket,  
illetve  azok  részeit  (pl.  tüdő,  szív,  máj,  légcső,  gége,  garatüreg),  vagy  a  környéki  
idegrendszer  részeit  (agyideg,  gerincvelői  ideg).  A  környéki  idegrendszerhez  sorolják  
tévesen a receptorokat,  az idegsejteket, az idegpályákat, a vázizmot  (A212).  

-  Az  idegrendszer  működés  szerinti  felosztásánál  keverik  a  részeket  és  jellemzőiket  
(B211). 
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A  2.  és  3.  hibatípus  elkövetése  magyarázható  a  tanulók  tudásának  alacsonyfokú  
szervezettségével,  az ismeretelemek  közötti  kapcsolatok  csekély számával  vagy  hiányával  
(elszigetelt ismeretelemekkel) valamint a rendszerezési képesség (a besorolás művelete)  és  
az induktív gondolkodás fejletlenségével. A felsorolt tényezők  egymással  is összefüggnek, 
hiszen  a kognitív  képességek  meghatározó  szerepet játszanak  a tudás  szervezésében  (lásd  
Csapó, 2001b). 

A  fogalomtanítás  alapelveinek  (szembesítés,  átjárhatóság,  körbejárhatóság,  
bejárhatóság,  áttekinthetőség,  hatásdúsítás  elve)  (részletesen  lásd  Nagy  J.,  1985)  
betartásával,  tulajdonságlisták,  fogalom-gráfok,  fogalomtérképek,  grafikus  rendezők,  
halmazábrák  használatával,  a  tanulók  előzetes  tudásának  kérdésekkel  történő  
mozgósításával,  ismétlésekkel  segíthető  a  fogalmak  tartalmi  és  terjedelmi  jegyeinek,  
terjedelmi  viszonyainak  (alá-,  fölé-  és  mellérendelés/vertikális  és  horizontális  tagolódás)  
tartós  elsajátítása.  A  kifejezések,  fogalmak  többoldalú,  mélyebb  feldolgozása,  a jelentés 
kiteijesztése  is  hozzájárulhat  a  szervezett  fogalmi  tudás  kialakulásához  (lásd  az  
emlékezetkutatások  eredményeit,  pl. Atkinson,  Atkinson,  Smith  és  Bem,  1995; Eysenck  és  
Keane,  1997).  

4.  Nem tudják megnevezni a fogalmak  közötti kapcsolatok típusait.  

-  Például  a  házimacska  besorolását  ábrázoló  halmazábra  halmazai  esetében  a  rész-
egész, egymás részhalmazai, alá-fölérendeltségi viszonyt  (Bi3).  

Ez  a hibatípus  a tudás  olyan hiányosságára hívja fel  a  figyelmet,  amely nélkül  nem  
érhető  el  a  fogalmi  fejlődés  magasabb  szintje.  A  rendszerezési  képesség  
(sorrendfelismerés,  sorképzés),  az  induktív/analógiás  gondolkodás  (a  relációtípus  
azonosítása  és  transzfere)  tudatos  fejlesztésével,  például  terület-specifikus  (biológiai  
fogalmakat  tartalmazó)  szóanalógia  feladatok  gyakorlásával  segíthető  a  viszonyok  
felismerése,  azonosítása  és  alkalmazása.  Ha  a  tanulókkal  megbeszéljük  a  feladatok  
megoldásának  stratégiáját,  algoritmusát,  ismertetjük  a  lehetséges  relációtípusokat  (pl.  
halmazba tartozás, rész-egész,  időrend, ok-okozat,  ellentét,  szinonima,  funkció, átalakulás, 
származás,  időrend,  hely,  azonos  halmaz  tagjai,  funkcionális rész-egész,  tulajdonság stb.) 
(Csapó,  1994b;  Nagy  J.,  1990,  1996),  akkor  már  a  gondolkodásfejlesztés  metakognitív  
szintjét  érintjük.  A  fejlesztésnek  ez  a  szintje  azonban  csak  azután  alkalmazható  
eredményesen, miután a tanulók már képesek a megfelelő szintű absztrakcióra (kb.  12 éves 
kor után). 

5.  Definícióik sokszor hiányosak, pontatlanok,  hibásak, illetve körben forgók. 

-  Például  az  inger,  ingerület  és  érzet fogalmak  meghatározásoknál  (B213)  az  alábbi  
hibák fordultak elő (idézetek a tanulók válaszaiból): 
Az inger meghatározása  esetében:  
-  „A szervezetre ható ártalmak." 
-  „A külvilágból felvett hatás." 
-  „Külső, belső ingerek hatásai." 
-  „A környezet hatásának  érzékelése."  
-  „Külső vagy belső hatásra bekövetkező változás." 
-  „A szervezet válasza a környezet hatásaira." 
-  „Ingerület hatására bekövetkező  anyagcsereváltozás."  
-  „Külső érzet hatására keletkezett  érzet."  
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Az ingerület meghatározása esetén:  
-  „Az inger vezetése (az idegrostban)." 
-  „Az inger szállítódik." 
-  „A Na+-ionok áramlása a sejtek belsejébe." 
-  „Az inger átalakítása ingerületté." 
-  „Tudatosult  inger." 
-  „Egy inger hatására keletkezett  érzet."  
-  „Az inger hatására bekövetkező reflex." 
-  „A környezet ingerre adott válasza." 
Az érzet esetében: 
-  „A receptorsejteket dolgozza fel." 
-  „Válasz a külvilág hatására." 
-  „Ingerület hatására bekövetkező változás." 
-  „Az agy működése." 
-  „Látó- vagy hallóközpontban tudatosul."  
-  „Az ingert kiváltja az érzet." 
-  „Az agy megfelelő részének külső hatása." 
-  „Ingerfelfogó képesség, információ felvevő képesség." 
-  „Az az érzet, amikor érezzük a fájdalmat." 
-  „Az inger továbbítása." 
-  „A szervezet válasza, hatása az ingerre." 
-  „A környezet külső hatásaihoz való alkalmazkodás."  
-  „Az ingerület eljut a receptorokba." 
-  „Ingerületből kialakul az érzet." 
-  „Ingerület hatására bekövetkező reflex." 
Helyesen megfogalmazva: 
-  Inger = külső és belső környezeti hatások,  állapotváltozások.  
-  Ingerület = a sejtekben inger hatására kialakuló  anyagcsereváltozás.  
-  Érzet = az ingerület tudatosulása az agykéregben. 

Ez  a  hibatípus  a  konkrét  tárgyi  tudás  hiányosságain  túl  magyarázható  a  logikai  
képesség  (kapcsolások,  választások,  feltételezések),  a  logikus  gondolkodás  (részletesen  
lásd  Vidákovich,  1998),  a rendszerezési  képesség  (részletesen  lásd  Nagy  J.,  1990,  2000a,  
2000c) alacsony szintjével és a tudatosság, a metakogníció hiányával is. 

A definiálás (az általánosítás eredményének verbalizálása, szabályképzés) a fogalmak 
tanításának utolsó  lépése (részletesen  lásd Nagy J.,  1985).  Ezt meg kell  előznie  a tartalmi 
jegyek  kialakításának  (induktív  úton  megfigyeléssel,  kísérlettel  vagy  a  tények  
bemutatásával),  a  tények  elemzésének,  a  lényeges  jegyek  lényegtelenektől  történő  
elkülönítésének,  a  belső  összefüggések  feltárásának,  a  szintézis,  elvonatkoztatás  és  
általánosítás  műveletének.  Sajnos a  gyakorlat  legtöbbször  az,  hogy  a tanulók  csak  a kész 
meghatározást (definíciót) kapják meg, nem történik meg a fogalom részletes feldolgozása. 
A fogalomtanítás a definíció lediktálására  korlátozódik.  A tanulók  sok esetben  értelmezés  
nélkül  egyszerűen  bemagolják  a  meghatározást,  és  rövid  ideig  pontosan,  hibázás  nélkül  
képesek visszaadni  azt. Megértés hiányában azonban gyorsan elfelejtik, vagy mint a példák 
mutatják, összekeverik, hibásan, hiányosan adják meg azt. 
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6.  Sokan tévesen azonosítják az ábrákat és/vagy azok részeit. 

-  Az  emberi  bőr  részeinek  megnevezésekor  a  hámréteg  helyett  bőrt  írnak,  a  
faggyúmirigyet  a  szőrtüszővel,  szőrszállal  azonosítják,  a  verejtékmirigyet  keverik  a  
faggyúmiriggyel, illetve tévesen „izzadtságmirigynek",  „váladékmirigynek" nevezik,  a  
zsírszövetet mint vérereket, „zsírmirigyeket" azonosítják (Bi7). 

-  Tévesen azonosítják az emberi szervezet testtájait, testrészeit, csontjait (pl. nyak helyett 
nyelőcső;  felkar  helyett  vállöv;  mellkas  helyett  mellüreg;  lábszár  helyett  láb,  alsó  
végtag,  sípcsont;  medence  helyett  nemi  szerv  szerepel  némelyikük  válaszában)  (A18,  
W ) . 
Jobban kell tudatosítanunk a tanítás során az alábbi rész-egész  viszonyokat:  
-  vállöv  = 2 kulcscsont  + 2 lapockacsont 
-  felkar  = felkarcsont 
-  mellkas = gerincoszlop + bordák + szegycsont 
-  medenceöv = 2 medencecsont + 1 keresztcsont 
-  medencecsont = csípőcsont + ülőcsont + szeméremcsont. 
Segíteni  kell  az  alkar  csontjainak  megjegyzését.  Az  orsócsont  a  hüvelykujj  felől,  a  
singcsont a kisujj felől található és vékonyabb. Könnyen megegyezhetik  a tanulók, ha 
elmondjuk,  hogy  a  sing  a  hosszúság  mértékegysége  volt,  és  megmutatjuk,  hogyan  
mérték. 

-  Összekeverik a felkar  hajlító- és a feszítőizmát  (B22).  
-  Az  emberi fogtípusok  azonosításakor  összekeverik,  illetve  felcserélik a szemfogat  és a 

metszőfogat (A25). 
Célszerű részletesen  megbeszélni  a fogak alakja és funkciója közötti  kapcsolatokat.  A  
saját testen tükör előtt történő megfigyelés is segíthet a fogtípusok megjegyzésében. 

-  Tévesen  azonosítják  az  emberi  légzőszervrendszer  szakaszait,  illetve  különböző  
működéseket  végző  részeit.  Érdekes  kifejezéseket kreálnak  a részek  elnevezésére  (pl.  
„légbolyhok",  „légbuborékok",  „légzőhólyagok",  „légvezetékek",  „légzőcső"  stb.)  
(B25). 

-  Összekeverik  a nyirokkeringést  a  vérkeringéssel.  Rosszul jelölik  be  az  ábrán  a nyirok 
áramlásának  irányát:  sejtek -»  szív  helyett  szív  —»  sejtek vagy  szív  ->  sejtek -»  szív  
(B27). 

-  A verőér sérülését  kellett egy ábra alapján felismerni, és le kellett írni, hogyan látjuk el 
a  vérzés  csillapítása  után.  Néhányan  összekeverik  a  hajszáleres  vagy  a  gyűjtőeres  
vérzéssel. Van, aki „főérvérzésnek" nevezi (B2I5). 

-  A  kiválasztó szervrendszer  részeinek  megnevezésénél  sokan keverik  a húgyvezetéket  a  
húgycsővel,  vagy  a  húgyvezetéket  tévesen  a  petevezetékkel,  ondóvezetékkel  
azonosítják,  illetve  vesevezetéknek  nevezik.  Akadnak,  akik  a  húgycsövet  a  
hímvesszővel azonosítják,  illetve „húgynyílásnak",  „kivezető  csőnek" nevezik.  A vesét 
helytelenül  a  herével  vagy  a  petefészekkel  azonosítják.  A  húgyhólyagot  „toknak",  
„vízhólyagnak" nevezik.  Nem mindenki  tudja pontosan  az  egyes  részek  feladatát  sem 
(A211). 
Célszerű  a  vizeletkiválasztó  szervrendszer  részeit  ábrán  bemutatni  a  megjegyzés  
elősegítése végett. 

-  A  tojás  részeinek  azonosításakor  előfordul, hogy  általánosan  egy  sejt  részeit  nevezik  
meg.  Ez  következhet  abból  a  megállapításból,  hogy  a  madarak  tojása  a  legnagyobb  
sejt.  Valójában  a  tyúktojás  sárgája  feleltethető  meg  a  petesejtnek,  a  mészhéj  és  a  
fehérje járulékos  hártya.  A  csírafolt  része  a  sejtállomány  és  a  tojássejt  magja.  A  
csírafolt helyett  néhányan köznapi kifejezést: „tojás  szem",  „kakas  szem"  használnak,  
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illetve  tévesen  az  egészet  azonosítják  például  a  sejtmaggal,  vagy  az  
embriókezdeménnyel,  embrióval, jégzsinórral, petével, csírával (A16). 

-  Sok  tanuló  nem  tudta  pontosan  azonosítani,  megnevezni  a  szem  részeit,  és  rosszul  
jelölte be az ábrán a szem fénytörőközegeit  (B212).  
Tanításkor  célszerű  kiemelni,  hogy  az  ínhártya  elöl  az  átlátszó  szaruhártyában  
folytatódik.  Az  érhártya  elülső  része  pedig  a  szem  színét  adó  szivárványhártya,  
melynek középső, kerek nyílása a pupilla. 

-  Az  ember  belső  elválasztású  mirigyeit  kellett  az  ábra  alapján  megnevezni,  és  azokra  
vonatkozó  állításokat  a megfelelő mirigyekhez illeszteni. A tanulók közül vannak,  akik  
nem tudják pontosan azonosítani a mirigyeket, és keverik a jellemzőiket is (B214). 

Ez  a  hibatípus  a  tárgyi  tudás  hiányosságait,  bizonytalanságát,  illetve  az  induktív  
gondolkodás  fejletlenségét jelzi.  A  fejlett  induktív  gondolkodás  segíti  az  új  ismeretek  
elsajátítását,  alkalmazását,  de  ez  fordítva  is  igaz,  vagyis  a  tananyag  értelmes  tanulása  
fejleszti az  induktív  gondolkodást  (részletesen  lásd  Csapó,  1998a).  Megfelelő  színvonalú  
tanítás tehát jelentősen  hozzájárulhat az induktív  gondolkodás  fejlődéséhez és az  értelmes  
tanuláshoz egyaránt (Csapó és Korom,  1998).  

7.  Az  összehasonlítások  alkalmával  nem  tudják pontosan  megnevezni  a  hasonlóságokat,  
különbségeket, és főleg  azok okait. 

-  Például  amikor  a  növények  és  az  állatok  mozgásában  fellelhető  hasonlóságokat,  
különbségeket  és  ezek  okait  kellett  leírni,  a  hasonlóságokat  többen  észrevették:  a  
növények  és  az  állatok  mozgása  is  energiaigényes,  és  mindegyik  lehet  
helyzetváltoztató  és belső mozgás, illetve növekedés. A különbségeket már kevesebben 
tudták  megállapítani:  a  növények  mozgása  lassabb,  kevésbé  feltűnő,  nincs  
mozgásszervük.  Hogy  mivel  lehet  ez  összefüggésben,  arra  már  csak  néhány  tanuló  
válaszolt helyesen: az életmóddal, elsősorban a táplálkozással  (Ai2).  

-  A  feltétlen  és  a  feltételes  reflex  összehasonlításánál  a  jellemzők  betűjelét  kellett  
elhelyezni  egy  halmazábra  (Venn-diagram)  megfelelő  részeibe.  Vannak,  akik  az  
elkülönítő  tulajdonságokat  a közös  halmazba  (a hasonlóságokhoz)  sorolják be,  illetve  
összekeverik  a megkülönböztető  tulajdonságokat.  Egy tulajdonságot több halmazba  is  
besorolnak.  Olyan  is  előfordul, hogy teljesen felcserélik  a feltétlen és  feltételes reflex 
jellemzőit  (A213).  

Az  összehasonlítás  (a  dolgok  azonosságának  és  különbségének  megállapítása)  
feltételezi  a  szempontul  választott  tulajdonságok  absztrakt  fogalmainak  kialakulását  a  
tanulókban,  és  különböző  formáinak  (Nagy  J.,  1990)  alkalmazni  tudása  minden  más  
gondolkodási  művelet  végrehajtásának  feltétele.  A  megismerés  egyik  legfontosabb  
eszközét  képező  induktív/analógiás  gondolkodás  is  összehasonlításon  alapul  (lásd  2.4.  
fejezet),  és  bármely  tantárgy  tanítása  során  fejleszthető  a  tananyagba  ágyazott  vagy  
integrált feladatokkal (lásd Csapó,  1987a, 1991,1994c,  1999b, 2003). 

A hasonlóságok és különbségek megjegyzését segítheti, ha tanításkor  alkalmazzuk  az  
összehasonlító  táblázatokat,  a  Venn-diagramokat  és  a rajzos összehasonlító  táblaképeket,  
illetve a tanulókkal gyűjtetjük össze, fedeztetjük fel azokat. 

8.  Gondot okoz az indoklás. Sokszor vagy nem jó,  vagy túl általános, vagy hiányzik. 

-  Például  az  egészséges  táplálkozáshoz  adott  jó  tanácsot  nem  mindenki  tudja  
megindokolni (Bil2). 
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-  Az  ember  ki-  és  belégzési  folyamatának  ábráját  kellett  kiegészíteni  a  rekeszizom  
(működésének  megfelelő)  rajzával.  Jól  bejelölik  a  rekeszizom  helyzetét,  de  rosszul  
magyarázzák  (A27).  

-  A vér különleges szövet voltának igazolásánál sokan nem tudják a helyes választ (A28). 
Az  induktív  gondolkodás  és  a  logikai  képesség  tárgyi  tartalomhoz  kötött  

fejlesztésével  (részletesen  lásd  Csapó,  Cs.  Czachesz  és  Vidákovich,  1987;  Vidákovich,  
1987)  csökkenthető  lenne  e  hibatípus  előfordulási  gyakorisága.  A  vita  módszere  is  
alkalmas a cél elérésére. 

9.  Nehézséget okoz a konkretizálás,  illetve az általánosítás. 

-  Például,  amikor  egy  halmazábra  kiegészítésével  kellett  a  mozgásszervrendszer  
példáján  bemutatni  a szerveződési  szintek  egymásra  épülését  az  emberi  szervezetben,  
általánosan  fogalmaztak  (pl.  mozgásszervek,  szövetek,  sejtek).  Tekintve,  hogy  a  
mozgásszervrendszer  két  fő  részre  tagolható:  a  csontvázra  és  az  izomzatra,  így  a  
feladatnak két jó megoldása is lehetséges lett volna (A21). 

-  A  táplálékfelvétel  helyett  sokan  annak  részfolyamatait:  harapás,  rágás,  nyelés  említik  
(Ai9). 

A  bejárhatóság  alapelvének  alkalmazásával,  sok  gyakorlással  e  hibatípus  
előfordulása visszaszorítható. 

10. A  hibás  válaszok  abból  is  adódhatnak,  hogy nem olvassák  el pontosan,  figyelmesen  a  
feladat  szövegét,  vagy nem jól  értelmezik azt. Nem  figyelnek  az  utasításra.  Erre  olyan  
válaszelemek hívhatják fel  a figyelmet, amelyek nem relevánsak a feladat  szövegéhez.  

-  Például  a  bőrön  kamaszkorban  bekövetkező  változások  helyett  más  kamaszkori  
változásokat  neveznek  meg  (pl.:  gerincferdülés,  hangmélyülés,  fejlődés,  kiütés,  
hormonok, gombásodás, menstruáció, törékenyebbé válik a csont) (B]8). 

-  Elfelejtik  kiszínezni  az  összehúzódott  állapotban  lévő  izmokat,  vagy  bejelölni  az  
elmozdulás irányát az ábrán a felkar hajlító és feszítő izmainak azonosítása után (B22). 

-  A  tápcsatornában  lejátszódó folyamatok  helyett  a  tápcsatorna  szakaszait  sorolják fel.  
Valószínűsíthető,  hogy  a  beállítódás,  a  megszokás  is  szerepet  játszhatott  ebben  a  
figyelemhiány  mellett,  ugyanis  a  tanárok  legtöbbször  a  tápcsatorna  szakaszaival  
kapcsolatban teszik fel kérdéseiket (Aj9). 

-  A  kamaszkori  szervezet  táplálkozási problémáinak felsorolása  helyett  a  serdülőkorral  
kapcsolatos  általános  változásokat  sorolják  fel,  vagy  a  táplálkozás  szervrendszerének  
felépítésével, működésével kapcsolatban említenek meg néhány szakkifejezést (Ai 10). 

-  A  tápanyagok  helyett  a  táplálkozás  szakaszait,  vagy  az  emésztőnedveket,  illetve  az  
azokat termelő mirigyeket nevezik meg. 

-  Az  emberi  vérkeringési  rendszer  részeinek  megnevezése  helyett  a  vér  sejtes  alkotóit  
sorolják fel, illetve felsorolják azokat a szerveket is, amelyeket  a vérkeringés köt össze 
(A, 11). 

-  „A  vér  szervezetünk  második,  belső  védelmi  vonala"  állítás  megmagyarázásakor  
félreértik  a  feladatot,  nem  figyelnek  a  vesszőre  (pl.  „A  nyirok  az  első  belső  védelmi  
vonal, a vér a második.")  (A29).  

-  A nyirok összetétele helyett halmazállapotát jellemzik  (B27).  
-  A  táplálkozás,  légzés,  keringés  és  kiválasztás  folyamatai  közötti  összefüggések  

ismeretét  ellenőrző  feladatban  az  egyes  szervrendszerek  működésére,  illetve  a  
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folyamatok lényegére vonatkozó  mondatokat  kellett befejezni. Akadtak,  akik  az  egyes  
szervrendszerek  részeit  sorolták  fel,  működésük  leírása  helyett.  Mások  azt  írták  le,  
hogy  az  adott  szervrendszer  melyik  másik  szervrendszerrel  van  kapcsolatban.  A  
hogyan  kérdőszó  helyett  a  melyik  kérdőszóra  keresték  a  választ.  Egyesek  az  adott  
szervrendszer összetevőinek,  folyamatainak összefüggéseit vizsgálták (Ai 13). 

-  A  bomlástermékek  és  a  szervezet  számára  felesleges  anyagok  kiválasztásában,  
eltávolításában  részt  vevő  szervek  megnevezése  helyett  sokan  felsorolták  a  kiválasztó  
szervrendszer,  vagy  más,  például  az  emésztőrendszer  részeit,  de  megfeledkeztek  a  
többi  lehetőségről  (bőr, légzőrendszer).  Leggyakrabban  a bőr maradt ki a felsorolásból 
(B210). 
Ez  esetben  a  tanulók  alacsony  teljesítménye  valószínűleg  a  beállítódással  
magyarázható.  Mivel  részletesen  tanulnak  az  egyes  szervrendszerek  felépítéséről,  
működéséről,  azonnal  a  feladathoz  legkönnyebben  asszociálható  szervrendszerrel  
(kiválasztó  szervrendszer)  kapcsolatban  tanult  részletekre  koncentrálnak.  Ebből  az  a  
tanulság, hogy nagyobb figyelmet kell fordítani az új anyagnak az előzőleg tanultakhoz 
való kapcsolására. 

Ennek  a  hibatípusnak  azonban  több  lehetséges  oka  is  feltételezhető.  A  figyelem  
hiánya,  a motiválatlanság,  illetve  a motiváció  nem megfelelő  szintje,  a  tanulási  képesség  
alacsony  szintje,  a  tesztmegoldó  tudatosság  hiánya  egyaránt  előidézheti  a  hibás  
válaszadást.  Napjainkban  mindegyik  terület  kiemelten  kutatott,  az  eredmények  segíthetik  
az  okok  pontosabb  tisztázását  (a  tanulási  és  elsajátítási  motivációról  lásd  Józsa,  2001,  
2002;  Réthy  E-né,  2001).  A  legújabb  kutatások  hangsúlyozzák  a  tanulói  teljesítmények  
(sikerek,  kudarcok),  a  motiváció  (a  tanulni  akarás)  és  az  önszabályozás  kapcsolatát  (az  
önszabályozó tanulásról lásd Molnár É., 2002; Réthy E-né,  2002). 

11. Gyakran  helytelenül  használják  az  igekötőket,  a  rokon  értelmű  és  a  többjelentésű  
szavakat. Sok tanuló nincs tisztában az igekötők jelentésmódosító  szerepével.  

-  A  metszőfogak feladataként  a  táplálék  „elmetszése",  „szétválasztása",  „leválasztása",  
„felvétele",  „elválasztása"  kerül  leírásra.  A  szemfogak  funkciójának  megadásánál  a  
táplálék  „vésése",  „felszúrása"  kifejezéseket  használják.  A  zápfogak  feladatának  
megfogalmazásánál az étel „elrágása", „felőrlése" szerepel (A25). 

-  Az  ember ki-  és belégzésének folyamatát  kellett összehasonlítani  megadott  szempontok  
alapján, egy táblázat hiányzó részeinek kitöltésével. Az összehúzódik kifejezés helyett a 
„kemény,  feszes,  kifeszül,  összeszorul,  merev,  lefeszül,  vastagszik,  feszítve,  aktív"  
kifejezéseket;  az  elernyed  kifejezés  helyett  az  „elnyúlik,  elgyengül,  vékonyodik,  
kitágul,  eleijed,  laza,  ellazul,  kihúzódik,  széthúzódik,  legömyed,  kienged,  hajlítva,  
passzív"  kifejezéseket;  a  megemelkedik  kifejezés  helyett  „a  felcsúszik,  felmegy,  
kintebb  nyomódik,  kifelé  megy,  tágul  a  köztük  lévő  tér,  távolodnak  egymástól,  
nagyobbodik  a helyük, kiszélesedik,  előrébb megy" kifejezéseket; a lesüllyed kifejezés 
helyett  a  „bentebb  nyomódik,  a  befelé  megy,  összemegy  a  köztük  lévő  tér,  elenged,  
lelapul,  kisebbedik  a  helyük,  hátrébb  megy"  kifejezéseket;  a  térfogata  nő  kifejezés  
helyett  a  „tágul,  kitágul"  kifejezéseket;  a  térfogata  csökken  kifejezés  helyett  az  
„összemegy,  összehúzódik,  szűkül,  beszűkül,  összeaszad";  a  be  kifejezés  helyett  a  
„lefelé"; a ki kifejezés helyett a „felfelé" kifejezést használják (Ai 12). 

-  A szív működésének második szakaszát kellett jellemezni  az első szakaszhoz hasonlóan.  
Ábrák  is  segítették  a  feladat  megoldását.  Az  elernyed  kifejezés  helyett  ez  esetben  is  
gyakran használják a „kitágul", „ellazul" kifejezéseket (A210). 
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-  Egy ábra segítségével kellett megnevezni az anyagcsere életjelenségeit,  és le kellett írni 
azok  lényegét.  Az  ábráról  le  lehetett  olvasni  a  válaszok  megadásához  szükséges  
információkat. Néhányan nagyon pongyolán és rosszul  fogalmaznak: pl. „a táplálékból 
a  tápanyag  beszívódik',  „a  keringési  rendszer  feladata  az  oxigén  vezetésé",  „a  
kiválasztó  szervrendszer  feladata  a  felesleges  anyagok  elválasztása",  „a  vizelet  
szűrése"  (A23).  

