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1. A kutatási téma bemutatása 

1.1 A kutatási téma megjelölése és fő csomópontjai 

A szakmai képzés rendkívül összetett tevékenység, amely nap mint nap kihívások elé állítja 

a szaktanárokat és a tanulókat. A szakmai képzés végén a technikustól elvárt a jelenlegi 

szakmai és vizsgakövetelmények szerint az összefüggések felismerése, a szakmai 

problémákra való reagálás, az iskolában elsajátított ismeretek és kompetenciák alapján a 

felelősségteljes munkavégzés, irányítás. Az erre való felkészülés során a tanulónak nemcsak 

a szakmai ismeretanyagot, hanem a szakma gyakorlásához szükséges speciális szakmai 

kulcskompetenciákat is el kell sajátítania. A szakképző iskolák kiemelt feladata, hogy a 

tanulás tervezésekor ezeknek a kompetenciáknak a fejlesztését figyelembe véve olyan 

tanulási környezetet hozzon létre, amely támogatja a tanulót a szakmai fejlődésben. A 

kutatás az építőipar és földmérés ágazati képzésben a szakmaspecifikus feladatok 

szempontjából meghatározó kulcskompetenciák megszerzésére irányuló gondolkodási és 

tanulási folyamatok feltárására irányul.  

 A disszertáció témájának egyik csomópontja az újszerű tanulási módszer hatására 

létrejövő tudás, valamint a szakma professzionális gyakorlásához szükséges képességek 

fejlődésének feltárása, és működési mechanizmusuk megismerése. A feladatmegoldás során 

a tanuló/szakember felhasználja előzetes ismereteit és tapasztalatait, alkalmazza azokat az 

új szituációban, azaz egyre magasabb szinten transzferálódik a tudás. A szaktanárok 

feladata, hogy saját tapasztalatiakra támaszkodva életszerűvé tegyék az iskolai kontextusban 

megfogalmazott feladatokat, tantárgyaktól függetlenül meghatározzák a feladat 

megoldásához szükséges ismereteket. A tanulás célja az, hogy a tanuló életszerű 

helyzetekben képes legyen ismereteit és tapasztalatait bevetni a probléma megoldása 

érdekében. Olyan tanulási módszereket kell választani, melyek támogatják a tanulási cél 

elérését. A mai oktatási gyakorlatban a hagyományos módszer mellett számos, életszerű 

problémákat középpontba állító kooperatív módszer jelent meg: projektmódszer, kutatás 

alapú tanulás és a probléma alapú tanítás. A szakmai feladatok megoldásához a 

projektmódszer és a probléma alapú tanítás áll a legközelebb, de ha szigorúan az életszerű 

helyzet leképezésére a cél, akkor a probléma alapú tanítás képes a legjobban imitálni a 

felmerülő munkahelyzeteket. Ezen meggondolások alapján a kutatás alapját a probléma 

alapú tanítás biztosítja, a tanulói képességfejlődés mérésének középpontjába az autentikus 

szakmai probléma megoldására irányuló gondolkodási folyamat kerül.  
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 A kutatás második csomópontja a problémamegoldás és az ahhoz szükséges 

gondolkodási eljárások. Covington taxonómiája szerint a problémamegoldó 

gondolkodásnak három szintje létezik attól függően, hogy milyen mértékben rendelkezik a 

problémamegoldó ismeretekkel a problémáról és a megoldás menetéről. (COVINGTON, 1987) 

A meglévő ismeretek jelentősen befolyásolják a problémamegoldó gondolkodás folyamatát 

és mélységét. A problémamegoldó gondolkodás a problémamegoldás során a megoldási 

stratégia kidolgozásában jelenik meg, majd a megoldása során szükség van az analógiás, 

induktív kreatív stb. gondolkodási formákra is. A gondolkodási folyamatok nem 

választhatók el élesen egymástól, azok alkalmazása és kombinálása problémafüggő. Az 

építőipar és földmérés ágazati képzésben a szakma sajátosságait figyelembe véve a 

problémamegoldás egy sajátos dimenzióját, a térbeliséget is vizsgálni kell. A szakmai 

probléma és a téri probléma megoldása nem választható el egymástól, szoros kapcsolat, 

kölcsönhatás és függőség jellemzi őket. A szakmai probléma megoldása nem jöhet létre a 

téri probléma megoldása nélkül. A szakmai problémamegoldás szempontjából a 

gondolkodást meghatározza a struktúrája, a minősége, és dimenziója. 

 A két kutatási csomópont alapján a kutatás fő irányvonala egyrészt a szakmai képzés 

során kialakuló gondolkodási folyamatok vizsgálata, másrészt a probléma alapú tanulás 

gondolkodási folyamatokra való hatásának feltárása. A tanulási módszer és a 

gondolkodásmód szoros összefüggésben van a problémamegoldó előzetes ismereteivel, 

tudásával és tapasztalatával. A problémamegoldás és az előzetes ismeretek közötti hidat a 

tudástranszfer1 képessége hozza létre. A tudás különböző kontextusokban való 

alkalmazásának fejlődése egyenes következménye a tanulók problémamegoldásban történő 

fejlődésének, de ez a fejlődés nem jöhet létre az előzetes tudás új helyzetekben való 

alkalmazása/adaptálása nélkül.  

 A kutatás az előzőekben nagyvonalakban felvázolt összefüggéseket figyelembe véve 

vizsgálja, hogy a tanulási folyamat során a gondolkodásban milyen fejlődési tendenciák 

jelennek meg az építőipar és földmérés ágazatban tanulóknál a probléma alapú tanulás 

módszerét is alkalmazva. A kutatás arra is kitér, hogy a téri képességek minősége hogyan 

befolyásolja a szakmai problémamegoldást és a tanulók által konstruált ismeretek 

közvetítését. Előtérbe kerülnek a képességek fejlődésének mérési lehetőségei az életszerű 

szakmai helyzetekben történő problémamegoldásra fókuszálva. A kutatás eredményei 

 
1 A tudás transzferálási képessége nem képezi jelen értekezés tárgyát, de megfigyelésen alapuló vizsgálata 

szükséges a tanulók gondolkodási mechanizmusainak feltárása, a problémamegoldó képesség fejlődésének 

vizsgálata és a következtetések szempontjából.  
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várhatóan alátámasztják azt a tananyagfejlesztői és oktatáspolitikai törekvést, amely szerint 

a tanulókat nem ismeretdömpinggel, hanem hasznos tudással kell felvértezni, melyhez olyan 

tanulásszervezési és ehhez kapcsolódóan tantervkészítési folyamaton át vezet az út, ami 

támogatja a tanulói aktivitás kibontakozását és a tanulóban felkelti az önszabályozott tanulás 

és új ismeretek szerzése iránti igényt.  

1.2 A témaválasztás indoklása 

A műszaki tevékenység döntési folyamatok sorozata, mely során a mérnökök az alapvető 

tudományos ismereteket arra alkalmazzák, hogy a rendelkezésre álló erőforrásokat egy 

meghatározott cél érdekében a szintézis, analízis, konstrukció, tesztelés és végrehajtás 

lépésein keresztül átalakítsák. Ezért a mérnökök mindig is probléma-megoldóként 

tekintettek magukra. A mérnöki feladatok olyan műszaki problémák, melyek nem 

azonosíthatók egyértelműen, a rendelkezésre álló információk hiányosak, esetleg 

félrevezetők. Minden szakmai probléma nyílt végű, számos megoldási változat készíthető. 

(SHARP, 1991)  

Ezt gyakorló mérnökként magam is tapasztaltam. Mérnökként célom, hogy a 

tanulóknak nemcsak a szakmai ismereteket, hanem azt a szakmai gondolkodásmódot is 

közvetítsem, mellyel képesek lesznek valós munkakörülmények között is helytállni. 

Munkám során arra helyezem a hangsúlyt, hogy olyan feladatok elvégzésére készítsem fel a 

tanulókat, amelyekkel találkozni fognak szakmájuk gyakorlása során. Pedagógusi pályámon 

azt tapasztaltam, hogy a szakképzés átalakítása során ezen képességek fejlesztése a háttérbe 

szorult és csak a szakmai tartalom megtanítása került előtérbe típusfeladatokon keresztül. Ez 

a tapasztalatom a szakmai vizsgáztatás során is megerősítést nyert. Úgy tűnt számomra, hogy 

az iskolákban inkább laboratóriumi körülmények között tanulnak a leendő szakemberek és 

nem szereznek életszerű tapasztalatot.  

Azért választottam kutatásom témájául a gondolkodás fejlődésének kutatását és a 

probléma alapú tanulás kipróbálását – a szakgimnáziumi képzés során –, hogy 

bebizonyítsam, lehetséges a szigorú oktatásszervezési keretek között olyan tanulási 

módszert alkalmazni, amely nemcsak a kritériumorientált szakmai vizsgára készít fel, hanem 

a tanulók szakmai gondolkodását is fejleszti.  
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1.3 Kutatási probléma 

A gazdasági igényei, a szakképzés és az iskolát körülvevő helyi gazdasági és társadalmi 

környezet mindig is szorosan összefonódtak egymással. Ezért a kutatási probléma 

megfogalmazása szempontjából is figyelembe kell venni a gazdaságban végbemenő 

folyamatokat, azon belül is a helyi gazdasági környezet szereplőinek jellemzőit, igényeit. A 

gazdaság hirtelen változása az építőiparban és az azt kiszolgáló földmérés területén igen 

markánsan megjelenik a helyi társadalom így az iskola mindennapjaiban is. Az építőipar 

szakemberigénye igen változékony, attól függően, hogy a fellendülés vagy a stagnálás 

állapotában van-e. Ehhez az iskoláknak is alkalmazkodni kell mind szakmaszerkezetével, 

mind pedig a tanulók minél szélesebb körű felkészítésével. A gazdaság változásaira nemcsak 

helyi szinten reagál a szakképzés, országos szinten a szakképzés intézményrendszerének 

átalakítása jelenleg is folyik, ami szintén hatással van az iskolai képzésre. Mindezen 

szempontokat a szakgimnáziumok2 szemszögéből kell megvizsgálni a kutatási probléma 

értelmezésekor.  

A kormányzat legfőbb célul tűzte ki a szakképzésnek és a szakmaszerkezetnek a 

gazdaság igényeihez való igazítását. A rendszerváltás után a szakképzésben bekövetkezett 

változások felgyorsultak, mind a szakmaszerkezetben mind a szakképzésben többször is 

drasztikus átalakulások mentek végbe. Ilyen nagyvolumenű átalakulás volt a szakképző 

iskolák TISZK-ekbe tömörítése, vagy 2015-ben a Szakképzési Centrumok felállítása, 2020-

ban a szakgimnáziumok technikummá való átalakítása. Az átalakulás érintette a tanköteles 

kor kitolását, majd csökkentését, a szakmai képzés érettségi utáni megkezdése pedig a 9. 

évfolyamra helyeződött át. Kötelezővé vált a szakmai érettségi vizsga is. Ezzel együtt a 

tanuló az érettségi bizonyítvány megszerzésével képesítéshez, a 2017-ben érettségizettek 

pedig FEOR számmal, a 2020-ban érettségizők pedig OKJ számmal rendelkező szakmához 

jutnak, amely az előző évtizedben nem volt lehetséges.  Ezek a változások – főleg a kimenet 

szabályozásnak tekintetében – újabb kihívások elé állították a szakképző intézményeket: úgy 

kell a tanulót felkészíteni a szakma gyakorlására, hogy egy megváltozott tanulmányi 

rendszerbe később is be tudjon kapcsolódni, rendelkezzen azokkal a képességekkel melyek 

lehetővé teszik további szakma megszerzését. A szakgimnáziumok feladata többrétű: fel kell 

 
2 A kutatás kezdetén aktuális, 2016-os szakképzési szerkezet szerint valósult meg, a kutatást összefoglaló 

értekezésben ezért még nem térek ki a 2020. szeptember 1-től érvényes új szakképzési szerkezetre és annak 

sajátosságaira, mivel az értekezés készítésének időpontjában még csak a Szakképzési törvény és a végrehajtási 

rendelete ismert a képzési kimeneti követelmények és a kerettantervek nem. A kutatás mintájára a 2016-ban 

életbe lépő szakképzési kerettantervek és szakmai és vizsgakövetelmények vonatkoznak, ezért erre a 

szakképzésszerkezetre fókuszálok az értekezésben.  
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készítenie a tanulókat a kimenet szabályozott vizsgakövetelmények teljesítésére, olyan 

hasznos tudással kell ellátnia a tanulót, hogy az képes legyen valós munkakörülmények 

között boldogulni. Emellett a szakgimnázium feladata az is, hogy megalapozza a tanulók 

szakirányú felsőfokú tanulmányait. Ez a három követelmény több tekintetben is ellentmond 

egymásnak. A továbbtanulásra és a vizsgára való felkészítés inkább az elméleti ismeretek 

közvetítését helyezi előtérbe, a munkavégzéshez viszont nagyobb szükség vagy a gyakorlati 

tapasztalatra. Ezt az ellentmondást csak úgy lehet feloldani, ha a szakgimnáziumok nemcsak 

az ismeretanyag közvetítésére, hanem a tanult szakmától független tudástranszfert és 

gondolkodási képességeket is fejlesztik.  

A gazdaság részéről felmerülő igények kielégítéséhez nem elegendő a 

szakmaszerkezet megváltoztatása, szükséges a gazdaság szereplőinek bevonása is a 

szakképzésbe. A vállalkozók és vállalatok bevonása a szakképzésbe a duális képzési 

struktúrát hozta magával, mely azonban nem minden iskolatípus esetén alkalmazható. 

Középfokú műszaki képzésben – a kutatás szempontjából fontos az építőipar és földmérés 

ágazat kiemelése - részt vevő szakközépiskolákban a gyakorlati óraszám kellően nagyarányú 

ahhoz, hogy a tanuló vállalkozónál töltsön hosszabb időtartamot; a szakgimnáziumokban a 

gyakorlati óraszám ezt nem teszi lehetővé. Az összefüggő szakmai gyakorlat keretében van 

lehetősége a tanulónak iskolán kívüli gyakorlóhelyen szakmai feladatokat elvégezni, tanév 

közben a tanműhelyi gyakorlati képzés a jellemző. Ezért a leendő technikusok szakmai 

ismeretei inkább iskolai körülményekhez kötöttek, mint valós munkahelyhez, ami azt is 

jelenti, hogy a későbbi munkavégzés során felmerülő szakmai problémákat csak akkor 

lesznek képesek megoldani, ha az megközelíti az iskolai kontextust. A valós munkahelyzetet 

az iskola csak korlátok között képes imitálni, melyet kitágíthat a tanári kreativitás. Korlátozó 

hatást jelent a szakképző iskola térbeli lehetőségei, a rendelkezésre álló anyagok és 

eszközök, illetve az ezek beszerzésére fordítható pénzbeli keret. Így a szakképző iskola nem 

képes a műszaki szakmák teljes problémaskáláját leképezni. A vállalkozók viszont olyan 

készségeket és kompetenciákat várnak el a pályakezdőktől, amire a szakgimnáziumok 

hagyományos tanítási módszerekkel nem tudják a tanulót felkészíteni. Olyan 

munkavállalókra van szükségük, akik képesek minden munkahelyzetben megoldani a 

felmerülő szakmai problémákat, képesek új technológiákat értelmezni, elsajátítani, a 

munkaterületen döntéseket hozni. Iskolai kontextusban megragadt tudással a pályakezdő 

ezeket az elvárásokat nem képes teljesíteni. A leendő munkáltatók elvárják ezektől a 

tanulóktól, hogy képesek legyenek az önálló munkavégzésre, az erre való felkészítés igénye 

pedig tanulói oldalról jelentik meg  (CSEPCSÉNYI – BREDÁCS, 2016). 
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A vállalkozók – különösen az építőipar és földmérés ágazat esetében – ezen 

készségek kifejlesztését nem tudják felvállalni. Nemcsak azért, mert nincsenek pedagógiai 

és módszertani ismereteik. Ennél hétköznapibb probléma az, hogy a vállalkozó rendelkezik-

e megrendeléssel, hogy hajlandó-e, tudja-e foglalkoztatni tanulót a munkaterületen. 

Számukra a tanuló akkor hasznos, ha már rendelkezik olyan ismerettel és készséggel, hogy 

az alapfeladatokat el tudja végezni. A tanulónak akkor jelent előrelépést szakmai 

fejlődésében a vállalkozónál töltött gyakorlat, ha rendelkezik olyan tudással, amelyre építve 

szert tud tenni újabb szakmai tapasztalatokra. A vállalkozók hajlandóságát a tanulók 

foglalkoztatására azzal lehet növelni, ha a szakképzés kezdő éveiben nem a közvetített 

szakmai ismeretek mennyiségének növelése, hanem a szakma gyakorlásához szükséges 

készségek fejlesztése került előtérbe.  

Mindez jelentősen befolyásolja a szakmai képzés tartalmát, az egyes évfolyamokon 

közvetíthető szakmai ismeretek körét és azok mélységét3. Folyamatos a diskurzus, hogy a 

közismereti tantárgyak vagy a szakmai tantárgyak legyenek-e túlsúlyban a középfokú 

szakképzés tekintetében, de nem született konszenzus a szakértők között abban a tekintetben 

sem, hogy a szakmai képzést milyen életkorban és előismeretek birtokában célszerű 

megkezdeni.  

A közismereti és szakmai ismeretek összhangjának a hiánya a tanulótól megkívánja, 

hogy az ismeretekre önállóan tegyen szert, megkeresse az ehhez szükséges információkat és 

értelmezze azokat. Ezek a képességek a szakképzésbe belépő tanulóknál igen alacsony 

szinten vannak. A tantárgyak közötti összefüggéseket nem képesek felismerni, egy-egy 

feladatot csak az adott tantárgyi kontextusban képesek megoldani, szakmai tartalommal 

kiegészítve a korábban megtanult elemi műveleteket nem képesek végrehajtani. Ezt pedig a 

tanulók kudarcként élik meg, amit a szakképző iskolához kötnek, így a tanulási – elsajátítási 

motiváció is igen hamar elmarad attól a szinttől, ami egy új szakma megismeréséhez 

szükséges. Ezért nemcsak a tananyag tartalmának, de a tanítási-tanulási módszereknek is 

megújulásra van szüksége, melyek a tanuló kompetenciáinak fejlesztését helyezték előtérbe. 

A mai szakképzésben résztvevő tanulók tanulási attitűdje megváltozott, inkább a 

tevékenykedés alapján való tanulást részesítik előnyben, aktív és interaktív módon szeretnek 

tanulni, amely során használható tudásra tesznek szert (D. MOLNÁR, 2010).  A munkájuk 

 
3 Gyakori probléma a középfokú műszaki szakképzés területén, hogy a szakmai ismeretanyag elsajátításához 

nem áll a tanuló rendelkezésére a szükséges közismeretei tantárgyak tanulása során megszerezhető tudás. Az 

alapműveltséghez szükséges ismeret a legtöbb esetben magasabb évfolyamon jelenik meg, mit azt a szakmai 

ismeret megköveteli. Ez abból fakad, hogy a szakgimnáziumi kerettantervek, a központi programok és a NAT 

nincsenek egymással összehangolva.  
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eredményét azonnal látni akarják, szükségük van az azonnali sikerélményre és 

visszajelzésre.  

Elterjedt nézet, hogy a hagyományos módszerek és tanulási környezet nem felelnek 

meg kompetencia fejlesztéssel szemben elvárt igényeknek. A tanulók számára a tisztán 

ismeretek közvetítése már nem elegendő, a szakmai képzéstől olyan tudást várnak, amely 

később képessé teszik őket a munkavégzésre (CSEPCSÉNYI – BREDÁCS, 2016). Lehmann 

(1963) kutatásában megállapította, hogy a magyarázat és megbeszélés módszerét 

alkalmazva a tanulók gondolkodása sor részletre esik szét, a tanár általi állandó irányításra 

van szükség. A tanulók ezt az irányítást megszokják a képzés során, és így nehezebb 

rávenni őket az önálló gondolkodásra, gondolkodási és megoldási stratégiák kidolgozására. 

Azok a módszerek hatnak motiválóan a tanulókra, melyeknél a megoldáshoz változatos 

tevékenységeket kell végezni, több visszajelzést kapnak szakmai kompetenciájukat 

illetően. A motiváció hiánya mellett gyakori probléma a szakmai tantárgyak elsajátításához 

szükséges közismereti tudás elégtelensége. Ez nem azt jelenti, hogy a tanulók nem 

sajátították el a tananyagot, hanem azt, hogy nem ismerik fel a témakörök, tantárgyak 

közötti; technikusi évfolyamokon a szakmai tantárgyak közötti összefüggéseket. Az 

összefüggések felismerésének hiánya megnehezíti a komplex szakmai vizsga teljesítését, 

és a későbbi sikeres munkavégzést.  