-  Hiányos  mondatok  kiegészítésével  kellett  megadni,  hogyan  alkalmazkodik  szemünk  a  
fény  erősségéhez  és  a  tárgyak  távolságához.  A  tanulók  közül  néhányan  a  szűkül  
kifejezés helyett a „csökken, összehúzódik, kisebb lesz, lekicsinyül"; a kitágul helyett a 
„nagyobb  lesz,  kinyúlik"  kifejezéseket  használják.  A  laposabbá  válik  helyett  a  
„homorú lesz, szűkül" kifejezéseket használják (A214). 

12. Helyesírási  hibák  is  sok  tanulónál  előfordulnak.  Ezek  lehetnek félrehallásból  eredő  
hibák, rövid- és hosszú magánhangzók és mássalhangzók felcserélése,  j  és ly keverése, 
összetett  szavak  egybe,  kötőjellel,  illetve  külön  írása,  illetve  az,  hogy  nem  követik  a  
kémiai helyesírás  szabályait.  

-  Csak egyetlen példa:  kivétel nélkül minden osztályban előfordult, hogy a  „szegycsont"  
helyett  „szegcsontot"  írtak  a  tanulók  (B21).  Nem  valószínű,  hogy  egyszerű  elírásról  
lehet  szó,  hanem  inkább  arról,  hogy  a  „szeg"  szó  jelent  valamit  számukra,  míg  a  
„szegy" szó nem. 

A  10.,  11.  és  12.  pontban  felsorolt  hibatípusokat,  hiányosságokat  összefoglalóan  
anyanyelvi problémáknak  is nevezhetjük. Több nemzetközi  (pl. IEA- és PISA-vizsgálatok) 
és  hazai  szintű  felmérés  (pl.  Monitor-vizsgálatok)  is  felhívta  a  figyelmet  arra,  hogy  sok  
tanuló  küzd  olvasási,  szövegértési,  fogalmazási,  nyelvhelyességi  és  helyesírási  
nehézségekkel,  és  ez  megnehezíti  az  iskolai  tantárgyi  anyagok  elsajátítását,  sőt  a  
mindennapok  feladatainak,  problémáinak  sikeres  megoldását  is.  Emiatt  egyre  nagyobb  
hangsúlyt  fektetnek  -  a  központi  tantervek  szintjén  is  -  az  anyanyelvi  alapkészségek  
kialakítására  és fejlesztésére. Az anyanyelvi  nevelés  azonban nem csak  a magyar nyelv  és  
kommunikáció  valamint  irodalom  tantárgyakat  tanító  pedagógusok  feladata,  hanem  
valamennyi  pedagógusé.  Bármely  tantárgy  tananyagának  felhasználásával  fejleszthető  a  
tanulók  olvasási,  szövegértési,  beszéd  és  fogalmazási  készsége  a  magyarórákon  tanult  
ismeretek  feladatszituációkban  történő  alkalmaztatásával.  Az  anyanyelv  különböző  
tantárgyakban  érvényesülő  integráló  szerepe jelenik  meg  a kommunikáció  kereszttantervi  
követelményként  való  értelmezésében  is  (az  anyanyelvi  képességek  fejlesztési  
lehetőségeiről lásd Molnár E. K., 2001; Molnár E. K. és Cs. Czachesz, 2003). 

Biológiaórán  is  fontos  a  helyesírásra  való  odafigyelés,  illetve  a  könnyen  
félrehallható,  a  zöngés  és  zöngétlen  mássalhangzók  megkülönböztetése.  Az  idegen  
szavakat  feltétlenül  fel  kell  írni  a  táblára,  lehetőleg  nyomtatott  betűkkel!  Fontos,  hogy  a  
biológiatanár  a tanulók  írásbeli  dolgozatainak  értékelésekor  ne  vonjon  le  pontot  a  nyelvi  
hibák miatt, de minden esetben javítsa azokat, és tanítsa a helyes nyelvhasználatot!  

A  tanulói  válaszok  analizálása  során  néhány  tévképzetre  is  fény  derült.  Ezek  a  
következők: 

-  Még  13-14 éves életkorban  is előfordul, hogy valaki  azt gondolja  a növényekről,  hogy  
nem mozognak  (mivel rájuk a helyzetváltoztató mozgás jellemző)  (Ai2).  
Vagyis  a  mozgás  fogalmát  leszűkítik  a  helyváltoztató  mozgásra,  ami  jóval  
látványosabb, mint a helyzetváltoztató mozgás.  
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-  Néhányan  azt  gondolják,  hogy  „oxigént  lélegzünk  be,  és  szén-dioxidot fújunk  ki",  
holott  a  tüdőbe  levegő  áramlik  be-,  és  kilégzéskor  is  levegő  áramlik  ki  onnan,  csak  
közben  az összetétele  megváltozik  (belélegzett  levegő:  78% N2, 21%  O2, 0,03%  CO2;  
kilélegzett levegő: 79% N2,16% 02,4,04 C02) (A23, B24). 
A légzés  lényege  valóban  az oxigén  és a  szén-dioxid  kicserélődése  a vér  és a  légköri  
levegő,  illetve  a  vér  és  a  szövetek,  sejtek  között.  Az  oxigént  azonban  a  belélegzett  
levegőből  vesszük  fel,  és  az  a  légutakon  keresztül jut  a  tüdőbe.  A  vér  és  a  légköri  
levegő  közötti  gázcsere  a tüdő  léghólyagaiban  megy  végbe.  A  gázcserét  a  tüdőben  a  
légzőmozgások teszik lehetővé. 

-  A  sejtekbe  került  oxigén  sorsáról  is  téves  elképzeléssel  rendelkeznek  egyesek.  Azt  
gondolják például, hogy „Az O2 cserélődik a szervezetben."  „A szervezetben az O2 egy 
körforgás során  COi-dá alakul."  „A belélegzett 02-t szervezetünk lebontja."  „A vér a 
tápanyagot az oxigén segítségével a sejtekhez szállítja."  (A23).  
A sejtekbe került  oxigén  az ún.  sejtlégzés során  felhasználódik  a tápanyagok  (szerves  
anyagok)  lebontásához,  vagyis  az energiatermeléshez.  Az „égés"  során  szén-dioxid  és  
víz keletkezik,  amely a vérbe kerül, és az elszállítja a tüdőhöz, és onnan kilégzés során 
kerül a légkörbe. 
Érdemes tehát elkülöníteni  az emberi légzés részfolyamatait: légcsere (a levegő cseréje 
a  légkör  és  a  tüdő  között),  gázcsere  (az  oxigén  és  a  szén-dioxid  gáz  cseréje  a  vér  
közvetítésével): külső (a tüdő és a vér között), belső (a vér és a szövetek, sejtek között) 
és a sejtlégzés (a sejtekben lejátszódó lebontó biokémiai folyamatok). 

-  Azt hiszik, hogy a vér az oxigént és a hemoglobint külön szállítja.  („A vér különleges 
szövet,  mert  oxigént  és  hemoglobint  szállít.").  Nem  tudatosul  a  tanulókban,  hogy  a  
hemoglobin  a  vér  festékanyaga,  amely  a  vörösvérsejtekben  található,  és  az  
oxigénmolekula  ehhez  az  összetett  fehéijemolekulához  kapcsolódva  szállítódik  a  
különböző sejtekhez (A28). 

-  Tévesen  azt gondolják, hogy a bal és a jobb  szívkamra nem egy időben húzódik össze 
(A210). 

-  Azt gondolják, hogy a szem fénytörőközegeit  csak a szaruhártya és a szemlencse képezi 
(B212). 
A  legtöbb  tankönyv  valóban  csak  ezt  a  két  fénytörőközeget  említi  meg,  néhány  
tankönyvben  pedig  egyáltalán  nem  esik  szó  a  szem  fénytörőközegeiről.  A  tényközlés  
magyarázat  nélkül,  s  ennek  ilyen  módon  történő  átadása  téves  tanulói  szemlélet  
kialakulásához  vezethet.  Bár  fizikából  tanulják  a  tanulók,  hogy  fénytörés  akkor  
következik  be,  amikor  a  fény haladása  során  az  eredetitől  eltérő  törésmutatójú  közeg  
határfelületéhez  ér.  És hogy  a  fénytörés mértéke  függ a közegek  törésmutatói  közötti  
különbségtől. Ezt nem tudják spontán transzferálni a fény útjára a szemben. 

A  tévképzetek  a  tudás  olyan  elemei,  amelyek  nem  felelnek  meg  a  tudomány  
általánosan elfogadott álláspontjának, és a tanítás szempontjából fontos jellemzőjük, hogy 
eléggé  ellenállnak  az  oktatásnak.  Kialakulásuk  oka  legtöbbször  az  iskolai  oktatásnak  a  
hétköznapi  tapasztalatoktól  való  elszakadása  (Korom  és  Csapó,  1997).  A  tanulók  
természettudományos  tudásának  különböző  területeivel  kapcsolatosan  számos  konkrét  
tévképzetet feltártak már (pl. fizikából Nahalka, 2002b; kémiából  Tóth, 1999a,  1999b).  

Fontos tudni,  hogy ha a tanítás  nem épít  a tanulók  előzetes  tudására,  nem  igyekszik  
felderíteni a tanulók tapasztalatait,  elképzeléseit  a tanítandó  anyaggal  kapcsolatban,  akkor  
hiába tanítja meg az érvényes tudományos ismereteket, a tanulók téves elképzelései,  illetve 
az  ezekből  kialakuló  naiv  elgondolások,  elméletek  továbbra  is  fennmaradnak,  a  fogalmi  
váltás  csak  nehezen  valósítható  meg.  Az  analógiák  mint  oktatási  eszközök  alkalmazása  
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segítheti  a  tévképzetek  megszüntetését  és  a  tartós  fogalmi  váltást  (részletesen  lásd  2.3.2.  
fejezetben). 

Fontos,  hogy  a  tanárok  igyekezzenek  megismerni,  hogy  a  diákok  valójában  mit  
tudnak és gondolnak a világról. Továbbá, hogy a fogalomtanítás hagyományos metodikája, 
alapelvei (lásd a 3. és az 5. pontban  leírtakat) kiegészüljenek a tanulók  gondolatait feltáró, 
illetve  azokat  figyelembe  vevő  fogalomtanítási/tanulási  módszerekkel  (pl.  kognitív  
konfliktusok  előidézése  a  tanulók  meglévő  fogalmai  és  az  új  fogalmak  között  tanulói  
kísérletekkel,  problémák  felvetésével,  vitákkal,  számítógépes  szimulációkkal  stb.)  
(részletesen lásd Korom,  2001).  

A  fentiekből megállapítható,  hogy a  tanulók ugyanazokat  az  anyanyelvi  és  műveleti  
hibákat  követik  el  a  tudásszintmérő  tesztek  feladatmegoldásaiban,  mint  az  analógiás  
gondolkodást mérő szóanalógia  feladatokban.  

Elemzésünk  tapasztalatai  megerősíteni  látszanak  egy  korábbi  fogalomfejlődési  
vizsgálatunk eredményeit  (Nagy L-né,  1996,1999a,  1999b,  1999c),  ezért úgy véljük, hogy 
tanulnunk  kell  az  észlelt  hibákból,  hiányosságokból,  tekintettel  kell  lennünk  tanulóink  
gondolkodására, esetleges téves elképzeléseikre. 

4.3.5. A kontextus, szituáció szerepére vonatkozó hipotézis  

Az elő- és utómérés eredményeiből -  a fejlesztő kísérlettől  elvonatkoztatva -  az analógiás 
gondolkodás  biológia  tantárgyi  kontextusban  való  működésére,  mérésére  vonatkozó  
megállapításokat tehetünk. 

Az  1970-es,  '80-as  évektől  tudjuk,  hogy  a  kogníció  tipikusan  szituatív,  függ  a  
szociális és fizikai kontextusoktól  egyaránt. Kontextus  alatt a legáltalánosabb  megközelítés  
szerint  az  intellektuális  feladat  speciális  fizikai,  szociális  vagy  kulturális  keretét  
(elrendezését)  értik,  bár  lehetséges  a  fogalom  további  differenciálása  is.  A  gondolkodás  
kontextusa  és  tartalma  a  gondolkodási  folyamatoktól  elválaszthatatlan.  Bármely  feladat  
vagy tevékenység  sem független attól  az úttól,  amelyen  a résztvevők  (tanárok  és  tanulók)  
kontextualizálják azt (Butterworth,  1993).  

Hatano  és Inagaki  (1986) azokat, akik elsajátították egy terület fő tárgyainak fogalmi 
tudását  és  a problémák  megoldásának  eljárásait,  adaptív  szakértőknek  nevezi,  szemben  a  
rutinos  szakértőkkel,  akik  az  elsajátított  eljárások  alkalmazásának  hatékonysága  alapján  
szakértők.  Az  adaptív  szakértők  problémamegoldó  kompetenciája  nem  kontextushoz  
kötött,  mint  az  újoncoké  vagy  a  rutinos  szakértőké.  Az  adaptív  szakértők  képesek  
teljesíteni  a  célt  külső  támogatás  hiánya  ellenére  is,  és  képesek  megoldani  a  terület  
változatos,  új  problémáit.  Tudásuk  szituatív  ugyan  az  észlelésben,  de  nem  hosszan  és  
szorosan  kapcsolódik  a  szituációval,  amelyben  eredetileg  elsajátították  azt.  Tehát,  a  
szituáció-független  megismerésben  a  fogalmi  tudás  elsajátítása  a  mentális  modellekből  
látszik  kritikusnak,  magas  fokú  transzferhez  (Perkins  és  Salomon,  1989)  vezető  utakon  
keresztül (idézi Hatano és Inagaki,  1993).  

A tudás hasznosítását  a problémamegoldásban  vizsgáló kutatások  eredményei  szerint  
a gondolkodásban felhasznált ismeretek mennyisége és jellege is nagyon változatos lehet a 
szituációktól  függően  (vannak  tudásszegény  és  tudásgazdag  helyzetek).  Például  a  
mindennapi  életben  előforduló  (ún.  rosszul  meghatározott)  problémák  megoldása  nagy  
mennyiségű  tartomány-specifikus  ismeretet  igényel.  Megoldásuk  nehézsége  éppen  abban  
áll,  hogy  meg  kell  találnunk  a  megoldásukhoz  szükséges  releváns  információt.  A  jól  
meghatározott  problémák  kevesebb  speciális  ismeretet  igényelnek,  a  megoldásuk  
szempontjából  releváns  tudás  általános  vagy  tartomány-független  heurisztikus  tudás.  A  
szakértővé  válás  ebben  az  értelemben  azt  is  jelenti,  hogy  valaki  valamilyen  konkrét  
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területnek  nagyon jó  értőjévé válik.  A  kognitív  készségek  elsajátítása  tehát  abból  áll,  hogy  
kevés  tudásból  sok  tudás  lesz,  pontosabban  kevés  tartomány-független  tudásból  sok  
tartományfüggő  tudás  lesz  (lásd  Anderson,  1983  készségelsajátítási  elméletét,  idézi  
Eysenck  és Keane,  1997. 412-415.  o.).  

A  Gestalt-pszichológusok  (az  asszocionista  pszichológusokkal  szemben)  rámutattak  
arra,  hogy  a  problémamegoldásban  fontos  szerepet  játszik  a  belátás,  az  újrarendezés  
(újrastrukturálás)  és  a  beállítódás.  Megmutatták,  hogy  a  múltbeli  tapasztalatok  közvetlen  
alkalmazása  siker  helyett  gyakran  kudarchoz  vezet  a problémamegoldásban.  Ezt  igazolták  
a  funkcionális  rögzítettséggel  és  a  beállítódással  foglalkozó  kutatások  is.  A  probléma-
megoldási  stratégiákat  vizsgálva  Anzai  és  Simon  (1979)  arra  a  következtetésre  jutottak,  
hogy  a  kezdetben  általános,  tartomány-független  heurisztikára  támaszkodó  stratégiákat  
később  felváltják  a  tartományfüggő,  tartomány-specifikus  heurisztikus  módszerek  (idézi  
Eysenck  és Keane,  1997).  

A  feladat  struktúrájának  domináns  szerepét  a  teljesítmények  abszolút  értékének  
meghatározásában  többen  is  kimutatták  (pl.  Csapó,  1985).  Azonos  struktúra  mellett  a  
teljesítmények  a  tartalom  megváltoztatása  során  is  közel  állandónak  bizonyultak,  a  
tartalom  absztraktabbá  válásával  kismértékben  csökkentek.  A  feladatstruktúra  
megváltoztatása  (a  feladatok  megjelenésében  mutatkozó  apró  különbségek)  még  izomorf  
(azonos  szerkezetű)  feladatok  esetében  is a teljesítmények jelentős  változásához  vezetett.  A  
különböző  struktúrák  között  nagyobb  különbséget  tapasztaltak,  mint  az  azonos  struktúrák  
különböző  tartalmakban  megjelenő  feladatai  között.  Meg  kell  azonban  jegyezni,  hogy  
ebben  a  kísérletben  a  különböző  tartalom  a  tevékenység  eszközei  (reális  objektumok,  
képmások,  szavak  és  szimbólumok)  szerint  adódó  különböző  absztrakciós  szinteket  
(manipulatív,  képmási,  verbális  és  szimbolikus)  jelentette,  és  nem  az  ismerettartalom  
különbözőségét.  Vizsgálatunkban  mi  tartalom  alatt  az  utóbbit  értjük.  

Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  és  a Biológia  tudásszintmérő  tesztek  tartalmi  és  műveleti  
szempontból  azonos feladatainak  (itemeinek)  összehasonlító  elemzése  

Az  analógiás  gondolkodást  biológiai  tartalmon  mérő  Analógiás  gondolkodás  tesztek  és  a  
biológiatudást  hagyományos  módon  mérő  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  egyes  itemei  
(feladatai)  a  tantárgyi  tartalom  azonosságán  kívül  a  gondolkodási  műveletek  
szempontjából  is megfeleltethetők  egymásnak  (lásd  4.31.  táblázat).  Ez  lehetőséget  ad  arra,  
hogy  megvizsgáljuk  ugyanannak  a  tartalomnak  különböző  feladat-kontextusban  (feladat-
szituációban)  mutatott  teljesítményét  (4.31.  táblázat  és  4.42.  ábra),  és  ebből  
következtetéseket  vonjunk  le  a  gondolkodási  műveletek  működésének  kontextus-  és  
szituációfüggőségére  vonatkozóan.  

A  4.31.  táblázatban  és  a  4.42.  ábrán  azt  mutatjuk  be,  hogy  hogyan  alakultak  az  
azonos  biológia  tantárgyi  tartalmú  és  azonos  gondolkodási  műveleteket  igénylő  különböző  
típusú  (szóanalógia,  illetve  hagyományos  tudásszintmérő)  feladatok  teljesítményei.  Mint  
látható,  az  időrend,  ellentét  és  a funkció  típusú  összefüggések  esetében  a  szóanalógia  
feladatokban,  míg  a  halmazba  tartozás,  az  ok-okozat,  a  szinonima,  az  átalakulás  és  az  
azonos  halmaz  tagjai  esetében  a  hagyományos  tudásszintmérő  feladatokban  teljesítettek  
jobban  a  tanulók.  A  rész-egész,  hely  és funkcionális  rész-egész  összefüggéstípusok  esetén  
nem  mutatható  ki  szignifikáns  eltérés  a  teljesítményekben  a  kétféle  feladat-kontextus  
esetén.  Komplexitása  miatt  a funkcionális  rész-egész  összefüggés  felismerése,  alkalmazása  
bizonyult  a legnehezebbnek  mindkét  feladat-kontextusban.  



4.31.  táblázat.  Az  Analógiás  gondolkodás  tesztek  és  a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  
tartalmi  és  műveleti  szempontból  azonos  feladatainak  kategorizálása  és  
teljesítményei 

Gondolkodási 
művelet  (összefüggés  

típusa) 

Biológiai  tantárgyi  
tartalom 

Analógiás 
gondolkodás  tesztek  

feladatai  (itemei),  
átlaguk  (%p)  

Biológia 
tudásszintmérő 

tesztek  feladatai,  
itemei,  átlaguk  (%p)  

Halmazba  tartozás  Fej  -  testtáj  AN,1 Ai8a 
Táplálkozás  -
életjelenség 88,00 

Ai l 
88,22 

Gerinces  -  emlős  AN,2 A ,3 fg ,B , l a 
Fejlődés  -
átalakulásos  fejlődés  63,00 79,33 
Házimacska  - AN,3 B,3 
ragadozó 
Ló -  páratlan ujjú 
patás 56,00 75,33 
Nagyőrlő  fog -  zápfog  
Nyálmirigy  -
emésztőmirigy 

AN21 

76,00 

A25C,  B29a  
B29b 

69,33 
Feltétlen reflex  - AN22 A213g 
nyálelválasztás 
Anyagcsere  -  légzés  

62,00 
A23a 

74,00 
Légzőizom  -  reszizom  AN23 
Emésztőnedv  - B29C 

hasnyál 58,00 59,00 
Összesen 6 item,  67,00  16 item,  74,20  

Rész-egész Keringési  rendszer  -
erek 

AN,5 A, 11 

Tojás -  lágy héj 
62,00 

A, 6b 
61,16 

Csontváz  -  koponya  
Tüdő  -  léghólyagok  

AN24 
87,00 

B 2 ld 
88,00 

Keringési  rendszer  -
erek 

AN25 

Környéki  idegrendszer  
-  dúc  72,00 

A212C 
74,00 

Összesen 3  item,  74,00  6 item,  74,39  
Időrend Emésztés  -

felszívódás 
Peteérés  -  havi  vérzés  

AN t7 

70,00 

A,9bce 

47,00 
Csecsemőkor  - AN,8 A,14ab 
újszülöttkor 
Ifjúkor -  kamaszkor  

89,00 
A,14fgh 

71,00 
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Orrüreg -  garat  

Nyelőcső  -  gyomor  

AN,9,  AN29  

59,00 

BJ3bcg,  A26bg,  
B24bcd 
B J l c d i ,  B24ac  

76,85 
Emésztés  -
felszívódás 
Pitvar  -  kamra  

AN27 

74,00 
AJOe 

57,00 
Összesen 5 item,  73,00  22 item,  62,96  
Ok-okozat Alkoholfogyasztás  -

szervezet 
állapotváltozása 
Verőér  sérülése  -
lökésszerűen  spriccelő  
vér 

ANJO 

69,00 

B J 4 b f 

62,00 

Ok-okozat 

Magas vércukorszint  -
fokozott  inzulin  
termelődés 
Verőér  sérülése  -
lökésszerűen  spriccelő  
vér 

ANJO 

71,00 

B214a 

B215a 

81,00 

Ok-okozat 

Gyenge fény -  pupilla  
tágulás 
Távolra nézés  -
laposabb  lencse  

AN211 

56,00 

A214a 

A214b 
75,50 

Ok-okozat 

Szimpatikus  idegrost  
működése  -
vérnyomás  emelkedés  
Paraszimpatikus 
idegrost  működése  -
bélmüködés 
gyorsulása 

AN212 

56,00 

B21 ld 

B21 le 

79,50 
Összesen 4 item,  63,00  8 item,  74,50  

Ellentét Belégzés  -  kilégzés  
Anyagfelvétel  -
anyagleadás 

A N J 3 ,  AN213  

91,00 

A J  2,  A27ab 
A24be,  B23acde  

63,95 

Ellentét 

Verőér  -  gyűjtőér  
Anyaglebontás  -
anyagfelépítés 

AN214 

77,00 
B23b 

69,00 

Ellentét 

Férfi -  nő  
Here -  petefészek  

AN215 

94,00 
B214ef 

75,50 
Összesen 4  item,  57,00  16 item,  69,48  

Szinonima Testtáj -  testrész  
Tuberkulózis  -  TBC  

A N J 7 
72,00 

Ai8 
74,94 
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Nagy vérkör  -
testvérkör 
Verőér  -  artéria  

AN216 

60,00 
B29d 

71,00 
Idegsejt  hosszú  
nyúlványa  -
tengelyfonal 
Mozgató  idegsejt  -
végrehajtó idegsejt  

AN217 

61,00 
B29e 

65,00 
Összesen 3 item,  64,00  9 item,  70,31  

Funkció Bőr  -mechanikai  
védelem 
Vér  -  anyagszállítás  

ANi 18,  AN218 

80,00 

Ai7c 

Ail3c,  A23cg  
64,00 

Funkció 

Gyomor  -  táplálék  
adagolása 
Orrüreg  -  levegő  
felmelegítése 

AN219 

87,00 
B25b 

83,00 
Összesen 3 item,  84,00  5 item,  73,50  

Átalakulás Tápanyagok  -  energia  
Kamasz  -  iljú  

ANi21 

35,00 

A J 3 a b 
A,14fgh 

58,40 
Összesen 1 item,  35,00  5 item,  58,40  

Hely Szájüreg -  fog  
Irha  -  faggyúmirigy  

AN,22 

60,00 
Ai7ab,  Bj7bd  

78,75 

Hely 

Mellüreg  -  szív  
Középfül  -
hallócsontok 

AN222 

69,00 

B28C 
B28d 

59,50 

Hely 

Gége  -  hangszalagok  
Szájüreg -  nyelv  

AN223 

87,00 

B28b 
B28a 

85,50 
Összesen 3 item,  72,00  8 item,  74,58  

Azonos halmaz  tagjai  Mozgás  -  táplálkozás  
Vörösvértest  -
fehérvérsejt 

AN,24,  AN224  

38,00 
A28bce 

67,00 

Azonos halmaz  tagjai  

Összenövés  -  varrat  
Fehérje -  szénhidrát  

AN225 
48,00 

A22ade 
81,00 

Azonos halmaz  tagjai  

Lép  -  féregnyúlvány  
Bőr  -  vér  

AN22 6 

19,00 
A29 

44,67 
Összesen 4 item,  35,00  11 item,  64,22  

Funkcionális  rész-
egész 

ízlelőbimbó  -
ízérzékeny  sejtek  
Ideghártya  -  pálcikák  

AN228 

28,00 
B212k 

23,00 
Összesen 1 item,  28,00  1 item,  23,00  

Összesen 37 item,  62,00  105 item,  65,41  
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Megjegyzés: 
A  dőlt  betűvel  jelzett  teljesítmények  szignifikánsan  különböznek  a  szóanalógia  feladatok  
és a hagyományos  tudásszintmérő  feladatok  esetében.  

x  .  y y  
Összefűggéstípusok  SP  

100  i  ^  Szóanalógia  feladat  
•  Hagyományos tudásszintmérő  feladat  

4.42.  ábra  
A Szóanalógiák  részteszt  és  a Biológia  tudásszintmérő  tesztek  azonos  tartalmú  és  azonos  

gondolkodási  műveletet  működtető  feladatainak,  itemeinek  teljesítménye  

4.3.6.  A tesztek  közötti  összefüggések  

Az  elő-  és  utómérés  teszteredményeinek  kiértékelése,  értelmezése  és  a  mérés  során  
használt  tesztek  közötti  összefüggések  vizsgálata  megerősítheti  hipotéziseinket.  Választ  
kaphatunk  arra  a kérdésre,  hogy  a jelentéstani  (szemantikus)  beágyazás,  azaz  a  tartalom  és  
a feladat-kontextus,  valamint  az  előzetesen,  illetve  az  aktuálisan  elsajátított  biológiatudás  
milyen  hatással  vannak  az  analógiás  gondolkodásra.  