 

1.4 A téma relevanciája 

A különböző képességmérések (PISA, Országos kompetenciamérések) új kihívások elé 

állították a tanulókat és az iskolákat. A mérések középpontjában nem a tanulók tantárgyi 

tudása, hanem a tanulás során megszerezett kompetenciák megléte és minősége áll. A 

hangsúly a tudományos ismeretekről eltolódott a problémamegoldás, az életszerű 

helyzetekben való boldogulás felé. A mérések eredményei azt mutatják, hogy a magyar 

tanulók nem képesek hatékonyan alkalmazni az iskolában megszerzett tudást, a 

kulcskompetenciák terén pedig nagy a hiányosság. A kompetenciák fejlesztését illetően a 

szakképzésben a 2007. évi szakképzési és köznevelési törvényre vonatkozó 

törvénymódosítások jelentették az első mérföldkövet. A tananyagfejlesztés során tantárgyak 

helyett modulokat alakítottak ki, melyekhez a szakértők kijelölték a szükséges személyes, 

társas és szakmai kompetenciákat. A Nemzeti Alaptantervben ismertetett 

kulcskompetenciák mellett a tanulónak a szakközépiskolai – szakgimnáziumi 

kerettantervben meghatározott szakmai kulcskompetenciákat is el kell sajátítani. 2011-től a 
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modulrendszerű képzés megszűnt, újra a merev oktatásszervezési keretek közé szorult a 

szakmai képzés. 2013-ban jelent meg a komplex szakmai vizsgáztatás, melyben már voltak 

a projektmunkára és annak értékelésére mutató elemek4. 2020 szeptemberétől a szakképzés 

teljes átalakuláson ment keresztül, az új szakképzési törvény szerint a szakképzés szervezése 

sokkal szabadabb keretek között történik. Előtérbe kerül a projekt alapú oktatás, így 

lehetőség lesz a tantárgyak tömbösített oktatására is.  

Az utóbbi évtizedben az építőiparban és a földmérés területén ugrásszerű 

technológiai fejlődés ment végbe, melynek eredményeként számos szakma szűnt meg, 

alakult át vagy jött létre. Ezekre a változásokra a munkavállaló csak akkor tud gyorsan és 

hatékonyan reagálni, ha tanulmányai során szert tett a megfelelő kulcskompetenciákra. 

Olyan munkavállalókra van szükség, akik képesek önállóan új ismereteket elsajátítani, 

korábbi ismereteiket új szituációkban is alkalmazni, tudásukat transzferálni és az új 

munkakörülményekhez gyorsan alkalmazkodni (MÁRTONFI, 2006). A hagyományos 

módszerek nem felelnek meg a tanulók igényeinek, azok a módszerek motiválják őket, ahol 

a megoldáshoz változatos tevékenységeket kell végezni, több visszajelzést kapnak szakmai 

kompetenciájukat illetően.  

A műszaki szakképzéstől a vállalkozók azt várják el, hogy a szakképzésből kilépő új 

munkaerő képes legyen szakmai feladatok – szakmai problémák megoldására. A 

szakképzésből kilépő tanulók egy olyan munkaerőpiacon kell, hogy megállják helyüket, ahol 

a megújulás képessége és a változó szakmai környezethez való alkalmazkodás szükséglet. 

A gondolkodási képességek tanításának igényét a gyorsan változó munkaerőpiaci igények 

teszik szükségessé (RESNICK, 1987). A szakképző intézményeknek olyan tanulási 

környezetet kell teremteni, amelyben a tanulók használható, új helyzetekben jól 

transzferálható tudást szereznek. Ez a tudás azonban csak életszerű problémamegoldáson 

keresztül jöhet létre (BARKÓCZI – KLEIN, 1968). 

 

 

 

 

 
4 Magasépítő technikusok és Földmérő-, földügyi és térinformatikai technikusok esetében záródolgozat 

készítése és bemutatása, valamint a több tantárgyat felölelő gyakorlati vizsga, esetleg vizsgaremek elkészítése.  
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1.5 A téma aktualitása 

A gazdaság igényeihez új típusú munkaerő szükséges. A szakképzés és a gazdaság érdekei 

eltérők, de a képzési kínálatot nagy mértékben befolyásolja a gazdaság munkaerő igénye. A 

sokoldalú szakember képzése a szakképzést folytató középfokú oktatásban kezdődik, majd 

a munkahelyen vagy a felsőfokú oktatási intézményekben folytatódik. Az Európai Unió 

2000. évi lisszaboni csúcson meghatározott célkitűzéseit hazánkban az Oktatás és Képzés 

2010 munkaprogram tűzte ki célul. A lisszaboni csúcs, illetve az az alapján készített 

munkaprogram egyik kiemelt eleme a tanulók érdeklődésének felkeltése a 

természettudományok és a technológia – műszaki ismeretek iránt.  Az Európa Tanács 2005-

ös jelentése kiemeli a tudásalapú társadalom kialakításának fontosságát – szükségességét és 

az ehhez elengedhetetlen készségek fejlesztését. Az Európai Bizottság 2010-es jelentésében 

viszont az áll, hogy az ezzel kapcsolatos oktatási célkitűzések nem valósultak meg. A 

lisszaboni csúcson deklarált célok elérése és a munkáltatók igénye csak akkor elégíthető ki, 

ha az oktatásban módszertani és tananyagszerkezeti változások mennek végbe, oly módon, 

hogy a használható tudás megszerzése kerül előtérbe. Jelen kutatás probléma alapú tanulási 

módszer kidolgozására tesz kísérletet, mely megfelel a kitűzött céloknak és vizsgálja a 

tanulók problémamegoldó gondolkodásának fejlődését. A gondolkodás fejlesztése és a 

tananyag ugyan szoros kapcsolatban van egymással, de lehetséges a tananyag olyan 

átalakítása és a tanulási módszerek egymásba ágyazása, hogy az a gondolkodásmódot is 

fejlessze a szakmai ismeretek sikeres elsajátítása mellett.  

Az új típusú munkaerő képzésére tett első lépéseket „Szakképzés a gazdaság 

szolgálatában koncepció”-t a kormány az 1040/2015 (II. 20.) Kormányhatározatában 

fogadta el. Célja: „a szakképzési feladat- és intézményrendszer, a szakképzés szerkezetének 

átalakítása, a gazdasági igényekkel összehangolt, versenyképes iskolai rendszerű 

szakképzés biztosítása, az intézményi finanszírozás hatékonyabb megvalósítása és az állami 

vagyonnal való felelős gazdálkodás” (Magyar Közlöny, 2015: 724). A kutatási téma 

szempontjából a koncepció a versenyképes iskola rendszerű képzés kialakítására tett 

szándékát kell kiemelni. Ennek érdekében folyamatos a szakértők bevonása a kerettantervek, 

központi programok és szakmai és vizsgakövetelmények kidolgozásába. A szakképzés 

átalakítása a kompetencia alapú oktatás felé mozdult el, noha a kerettantervek és 

vizsgakövetelmények még nem ezt tükrözik. Ez arra enged következtetni, hogy nincsen 

egyetértés a szakértők között abban, hogy a kompetencia alapú oktatást milyen tantervekkel, 

tananyagtartalommal és módszertannal lehet megvalósítani. Ezt támasztják alá a szakképzés 
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dokumentumainak folyamatos és egyre gyakoribb központi módosításai is. A korábbi 

gyakorlatban a kerettantervek úgy kerültek bevezetésre, hogy nem volt mögöttük a kimeneti 

követelmény, így a pedagógusok nem tudták milyen koncepció szerint készítsék fel a 

tanulókat a képzést lezáró vizsgákra. A szakértők pedig nem mertek a már meglévő 

feladattípusokon és tartalmon változtatni egy-egy megkezdett képzés esetén. Hiába a 

korszerű pedagógiai elméletekre alapozott új kerettantervek, a kimenet eddig a 

hagyományos módszereken alapuló oktatást helyezte előtérbe.  

Ez 2020 szeptemberétől változás következett be. Az ipari technológiák fejlődésének 

következtében egyes szakmák megszűnnek, átalakulnak vagy újak jönnek létre. A 

technológiák fejlődésével már más tudást és főleg más készségeket igényel a szakma 

gyakorlása, mint évekkel ezelőtt. A Szakképzés 4.0. stratégia –, melyet Magyarország 

Kormánya 2019. március 28-án fogadott el a 1168/2019 Kormányhatározatában – a 

szakképzés olyan formába történő átalakítását tűzte ki célul, hogy az megfeleljen az Ipar 4.0 

elvárásainak. Az Ipar 4.0. fő jellemzője az automatizáció és az összehangolt termelési 

hálózatok működtetése. A szakképzettség nélküli betanított munkaerő iránti igény csökken, 

viszont megnő a kereslet a rendszertervezésben, digitalizációban jártas, rendszerszemlélettel 

rendelkező munkavállalók iránt (Szakképzés 4.0.). A Mártonffi György (2006) által leírt új 

típusú munkavállalóval szembeni munkáltatói követelmények megnövekedtek: míg 

korábban csak az ismeretek önálló alkalmazására terjedt ki a munkáltatók igénye, úgy mára 

már újabb és újabb kompetenciákat várnak el a munkavállalótól. Az is követelmény a 

munkavállalóval szemben, hogy a pályafutása során új kompetenciákat sajátítson el, vagy a 

meglévőket fejlessze tovább.  

A munkavállalókkal szembeni kompetencia követelményrendszer megváltozása és 

az új kompetenciák megjelenése szükségessé teszi, hogy a szakképzésben ne csak 

makroszinten, hanem intézményi szinten is változtatásokat vezessünk be a képzési 

módszertant illetően. Ehhez meg kell ismerni az új képességek természetét, a fejlesztés 

lehetséges módszereit és azok közvetlen alkalmazási lehetőségeit az adott ágazati 

szakképzésben. A munkáltatók körében folyamatosan vizsgálták, hogy melyik az a 10 

kompetencia, melyet a munkáltatók a munkavállalóktól elvárnak. 2015-ben a komplex 

problémamegoldás állt az első helyen, az előrejelzések szerint ez a kompetencia 2020-ra is 

a legfontosabb munkavállalói kompetencia marad. Ezzel szemben a kreativitás 2015-ben a 

10. legfontosabb kompetenciaként szerepelt a listán, viszont a Future of Job 2015-ös 

jelentése (The Future of Jobs Report, 2015) a kreativitás fontosságának növekedését várja. 

A jelentés szerint 2020-ra a kreativitás a 3. helyre kerül, de a Future of Jobs 2018-as jelentése 
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szerint a kreativitás 2022-re már a második (Ausztráliában az első helyre prognosztizálják) 

lekeresettebb és legszükségesebb kompetencia lesz a munkaerő piacon (The Future of Jobs 

Report, 2018).  

A kutatás rejtett szándéka a szakértők meggyőzése, hogy csökkenteni kell a korábban 

bevált, de mára már elavult tanítási, ismeretközvetítési eljárások és mérési módszerek 

alkalmazását. Ugyanakkor érdemes megemelni a kötetlenebb, de mégis nagyobb 

tanulásszervezést igénylő komplex tanulásra fordítható időt. Hasonló következtetésre 

jutottak a projektmódszer, a kutatás alapú tanulás, a probléma alapú tanulás alkalmazásával 

foglalkozó kutatások is, melyek ugyan a módszer hatékonyságát vizsgálták a tudás 

megszerzése és alkalmazása tekintetében, de azt is megállapították, hogy a tanulók 

motiváltabbak voltak ezen tanulási módszerek alkalmazásánál (RADNÓTI – ADORJÁNNÉ, 

2016; MOLNÁR, 2001a, 2001b, 2002a, 2002b, 2005b; HUNYA, 2009, 2010). A szakértők 

meggyőzése mellett, a kutatás eredményei segítséget nyújthatnak az intézményvezetők és 

fenntartók ellenvetéseinek felszámolásához is, akik gazdaságossági és szervezési okokra 

hivatkozva vetik el az újító javaslatokat, melyek megbonthatják az intézmények addig jól 

bevált működtetését. A vezetők esetén a kutatás remélhetőleg hozzájárul egy 

paradigmaváltáshoz és nyitottabbak lesznek az új tanulásszervezési módszerek és tanulási 

környezet kialakítása iránt.  

 

1.6 A téma tudomány-rendszertani helye 

Kutatásom témájának tudomány-rendszertani besorolása a 169/2000 (IX. 29.), az egyes 

tudományterületekhez tartozó tudományágak, valamint a művészeti ágak felsorolásáról 

című kormányrendeletben meghatározott tudományterületek alapján történt. A kutatási téma 

feldolgozásához elengedhetetlen a műszaki és a pedagógiai tudás, ezért a tudományterületek 

közötti elhelyezésekor e két összetevőt vettem alapul. A földmérő és a közlekedésépítő 

képzés szakmai ismeretei a természettudományok és a műszaki tudományok területéhez 

kapcsolódnak. A természettudományok területén belül a földtudományok közé sorolható a 

kutatási téma, ahol a földméréstan önálló tudományágként jelenik meg. A közlekedésépítő 

képzés a műszaki tudományok közé tartozik, azon belül a közlekedéstudományba. A 

közlekedésépítés nem jelenik meg külön tudományágként, tartalma alapján a 

közlekedéstanhoz áll a legközelebb. Ezek a tudományágak nem foglalják magukba a 

műszaki és földtudományi ismeretek közvetítését, így a kutatási témával való kapcsolatuk 

laza, ezért a kutatási témát más tudományterülethez kell sorolnom.  
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A kutatási téma másik összetevője a tanár fejlesztő, nevelő pedagógiai tevékenysége, 

illetve a szakmai képzéshez kapcsolódó szakmódszertan. A társadalomtudomány területén 

belül a neveléstudomány ágba sorolható be, azon belül pedig a didaktika, a tantárgyi 

módszertanok részterület és az életkor alapján megválasztott pedagógiák bizonyos köre is 

megfelelő lehet. A tantárgyi módszertani részterület csak az általános tantárgyak tanításának 

módszertanát foglalja magába, nem tükrözi a kutatási téma specialitását ezért nem tartozik 

– véleményem szerint – a téma ebbe a csoportba.  Sokkal szorosabb kapcsolat fedezhető fel 

a didaktika tudományágával, főleg, ha figyelembe vesszük a tudományág további 

alcsoportjait. A didaktika további osztásával eljutunk a szakmai képzés didaktikájához, 

amely tudományterület teljesen lefedi a kutatási témához szükséges szakmai ismeretanyagot 

és a szakma tanításához tartozó specialitásokat. A társadalomtudományok közül érintem a 

pszichológiai tudományokat is, amelyen belül a kutatási téma a fejlődéspszichológiához áll 

a legközelebb, hiszen a tanulók gondolkodásmódjának fejlődését fogom vizsgálni. A 

kutatási téma tudomány-területekbe való sorolását az 1.6.1. ábra mutatja be részletesen.  

 

1.6.1. ábra: A kutatási téma beillesztése a tudományok rendszerébe 
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1.7 A kutatás értelmezési kerete 

A pedagógusi munka célja nemcsak a szakmai ismereteket közvetítése, hanem a tanulók 

segítése a szakmai gondolkodásmód elsajátításában. A kutatási téma korábbi bekezdésekben 

ismertetett két fő vonulatát és a kutatás célját a disszertáció címében is célszerű 

megjeleníteni, de a leghangsúlyosabb mégis a szakmai gondolkodás fejlődése és annak 

vizsgálata. A dolgozat másik súlypontja a tanulási-tanítási módszer. Ilyen meggondolások 

alapján a lehetséges munkacím:  

A szakmai gondolkodás fejlesztése a probléma alapú tanulás-

tanítással a középfokú építőipar és földmérés ágazati 

szakképzésben 

 Az építőipari és földmérési gyakorlatban a feladatok megoldásakor a szakemberek 

legnagyobb részben korábbi tapasztalataikra támaszkodnak, keresik ezek és az új feladatok 

közötti hasonlóságot: analógiás gondolkodást (NAGY, 2000) alkalmaznak. A munkavégzés 

közben folyamatos önellenőrzést végeznek – ez a reflektív gondolkodást (SZIVÁK, 2010) 

helyezi előtérbe. A hatóságoknál dolgozók a beadott terveket, a műszaki ellenőrök az építési 

helyszínen a megépített létesítmény szerkezetét ellenőrzik, amely a kritikai gondolkodást 

(BÁRDOSSY – DUDÁS – PETHŐNÉ – PRISKINNÉ, 2002) várja el a szakembertől. Azokra a 

kihívásokra, amelyekkel korábban nem találkoztak kreativitással (GUILFORD, 1950) tudnak 

megfelelni. A mérnöki problémák megoldásának első lépése a megoldási terv készítése, 

amelyhez problémamegoldó gondolkodás (TÓTH, 2002) szükséges a legnagyobb mértékben. 

Ezeket a gondolkodás típusokat egy-egy szakmai feladat kapcsán a szakemberek felváltva 

vagy együttesen alkalmazzák, ezért ezen gondolkodásmódok összességét komplex 

gondolkodásnak nevezzük. A szakgimnáziumokban technikusi végzettséget szerző tanulók 

a fent ismertetett munkakörök betöltésére lesznek jogosultak, tehát joggal várható el tőlük, 

hogy a felsorolt gondolkodásmódok mindegyikét elsajátítsák tanulmányaik során.  

 Egy-egy építőipari vagy földmérési probléma megoldásakor egyrészt hasznos 

másrészt nem releváns információk állnak a szakemberek rendelkezésére, amelyekből a 

szakembereknek kell meghatározni a hibás, felesleges adatok körét. Szükség esetén új 

információkat kell beszerezni, hogy meg tudják valósítani a műtárgy5 létrehozását vagy a 

 
5 A műtárgy szót itt építőipari kontextusában kell értelmezni: mindazon építmény, ami nem minősül épületnek 

és épület funkciót jellemzően nem tartalmaz (pl. út, híd, torony, távközlés, műsorszórás műszaki létesítményei, 

gáz-, folyadék-, ömlesztett anyag tárolására szolgáló és nyomvonalas műszaki alkotások) [1997. évi LXXVIII. 

tv. 2. § 8., 10., 15. pont]. 
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földmérési munkák elvégzését. A mérnöki létesítmények tervezési-kivitelezése nem 

egyszemélyes tevékenység, hanem különböző szakmák együttműködése. A műszaki – 

mérnöki tevékenységre a csoportmunka jellemző, szükséges a folyamatos információátadás 

a tevékenységben résztvevők között. Ezt a valóságot legjobban a probléma alapú tanulás 

módszere képes leképezni iskolai keretek közé. A későbbi munkavégzésre ez a módszer 

készíti fel legjobban a tanulókat. Összetettsége révén nagymértékben képes fejleszteni a 

komplex szakmai gondolkodást is. A probléma alapú tanulás legfőbb jellemzője, hogy a 

tanulóknak nem áll rendelkezésére elég információ a feladat megoldásához, rosszul definiált 

problémát kell megoldaniuk, zavaró információkat keverve a feladat megfogalmazásába. A 

módszer másik fő jellemzője, hogy a probléma megoldása majdnem mindig csoportban 

történik, ami fejleszti a tanulók társas kompetenciáját (MOLNÁR, 2004a). A címben nem a 

szakirodalomban elterjedt megnevezését használom a módszernek – probléma alapú tanítás 

– hanem a tanulást is, mert a szakmai képzés folyamatában elengedhetetlen a tanuló 

motivációja és erőfeszítése. Tanítás esetében a tanár szempontjából lennének vizsgálandók 

a folyamatok, de a kutatásban a tanulóban végbemenő változások a hangsúlyosak. Ebben az 

esetben tanítás alatt a tanár és diák között végbemenő szakmai megbeszéléseket kell érteni, 

a szakmai ismeretek közvetítése, és a szakmai gondolkodás és a tudástranszfer 

alkalmazásának demonstrációja valósul így meg. Az ilyen módon történő tanítás természetes 

velejárója, hogy a tanárnak is fejlődnek módszertani, pedagógiai ismeretei és kompetenciái.  

  A címben az ágazati képzés megjelenítésével behatárolt, hogy milyen életkorú és 

milyen típusú szakképzésben részt vevő tanulók vesznek részt a kutatásban. Életkor szerinti 

behatárolás szerint a 14-18 éves korosztály gondolkodásának fejlődésének vizsgálata valósul 

meg. Az ágazat arra is utal, hogy a tanulók szakgimnáziumi vagy szakközépiskolai 

képzésben vesznek részt, a kutatásba a szakgimnáziumban tanulókat vonom be. Az építőipar 

ágazat megjelölés tág, az építőiparhoz tartozik a magasépítő, a mélyépítő, az útépítő, a 

vasútépítő stb. ágazat, ezért az építőipar ágazatban tanulóknál pontosítani kell: a kutatásban 

az építőipar ágazatból az Útépítő és –fenntartó technikus kimenetet választó tanulók vesznek 

részt. A földmérés ágazat megnevezés egyértelműen behatárolja a kutatásban részt vevő 

tanulók körét. A címben a középfokot azért kell megjeleníteni, mert a probléma alapú tanítás 

módszerét eddig csak a felsőoktatásban alkalmazták.  

 Felmerül a kérdés, hogy a gondolkodásmód fejlődését milyen módszerrel lehet 

kimutatni. A fenti címváltozatban ez nem jelent meg, pedig a kutatáshoz szükséges adatok 

forrása a tanulói gondolkodásmód fejlődésének mérése. A módszer eredményességének 
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feltárása és kimutatása a gyűjtött adatokra támaszkodva statisztikai módszerekkel történik. 

Így a bemutatott gondolatmenet eredményeként a munkacím a következő:  

A középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben 

tanulók komplex szakmai gondolkodási folyamatainak 

feltárása, fejlesztése probléma alapú tanulással – tanítással, a 

fejlődés tendenciáinak értelmezése 

 

1.8 A kutatás célja 

A szakképzés területén megjelenő gazdasági, pedagógiai kihívásokra nem lehet egyetlen 

módszerrel reagálni. Olyan tanulásirányítási eljárást kell kidolgozni, mely lehetővé teszi a 

szakmaspecifikus képességek fejlesztését, a szakmai gondolkodásmód elsajátítását, 

elősegíti a tudástranszfert úgy, hogy iskolai kontextusban alkalmazva is képes lesz a tanuló 

hasznos tudásra szert tenni.  

a) Korábban nem végeztek arra vonatkozó kutatásokat, hogy az építőipari és 

földmérés ágazati szakképzésben – különösen a technikusképzésben – milyen 

tanulási módszereket alkalmaztak és azok milyen hatással voltak a tanulók 

gondolkodási és problémamegoldási képességének fejlődésére. A kutatás célja 

egyrész ennek a hiánynak a pótlása. A kutatás egésze a középfokú építőipar és 

földmérés ágazatban tanulókra vonatkoztatva érvényes.  

b) A kutatás célja annak feltárása, hogy a tanulók szakmai gondolkodása és 

problémamegoldó képessége milyen komponensekre bontható, mely tényezők 

együttes hatásának kell érvényesülni ahhoz, hogy a képesek legyenek szakmai 

problémákat munkahelyi környezetben is megoldani. Vizsgálandó, hogy ezek a 

komponensek milyen hatással vannak egymásra és a szakmai problémamegoldási 

folyamatokra. Már a kutatás kezdetén feltételezhető, hogy a szakmai 

problémamegoldó gondolkodásra és a problémamegoldásra számos tényező van 

hatással, de a műszaki szakmák sajátosságait figyelembe véve kiemelt szerepet kap 

a téri képesség, a térszemlélet.  

c) Jelen kutatás célja annak megállapítása is, hogy a tanulók téri képességei milyen 

mértékben befolyásolják a szakmai gondolkodást, és a téri képességeknek mely 

összetevői szükségesek a szakmai problémamegoldáshoz.  
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A munkahelyi szituációkat leginkább a probléma alapú tanulással lehet a 

szakképzésben szimulálni. A probléma alapú tanulásnak számos formája létezik. Az 

egyetemeken alkalmazott hibrid változatok a tanult szakmához idomultak, ezért a kutatás 

során alkalmazott változatának is alkalmazkodnia kell az építőipar és földmérés ágazati 

képzés sajátosságaihoz. A szakgimnáziumi képzés oktatásszervezési keretei azonban 

kötöttek: A tanítási nap tanórákra bomlik, amelyek általában negyvenöt percesek. Ezt a rutint 

csak nehezen lehet átalakítani, hogy megfeleljenek a PBL időbeosztásának. A 

szakgimnáziumi időbeosztást megkötik a kerettantervek által előírt óraszámok, de a 

tantárgyfelosztás és órarendkészítés kérdései sem elhanyagolhatók.  

d) A kutatás célja, hogy ilyen szoros korlátok között a PBL egy olyan változata kerüljön 

kidolgozásra, mely illeszkedik a szakgimnáziumok szervezeti és oktatásszervezési 

sajátosságaihoz. Meg kell vizsgálni, hogy kidolgozott változat alkalmazásával 

milyen szakmai gondolkodási és problémamegoldási szintre képesek a tanulók 

eljutni a képzés befejezésével.   

A kutatás befejeztével lehetővé válik annak megállapítása, hogy milyen 

változtatásokat kell a kidolgozott tanulási és értékelési keretrendszerben eszközölni, hogy 

azt még hatékonyabban lehessen bevonni a középfokú műszaki szakképzésbe.  

A probléma alapú tanulás a tanulóktól hatékony csoportmunkát kíván, a kutatás során 

a tanulócsoportok kohéziójának alakulása is nyomon követhető. A kutatásnak nem célja a 

probléma alapú tanulás hatásának vizsgálata a csoportkohézióra, de későbbi kutatások 

alapjául szolgálhat. A tanulás és az elsajátítási motiváció hatással van a 

problémamegoldásra, de a kutatásnak szintén nem célja annak megállapítása, hogy a 

probléma alapú tanulás hogyan hat a motivációra, illetve a tanulók kezdeti motivációja 

hogyan befolyásolja a problémamegoldás minőségét.  
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2. A kutatás elméleti háttere 

A mérnöki tevékenységek során az események és az ezekkel kapcsolatos új információk 

soha nem ismétlődnek, így nem lehetséges két, egymással teljesen megegyező szakmai 

problémát sem azonosítani. Az új ismeretek megértése, alkalmazása és meglévők közé 

ágyazása bonyolult, többlépcsős folyamat, melyben nagy szerepe van az egyén 

gondolkodásának, a rendelkezésre álló gondolkodási módszertani repertoárjának. A fejezet 

célja feltárni a gondolkodással foglalkozó szakirodalom alapján, hogy a szakmai problémák 

megoldása során mely gondolkodási folyamatoknak van szerepük az új tudás kialakulásában 

és a szakmai problémamegoldásban.   

2.1. A gondolkodással kapcsolatos szakirodalom áttekintése 

A műszaki problémák és az azokra adható válaszok soha nem egyformák, még akkor sem, 

ha mutatnak korábbi tapasztalatokkal hasonlóságot. A problémamegoldó gondolkodásának 

nemcsak a dinamikusan változó munkakörülményekhez, munkafeltételekhez és 

környezethez kell rugalmasan alkalmazkodnia, hanem rendszerezettnek és nyitottnak kell 

lennie az új ötletek befogadására is. A műszaki szakképzéstől a vállalkozók azt várják el, 

hogy a szakképzésből kilépő új munkaerő képes legyen szakmai feladatok – szakmai 

problémák megoldására. A szakképzés során a tanuló a szakmájára jellemző komplex 

szakmai gondolkodásmódot kell, hogy elsajátítsa, melynek középpontjában a 

problémamegoldó gondolkodás áll. 

Az építőipari szakmai problémákat a szakma sajátosságai alapján célszerű ketté 

bontani. Az egyik problémakör a tervezés és a kivitelezés előkészítésével kapcsolatos 

feladatok, a másik pedig a kivitelezéssel kapcsolatos – az építés helyszínén felmerülő 

azonnali megoldást kívánó – problémák. A tervezés során lehetőség van több változat 

kidolgozására, azok közüli választásra, visszamenőleg egy-egy részprobléma megoldásának 

újraértékelésére. Ezt a gondolkodási folyamatot az ellenőrzés és az egyén vagy a csoport 

döntése zárja le. Döntés arról, hogy a részproblémára kielégítő megoldást találtak, vagy a 

megoldási változatok közül mely kerüljön kidolgozásra. A döntés egyben meghatározza a 

problémamegoldás további haladási irányát is. Ez a folyamat a problémamegoldótól 

megköveteli az analógiás, az induktív és a kritikai gondolkodást.  Az építőipari kivitelezési 

problémák egyik fontos jellemzője, hogy lehetőleg azonnali megoldást kívánnak, míg a 

tervezés lehetővé teszi a hosszabb probléma megoldási folyamatot. Az azonnali megoldás 

kreatív gondolkodást és az addigi tapasztalatok magabiztos felhasználását követeli meg.  
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A gondolkodásnak több, egymástól jól elkülöníthető változatát definiálták a témával 

foglalkozó kutatók. Abban mind egyetértenek, hogy a gondolkodás és a gondolkodás által 

megkonstruált új tudás nem tud létrejönni a meglévő előzetes tudás és tapasztalatok nélkül. 

A mentális tapasztalás olyan momentumokon alapul, amikor a jelenlegi helyzet emlékeztet 

egy korábbi tapasztalatra. A korábbi eseményekre, ismeretekre való emlékezés vezethet egy 

új jelenség megértéséhez, de lehetséges, hogy módosulnak az új tapasztalatok alapján a 

korábbi ismeretek. Ezáltal lehetséges új ismeretekre szert tenni, de a meglévő ismeretekbe 

korábban beépült tévképzetek korrigálása is megtörténhet (GENTNER, 1989).  

2.1.1. Az analógiás gondolkodás 

Minden egyes tanulási folyamat előtt vissza kell térni az analógiák felismeréséhez. 

Az analógiák megjelennek a formális és a spontán tanulás során is, beépülnek a 

gondolkodásba, mely segíti a tényleges problémamegoldást. Az analógia a gondolkodás és 

a magyarázat egy lehetséges eszköze. Szerepet játszanak annak felismerésében, hogy a 

probléma – a cél – analóg egy már ismert – forrás – problémával. Ezáltal az analógia a 

problémamegoldót képessé teszi az új probléma jobb megértésére úgy, hogy a 

forrástartományból ismereteket transzferál (JOHNSON – LAIRD, 1989). Abban már nincs 

egyetértés, hogy mi is az analógiás gondolkodás (CSAPÓ,2002; NAGY, 2000). Lénárd (1987) 

szerint gondolkodási művelet, mely során a tárgyak vagy jelenségek egymással való 

összefüggésbe hozása alapján történik az új ismeret megalkotása. Értelmezhető 

gondolkodásmódként is, amely során a hasonlóság érzékelés történik meg két jelenség 

között. Struktúrák közötti összefüggések felismerésének értelmezésekor az analógia a 

gondolkodás alapját képezi (NAGY, 2000).  

Az emberi elme minden új szituáció esetén keres – szükség esetén kreál – azonosságokat a 

korábbi tapasztalatok és a jelenlegi helyzet között. Az analógiák segítenek az ismeretek és 

tapasztalatok rendszerezésében. Az új tudás megszerzésének alapja az analógiás 

gondolkodás, és az annak következtében végbemenő analógiás tanulás. A szakképzésbe 

belépő tanulóknál elengedhetetlen az analógiák alkalmazása a szakmai tartalom közvetítése 

során. Az új információk értelmezésekor először a meglévő ismeretekkel való analógiák 

keresése és feltárása történik. Az új ismeretek megértése azon alapul, hogy a 

problémamegoldó felismeri-e az analógiák alapján a kapcsolatokat (SCHANK, 1982). Az 

analógiák azonosítása egy olyan összetett gondolkodási művelet, mely során két jelenség 

közötti összefüggések felismerése, vagy egy jelenség egy másikkal történő kapcsolatba 

hozása valósul meg közös jellemzők alapján. A hasonlóságokra támaszkodva értelmezhetők 
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az eredeti és az új ismeretek közötti eltérések is, melyek az összefüggések kiegészítését 

teszik szükségessé.  

Egy másik elmélet szerint nemcsak az összefüggések felismerése, hanem 

kiegészítése is az analógiás gondolkodási folyamat része. Az analógiás gondolkodás során 

ezek a műveletek meghatározott sorrendben követik egymást, mely során egy összetett 

gondolkodási művelet jön létre. A kiegészítés csak akkor lehetséges, ha a gondolkodó 

felismeri a különbségeket is. (LÉNÁRD, 1987). A legtöbb szakirodalom azonban csak az 

azonosságok felismerésével, azok megállapításával foglalkoznak. A tudás 

transzferálhatóságának kulcsa az azonosságok felismerése, de ez magában hordozza annak 

lehetőségét is, hogy megváltozik az új információkkal összehasonlítva a korábbi ismeret is. 

Rumelhart – Norman (1981) szerint is az analógiás tanulás előre meghatározható lépések 

sorozataként jön létre. Az új információ a feldolgozás után a meglévő sémában való 

értelmezése alapján történik, mely az analógiás a tanulás első lépése. A feldolgozás az 

eredeti bemenet rekonstrukciójának alapjául szolgálhat, lehetővé téve az új kérdések 

megválaszolását. Ez a leggyakoribb analógiás tanulási módszer, amely során nem történik 

új sémák kidolgozása, ezért ez a legkevésbé mélyreható analógiás tanulás. Az analógiás 

tanulás következő szintje, amikor az új ismeretek megértése érdekében a meglévő sémák 

módosítása, finomítása szükséges. A séma módosulása ebben az esetben a tapasztalatszerzés 

központi mechanizmusaként értelmezhető. Minél több tapasztalatra tesz szert a 

problémamegoldó, annál jobban igazodik a gondolkodási séma azokhoz a szituációkhoz, 

ahol alkalmazni kívánják. Ez azt jelenti, hogy az analógiás gondolkodás nemcsak az 

ismeretek megértésére és a meglévő tudásba ágyazásra irányul, hanem egy új értelmezési 

keret megalkotására is. Ezért fontos eleme a mérnöki – műszaki gondolkodásnak is. A 

legmélyebbre ható analógiás tanulás akkor jön létre, ha az ismeretek értelmezéséhez egy 

teljesen új séma kidolgozása szükséges. Ekkor a gondolkodás főbb lépései: ismeretszerzés, 

sémák módosítása, megalkotása, az ismeretek új sémákon való kipróbálása, szükség esetén 

a séma finomítása.  

A szakképzésbe belépő tanulók esetében az új tudás megszerzésére irányuló 

analógiás gondolkodás nem egyszerűsíthető le két jelenség közötti hasonlóság felismerésére. 

A jelenségre Gentner (1983) struktúra illesztéssel foglalkozó elmélete a megfelelő, ahol nem 

jelenségek magyarázata a cél, hanem ismerettartományok közötti hasonlóság felismerésével 

a céltartomány megértése, az új szakmai tudás megalkotása. A kapcsolatok felismerésének 

alapvető követelménye, hogy az egyik területen érvényes kapcsolati rendszer alkalmazható 

legyen a célterületen is. Meghatározó különbség az egyszerű analógiák felismeréséhez 
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képest, hogy itt nem a jelenségek jellemzői közötti, hanem az azokra jellemző kapcsolatok 

felismerésére és az azokkal való hasonlóság alkalmazására van szükség. Szakmai képzés 

során a forrás tartományt általában a közismereti tantárgyak tanulásakor elsajátított ismeret 

képezi, a céltartomány a szakmai ismeret. A kapcsolatok felismerésével a hétköznapi tudás 

szakmai ismeretté való transzferálása történik, melynek alapja szintén az analógiák 

felismerése. Az azonosságok felismerése a sikeres tudástranszfer kulcsa (GENTNER, 1989). 

A tanulók számára a nehézséget a szakmai tapasztalat hiánya okozza, melynek 

növekedésével az analógiák felismerésének hatékonysága, így az ismeretek gyorsabb 

elsajátítása válik lehetővé. A szakmai tanulás kezdetekor ezért nagy szerepe van az irányított 

analógia-felismerésnek. Az új ismeretnek ekkor olyan tudásterületekre kell beépülniük, 

amelyeket a tanulók jól ismernek a könnyebb megértés és elsajátítás érdekében. A forrás- és 

céltartomány kevés jellemzőben térjen el egymástól, és az értelmezési területük lehetőleg 

legyen azonos (RUMELHART – NORMAN, 1981). 

A kutatás szempontjából az analógiás gondolkodás alatt azokat a gondolkodási 

folyamatokat kell érteni, melynek során a tanuló a korábbi tapasztalatokat és rutinokat 

felhasználva azonosítja a problémát, feltárja a korábban megoldott problémákkal a 

hasonlóságokat és különbözőségeket.  

2.1.2. Induktív gondolkodás 

Az analógia az induktív gondolkodás (NAGY, 2000), az induktív gondolkodás pedig az új 

ismeretek megszerzésének eszköze (CSAPÓ, 2002). Az induktív gondolkodás az objektumok 

rendszerezett és analitikus összehasonlítása, melynek célja szabályosságok és 

különbözőségek felfedezése (KLAUER, 1989a, idézi KONING – HAMERS – SIJTSMA – 

VERMEER, 2002). Eredménye az általánosítás. Az indukció folyamata alapvetően az 

információ feldolgozása és a tudás megjelenés alapján történő újra rendezése (de KONING – 

HAMERS, 1999). A két definícióból megállapítható, hogy az induktív gondolkodás 

értelmezése alatt nincsen egység a kutatók között. Ugyanazokat a rendszerezési eljárásokat 

szervezik az induktív gondolkodás alá, de eltérnek a vonatkoztatási alap tekintetében. Klauer 

(1997) induktív gondolkodás alatt egyben stratégiát is ért, mely során az induktív probléma 

felismerése, megoldási stratégia kidolgozása és megoldás ellenőrzése valósul meg.   

Az induktív gondolkodással a deduktív gondolkodást állítják a kutatók párhuzamba, 

de értelmezik a logikai gondolkodás egyik ágaként (TABA, é. n.) is. Az induktív 

gondolkodásnak a problémamegoldás folyamatában a meglévő ismeretek rendszerezésében 
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van jelentő szerepe, mely során az induktív gondolkodás elemeit – analógia, sorozatok 

kiegészítése, mátrixok alkotása, osztályok vagy kategóriák képzése, fogalmak alkotása és 

generalizáció (PELLEGRINO – GLASER, 1983; HOLYOAK – NISBETT, 1982) – veti be a 

problémamegoldó.  

Az induktív gondolkodásnak nagy szerepe a van a tanulási teljesítményben is. Minél 

több előzetes tudást képes a tanuló mozgósítani a problémamegoldás során, annál 

hatékonyabban tudja kiválasztani a megoldáshoz szükséges releváns adatokat és azokat a 

megfelelő struktúrába szervezni. A kutatás szempontjából az induktív gondolkodás nem 

más, mint ismeretek rendszerezése, amely a problémamegoldás előkészítéseként 

értelmezhető. A rendszerezésnek jelentős szerepe van a problémamegoldásban, mert a 

probléma alapú tanulás során egyre komplexebb ismereteket kell a tanulóknak elsajátítaniuk. 

A tanulók az általánosítást csak a rendszerezés után képesek megvalósítani. Csapó (1994) 

szerint az induktív gondolkodás fejlődése az általános iskola végéig lezajlik. A 

szakgimnáziumokban arra kell törekedni, hogy az addig elsajátított induktív gondolkodást a 

tanulók a szakmai ismeretekre is képesek legyenek adaptálni, a problémamegoldást pedig az 

induktív gondolkodás hat alapstruktúrájára visszavezetni. A hat alapstruktúra: általánosítás, 

megkülönböztetés, kapcsolatok felismerése, kapcsolatok megkülönböztetése, 

többszempontú osztályozás és rendszeralkotás (KLAUER, 1989b). Felmerül a kérdés, hogy 

az alapstruktúrák között felállítható-e egyfajta kapcsolati rendszer vagy függőségi viszony. 

Valószínűleg az általánosítás, a megkülönböztetés és a kapcsolatok felismerésével 

találkoztak a tanulók az általános iskolai tanulmányaik során. A szakmai képzés feladata, 

hogy a problémamegoldáshoz szükséges holisztikus irányultságú szemléletmódot 

megalapozza, ezért szükséges a többszempontú osztályozás és a rendszeralkotás 

képességének szakmaspecifikus fejlesztése. A szabályosság és a szabálytalanság felismerése 

az elemek összehasonlításán alapul, ami magasabb szinten magába foglalja a kapcsolatok 

felismerését is. (KONING – HAMERS – SIJTSMA – VERMEER, 2002), vagyis van függőségi 

viszony az alapstruktúrák között. A szakképzés feladata a magasabb rendű alapstruktúrák 

fejlesztése a komplex szakmai gondolkodás kimunkálása érdekében.  