Feltételeztük, hogy  szignifikáns  korreláció  mutatható  ki  az analógiás  gondolkodást  
általános  műveltségi  tartalmon  (Induktív  gondolkodás  teszt,  illetve  annak  Szóanalógiák  
résztesztje)  és  terület-,  illetve  tanterv-specifikus  tartalmon  (Analógiás  gondolkodás  teszt  
biológia  tananyagon)  mérő  tesztek  teljesítménye  között.  Továbbá,  hogy  erős  pozitív  
összefüggés  van  az  előismeretek,  célismeretek  (a  tantervileg  előírt  tananyag  elsajátítási  
szintje),  azaz  a  Biológia  tudásszintmérő  teszten  elért  teljesítmény  és  az  analógiás  
gondolkodás  terület-,  illetve  tanterv-specifikus  tanalmon  (Analógiás  gondolkodás  teszt  
biológia  tananyagon)  mért  teljesítménye  között.  Feltételezéseinket  az  Analógiás  
gondolkodás  teszt  többi  teszttel  való  kapcsolatának  modelljében  foglaltuk  össze  (lásd  
4.2.2.3. fejezet). 
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A  tesztek  közötti  összefüggések  megadásához  minden  tesztet  (résztesztet)  sorra  
korreláltattunk  minden  más  teszttel.  Az  így kapott  korrelációs  mátrixot  tartalmazza  a  4.32.  
táblázat.  Az  interkorrelációt  elvégezve megtudhatjuk, hogy  a vizsgált  tanulók  egyik  teszten  
elért eredménye hogyan  viszonyul  a többi  teszt  eredményéhez.  

4.32.  táblázat.  Az  elő-  és  utótesztek  eredményei  közötti  korrelációk  

Teszt 
(Részteszt) 

Szám-
analógiák 
részteszt 

Szó-
analógiák 
részteszt 

Számsorok 
részteszt 

Induktív 
gond. 
teszt 

Analógiás 
gond.  teszt  

Biológia 
tudásszint-
mérő  teszt  

Szám-
analógiák 
részteszt 

— 

elő  0,396  
utó  0,403  

elő  0,399  
utó  0,546  

elő  0,798  
utó  0,845  

elő  0,317  
utó  0,379  

elő  0,273  
utó  0,559  

Szóanalógiák 
részteszt — 

elő  0,340  
utó  0,337  

elő  0,750  
utó  0,673  

elő  0,583  
utó  0,601  

elő  0,391  
utó  0,486  

Számsorok 
részteszt — 

elő  0,746  
utó  0,848  

elő  0,260  
utó  0,340  

elő  0,317  
utó  0,395  

Induktív 
gond.  teszt  — 

elő  0,520  
utó  0,522  

elő  0,435  
utó  0,556  

Analógiás 
gond.  teszt  — 

elő  0,377  
utó  0,653  

Biológia 
tudásszint-
mérő  teszt  

— 

p<0,001 

Megvizsgálva  a  tesztek  közötti  összefüggéseket,  a  Pearson-féle  korrelációs  
koefficiens  értékek  határozott  szignifikáns  korrelációt  jeleznek  mind  a  Szóanalógiák  
részteszt  és  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  teljesítménye  között,  mind  a  Biológia  
tudásszintmérő  tesztek  és  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  teljesítménye  között.  Ugyancsak  
magas  korrelációs  együtthatót  találtunk  a  Szóanalógiák  részteszt  és  a  Biológia  
tudásszintmérő  tesztek  teljesítménye  között,  illetve  az általános  értelmességet  mérő  Induktív  
gondolkodás  teszt  és  a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  teljesítménye  között.  Ez  utóbbi  két  
esetben  korábbi  vizsgálatok  eredményei  is  közepesen  erős  szignifikáns  korrelációról  
számoltak  be  (Csapó,  1998a).  Elő-  és  utómérés  során  egyaránt  szoros  szignifikáns  
összefüggést  találtunk  az  Induktív  gondolkodás  teszt  és  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
eredményei  között.  Az  utómérés  során  kapott  valamennyi  korrelációs  együttható  értéke  
magasabb,  mint  az  előmérés  esetében  tapasztalható  volt.  

Mint  látható,  az  előmérés  során  a  Szóanalógiák  részteszt  és  az  Analógiás  
gondolkodás  teszt  teljesítménye  közötti  korrelációs  együttható  magasabb,  mint  a  Biológia  
tudásszintmérő  tesztek  és  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  teljesítménye  közötti  korrelációs  
együttható,  míg  az  utómérés  esetében  fordított  a helyzet.  A korrelációs  együtthatók  magas  
értékei jelzik  a teszteken  nyújtott  tanulói  teljesítmények  együtt járásának  szorosságát,  azt,  
hogy a tesztek bizonyos közös vonással  rendelkeznek.  

A  fentiekből  arra  következtethetünk,  hogy  előméréskor  az  Analógiás  gondolkodás  
teszt  szóanalógia  feladatainak  megoldása  során  elvégzendő  gondolkodási  műveleteknek  
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(az  analógiás  összefüggés  típusainak)  meghatározóbb  szerepe  lehetett  a  tanulói  
teljesítményekben,  mint  a  tartalomnak  (általános  műveltségi  tartalom  vagy  terület-
specifikus  biológia  tantárgyi  tartalom).  Az  utómérés  esetében  viszont  az  Analógiás  
gondolkodás  teszt  feladatainak  megoldási  teljesítményét  inkább  befolyásolhatta  a  
szóanalógia feladatok  tartalma  (az  elsajátított  biológiatudás),  mint  a  megoldásuk  során  
alkalmazott gondolkodási  műveletek  (az  analógiás  összefüggés típusai).  Ez  egyrészt  azzal  
magyarázható,  hogy  élőmérés során  mindkét teszt tartalmát a megelőző  tanévekben tanult 
biológiai  előismeretek  képezték,  míg  utómérésnél  a  kísérlet  időtartama  alatt  tanult,  
begyakorolt  biológiai  ismeretek.  Másrészt  pedig  azzal,  hogy  a  terület-specifikus  tartalom  
jobban  hasonlít az iskolai teljesítményhez, mint az általános műveltségi  tartalom.  

A  kapott  összefüggések  egyrészt  megerősítik,  hogy  az  analógiás  gondolkodás  a  
gondolkodás  egy általános  komponense,  másrészt pedig jelzik,  hogy  a tartalom  (általános  
műveltségi  vagy terület-specifikus),  illetve a feladat-kontextus  és  a feladatmegoldás  során 
alkalmazott  gondolkodási  műveletek  (az  analógiás  összefüggés  típusa)  egyaránt  
meghatározó  szerepet  játszanak  a  teszteken  nyújtott  teljesítményekben.  Az  induktív  
gondolkodásról  már korábban is kimutatták, hogy nagyon szoros kapcsolatban  áll sok más 
kognitív  képességgel,  többek  között  a  tanulási  potenciállal  is  (lásd  pl.  Csapó,  1994b,  
2002d).  (A  problémakör  részletes  elemzését  lásd  a  parciális  korrelációszámítás  és  
regresszióanalízis  eredményeinél.)  

A parciális  korrelációszámítások  eredményei  

Vizsgálatunkban  a tanulók Analógiás gondolkodás  teszten  (szóanalógia  feladatok biológia 
tantárgyi tartalmon) nyújtott teljesítményét több tényező is befolyásolhatta, többek között a 
teszt felépítéséből (bemutatását  lásd  4.2.2.3. fejezetben)  adódóan. Mind  az előmérés,  mind 
az utómérés  során szoros szignifikáns  kapcsolatot tudtunk kimutatni  e teszt  eredményei  és  
a  Szóanalógiák  részteszt  (szóanalógia  feladatok  általános  műveltségi  tartalmon),  illetve  a  
Biológia  tudásszintmérő  tesztek  (hagyományos  biológia  tudásszintmérő  feladatok)  
eredményei között. Parciálással megvizsgálhatjuk a három kapcsolat „viszonyait".  A cél az 
egyik változó hatásának kiküszöbölése,  az általa képviselt átfedés „lefejtése" volt. 

Először  kiszámítottuk  a  változók  egymással  való  korrelációit  (lásd  korábban,  4.32.  
táblázatban),  majd  páronként  kiszámítottuk  két-két  változó  parciális  korrelációját  a  
harmadikat használva kontrollként  (ennek a változónak a hatását szeretnénk  kiküszöbölni).  
A  számolást  elvégeztük  az  elő-  és  az  utómérés  esetében,  továbbá  az  utó-  és  előmérés  
tesztátlagainak  különbségeivel  is. Az eredményeket  a 4.43.-4.45. számú  ábrákon mutatjuk 
be. 

Az  ábrák  külső  körén  a  megfelelő  változók  között  számított  Pearson-féle  lineáris  
korrelációs  együtthatók,  míg  a  belső  háromszög  mentén  a  két  változó  közötti  parciális  
korrelációs együtthatók  kerültek  feltüntetésre, melyeket  a harmadik  változó  állandó  értéke  
mellett  számítottunk.  
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Analógiás 
gondolkodási 

Biológia 
tudásszint 

Szóanalógiák 1 

0 , 3 9 1 

4.43.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás,  a Biológia  tudásszintmérő  tesztek  és a  Szóanalógiák  

részteszt  kapcsolata  az  előmérésben  

Analógiás 
gondolkodás2 

Biológia 
tudásszint; 

Szóanalógiák2 

0 , 4 8 6 

4.44.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás,  a Biológia  tudásszintmérő  tesztek  és  a  Szóanalógiák  

részteszt  kapcsolata  az  utómérésben  
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0,091 

4.45.  ábra  
Az  Analógiás  gondolkodás,  a Biológia  tudás szintmérő  tesztek  és a  Szóanalógiák  

részteszt  segítségével  mért  változások  kapcsolatai  

Az eredmények  megerősítik  feltevéseinket, miszerint  az  előmérés  során  az  Analógiás  
gondolkodás  teszten  elért  eredményeket  inkább  befolyásolja  a  Szóanalógiák  részteszt  
eredménye,  azaz  a  gondolkodási  művelet  (parciális  korrelációs  együttható  értéke  0,507,  
p<0,0001),  mint  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  eredménye,  azaz  az  előfeltétel  
biológiatudás  (parciális  korrelációs  együttható  értéke  0,201,  p<0,0001).  Az  utómérés  
esetében  viszont  inkább  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  eredménye,  vagyis  a  felmérést  
megelőzően,  a kísérlet  ideje  alatt  elsajátított biológiatudás  (parciális  korrelációs  együttható  
értéke  0,520,  p<0,0001)  befolyásolja  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  eredményét,  mint  a  
Szóanalógiák  részteszt  eredménye,  azaz  a  gondolkodási  műveletek  (parciális  korrelációs  
együttható  értéke  0,429,  p<0,0001).  Ennek  lehetséges  magyarázatát  már  korábban  
kifejtettük. 

Ha  az  utó-  és  előmérés  eredményei  közötti  különbségeket  tekintjük,  láthatjuk,  hogy  
az  Analógiás  gondolkodás  teszt  utó-  és  előmérés  átlagának  különbsége  valamivel  
szorosabb  kapcsolatot  mutat  a  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  átlagkülönbségével  (a  
parciális  korrelációs  együttható  értéke  0,132,  p<0,05),  mint  a  Szóanalógiák  résztesztek  
átlagkülönbségével  (a  parciális  korrelációs  együttható  értéke  0,123,  p<0,05).  Mivel  
azonban  a  különbségek  túlságosan  kicsik,  az  analógiás  gondolkodás  fejlődésére  
vonatkozóan  nem tehetünk  lényegi  megállapítást.  
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A regresszióanalízis  eredményei  

A többszörös regressziós modell  választ  adhat  arra  a kérdésre, hogy  az általunk  kiválasztott  
független  változóktól  milyen  mértékben  függ  az  ugyancsak  általunk  kiválasztott  függő  
változó.  A  regresszióanalízis  eredményei  segíthetik  az  összefüggés  tartalmi,  logikai  
elemzését,  bár önmagukban  nem bizonyítják  a hatás  létét vagy  hiányát.  

Esetünkben  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  (szóanalógia  feladatok biológia  tantárgyi  
tartalmon)  eredményét  tekintettük függő  változónak,  a  Szóanalógiák  részteszt  (szóanalógia  
feladatok  általános  műveltségi  tartalmon)  eredményét,  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  
(hagyományos  tantárgyi  tudást  mérő  feladatok)  eredményét,  valamint  a  biológia  attitűdöt,  
a  biológia  tantárgyi  osztályzatot  és  a  nemet  pedig  független  változóknak.  Vizsgáltuk  a  
megnevezett  független  változók  parciális  hatását  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
eredményének  heterogenitására.  A  regresszióelemzés  eredményét  a  4.33.  táblázatban  
foglaltuk  össze,  az  elő-  és  utómérésre  valamint  az  utó-  és  előmérés  különbségére  
vonatkozóan. 

4.33.  táblázat.  Néhány  tényező  hatása  az Analógiás  gondolkodás  teszt  eredményére  (függő  
változóra) 

Független 
változók 

X P r-p  (%)  t Szign.(p) 

j Előmérés 
Biol.  tudás  0,377 0,136 5,127 2,877 p<0,005 
Szóanalógiák 0,575 0,455 26,162 9,657 p<0,000 
Biol.  attitűd  0,068 0,001 0,006 0,026 n.  s.  
Biol. jegy 0,391 0,155 6,060 3,201 p=0,001 
Nem 0,145 0,081 1,174 1,936 p=0,054 
Összesen R=0,620 R2-38,529 p<0,000 

Utómérés 
Biol.  tudás  0,650 0,432 28,08 9,507 p<0,000 
Szóanalógiák 0,604 0,362 21,864 8,579 p<0,000 
Biol.  attitűd  0,142 0,023 0,326 0,629 n.  s.  
Biol. jegy 0,481 0,069 3,318 1,499 n.  s.  
Nem 0,073 -0,017 0,124 -0,480 n.  s.  
összesen R=0,731 R2=53,712 p<0,000 

Kül.  utó-előmérés  
Biol.  tudás  0,142 0,116 1,647 2,212 p<0,05 
Szóanalógiák 0,139 0,128 1,779 2,460 p<0,05 
Biol.  attitűd  0,114 0,088 1,003 1,639 n.  s.  
Biol. jegy 0,122 0,096 1,171 1,735 n.  s.  
Nem -0,085 -0,105 0,892 -1,992 p<0,05 
összesen R=0,255 R2=6,492 p<0,000 

A  4.33.  táblázatban  feltüntettük  a  független  változók  és  a  függő  változó  közötti  
kapcsolatot jellemző  korrelációs  együtthatókat,  a  [3 koefficienseket,  azok  szignifikanciáját  
jellemző  t  és  p  értékeket  és  r-f  (%)  értékeket,  melyek  összege  adja  a  R2  (%)-ot  (a  
többszörös  korrelációs  együttható  négyzetét),  amely  megmutatja,  hogy  a  független  
változók  együtt  hogyan  hatnak  a  függő változóra.  /?azt  mutatja meg,  hogy  mi  maradt  meg  
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a  korrelációs  együtthatóból  a  többi  számba  vett  tényező  átfedésének  lefejtése után.  Két  
változó  kapcsolata  maximálisan  1,  vagyis  100%-os  lehet.  Egy-egy  független  változó  
hatását  a függő  változóra  a  korrelációs  együttható  (r)  és  a  p  szorzata  adja  meg.  Adott  
változó  ennyivel  járul  hozzá  az  összes  megmagyarázott  varianciához.  Akármennyi  
független  változót  veszünk  is  fel,  azok  együttesen  100%-nál  nagyobb  hatással  nem  
lehetnek  a függő változóra.  Vagyis  a többszörös korrelációs  együttható,  az R  értéke 1-nél 
nem lehet nagyobb. 

R2  (%)  a megmagyarázott  variancia  a  fenti  5 változós  modell  esetén  az  előmérésre  
vonatkozóan  38,5%,  az  utómérésre  vonatkozóan  53,71%,  és  az  utó-  és  az  előmérés  
különbségére vonatkozóan pedig 6,49%. Ha az egyes tényezők hatásának mértékét  nézzük,  
megállapíthatjuk,  hogy  az  előmérés  során  a  Szóanalógiák  részteszt  (26,16%),  míg  
utómérésnél  a  Biológia  tudásszintmérő  teszt  (28,08%)  eredménye,  pontosabban  az  
analógiás  összefüggések  típusai,  vagyis  a  gondolkodási  műveletek,  készségek  szintje,  
illetve  a  biológiatudás  szintje  befolyásolja  leginkább  az  Analógiás  gondolkodás  teszten  
elért  eredmények  varianciáját, vagyis  az  analógiás  gondolkodás  szintjét biológia  tantárgyi  
tartalmon. Ha nem találunk  szignifikáns kapcsolatot  az  adott  független változó  és a függő 
változó  között,  az  nem jelenti  automatikusan  azt,  hogy  nincs  összefüggés  a két  jelenség 
között.  Ez  az  eset  állhat  fenn  a  biológia  attitűddel  kapcsolatban.  A  tanulók  biológia  
tantárgyhoz  való  viszonyulása,  ha  nem  is  közvetlenül,  de  közvetve  minden  bizonnyal  
befolyásolja  a  tanulók  biológia  tantárgyi  tartalomra  vonatkozó  teszteken  nyújtott  
teljesítményeit. 

4.3.7. A teszteredmények  és a háttérváltozók összefüggései  

A kognitív  fejlődés folyamatait számos személyes  tulajdonság  és  a szocio-kulturális  hatás  
is befolyásolja. A tanulók  értelmi  fejlődése nem minden tekintetben  „előre  programozott"  
(genetikailag  öröklött),  vagyis  a  környezeti  feltételek,  a családi  háttér,  továbbá  az  iskolai  
oktatás,  annak  szelekciós  mechanizmusa  alakítja,  módosítja  a  képességek  fejlődési  
folyamatait (Csapó,  2002d). 

Mint  azt más vizsgálatok  eredményei  (pl.  Vári, 2003;  Vári,  Auxné,  Felvégi, Rózsa  és  
Szalay,  2002)  is  alátámasztják,  a  tanulók  teljesítménye  szorosan  összefügg  családjuk  
szocio-ökonómiai  hátterével,  habár  a hátrányos helyzetből  nem következik  automatikusan  
alacsony teljesítmény. Az előnyösebb családi háttérrel rendelkező tanulók általában jobban 
teljesítenek,  mint  a  kevésbé  előnyös  hátterű  társaik.  Az  alacsony  iskolai  végzettségű  és  
alacsonyabb presztízsű munkát végző szülők gyermekei általában gyengébben teljesítenek, 
mint  előnyösebb  háttérrel  rendelkező  társaik.  A  tanulók  szüleinek  iskolai  végzettsége  
magasan  az  átlag  feletti  mértékben  befolyásolja  a  magyar  tanulók  teljesítményét.  
Magyarországon  a  nemzetközi  átlaghoz  képest  erőteljesebb  a  családi,  szocio-ökonómiai  
tényezők determináló  szerepe. Ez jelenti  azt is, hogy hazánkban  az iskola kevésbé képes a 
családi háttér hiányosságaiból  származó hátrányokat  kompenzálni.  Az  elemzések  azonban  
arra  is  rámutattak,  hogy  az  egy  iskolába járó  tanulók  szocio-ökönómiai  jellemzőinek  
együttes  hatása  erőteljesebben  képes  befolyásolni  a  teljesítményt,  mint  az  egyes  tanulók  
háttere. 

A  pedagógiai  kutatók  azonban  korábban  azt  is  kimutatták,  hogy  a  
természettudományok és a matematika tanulását kisebb mértékben determinálják a tanulók 
családi-otthoni körülményei, mint a humán tantárgyak tanulását (Báthory,  1989).  

A  PISA-vizsgálatok  tapasztalatai  megerősítik  azt  a  korábbi  megállapítást,  hogy  a  
szülők  magasabb  foglalkozási  státusa  kedvezően  befolyásolja  a  tanulók  foglalkozási  
aspirációit  és  elvárásait,  és kimutathatóan  növeli  az  iskolai  tanulás  eredményessége  iránti  
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elkötelezettségüket  is.  A  szakirodalom  szerint  a  szülők  iskolai  végzettségét  tekintve  az  
anyák képzettségi szintjének a hatása meghatározóbb (Csapó,  2001a). 

Adataink  többsége  intervallumskála  szintű  (a  képességmérő  és  tudásszintmérő  
tesztek  eredményei),  a  háttérváltozók  egy  része  rangskála  jellegű  (pl.  szülők  
iskolázottsága, tantárgyi  attitűd, érdemjegyek). Arány, intervallum és rangskálán jellemzett 
változók  esetében  a  kapcsolatok  áttekintésére  használhatók  a  Pearson-féle  lineáris  
korrelációs  együtthatók.  

A  háttérváltozók  szerepét  a  képességek  és  a  tudás  fejlődésében  kétféleképpen  is  
vizsgálhatjuk.  Ha  a  tanév  elején  (előmérés  során)  felvett  képesség  és  tudásszintmérő  
tesztek  eredményeivel  számítjuk  ki  a  korrelációs  együtthatókat,  akkor  megmutathatjuk,  
hogyan  függ össze  az  adott  háttérváltozó  a  képességek  és  a  tantárgyi  tudás  addig  elért  
fejlettségével. Ha kiszámítjuk az utó-  és előtesztek különbségeit,  és a  különbségpontokkal  
számítjuk ki a korrelációkat, megmutathatjuk, hogy a fejlesztő program során elért fejlődés 
milyen változókkal függ össze (Csapó, 2003. 261. o.) 

4.3.7.1. A teszteredmények összefüggése a szülök iskolai végzettségével 

Magyarországon  az iskola településtípusa  mellett  a szülők  (nevelők) iskolai  végzettsége  az 
a háttérváltozó, amelynek mentén a legnagyobb mértékben differenciálódik a tanulói tudás. 
A  szülők  iskolázottsága,  mint  a műveltség  egyik  legkönnyebben  nyilvántartható  mutatója,  
a  pedagógiai  kutatások  régóta  használt  adata.  Nemzetközi  vizsgálatok  adatai  igazolják,  
hogy  más  országokhoz  viszonyítva  hazánkban  különösen  nagy  mértékben  függ a  tanulói  
teljesítmény  a  szülők  iskolai  végzettségétől.  A  jelenséget  azzal  magyarázzák,  hogy  
hazánkban az iskolai végzettség alapvetően meghatározza az elérhető  munkalehetőségeket,  
ezáltal  a  kereseteket,  a  családok  szociális  helyzetét,  életszínvonalát,  ami  közvetetten  
befolyásolhatja  a  gyermekek  iskolai  teljesítményét  (Vári  és  mtsai,  2000).  Pedagógiai  
szempontból  egyértelműen  önálló  kategóriákat  képviselnek  a  8  általánost,  a  
szakmunkásképző  iskolát  és  a  középiskolát  végzett  (érettségivel  rendelkező)  szülők.  A  
főiskolát és egyetemet  végzetteket  egyes kutatók szerint  fölösleges külön kezelni,  ugyanis  
a  tanulói  teljesítmények  között  csak  minimális  eltérés  tapasztalható  e  két  kategóriába  
tartozók  esetén  hazánkban  (lásd  Nagy  J.,  1980).  A  két  nem  iskolai  végzettsége  között  
újabban  nem  találtak  olyan  különbséget,  mint  korábban  tapasztalható  volt,  s  a  két  szülő  
iskolai  végzettsége  és  a  tanulói  teljesítmény között  sem  mutattak  ki  szignifikáns  eltérést  
(Csapó, 2003). 