Az induktív gondolkodás fejlesztése tekintetében két paradigma alakult ki. Az egyik 

szerint a gondolkodást tartalomtól független módon kell fejleszteni (KLAUER, 1989c, 1991; 

CSAPÓ, 2003). Más nézetek szerint az induktív gondolkodás tantárgyakba ágyazva 

fejleszthető a legjobban (LÉNÁRD, 1979; NAGY, 2006). Szakgimnáziumi képzés esetében a 

megszerzett hasznos tudásnak tantárgyfüggetlennek kell lennie, ezért az induktív 

gondolkodás tantárgyfüggetlen fejlesztése a kívánatos. A gondolkodás tényleges fejlesztése 
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egy adott szakmára vonatkoztatva történik, ezért a szakmai képzés során az induktív 

gondolkodás fejlesztése a tanult szakma függvényévé válik.  

A kutatás szempontjából induktív gondolkodás alatt azt az analógiás gondolkodásra 

épülő folyamatot kell érteni, mely során a problémamegoldó a rendelkezésére álló 

információkat képes rendszerezni, a problémamegoldáshoz szükséges információkat a 

felesleges adatoktól elválasztani és az adatok közötti összefüggéseket felismerni. Ezáltal 

képes meghatározni azon információk körét, melyeket kell előállítani a problémamegoldás 

következő lépéséhez.   

2.1.3. Kreatív gondolkodás 

A kreativitást számos formában és kontextusban próbálták meg kutatók értelmezni, ezért 

nem jött létre egységes definíció. Egyes kutatók azt a megoldást választották, hogy nem 

definiálták egyértelműen, hanem csupán behatárolták (DERECSKEI – ZOLTAYNÉ, 2010). A 

kreativitás megközelítésére különböző elméletek születtek, melyek a kreativitás egy-egy 

tényezője köré csoportosíthatók. Számos kutató foglalkozott azoknak a 

személyiségjegyeknek a meghatározásával, amelyek a kreatív embereket jellemzik 

(STERNBERG, 1985; FODOR, é.n.; TORRANCE, 1990; TÓTH – KIRÁLY, 2006, HARSÁNYI – 

SZÁNTÓ, 2018). Több definíció a környezeti tényezőket állítja a középpontba, főleg azok a 

kutatók, akik a kreativitást, valamint a sajátos nevelési igényű vagy kiemelkedően tehetséges 

tanulók fejlesztésének lehetőségeit vizsgálták iskolai környezetben (AMABILE, 1983; 

CSÍKSZENTMIHÁLYI, 1999; GYARMATI, 2011; PÉTER-SZARKA, 2014; FAZEKASNÉ, 2013; 

BEGHETTO, é.n.; BEGHETTO – KAUFMANN, 2014). Egyes kutatók szerint a kreativitást 

folyamatként kell felfogni (WALLAS, 1926; RHODES, 1961; MUMFORD, 2003); a negyedik 

elterjedt kreativitás felfogás szerint a kreativitás nem már, mint a megszokottól való eltérő 

gondolkodás (GUILFORD, 1950; VINCZE – MÁRTON, 2004; DE BONO 2007). A komplex 

szakmai gondolkodás, illetve a szakmai problémamegoldást előtérbe helyezve a kreativitás 

definícióját a pszichometriai és a kognitív irányzat felől érdemes megközelíteni. 

A kreativitás kutatásának úttörője Guilford (1950) szerint a kreativitás 

alkotóképesség, teremtőképesség, a komplex problémamegoldásban megjelenő divergens 

gondolkodás. A kreativitást a problémamegoldással azonosítja, amely lehetővé teszi egy 

összetett probléma több szempontból történő megközelítését, illetve a korábban egymástól 

független tények rendszerbe szervezését, összekapcsolását. Eközben új információk épülnek 

be a meglévő ismeretek és tapasztalatok közé. A divergens gondolkodás lehetővé teszi, hogy 
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egy adott problémára több megoldás is létrejöjjön, a megoldások száma a problémamegoldó 

kreativitásától – pontosabban annak fluenciájától – függ. Ugyanakkor a divergens 

gondolkodás önmagában nem egyenlő a kreativitással, az a konvergens gondolkodással 

kiegészülve jön létre (PÉTER-SZARKA, 2014), de nem célszerű a két gondolkodási módszert 

egyszerre alkalmazni, mert gátolják egymást. (LAND – JARMAN, 1993; utal HARSÁNYI – 

SZÁNTÓ, 2018) Minden esetben a feladathoz illeszkedő gondolkodási mechanizmusokat kell 

kiválasztani (Fisher, 2000). Míg a konvergens gondolkodás a hipotézisek vizsgálatához és 

elemzéséhez, az eredmények összegzéséhez szükséges, magának a hipotézisnek a 

megalkotásához az un. hipotézisalkotó gondolkodásra van szükség, melynek fő alkotó eleme 

az intuíció.  

A kreativitás meghatározásakor a személyiségjegyek is befolyásolják az egyén 

kreativitását (TORRANCE, 1990; STERNBERG, 1985; TÓTH – KIRÁLY, 2006). A teljesség 

igénye nélkül ilyen személyiségjegy az önálló gondolkodás, a feladatelkötelezettség, a 

magas fokú motiváció, a logikus és divergens gondolkodás, szorgalom, kitartás, tudásvágy, 

kíváncsiság stb. (FODOR, én.). Sternberg (2006) a személyiségjegyeken kívül kiemeli az 

egyéni döntés fontosságát: nem elég az egyénnek a kreatív személyiségjegyekkel és 

képességekkel rendelkeznie, döntést kell hoznia azok bevetéséről a kreatív folyamatban, 

amely egyben a problémamegoldás folyamatának része is. Ezért ezek a személyiségjegyek 

jellemzik a jó problémamegoldót is. Az egyén döntésének eredményeképpen képes lesz 

áttérni a konvencionális gondolkodási módokról a szokatlan – kreatív gondolkodásra, 

melynek eredménye a kreatív termék. A kreatív termék a kreatív tevékenység 

eredményeként jön létre, melyet befolyásol az egyén intellektuális képesége, a 

területspecifikus tudása, gondolkodásmódszertani repertoárja - stílusa, személyiségjegyei, 

az egyén belső motivációja és az egyént körülvevő környezet (STERNBERG, 2006). Ha a 

döntés a kulcsa a kreativitásnak, akkor ez arra is utal, hogy a kreativitás az egyén 

elhatározásától függően fejleszthető. Szociálpszichológiai megközelítés szerint a 

területspecifikus tudás, a kreatív képesség és a kreatív munkamódszerek alkalmazása nem 

elegendő, a kreatív folyamat végrehajtásához szükséges a belső motiváció is. A belső 

motiváció pedig az egyén döntése, hogy a képességeit hajlandó-e a problémamegoldásba 

bevonni. A kreativitás akkor jön létre, ha ezek a tényezők egyszerre teljesülnek (AMABILE, 

1996). 

A kreativitás kialakulását nemcsak az egyén döntése generálja, elengedhetetlen a 

kreatív klíma a kreatív folyamat elindulásához, fenntartásához. A klíma számos 
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kreativitással kapcsolatos kutatás középpontjába került, mivel az hathat építő vagy romboló 

jelleggel az egyén vagy csoport kreativitására (PÉTER-SZARKA, 2013, 2014; GRUSZKA – 

TANG, 2017). A kreativitás értelmezhető alkotó gondolkodásként, ami magába foglalja az 

alkotó személyiségjegyeit is (BARKÓCZI – ZÉTÉNY, 1981). A személyiségjegyek és a 

környezeti tényezők megjelennek Amabile (1983) meghatározásában is.  

A kreativitást eseményként is lehet értelmezni mely során az addig szerzett és a 

meglévők közé illesztett ismeretek egy új szempont szerint rendeződnek át, melynek 

végeredménye egy új rend (GYARMATI, 2011). Ez a definíció is a divergens és a konvergens 

gondolkodási folyamatok együttes jelenlétét támasztja alá a kreatív folyamatban (PÉTER-

SZARKA, 2013a). Számos kutató a kreativitást mentális vagy alkotási folyamatként 

értelmezi, melynek lépései az előkészítés, a lappangás, a megvilágosodás és az igazolás 

(WALLAS, 1926). A kreatív gondolkodás során az ismeretek átszerveződnek, melynek 

eredménye egy olyan szintézis megfogalmazása, melyet mindenki megért (RHODES, 1961). 

Ennek a folyamatnak az eredménye a kreatív produktum – ami lehet termék vagy ötlet, 

amely felhasználható a problémamegoldás során. Szakmai feladatok megoldásánál a 

kreativitás nem lehet korlátlan ötletelés, hanem a szigorú szakmai trendek megfelelő 

szabályok közé szorított. Ezt nevezi Bredács Alice (2012) korlátok közé szorított 

kreativitásnak, amely egyszerre veszi figyelembe a szakmai korlátokat és azt a szűk sávot, 

amelyben a fantázia mégis szabadon mozoghat. 

A kreativitást a kutatók általában folyamatként írják le. A kreativitás a feltételezések 

megfogalmazásának és kipróbálásának folyamata, mely az eredmények közlésével zárul 

(TORRANCE, 1962, 1974). Ezt a folyamatot behatárolja a kitűzött cél, melynek elérésére a 

folyamat irányul (GUILFORD, 1967). A kreatív gondolkodás egy olyan dinamikusan változó 

folyamat, amely önmagát gerjeszti (LANDAU, 1974, utal VINCZE – MÁRTON, 2004). A kreatív 

folyamat olyan alkotó tevékenység során jön létre, mely során hasznos dolgok jönnek létre 

(MUMFORD, 2002). A számos, többféle aspektust érintő definícióból is jól érzékelhető, hogy 

a kreativitás nem ragadható meg egyetlen szempontból, hanem csak összetevőinek 

vizsgálatán keresztül.  

Az előzőekben bemutatott meghatározásokból megállapítható, hogy a kreativitás 

tényezői egymással kapcsolatban állnak, egymást erősítik vagy gyengítik (BREDÁCS, 

2012). Ezek a tényezők a következők: folyamat, környezet, termék, személyiségjegyek, 

tanulási folyamat, döntés, motiváció, az egyén gondolkodási repertoárjának gazdagsága, 
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minősége. A kreativitás komplexitását számos kutató modellek megalkotásával igyekezett 

megragadni (RHODES, 1961, SIMONTON, 1990, GRUSZKA – TANG, 2017, RUNCO, 2007, 

GLOVEANU, 2013; utal BEGHETTO – KAUFMAN, 2014 TREFFINGER, 1988a, 1988b).  

A kreativitás lényegét a kutatók nemcsak a személyiségjegyek meghatározásában látták. 

A kreativitás faktorait Guilford (1950), majd később Torrance (1974) határozta meg, melyek 

véleményük szerint a kreativitás szerkezetét alkotják:  

• fluencia –milyen mennyiségű ötletet képes az egyén képezni egy adott idő alatt  

• flexibilitás – a gondolkodás rugalmassága, a feladathoz való alkalmazkodás 

• originalitás – olyan ötletek alkalmazása, amelyek statisztikai mutatókkal kimutathatóan 

nem nyilvánvalók, általánosan elterjedtek.   

• elaboráció – mennyire részletesen kidolgozott az ötlet.  

• általános problémaérzékenység – a probléma felismerése és megfogalmazása 

• szintetizálás: a gondolatok egymással való összekapcsolása, hálózatba rendezése 

• analízis – a rendelkezésre álló ismeretek elemzése, a relevánsak kiválasztása 

• komplexitás – az ismeretek közötti kapcsolatok felfedezése, egységként való kezelése 

vagy egységbe való szervezése 

• újradefiniálás – az információk más nézőpontokból való megközelítése 

• értékelés – a kidolgozott stratégia adott problémára történő alkalmazhatóságának 

eldöntése 

Ezeket a faktorokat ma is érvényesnek tekintik a kutatók. 

A kreativitásnak nemcsak a szerkezetét érdemes megvizsgálni, főleg oktatási 

kontextusban, hanem a szintjét is. A tanulók kreativitási szintjének megismerése nagyban 

segíti a további fejlesztést. A kreativitás esetében a legtöbb tanulmány csak két szintet 

különböztet meg: kis c, ami a mindennapi kreativitás szintjére utal és a Nagy C, mellyel a 

zsenialitást, mint kategóriát jelölik. Az oktatásban célszerű további szinteket is bevezetni. A 

mini c az egyén szubjektív önfelismerése alapján valósul meg, a pro C szint pedig a szakértő 

szintnek felel meg, amelyre való eljutáshoz leginkább időre és gyakorlatra van szükség 

(BEGHETTO – KAUFMANN, 2014). A kreativitás szintjei aszerint is meghatározhatók, hogy 

mennyire innovatív az egyén. Eszerint létezik expresszív-kifejező, produktív-termelő, 

inventív-feltaláló, innovatív-újító és emergens-újat teremtő szint (TAYLOR, 1953).  
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A kreativitás a problémamegoldás szempontjából annak az ötletnek a megalkotását 

jelenti, mellyel a problémamegoldás folyamatában a hiányos információk ellenére tovább 

lehet lépni.  

2.1.4. Problémamegoldó gondolkodás 

Az analógiára épülő induktív gondolkodással szoros kapcsolatban van a problémamegoldás 

és problémamegoldó gondolkodás (MOLNÁR, 2003a; 2003b), amelynek magyarázatok 

megalkotásában és az érvelések felépítésében van jelentősége (GENTNER – HOLYOAK, 

1997). Ugyanakkor a problémamegoldás nem lehetséges egy kiinduló ötlet nélkül, amelyet 

a problémamegoldó kreatív gondolkodása szolgáltat. Az induktív gondolkodásra alapuló 

érvelés arra a hitre épül, hogy a problémamegoldáshoz gyűjtött adatok alapján valós 

megoldás jön majd létre (TABA, é.n.). A problémamegoldó gondolkodás fejlesztéséhez a 

tanulás módszertani repertoár bővítésére van szükség, nem csak feladatfejlesztésre, mivel 

a feladatok csak az alkalmazott módszerek függvényében válhatnak a probléma alapú 

tanulás eszközévé (CSÍKOS, 2010). Gondolkodással kapcsolatos kutatások azt támasztják 

alá, hogy a tanulók nem képesek tudásuk transzferálására (MOLNÁR, 2002a), ha a tanulók 

a számukra nem megszokott kontextussal – a tartalomszegény, és lecsupaszított 

iskolapéldával – találkoznak. A tanulók a feladatmegoldás során leginkább egy-egy 

megszokott algoritmus használatát részesítik előnyben. A mélystrukturálisan egyező, de 

felszíni struktúrában eltérő feladatok között a tanulók nem találnak kapcsolatot (MOLNÁR, 

2002b). 

A problémamegoldó gondolkodás folyamatát a leggyakrabban lineárisan modellezik 

(KONTRA, 1996). Pólya szerint a problémamegoldás négy élesen elkülöníthető szakaszra 

bontható (feladat megértése – megoldási terv készítése – a megoldás kivitelezése – 

ellenőrzés), amelyek szigorú sorrendben követik egymást, a sorrendiség pedig nem 

változtatható (PÓLYA, 1957). Lénárd (1987) a gondolkodási folyamatokat a gondolkodási 

műveletek szigorú sorrendjében értelmezi, legyen szó analógiás vagy problémamegoldó 

gondolkodásról. Azt is megállapította, hogy a gondolkodó folyamat szakaszainak éles 

elhatárolása hiba (LÉNÁRD, 1987), azok között ok-okozati összefüggés fedezhető fel.  A 

gondolkodási műveletek szigorú sorrendje azonban nem minden esetben helytálló. A 

szakmai gondolkodást inkább a gondolkodási műveletek sorrendjének célirányos 

meghatározása, többféle gondolkodási művelet egymásba ágyazása és a gondolkodási 

folyamat során a műveletek közötti váltás jellemzi. Szakmai problémák megoldása során a 

problémamegoldó gondolkodást az egyes gondolkodási szakaszokhoz visszatérő, önmagát 
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gerjesztő folyamatként célszerű definiálni. (CSEPCSÉNYI, 2017a) Az egyes ciklusok végén a 

probléma egy-egy részére talál a problémamegoldó kielégítő megoldást, melyet önellenőrzés 

vagy külső ellenőrzés alapján fogad el. Ezek a cikluslezárások a problémamegoldás 

mérföldkövei, melyekből származó adatokat a következő ciklusokban felhasználhatók.  Az 

egyik gondolkodási szakasz befejezése nem jelenti feltétlenül annak megszűnését, az a 

következő gondolkodási fázisban is jelen van (JOHNSON, 1972). A problémamegoldó 

gondolkodás folyamatát szemléletei a 2.1.1. ábra.  

 

 

2.1.1. ábra: A problémamegoldó gondolkodás folyamata. (forrás: saját ábra) 

A problémamegoldó gondolkodás a teljes probléma azonosításával, értelmezésével 

és részproblémákra bontásával kezdődik. A gondolkodási ciklusokon belül azonban a 

gondolkodási folyamat linearitása a jellemző. Először azonosítani kell a megoldandó 

feladatokat, majd ki kell dolgozni egy megoldási tervet. A megoldási terv készítésénél több 

megoldási változatot lehet kidolgozni, melyek általában az un. brainstorming 

eredményeként jönnek létre, de ezek közül csak a probléma szempontjából relevánsak 
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kerülnek be a megoldási tervbe. A következő lépés azoknak az elemeknek a meghatározása, 

amelyekkel már korábbi problémamegoldások során találkozott problémamegoldó, és az ott 

szerzett ismereteket és tapasztalatokat közül azonosítani kell azokat, melyek a jelenlegi 

probléma vagy részprobléma megoldásához felhasználhatók. A következő lépés hiányzó 

ismeretek beszerzése és azok analizálása, értékelése, a hasznos információk beépítése. Majd 

azok alapján következik a megoldási változatok kidolgozása és a döntés az egyik változat 

mellett, ami a további részprobléma kiinduló adata. A döntés meghatározza a 

problémamegoldás további menetét, de megmarad a lehetőség a problémamegoldás egy 

korábbi állapotához való visszatérésre. Az önellenőrzés végig kell, hogy kísérje a 

problémamegoldás és a gondolkodás teljes folyamatát.  

A mérnöki problémák megoldása során megoldási stratégiák kidolgozása és az egyik 

melletti döntés valósul meg. Ebből a szempontból az induktív gondolkodás a megoldási 

stratégia egyik ága, mely részstratégia az induktív problémák megoldására irányul. Az 

induktív gondolkodás fejlődése során az alapstruktúrákon kívül a tanulók absztrakt és 

reflektív gondolkodása is fejlődik (KLAUER, 1997). A megoldási stratégiák kidolgozásához 

a problémamegoldó a kreativitását használja fel, mely a többirányú gondolkodásban jelenik 

meg. Ez a divergens gondolkodás lehetővé teszi a szakmai probléma több szempontból való 

megközelítését, az egymástól független megoldási elemek összekapcsolását a probléma 

megoldása érdekében.  

Problémamegoldó gondolkodás alatt a kutatás szempontjából egy ciklikus 

gondolkodási folyamatot kell érteni, mely során a problémamegoldó analógiás 

gondolkodására támaszkodva azonosítja a problémát, majd kiválogatja a megoldáshoz 

szükséges információkat, valamint felismeri az összefüggéseket és az információ hiányát, 

majd kreativitására támaszkodva megoldási tervet dolgoz ki, mindeközben folyamatos 

önellenőrzést végez (2.1.1. ábra). 
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2.1.5. A kritikai gondolkodás 

A problémamegoldás mérföldköveinél szükséges döntésekben a kritikai gondolkodás kap 

jelentős szerepet, mely összefog minden gondolkodási metódust. A kritikai gondolkodás 

összetett fogalom, mint kifejezés a 20. század második felében alakult ki. Igen nehéz 

egyértelműen definiálni, csak leíró jellemzés adható attól függően, hogy milyen a 

problémamegoldótól elvárt magatartás, milyen tevékenységeket kell végrehajtania a 

problémamegoldás során. A kritikai gondolkodás a szakirodalomban folyamatként vagy 

képességként jelenik meg, melyet mindig az adott kontextusban kell alkalmazni. Magába 

foglalja a problémamegoldást, az elméletek megalkotását, a probléma vélt megoldásának 

értékelését és a problémával való összefüggés felismerését (BAILIN, 2002). Scriven – Paul 

(1987) megfogalmazása szerint: A kritikai gondolkodás egy olyan fegyelmezett folyamat, 

mely aktívan a képességek teljes tárházával megfogalmazza, analizálja, alkalmazza, 

szintetizálja és értékeli a megfigyelésből, tapasztalatokból, gondolkodásból, érvelésből 

gyűjtött vagy azokból generált információkat (SCRIVEN – PAUL, 1987). A tudás és a kritikai 

gondolkodás nem választható el egymástól. Más megközelítésben a kritikai gondolkodás 

rövid, önállóan irányított, fegyelmezett önálló korrekciós gondolkodás, ami maga után vonja 

a hatékony problémamegoldás iránti elkötelezettséget (PAUL – ELDER, 2008). Ennis (2011) 

szerint a kritikai gondolkodás reflexió arról, hogy mely információkat véli a 

problémamegoldó igaznak és melyeket nem, mert a valóságtartalmat egy előzetesen 

megtanult referencia-információsorhoz viszonyítja. A kritikai gondolkodás csak más 

gondolkodással együtt értelmezhető (ENNIS, 1985, 2011). Képességként értelmezve olyan 

kompetencia, mely egy tartományon belül az egyén problémával kapcsolatos 

tapasztalatainak kialakítását, valamint a problémával kapcsolatos ismereteinek 

rendszerezését, szervezését és a megoldás melletti érvelést teszi lehetővé (GLASER, 1941).  

A döntések előkészítése és az ellenőrzés már a problémamegoldás során jelentkezik, 

melynél a kritikai gondolkodás elengedhetetlen. A problémamegoldás során alkalmazott 

kritikai gondolkodás szakmai szempontból nem más, mint az önellenőrzés. Fontos kritérium 

az önellenőrzéssel szemben, hogy a problémamegoldó ismerje fel a folyamatban az 

ellenőrzési lehetőségeket és az alkalmazható módszereket. A rendelkezésre álló ismeretek 

és a korábbi tapasztalatok alapján a problémamegoldó megfigyelési, értelmezési, elemzési, 

következtetési, kiértékelési, megmagyarázási készségeit és képességeit bevetve 

megállapítja, hogy az eredmények megoldást jelentenek-e a problémára. A kritikai 

gondolkodás alapja a tárgyilagosság, amely alapján megállapítható, hogy az új információ 
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helyénvaló-e vagy sem. Ennek megállapítása kérdések feltevésével, több szempont 

figyelembevételével és a lehetséges válaszok mérlegelésével történhet. A tanulók kritikai 

gondolkodásának legnagyobb hibája, hogy a rendelkezésükre bocsátott vagy önállóan 

gyűjtött információkat ellenőrzés nélkül elfogadják, még akkor is, ha ellentétesek korábbi 

ismereteikkel. Ezért a tanulás során a kritikai gondolkodás fejlesztésében a legnagyobb 

szerepe a kiértékelés és megmagyarázás képességének kimunkálásának van, melyek 

segítségével a problémamegoldó levonja saját következtetését és az eredmények elfogadása 

vagy elvetése mellett képes a tényekre támaszkodva meggyőzően érvelni. Akárcsak az 

analógiás gondolkodás esetén a kritikai gondolkodás minőségét befolyásolják az előzetes 

ismeretek és tapasztalatok (SCRIVEN – PAUL, 1987). A kritikai gondolkodás minősége függ 

az adott szakterületen szerezett tapasztalatok mélységétől, minőségétől; a gondolkodás 

minőségétől, valamint kritériumok ismeretétől és betartásától. Fontos szerepet játszik az 

adott problémáról a háttérismeret is, más gondolkodási stratégiák minősége, valamint az 

egyén elkötelezettsége a problémamegoldás iránt.   

A szakgimnáziumi képzés során a tanulók a szakmai problémamegoldás 

folyamatában csak akkor lesznek képesek ellenőrzést végezni, ha már kell mennyiségű 

szakmai tapasztalatra tettek szert. Eszerint a szakmai kritikai gondolkodás fog megjelenni a 

gondolkodási folyamatukban a legkésőbb és fejlődési is el fog maradni a többi gondolkodási 

összevőtől. A továbbiakban a kritikai gondolkodás alatt a kutatás szempontjából azt a 

gondolkodási tevékenységet kell érteni, mely során a tanuló önellenőrzést végez, melynek 

eredményeként a munkáját megfelelőnek és a problémamegoldásban tovább haladásra 

alkalmasnak minősíti, vagy nem találja megfelelőnek azt és visszatér a problémamegoldás 

egy korábbi mérföldkövéhez.  

2.1.6. A gondolkodással és a problémamegoldással kapcsolatos kutatások 

bemutatása 

Az analógiás gondolkodás és a memória kutatások egymástól nehezen elválaszthatók, hiszen 

az analógiák felismeréséhez szükség van előzetes ismeretekre és tapasztalatokra, melyeket 

általában a hosszútávú memóriából hív elő a problémamegoldó. Az analógiás gondolkodásra 

irányuló kutatásoknál három jellemző feladattípus azonosítható. Az intelligencia teszteknél 

gyakran alkalmazott feladattípus az item analógia, azaz A:B, mint C:? feladattípus. Ez a 

feladattípus lehet valamilyen azonosság megkeresése: gyerekek esetében képekkel vagy 

életkori sajátosságaiknak megfelelő azonosságokra utaló kérdésekkel, felnőttek esetében 

algebrai feladatokkal. Ezeknél a feladatoknál fontos, hogy a gyerekek felismerjék az 
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analógia szabályait. Gyakran alkalmazott feladattípus, amikor kereszt-térképezést kell a 

gondolkodónak alkalmaznia az analógiák felismerésekor, a cél és a forrás elemek 

összeegyeztetésekor.  

Az analógiás kutatások első szakaszában a legtöbb kutató azt vizsgálta, hogy a 

klasszikus analógiákat hogyan ismerik fel a gyermekek különböző nehézségi szinteken. 9-

17 éves fiúk körében végzett vizsgálat során szöveges és számszerű feladatok segítségével 

vizsgálták az életkor és az analógia nehézségi szintjének kapcsolatát. Szöveges feladatok 

esetében a kilenc éves fiúk 30 százaléka 10-12 éveseknek az 50 százaléka volt képes a 

feladatokat megoldani. Számszerű feladatok esetében rosszabb volt az eredmény. A kutatók 

megállapították, hogy az analógiák megértésének fő akadálya a magasabb rendű kapcsolatok 

felismerése (LUNZER, 1965). Levinson és Carpenter (1974) szerint az analógiáknak kvázi és 

valós típusa van. Megállapították, hogy a gyerekek kvázi analógiában jobban teljesítenek. 

Ebben az esetben a rendszerező magasabb rendű kapcsolatok megfelelnek a gyerekek 

életkori sajátosságainak. Valós analógia esetén a kapcsolatokat a gyerekeknek kellett 

felismerni. 12 éves kor alatt a gyerekek a kvázi analógiát ismerték fel. 12 és 15 év között 

már mindkét típusnál jól teljesítettek (LEVINSON – CARPENTER, 1974). 

Az analógiás kutatások következő szintje, amikor azt vizsgálták, hogy a klasszikus 

és a kereszt-térképezés alkalmazása az analógiás gondolkodásban során milyen eltéréseket 

mutat gyermekek és felnőttek esetében. Öt és nyolcéves gyerekekkel végzett kutatás során a 

gyerekeknek egy történetet meséltek, majd a cselekményt más szereplőkre kellett 

vonatkoztatniuk. Azt vizsgálták, hogy a gyerekek mennyire képesek betartani az analógia 

szabályait. A kutatás során azt állapították meg a kutatók, hogy a gyerekeknél nagy szerepe 

van az eredeti történet és a céltörténet közötti analógiák áttekinthetőségének. 

Megállapították, hogy mindkét csoport esetén a magas szintű áttekinthetőség esetén szinte 

tökéletes volt a transzfer a forrás- és céltörténet között, kereszt-térképezés esetén viszont a 

transzfer szintje alacsony volt. Az idősebb csoportra jellemző volt, hogy megjelent a 

rendszerezettség, minél rendszerezettebb volt az eredeti történet annál jobban tudták 

megoldani a forrás- és céltörténet közötti kereszt-térképezést (GENTNER – TOUPIN, 1986). 

Ross hasonló kísérletet végzett felnőttekkel, ahol algebrai kifejezéseket használt az analógiás 

gondolkodás vizsgálatához. Megállapította, hogy felnőttek esetében is szerepe van az 

áttekinthetőségnek és a rendszerezettségnek. Az algebrai megoldásokat jobban képesek 

átvinni, ha az egymásnak megfelelő alap és cél objektumok hasonlók (ROSS, 1984). A 

felnőttek körében a problémamegoldás közbeni vizsgálata során ugyan találtak a felnőttek 

megoldást a problémára, de transzfer képességük nem volt megfelelő amikor kereszt-
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térképezést kellett végrehajtaniuk (ROSS, 1987). Szintén algebrai kifejezések alkalmazásával 

vizsgálták az áttekinthetőséget felnőttek körében, ahol a feladat a megoldási koncepciók 

alapján a problémák párosítása volt. Az áttekinthetőség alapján megjósolható volt, hogy 

képesek észrevenni és alkalmazni az alapfeladat megoldását a célfeladatokon is (Reed, 

1987). Winston (1980) a komplex analógiák alkalmazásának szerepét vizsgálta a 

megértésben és a tanulásban. Schank és munkatársai (1982) a tapasztalás szerepét kutatták 

a megértésben. Az eset alapú megértést egy olyan megértési folyamatként definiálták, amely 

előzetes tapasztalatokra épül. Egy új probléma az alapján oldható meg, hogy analóg egy 

korábban már megoldott problémával.  

Magyarországon Csapó Benő foglalkozott részletesen az induktív gondolkodás 

kutatásával. 1993-1994 között végzett kutatásában 3-11 osztályos tanulók analógiás és 

szabályindukciós gondolkodását vizsgálta. Megállapította, hogy szabályos fejlődési 

folyamat az arányossági feladatoknál fedezhető fel. az iskolai évek növekedésével a tanulók 

egyre kevésbé fogadják el a nagy számok törvényét és a statisztikai összefüggéseket (CSAPÓ, 

1994). Molnár Gyöngyvér 2006-ban szintén az induktív gondolkodást vizsgálta gyengén 

teljesítő 6-8 éves gyermekeknél. Arra a következtetésre jutott, hogy az induktív gondolkodás 

ebben a korban fejleszthető, legjobban a tanulók rendszeralkotó képességére volt a fejlesztés 

hatással, a leggyengébben pedig a többszempontú osztályozás fejlődött. 6-7 éves korban a 

fejlődés mértéke nemtől független (MOLNÁR, 2006). Szintén 3-4 osztályos korosztályt 

vizsgáltak két évig tartó hosszmetszeti kutatásukban Koning és munkatársai (2002), 

amelyben 3. osztályban vizuális, 4. osztályban pedig szöveges anyagot használtak. 

Megállapították, hogy a fejlesztés után a közeli transzfer teszteken jobban teljesítettek a 

vizsgálti csoport tagjai, a vizuális módszer hatékonyabbnak bizonyult szöveges fejlesztéssel 

szemben. Megállapították, hogy a tanulók teljesítményének növekedése az induktív 

gondolkodás fejlődésére vezethető vissza (KONING – HAMERS – SIJTSMA – VERMEER, 2002). 

Klauer 13 életév körüli gimnáziumi tanulók körében végzett kutatást. A fejlesztés során arra 

a következtetésre jutott, hogy a tananyag megértése, a tudás alkalmazása és az induktív 

gondolkodás fejlettsége között szoros összefüggés van. Az induktív gondolkodás fejlettsége 

segíti az iskolai tananyag elsajátítását. Csapó Benő 2001-ben országos (Szeged környékén, 

Budapesten és Baranya megyében valósult meg) mintán kívánta feltárni az induktív 

gondolkodás eddig nem vizsgált összefüggéseit, illetve képet akart alkotni az országos 

fejlettségi szintről. A mérések 1997 és 1999 között valósultak meg. A kutatásból 

megállapítható, hogy minden évfolyamon a szóanalógiák, majd a számanalógiák fejlődtek a 
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legnagyobb mértékben majd az induktív gondolkodás. A legkisebb fejlődést a számsorok 

terén mutatták a tanulók minden érintett évfolyam tekintetében. Az induktív gondolkodás 

fejlődését összevetették az iskolai teljesítménnyel is. 5. és 7. osztályos tanulók esetében az 

induktív gondolkodás jobban fejlődött a jobb iskolai eredményt elérő tanulóknál, 9. és 11. 

osztályban gyenge az összefüggés szakmunkástanulók esetében pedig nincsen kimutatható 

kapcsolat az induktív gondolkodás és az iskolai teljesítmény között.  

Nemzetközi viszonylatban történtek kutatások egyetemisták körében sorozatokkal 

végzett műveletek segítségével (RESTLE, 1970), de mérték a reakcióidőt is (EBERT – TACK, 

1974). Kynigos (2013) 12 éves gyermekek induktív gondolkodásának szerepét vizsgálta IKT 

környezetben az Euklideszi geometria megértésében. Az IKT eszközökkel és programokkal 

való fejlesztés során megállapította, hogy a gyerekek tudatossága a geometriai kapcsolatok 

felismerésében növekedést mutatott, ahogy a tanulók elkötelezettsége is. Azt a 

következtetést vonta le, hogy az IKT-vel és az általa kidolgozott programmal ellátott tanulási 

környezet fejleszti a tanulók geometriai induktív gondolkodását (KYNIGOS, 2013). 

Problémamegoldó gondolkodás terén az 1970-es években kezdődtek vizsgálatok 

először kizárólag laboratóriumi körülmények között (MAYER 1992). Evert és Lambert 

kutatása később Tower of Hanoi problémaként lett ismert. A feladat azt a célt szolgálta, hogy 

életszerű körülmények között vizsgálják a problémamegoldó képességet. Nevell és Simon 

(1972) kutatássorozata a komplex problémamegoldó képességek vizsgálatára irányult, ahol 

a cél azt volt, hogy egyszerű problémák megoldásának általánosításán keresztül jusson el a 

problémamegoldó a komplex megoldásig (NEVELL – SIMON, 1972). Frensch és Funke (1995) 

ismerte fel először, hogy a labortóriumi körülmények között kapott eredményeket nem lehet 

általánosítani az életszerű problémamegoldásra. Kutatásukban a kezdő és a szakértő 

problémamegoldó közötti különbségekre koncentráltak (FRENSCH – FUNKE, 1995). Surif és 

munkatársai 2011-2012-ben kémikus szakos főiskolai hallgatók körében végzett vizsgálatot. 

Számítási, feleletválasztós és nyílt végű problémákat kellett megoldaniuk. A nyílt végű 

feladatok esetében a tanulóknak életszerű problémákat kellett megoldani. Az algoritmusok 

alkalmazását igénylő feladatoknál a tanulók 94 százaléka teljesített jól. A feleletválasztós 

problémamegoldás esetében már csak a tanulók 54 százaléka tudta megoldani a feladatot, a 

nyílt végű probléma esetén a tanulóknak csak a 14 százaléka járt sikerrel (SURIF – IBRAHIM 

– DALIM, 2014). Első éves mérnökhallgatók körében hasonló kutatást végeztek 2012-ben. A 

hallgatóknak megrendelő által vezérelt nyílt végű életszerű problémákat kellett megoldani. 

A tanulmány célja annak megállapítása, hogy a hallgatók milyen választ adnak az irányított 
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problémamegoldásra és akkor, ha a kérdéseket nekik kell megfogalmazni. Két alkalommal 

történik mérés: a formális oktatás előtt és után. Az eredmények információval szolgálnak a 

tanulók által kialakított tanulási és problémamegoldási stratégiákra vonatkozóan. A kutatók 

megállapították, hogy az elsőéves tanulók nyílt végű problémamegoldó képességei jobban 

fejlődnek, ha irányított problémamegoldó képességet (SALIM – DIEFES-DUX, 2012). Ez a 

kutatás is alátámasztja, hogy a szakgimnáziumi alkalmazásánál, ahol a tanulók kezdő 

szakmai problémamegoldónak számítanak az irányított módszer alkalmazásával fejlődik a 

legjobban a nyílt végű – ami a műszaki problémára jellemző – problémamegoldás. 

Számos kutatás fűződik Molnár Gyöngyvér nevéhez. 2001-ben életszerű 

helyzetekben vizsgálta 8. és 11. évfolyamos tanulók problémamegoldó, induktív és kritikai 

gondolkodását és építkezés problémáján keresztül. Megállapította, hogy a kontextusnak és 

a felszíni struktúrának döntő szerepe van a problémamegoldásban. A diákok kevésbé tudják 

ismereteiket transzferálni az új analóg helyzetekbe, de képesek alkalmazni a heurisztikus 

problémamegoldás módszerét. Nemek közötti különbséget nem lehetett kimutatni a 

problémamegoldó gondolkodás terén (MOLNÁR, 2001). 2001-ben 9-17 éves tanulók 

komplex problémamegoldó képességét vizsgálta minden évfolyamon. A tanulóknak egy 

öttagú család utazási problémáit kellett megoldaniuk. Ebben a kutatásban is megállapította 

a felszíni struktúra döntő szerepét a problémamegoldásban és a tudástranszfer terén. Míg a 

gimnáziumi tanulóknál kimutatható a komplex problémamegoldó képesség fejlődése, addig 

szakközépiskolai és szakiskolai tanulók esetében nem ez a helyzet. Ebből a két kutatásból is 

látható, hogy a szakgimnáziumokban és szakközépiskolákban fokozott figyelmet kell 

fordítani a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésére (MOLNÁR, 2002). 2011-ben 3-11 

évfolyamos tanulókat vontak be, figyelembe véve a korábbi induktív gondolkodás fejlődését 

vizsgáló kutatásuk eredményeit. Az édesanyjuk iskolai végzettségére is rákérdeztek a 

háttérkérdőívben. Megállapította, hogy a statikus problémamegoldó képesség minden 

évfolyamon nő, de gimnazisták esetében a képességnövekedés eléri a szakközépiskolások 

képességnövekedésének háromszorosát. Ez valószínűleg az általános iskola utáni szelekciós 

hatás következménye lehet. Kimutatta azt is, hogy a problémamegoldás szoros összefüggést 

mutat az intelligenciaszinttel. Mind a dinamikus mind a statikus problémamegoldás 

sikeressége előre jelezhető a tanuló intelligenciaszintjéből. A két változó közötti kapcsolat 

szorossága az életkor előrehaladtával nő (MOLNÁR 2012). 
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2.1.7. A komplex szakmai gondolkodás fogalma 

A problémamegoldó gondolkodás szorosan kapcsolódik más gondolkodási folyamatokhoz, 

melyekkel egy egészet alkot. Ezeket a gondolkodásmódokat együttesen komplex szakmai 

gondolkodásnak nevezhetjük. A szakmai komplex gondolkodásmód elsajátításához 

szükséges az analógiás (NAGY, 2000), az induktív (CSAPÓ, 1994), a kreatív (OBERMAJER-

KOVÁCS és MAGYAR, 2012), a kritikai (BÁRDOSSY-DUDÁS-PETHŐNÉ-PRISKINNÉ, 2002) és a 

reflektív gondolkodás (SZIVÁK, 2010) együttes alkalmazásának megtanítása. 

Az építőipari és földmérési tevékenység sajátossága, hogy a munkavégzés során nem 

mindig ugyanazokra a kérdésekre keressük a választ, hanem változatos problémák elé 

állítják a szakmabelieket. A 2.1.2. ábra egy egyszerű példán keresztül szemlélteti a 

földmérési tevékenység változatosságát. A feladat az ábrákon jelölt A és B pontok közötti 

szakasz hosszának meghatározása méréssel. Az első ábrán a két pont közötti távolság 

egyszerű módszerrel mérőszalag segítségével közvetlen módon meghatározható. Ezzel 

szemben második és harmadik ábrákon a két pont közötti mérést egy bokorcsoport 

akadályozza, mely lehetetlenné teszi a hosszmérést. Olyan módszert kell alkalmazni, amely 

esetében más hosszak vagy szögek mérésével a meghatározandó távolság levezethető 

(közvetett mérést kell végrehajtani). Az A és B pont közötti távolság meghatározásának 

változatait a 2.1.3. ábra szemlélteti.  