A  fent  leírtakat  támasztják  alá  mérésünk  eredményei  is  (4.34.  táblázat).  A  szülők  
iskolai  végzettsége  szignifikáns  összefüggést  mutat  a  tanulói  teljesítményekkel,  bár  az  
összefüggések nem túl erősek. Ezt jelzik a korrelációs együtthatók alacsony értékei. Az apa, 
illetve  az  anya  iskolai  végzettsége  és  a  tanuló  teljesítménye  között  nem  tapasztaltunk  
szignifikáns  különbséget.  A  két  szülő  együttes  iskolai  végzettsége  szorosabban  korrelál  a 
teszteredményekkel,  mint  ha  csak  az  egyik  szülő  végzettségével  számolunk.  A  
különbségekkel  számított  korrelációs  együtthatók  csak  az  Analógiás  gondolkodás  teszt  
esetében  szignifikánsak,  ami  értelmezhető  úgy,  hogy  a  szülők  iskolai  végzettsége  
befolyásolja az  analógiás  gondolkodás  biológia  tantárgyi  tartalmon való  fejleszthetőségét,  
fejlődését. 
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4.34.  táblázat.  A  szülők  iskolai  végzettsége  és a teszteredmények  közötti  korrelációk  

Teszt 
Iskolai 
végzettség 

Induktív 
gondolkodás 

teszt 

Analógiás 
gondolkodás 

teszt 

Biológia 
tudásszintmérő 

teszt 

Apa  iskolai  
végzettsége 

elő  0,197**  
utó  0,223**  
kül.  0,039  

elő  0,101  
utó  0,141*  
kül.  0,138**  

elő  0,180**  
utó  0,203**  
kül.  0,060  

Anya  iskolai  
végzettsége 

elő  0,150**  
utó  0,200**  
kül.  0,026  

elő  0,091  
utó  0,130*  
kül.  0,126*  

elő  0,125*  
utó  0,156**  
kül.  0,072  

A szülők  iskolai  
végzettsége 
együtt 

elő  0,192**  
utó  0,235**  
kül.  0,036  

elő  0,106  
utó  0,152**  
kül.  0,143**  

elő  0,178**  
utó  0,203**  
kül.  0,074  

* p<0,05  ** p<0,01 

4.3.7.2.  A  teszteredmények  összefüggése  a  tanulók  tanulmányi  átlagával,  tantárgyi  
osztályzataival  és  attitűdjeivel  

Vizsgáltuk  továbbá  a  tanulói  teljesítményeknek  a  tanulmányi  átlaggal,  a  matematika  
jeggyel,  a  nyelvtan  és  irodalom  jeggyel,  a  biológia  jeggyel  és  a  biológia  attitűddel  való  
összefüggését  is.  Ez esetben  az Induktív  gondolkodás  teszt  résztesztjeit  is  feltüntettük,  azok  
eltérő  tartalma  miatt.  A  Pearson-féle  korrelációs  együtthatók  értékeit  a  4.35.  táblázat  
tartalmazza.  A  korrelációs  együtthatók  a legtöbb  esetben  közepes,  illetve  erős  szignifikáns  
összefüggést  jeleznek  az  említett  háttérváltozókkal.  A  tanulók  Analógiás  gondolkodás  
teszten  és  Biológia  tudásszintmérő  teszteken  nyújtott  teljesítménye  mindkét  mérés  során  
szorosan  korrelál  a  biológia  jeggyel  (Analógiás  gondolkodás  teszt  előmérés:  r=0,403,  
utómérés:  r=0,478,  illetve  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  előmérés:  r=0,397,  utómérés:  
0,573),  igazolva  a tanárok  reális  (a tanulók biológia tantárgyi  tudását  értékelő)  osztályozási  
metodikáját,  gyakorlatát.  A  Biológia  tudás szintmérő  tesztek  eredményei  és  a  tanulók  
biológia  tantárgyi  attitűdje  között  is  szignifikáns  összefüggés  mutatható  ki  (előmérés:  
r=0,156,  utómérés:  0,191),  bár  a korrelációs  együtthatók  alacsony  értékei  azt jelzik,  hogy  
ez  az  összefüggés  nem  túl  szoros.  Magas  szignifikáns  korrelációkat  kaptunk  az  Induktív  
gondolkodás  teszt  eredmények  és  a feltüntetett  valamennyi  tantárgyi  osztályzat  valamint  a  
tanulmányi  átlag  esetében.  Ez  magyarázható  azzal,  hogy  az  Induktív  gondolkodás  teszt  
tartalma  kapcsolatba  hozható  a  feltüntetett  tantárgyak  anyagával  (a  biológia  tantárgy  
kivételével),  illetve  azzal,  hogy  az induktív  gondolkodás  a gondolkodás  általános,  alapvető  
komponense.  A  biológia  jeggyel  való  korreláció  pedig  a  biológia  tantárgy  verbális  és  
matematikai-logikai  sajátságaival  indokolható.  
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4.35.  táblázat.  Korrelációk  a  teszteredmények  és  a  tanulmányi  átlag,  valamint  a  tantárgyi  
osztályzatok  és attitűdök  között  

Teszt Szám- Szó- Számsorok Induktív Analógiás Biológia 
(Részteszt) analógiák analógiák részteszt gond.  teszt  gond.  teszt  tudásszint-

részteszt részteszt mero 
teszt 

elő elő elő elő elő elő 
Tanulmá- 0,376*** 0,469*** 0,331*** 0,506*** 0,452*** 0,430*** 
nyi  átlag  utó utó utó utó utó utó 

0,371*** 0,482*** 0,385*** 0,526*** 0,464*** 0,563*** 
elő elő elő elő elő elő 

Matemati- 0,414*** 0,488*** 0,383*** 0,535*** 0,424*** 0,453*** 
kajegy utó utó utó utó utó utó 

0,399*** 0,478*** 0,389*** 0,538*** 0,431*** 0,530*** 
elő elő elő elő elő elő 

Nyelvtan 0,295*** 0,405*** 0,191** 0,456*** 0,355*** 0,296*** 
jegy utó utó utó utó utó utó 

0,234** 0,366*** 0,261** 0,376*** 0,332*** 0,420*** 
elő elő elő elő elő elő 

Irodalom 0,444*** 0,413*** 0,243** 0,421*** 0,400*** 0,315*** 
jegy utó utó utó utó utó utó 

0,276** 0,448*** 0,311*** 0,437*** 0,406*** 0,446*** 
elő elő elő elő elő elő 

Biológia 0,337*** 0,390*** 0,274** 0,377*** 0,403*** 0,397*** 
jegy utó utó utó utó utó utó 

0,330*** 0,452*** 0,277** 0,458*** 0,478*** 0,573*** 
elő elő elő elő elő elő 

Biológia 0,113* 0,017 0,107* 0,039 0,078 0,156** 
attitűd utó utó utó utó utó utó 

0,131* 0,058 0,090 0,156** 0,147* 0,191** 
* p<0,05  ** p<0,01  ***  p<0,001  

A képességtesztek  és  az  érdemjegyek  korrelációs  együtthatói  azt  mutatják meg,  hogy  
mennyire jár  együtt  a  fejlettebb képesség  a jobb jeggyel,  azaz  mennyit  számít  a fejlettebb 
képesség  az  osztályozásnál.  A  tanulói  teljesítmények  és  a  háttérváltozók  között  kapott  
összefüggések  eredményei  igazolni  látszanak  azt,  hogy  az  analógiás  gondolkodás  
műveleteinek  működése  tantárgyi  tartalmon  nagymértékben  függ  a  tanulók  szaktárgyi  
előismereteitől  és  aktuálisan  elsajátított  ismereteitől,  amely  szintjét  jól  tükrözik  a  
szaktanárok  által  adott  tantárgyi  osztályzatok.  A  matematika  jeggyel  mutatott  szoros  
kapcsolat  arra  enged  következtetni,  hogy  a  gondolkodási  műveletek  elsajátítási  szintje  is  
meghatározó  tényezője  a  teszteken  nyújtott  tanulói  teljesítményeknek.  A  Szóanalógiák  
részteszt  eredményével  és  az  Induktív  gondolkodás  teszt  eredményével  valamennyi  vizsgált  
tantárgyi  osztályzat  és  a  tanulmányi  átlag  igen  szoros  pozitív  korrelációt  mutat.  Ez  azt  
jelzi,  hogy  az  osztályzatokban  a  tanulók  verbális  képessége  és  általános  értelmessége  is  
meghatározó  szerepet  játszik.  

A  tantárgyi  osztályzatok  és  a gondolkodási  képességek  közötti  kapcsolat  feltehetően  
összetett.  Csapó  Benő  (2001a,  2003)  részletes  elemzést  ad  erre  vonatkozóan.  Adott  
tantárgy  tanulása  fejlesztheti  a gondolkodást,  de  fordítva  is  elképzelhető,  hogy  a fejlettebb 
gondolkodás  hozzájárul  a  tantárgy  eredményesebb  tanulásához.  A  kapcsolat  minden  
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bizonnyal  kölcsönös.  Az  összefüggés mögött  álló  mechanizmus  működhet  magas  szintű  
transzferként  úgy,  hogy  a  mindkét  területen  megnyilvánuló  általános  képességek  
kapcsolják össze  a tantárgy  tudását  és  a  gondolkodást  (az  induktív  gondolkodás  esetében  
inkább  ez  a  valószínű),  vagy  alacsony  szintű  transzferként,  a mindkét  területen  egyaránt  
jelenlevő, közös speciális képességek révén. De lehet magas a korreláció akkor is, ha nincs 
érdemi  kapcsolat  a tantárgyi  tudás  és  a  gondolkodás  között.  Ez  akkor  fordulhat  elő, ha  a  
tanárok hajlamosak a tanulók általános értelmességét nagyobb súllyal  figyelembe venni  az 
osztályzatok  kialakításánál.  Amíg  a  magas  korrelációt  az  említett  tényezők  bármelyike  
létrehozhatja, az alacsony korreláció azt jelenti, hogy ezek egyike sincs jelen. 

A tesztekkel mért tudás és az osztályzatok közötti összefüggés szorossága  a kettő közti 
szimmetrikus  kapcsolatot jellemzi.  A jobb jegy  motiváló  erővel  bír,  fokozza  a  tantárgyi  
ismeretek  elsajátítására  tett  erőfeszítést,  ezáltal  elmélyült  tudást  eredményez,  amit  a  
szaktanárok jobb jeggyel honorálnak. 

A  Biológia  tudásszintmérő  tesztek  eredményei  és  a  tanulók  biológia  tantárgyi  
attitűdje  közötti  szignifikáns  korrelációs  érték  magyarázható  azzal,  hogy  a  biológia  
tantárgy  érzékeny  az  attitűdre,  ami  azt jelenti,  hogy  a  gyerekek  tanulása  szempontjából  
jelentős személyes viszonyulásuk a tantárgyhoz (részletesebben lásd a 4.3.3. fejezetben). 

Tapasztalati  tény,  hogy  a jó  teljesítmény  és  a  tanulás  iránti  attitűd  kölcsönösen  
erősítik  egymást,  továbbá,  hogy  a  jól  teljesítő  gyerekeknek  rendszerint  jó  tanulási  
stratégiájuk  van.  Azt  is  jól  tudjuk,  hogy  a  tanulás  energiabázisa  a  motiváció  és  az  
elkötelezettség.  Az  egyéni  érdeklődés  nagymértékben  befolyásolja  a  tanulás  iránti  
elkötelezettség mértékét  és folyamatosságát.  Nem  szabad  azonban  figyelmen kívül  hagyni  
azt  az  ugyancsak  ismert  tényt,  hogy  az  attitűdök,  a  motiváció  és  a  teljesítmény  közötti  
kapcsolatok nagyon összetettek  (Csapó, 2000). 

*  *  *  

Empirikus kísérletünk eredményeit összefoglalva megállapíthatjuk az alábbiakat: 
A  kísérleti  és  a  kontrollcsoport  teszteken  nyújtott  teljesítményeinek,  fejlődése  

mértékének  összehasonlítása,  a  hatásméretek  (effect  sizes)  és  szignifikanciájuk  azt  
mutatják, hogy  az alkalmazott  tanterv-  és tantárgy-specifikus fejlesztő program megfelelő 
használata hozzájárulhat az analógiás  gondolkodás műveleteinek  fejlődéséhez és egyben  a  
szilárdabb, mélyebb biológia tantárgyi tudás kialakulásához. A különböző  teszteredmények  
eloszlásgörbéi is megerősítik ezt a megállapítást. 

A program normál osztálytermi környezetben alkalmazva eltérő hatással volt a fiúkra 
és  a  lányokra,  valamint  a  kevesebb  és  több  tantárgyi  előfeltétel-tudással  bíró  (sikeres  és  
kevésbé  sikeres)  tanulókra.  A  fiúknál nagyobb  mértékű  fejlődést sikerült  elérni  a  kísérlet  
egy éve alatt, mint  a lányoknál.  A vizsgálat  eredményei  felhívják a figyelmet arra, hogy a 
fiúk  és  a  lányok  biopszichés  különbségei  nem  elhanyagolhatók  az  oktatás  és  nevelés  
területén. Bár, ha az összesített  teljesítményeket tekintjük, megállapítható,  hogy  a tanulók 
neme  általában  nem  játszik  jelentős  szerepet  a  teszteken  nyújtott  teljesítményekben,  e  
tekintetben  a  nemek  közötti  különbségek  nemzetközileg  is  tapasztalható  kiegyenlítődése  
figyelhető  meg.  A  program  a  kevesebb  és  a  több  előfeltétel-tudású  tanulókat  egyaránt  
fejlesztette, de részben eltérő területeken és eltérő mértékben. 

A  kísérleti  program  eredményességének  mértékében  osztályszinten  is  eltéréseket  
tapasztaltunk,  ami  a  tanítás-tanulás  soktényezős,  bonyolult  világának  természetes  
következménye.  Nagyon  nehéz,  szinte  lehetetlen  egy  kitüntetett  tényező  hatásának  
elkülönített  vizsgálata.  Csoportszinten  több  kísérleti  és  kontroll  osztály  bevonásával  
csökkenthetők, kiküszöbölhetők a vizsgálni kívánt tényezőn kívüli hatások. 
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Igazolódott, hogy a program eredményességét  alapvetően befolyásolja a fejlesztendő 
képesség és tudás induló szintje, bár  az elérhető szintnek határt  szabhat  az  életkori  relatív  
maximum szintje (plafon-effektus),  illetve korlátozó tényező lehet még bizonyos esetekben 
az újratesztelésből származó teljesítménynövekedés is. 

A  kísérleti  program  biológia  tantárgyi  attitűdre  és  az  iskolához  való  viszonyulásra  
gyakorolt pozitív hatását statisztikai számításokkal nem sikerült igazolnunk.  Eredményként  
könyvelhetjük  el  azonban  azt,  hogy  a  kísérleti  csoportban  a  biológia  tantárgy  esetében  
kevésbé  romlott  a  tantárgyhoz  való  hozzáállás,  mint  a  kontrollcsoportban.  Továbbá  azt,  
hogy az egyes attitűd-kategóriákba  tartozók  arányában történtek pozitív  irányú  változások  
a kísérlet egy éve alatt. 

Kísérletünk  igazolta  a  tartalom  és  a  feladat-kontextus  kognitív  teljesítményt  
befolyásoló szerepét. Az eredmények  azt mutatják, hogy a nehezebb összefüggéstípusokat  
(halmazba  tartozás,  ok-okozat,  átalakulás,  azonos  halmaz  tagjai)  általános  műveltségi  
tartalmon  azonosítják  és  transzferálják  jobban  a  tanulók.  Biológia  tantárgyi  tartalmon  
elsősorban  a  tantárgy  céljaként  kitűzött  összefüggéstípusokról  (időrend,  ellentét,  
funkcionális  rész-egész)  mondható  el  ugyanez.  Szignifikáns  különbségeket  találtunk  
ugyanazon összefüggés különböző altípusainak azonosítása és alkalmazása tekintetében is.  
Általános  műveltségi  tartalmon  a  rész  megnevezése,  míg biológia  tantárgyi  tartalmon  az  
egész  megnevezése  bizonyult  nehezebbnek.  Tartalomtól  függetlenül  nehezebbnek  
mutatkozott  az  alacsonyabb  rendű  fogalom  megnevezése  a  magasabb  rendű  fogalom  
megnevezéséhez  képest  és  az  utóbbi  megnevezése  az  előbbi  megnevezéséhez  képest.  A  
Szóanalógiák részteszt  és az Analógiás gondolkodás  teszt feladatainak  disztraktorelemzése  
során  négy  tartalomtól  függetlenül  előforduló  hibatípust  sikerült  azonosítanunk:  (1)  a  
megszokott  kapcsolat  preferálása,  (2)  bizonytalan  ismeretek,  (3)  hibás  összefüggés-
felismerés  és/vagy  alkalmazás  és  (4)  a  konkretizálás  hiánya.  A  két  teszt  feladatainak  
hierarchikus  klaszteranalízise  megerősíteni  látszik  a  fenti  vizsgálatok  eredményeit:  a  
feladatok  nem  egyértelműen  az  analógiás  összefüggéstípusok  (gondolkodási  műveletek)  
alapján  tartoznak  szorosan  össze.  Ha  a  tudásszintmérő  feladatokat  (itemeket)  a  biológia  
tananyag  különböző  témakörei  szerint  csoportosítjuk,  és  e  szerint  vizsgáljuk  meg  a  
teljesítményeket,  ugyancsak  különbségeket  tapasztalunk.  Vagyis  a  specifikus  tartalmon  
belüli tartalmi eltérések is befolyásolják a teljesítményeket. 

Megvizsgáltuk  az  azonos  biológia  tantárgyi  tartalmú  és  azonos  gondolkodási  
műveleteket  működtető,  de  különböző  típusú  (szóanalógia,  illetve  hagyományos  
tudásszintmérő)  feladatok  teljesítményeit  is.  Az  időrend,  ellentét  és  a  funkció  típusú  
Összefüggések  esetében  a  szóanalógia  feladatokban,  míg  a  halmazba  tartozás,  az  ok-
okozat,  a  szinonima,  az  átalakulás  és  az  azonos  halmaz  tagjai  összefüggések  esetében  a  
hagyományos  tudásszintmérő  feladatokban  teljesítettek jobban  a  tanulók.  A  rész-egész,  
hely  és  funkcionális  rész-egész  összefüggéstípusok  esetében  nem  volt  kimutatható  
szignifikáns  eltérés  a  teljesítményekben  a kétféle  feladat-kontextus  esetén.  Komplexitása  
miatt  a  funkcionális  rész-egész  összefüggés  azonosítása  és  alkalmazása  bizonyult  a  
legnehezebbnek mindkét feladat-kontextusban.  

A  teszeredmények  közötti  összefüggésvizsgálatok  (korrelációszámítások  és  
regresszióanalízis)  eredményei megerősítik, hogy az analógiás gondolkodás a  gondolkodás  
egy  általános  komponense,  továbbá,  hogy  a  tartalom,  illetve  a  feladat-kontextus  és  a  
feladatmegoldás során alkalmazott  gondolkodási műveletek egyaránt meghatározó  szerepet  
játszanak a teszteken nyújtott teljesítményekben. 

A teszteredmények  és a háttérváltozók  (szülők iskolai  végzettsége,  tanulmányi  átlag,  
tantárgyi  osztályzat,  tantárgyi  attitűd)  közötti  korrelációszámítások  eredményei  
szignifikáns összefüggések meglétét  igazolják.  A teszteredmények  összefüggése a  szülők  
iskolai  végzettségével  és  a  tanulók  biológia  tantárgyi  attitűdjével  nem  mutatkozott  túl  
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szorosnak,  ellentétben  a  tanulmányi  átlaggal,  illetve  a  tantárgyi  jegyekkel,  amelyek  
esetében határozottan szorosnak mondható összefüggés volt kimutatható. 

Az empirikus vizsgálat feltárta a  14 éves tanulók analógiás  gondolkodásának  kritikus  
pontjait,  általános  és  biológiai  szakmai  szókincsük  valamint  biológiatudásuk  jellemzőit,  
hiányosságait. Ezekre tekintettel kellene lennünk tantárgyunk tanítása során. 
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ÖSSZEGZÉS 

Elméleti eredmények és további kutatási problémák 

A  kísérlet  eredményei  megmutatták,  hogy  egy,  a  biológia  tantárgy  tantervi  
célkitűzéseihez  igazodó  (terület-  és  tanterv-specifikus),  a  tananyagba  integrált,  tudatosan  
alkalmazott  gondolkodásfejlesztő  program  normál  osztálytermi  környezetben  pozitívan  
képes  befolyásolni  a  megcélzott  gondolkodási  képesség  és  a  tárgyi  tudás  fejlődését.  
Különösen  kiemelendő  a  tananyag  ilyen  módon  való  feldolgozásának  hatása  annak  
megértésére, elmélyítésére,  alkalmazására.  

A  kísérlet  fő  elméleti  eredménye,  hogy  kidolgozott  egy  olyan  rendszert,  modellt,  
amely alkalmas normál  osztálytermi,  tanórai keretekben  az adott  tantárgy  célkitűzéseinek,  
a  tananyag  mélyebb  elsajátításának  megvalósítására  és  a  gondolkodás  képességeinek  
fejlesztésére  egyaránt.  Megmutatta,  hogyan  lehet  a  tantárgy  tantervi  célkitűzéseiből,  
feladataiból kiindulva,  a tantárgyi  tananyagra  és követelményekre  épülő képességfejlesztő 
programot  kidolgozni.  A  8.  osztályos  biológia  tananyag  fogalmi  rendszerének  feltárása,  
továbbá  a tananyag  elemeinek  és  a  gondolkodás  műveleteinek  konkrét  tevékenységekhez  
rendelése  irányt  mutató  lehet  a biológia  tantárgy  gondolkodás  tantervének  elkészítéséhez,  
segítheti a tantárgyi programok kidolgozását. 

Érdemes  megjegyezni,  hogy  az  oktatókísérlet  megtervezésekor  nagymértékben  
alapoztunk  a tantárgy  oktatását  segítő  taneszközökre  (pl.  a tankönyvekre),  mint  a  tudatos  
képességfejlesztést  segítő  eszközökre.  A  biológia  tantárgy  tanítását  segítő,  jelenleg  
forgalomban  lévő  tanári  és  tanulói  segédanyagok  (tankönyvek,  munkafüzetek,  
feladatsorok,  feladatgyűjtemények  stb.)  céltudatos  felhasználásával  a  tananyag  mélyebb  
elsajátításán túl  a gondolkodási  képességek  fejlődése is elősegíthető  lenne.  Természetesen  
ezeket  a lehetőségeket  fel kell  tárni,  meg kell  mutatni  a tanároknak,  és  el  kell  érni,  hogy  
saját maguk is képesek legyenek azok céltudatos kiegészítésére, továbbfejlesztésére. 

A  kísérletet  előkészítő  munkák  részét  képezte  a  forgalomban  lévő  biológia-
tankönyvek  analógiáinak  feltárása  és  elemzése.  A  biológia-tankönyvek  ilyen  szempontú  
elemzése  hozzájárulhat  a  tankönyvelemzési  szempontok  gazdagításához,  a  tankönyvek  
didaktikai  szempontú  minősítéséhez,  és  nem  utolsó  sorban  a  tankönyvi  fejlesztésekhez.  
További  feladat  lehet  a  munkafüzetek  és  egyéb  segédanyagok  feladatainak  hasonló  célú  
elemzése.  A  forgalomban  lévő  oktatási  eszközöknek  a  tudatos  felhasználása  lehetne  a  
képességek fejlesztésének a legegyszerűbb és egyben legolcsóbb módja. 

Az  eredmények  arra  hívják  fel  a  figyelmet,  hogy  a  fejlesztő  munka  során  
fokozottabban tudatosítani  kell a tanulókban az éppen alkalmazott  gondolkodási  stratégiák  
sajátosságait, a gondolkodás műveleteit  (metakogníció).  

A  program  során  a  kísérleti  osztályokban  tanító  tanárok  esetében  csak  minimális  
felkészítést  alkalmaztunk.  Tapasztalataink  azt  mutatják,  hogy  a  tanárok  intenzívebb,  a  
képességfejlődés,  -fejlesztés  több  területét  érintő  elméleti  és  gyakorlati  képzése  tovább  
növelhetné  a fejlesztő hatás mértékét.  Ez az ilyen irányú  és tartalmú  tanártovábbképzések  
létjogosultságára,  szükségességére  hívja  fel  a  figyelmet.  A  továbbképzés  anyagában  is  
kellő  súllyal  kell  szerepelnie  a  metatudás  átadására  vonatkozó  ismereteknek,  
módszereknek. 

Elméleti  szempontból  is jelentős a kísérleti program során kifejlesztett és alkalmazott 
tesztrendszer.  Különösen  érvényes  ez  az  analógiás  gondolkodás  tanterv-  és  terület-
specifikus mérését lehetővé tevő tesztekre. 

Elgondolkodtató  a fejlesztő program eltérő mértékű hatása a különböző nemű tanulók 
fejlődésére. Amint  azt  az  eredmények mutatják, a fiúk esetében volt  kimutatható  nagyobb  
mértékű fejlesztő hatás.  Ez  a tapasztalati  tény újra a  lányok  és  a  fiúk között  e  tekintetben  
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meglévő  különbségre  irányítja  a  figyelmet,  s  megfontolás tárgyává  teszi  a  tananyag  és  a  
tanítási módszerek ehhez való igazodását. Lehetőséget kínál a fiúk tanulási motivációjának 
erősítésére és „rendszerező agyuk" megdolgoztatására. 

A fejlesztő program normál osztálytermi környezetben való alkalmazhatóságát  erősíti  
meg  az  a  tapasztalat,  hogy  mind  a  több,  mind  a  kevesebb  előfeltétel-tudású  (sikeres  és  
kevésbé  sikeres)  tanulók  esetében  eredményesnek  mutatkozott,  bár  az  utóbbiak  esetében  
nagyobb  mértékben.  Alkalmas  a  tanulók  differenciált  foglalkoztatására,  komplexitásából  
adódóan megfelelő szabadságot biztosít tanároknak és tanulóknak  egyaránt.  

A  kísérleti  program  számos  olyan  tanulsággal  szolgált,  amely  további  hasonló  
kísérletek  lebonyolítását  segítheti.  Például,  annak  ellenére,  hogy  a  fejlesztő  programnak  
csak  egy  kis  részét  (kb.  25%-át)  képezték  az  ún.  analógiatesztek,  s  csak  alternatív  
felhasználási  lehetőségként  szerepeltek,  az  eredmények  értékelésekor  figyelembe  kell  
vermünk  az  azok  megoldásából  származtatható  effektust  is.  Tanulságként  
megfogalmazható,  hogy  a  képesség  fejlődési  mértékének  mérésére  és  fejlesztésére  
különböző típusú feladatokat célszerű használni. 

A  terület-általános  és  a  terület-specifikus  fejlődés/fejlesztés  problémája  a  
képességfejlesztéssel foglalkozó kutatások egyik központi kérdése. Kísérleti  eredményeink  
segíthetik  az  ezzel  kapcsolatban  felmerült kérdések  megválaszolását:  Szemben  áll-e  a két 
megközelítés,  vagy  kibékíthetők?  Milyen  konzekvenciái  vannak  a  különböző  
felfogásoknak a tanítás szempontjából? E megközelítések hogyan befolyásolják a tanulást, 
a tudást vizsgáló kutatásokat? 

További  kutatási  feladat  lehet  a  gondolkodásfejlesztő  program  ismételt  kipróbálása  
esetén tartóssági  vizsgálatok  végzése a hosszabb távú hatás kimutatása céljából, továbbá a  
különböző  mértékű  transzferek  vizsgálata.  Elképzelhető  más  természettudományos  
tantárgyakhoz  (pl.  kémia,  fizika)  hasonló  típusú  programok  kidolgozása  és  annak  
vizsgálata,  hogy  több  tantárgyban  történő  egyidejű  fejlesztés  milyen  hatással  van  a  
megcélzott gondolkodási képesség fejlődésére. 

Célszerűnek  látszik  a  mérőeszköz-rendszer  bővítése  egy  általános  és  egy  biológiai  
szakmai  szókincs-teszttel,  hogy  eredményeinket  tágabb  összefüggésbe  helyezhessük,  
illetve hogy többféle kapcsolat kimutatására teremtsünk  lehetőséget.  

A kísérlet eredményeinek gyakorlati  alkalmazása 

Az  iskolai  oktatás,  az  egyes  tantárgyak  tanításának  célja  a  tanuló  teljes  
személyiségének  fejlesztése;  a  megfelelő  mennyiségű  és  minőségű  tantárgyi  tudás  
kialakítása,  továbbá  annak  alkalmazását  lehetővé  tevő  képességek,  készségek  fejlesztése.  
Mindezt  legcélszerűbb  együtt,  tanórai  keretek  között  megvalósítani.  A  képességek  
fejlesztését  tehát  úgy  célszerű  beépítem  a  tanórákba,  s  összekapcsolni  a  tananyag  
feldolgozásával,  hogy  az  külön  időráfordítással  ne  korlátozza  a  ismeretek  elsajátítását  
(mennyiségét),  sőt  inkább  annak  megértését,  rögzítését,  többféle  szituációban  való  
alkalmazását tegye lehetővé. 