 

 

2.1.2 ábra: Földmérési probléma változatai (Forrás: saját ábrák) 
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2.1.3 ábra: A földmérési probléma lehetséges megoldásai (Forrás: saját ábrák) 

 

A fenti példából is látható, hogy a szakmai problémák megoldása a 

problémamegoldótól a bemutatott széleskörű gondolkodásmódszertani repertoár meglétét, 

a gondolkodási folyamatoknak változatos és rugalmas alkalmazását kívánja.  A probléma 

felismerése, a szükséges módszer kiválasztása, a lehetőségek mérlegelése utáni döntés és 

végrehajtás, majd az elvégzett munka ellenőrzése egy összetett gondolkodási folyamat 

eredménye, amelynek központi eleme a problémamegoldás és a problémamegoldó 

gondolkodás. Ezek a folyamatok együtt komplex szakmai gondolkodást alkotják. A 

kreativitás a komplex szakmai problémamegoldás eszköze. A problémamegoldás e 

gondolatmenet szerint egy olyan kreatív folyamat, mely a már meglévő szakmai tudáson és 

tapasztalaton alapul, de a meglévő ismeretek átrendezésével jön létre egy konkrét probléma 

megoldása érdekében. Végeredményei az adott problémára való megoldásjavaslat 

változatok, megoldási tervek vagy stratégiák kidolgozása, vagyis a kreatív termék. A 

végeredmények használhatósága és újszerűsége függ az egyén kreativitásának szintjétől.  

Az előző levezetésből jól érzékelhető, hogy a problémamegoldó gondolkodás nem 

egy elszigetelt gondolkodási folyamat, hanem gondolkodási módszerek egymásba ágyazása, 

egymással való kölcsönhatása, amely a problémamegoldó gondolkodási tevékenységét 

katalizálja. A problémamegoldó gondolkodás így szorosan kapcsolódik más gondolkodási 

folyamatokhoz: analógiás, induktív, kritikai és kreatív gondolkodáshoz, melyekkel egy 

egészet alkot. Ezek együttes alkalmazása a komplex szakmai gondolkodás, amely 

összetevőinek kapcsolatrendszerét a 2.1.4. ábra mutatja be.  
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2.1.4. ábra: A komplex szakmai gondolkodás kapcsolatrendszere, a kutatás modellje 

(Forrás: saját ábra) 

2.2. A téri képességek és a téri problémamegoldás 

2.2.1. Téri képességek rendszere 

A téri képességek bármely diszciplína tekintetében meghatározók az ismeretek 

befogadásában, elsajátításban és a megszerzett ismeretek közvetítésében. (NEWCOMBE, 

2010; UTTAL – COHEN, 2012). Hétköznapi vagy szakmai probléma megoldása során a 

gyenge teljesítményt okozhatják a problémamegoldó téri képességek terén fellelhető 

hiányosságai is (NEWCOMB, 2013; CHENG – MIX, 2014; BABÁLY – KÁRPÁTI, 2015). Kerber 

(2006), Bredács (2012, 2014). Babály és Kárpáti (2015) is felvetik azt a problémát, hogy 

míg ez a képesség kulcsfontosságú az ismeretek elsajátításához a fejlesztése a mai oktatási 

gyakorlatban nagymértékben tantárgyfüggő. A szakképzés kezdetén az alapozó tantárgyak 

keretein belül a fejlesztésére nagy hangsúly kell fektetni.  

A műszaki ismeretek megértésének, a szakmai problémák megoldásának 

alapfeltétele, hogy a tanuló a szakkifejezések elsajátításán túl a műszaki rajzok 

értelmezésében is nagyfokú rutint szerezzen. Ez akkor sikeres, ha az építőipari és földmérés 

ágazatban tanulók képesek a szakmai ismerettartalmat átalakítani vizuális reprezentációvá, 
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vagy a vizuális megjelenést képesek a szakmai tartalommal maradéktalanul azonosítani. A 

téri képességek fejlődése és a szakmai ismeretanyag elsajátítása egymással szoros 

kapcsolatban van, a fejlődésük kölcsönös és nem választhatók el egymástól. Molnár – Greiff 

– Csapó (2013) a téri képességek és a problémamegoldás minősége között tételez fel 

kapcsolatot. A téri képességek és a problémamegoldás kapcsolatát célszerű szakterület 

függően kell vizsgálni. A műszaki képzés területén függetlenül a tanult szakmától a 

térszemlélet elengedhetetlen a műszaki tartalom megértéséhez. Ha a tanuló gyenge téri 

képességekkel rendelkezik, akkor nem képes a műszaki tartalom elsajátítására.  

A téri vizuális képesség fontosságát Thorndike (1921) ismerte fel először az intellektus 

rendszerének kutatásakor. A tárgyak közötti térbeli kapcsolatok felismerésének képességét 

mechanikai intelligenciaként határozta meg. A téri képességek fontos szerepet játszanak 

számos diszciplína esetén, így alakulhattak ki a szakirodalomban a különböző definíciók és 

az eltérő mérési módszerek. A leggyakrabban hivatkozott definíciók megalkotásuk időrendi 

sorrendjében az alábbiak:   

o Lohman (1979): A téri képesség egy olyan képesség, amely létrehozza, megőrzi és 

manipulálja az absztrakt képeket.  

o Linn – Petersen (1985): A téri képességek lényege téri észlelésben6 a vizualizációban 

(téri művelteket értenek ez alatt) és a mentális forgatásban jelenik meg. A téri 

vizualizáció azon téri képességek összessége, melyek hozzájárulnak egy térbeli 

információ összetett, többlépcsős feldolgozásához (LINN – PETERSEN, 1985). 

o Carpenter – Just (1986): Téri vizuális képesség a 2 és 3 dimenziós alakzatok mentális 

reprezentációjának megalkotása és azok tulajdonságainak analizálása, az alakzatok 

átalakítása.  

o Caroll (1993): Téri képesség alatt az objektumok mentális reprezentációját, az 

előállított képzetek manipulációját és a téri problémák megoldását értjük.  

o Sjölinder (1998a, 1998b): Olyan kognitív funkciók, amelye képessé teszik az embert 

tárgyakkal való térbeli manipulációra, térbeli tájékozódásra, vizuális téri feladatok 

megoldására.  

o Séra – Kárpáti – Gulyás (2002): A téri vizuális képesség két- és háromdimenziós 

alakzatok észlelése, az információk és a közöttük lévő kapcsolatok megértése. Az 

 
6 Észlelés alatt a tárgyak felismerését kell érteni, mely során a korábban szerzett tapasztalatok és az 

emlékezetből előhívott belső képek kerülnek felhasználásra. Ennek alapján az észlelés egy konstruktív 

folyamat (TÓTH, 2014) 
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észlelés és a megértés során keletkezett információ problémamegoldás során való 

felhasználása a téri képesség része.  

o Lawton – Hatcher (2005): A téri vizuális képességek biztosítják a környezetben való 

tájékozódást, az eltérő szögben elforgatott objektumok elképzelését és a tárgyak 

térben való elhelyezkedésére az emlékezést.  

Néhány definíció már nem a téri vizuális képességre vonatkoznak, hanem azokat 

tovább fejlesztve újabb funkcióval egészítették ki, melyek nem jelenhetnek meg az előző 

definíciókban meghatározott komponensek nélkül és arra vonatkoznak, hogy milyen 

műveltekhez használjuk fel a téri vizuális képességeket.  

o Környeiné (1999): A tárolt téri vizuális tulajdonságok rendszerezése és manipulálása 

jelenik meg a téri információk feldolgozása során.  

o Nagy (2000): A téri vizuális tanulás magába foglalja a téri vizuális kommunikációt, 

a tudásszerzést, ezek összhatása pedig a vizuális gondolkodási képesség.   

o Kárpáti (2005): A téri vizuális képesség alatt a két- és háromdimenziós alakzatok 

észlelését, az észlelt információk, tárgyak és viszonylatok megértését, valamint azok 

problémamegoldásra való felhasználását kell érteni.  

o Newcomb (2010): A téri gondolkodás kapcsolatot teremt az objektumok 

elhelyezkedése, az alakjuk, egymáshoz való viszonyított kapcsolatuk és mozgásuk 

során leírt útvonal között. 

Az ismertetett definíciók azonban nem fejezik ki a téri vizuális képesség 

összetettségét, csupán néhány komponensét vagy műveletét emelik ki mögöttes szakmai 

tartalom nélkül. Ezért szükséges egy olyan definíció megalkotása, amely a téri vizuális 

képesség tényezőinek kapcsolatát és a képesség alkalmazását szakmaspecifikusan is 

megjeleníti. Így a továbbiakban a téri vizuális képesség alatt azt a gondolkodási 

részképességet kell érteni, amely lehetővé teszi, hogy korábban megszerzett szakmai tudásra 

és tapasztalatokra támaszkodva, a téri kapcsolatokat észlelve és felismerve, valamint belső 

mentális műveleteket végrehajtva újabb téri ismeretekre tegyen szert a problémamegoldó, 

és ezeket az új ismereteket a meglévő ismeretei és tapasztalatai közé tud integrálni. Ezzel a 

tanuló egy új – tanult – szakmaspecifikus téri képességet fejleszt ki.  

A téri képességek rendszerét a kutatók saját kutatási területükhöz igazítva alkották 

meg, az arra vonatkozó fogalmi keretek között. Kárpáti és Gaul (2011) azokat a téri képesség 

komponenseket rendszerezték, amelyek a képi gondolkodás mérhető összetevőit jelenítik 
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meg. Tóth (2014) a műszaki szakképzésben előforduló téri képességekre helyezte a 

hangsúlyt. Lohman (1979), Pellegrino – Alderton és Shure (1984) valamint Caroll (1993) 

szakterületektől függetlenül rendszerezte az általunk elkülönített komponenseket. 

Egyre inkább megjelenik az igény, hogy a képességeket egységes rendszerbe foglalják 

(BABÁLY – KÁRPÁTI, 2015), ugyanakkor a különböző szakterületek sajátosságai 

megkívánják a szakmaspecifikus téri vizuális rendszerek megalkotását. Egy adott szakma 

tanulásakor nincsen szükség a téri vizuális képességek teljes tárházának kimunkálása, 

ugyanakkor meg kell határozni azokat az összetevőket, amelyek hatással vannak a szakmai 

problémamegoldásra, ezen belül is a téri problémamegoldásra. Az ábrázolás szabályainak 

megfelelően a szükséges manipulációs műveletek fejlődése, az objektumok adott 

nézőpontból való elképzelése és a térelemek egymással való kapcsolatának felismerése 

és/vagy megjelenítése a főbb téri feladatok a műszaki problémamegoldás során. Ezért a téri 

képességeknek nem a spontán fejlődését kell vizsgálni, hanem a szakmai problémamegoldás 

szempontjából fontos részképességeket. 

A műszaki problémamegoldás sajátosságait és a kutatás fogalmi keretét figyelembe 

véve a téri vizuális képesség összetevői közötti kapcsolatokat a téri problémamegoldás 

folyamatához igazodva a 10.1. melléklet mutatja be. A szakmai feladatok megoldása során 

a téri vizuális képességek négy fő területét kell felhasználni a problémamegoldónak. A téri 

vizualizáció során az adott objektum minél pontosabb megfigyelése és értelmezése történik 

az észleléssel, majd ezek az információk a leképezéssel kerülnek beillesztésre a már meglévő 

ismeretek és tapasztalatok közé, amelyek a téri emlékezés képességéhez köthetők. A 

meglévő tapasztalatok jelentősen befolyásolják az észlelés részletességét és sebességét, 

ahogy a befogadás sebességét is. A téri vizualizáció, azon belül is az észlelés 

részletességének növekedésével a téri tájékozódás is létrejön, melynek során az objektumok 

geometriájára (téri elhelyezkedés), több objektum esetén egymással való kapcsolatukra 

(kapcsolat és topológia) vonatkozóan és a szemlélő saját nézőpontjához viszonyítva szerez 

információkat.  

A téri információkat nem elég befogadni és értelmezni, azokat eredeti vagy 

átfogalmazott valójukban szükséges megjeleníteni. Ehhez pszichomotoros képességekre van 

szükség, melynek minősége jelentősen befolyásolja a megjelenítés érthetőségét, szakmai 

tartalom minél pontosabb közvetítését. A vizuális képességek tárháza a téri gondolkodásban 

manifesztálódik. A téri problémamegoldó gondolkodás során a problémamegoldó a téri 

ismeretszerző és rendszerező képességét bevetve információkhoz jut. Az információk belső 
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mentális műveletek sorozata után a téri problémamegoldáshoz felhasználhatókká válnak. A 

téri gondolkodás során az ismeretszerzés alatt az észlelet objektumok mögötti műszaki 

tartalom felismerését és megértését kell érteni, amelyek a gondolkodási folyamat során 

beépülnek a meglévő szakmai ismeretek közé. A téri problémamegoldás a téri gondolkodás 

összetevőinek célszerűen átrendezett szerkezete, amely során a gondolkodás komponensei a 

problémamegoldás folyamatába integrálódnak. A szakmai feladatokhoz szükséges téri 

gondolkodás és téri problémamegoldás együtt képezik a szakmai téri vizuális tanulást, 

amelyet a komplex szakmai problémamegoldáshoz használ majd fel a problémamegoldó. A 

folyamat végén létrejön a téri vizuális tudás.  

2.2.2. Téri képességekkel és téri problémamegoldással kapcsolatos kutatások 

bemutatása 

A téri képességekkel kapcsolatban számos kutatást végeztek mind pszichológiai mind 

kognitív oldalát vizsgálva. A következőkben azokat a kutatásokat kerülnek összefoglalásra, 

melyek megállapításai kiindulópontjai lehetnek a szakmai téri vizuális képességgel 

foglalkozó kutatásnak és a fogalmi keret meghatározásának. A kutatások központi kérdései 

részben az életkorra, részben pedig a nemek közötti különbségre vonatkoztak, de számos 

kutatás vizsgálta a téri vizuális képesség egy komponensét – a mentális forgatást is. Szintén 

központi kérdése a kutatásoknak, hogy a téri képességet hogyan lehet mérni – erre számos 

mérőeszköz rendszert készítettek a kutatók. A mérőeszköz kidolgozásának részben feltétele 

részben pedig hozadéka annak meghatározása milyen összetevőkből áll a téri képesség. 

Ennek megállapítására faktor-analízist alkalmaztak.  

A legtöbb kutatás az általános téri képességekre vonatkozik, egy mérőeszközrendszer 

kidolgozására és kipróbálására fókuszál legtöbb esetben általános iskolások körében 

(HERENDINÉ, 2007; PATAKY, 2012; TÓTH, 2013, 2014; BUDAI, 2016). Készültek 

szakmaspecifikus téri vizuális képességgel kapcsolatos vizsgálatok is. Kémikus tanulók 

körében Coleman – Gotch (1998) a téri észlelés terén végzett kutatásokat. Építészmérnök 

hallgatóknál a bemeneti téri képességeket és azok fejlődését Katona (2012), az ábrázoló 

geometria tantárgy tanulásának téri vizuális fejlődésre gyakorolt hatását Bárdné (2001) 

vizsgálta. A szakképzésben részt vevő középiskolások körében a szakmaspecifikus 

térszemlélettel kapcsolatban még nem végeztek kutatásokat.  

Meg kell említeni azokat a rendszerező munkákat, amelyek a téri vizuális képesség 

kutatások történetével és a fogalom tartalmi jelentésének változását mutatják be. Mohler 
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(2008) négy szempontból vizsgálta meg téri képesség értelmezését: pszichometriai, 

képességfejlődési, különbözőségi és információ feldolgozási szempontok szerint. Sjölinder 

(1998a) definiálta téri vizuális képességgel kapcsolatos alapfogalmakat, és összefoglalja a 

képességméréshez használatos feladattípusokat. A téri vizuális képességet a folyékony 

intelligenciaként, de egyben kognitív funkcióként értelmezi. Nemcsak átfogó képet adott a 

téri képesség természetéről és mérési módszereiről, hanem vizsgálta az egyéni 

különbözőségeket is a téri vizuális képességek terén az egyéni kognitív térképek 

tanulmányozásával (SJÖLINDER, 1998b). Tóth Péter (2013, 2014) a fontosabb térszemlélettel 

foglalkozó szakirodalom összefoglalásával bemutatta a térszemlélet definíciójának 

változását, illetve a különböző kutatók által meghatározott térszemléleti komponenseket.  

Pellegrino – Alderton – Shure (1984) a téri vizuális képesség komponenseinek 

általános rendszerét állították fel, és lehetséges tesztfeladat mintákat mutatnak be a 

komponensek mérésére.  

 Salthouse és munkatársai (1989, 1990, 1994) az életkor és a tapasztalat hatását 

vizsgálták a téri leképezésre építészmérnökök bevonásával. A vizuális leképezés terén az 

életkör növekedésével csökken a teljesítmény, de az építészekből álló csoport esetében ez a 

teljesítménycsökkenés sokkal kisebb volt, mint a kontrollcsoport esetében. Ebből azt 

állapították meg, hogy néhány kognitív tényező független a tapasztalattól. Kirasic (2000) is 

kimutatta, hogy az életkor növekedésével csökken a téri képesség alkalmazásának 

hatékonysága. Vizsgálatainak középpontjában útvonalak felismerése áll, melyet 

laboratóriumi és terepi körülmények között vizsgált. Arra a következtetésre jutott, hogy az 

idősebbek nem teljesítenek olyan jól mit a fiatal felnőttek, főleg az olyan feladatoknál, 

amelyek térbeli forgatást vagy a leképezés képességét igényelték. Sharp és Gollin (1987) azt 

vizsgálták, hogy az idősebb és fiatalabb alanyok között van-e különbség a téri tájékozódás 

tekintetében. Azt állapították meg, hogy a fiatalabb alanyok a térképen jobb aránnyal tudták 

berajzolni az adott tárgyak helyét, viszont a terepi kutatásban a két csoport egyformán 

teljesített. Vagyis a fiataloknak jobb a téri memóriájuk, illetve gyorsabb a reakcióidejük.  

 A nemek közötti különbségek tekintetében a téri vizuális képességek terén szintén 

történtek kutatások. De Lisi és Wolford (2002) a mentális forgatás nemek közötti 

különbözőségét vizsgálták 8-9 éves gyerekek bevonásával. Azt tapasztalták, hogy a mentális 

forgatás mindkét nem esetén jelentősen fejlődött és a nemek közötti különbség eltűnt. 

Megállapították azt is, hogy a mentális forgatás végrehajtásában az egyének között jelentős 

különbségek vannak. Ugyanerre a következtetésre jutott Newcombe – Mathason – Terlecki 
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(2002) is. De Lisi és Wolford további kutatásaiban azt állapította meg, hogy a serdülőkorig 

ugyan nincsen különbség a nemek közötti, de az életkor előrehaladtával a férfiak előnyre 

tesznek szert. Ugyanakkor azt is megállapították, hogy a mentális folyamatoknak van fontos 

szerepük a téri képességek terén. Karádi (2004) azt állapította meg, hogy a nemek közötti 

különbségek mögött az eltérő kognitív stratégiák állnak. Hegarty – Waller (2005) téri 

vizuális képességet a gondolkodási stratégiákon keresztük közelítette meg. Kutatásukban 

arra keresték a választ, hogy az alanyok a kognitív feladatok megoldása során hogyan 

képezik le és manipulálják a téri információkat. A mentális forgatás végrehajtásának 

sebességét Shepard és Metzler (1971) vizsgálta kocka és zászlóforgatásos tesztek 

segítségével. Azt állapították meg, hogy minél nagyobb szögben kell az adott objektumot 

elforgatni, az alanynak annál több idő kell a mentális műveletek végrehajtásához.  

Több kutató foglalkozott a téri vizuális képesség komponenseinek – más néven 

faktorainak – azonosításával.  Linn és Petersen (1985) korábbi empirikus kutatások 

eredményeit felhasználva különítette el a téri képesség főbb komponenseit és bemutatták, 

hogy a téri képességmérő tesztek mely feladatai alkalmasak az adott összetevő mérésére.  A 

meghatározott komponensek téri észlelés, mentális forgatás és téri leképezés. Thurnstone 

(1938) kutatási eredményeit újra feldolgozva Lohman (1979) három fő és négy alacsonyabb 

szintű komponenst határozott meg. A fő komponensek: térbeli kapcsolatok, térbeli 

elhelyezkedés és a leképezés. Az alacsonyabb rendű komponensek: zárási sebesség (a 

befejezetlen vizuális ingerek párosítása a hosszútávú memóriában lévő reprezentációjával) 

és a vizuális memória. Caroll (1993) kognitív képesség összetevőit vizsgálta faktor-

analízissel, melynek során a téri képességek tekintetében elkülönítette a térbeli leképezés, a 

térbeli elhelyezkedés, a zárási sebességet és rugalmasságát, az észlelést és az észlelési 

sebességet.  

A kutatásokból látható, hogy általában vagy életkori sajátosságokhoz, vagy 

nemekhez viszonyították a független változókat. A téri képességek és a gondolkodás típusok 

minősége közötti összefüggés feltárása eddig nem volt kutatások tárgya.  
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2.3. A probléma alapú tanulás-tanítás 

A mérnöki feladatok olyan műszaki problémák, melyek nem azonosíthatók egyértelműen, 

a rendelkezésre álló információ hiányosak és lehetnek félrevezetők is. Minden szakmai 

probléma nyílt végű, számos megoldási változat készíthető (SHARP, 1991). Ezek a szakmai 

problémát meghatározó tulajdonságok szinte azonosak a később részletesen is bemutatásra 

kerülő, a probléma alapú tanuláshoz szükséges problémák jellemzőivel. A 

problémamegoldás folyamata és a mérnöki tevékenységek – például a tervezés – lépései 

nagyon hasonlók egymáshoz (WILLIAMS – WILLIAMS, 1994). Kézenfekvő, hogy a műszaki 

szakképzésben a probléma alapú tanulás kerüljön az előtérbe.  

1968-ban az American Society of Engineering Education a mérnöki képzés célját két 

pontban határozta meg: az alapozó ismeretek elsajátítása, valamint az alapvető 

kompetenciák fejlesztése a megértésen és az alkalmazáson keresztül.  (WALKER és mtsai, 

1968) Az 1970-es évektől kezdve egyre többet foglalkoznak a fejlett országok kutatói (előbb 

Kanadában, majd az USA-ban, később Nyugat és Észak Európában is) a gyakorlatiasabb 

igényű probléma alapú tanítással (Problem Based Teaching, PBT), tanulói szemszögből 

megközelítve: a probléma alapú tanulással (Problem Based Learning, a továbbiakban: PBL). 

A hazai szakirodalom a Problem Based Learning kifejezést a probléma alapú tanítással 

azonosította, de a jelen kutatásban fontos szerepet kapott a tanulói aktivitás, a tanulók 

részproblémákra adott válaszaihoz való tanári alkalmazkodás, amit a probléma alapú tanulás 

megnevezés fejez ki a legjobban. Ezért a továbbiakban PBL alatt a probléma alapú tanulást 

kell érteni.  

A probléma alapú tanulás részletes ismertetése a 4. fejezetben kerül bővebb 

kifejtésre.  
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3. A kutatás hipotézisrendszere 

3.1. Kutatási kérdések 

A kutatás központi kérdései egyrészt az alkalmazandó probléma alapú tanulási modellre, 

másrészt a szakmai gondolkodás összetevőire és a kapcsolódó képességekre vonatkoznak.  

• Hogyan kell átalakítani a probléma alapú tanulás módszerét, hogy az alkalmazható 

legyen a középfokú építőipari és földmérés ágazati szakképzésben? A probléma alapú 

tanulásnak számos hibrid változatáról tesz említést a szakirodalom. A legtöbb 

esetben azonban csak az egyetemi alkalmazását ismertetik. Az egyetemeken tanulók 

már rendelkeznek azokkal a tanulási és önszabályozási képességekkel, melyeket a 

tanulási módszer megkíván. Ezekkel a képességekkel a középfokú szakképzés 

kezdetén még nem rendelkeznek a tanulók, így az alkalmazandó módszer nem 

építhet a tanulók már meglévő információfeldolgozási, rendszerezési és tanulási 

tapasztalataira.  

• Hogyan lehet a módszert úgy kidolgozni, hogy a szakképzés kezdeti fázisában a 

tanulók önszabályozó tanulása és az információkeresés hatékonyságának növelése is 

megvalósuljon. A módszer kidolgozásánál figyelembe kell venni azt is, hogy a 

tanulók a képzés kezdetén nem rendelkeznek szakmai előismeretekkel és 

tapasztaltokkal, csak általános ismereteikre lehet építeni.  

• Ezért meg kell vizsgálni, hogy a képzés mely szakaszában lehet bevezetni a probléma 

alapú tanulás módszerét és hogyan lehet megfeleltetni egyúttal az életkori 

sajátosságoknak is? A tanulók a Z generáció jellemzőit hordozzák a tanulási 

módszereikben is. Ez megjelenik a kommunikációs szokásaikban, valamint 

készségszinten használják az IKT eszközöket, azonban nem alkalmazzák a tanulók 

az IKT adta lehetőségeket a tanulásban (információkeresés).  

• Meg kell határozni, hogy mely módon lehet bevonni az IKT eszközöket a képzésben, 

hogy az segítse a szakmai kompetenciák kialakulását.  

• A probléma alapú tanulás, mint tanulási módszer egyetemeken történő alkalmazása 

során a legtöbb esetben átalakították a tanulás intézményi kereteit is. Ez 

szakgimnáziumok esetében nem lehetséges. Kötöttséget jelent a központi program 

és a kerettanterv. A köznevelési és szakképzési törvények, kerettantervek és központi 

programok kötelező elméleti és gyakorlati óraszámban határozzák meg a képzés 
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kereteit. További korlátozást jelent az iskolák napirendje, az órarend és a pedagógiai 

és szakmai programban az iskolák által meghatározott elvek. Vizsgálandó, hogy 

ilyen szervezeti korlátok között hogyan lehet alkalmazni a probléma alapú tanulás 

módszerét.  

• A gondolkodás egy összetett folyamat, melyet korábbi kutatások összefüggéseiben 

nem vizsgáltak, csak egy-egy komponensét. Ilyen kutatás volt Csapó Benő induktív 

gondolkodásra, Molnár Gyöngyvér problémamegoldó gondolkodásra, Nagy 

Lászlóné analógiás gondolkodásra irányuló vizsgálata. De nem jelenik meg egyetlen 

kutatásban sem, hogy ezek a gondolkodási folyamatok milyen hatással vannak 

egymásra. A kutatás első lépéseként azt kell megválaszolni, hogy a szakmai 

gondolkodás milyen összetevőkre bontható. Milyen módszerrel lehet hatékonyan 

mérni a szakmai gondolkodás minőségét és összetevőinek (analógiás, kritikai – 

reflektív, induktív, kreatív, problémamegoldó) fejlődését? Mely összetevő milyen 

mértékben fejlődik? A kutatás leginkább a problémamegoldó képességre koncentrál, 

de nem elhanyagolható a kritikai gondolkodás – szakmai kifejezéssel élve az 

önellenőrzés – mely a problémamegoldás egy részét képezi.  

• A műszaki szakképzésben az szakmai ismeretek elsajátításához elengedhetetlen, 

hogy a tanuló rendelkezzen téri képességekkel. A téri képességek hiánya gátolja az 

ismeretek befogadását és a meglévő ismeretek közvetítését (CSEPCSÉNYI, 2018). 

Hogyan befolyásolja a tanuló meglévő téri képessége a szakmai gondolkodást és 

problémamegoldást. A téri képességek mely összetevői elengedhetetlenek a szakma 

gyakorlásához.  

• A szakmai gondolkodás fejlesztése során az irányított problémamegoldással 

kiküszöbölhető-e a szakirodalomban a probléma alapú tanulás hátrányaként említett 

„visszafelé” gondolkodás.  

• A korábbi kutatások rávilágítottak arra, hogy a kreativitás fejlődéséhez időre van 

szükség. Ezt az időtartamot egyes kutatók 10 évre teszik, mely során az adott 

ismeretet ülteti át az egyén a gyakorlatba, hogy idővel eredményes alkotóvá váljon 

(CHASE – SIMON, 1973; utal GÁSPÁR 2010; ERICSSON, 1996) Nincs információ olyan 

kutatásra vonatkozóan, amely azt vizsgálja, hogy az építőipari és földmérés ágazati 

szakmai képzés hogyan hat az egyén kreatív gondolkodására Kiegészíti-e az egyén 

kreativitásának fluenciáját, rugalmasságát vagy a hasonló szakmát gyakorlók 

körében az originalitását a szakmai ismeret vagy nincs hatással a szakmai képzés az 
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egyénre jellemző kreativitásra. A fő kérdés: létezik-e szakmai kreativitás, és ha igen, 

az milyen mértékben befolyásolja – tolja el – az egyén általános kreativitását.  

3.2. Hipotézisek 

A kutatás hipotézisei két témakört ölelnek fel: a problémamegoldó gondolkodást és a 

műszaki tevékenységeknél elengedhetetlen téri képességeket, illetve a közöttük feltárható 

kapcsolatot. Tényként kell kezelni, hogy a téri képességek minősége – a műszaki területeken 

feltétlenül – befolyásolja a problémamegoldást (BABÁLY – KÁRPÁTI, 2015), ezért inkább 

annak feltárására kell törekedni, hogy a vizsgált ágazatok esetében mely téri képességek 

kapnak nagyobb szerepet a szakma elsajátítása és gyakorlása során. A problémamegoldás a 

műszaki tevékenységek központi eleme, melyhez nemcsak a problémamegoldó gondolkodás 

szükséges. Azt kell megvizsgálni, hogy a tanulók mely gondolkodási módszert alkalmazzák, 

a komplex szakmai gondolkodásuk összetevői milyen mértékben fejlődnek. A vizsgált 

változóktól függetlenek azok a hipotézisek, melyek magára a probléma alapú tanulásra 

vonatkoznak.  

Gondolkodásra vonatkozó hipotézisek 

• A problémamegoldás és a szakmai problémamegoldó gondolkodás a szakmai képzés 

során kimutathatóan fejlődik.  

o A fejlődés független attól, hogy a tanuló földmérés vagy építőipar ágazatban 

tanul.  

o A vizsgálati csoport tagjainak szakmai problémamegoldó gondolkodása 

nagyobb mértékben fejlődik mind az építőipar mind pedig a földmérés ágazat 

esetén, mint a kontrollcsoport tagjaié. Mivel a tanulók bemeneti képességei 

eltérők, ezért a kutatásban a feltételezett fejlődésben bekövetkezett változás 

vizsgálata releváns.  

o A szakmai problémamegoldó gondolkodás fejlődése a földmérés ágazatban 

tanulók esetében nagyobb mértékben fejlődik. Ennek a feltételezésnek az 

alapja a központi program szakmai tananyagtartalmának évfolyamok közötti 

eloszlása. A földmérés ágazat esetében már az első évfolyamtól megjelennek 

a konkrét szakmai ismeretek, míg építőipar ágazat esetében – mivel több 

szakmát ölel fel: magasépítő, útéptő, vasútépítő, hídépítő és vízépítő – az első 

két évfolyamon a tanulók általános építőipari ismeretekre tesznek szert.  
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• A szakmai problémamegoldáshoz a gondolkodási módszereket váltogatni, egymással 

kombinálnia kell a tanulóknak.  

o A probléma alapú tanulással tanulók képesek a gondolkodási módszereket a 

problémához illeszkedően és önállóan alkalmazni a problémamegoldás 

során, ezáltal hatékonyabban (kevesebb lépésben, és kevesebb mellékvágány 

beiktatásával) oldják meg a szakmai feladatokat, mint hagyományos 

módszerekkel tanuló társaik  

o Feltételezhetően a tanulók kritikai és problémamegoldó gondolkodása 

fejlődik a legnagyobb mértékben.  

• Ismeretlen szakmai probléma megoldásában a probléma alapú tanulási módszerrel 

tanulók jobb eredményeket érnek el, mint más módszerrel tanuló társaik.  

o A probléma alapú tanulás módszerével tanulók eredményesebben oldják meg 

az összetett szakmai feladatokat, és képesek hatékony megoldási tervet 

kidolgozni, a problémát részproblémákra bontani.  

o Ezzel szemben a kontrollcsoport tagjai az iskolai kontextusban 

megfogalmazott feladatok esetében sikeresebbek. 

Téri képességekre vonatkozó hipotézisek 

• A vizsgált ágazatok közös jellemzője, hogy a szakmai feladatok megértése, a 

szakmai ismeretek közvetítése nem jöhet létre téri képességek nélkül. A téri 

képességek hiánya meggátolja a probléma megértését, a problémára adott válasz 

érhető közlését. A vizsgált ágazatok tekintetében a problémamegoldás sikeressége 

függ a tanuló téri képességének minőségétől. A téri képességek és a szakmai 

problémamegoldás között van kimutatható kapcsolat. 

• A téri képességek és a téri problémamegoldás terén fejlődés, a téri képességek 

átalakulása következik be a tanuló szakmai tapasztalatának növekedésével.  

o A tanuló szakmai tapasztalata és a tanult téri képességek között van 

kapcsolat. Minél nagyobb egy tanuló szakmai tapasztalata, annál jobbak a 

tanult téri képességei is.   

o A szakmaspecifikus tanult téri képességeket a 10.1. melléklet által bemutatott 

téri vizuális képességek összetevői alkotják, ágazatonként eltérő 

kombinációban. Ezek a kombinációk az ágazatra vonatkozó tanult téri 

képességek vizsgálatánál kerülnek bővebb kifejtésre.  
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o Építőipar ágazat esetén azok a téri képességek fejlődnek jobban, melyekhez 

kevesebb tanult téri képesség összetevőt kell a tanulónak a probléma 

megoldása során mozgósítani.  

o Mindkét ágazat esetében a szakmai főfeladatok a tanult téri képességek 

egymástól eltérő kombinációjának meglétét kívánja meg.  

o Földmérés ágazat esetében a tanulók jobb eredményeket érnek el a 

tájékozódás és a felmérést szimuláló problémák megoldásánál, mint a 

koordinátáival adott pontok adott térben való megjelölésével.  

A kreativitással kapcsolatos hipotézisek 

• A kreativitás komponenseit Guilford (1950) és Torrance (1974) már elkülönítette 

egymástól, de ezek további elemekre való bontása vált szükségszerűvé a 

problémamegoldó gondolkodás vizsgálatának szempontjából. A kreativitást fel lehet 

bontani egymástól jól elkülöníthető komponensekre. Így feltételezhetően megjelenik 

a hasonlóság, a stratégia kitalálás és a problémára adott megoldási lehetőségek 

kidolgozása, mint kreativitás komponensek.  

• A kreativitás komponensei között vannak kimutatható összefüggések, az egyik 

komponens alapján lehet következtetni egy másik jelenlétére és minőségére.  

• Bredács (2012) a művészeti képzésben résztvevők kreativitását vizsgálva arra az 

eredményre jutott, hogy a fluencia, az originalitás és az elaboráció szakmaspecifikus 

jellegeket mutat. Ezért feltételezhető, hogy az építőipar és földmérés ágazati tanulók 

esetében is lesz kimutatható különbség a kontrollcsoporthoz és egymáshoz képest is. 

Van kimutatható különbség a szakmát tanulók és a szakmai képzésben nem résztvevő 

tanulók kreativitásának fluenciája között. 

• A hipotézist arra a megfigyelésemre alapoztam, hogy a szakmai ismeretek és 

tapasztalatok megszerzésével a tanulók gondolkodása eltolódik és egyben beszorul a 

tanult szakmára jellemző gondolkodásmód és alkalmazott algoritmusok közé. E 

keretek közül Egy másik szakterületi probléma megoldására is jellemzően az addig 

tanult szakterületre jellemző megoldásokat próbálják meg alkalmazni. Vagyis az 

azonos jellegű problémákra a már megtapasztalt megoldást választják: a hétköznapi 

esetekben inkább a szokványos megoldások mellett döntenek, viszont a szakmai 

problémákra kifejezetten szakmai megoldásokat választanak. Az általános és 

szakmai kreativitás szignifikánsan elkülöníthető egymástól. 
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A tanulási módszerre és az értékeléssel kapcsolatos hipotézisek 

• A tananyagszerkezet átstrukturálása nélkül is lehetséges a probléma alapú tanulás 

kivitelezése a középfokú szakképzésben.  

• A kidolgozott szakmai gondolkodásra és problémamegoldásra irányuló tesztek 

segítségével megbízható becslés adható a tanulók gondolkodásának változásáról – 

fejlődéséről.   

Átfogó hipotézisek: 

• Minél nagyobb az egyén kreativitásának fluenciája, annál hatékonyabban old meg 

problémákat. Ami abból fakad, hogy a számtalan válaszlehetőség közül ki tudja 

választani az adott műszaki probléma szempontjából legideálisabb megoldási 

lehetőséget és képes megoldási stratégiát felállítani.  

• A komplex szakmai gondolkodás egyik gondolkodási képesség összetevője képes egy 

másik gondolkodási képesség összetevőt gyengíteni vagy erősíteni.  
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4. A problémaalapú tanulás modelljei 

A szakmai problémák hatékony megoldására és az ehhez szükséges gondolkodás 

fejlesztésére a probléma alapú tanulás (továbbiakban PBL) mint tanulási módszer a 

legalkalmasabb az építőipar és földmérés ágazatok tekintetében a hagyományos tanulási 

módszerek alkalmazása mellett. A hazai szakképzésben eddig az elméleti órák keretében 

túlnyomó többségeben a frontális oktatás valósult meg, de egyre inkább teret nyernek a 

különböző kooperatív technikák is. Ugyanakkor a gyakorlati képzés már konkrét szakmai 

részproblémák megoldására irányul, így előtérbe kerül a problémamegoldás mint tanulási 

eszköz, de nem épült be a szakgimnáziumi oktatásszervezés keretei közé.  

A PBL-t az 1950-es években alkalmazták először orvostanhallgatók körében, mai 

változatát az 1970-es években fejlesztették ki a kanadai McMaster egyetemen szintén 

orvostanhallgatók képzésére (HUNG – JONASSEN – LIU, én.). Ma már számos változata létezik, 

ezek alapját Barrows és Tamblyn dolgozta ki az 1980-as években. A módszer kidolgozóinak 

az volt a célja, hogy a tanulókat felkészítse a munkahelyi körülmények közötti 

problémamegoldásra, a dinamikusan változó feladatokra való reagálásra. Ezeket az új 

célokat azonban nem lehet elavult módszerekkel megvalósítani (LEHMANN, 1963). A 

probléma alapú tanulás, mint módszertan leginkább a felsőoktatásban jelent meg. Az 

egészségügyi képzésben (NEWMAN, 2004a, 2004b; SZÖGEDI, 2012), a zeneoktatásban 

(LACZÓ, 2002) a pszichológia-oktatásban (GÁSPÁR, 2013), a szociális felsőoktatásban 

(BARÁTH, 2012), tanárképzésben (BRIDGES – HALLIGER, 1992, DUFFY, 1994), a gazdasági 

oktatásban (MOLNÁR, 2004a, 2004b; MILTER – STINSON, 1994), mérnökképzésben (SHARP, 

1991; HADGRAFT, 1992; ROGERS – MORGAN, 1998; MILLS – TREAGUST, 2003; PERRENET és 

mtsai, 2000). A középiskolai oktatásban való alkalmazását az építőipar ágazati 

szakképzésben Csepcsényi – Bredács (2016) mutatta be tanulmányában. 

A gazdag szakirodalom ellenére Magyarországon ezek a megközelítések még ma is 

újkeletűnek számítanak. A megjelent tanulmányok a módszer bemutatásával (MOLNÁR, 

2005b; UTECHT, 2003; SZÖGEDI, 2012; TÓTH, 2002) és annak kivitelezésével (TÓTH, 2002; 

OBERMAJER-KOVÁCS – MAGYAR, 2012) foglalkoznak a legtöbb esetben. A probléma alapú 

tanulás egyre szélesebb körű elterjedéséből eddig kimarad a középfokú szakképzés, noha ez 

a módszer lenne a legkézenfekvőbb, hogy a tanulókat a későbbi munkavégzésre felkészítse.  
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 PBL egy komplex fogalom, tekinthető: 

- a tananyag átstrukturálásának, ahol a tanulást a probléma megoldása motiválja 

(BOUD – FELETTI, 1991),  

- oktatási módszernek mely során a tanuló kritikai gondolkodása fejleszthető életszerű 

probléma megoldásával (DUCH, 1995), ahol a problémát kontextusként alkalmazzák 

a problémamegoldó gondolkodás fejlesztésében és az új ismeretek megszerzésében. 

A PBL folyamata magába foglalja a szerzett információk tanulók általi értékelését 

is. (BARROWS, 1986) 

- oktatási stratégiának, ami megalapozza az aktív tanulást. A PBL új ismeretek 

elsajátítására ösztönöz, a tanulónak lehetősége van, hogy aktív részese legyen a 

tanulási folyamatnak a csoporttagok aktív segítségével és a visszacsatolással. 

(WILKERSON – FELETTI, 1989) Nagyobb a tanuló felelőssége, hogy mit és hogyan 

tanul meg. Előtérbe kerül az önszabályozó tanulás. (BLUMBERG – MICHAEL 1992) 

- tanulási környezetnek, ahol a tanári szerepkör is átalakul (UTECHT, 2003).  