A  fenti  célok  elérését  szolgáló  programra  mutatott  példát  oktató  kísérletünk  a  
biológia  tantárgy  egy  konkrét  témaköréhez  kapcsolódóan.  Hasonló  jellegű  fejlesztésre  
szinte  valamennyi  iskolai  tantárgy  esetében  lehetőség  van.  Csupán  a  tantárgyi  célok,  a  
tananyag,  a  fejlesztendő  képességek  elemzésére  és  az  ezekhez  illeszkedő,  a  tanulókat  
aktiváló  tevékenységek,  feladatok  összeválogatására,  kidolgozására  van  szükség.  Kis  
többletmunkával  „a  gondolkodás  tanterve"  is kidolgozható  valamennyi  tantárgy  esetében.  
A  fent  leírtakon  túl  természetesen  figyelembe  kell  még  venni  az  egyes  tantárgyak  
specialitásait. 
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Az  analógiás  gondolkodás  képességének  fejlesztése különösen  fontos,  hiszen  ez  a  
gondolkodás  mindenfajta információfeldolgozási,  megismerési,  tanulási  folyamat  alapját  
képezi.  Az  analógiás  gondolkodás  az  emberi  agyműködés  alapvető  sajátossága,  az  
általános képességek közé tartozik. Kísérletünk megelőző szakirodalmi tanulmányai is erre 
hívják  fel  a  figyelmet.  Valamennyi  tantárgyban  nagyobb  figyelmet  kellene  fordítani  e  
gondolkodási képesség fejlesztésére. 

A  különböző  előfeltétel-tudású  tanulók  analógiás  gondolkodása  különböző  
mértékben  fejleszthető tanórai  keretek  között.  Mint  azt  eredményeink  is  alátámasztják,  a  
magas és közepes teljesítőképességű tanulók jobban fejleszthetők, mint  a nagyon  alacsony  
képességűek.  A  program  megmutatja,  hogy  érdekes,  nem  szokványos,  gondolkodtató  
feladatokkal  elősegíthető  a  biológia  tananyag  elsajátítása  és  a  gondolkodás  fejlődése  
(különösen  a  fiúk  esetében).  Továbbá  felhívja  a  figyelmet  a  tanórai  differenciálás  
szükségességére. 

A fejlesztő program feladatai közvetlenül is hasznosíthatók, beépíthetők  a tanórákba, 
a  tankönyvekbe,  munkafüzetekbe,  így  növelhető  ezen  eszközök  gondolkodási  képességet  
fejlesztő hatása a konkrét tartalmi tudás gyarapítása mellett. 

A  biológiatudás  minőségi  jellemzőinek  (szervezettség,  megértés  mélysége,  
alkalmazhatóság),  hiányosságainak,  továbbá  az  analógiás  gondolkodás  biológia  tantárgyi  
kontextusban  feltárt jellegzetességeinek  a  vizsgálati  mintán  történő  feltárása  tanulságos  
lehet  a  biológia  tanítása  számára.  Az  eredményeket  figyelembe  véve  megfogalmaztuk  a  
biológiatanítás  feladatait,  melyek  megvalósítása  hozzájárulhat  a  biológiatanítás  
színvonalának  emeléséhez,  a  módszertani  kultúra,  a  szemlélet  megújulásához,  
modernizációj ához. 
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2. sz.  melléklet.  Az  emberi  szervezet  felépítése  és  működése  témakör  fogalmi  rendszere  

Az emberi  test szerveződési  szintjei  

Szervezet 
Szervrendszerek 
Szervek 

Szövetek 
(sejtek, 
sejtközötti 
állomány) 

Sejtek -

—  hámszövet  
egyrétegű 

lap-
köb-
henger-

kötőszövetek. 

—többrétegű  — külső (elszarusodó  lap-)  
belső  (el nem szárasodé  lap-)  

vérszövet 
lazarostos  kötőszövet  
ínszövet 
zsírszövet 
porcszövet 

—  támasztószövetek  

—  izomszövet  
csontszövet 

sima 
harántcsíkolt vazizom 

szívizom 
—  idegszövet  

sejthártya 
sejtplazma 
sejtszervecskék sejtmag 

mitokondrium 
endoplazmatikus  retikulum,  riboszómák  

Az emberi  bőr  

Szerkezete 
Rétegei 
Hám 

Irha 

Bőralja 

Függelékei  •  

Szövetei 
többrétegű,  elszarusodó  
laphám 
lazarostos  kötőszövet  

lazarostos  kötőszövet  
zsírszövet 

Alkotói 
szararéteg:  elhalt  sejtek  
élő hámsejtek:  festéksejtek, osztódó  sejtek  

faggyúmirigyek 
szőrtüszők,  szőrmerevitő  izom  
verejtékmirigyek 
erek,  idegek  

szor 
köröm 

Funkciói 
—  határ  
—  alakot  formáz 
—  védelmet  nyújt  
—  részt  vesz  a  hőszabályozásban  
—  kiválasztásban  
—  érzékelésben  

Betegségei 
gombásodás 
fejtetű és rühatka  okozta  megbetegedés  
szemölcs  (vírus  okozta)  
mitesszerek,  pattanások  
allergiás  elváltozások  
égés,  seb  
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Az ember  mozgásszervrendszere  

—  Felépítésük -
Aktív vázizmok 

Összetevői 

izomhas,  ín  
kötőszöveti  pólya  

kötőszöveti  hártya  
izomrostköteg 
izomrost 

—  Működésük  [irány  szerint]  azonos 
ellentétes 
(feszítő - hajlító) 

Passzív csontok Csoportosítása  [testtájanként]  
A fej  váza  

koponya  —  arc-
agy-

A törzs  váza  
törzs  gerincoszlop  —  

mellkas 

A végtagok  váza  
végtagok 
alsó 

függesztőöv 
medenceöv: 
medencecsont 
keresztcsont 

felső vállöv: 
kulcscsont 
lapocka 

folytonos  •  

—  Összeköttetéseik  

csigolyák:  nyaki,  háti,  
ágyéki, 
keresztcsonti, 
farok-

• bordák 
'  szegycsont 

szabad  végtag  
combcsont 
térdkalács 
lábszárcsontok: 
sípcsont 
szárkapocscsont 
a  lábfej csontjai 
felkarcsont 
alkarcsontok: 
orsócsont 
singcsont 
a kéz csontjai 

• kötőszövetes  (varrat)  
• porcos 
• csontos  (összenövés)  

megszakított  ízület  

—  Anyagaik -

— ízesülő  csontok  
ízületi  porc  

— ízületi  nedv  
— ízületi  tok  

ízületi  szalagok  

Elváltozásai 

- mészsók 
" enyvadó  rostok  

—  Típusaik  [alak szer int]«^ csöves  csontok  
lapos  csontok  

1  Szerkezetük——  csonthártya  
— tömör  csontállomány  
— szivacsos  állomány  (vörös  csontvelő)  

velőüreg  (sárga  csontvelő)  
csípőficam 
görnyedtség 
gerincferdülés 
bokasüllyedés,  lúdtalp  
ízületi  gyulladás  (reumás  láz)  
rándulás,  ficam,  repedés,  törés  
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Az ember  táplálkozása  

Táplálékok 

—  Összetevői  

Salakanyagok 

Tápanyagok 

Csoportosítása 

építő-  és fűtőanyagok 
szerves 

fehérjék 
.  szénhidrátok 
zsírok 

Jellemzői 

szervetlen 

energiatartalmuk 
—  minőségük  

mennyiségük 

járulékos  tápanyagok  —  vitaminok  

ásványi  anyagok  
víz 

Táplálkozás  szervrendszere  
t e j  r  i  
maradandói  4  

T  r  metsző-

\ / 
szem-

{ L őrlő-  •  r  kis-
1 nagy-

Emésztőrendszer tápcsatorna 
szájnyílás  — fogak-r- korona  rzománc  

. előbél  szájüreg  —nyak  •<  dentin  
garat  —gyökér  L cement 
nyelőcső  —fogüreg  erek,  idegek  
gyomor  — nyelv 

nyálmirigyek  nyál  —  
szénhidrátemésztés 

nyálkahártya  mirigyei  
.gyomornedv  (sósav,  pepszin)  

I  fehérjeemésztés  
-nyák  (mucin)  védelem  

—középbél • vékonybél 
patkóbél 

máj epe zsírok  bontása  

—utóbél 

hasnyálmirigy—  hasnyál  szénhidrátok  
\  I  fehérjék  
/  [  zsírok  bontása  

nyálkahártya  mirigyei  bélnedv  
bélbolyhok  -  megemésztett  tápanyagok  

felszívása 
—  vakbél  
—  vastagbél  víz  és ásványi  anyagok  felszívódása  

— székletképzés 
—  végbél  
—  végbélnyílás  -  székletürítés  

A helyes táplálkozás  követelményei  (mennyit,  mit,  mikor,  hogyan)  

Betegségei  anyag-  és energiaforgalom zavarai:  elhízás  
lesoványodás  (minőségi  éhezés,  hiánybetegségek)  

a tápcsatorna  megbetegedései:  fogszuvasodás,  íngyulladás  
gyomorrontás  (gyomorhurut),  gyomorfekély  
májkárosodás,  epekő,  epegörcs  
székrekedés,  hasmenés,  bélfertőzés, bélférgesség 
aranyér 
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Az ember  légzése  

Szervrendszere 
I 

Légzőrendszer 

levegőcsere 

légutak felső orrnyílás 
orrüreg 
garat 
gége porcok 

hangszalagok 
hangrés 

alsó légcső 
főhörgők 
jobb  és bal  tüdőfél  

—  hörgők  
—  hörgőcskék  
—  léghólyagok  

t 

gazcsere 

betegségei 

- légzőszerv  és  a környezet  (külvilág)  között  
mechanizmusa  be-  és  kilégzés  
térfogati  viszonyai  

légvételek  száma percenként  átlagosan  
be-  és kilégzési  levegő mennyisége  nyugodt  légzéskor  
légzési  perctérfogat  
a tüdő levegő befogadó képessége  (vitáikapacitás)  
belégzési  tartalék  erőltetett  belégzésnél  
kilégzési  tartalék  erőltetett  kilégzésnél  
maradéklevegő,  mely nem  lélegezhető  ki  

- külső:  légzőszerv  és testfolyadék  között  

belső:  testfolyadék és  szövetek  között  
szénanátha 
tüdőrák 
légmell 
tüdőtuberkulózis  (TBC)  
influenza 
nátha 
torok-  és  mandulagyulladás  
légcső-  és  hörghurut  
tüdőgyulladás 
mellhártyagyulladás 
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Az ember  keringési  rendszere  

Feladata:  összeköttetést  létesít  a test  sejtjei és  a külső közeg  között  

Részei 
Nyirokrendszer 

—  Benne  áramló  folyadék: nyirok (szövetnedv)  

Részei nyirokszervek 
r 

nyiroknedv 
nyiroksejtek 

nyirokcsomók 
lép, mandulák,  féregnyúlvány  
csecsemőmirigy 

nyirokerek 
A nyirok útja: sejtek közötti  rések -> nyirokhajszálerek - »  nyirokerek  —> nyirokcsomók  ->  

nagyobb  nyirokerek  —> nyirokvezeték  —> test  gyüjtőér  —> jobb  pitvar  

Vérkeringési  rendszer  
Benne  áramló  folyadék: vér —I—  vérplazma  (vérnedv)  -  anyagszállítás,  véralvadás  

i  sejtes  elemek 
vörösvérsejtek 

hemoglobin  -  légzési  gázok (0 2  és C02)  szállítása  
—  fehérvérsejtek -  védelem  

t falósejtek -  bekebelezés  
nyiroksejtek  -  ellenanyag-termelés  

vérlemezkék  -  véralvadás  

Részei szív 

erek • 

szívburok 
szívizomrendszer 
szivbelhártya  —  szívbillentyűk  
üregek  i  pitvarok (J,  B)  

1  kamrák  (J,  B)  
A szívciklus  fázisai  —:— összehúzódás  (szisztolé)  

—  elernyedés  (diasztolé)  
'— pihenés  (pauza)  

Mennyiségi  viszonyok  
—  szívfrekvencia nyugalmi  állapotban  
—  pulzustérfogat  

keringési perctérfogat:  szívfrekvencia  x pulzustérfogat 
vérnyomás  (szisztolés/diasztolés)  

verőerek (artériák vagy ütőerek)  vérnyomás,  pulzus  
hajszálerek  (kapillárisok)  
gyűjtőerek (vénák vagy  visszerek)  
koszorúerek 

A vér útja 

Az  immunrendszer  
Részei  —  

nagy vérkör  (testvérkör):  bal kamra  —> főverőér (aorta)  —> verőerek  —»test  
hajszálerek (gázcsere)  test gyűjtőerek —>jobb pitvar 

—  kis vérkör  (tüdővérkör): jobb  kamra -> tüdőverőér  tüdő hajszálerek 
(gázcsere)  —> tüdővéna  —> bal  pitvar  

falósejtek  bekebelezés  (gyulladás,  genny)  helyi  védekezés  
T-sejtek  sejtes  immunválasz  

nyiroksejtek  B-sejtek  ellenanyaghoz  kötött  immunválasz  
—  memóriasejtek  

létrehozó,  tároló szövetek,  szervek  vörös  csontvelő  
nyirokszervek 

Működése 

Immunizálás 

—i—  testidegen fehérje -  antigén  
immunválasz 

szabad 
kötött 

j— aktív  -  védőoltás  legyengített  kórokozókkal  
passzív  -  védőoltás  megfelelő  ellenanyaggal  
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Vérzések,  vérzéscsillapítás  

Vérzések 
[a vérzés helye  szerint]-

[az értípusok  szerint]  

• belső 
külső 

hajszáleres  -
(kevés vérzés,  piros)  

gyűjtőeres 
(bőséges,  egyenletesen  távozó,  sötétvörös)  

ütoeres 
(bőséges,  spriccelő,  élénkpiros)  

Szív-  és érrendszeri  megbetegedések  
—  érelmeszesedés  
—  érszűkület  
—  magas  vérnyomás  
—  agyvérzés  

trombózis 
szívinfarktus 
visszértágulat 

Vérzéscsillapítás 
kórházba  szállítás  

a seb környékének  megtisztítása,  
fedőkötés 
nyomókötés 

nyomást  gyakorolnak  a  sebre  
vagy  a  nyomáspontokra,  
artériás  nyomókötés  

Az ember  kiválasztó  működése  

Feladata:  a bomlástermékek  és  a felesleges anyagok elkülönítése  és  eltávolítása  

Szervrendszere 

Kiválasztó  rendszer  
Szervei  —  .vesék kéregállomány 

velőállomány 
vesemedence 

vesetestecskék 
—  kettős  falú tok 

érgomolyag 
—  elvezető  csatornarendszer  

nefron -  vizelet-
képzés 

—  húgyvezetékek  —i  
húgyhólyag  >—  vizelettovábbítás,  tárolás,  kiürítés  

—  húgycső  - J  

Vizeletképzés  folyamatai  

Betegségei 
—  hólyaghurut  
—  vesemedence-gyulladás  
—  vesegyulladás  
—  vesekő  

szűrletképzés 
visszaszívás 
kiválasztás 

Anyagcsere  és  energiaforgalom  

Lényege:  az anyag- és  energia——felvétele  
—átalakítása 

leadása 
-  táplálkozás  

—  légzés  
—  keringés  
_  kiválasztás  

Sejtanyagcsere  folyamatai  j—  lebontó  anyagcsere  
felépítő  anyagcsere  

Szervezetszintű  folyamatai -
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Az ember  idegi  szabályozása  

Szervrendszere 
I 

Idegrendszer 

— Szerveződése 

—  Sejtek  idegsejtek sejttest • 
sejtplazma 

sejtalkotók  ——  sejtmag  
M-I i f  1 ^  n  r l r n  '  mitokondriumok 

Szövet 
idegszövet  \  

nyúlványok 
— axon (hosszú nyúlvány  vagy  neuritji—  csupasz  

velőhüvelyes 
— dendrit  (rövid  nyúlvány)  

csoportosításuk  [működésűk  szerint]  —r— érző  

működésük 

Szervek 
gliasejtek 
dúcok 

— mozgato 
átkapcsoló 

ingerület  keletkezése  
vezetése  (pontról  pontra  vagy  ugrálva)  
átadása  -szinapszisokkal  
feldolgozása 

—  idegek  [működés  alapján]  

agyvelő 
gerincvelő 

érzők 
—  mozgatók  

kevertek 

. Feladata az érzőműködések  összehangolása  
alkalmazkodás  a folyton változó  környezethez  

Az emberi  érzékelés  

Szervei 
,  I  

Érzékszervek 
—  Részei  1  receptorok  

segédszervek 

Csoportosításuk  [az inger  minősége  alapján]  
fény  szem  
mechanikai  _  levegőrezgés  fül  _.  levegorezges  

—  mozgásállapotváltozás  J  
nyomás 

hő  1—  hideg  

kémiai 
bőr 

légnemű  orr  
folyékony  nyelv  

Az érzékelés  folyamata  
inger  ingerület  keletkezése  ingerület  vezetése  ^  érzet  keletkezése  
környezet  érzékszerv  (receptorok)  érző  ideg/rost  agy(kéreg)  
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A  látás  

Érzékszerve 
I 

Szem szemgolyó rétegei • ínhártya 
—  érhártya  

szaruhártya 
szivárványhártya 

_  ideghártya  —i—  sárgafolt  —  vakfolt  

—  szemcsamok,  csarnokvíz  
—  szemlencse  
—  üvegtest  

—  szemmozgató  izmok  
—  szemhéjak  
—  könnymirigyek  
—  kötőhártya  
—  szempillák  

szemöldök 

— r 
I  receptorsejtek  

t csapok 
pálcikák 

-  pupilla  
látóideg 

>-  védőkészülékek  

A  fény útja,  a szem törőközegei,  a  látás  folyamata,  a  térlátás  

A szem  alkalmazkodásai  

A szem  megbetegedései  

t z 
a fény  mennyiségéhez  
a tárgy  távolságához  

—  kötőhártyagyulladás  
—  rövidlátás,  távollátás  
—  kancsalság  
—  szürkehályog,  zöldhályog  

•  árpa, jégárpa 

A hallás  és  egyensúlyérzékelés  

Érzékszerve 
I 

Fül  külső fül  

—  középfül  

belső fül  

—  fülkagyló  
I—  külső  hallójárat  

dobhártya 
—  hallócsontok  •«— kalapács 

- ü l l ő 
kengyel 

I—  fülkürt  
ovális  ablak  hártyája  

—  félkörös ívjáratok, zsákocska,  tömlőcske  -  helyzetérző  szerv  
csiga  -  hallószerv  —> halló-  és egyensúlyozó  ideg  

A hanginger  útja, az  inger  átalakulásai,  a hallás  folyamata  

Az egyensúlyérzékelés  folyamata  

A  fül  megbetegedései  
—  középfülgyulladás  
—  dobhártyasérülés  
—  halláscsökkenés  
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ízérzékelés 

Érzékszerve 

Nyelv ízlelőszemölcsök 
I—  ízlelőbimbók  

L  ízérzö  receptorok  
—  édes  
—  sós  } ízekre  érzékenyek  
—  savanyú  
—  keserű  

Az  ízérzékelés  folyamata  

A  szaglás  

Érzékszerve 

Orr orrureg 
I— szaglóhám 

Lszaglósejtek 

A szaglás  folyamata, kapcsolata  az  ízérzékeléssel  

Megbetegedése  -  nátha  

A bőr  mint  érzékszerv  

Receptorai 

—  fájdalom -  hámban  

Az bőrérzékelés  folyamatai  
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Az ember  idegrendszer  felépítése  és  működése  

Az idegrendszer  felosztása  [elhelyezkedés  szerint]  

—  [működés  szerint]  

központi  N  

környéki  «=  

szomatikus 

vegetatív 

gerincvelő 

agyvelő  —  

dúcok 
idegek 

— agytörzs 
— köztiagy 
— kisagy 
— nagyagy 

agy-
H gerincvelői 

érzőműködés 
mozgatóműködés 
szimpatikus 
paraszimpatikus 

Reflexek 
Mechanizmusa 
Reflexív,  inger  —»  receptor  —»  érző  ideg/rost  —> központ  —> mozgató  ideg/rost  —» végrehajtó - »  válasz  
reflexkör 

Típusai 

/ \  ingerküszöb  meghat.  A visszajelentés .szerv 
J 

izomeredetű:  pl. térdreflex 
szomatikus 

vegetativ 

bőreredetű:  pl. keresztezett  feszítő-haj lító reflex 
szimpatikus 

• paraszimpatikus 

feltétlen -  öröklött  

feltételes -  tanult  

Megbetegedései 
—  agyrázkódás  
—  agyhártya-  és  agyvelőgyulladás  
—  az  idegek  gyulladásai  
—  elmebetegség  
—  idegesség  
—  neurózis  
—  szenvedélybetegségek  
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Az ember  hormonális  szabályozása  

Szervrendszere 
I 

Hormonrendszer 
—  Feladata:  az idegrendszerrel  együtt  szabályoz  szervezet  szintjén és  sejtek szintjén 

—  Szervei  belső  elválasztásé  mirigyek  váladékuk:  hormonok  -  jellemzőik  
elülső lebenye  -  növekedési  h., pajzsmirigyserkentő  h.,  

mellékvesekéreg-serkentő  h.,  
ivarmirigyeket  szabályozó  h.  agyalapi  mirigy  

hátulsó  lebenye  -  az anyaméh  összehúzódását  
szabályozó  h.,  a vese  működésére  ható  h.  

pajzsmirigy -  tiroxin,  kalcitonin  
mellékpajzsmirigy -  parathormon  
a hasnyálmirigy  szigetei  inzulin  

—  Szabályozása  / 

kéreg  -  só-  és vízháztartásra  ható h.,  szénhidrát-anyagcserére  ható  h  

velő -  adrenalin  

petefészek  J  ivarmirigyek  -  nemi  hormonok  

negatív  visszacsatolás  (serkentés,  gátlás)  az agyalapi  mirigyen  keresztül  

mellékvese  C^  

here  T  

\ közvetlen  idegi  szabályozás  
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Az ember  szaporodása  

Szaporodás  -  fajfenntartó életjelenség 

I 
Szervrendszere 

I 
Szaporító  szervrendszer  

Szervei  (nemi  szervek  vagy  szaporító  szervek vagy  ivarszervek)  
külső 

férfin— hímvessző  ——  barlangos  test  
makk 

—  fityma  
—  húgycső  

—  herezacskó  
női - |—kisa jkak 

—  nagy ajkak 
—  csikló  

—  Betegségei  
hüvelygyulladás 

—  fltymagyulladás,  fitymaszűkület  
meddőség 

belső 
here,  mellékhere  
ondóvezeték 
ondóhólyag 
dülmirigy 

petefészek 
petevezeték 
méh 
hüvely 

Nemi jellegek 
Elsődleges  nemi jellegek  -  nemi  szervek, nemi  működés  
Másodlagos  nemi jellegek 

—  testalkat  (testforma)  
—  csontozat,  izomzat  
—  szőrzet  (arcszőrzet,  nemi  szőrzet)  
—  emlő  
—  hangmagasság  

—  biológiai  
Nemi jellegeket befolyásoló  tényezők—  

társadalmi 

Nemi  érés  
Nemi  működés  

férfi (folyamatos) 
női  (szakaszos,  
menstruációs  ciklus)  

ivarmirigy 
here 
petefészek 

nemi  hormon  és  ivarsejt-termelés  
férfi nemi  h. és hímivarsejt (fej, nyak,  farki rész) 
női nemi h. és petesejt 
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Az ember  egyedfejlődése  

Egyedfejlődés: megtermékenyítéstől  a halálig  tartó, vissza nem fordítható folyamat 

. növekedés  mennyiségi  változás  

'  fejlődés  minőségi  változás  
—  Folyamatai  

—  Szakaszai  
embrionális 

(méhen belüli  vagy  születés  előtti)  

posztembrionális 
(születés  utáni)  

A szülés  folyamata  

Születésszabályozás,  fogamzásgátlás  

lépései • 

fejlődési állapotai 

• barázdálódás 
gasztruláció 

. szöveti,  szervi differenciálódás 
• embrió 
magzat 

szakaszai - újszülöttkor 
csecsemőkor 
kisgyermekkor 
kölyökkor 
serdülőkor 
ifjúkor 
felnőttkor 
öregkor 
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3. sz.  melléklet.  A gondolkodás  tanterve  

Biológia,  8. évfolyam, évi óraszám:  55  óra  
Témakör:  Az emberi  szervezet  felépítése és  működése  
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A gondolkodási  képesség  
fejlesztésének  tantárgyi  tartalma  

A gondolkodási  képesség  
műveletei 

A gondolkodási  képesség  fejlesztésének  konkrét  tartalomhoz  kötött  tevékenységei  

Az emberi  test  szerveződése  
Szerveződési  szintek:  
sejtek,  szövetek,  szervek,  szervrend-
szerek,  szervezet  
Az  ember  sejtjeinek közös jellemzői 
A  hámszövetek  felépítése  és  
funkciója 
A  kötő-  és  támasztószövetek  fel-
építése  és funkciója 
Az  izomszövetek  felépítése  és  
funkciója 
Az  idegszövet  felépítése és funkciója 

Összehasonlítás 
Összefüggés-felismerés 
Azonosítás,  osztályozás,  besorolás  
Sorrendfelismerés,  sorképzés  
Bizonyítás 
Általánosítás,  szabályképzés  

Az emberi  szervezet  és más élőlények  hasonlóságainak  és különbségeinek  megállapítása  
Az  egyed  alatti,  egyedi  szerveződési  szintek  megnevezése,  meghatározása,  hierarchikus  sorba  
rendezése 
A rész  -  egész,  szerkezet  -  működés  -  elhelyezkedés  összefüggések igazolása  példákkal  
Egysejtű,  többsejtű  élőlények  egy  sejtjének  összehasonlítása  (a  sejt  mint  élő  egység  
különbözősége  a  szervezettől)  
Az  emberi  test  szerveződési  szintjeinek  megnevezése,  jellemzőik  felsorolása,  kapcsolataik  
példákon történő  bemutatása  
Hasonló  kapcsolatokra  példák  keresése  más  tudományterületekről  (pl.  az  emberi  szervezet  
szerveződési  szintjeinek  a  társadalom  egységeivel  való  megfeleltetése)  
Az emberi  test  szervrendszereit  alkotó szervek  együttműködésének  bizonyítása  példákkal  
A sejtek formájának összefüggése környezetükkel  és  működésükkel  
A sejtek, sejtalkotók felépítése, helye,  működése  közötti  összefüggések felismerése,  megértése  
Annak  belátása,  hogy  a  sejthártya  elhatárolja,  de  ugyanakkor  össze  is  kapcsolja  a  sejtet  
környezetével 
Az emberi  szövetek  csoportosítása  hasonlóságaik  és különbségeik  alapján  
A  különféle  szövettípusok  jellemzése,  összehasonlítása  (sejtek,  sejtközötti  állomány  és  ezek  
viszonya  alapján)  szövegesen  vagy  rajzban  (pl.  a  hám-,  kötő-  és  támasztószövetek  
összehasonlítása;  a  sima-,  váz-  és  szívizomszövet  összehasonlítása;  a  porc-  és  csontszövet  
összehasonlítása) 
Az  emberi  szövettípusok  közös  jellemzői  -  feladataik  — testbeli  helyük  -  felépítésük  
összefüggéseinek  felismerése,  igazolása  példákon  (pl.  az  izomszövetek  gazdag  ideg-  és  
érhálózatának  magyarázata;  a sportolás  hatása  az  izomrostok  vastagságára)  
A  különféle  szövettípusok  felismerése,  azonosítása  (mikroszkópi  metszetek,  azokról  készült  
felvételek, sematikus  rajzok alapján) 

A  bőr  
A bőr  felépítése,  függelékei  
A  bőr  szerkezetének  és  funkcióinak  
összefüggései 
A  bőr  sérülései,  változása  az  
életkorral,  ápolása  

Összehasonlítás 
Azonosítás 
Összefüggés-felismerés 
Bizonyítás 

A bőr mint  a külvilág  és  a belső  szervezet  határa  (elválaszt  és összeköt)  és további  feladatainak  
összegyűjtése  (pl.  alakot  formáz,  színt  ad,  első  védelmi  vonal,  részt  vesz  a  hőszabályozásban,  
kiválasztásban,  érzékelésben)  
A bőr  rétegeinek  megnevezése,  összehasonlitása  
A bőr rétegeit  felépítő szövetek  azonosítása, jellemzőiknek  összegyűjtése  
Felépítés  -  működés,  szerkezeti  változás  -  müködésváltozás  összefüggések  felismerése,  
igazolása  példákkal  
A bőr  függelékeinek megnevezése,  feladataik összegyűjtése 
A  bőrt  károsító  környezeti  hatások  -  bőrbetegségek  -  tüneteik,  terjedésük,  megelőzésük  
összefüggéseinek  felismerése  
A bőr sérüléseinek  (égés,  sav- vagy  lúgmarás,  mechanikai  sérülés)  ellátása  
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A  mozgás  
A  csontváz  tájékai  és  fontosabb  
csontjai 
A  csontok  felépítése,  kapcsolódása  
és funkciói 
Az  izmok részei,  rögzülése  funkciói  
A  rendszeres  mozgás  szerepe  a  
szervezet  egészgének  megőrzésében  
A  mozgásszegény  életmód  követ-
kezményei 

Azonosítás 
Megnevezés 
Összehasonlítás 
Összefüggés-felismerés, belátás 
Bizonyítás 
Osztályozás 

A mozgás-szervrendszer  passzív és aktív részének elkülönítése,  jellemzése  
A  mozgás  mint  életjelenség  értelmezése  az  aktív  és  passzív  mozgásszervek  együttműködésének  
eredményeként 
Az  emberi  csontváz  csontjainak megnevezése,  azonosítása,  csoportosítása  testtájanként  
Az alsó és felső végtag  függesztőövének és csontjainak  összehasonlítása  
A  női  és  a  férfi csontváz  különbségei  -  a  két  nem  alkatának  különbözősége  közötti  összefüggés  
felismerése 
A csontok részeinek  megnevezése  
A  csontok  felépítése  (anyagai,  szerkezete)  -  funkciói,  a  csontok  alakja  -  nagysága  közötti  
összefüggések  felismerése  
A  csontok  építőanyagainak,  szerkezetének  változása  —  életkor,  életvitel  összefüggések  
felismerése 
A  csontok,  összeköttetések  típusai  példákkal  
A csöves  és lapos csontok  szerkezetének,  a csontkapcsolatoknak  az összehasonlítása,  ábrázolása  
Az ízület részeinek  megnevezése,  ábrázolása  
A csontkapcsolatok  szerepe  az  egészséges  belső váz  kialakításában  
A  csontok  felépítése,  helye,  kapcsolódása  -  mozgásban  betöltött  szerepének  igazolása  (pl.  a  
gerinc  felépülése,  a gerincoszlop  szerkezete  és  tulajdonságainak  összefüggése)  
Annak  megértése,  hogy az  izmokat  a csontokhoz  inak kapcsolják 
A vázizom részeinek  megnevezése  kívülről befelé haladva  és működésének  leírása  
Annak  belátása,  hogy  az  izmok  mindig  csoportosan  működnek,  összehúzódásuk  iránya  azonos  
vagy ellentétes,  összehangolt  működésüket  az  idegrendszer  szabályozza  
A  feszítő és hajlító izmok  antagonisztikus  működésének  megértése  
Annak  belátása,  hogy  az  izomműködéshez  szükséges  energia  az  izomsejtekben  felhalmozott  
tápanyagok  lebontásából  származik  
Az  izom elfáradásának és az izomláz  kialakulásának  megmagyarázása  
Izmok működése  -  energiaigény  -  edzés, bemelegítés  -  izomláz összefüggések belátása  
A  mozgásszervi  elváltozások  típusai  -  okaik  -  leírásuk  -  következményeik  -  megelőzésük  
összefüggéseinek feltárása 
Az elsősegélynyújtás  szabályai,  teendői  mozgásszervi  sérülések  esetében  

A  légzés  
A  légzés  funkciója  a  szervezet  
fenntartásában 
A  légzés  szerveinek  elhelyezkedése  
A  légcsere.  A  légutak,  a  tüdő  
szerkezete  és működése,  a  hangadás  
A  légcsere  és  a  gázcsere  

Összehasonlítás 
Azonosítás 
Összefüggés-felismerés 
Sorrendfelismerés,  soralkotás  
Értelmezés 

A  légzés  feladatának  megfogalmazása  
A C 0 2  és  a vízpára  kimutatása  a kilélegzett  levegőben  
A  légzőszervrendszer  egymást  követő  részeinek  elhelyezkedése  a  szervezetben  -  a  folyamatok  
sorrendje,  a szervek  felépítése  -  működése,  a szervrendszerek  együttműködésének  felismerése  
A hangképzés  magyarázata  
Környezet  -  szervezet  (pl.  oxigén  tartalmú  légkör  -  oxigénes  tápanyaglebontás)  összefüggés  
belátása 
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A  légzőszervekre  ható  környezeti  
ártalmak,  a dohányzás  káros  hatásai  

A gázcsere  fizikai alapjainak (légzési  gázok nyomáskülönbsége)  megértése  
A  légzés  részfolyamatainak  összekapcsolása,  a  be-  és  kilégzés  oksági  láncának  felismerése  (pl.  
légző  izmok  állapota  -  mellüreg  (tüdő)  térfogatváltozása  -  nyomásváltozás  a  tüdőben  —  
nyomáskülönbség  —  levegőáramlás  —  nyomáskiegyenlítődés),  a  folyamat  megértésének  
elősegítése  a  Donders-féle  tüdőmodell  bemutatásával,  a  mellkas  térfogatváltozásának  igazolása  
mellkerület  mérésével,  a mellhártya  lemezei  közötti  folyadék szerepének  modellezése  
A  szervezet  oxigénszükséglete  -  a  percenkénti  légvételek  száma,  mélysége  közötti  összefüggés  
felismerése 
Izommunka  —  oxigénszükséglet  -  edzettség  -  a  légzés  gazdaságossága  összefüggések  
felismerése 
Légszennyező  anyagok,  meghűlés,  dohányzás  -  megbetegedések  kapcsolatának  meglátása  
A légzőrendszer  betegségeinek  tünetei,  megelőzésük  módjai  

A  keringés  
A  keringés  szerepe  a  szervezet  
fenntartásában 
A  keringési  rendszer  részei,  
funkciója 
A  vér  összetétele  és  a  részek  
funkciója, a  vércsoportok  
A  szív-  és  érrendszeri  betegségek  
megelőzése 
Védekezés  a kórokozók  ellen  

Összehasonlítás 
Azonosítás 
Összefüggés-felismerés 
Értelmezés 

A  keringési  rendszer  feladatának  megfogalmazása,  részeinek  (vérkeringési  rendszer,  
nyirokrendszer)  elkülönítése  
A nyitott  és zárt keringési  rendszer  összehasonlítása, jellemzőinek  elkülönítése  
A  vérkeringési  és  a  nyirokkeringési  rendszer  összehasonlítása  (a  keringési  rendszer  típusa,  a  
benne  áramló  folyadék neve, jellemzői) 
A  vér  mint  folyékony  kötőszövet;  sejtközötti  állománya  (vérnedv  vagy  vérplazma),  sejtes  elemei  
(vörösvérsejtek,  fehérvérsejtek,  vérlemezkék)  jellemzése  (alakjuk,  számuk  1 pl  vérben,  színük,  
képződési  helyük,  élettartamuk,  feladatuk),  mennyisége  
Vérkenet  mikroszkópos  vizsgálata  
A  véralvadás  folyamatának  lépései,  magyarázata,  a  vérsavó  és  vérlepény  fogalmak  jelentésének  
tisztázása 
A  szív  mint  a  vérkeringési  rendszer  központi  része;  elhelyezkedése  -  felépítése,  részei  -
működése,  a szívciklus  szakaszai  közötti összefüggések felismerése 
Az  értípusok  (verőerek  vagy  artériák  vagy  ütőerek,  hajszálerek  vagy  kapillárisok,  gyűjtőerek  
vagy vénák vagy visszerek)  összehasonlítása,  jellemzése  
Vérnyomás,  pulzus  fogalmának értelmezése,  normálértékei  felnőtt korban,  az ezektől  való  eltérés  
okai 
A szívműködés  ütemének  kísérletes  vizsgálata  
A vérkeringés  lényege,  a kis- és nagyvérkör útjának állomásai,  szerepének  összehasonlítása  
Anyagkicserélődés  értelmezése  a  vér  és  a  szervezet  sejtjei, valamint  a  vér  és  a tüdő  léghólyagjai  
között 
A  szövetnedv  és  a  vér  szerepének  megértése  a  belső  környezet  összetétele  állandóságának  
fenntartásában 
A nyirokrendszer  részei,  feladatuk  leírása  
A nyirok  összetételének  (nyiroknedv,  nyúoksejtek) jellemzése,  útjának követése  a  szervezetben  
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Az  immunrendszer,  immunválasz,  antigén,  ellenanyag,  aktív  és  passzív  immunizálás  fogalmak  
jelentésének  megadása  
Az  immunrendszer  alkotórészeinek,  védővonalainak,  a  szervezet  védelmi  rendszerében  elfoglalt  
helyének,  működésének  elemzése,  összehasonlítása  
Vérzéstípusok  felismerése, jellemzése,  a vérzéscsillapítás  tennivalói  
Vérátömlesztés  -  vércsoportok  
Egészségtelen  életmód  -  kockázati  tényezők  (rizikófaktorok)  -  szervi  elváltozások  -  betegség  
oksági  lánc  felismerése  
A legfontosabb szív- és érrendszeri  megbetegedések,  tüneteik,  kialakulásuk  okai,  kockázati  
tényezőik,  megelőzésük  módjai  

A  kiválasztás  
A belső környezet  jellemzői  
A  kiválasztó  működés  jelentősége  a  
szervezet  fenntartásában  
A  kiválasztás  szervei  és  ezek  
működése 

Összehasonlítás 
Azonosítás 
Összefüggés-felismerés 
Értelmezés 

A  vízháztartás  egyensúlyában  részt  vevő  szervek,  szervrendszerek  összegyűjtése  a  kiválasztó  
szervrendszeren  kívül  (bőr,  légző-  és  emésztőrendszer)  
A  táplálkozás,  légzés,  anyagszállítás  és kiválasztás  kapcsolatainak  felismerése  
A  kiválasztó  szervrendszer  szerveinek  testbeli  elhelyezése,  a  rész-egész  viszony,  a  folyamatok  
sorrendjének  (a vizelet  kialakulása,  elvezetése,  tárolása,  leadása)  felismerése  
A  szűrlet  és  a vizelet  közti különbségek  (összetétel,  napi mennyiség)  megállapítása  
A  szűrlet  és  a vizelet  keletkezésének  megértése  
A szervek  felépítése és működése  közötti  összefüggések  felismerése  
Az  elfogyasztott  folyadék  mennyisége,  a  szervezet  állapota  -  a  vizelet  mennyisége,  összetétele  
közötti  összefüggés belátása 
A  kiválasztó  szervrendszer  betegségeinek  megnevezése,  elkülönítése,  okainak,  tüneteinek,  
megelőzésük  módjainak  leírása  
Anyag-  és  energiaforgalom,  építő  és  lebontó  anyagcsere-folyamatok  lényege,  összehasonlítása,  
egymással  való kapcsolatuk  felismerése  
A  szervezetszintü  és  a sejtszintü anyagcsere  összefüggéseinek  felismerése  
A környezet  és  a szervezet elválaszthatatlanságának  bizonyítása  

A  szaporodás  
A  férfiak  ivarszervei  és  ezek  
működése 
A  nők  ivarszervei  és ezek  működése,  
az  ivari  ciklus  
Az  ember  nemi  élete,  a  
fogamzásgátlás 
A  terhesség  kialakulása  és  
eseményei,  a  szülés  

Összehasonlítás 
Besorolás 
Összefüggés-felismerés 
Bizonyítás 
Értelmezés 

Az  önfenntartó és faj fenntartó életjelenségek lényegének  megértése  
A szaporító  szervrendszer  feladatának  megfogalmazása  
A  férfi  és  a  női  szaporító  szervrendszer  összehasonlítása,  a  férfi  és  női  nemi  szervek  közötti  
párhuzamosság  felismerése  
Az  elsődleges  és másodlagos  nemi jellegek  elkülönítése  
A  szaporító  szervek  helye  -  felépítése -  funkciója közötti összefüggések  felismerése  
A női nemi  ciklus  folyamatainak  megértése  
A  szexualitás  szerepének  felismerése,  a  felelősségteljes  nemi  élet  jelentőségének  belátása  az  
ember  életében  

2 8 0 



Az  ivarszervek  higiénéje,  a  nemi  
úton terjedő betegségek  megelőzése  

A  fogamzásgátló módszerek  előnyeinek  és veszélyeinek,  az abortusz  veszélyeinek  felismerése  

Az  egyedfejlődés  
Az  embrionális  fejlődés  főbb  
jellemzői.  A  posztembrionális  
fejlődés főbb jellemzői 
A  fejlődési  szakaszok  főbb  
egészségügyi  problémái  

Összehasonlítás 
Összefüggés-felismerés 
Besorolás 

Az egyedfejlődés fogalmának  meghatározása  
Az egyedfejlődés folyamatai (növekedés  és  a fejlődés) közötti különbség  felismerése  
Az  ember  egyedfejlődési  szakaszainak  (embrionális,  posztembrionális)  jellemzői,  történéseik  
időrendi  sorrendje, befolyásoló környezeti  és életmódbeli  hatások  

Idegi  és hormonális  szabályozás  
A  szabályozó  működés jelentősége  a  
szervezet  fenntartásában  
A  látás  és  a  hallás  szerveinek  főbb  
jellemzői  és  működése;  az  íz  és  a  
szag érzékelése,  a  bőrérzékelés  
Az  idegrendszer  tagolódása,  
működésének  főbb jellemzői 
Az  idegrendszer  akaratlagos  és  
akarattól  független  működése  
Az  emberi  idegrendszer  működésé-
nek sajátosságai,  a  magatartás  
A  lelki  egészség  
Az  idegrendszer  működését  befolyá-
soló  élvezeti-  és  kábítószerek  káros  
hatásai,  szenvedélybetegségek  
A hormonrendszer  főbb jellemzői 
Néhány  belső  elválasztású  mirigy  és  
hormonja, valamint  ezek  hatásai  

Összehasonlítás 
Azonosítás 
Besorolás 
Általánosítás 
Szabályalkotás 
Összefüggés-felismerés 
Bizonyítás 
Indoklás 
Értelmezés 

A  szabályozás  alapelvének  megfogalmazása,  szerepének  megértése  az  alkalmazkodásban  és  a  
belső környezet  viszonylagos  állandóságának  fenntartásában  
Az ingerület  keletkezésének,  vezetésének  és átadásának  értelmezése  
Az  idegélettani  folyamatok fizikai és kémiai  alapjainak  megértése  
A különböző  szinapszisok  szerkezete  és működése  közötti  összefüggések  felismerése  
A nyugalmi  és  az  ingerületi  állapot  modellezése  
Az  idegsejtek típusainak elkülönítése,  jellemzése  
Az  érzékszervek  felépítése,  az  érzékelési  folyamatok  (látás,  hallás  és  egyensúlyérzékelés,  
ízérzékelés,  szaglás,  bőrérzékelés)  összehasonlítása  
A  szem  alkalmazkodásának  vizsgálata  a  fény  mennyiségéhez  és  a  tárgyak  távolságához;  a  
térlátás  magyarázata  
A  hallás  és  egyensúlyérzékelés  vizsgálata;  a  halló  és  egyensúlyérzékelő  szerv  kapcsolata,  a  
fülkürt szerepének  igazolása  kísérlettel  
A  vegyi érzékelés  vizsgálata  
A  szaglás  -  ízérzékelés  -  táplálkozás  összefüggéseinek felismerése, bizonyítása  kísérlettel  
A  bőrérzékelés  vizsgálata;  a  fájdalomérzékelés  biológiai  jelentőségének  és  a  hőérzékelés  
viszonylagosságának  megértése  
Az érzékelési  folyamatok sémájának (inger  —»  receptor  -  ingerület  keletkezése  -»ideg  -ingerület  
vezetése - »  agykérgi  érzőközpont  -  érzet keletkezése)  elkészítése  
Az érzékszervi  csalódások  felismerése, okainak megnevezése,  vizsgálata  
Annak  bizonyítása,  hogy  az  idegrendszer  és  az  érzékszervek  működése  elválaszthatatlan  
egységet  alkot  
Az érzékszervek  fontosabb megbetegedései,  tüneteik,  a kezelés  és megelőzés  lehetőségei  
Környezeti  ártalmak,  helytelen  szokások  -  érzékszervi  károsodások  összefüggéseinek  belátása  
Az  idegrendszer  feladatának megfogalmazása 
Az  idegrendszer  felosztása  felépítés  szerint  (központi,  környéki)  és működés  szerint  (szomatikus,  
vegetatív),  részeinek  felépítése, működése  közötti  összefüggések felismerése 
Reflexív, reflexkor ábrázolása,  részeinek  felismerése  
A  szomatikus  és  a  vegetatív,  a  feltétlen  és  a  feltételes reflexek  összehasonlítása;  példák  adása  az  
egyes  típusokra, jelentőségük  értelmezése  az ember  életében  
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A tanulás  idegrendszeri  alapjainak  felismerése  
Tanulás  -  emlékezés,  nyelv -  gondolkodás kapcsolatainak  felismerése  
Az  élvezeti  és kábítószerek  szervezetre gyakorolt  hatásának  felismerése  
Az  idegrendszer  betegségei,  az idegrendszer  egészségének  megőrzése  
A hormonális  és az  idegi  szabályozás  különbségeinek  megállapítása  
A hormonrendszer  feladatának  megfogalmazása  
A  belső  elválasztású  mirigyek  közös  jellemzőinek  összegyűjtése,  a  hormon  fogalmának  
meghatározása 
A  fontosabb,  hormonális  szabályozást  végző  mirigyek  neve,  testbeli  helye,  működésének  
jellemzése,  kóros  állapotaik,  kapcsolataik  felismerése  
A hormontermelés  szabályozása,  a negatív  visszacsatolás  mechanizmusának  lényege,  példán  
bemutatva 
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4. sz.  melléklet.  A  vizsgálat  mérőeszközei  

Induktív  gondolkodás  teszt  és adatlap,  előmérés  és  utómérés  
Analógiás  gondolkodás  teszt,  előmérés  
Analógiás  gondolkodás  teszt,  utómérés  
Biológia tudásszintmérő  teszt  A és B változata,  előmérés  
Biológia tudásszintmérő  teszt  A és B változata,  utómérés  
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MTA-SZTE  Képességkutató  Csoport  ©  CsB.  1993-2003.  

INDUKTIV  GONDOLKODAS  TESZT  

Név: 

Iskola: Osztály: 

SZAMOK  ANALOGIAJA  

A  következő  feladatokban  írd  a feladat  végén  levő  vonalra  azt  a  számot,  amelyik  legjobban  
illik  oda!  

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

F) 

G) 

20—»32 

6—»21 

2-»12 

7-»63 

4—»52 

5—»75 

3-»9 

8—»20 

16—»31 

5—»30 

4—»36 

6—»78 

3—»45 

2—»7 

11 -» 

2 1 - » 

8—» 

9—» 

2—» 

6-» 

H)  7—»18  

I)  2—»12  

J)  3-»17  

K)  7-»19  

L)  6—»32  

M)  3—»11  

4-» N) 2—»9 

::  5—»14  

::  5—»21  

::  5—»25  

::  3—»7  

::  9—»50  

::  7—»51  

::  6—»41  

::  9-»_  

::  7-»_  

::  4—»_  

::  4—»_  

::  3—»_  

::  6—»  

::  5-»  

SZÓBELI  ANALOGIAK  

A  következő  feladatokban  azt  kell  megtalálni,  melyik  szó  illik  legjobban  a  kérdőjel  helyére.  
Karikázd  be a megfelelő  szó  előtt  álló  számot!  Mindegyik  feladatban  csak  egy  szót jelölj  meg!  

SZEK  : BÚTOR = KUTYA  : ? 3.  FALU  : TELEPÜLES = CERUZA  : ? 

MACSKA 
ÁLLAT 
TACSKÓ 
RÓKA 
KUTYAÓL 

SZERSZÁM 
RADÍR 
PAPÍR 
ÁCSCERUZA 
ÍRÓESZKÖZ 

2.  HANGSZER  : TROMBITA = FŰSZER  : ? 4.  HAZ : HELYISEG = MONDAT  : ? 

a  ZENEKAR  
b  NÖVÉNY  
c  ÉTEL  
d  BORS  
e  EDÉNY  

a  KIJELENTES  
b  BESZÉD  
c  SZÓ  
d  GONDOLAT  
e  SZÖVEG  

üciecj. 

SZEGED 



5.  KÖNYV : LAP = KÖNYVTÁR  : ? 13.  EGÉSZSÉG  : BETEGSÉG = BÁNAT : ? 

a  ÉPÜLET  
b  KÖLCSÖNZÉS  
c  TANULÁS  
d  KÖNYV  
e  OLVASÁS  

6.  FIÓK  : SZEKRÉNY = KÉMÉNY  : ? 

a  HÁZ  
b  FÜST  
c  TÉGLA  
d  KÖNYVESPOLC  
e  MELEG  

7.  VIRÁG : TERMÉS = ŐSZ : ? 

a  NYÁR  
b  GYÖKÉR  
c  ÉVSZAK  
d  TÉL  
e  SZÜRET  

8.  DÉL : REGGEL = MOSÁS : ? 

a  VASALÁS  
b  SZÁRÍTÁS  
c  ESTE  
d  MUNKA  
e  ÁZTATÁS  

9.  SZÁNTÁS : VETÉS = UTAZÁS : ? 

a  ELINDULÁS  
b  AUTÓZÁS  
c  ARATÁS  
d  MEGÉRKEZÉS  
e  KIRÁNDULÁS  

10.  BETEGSÉG : FERTŐZÉS = NEDVESSÉG  : ? 

a  LEVEGŐ  
b  MELEG  
c  SZÁRAZSÁG  
d  VÍZ  
e  PUHASÁG  

11.  BALESET  : FIGYELMETLENSÉG  = FAGYÁS : ? 

a  LEHŰLÉS  
b  OLVADÁS  
c  HAVAZÁS  
d  MEGSZILÁRDULÁS  
e  DÉR  

12.  SZIKRA  : ROBBANÁS = TANULÁS  : ? 

a  LECKE  
b  TUDÁS  
c  GONDOLKODÁS  
d  OLVASÁS  
e  TANÍTÁS  

a  ÉRZELEM  
b  ÖRÖM  
c  SZERETET  
d  SZOMORÚSÁG  
e  BARÁTSÁG  

14.  KUNYHÓ: PALOTA = SZÉLES : ? 

a  HOSSZÚ  
b  ALACSONY  
c  KESKENY  
d  VASTAG  
e  RÖVID  

15.  VONZÁS : TASZÍTÁS = PARIPA  : ? 

a  LÓ  
b  ÁLLAT  
c  CSIKÓ  
d  GEBE  
e  SZAMÁR  

16.  JÓKEDV  : VIDÁMSÁG = EGYEDÜLLÉT : ? 

a  NEVETÉS  
b  TÁVOLSÁG  
c  BÁNAT  
d  MAGÁNY  
e  EGYÜTTLÉT  

17.  ALAPOS : GONDOS = TISZTELET : ? 

a  MÉLTÓSÁG  
b  SEGÍTŐKÉSZSÉG  
c  JÓSZÁNDÉK  
d  BARÁTSÁG  
e  MEGBECSÜLÉS  

18.  LÁMPA : FÉNY = KÁLYHA  : ? 

a  FŰTŐTEST  
b  HŐMÉRSÉKLET  
c  FŰTÉS  
d  MELEG  
e  TŰZHELY  

19.  SZÍV : KERINGÉS = LÁB : ? 

a  HELYVÁLTOZTATÁS  
b  KÉZ  
c  BOKA  
d  LÁBUJJ  
e  CIPŐ  

20.  HERNYÓ : LEPKE = LISZT : ? 

a  BÚZA  
b  BAB  
c  ROZS  
d  KENYÉR  
e  GABONA  



21.  KŐOLAJ  : BENZIN = MUST : ? 

a  SZÜRET  
b  SZŐLŐ  
c  BOR  
d  ERJEDÉS  
e  ITAL  

22.  TEA : CUKOR = FESTÉK  : ? 

a  ECSET  
b  SZÍN  
c  CITROM  
d  HÍGÍTÓ  
e  FESTŐ  

23.  TANTEREM  : TÁBLA = MŰHELY  : ? 

a  GÉP  
b  MUNKA  
c  GYÁR  
d  JAVÍTÁS  
e  SZERELŐ  

24.  KÉS : KANÁL = CIPŐ : ? 

a  LÁB  
b  RUHADARAB  
c  VILLA  
d  CIPÖKANÁL  
e  NADRÁG  

25.  SZÍV : TÜDŐ = LÁB : ? 

a  KÉZ  
b  KERINGÉS  
c  FUTÁS  
d  MOZGÁSSZERV  
e  LÁBUJJ  

26.  KENYÉR  : KIFLI = BÚZA  : ? 

a  LISZT  
b  ROZS  
c  GABONA  
d  VETŐMAG  
e  ÉLELMISZER  

27.  HEGEDŰ : HÚR = MAGNETOFON  : ? 

a  TRANZISZTOR  
b  RÁDIÓ  
c  HANGSZER  
d  HANGSZÓRÓ  
e  VONÓ  

28.  TEST : SZÍV = AUTÓ : ? 

a  BENZIN  
b  VÉR  
c  CSAVAR  
d  MOTOR  
e  JÁRMŰ  

SZÁMSOROK 

Folytasd  a  következő  számsorokat!  írd  mindegyik  sor  végén  a  vonalra  azt  a  két  számot,  
amelyik  a számsor  folytatásaként  legjobban  illik  oda!  

A)  3  6  11  14  19  22  

B)  1  2  3  5  8  13  

C)  3  5  9  17  33  55  

D)  3  9  7  15  11  21  

E)  2  4  7  13  12  22  

F)  1  10  26  51  87  136  

G)  1  3  10  24  47  81  

H)  1  2  4  8  15  26  



ADATLAP 

Most  pedig kérünk,  válaszolj  az alábbi  kérdésekre!  

Nemed  (húzd  alá  a megfelelőt):  1.  fiú  2.  lány  Születési  év:  19  hónap:  

1. Milyen  volt  a tanulmányi  átlagod  az elmúlt  félév végén? írd  be  egy  tizedes  pontossággal!  ,  

2. Hányas voltál  az elmúlt  félév végén  a következő tárgyakból?  írj  egy  "-"jelet,  ha  nem  tanultál  ilyen  
tárgyat! 

Matematika:  Fizika:  Kémia:  Biológia:  Földrajz:  _  

Nyelvtan:  Irodalom:  Történelem:  Rajz:  

Idegen nyelv  (ha  többet  tanulsz,  válaszd  ki  az  egyiket):  _  

Magatartásjegy:  Szorgalom jegy: 

3. Mennyire  szeretsz  iskolába járni?  Karikázd  be a megfelelő  választ!  

Egyáltalán nem  Kicsit  Közepesen  Szeretek  Nagyon  szeretek  
1  2  3  4  5  

4. Mennyire  vagy elégedett  a mostani  iskolai  teljesítményeiddel?  Karikázd  be  a megfelelő  választ!  

Nagyon  elégedetlen  Elégedetlen  Közepesen  elégedett  Elégedett  Nagyon  elégedett  
1  2  3  4  5  

5. Mennyire  szereted  a következő  tárgyakat?  Minden  sorban  karikázz  be  egy  számot,  ami  kifejezi  a  
véleményedet! 

Nagyon Nem Közömbös Szeretem Nagyon 
nem  szeretem  szeretem szeretem 

Matematika  1  2 3 4 5 
Fizika  1  2 3 4 5 
Kémia  1  2 3 4 5 
Biológia  1  2 3 4 5 
Földrajz  1  2 3 4 5 
Nyelvtan  1  2 3 4 5 
Irodalom  1  2 3 4 5 
Történelem  1  2 3 4 5 
Rajz  1  2 3 4 5 
Idegen nyelv  1  2 3 4 5 

6. Mi  az a legmagasabb  iskolai  végzettség,  amelyet  szeretnél  elérni? Jelölj  meg  egyet!  

1  abbahagyni  az iskolát,  amilyen  hamar csak lehet  5  elvégezni  egy  főiskolát  
2  szakmunkás  bizonyítványt  szerezni  6  elvégezni  egy  egyetemet  
3  érettségizni  7  doktori  fokozatot  szerezni  
4  technikusi  képzettséget  szerezni  

7. Mi  a szüleid  legmagasabb  iskolai  végzettsége?  Mindkét  oszlopban  karikázd  be  a megfelelő  számot!  
APA ANYA 

0 nem fejezete az általános  iskolát  0 
1 általános  iskola  1 
2 szakmunkásképző 2 
3 érettségi 3 
4 főiskola 4 
5 egyetem 5 



JAVÍTÓKULCS 

Számanalógiák  Szóanalógiák  Számsorok  

1. 23 1. B l.a 27 
2. 36 2. D l.b 30 
3. 48 3. E 2.a 21 
4. 81 4. C 2.b 34 
5. 26 5. D 3.a 119 
6. 90 6. A 3.b 247 
7. 11 7. D 4.a 15 
8. 22 8. E 4.b 27 
9. 27 9. D 5.a 17 
10. 21 10. D 5.b 31 
11. 10 11. A 6.a 200 
12. 14 12. B 6.b 281 
13. 38 13. B 7.a 128 
14. 30 14. C 7.b 190 

15. D 8.a 42 
16. D 8.b 64 
17. E 
18. D 
19. A 
20. D 
21. C 
22. D 
23. A 
24. E 
25. A 
26. B 
27. D 
28. A 



SZTE  BTK  
Pedagógia  Tanszék  

2000.  november  

Név:  Iskola:  

Osztály: 

A N A L Ó G I Á S  G O N D O L K O D Á S  T E S Z T  

A  következő  feladatokban  azt  kell  megtalálni,  melyik  szó  illik  a  legjobban  a  kérdőjel  
helyére.  Karikázd  be  a  megfelelő  szó  betűjelét!  Mindegyik  feladatban  csak  egy  szót  jelölj  
meg! 

1.  FEJ  : TESTTÁJ  = TÁPLÁLKOZÁS  : ? 

a  LÉGZÉS  
b  ÉLETJELENSÉG  
c  FEJLŐDÉS  
d  KÖRNYEZET  

2.  GERINCES  : EMLŐS  = FEJLŐDÉS  : ? 

a  ÁTALAKULÁSOS  FEJLŐDÉS  
b  PETE  
c  SZAPORODÁS  
d  MEGTERMÉKENYÍTÉS  

3.  HÁZIMACSKA  : RAGADOZÓ  = LÓ  : ? 

a  PÁROS UJJÚ  PATÁS  
b  PÁRATLAN UJJÚ  PATÁS  
c  KÉRŐDZŐ  
d  MINDENEVŐ  

4.  CSONTVÁZ  : KOPONYA  = TÜDŐ  : ? 

a  GARAT  
b  GÁZCSERE  
c  LÉGHÓLYAGOK  
d  HANGSZALAGOK  

5.  KERINGÉSI  RENDSZER  : EREK  = TOJÁS  : ? 

a  SZAPORODÁS  
b  LÁGY  HÉJ  
c  MADÁR  
d  KÖLTÉS  

6.  HÚGYHÓLYAG  : KIVÁLASZTÓ  RENDSZER  = FEHÉRVÉRSEJT  : ? 

a  HARC  A KÓROKOZÓK  ELLEN  
b  VÉRLEMEZKE  
c  VÉRALVADÁS  
d  VÉR  



7.  EMÉSZTÉS  : FELSZÍVÓDÁS  = PETEÉRÉS  : ? 

a  HAVI  VÉRZÉS  
b  MAGÖMLÉS  
c  PETEFÉSZEK  
d  NEMI  HORMON  

8.  CSECSEMŐKOR  : ÚJSZÜLÖTTKOR  = IFJÚKOR  : ? 

a  KAMASZKOR  
b  ÉLETSZAKASZ  
c  ÖREGKOR  
d  TEST ARÁNYOK  VÁLTOZÁSA  

9.  ORRÜREG  : GARAT  = NYELŐCSŐ  : ? 

a  GARAT  
b  SZÁJÜREG  
c  GYOMOR  
d  TÁPCSATORNA  

10.  ALKOHOLFOGYASZTÁS  : SZERVEZET ÁLLAPOTVÁLTOZÁSA  =  
VERŐÉR  SÉRÜLÉSE  : ? 

a  SZÉLES  SUGÁRBAN FOLYÓ  VÉR  
b  FEDŐKÖTÉS  
c  SÖTÉTVÖRÖS  SZÍNŰ  VÉR  
d  LÖKÉSSZERŰEN  SPRICCELŐ  VÉR  

11. FAGGYÜMIRIGYEK  FOKOZOTT MŰKÖDÉSE  : ZSÍROS BŐR  =  
LASSÚ BÉLMOZGÁS  : ? 

a  HASMENÉS  
b  MITESSZER  
c  SZÉKREKEDÉS  
d  ELÉGTELEN  EMÉSZTŐNEDV  TERMELÉS  

12. FERTŐZÉS  : BETEGSÉG  = HELYTELEN TESTTARTÁS  : ? 

a  GERINCTORZULÁS  
b  ARÁNYTALAN  TERHELÉS  
c  ARÁNYOS  TERHELÉS  
d  RENDSZERES  SPORTOLÁS  

13. BELÉGZÉS  : KILÉGZÉS  = ANYAGFELVÉTEL  : ? 

a  GÁZCSERE  
b  ANYAGLEADÁS  
c  ANYAGÁTALAKÍTÁS  
d  TÁPLÁLÉK  

14. VERŐÉR  : GYŰJTŐÉR  = ANYAGLEBONTÁS  : ? 

a  HAJSZÁLÉR  
b  EMÉSZTÉS  
c  ANYAGFELÉPÍTÉS  
d  BOMLÁSTERMÉK  



15. FÉRFI:  NŐ  =  H E R E : ?  

a  NEMI  SZERV  
b  IVARSEJT  TERMELÉS  
c  NEMI HORMON  TERMELÉS  
d  PETEFÉSZEK  

16. HAVI VÉRZÉS  : MENSTRUÁCIÓ  = IVADÉK  : ? 

a  UTÓD  
b  PÁRZÁS  
c  PETESEJT  
d  SZAPORODÁS  

17. TESTTÁJ  : TESTRÉSZ  = TUBERKULÓZIS  : ? 

a  TÖRZS  
b  FERTŐZŐBETEGSÉG  
c  TBC  
d  BAKTÉRIUM  

18. BŐR  : MECHANIKAI VÉDELEM  = VÉR  : ? 

a  FELSZÍVÓDÁS  
b  ANYAGSZÁLLÍTÁS  
c  VÉRNEDV  
d  KERINGÉSI  RENDSZER  

19.  GYOMOR  : TÁPLÁLÉK  ADAGOLÁSA  = ORRÜREG  : ? 

a  LÉGÚT  
b  LÉGCSŐ  
c  LEVEGŐ  FELMELEGÍTÉSE  
d  GÁZCSERE  

20.  TOJÁS  : FIÓKA  = LÁRVA:  ?  

a  BÁB  
b  PETE  
c  KIFEJLETT  ROVAR  
d  TELJES  ÁTALAKULÁS  

21. TÁPANYAGOK  : ENERGIA  = KAMASZ  : ? 

a  ENERGIASZÜKSÉGLET  
b  IFJÚ  
c  FEJLŐDÉS  
d  FELNŐTT  

22.  SZÁJÜREG  : FOG  = IRHA  : ? 

a  BŐRALJA  
b  BŐR  
c  FESTÉKANYAG  
d  FAGGYÚMIRIGY  



23.  GÉGE  : HANGSZALAGOK  = SZÁJÜREG  : ? 

a  HANGKÉPZÉS  
b  NYELV  
c  FALATKÉPZÉS  
d  NYÁLMIRIGYEK  

24.  MOZGÁS  : TÁPLÁLKOZÁS  = VÖRÖS VÉRTEST  : ? 

a  FEHÉRVÉRSEJT  
b  VÉR  
c  SEJTESELEM  
d  OXIGÉN  SZÁLLÍTÁS  

25.  HAJZSÍROSSÁG  : PATTANÁS  = NYÁL  : ? 

a  SERDÜLŐKORI  BŐRPROBLÉMA  
b  EMÉSZTŐNEDV  
c  HASNYÁLMIRIGY  VÁLADÉKA  
d  EMÉSZTŐMIRIGY  

26.  KAGYLÓK  : CSIGÁK  = MADARAK  : ? 

a  PUHATESTŰEK  
b  GERINCESEK  
c  EMLŐSÖK  
d  CSALÁNOZÓK  

27.  TÜDŐ  : LÉGHÓLYAGOK  = VÉKONYBÉL  : ? 

a  FELÜLETNÖVELÉS  
b  BÉLBOLYHOK  
c  FELSZÍVÓDÁS  
d  BÉLCSATORNA  

28.  FELSŐ VÉGTAG  : VÁLLÖV  = ALSÓ VÉGTAG  : ? 

a  KAPCSOLÁS  A  TÖRZSHÖZ  
b  CSONTVÁZ  
c  MEDENCEÖV  
d  NYAK  



MEGOLDÁS 

1. B halmazba  tartozás  
2. A halmazba  tartozás  
3. B halmazba  tartozás  
4. C rész-egész 
5. B rész-egész 
6. D rész-egész 
7. A időrend 
8. A időrend 
9. C időrend 
10. D ok-okozat 
11. C ok-okozat 
12. A ok-okozat 
13. B ellentét 
14. C ellentét 
15. D ellentét 
16. A szinonima 
17. C szinonima 
18. B funkció 
19. C funkció 
20. A átalakulás 
21. B átalakulás 
22. D hely 
23. B hely 
24. A azonos halmaz tagjai 
25. C azonos halmaz tagjai  
26. C azonos halmaz tagjai 
27. B funkcionális rész-egész 
28. C funkcionális rész-egész 



SZTE  BTK  
Pedagógia  Tanszék  

2001.  május  

Név:  Iskola:  

Osztály: 

A N A L Ó G I Á S  G O N D O L K O D Á S  T E S Z T  

A  következő  feladatokban  azt  kell  megtalálni,  melyik  szó  illik  a  legjobban  a  kérdőjel  
helyére.  Karikázd  be  a  megfelelő  szó  betűjelét!  Mindegyik  feladatban  csak  egy  szót  jelölj  
meg! 

1.  NAGY ŐRLŐFOG  : ZÁPFOG  = NYÁLMIRIGY  : ? 

a  EMÉSZTÉS  
b  EMÉSZTŐMIRIGY  
c  HASNYÁLMIRIGY  
d  NYÁL  

2.  FELTÉTLEN  REFLEX  : NYÁLELVÁLASZTÁS  = ANYAGCSERE  : ? 

a  LÉGZÉS  
b  ÉLETJELENSÉG  
c  IDEGI  SZABÁLYOZÁS  
d  ÉRZÉKELÉS  

3. LÉGZŐIZOM  : REKESZIZOM  = EMÉSZTŐNEDV  : ? 

a  TÁPCSATORNA  
b  HASNYÁL  
c  EMÉSZTŐENZIM  
d  EMÉSZTÉS  

4. CSONTVÁZ  : KOPONYA  = TÜDŐ  : ? 

a  GARAT  
b  GÁZCSERE  
c  LÉGHÓLYAGOK  
d  HANGSZALAGOK  

5.  KERINGÉSI  RENDSZER  : EREK  = KÖRNYÉKI IDEGRENDSZER  : ? 

a  AGYVELŐ  
b  DÚC  
c  GERINCVELŐ  
d  IDEGPÁLYA  

6.  HÚGYHÓLYAG  : KIVÁLASZTÓ  RENDSZER  = FEHÉRVÉRSEJT  : ? 

a  HARC  A KÓROKOZÓK  ELLEN  
b  VÉRLEMEZKE  
c  VÉRALVADÁS  
d  VÉR  



7.  EMÉSZTÉS  : FELSZÍVÓDÁS  = PITVAR  : ? 

a  KAMRA  
b  ARTÉRIA  
c  VÉNA  
d  HAJSZÁLÉR  

8.  SZŰRLETKÉPZÉS  : VISSZASZÍVÁS  = VIZELETKÉPZÉS  : ? 

a  VIZELETELVEZETÉS  
b  VIZELETÜRÍTÉS  
c  VIZELETTÁROLÁS  
d  KIVÁLASZTÁS  

9.  ORRÜREG  : GARAT  = NYELŐCSŐ  : ? 

a  GARAT  
b  SZÁJÜREG  
c  GYOMOR  
d  TÁPCSATORNA  

10.  MAGAS VÉRCUKORSZINT  : FOKOZOTT  INZULIN TERMELŐDÉS  =  
VERŐÉR  SÉRÜLÉSE  : ? 

a  SZÉLES SUGÁRBAN FOLYÓ  VÉR  
b  FEDŐKÖTÉS  
c  SÖTÉTVÖRÖS  SZÍNŰ  VÉR  
d  LÖKÉSSZERŰEN  SPRICCELŐ  VÉR  

11. GYENGE FÉNY  : PUPILLA TÁGULÁS  = TÁVOLRA NÉZÉS  : ? 

a  DOMBORÚBB  LENCSE  
b  FÉNYTÖRÉSI  HIBA  
c  LAPOSABB  LENCSE  
d  PUPILLA  SZŰKÜLÉS  

12.  SZIMPATIKUS  IDEGROST MŰKÖDÉSE  : VÉRNYOMÁS  EMELKEDÉS  =  
PARASZIMPATIKUS  IDEGROST MŰKÖDÉSE  : ? 

a  BÉLMŰKÖDÉS  GYORSULÁSA  
b  VÉRCUKORSZINT  EMELKEDÉS  
c  KOSZORÚEREK  TÁGULÁSA  
d  VEGETATÍV  BEIDEGZÉS  

13. BELÉGZÉS  : KILÉGZÉS  = ANYAGFELVÉTEL  : ? 

a  GÁZCSERE  
b  ANYAGLEADÁS  
c  ANYAGÁTALAKÍTÁS  
d  TÁPLÁLÉK  

14.  VERŐÉR  : GYŰJTŐÉR  = ANYAGLEBONTÁS  : ? 

a  HAJSZÁLÉR  
b  EMÉSZTÉS  
c  ANYAGFELÉPÍTÉS  
d  BOMLÁSTERMÉK  



15. FÉRFI:  NŐ  =  H E R E : ?  

a  NEMISZERV  
b  IVARSEJT  TERMELÉS  
c  NEMI HORMON  TERMELÉS  
d  PETEFÉSZEK  

16. NAGY VÉRKÖR  : TESTVÉRKÖR  = VERŐÉR  : ? 

a  ARTÉRIA  
b  AORTA  
c  TÜDŐVÉRKÖR  
d  VÉNA  

17.  IDEGSEJT HOSSZÚ NYÚLVÁNYA  : TENGELYFONAL  = MOZGATÓ  IDEGSEJT  : ? 

a  ÉRZŐ  IDEGSEJT  
b  IDEGSEJT RÖVID  NYÚLVÁNYA  
c  VÉGREHAJTÓ  IDEGSEJT  
d  VÉGREHAJTÓ  SZERV  

18. BŐR  : MECHANIKAI  VÉDELEM  = VÉR  : ? 

a  FELSZÍVÓDÁS  
b  ANYAGSZÁLLÍTÁS  
c  VÉRNEDV  
d  KERINGÉSI  RENDSZER  

19. GYOMOR  : TÁPLÁLÉK  ADAGOLÁSA  = ORRÜREG  : ? 

a  LÉGÚT  
b  LÉGCSŐ  
c  LEVEGŐ  FELMELEGÍTÉSE  
d  GÁZCSERE  

20.  VÉRNEDV  : SZŰRLET  = SZŰRLET:  ?  

a  VIZELET  
b  KETTŐSFALÚTOK  
c  HAJSZÁLÉRGOMOLYAG  
d  NYIROKNEDV  

21.  TÁPANYAGOK  : ENERGIA  = INGER  : ? 

a  RECEPTOR  
b  INGERÜLET  
c  ÉRZET  
d  ÉRZÉKELÉS  

22.  MELLÜREG  : SZÍV  = KÖZÉPFÜL  : ? 

a  CSIGA  
b  EGYENSÚLYOZÁS  
c  HALLÁS  
d  HALLÓCSONTOK  

23.  GÉGE  : HANGSZALAGOK  = SZÁJÜREG  : ? 

a  HANGKÉPZÉS  
b  NYELV  
c  FALATKÉPZÉS  
d  NYÁLMIRIGYEK  



24.  MOZGÁS  : TÁPLÁLKOZÁS  = VÖRÖS VÉRTEST  : ? 

a  FEHÉRVÉRSEJT  
b  VÉR  
c  SEJTESELEM  
d  OXIGÉN  SZÁLLÍTÁS  

25. ÖSSZENÖVÉS:  VARRAT  = FEHÉRJE  : ? 

a  ZSÍRSAV  
b  TÁPANYAG  
c  SZÉNHIDRÁT  
d  AMINOSAV  

26.  LÉP  : FÉREGNYÚLVÁNY  = BŐR  : ? 

a  VÉDŐVONAL  
b  ÉRZÉKSZERV  
c  VÉR  
d  HÁM  

27. TÜDŐ  : LÉGHÓLYAGOK  = VÉKONYBÉL  : ? 

a  FELÜLETNÖVELÉS  
b  BÉLBOLYHOK  
c  FELSZÍVÓDÁS  
d  BÉLCSATORNA  

28. ÍZLELŐBIMBÓ  : ÍZÉRZÉKENY  SEJTEK  = IDEGHÁRTYA:  ?  

a  VAKFOLT  
b  RECEPTOROK  
c  PÁLCIKÁK  
d  INGERÜLET  



MEGOLDÁS 

1. B halmazba  tartozás  
2. A halmazba  tartozás  
3. B halmazba  tartozás  
4. C rész-egész 
5. B rész-egész 
6. D rész-egész 
7. A időrend 
8. A időrend 
9. C időrend 
10. D ok-okozat 
11. C ok-okozat 
12. A ok-okozat 
13. B ellentét 
14. C ellentét 
15. D ellentét 
16. A szinonima 
17. C szinonima 
18. B funkció 
19. C funkció 
20. A átalakulás 
21. B átalakulás 
22. D hely 
23. B hely 
24. A azonos halmaz tagjai  
25. C azonos halmaz tagjai  
26. C azonos halmaz tagjai 
27. B funkcionális  rész-egész 
28. C funkcionális rész-egész 



SZTE  BTK  
Pedagógia  Tanszék  

2001.  november  
Feladatlap  a:  analógiás  gondolkodás  fejlesztéséhez  

Név:  Iskola, osztály: 

TUDÁSSZINTMÉRŐ  FELADATSOR  BIOLÓGIÁBÓL  
A -  változat  

Nevezz  meg  három  olyan  tulajdonságot,  amely  minden  élőlényre  egyaránt jellemző! a 
b 
c 

a)  Mi  a hasonlóság  a növények  és az állatok  mozgásában?  a a)  Mi  a hasonlóság  a növények  és az állatok  mozgásában?  
b 

a)  Mi  a hasonlóság  a növények  és az állatok  mozgásában?  

c 

b-c)  Milyen  különbségeket  tudunk  mozgásukban  megfigyelni?  
d 

b-c)  Milyen  különbségeket  tudunk  mozgásukban  megfigyelni?  

d)  Mivel  lehetnek  ezek összefüggésben? 

a-e)  Sorold  fel azokat  a tulajdonságokat, amelyek  megléte  alapján  az emlősök  csoportjába  
sorolhatunk  egy  állatot!  

a a-e)  Sorold  fel azokat  a tulajdonságokat, amelyek  megléte  alapján  az emlősök  csoportjába  
sorolhatunk  egy  állatot!  b 
a-e)  Sorold  fel azokat  a tulajdonságokat, amelyek  megléte  alapján  az emlősök  csoportjába  
sorolhatunk  egy  állatot!  

c 

a-e)  Sorold  fel azokat  a tulajdonságokat, amelyek  megléte  alapján  az emlősök  csoportjába  
sorolhatunk  egy  állatot!  

d 
e 
f 

f)  Milyen  nagyobb  állatcsoportba  sorolhatók  az  emlősök?  g f)  Milyen  nagyobb  állatcsoportba  sorolhatók  az  emlősök?  

g) Mely  közös tulajdonságok  alapján?  

Milyen  fogazattípusok jellemzők  a különböző táplálékot  fogyasztó  emlősállatokra?  
Egészítsd  ki  a  táblázatot!  

a 
b 
c 

A táplálkozás  típusa  Jellemző  fogazat  

ragadozó a-b) 

mindenevő c) 

Mely  szervezeti  tulajdonságok jelzik  a madarak  testén  a repülő életmódhoz  való  alkalmazkodást?  a Mely  szervezeti  tulajdonságok jelzik  a madarak  testén  a repülő életmódhoz  való  alkalmazkodást?  
b 

Mely  szervezeti  tulajdonságok jelzik  a madarak  testén  a repülő életmódhoz  való  alkalmazkodást?  

c 



Biológia  B  -  változat  /  3.  
6.' Nevezd  meg  a tojás betűkkel jelölt  részeit!  

Karikázd  be annak  a résznek  a betűjelét, amelyből  az embrió fejlődik! 

Milyen  összefüggés van  az emberi  bőr felépítése és működése  között?  
Mutasd  be a  bőr egyik alkotója és annak  feladata  leírásával!  

a)  a  bőr egy  rétege:  b) annak egy része:  ...  

c)  a rész feladata: 

Nevezd  meg és azonosítsd  az emberi  szervezet  testtájait, testrészeit  az ábra  alapján!  

a) 

Sorold  fel  időrendi  sorrendben  az ember tápcsatornájában  végbemenő  folyamatokat!  

10. Említs  meg  kettőt  a kamaszkori  szervezet  táplálkozási  problémái  közül!  

1. Sorold  fel az ember  vérkeringési  rendszerének  részeit!  



Biológia  A  -  változat  /  3.  

Hasonlítsd  össze  az emberi  légzőszerv  és  a  légkör  között  lezajló be- és  kilégzés  folyamatát!  
Töltsd  ki  a táblázat  hiányzó  részeit!  

a 
b 
c 
d 
e Összehasonlítási  szempontok  Belégzés Kilégzés 

a 
b 
c 
d 
e 

a)  a  légzőizmok  állapota  

b)  a rekeszizom  helyzete  

c)  a bordák  helyzete  

d)  a mellüreg  térfogata  

e)  a  levegő áramlási  iránya  

Hogyan  függnek össze  a táplálkozás,  a  légzés,  a keringés és  a kiválasztás  folyamatai  az  emberi  
szervezetben?  Válaszolj  a mondatok  befejezésével!  

a)  A táplálkozási  folyamatok  

a Hogyan  függnek össze  a táplálkozás,  a  légzés,  a keringés és  a kiválasztás  folyamatai  az  emberi  
szervezetben?  Válaszolj  a mondatok  befejezésével!  

a)  A táplálkozási  folyamatok  

b 
Hogyan  függnek össze  a táplálkozás,  a  légzés,  a keringés és  a kiválasztás  folyamatai  az  emberi  
szervezetben?  Válaszolj  a mondatok  befejezésével!  

a)  A táplálkozási  folyamatok  
c 

Hogyan  függnek össze  a táplálkozás,  a  légzés,  a keringés és  a kiválasztás  folyamatai  az  emberi  
szervezetben?  Válaszolj  a mondatok  befejezésével!  

a)  A táplálkozási  folyamatok  d 

b)  A  légzés szervrendszere 

c)  A keringési  rendszer  

d)  A kiválasztó  működés  

Melyek  az emberi  élet  születés  utáni  szakaszai?  Sorold  fel  időrendi  sorrendben  az első  hetet\  a Melyek  az emberi  élet  születés  utáni  szakaszai?  Sorold  fel  időrendi  sorrendben  az első  hetet\  
b 

Melyek  az emberi  élet  születés  utáni  szakaszai?  Sorold  fel  időrendi  sorrendben  az első  hetet\  

c 
d 
e 
f 
P & 
h 

Milyen  tünetei  lehetnek  a betegségeknek? Nevezz  meg  kettőt\  a Milyen  tünetei  lehetnek  a betegségeknek? Nevezz  meg  kettőt\  
b 

Milyen  tünetei  lehetnek  a betegségeknek? Nevezz  meg  kettőt\  

Nevezd  meg  a fiúk külső  nemi  szerveit!  a 
b 
c 



2000.  november  

TUDÁSSZINTMÉRŐ  FELADATSOR  BIOLÓGIÁBÓL  
A -  változat  -  Javítókulcs  

1. a-c) bármely  igaz tulajdonság elfogadható 

2.  a)  mindegyik  energiaigényes,  b)  a  növények  mozgása  lassabb  és  kevésbé  feltűnő,  c)  inkább  
helyzetváltoztató,  d) az életmóddal  (elsősorban  a  táplálkozással)  

3.  a)  szőr,  b)  anyaméh,  e)  elevenszülés,  d)  emlő,  e)  anyatej,  f)  gerincesek,  g)  csontváz,  melynek  
tengelye  a  gerincoszlop  

4.  a) erős  szemfogak, b) tarajos zápfogak (tépőfog), c) gumós zápfogak 

5.  a)  szárnyak,  b)  könnyű,  üreges  csontozat,  c)  fejlett  tüdő  (elfogadható  még:  zömök  alak  vagy  
tollazat) 

6.  a)  meszes héj,  b)  lágy héj, c), csírafolt, d) sárgája, e) fehérje f) a c)  bekarikázása  

7. a-c) bármely  rész és  annak  müködésleírása  elfogadható:  pl.:  hám  -  festékanyag -  sugárvédelem,  
irha  -  idegvégződések  -  érzékelés,  irha  -  faggyúmirigy  -  kiszáradástól  való  védelem,  irha  -
verejtékmirigy  -  kiválasztó  működés,  hőszabályozás,  védelem  a  kórokozók  ellen,  bőralja  -
zsírszövet  -  mechanikai  védelem,  hőszigetelés  

8. a) fej, b)  nyak, c) felkar, d) mellkas,  e)  kéz, f) medence,  g)  lábszár  

9.  a)  táplálékfelvétel,  b)  emésztőnedvek  hatására  a  tápanyagok  építőköveikre  bomlanak  -
emésztés,  c)  a  megemésztett  tápanyagok  felszívódása  a  vérbe  -  felszívódás,  d)  a  salakanyagok  
összegyűlnek,  majd távoznak  a szervezetből  -  székletürítés,  e)  a helyes  sorrend  

10.  a-b)  bármely  helyes  válasz  elfogadható:  pl.:  sérülékeny  fogzománc,  vékony  falú,  szűk  
tápcsatornaszakaszok,  gyenge  bélizomzat  -  lassú  bélmozgás,  szabálytalan  emésztőnedv-
termelés 

1 1. a) szív,  b) erek  vagy verőerek,  gyüjtőerek és hajszálerek, c)  vér  

12.  a)  összehúzódnak,  elernyednek,  b)  lesüllyed,  bedomborodik  a  mellüregbe,  c)  megemelkednek,  
lesüllyednek,  d) megnő,  csökken,  e)  a tüdőbe,  a  környezetbe  

13.  a)  A táplálkozás  folyamatai  biztosítják  a tápanyagokat  a sejtek  számára,  illetve  a  salakanyagok  
kiürítését,  b)  A  légzés  szervrendszere  az  oxigén  felvételét  és  a  szén-dioxid  leadását  teszi  
lehetővé,  c)  A  keringési  rendszer  a  szövetek  sejtjei, a tápcsatorna  és  a tüdő  közötti  kapcsolatot  
biztosítja.  Szállítja  a  sejtek  életéhez  nélkülözhetetlen  anyagokat  és  az  életfolyamatok  során  
keletkező  bomlástermékeket,  d)  A  kiválasztó  működés  a  bomlástermékektől  és  a  felesleges  
anyagoktól  szabadítja meg  szervezetet.  

14.  a)  újszülöttkor,  b)  csecsemőkor,  c)  korai  gyermekkor,  d)  kisgyermekkor,  e)  második  
gyermekkor,  f) kamaszkor,  g) ifjúkor, h)  a helyes  sorrend  

15. a-b) bármely  helyes válasz elfogadható:  pl.:  láz,  hasmenés,  bőrkiütés,  hányinger,  szédülés  

16. a)  hímvessző,  b) herezacskó,  c)  here  
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Név:  Iskola,  osztály:  

TUDASSZINTMERO  FELADATSOR  BIOLOGIABOL  
B -  változat  

a)  Nevezd  meg azt  a tulajdonságot, amely  minden  gerinces  állatra jellemző!  _a_  
b 
c 

b-c) Nevezz  meg  két  olyan  állatot,  amely  a gerincesek törzsébe  tartozik!  

2. a-b)  Miben  tér  el  egymástól  a növények  és az állatok táplálkozása?  |_a_  
b 
c 

c)  Milyen  hasonlóság  fedezhető fel  a kétféle táplálkozási  típus  között?  

3. Adj  nevet  a halmazábra  betűkkel jelölt  halmazainak!  

c)  Milyen  viszonyban  vannak  a fenti  halmazok  egymással?  

4. Fejezd  be értelemszerűen  az elkezdett  mondatot!  

A  házityúk  madár,  mert  

5. Hogyan  alkalmazkodott  a házikacsa  szervezete  a vízi  életmódhoz?  
Nevezz  meg  három  szervezeti  tulajdonságot!  



Biológia  A  -  változat  / 305. 

6. Milyen  fogazattípusok jellemzők  a különböző táplálékot  fogyasztó  emlősállatokra?  
Egészítsd  ki  a  táblázatot!  

A táplálkozás  típusa  

rágcsáló 

növenyevo 

Jellemző fogazat  

a-b) 

c) 

7. Nevezd  meg az emberi  bőr betűkkel jelölt  rétegeit  és  alkotóit!  

i  S»/Z£3wSM>  JvSójh  

Milyen  változások  következnek  be  a  bőrön  kamaszkorban? Nevezz  meg  harmati  

9. Mi  a csontváz feladata? Nevezz meg  kettőtl  

10. Fejtsd  ki  egy-két  mondatban,  miért  fontos a rendszeres testmozgás  az ember  életében,  különösen  a  
kamaszkorban! 

II. Sorold  fel sorrendben  az étel  tápcsatornában  való  haladási  útvonalának  állomásait!  



Biológia  B  -  változat  /  3.  

12. ' Adj  két jó  tanácsot  az egészséges  táplálkozáshoz,  és bizonyítsd  annak  igaz voltát!  _a_  
b_ 

a-b)  az  1. tanács és  indoklása:  |_c_  
d 

c-d)  a 2. tanács  és  indoklása:  

Sorold  fel sorrendben  a  levegő  útjának állomásait  az emberi  szervezetben!  

14. Hasonlítsd  össze  a különböző értípusok  sérülésekor  bekövetkező  vérzéseket!  
Válaszd  meg az összehasonlítás  szempontjait,  és azoknak  megfelelően  töltsd  ki  a  táblázatot!  

Összehasonlítási Verőeres  vérzés  Gyűjtőeres  vérzés  Haj száleres  vérzés  
szempontok 

a) b) c) d) 

e) f) g) h) 

15. Mely  szervek,  illetve  szervrendszerek  vesznek  részt  a bomlástermékek  és az emberi  szervezet  
számára  felesleges anyagok  kiválasztásában?  

16. a)  Hogyan  nevezzük  életünknek  a megtermékenyítéstől  a halálig  tartó  folyamatát?  

b-c)  Milyen  két fő szakaszra  osztható  ez  a folyamat? 



2000.  november  

TUDÁSSZINTMÉRŐ  FELADATSOR  BIOLÓGIÁBÓL  
B  -  változat  -  Javítókulcs  

1. a) csontos váz,  amelynek  tengelye  a gerincoszlop,  b-c) bármely  helyes  példa elfogadható 

2.  a)  a  növények  autotróf,  b) az állatok  heterotróf  módon  táplálkoznak,  c)  a növények  és  az  állatok  
is saját maguk készítik testük  szerves  anyagait  

3.  a)  gerincesek  vagy  emlősök  vagy  ragadozók,  b)  emlősök  vagy  ragadozók  vagy  macskafélék,  c)  
rész-egész 

4.  a)  testét  toll  borítja,  b)  csőre  van,  c)  mellső  végtagja  szárny,  d)  lábának jellegzetes  szakasza  a  
csűd,  e) meszes héjú tojásokkal  szaporodik  

5.  a-c)  bármely  igaz  tulajdonság  elfogadható:  pl.:  csónak  alakú  test,  úszó  (hártyás)  láb,  tömött,  
faggyús tollazat,  lemezes  csőr  

6.  a)  állandóan  növő  vagy  nyitott  fogtövű  vagy  véső  alakú  metszőfogak,  b)  szemfogak  hiánya,  c)  
redős zápfogak 

7. a) hám,  b)  irha,  c) bőralja, d) faggyúmirigy, e) verejtékmirigy, f) zsírszövet 

8.  a-c)  bármely  helyes  válasz  elfogadható:  pl.:  szaruvastagodások,  festékfoltok  (szeplők),  zsíros  
tapintású  bőr, haj, mitesszerek,  pattanások,  túlzott  izzadás,  szőrzet  erősödése  

9 .  a-b)  bá rmely  helyes  válasz  e l fogadható :  pl.:  szi lárdí t ja ,  t ámasz t j a  a  testet ,  védi  a  belső  
szerveket ,  lehetővé  teszi  az  izmok  tapadását ,  a  mozgás t  

10.  a)  bármely  helyes  válasz  elfogadható:  pl.:  Serdülőkorban  a  csontok  könnyen  torzulnak,  az  
izomzat  munkavégző  képessége  kicsi,  a  mozgások  gyakran  összerendezetlenek.  A  rendszeres  
sportolás  a  mozgásszervrendszeren  kívül  kedvezően  befolyásolja  a  légzést,  az  emésztést,  a  
keringést,  az idegrendszeren  keresztül  a szellemi teljesítményt és a kedélyállapotot  is.  

11.  a)  szájüreg,  b)  garat,  c)  nyelőcső,  d)  gyomor,  e)  vékonybél,  f)  vastagbél,  g)  végbél,  h)  
végbélnyílás,  i) a helyes  sorrend  

12.  a-d)  bármely  helyes  válasz  és  indoklás  elfogadható:  pl.:  Mindennap  egyél  gyümölcsöt  és  
zöldségfélét!  -  A  gyümölcsök,  zöldségfélék  sok  vitamint  tartalmaznak,  helyettesíthetik  az  
édességeket,  tésztaféléket,  a  bennük  lévő  rostok  segítik  a  székletképzést.  Lassan  egyél,  és  jól  
rágd  meg  az  ételt!  -  A  táplálék  könnyebb  emésztését  segíti  annak  felaprítása,  a  felület  
megnövelésével. 

13. a) orrnyílás,  b) orrüreg, c) garat, d) gége, e)  légcső, f) tüdő,  g) a helyes  sorrend  

14.  bármely jó  válasz  elfogadható,  pl.:  a)  a vér  színe,  b)  élénk  piros,  c)  sötét  vörös,  d) élénk  piros,  
e)  a  vér  áramlása  a  sebből,  f)  lökésszerűen  spriccel,  g)  egyenletesen  áramlik  vagy  széles  
sugárban  folyik, h)  szivárog  

15. a)  bőr,  b) tüdő,  c) tápcsatorna  (bél),  d) vizeletkiválasztó  rendszer  (vese)  

16.  a)  egyedfejlődés,  b)  születés  előtti  szakasz  (vagy  méhen  belüli  vagy  embrionális  fejlődés),  c)  
születés  utáni  szakasz (vagy  posztembrionális fejlődés) 
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4. Az ábra  az emésztőrendszer  fő szakaszait  mutatja be.  Az egyes  szakaszokat  eltérő  mintázattal  

jelöltük:  A  =  

Rendeld  hozzájuk a velük  kapcsolatos  működések  betűjelét!  
Egv működés több szakaszhoz  is  tartozhat!  

a)  emésztés  

b) táplálék  felvétele  

c)  felszívódás 

d)  a táplálék  aprózódása  

e) salakanyag  leadása  

Egy-egy tápanyag emésztődésének  kezdetét  és befejeződését az ábrán  különböző  nyilak jelölik. 
írd  a nyilak  után  a  nevüket!  

•  '  g>  
*  >10  

Nevezd  meg a nagybetűkkel jelölt  fogtípusokat!  írd  le, melyik  mire  szolgál!  

C) 

A) 

B) 

C) 

6. Nevezd  meg az ember  légzőszervrendszerének  szakaszait,  és számozd  meg az  oxigénszállítás  
irányának  megfelelően!  

o |  o ^ o  

a) b).. 

o 

eV n 
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7.' Jellemezd  a belégzés  és  a kilégzés  folyamatát!  

írd  az ábrák  betűjelét  a megfelelő folyamat neve  után!  

Kilégzés: 

1 

a)  b)  c)  d)  

e)  Nevezd  meg a  levegőnek  azt az összetevőjét, amelynek  a neve nincs feltüntetve az  ábrán!  

f)  Egészítsd  ki  az a) és  b) betűjelű rajzokat  a rekeszizom  rajzával!  
Figyelj működésének  megfelelő helyzetére! 

Fejezd  be  a vér összetevőinek  csoportosítását!  

sejtközötti  állomány  

Vér 

Qk 

g)  Indokold  meg,  miért  különleges  szövet  a  vér!  

9. Magyarázd  meg,  mit jelent  az alábbi  állítás!  

A vér szervezetünk  második,  belső védelmi  vonala.  

10. Írd  le a szív  működésének  2. szakaszát  az első szakaszhoz  hasonlóan!  

1.szakasz 2.  szakasz  

összehúzódik  a pitvarok  izomzata  

elernyed  a kamrák  izomzata  

kinyílnak  a pitvar-kamrai  billentyűk  

bezáródnak  a verőerek  kezdetén  levő billentyűk  d)  

a vér  a pitvarokból  a kamrákba áramlik  e)  

a) 

b) 

c) . 

szén-dioxid 

oxigén  —  

nitrogén  —  
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1. Nevezd  meg  a kiválasztó  szervrendszer  részeit!  
írd  az állítások  betűjele elé  a megfelelő részek  betűjelét!  

A) 

B). 

C) . 

D) 

a)  Ezen  keresztül  távozik  a vizelet  a  testünkből.  

b)  Itt termelődik  a  vizelet.  

c)  Izmos falú vizeletet  tároló  szerv.  

d)  Vizeletet  szállító cső  alakú  páros  szerv.  

e) Zárását,  nyitását  akarattal  is tudjuk  szabályozni.  

12. 

13. 

Csoportosítsd  az  idegrendszer  szerveit!  

a-b)  Központi  szervek:  

c-d)  Környéki  szervek:  
Hasonlítsd  össze  a feltétlen és  a feltételes reflexet! 
A jellemzők  betűjelét  írd  a halmazábra  megfelelő  részébe!  

a)  öröklődik  
b) tanulni  kell  
c)  két egyidőben  ható  inger  kell  a  kialakulásához  
d)  nem  kell  megerősítés  hozzá  
e)  a szervezet  válasza  egy  ingerre  
f) nem  állandó  
g)  pl.  a nyálelválasztási  reflex  
h) központja az  agykéreg  
i) központja a gerincvelő  vagy  az  agytörzs  

14. Hogyan  alkalmazkodik  szemünk  a fény erősségéhez  és a tárgyak  távolságához?  
Egészítsd  ki  a hiányos  mondatokat  úgy,  hogy  igazak  legyenek!  

a)  Erős fényben  a pupilla  sötétben  

b)  Távolra  nézéskor  lencsénk  közelre  nézéskor  válik.  

15. a-c)  Sorold  fel  a belső  elválasztású  mirigyekre jellemző  közös tulajdonságokat! 

d) Nevezd  meg azt  a belső elválasztású  mirigyet,  amely  külső elválasztású  mirigyként  is  működik!  



2001.  május  

TUDÁSSZINTMÉRŐ  FELADATSOR  BIOLÓGIÁBÓL  
A  -  változat  -  Javítókulcs  

1.  a)  csont  vagy  (váz)izom,  b)  csontszövet  vagy  harántcsíkolt  (váz)izomszövet,  c)  csontsejt  vagy  
izomrost  (sok  magvú  sejtek)  

2.  a)  folytonos  csontkapcsolat,  b)  megszakított  csontösszeköttetés,  c)  porcos  kapcsolódás,  d)  
varrat,  e)  pl.:  farkcsont,  szegycsont,  keresztcsont,  medencecsont  f) pl.:  gerincoszlop,  szegycsont  
és  a bordák  kapcsolódása,  g) pl.: csukló,  könyök, térd,  váll  stb.  

3.  a)  légzés,  b)  táplálkozás,  c)  keringés,  d)  kiválasztás,  e)  a  szerves  tápanyagok  lebontásához  
szükséges  oxigént  biztosítja,  leadja a szén-dioxidot  és  a  vizet,  f) a szervezet  számára  szükséges  
tápanyagokat  biztosítja,  eltávolítja  a  salakanyagokat,  g)  hozza  és  leadja  mindazt,  ami  a  sejtek  
működéséhez  szükséges,  elszállítja,  ami  felesleges,  h)  a  bomlástermékek,  felesleges  anyagok  
eltávolítása 

4. a)  A,  B; b) A; c)  B, C, (A); d) A; e) C; f) szénhidrátok,  g) fehérjék, h)  zsírok 

5.  A)  metszőfog,  B)  szemfog, C)  őrlőfog vagy  zápfog, d)  A)  feladata:  a falat  leharapása  (harapás),  
e)  B)  feladata:  a  rágós  részek  átharapása  (harapás),  f)  C)  feladata:  az  étel  összemorzsolása  
(rágás) 

6.  a)  légcső,  b)  orrüreg,  c)  főhörgők  , d)  gége,  e)  léghólyagok,  f)  hörgők,  hörgőcskék,  g)  a  helyes  
sorrend: 4,  1,2,  5, 3,  7, 6. 

7.  Belégzés:  b,  c;  Kilégzés:  a,  d;  e)  vízpára;  f)  a  rekeszizom  működésének  megfelelő  helyzetének  
jelölése  az a) és b)  ábrán  

8. a)  vérnedv  vagy  vérplazma,  b) vörösvértestek,  c) fehérvérsejtek, d) vérlemezkék,  e)  gázszállítás,  
í)  véralvadás,  g) sejtközötti  állománya  folyékony  

9.  a)  az  első,  külső  védelmi  vonal  a  bőr,  mely  mechanikai,  kémiai  védelmet  biztosít,  b)  véd  a  
kórokozók  ellen  

10.  a)  összehúzódik  a  kamrák  izomzata,  b)  elernyed  a  pitvarok  izomzata,  c)  bezáródnak  a  pitvar-
kamrai  billentyűk,  d) kinyílnak  a verőerek  billentyűi,  e) a vér  a verőerekbe  áramlik  

11. a)  D, b)  A, c) C, d)  B, e) C, f) A) vese,  g)  B) húgyvezeték,  h) C) húgyhólyag,  i)  D)  húgycső  

12. a) agyvelő,  b) gerincvelő,  c) dúc, d)  idegek  vagy agyidegek és gerincvelői  idegek  

13. A) a, d,  g,  i;  B) b, c, f, h; C) e 

14. a) szűkül, kitágul;  b)  laposabbá,  domborúbbá  

15. a)  nincs  kivezető  csövük;  b)  váladékuk  közvetlenül  a  vérbe  jut;  c)  váladékuk  (hasznos)  
hormonok; 
d)  hasnyálmirigy  
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Hasonlítsd  össze az ember  emésztő-  és  légzőszervrendszerét!  Pótold  a hiányzó  állításokat!  

Emésztőrendszer  Légzőrendszer  

a)  Bemenete  az  orrnyílás.  

Kezdeti  ürege  a szájüreg.  b)  

Ebben  a szervben  kereszteződik  a  levegő  és  a táplálék  útja.  

c) 

A táplálékot  a gyomor fogadja be, majd adagolja,  d)  

írd  le,  hogy  a légzőszervrendszer  mely  részei  végzik az alábbi  működéseket!  

a)  a  levegő tisztítása: 

b)  a  levegő felmelegítése:  

c)  hangadás:  

d)  gázcsere:  

írd  az állítások  elé  a megfelelő  nagybetűt!  

a)  ide érkezik  a nagy  vérkör  

b) jobb  pitvar  

c) bal  kamrából  vezeti  el  a  vért  

d)  innen  indul  a kis  vérkör  

e) 02-ben  gazdag vért  szállít  

f)  tüdőverőér 

g)  itt zajlik  a  gázcsere  

h) tápanyagot  szállít  a szervezet  sejtjeihez  

7. Jellemezd  az ember  nyirokkeringését  a megadott  szempontok  alapján!  

a) Csőrendszerének  típusa:  ..  

A benne  áramló  folyadék  

b) kapcsolata  a sejtekkel: 

c)  neve:  

d) színe: 

e) összetétele: 

f) feladata például: 

g) áramlási  iránya:  Jelöld  nyilakkal  az  ábrán!  
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Hol  van  a helyük  az emberi  testben?  Írd  a szervek  neve  után!  

a) nyelv:  b)  hangszalagok:  

c)  szív:  d)  hallócsontok:  .  

9. Tedd  a szavak  közé  a megfelelő relációs jelet! 
< tágabb fogalom;  > szűkebb fogalom;  = egymásnak  megfelelő fogalmak 

a) zápfog  nagy őrlőfog 

c) emésztőnedv  hasnyál  

e) mozgató  idegsejt  végrehajtó  idegsejt  

b) nyálmirigy  emésztőmirigy  

d) artéria  verőér  

f) hallás  érzékelés  

10. Nevezd  meg azokat  a szerveket,  illetve szervrendszereket,  amelyek  részt vesznek  a  bomlástermékek  

és a szervezet  számára  felesleges anyagok  kiválasztásában!  

1. Fejezd  be az  idegrendszer  működés  szerinti  felosztását!  

Idegrendszer  (működés  szerint)  

a) b) 

pl.:  a vázizomzat  mozgatása  c)  pl.  

d) paraszimpatikus 

mozgósítja a szervezet  erőit  e)  

12. a-h) Nevezd  meg  a szem  betűkkel jelölt  részeit!  
i-j) Karikázd  be  a fénytörőközegek  betűjelét!  
k)  Színezd  ki  azt  a réteget,  amely  a fényérzékelő  receptorokat  tartalmazza!  

a ) . 

b) 

c). 

d) 

13. Határozd  meg az alábbi  fogalmakat!  

a)  inger:  

b)  ingerület:  

c)  érzet:  
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a 
b 
c 
d 
e 
f 
O f 
h 
i 
j 
k 

14.' Nevezd  meg az ábrán  betűkkel jelölt  belső elválasztású  mirigyeket!  
írd  a megfelelő belső elválasztású  mirigy betűjelét az állítások  betűjele elé! 

A) 

B) 

C) . 

D) 

E) 

F) 

a)  Hormonjának  hiányában  a vércukorszint  nő.  

b)  Hormonjának  hiányában  a vércukorszint  csökken.  

c) Hormonjának hiánya vagy túlsúlya golyvát  okoz felnőtteknél.  

. d)  Hormonjának  hiánya  arányos törpenövést,  túlsúlya óriásnövést  hoz  létre  gyermekkorban.  

, e)  Hormonjai  irányítják a serdülőkor  nagy  változásait.  

15. Válaszolj az ábrával  kapcsolatos  kérdésekre!  

a)  Milyen  értípus  sérülését  mutatja?  

/  :  
b) Hogyan  látjuk el  a vérzés csillapítása  után?  

a 
b 
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1.  a)  szegycsont,  b)  felkarcsont,  c)  singcsont,  d)  koponya,  e)  kulcscsont,  f)  vállöv,  g)  bordák,  h)  
keresztcsont  i)  medenceöv  

2.  a)  hajlító  izom  (kétfejű  karizom  vagy  m.  biceps),  b)  feszítő  izom  (háromfejű  karizom  vagy  m.  
triceps),  c)  az  összehúzódott  állapotban  lévő  izmok  kiszínezése,  c)  az  elmozdulás  irányának  
helyes jelölése 

3. a) oxigén,  b) felépítés, c) szén-dioxid,  d) víz, e) pl.:  izom-összehúzódás  stb. (elfogadható még:  c)  
és d) együtt  megnevezve,  mint végtermékek,  bomlástermékek.)  

4.  a)  Bemenete  a  szájnyílás,  b)  Kezdeti  ürege  az  orrüreg.  c)  A  garatban,  d)  A  levegőt  a  tüdő  
fogadja be. 

5. a)  orriireg (orrszőrzet,  csillós  nyálkahártya),  légcső;  b) orrüreg,  légcső; c) gége,  hangszalagok;  d)  
tüdő,  léghólyagok  

6. a)  D,  b)  D c) C, d)  E, e) C, (A), f) B, g) A, h) C 

7.  a)  nyitott,  b)  közvetlen,  c)  nyirok,  d)  sárgásfehér vagy  színtelen,  e)  nyiroknedv  + sejtes  elemek,  
f)  pl.:  kapcsolattartás  a  vér  és  a  sejtek  között,  belső  védekezés,  állandó  belső  környezet  
biztosítása,  g) sejtek  —»  szív (a nyilak  berajzolása az  ábrába)  

8. a) szájüregben;  b) gégében;  c) mellüregben  vagy mellkasban;  d) középfülben 

9.  a) >, b) <, c) >, d) =, e) =,  0  <  

10. a)  bőr,  b) tüdő, c) tápcsatorna  (bél),  d) vizeletkiválasztó  rendszer  (vese)  

11. a)  szomatikus  vagy testi  vagy akaratlagos,  b) vegetatív  vagy zsigeri  vagy akarattól  független, c) 
belső  szervek  (zsigerek)  működésének  szabályozása,  d)  szimpatikus,  e)  tartalékolja  a  szervezet  
erőit  vagy túlsúlyba  kerülnek  az építő  folyamatok 

12.  a)  szemlencse,  b)  szaruhártya,  c)  pupilla,  d)  csarnokvíz,  e)  üvegtest,  f) vakfolt,  g)  látóideg,  h)  
érhártya,  i) a) bekarikázása, j)  b) bekarikázása,  k) az  ideghártya  kiszínezése  

13. a) külső és  belső (szervezeti)  hatások  vagy  a környezet  hatásai,  állapotváltozásai;  b) a sejtekben 
inger  hatására  kialakuló  anyagcsere-változás;  c) az ingerület tudatosulása  az  agykéregben  

14. a)  C,  b)  D,  c)  B,  d)  A,  e)  E,  F,  (A),  f)  A)  agyalapi  mirigy,  g)  B)  pajzsmirigy,  h)  C)  
hasnyálmirigy,  i) D) mellékvese, j)  E) petefészek, k)  F) here 

15. a) verőér  vagy  ütőér  vagy artéria,  b) artériás  nyomókötést  készítünk,  elszorítjuk  