- tantervnek, mely alapja az autentikus probléma (NEUFELD és mtsai, 1989), ahol az 

ismeretek elsajátításának és alkalmazásának a módszere a problémák elemzésén 

alapul. A tanterv alapját képező problémák tematikus egységekbe szerveződnek. 

(WALTON – MATTHEWS, 1989) 

 

A sokrétű és számos tudományterületen történő PBL alkalmazásból adódóan több 

hibrid módszer jött létre (MOLNÁR, 2005b). Jelen kutatás kapcsán a probléma alapú tanulást 

az ismeretek alkalmazásának és az együttműködő-készség fejlesztésének módszereként kell 

értelmezni, melynek célja a tanuló felkészítése a munkahelyi problémák megoldására a 

dinamikusan változó munkakörülmények között. Mindez egy olyan tanulóközpontú tanulási 

környezetben történik, ahol a tudás életszerű, rosszul definiált probléma megoldása során 

aktív tanulással keletkezik. A módszer lehetőséget nyújt, hogy a tanuló a mai tanítási 

gyakorlatban megszokott algoritmusok és rutinok begyakorlása helyett tudásintenzív 

problémahelyzetek megoldásával (MOLNÁR, 2005b) tegyen szert a hasznos tudásra. A 

rutinok és az algoritmusok azonban nem hanyagolhatók el a tanulási folyamat során. Egyik 

szakirodalom sem tér ki arra, hogy a problémamegoldás során alkalmazott eljárásokat csak 

akkor tudja a tanuló sikeresen végrehajtani, ha azokat előtte – akár egy másik probléma 

kapcsán – rutinná alakította át (begyakorolta analóg problémák segítségével). A problémából 

rutinná való átalakulást a tanuló megszerzett tapasztalatai és ismeretei katalizálják. Az 

átalakulás során a probléma megoldásával szerezett tapasztalat beágyazódik a meglévő 
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ismeretek közé és tudássá alakul át. A probléma alapú tanulás a tacit és az implicit tudást 

explicit tudássá alakítja át (TYNJÄLÄ, 1999: 361), így a tanuló a tudását a probléma 

megoldásán keresztül nemcsak bővíteni képes, hanem rendszerezett formában megjeleníteni 

és továbbadni.  

A probléma alapú tanulás számos előnyét ismerteti a vonatkozó szakirodalom. A 

tanulók önállóbbá válnak: ez az információk megszerzésére, ötleteik elmondására, a 

vitakészség és a kérdezési technikák fejlődésére egyaránt vonatkozik. A PBL módszerrel 

tanulók szélesebb körű ismereteket sajátítanak el, többféle forrásból származó információkat 

használnak fel a problémamegoldás során, mint hagyományos módszerekkel tanuló társaik. 

Elkötelezettek a megoldás iránt, és hogy ismeretekre tegyenek szert. (WILLIAMS, 1992; 

BLUMBERG – MICHAEL, 1992) Vernon és Blake (1993) kutatásának középpontjában a 

tanulók motiváltsága állt. Azt állapították meg, hogy a PBL módszerrel tanulók 

motiváltabbak, gyakoribb a csoporttagok közötti interakció és hatékonyabban keresnek 

információkat. A PBL segíti a tanulót, hogy képes legyen az információkeresés és 

feldolgozás, adatelemzés kihívásaira válaszolni, amelyek magasabb szintű gondolkodási 

készségeket igényelnek. (PASSIG, 2003) A tanulóknak a problémamegoldó folyamatban fel 

kell ismerniük az adott problémát, különböző gondolkodási és cselekvési műveleteket kell 

végezniük, információkeresési és problémamegoldási alternatívákat kell kidolgozniuk, sőt a 

metakogníciójuk is fejlődik (FALUS, 2001; CSEPCSÉNYI – BREDÁCS, 2016). A probléma 

felismeréséhez ki kell válogatni az információ-halmazból a problémára vonatkozó tényeket, 

meg kell állapítani, hogy mi hiányzik az ismeretek, vagy a megoldási módok közül, ötletekre 

van szükség, majd cselekvési és ellenőrzési terveket kell készíteni. Számos kutatás 

kimutatta, hogy a PBL-lel tanulók jobbak a tudás alkalmazásában és fejlettebb a 

problémamegoldó képességük, jobban emlékeznek és hatékonyabban hívják elő korábbi 

ismereteiket. Az információk feldolgozottsága nagyobb mértékű és jobban előkészített az 

alkalmazásra. Viszont a tudásteszteken jóval gyengében teljesítettek, az ismeretek 

elsajátítása nem kellő mélységű. A tudásteszteken azok a PBL tanulók értek el jobb 

eredményt, ahol a módszer irányított változatát részesítették előnyben (BLUMBERG – 

MICHAEL, 1992). A PBL módszerrel tanuló medikus tanulók körében végzett kutatások 

megállapították, hogy az ismeretek és azok előhívásának folyamata a felsőbb évfolyamok 

esetében volt hatékony a szokásostól eltérő szituáció esetén. Szintén meghatározó volt a 

tanuló évfolyama a problémamegoldás szempontjából fontos információk kiválasztásában 

és a meglévő ismeretek előhívásában (CLAESSON – BOSHUIZEN, 1985). Ebből arra lehet 
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következtetni, hogy az információk kezelésében és alkalmazásában fontos szerepe van a 

tanulók évfolyamának és ezzel együtt a szakmai tapasztalatának.  

A magyar nyelvű szakirodalom legtöbb esetben a csak az előzőekben ismertetett 

előnyöket és fejlődési lehetőségeket ismerteti. Nem említik a módszer alkalmazásának 

buktatóit, az alkalmazás feltételeit. A kutatók elismerik a módszer információ 

feldolgozásának és alkalmazásának hatékonyságát, de kevés figyelmet fordítanak arra, hogy 

a félrevezető információk és következtetések korrigálása időigényes feladat. A PBL tanulók 

esetében nem mindig a megfelelő tudás alakul ki (PERRENET – BOUHUIJS – SMITS, 2000). A 

tanulói motivációra a hosszadalmas problémamegoldás negatívan hat, főleg akkor, ha a 

tanuló elakad a megoldás folyamatában és nem jut hasznos segítséghez melyet csak a tanár 

képes számára biztosítani. A félrevezető következtetések miatt a tanulók kevésbé képesek 

előremutató lépéseket tenni a problémamegoldásban, nagyobb arányban vonnak le hibás 

következtetéseket és határozatlanok a megoldásban való továbbhaladáshoz szükséges 

döntéseket illetően (PATEL, 1991). A kezdő problémamegoldók tesznek több hátramutató 

lépést és vétenek hibákat a problémamegoldás során a rutinos problémamegoldó 

szakértőkkel szemben (GILHOOLY, 1990). Patel és mtsai (1991) megállapították, hogy a PBL 

módszerrel tanulók nem fejlesztenek ki kognitív alapot az ismeretszerzéshez, ugyanakkor a 

logikus gondolkodás terén is hátrányban vannak a más módszerekkel tanulókkal szemben. 

A gondolkodási és egyéb képességek fejlődését a tanulók visszafelé gondolkodása7 gátolja. 

Szintén ez a gondolkodási technika hátráltatja a probléma-adottságok és a megfelelő lépések 

közötti kapcsolat felismerését és megtanulásának valószínűségét (GILHOOLY, 1990).  

A probléma alapú tanulás ezen hátrányai gátolják, hogy a műszaki képzés teljes 

folyamatában alkalmazható legyen eredeti formájában. A mérnököknek alkalmazniuk kell a 

tanulmányaik alatt megszerzett ismereteiket a problémamegoldás során, melyet nem iskolai 

kontextusban kell végrehajtaniuk. Ez a PBL mögötti konstruktivista filozófiából fakad 

(PERRENET – BOUHUIJS – SMITS, 2000). A szerzőhármas valószínűleg az iskolai 

kontextusban megszerezett tudás és az életszerű problémahelyzet közötti ellentmondás 

alapján tette ezt a megállapítást, annak ellenére, hogy Lebow 1993-ban felállította a 

konstruktív oktatás elveit, melyek nagyon hasonlítanak a PBL elveihez. Az ellentmondás 

abból fakadhat, hogy a konstruktivizmus elvei alapján a tanulási célnak egyértelműnek kell 

lennie, míg a PBL nem képes egzakt módon meghatározni előre, hogy a tanulók milyen 

 
7 A visszafelé gondolkodás azt jelenti, hogy a tanulók az ismeretlenből indulnak ki és keresik azokat az 

adatokat, melyek a megoldáshoz vezetnek. A hagyományos módszerrel tanulók viszont az adott adatok alapán 

határozzák meg a további lépéseket. Ebből fakad a PBL tanulók logikus gondolkodás terén megjelenő hátránya.  
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ismereteket fognak a problémamegoldás során elsajátítani. Ezért a középfokú szakképzésben 

a PBL alkalmazásánál nagy felelősség hárul a tanárra.  

A rejtett problémák kiküszöbölésére megoldás a tutor állandó jelenléte, illetve a PBL 

irányított változatának alkalmazása, melyről kevés szó esik a szakirodalomban – a hazai 

szakirodalom nem is említi. Az irányított PBL jól illeszthető a műszaki képzés 

sajátosságaihoz, kiküszöbölve a nem irányított PBL számos hátrányát. Az irányított PBL 

módszer során a probléma ismertetése olyan kérdéseket is tartalmaz, amelyek segítik a 

tanulókat a problémamegoldás során a döntéshozatali lépéseknél. Emellett az életszerű 

problémamegoldást egyszerű probléma megválaszolással végrehajtható programozott 

utasítások is segítik. Ezzel a tanuló a tanulási folyamat részévé válik. Lehetőség nyílik a 

tanár általi vezetésre és a visszacsatolásra is. A visszacsatolás informálja a tanulót, hogy a 

helyes választ adta-e a problémára. Helyes válasz esetén megerősítést kap a független 

gondolkodásban, helytelen válasz esetén információkat kap a korrigáláshoz (WALES – 

STAGER, 1972). Az irányítás mértékét befolyásolja a tanulók előzetes ismereteik és a 

problémamegoldás terén szerzett tapasztalataik. Az irányításnak a kezdő 

problémamegoldóknál van nagyobb jelentősége, ahol a probléma szakmai tartalmának 

megértése is nehézséget okoz, nemcsak az azonosítása és a megoldása.  

A PBL egyik fontos tényezője az életszerű probléma, mely a tanulási folyamat előtt 

ismertetésre kerül, így a tanuló felelős az ismeretanyag elsajátításáért A problémák 

kezeléséhez a tanulóknak szükségük van a kritikai gondolkodásra (BÁRDOSSY – DUDÁS – 

PETHŐNÉ – PRISKINNÉ, 2002), az ezt követő reflexiókra (SZIVÁK, 2010), a hipotézisalkotó, a 

szabálykövető, a valószínűségi és a kreatív gondolkodásformákra. A jól és a rosszul 

meghatározott probléma azonban más és más gondolkodási formát fejleszt. A rosszul 

megfogalmazottak jobban fejlesztik a problémák meghatározásának, pontosításának 

képességét, a kreatív gondolkodást és ezek mellett az „énesítést”, ezzel pedig a motivációt 

is. Rávilágítanak arra, hogy különböző természetű, illetve egyszerűbb / összetettebb 

problémák léteznek és ezekre több megoldás is található. Így a tanároknak a tanítás során jól 

és rosszul meghatározott problémával is szembesíteniük kell a diákjaikat, ahogy ezek a 

problémahelyzetekben a valóságban is előfordulhatnak. A jó probléma kiválasztásának és 

megfogalmazásának jellemzőit több kutató is megfogalmazta (MOLNÁR, 2001b, 2004, 2005, 

2014; SZÖGEDI, 2012; OBERMAYER-KOVÁCS – MAGYAR, 2012; BREDÁCS, 2015):  
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- Gyakorlatias és életszerű kontextusban van a valósággal.  

- Nem csak egyetlen magától érhető megoldása van, ezért fejleszti a kreativitást, 

illetve a hipotézisek felállítását is. 

- A problémák összetettsége segíti a tanulók csoportmunkáját, így nem egy tanuló 

viszi végig az egész probléma megoldását, ami meghatározza a csoport tagjai 

közötti interakciót és a csoportmunka intenzitását. A gyakorlatban ekkor a 

probléma nagysága és a ráfordítható idő egymással fordítottan arányos. 

- A feladat olyan sajátos szövegkörnyezetben kerül a tanulók elé, amely 

tartalmazhat a problémamegoldás számára fölösleges, zavaró 

többletinformációkat is. 

- Az ismeretek hiánya információgyűjtéssel pótlandó. 

- A probléma legyen nehezen átlátható, mert ez arra sarkallja a tanulókat, hogy a 

probléma ismertetésekor rendelkezésükre álló információkat rendszerezzék, 

további munkájukat megtervezzék, és folyamatos önellenőrzést végezzenek. 

- Segíti a magasabb rendű gondolkodási kompetenciák fejlődését, vagyis a 

probléma analizálása mély megértést, ezért könnyebb felidézést ad. 

- Stratégiai jellegű megoldásokat vár el.  

- A központi kérdése segíti a problémamegoldás célját megfogalmazni (azaz segíti 

a probléma és a tanulás célja közötti kapcsolat felfedezését).  

- Részproblémákra bontható (ez megfelel a releváns vizsgálandó témaköröknek). 

- A probléma legyen érdekes, esetleg kutatásra alkalmas. 

- A problémamegoldáshoz szükséges információk több forrásból, például 

számítógép használatával is kinyerhetők. 

A PBL másik lényeges eleme maga a problémahelyzet és a tanulási környezet. 

Problémahelyzettel akkor áll szemben a tanuló, ha a problémamegoldáshoz hiányzik 

valamilyen ismeret vagy a megvalósításhoz szükséges tudás (BREDÁCS, 2015). A tanult 

szakma kontextusában kell a tanulók számára a problémát megfogalmazni, mely 

tartalmazhat félrevezető, felesleges, a megoldás során zavaró többletinformációkat; az 

ismeretek hiányát a tanulóknak információgyűjtéssel kell önállóan pótolni. A probléma 

alapú tanulás a probléma felvetésével kezdődik. A tanulóknak kell felismerni és 

megfogalmazni a konkrét problémát, el kell dönteniük, hogy egyáltalán problémával állnak-

e szemben. A döntést megnehezíti, ha nem áll rendelkezésükre a probléma megoldásához 
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előzetes tudásanyag. Csoportokat alkotnak8, összegzik az addigi ismereteiket a problémáról, 

és ötleteket gyűjtenek, ami vonatkozhat hipotézisek felállítására vagy a probléma 

megoldására. Kidolgoznak egy megoldási tervet, majd kiosztják a feladatokat, ezzel 

szerepeket is felvállalnak, például: a cselekvő, aki összefogja a csapatot, kiosztja a további 

teendőket, koordinálja a csapat munkáját; a szkeptikus, aki megkérdőjelezi az elért 

eredményeket, illetve a tervezett teendőket, így sarkallja több változat kidolgozására és a 

részmegoldások ellenőrzésére a csoportot; a tanító, aki megmagyarázza az elért 

eredményeket és az összefüggésekre mutat rá. A csoportmunkában elkerülhetetlenek a viták, 

ezért a jól működő csoport egyik tagja magára vállalhatja a békítő szerepét. A feladatok és 

szerepek kiosztása után a tanulók külön-külön információkat gyűjtenek, majd közösen 

kiválogatják a szükségeseket, és összefüggéseket keresnek. Az információk alapján 

kidolgozzák a probléma megoldását, és érvekkel támasztják alá eredményeiket. A probléma 

alapú tanulás csak akkor teljes, ha a munka befejeztével a tanulók értékelik munkájukat, 

melynek legfontosabb kérdése, hogy megoldották-e a problémát, és valóban az eredeti 

problémára találtak-e megoldást (MOLNÁR, 2005b). A módszer akkor működik jól, ha a 

diákok a problémamegoldás közben egymást tanítva haladnak előre, ami kedvezően hat a 

tanító és a tanított diák munkájára is.  

A PBL, mint tanulási módszer már bizonyított a felsőoktatásban (Maastricht, 

Aalborg, York, Delaware, Debrecen) ahol a rugalmas oktatásszervezési keretek lehetővé 

teszik a klasszikus PBL alkalmazását. Ugyanakkor a hazai szakgimnáziumi képzés 

oktatásszervezési keretei igen kötöttek: A tanítási nap tanórákra bomlik fel, melyek általában 

egyszer negyvenöt percet vesznek igénybe. Ezt a rutint csak nehezen lehet átalakítani, hogy 

megfeleljenek a PBL időbeosztásának. A szakgimnáziumi időbeosztást megkötik a 

kerettantervek által előírt óraszámok, de a tantárgyfelosztás és órarendkészítés kérdései sem 

elhanyagolhatók. Ezért szükségesnek tartottam a kutatásomhoz egy olyan modellt felállítani, 

amely már működő gyakorlatokon alapul, de alkalmazható a magyar középfokú szakképzés 

keretei között és figyelembe veszi a tanulók előzetes problémamegoldó kompetenciáit vagy 

annak hiányait is. Tanulmányoztam a külföldi jó gyakorlatokat, elemeztem a vonatkozó 

szakirodalmakban leírt előnyöket és hátrányokat (2.3. fejezet), valamint a PBL hibrid 

módszereit végül pedig kialakítottam egy olyan modellt, amely egy tanulási ciklusra, azaz a 

 
8 A mai hazai oktatási gyakorlatban előtérbe kerültek a kooperatív tanulásszervezési módszerek, mely közé 

sorolják a PBL-t is. A kooperatív módszerek előnyei így a PBL módszerben is érvényesülnek. A hazai 

szakirodalom alapján a probléma alapú tanulás csoportos tanulási módszer. 
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szakgimnáziumi keretek között négyéves időtartamra vonatkozik, de beépítettem az ötödik, 

szakképző évfolyamon való alkalmazásának lehetőségét is.  

A fejezet célja megvizsgálni, hogy a bevált felsőoktatásban alkalmazott módszerek, 

a szakirodalom és az előkutatás alapján melyek azok a sarkalatos pontok és lehetséges 

megoldások, melyek alapján a szakgimnáziumi modell megalkotható. Az összehasonlító 

elemzés szerkezetét a 4.1. ábra mutatja be.  

 

 

 

4.1. ábra: A szakgimnáziumi PBL modell kialakításának folyamata (forrás: saját ábra)  
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4.1. Felsőoktatási modellek 

A középfokú szakképzésben nincsen olyan kész modell, amelynek egyszerű adaptálásával 

lehetett volna a kutatást elvégezni. Szükséges volt a felsőoktatási modellek tanulmányozása 

a szakgimnáziumi modellhez megfelelő hibrid PBL modell kiválasztásához és szerkezetének 

megalkotásához. 

A probléma alapú tanulás módszerét a kanadai McMaster egyetemen az 1960-as évek 

óta sikeresen alkalmazzák az orvosképzésben. A tanulás célja nem az volt, hogy megoldják 

a problémát, a probléma csak az eszköz, mely segíti a tanulókat a szükséges ismeretek 

azonosításában. A problémák köré épített tanterv az orvosok munkafolyamatait hivatott 

modellezni.  

A hollandiai Aalborg egyetem (1974-től) mérnöki tudományok tanszékén hasonlóan 

fontos szerepet kap a probléma. A tanulásszervezés fő jellemzője minkét egyetem esetében, 

hogy az egyes témakörök – melyek a tanulás keretei – a problémák köré szerveződnek. Az 

alkalmazott modellt a 4.1.1. ábra mutatja be. A probléma megismerését követő 

problémamegoldás során a tanulók terepgyakorlattal, kísérletekkel és hagyományos 

tanulással sajátítják el a tananyagot szakirodalom és egyéb forrásból származó információk 

segítségével. A megszerzett ismeretanyagot a problémamegoldás érdekében csoportmunka 

keretein belül dolgozzák fel. A problémamegoldás eredményeként egy beszámoló vagy 

dokumentáció készül a lehetséges megoldásról.  

 

 

 

4.1.1. ábra: Az Aalborg egyetem PBL modellje. (Forrás: KJÆRSDAM, F. – ENEMARK, S., 1994; idézi 

KOLMOS – FINK – KROGH, 2004) 

 

http://vbn.aau.dk/da/persons/finn-kjaersdam(2f6e0728-9a24-49d5-8d59-936201097cc0).html
http://vbn.aau.dk/da/persons/stig-enemark(3ead5a7f-0927-483c-8b3b-43cc5ec21255).html
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Az összehasonlításban szereplő további egyetemek nem dolgoztak ki saját PBL 

modellt, hanem a már bevált modelleket vették át más egyetemektől.  

4.1.1. A probléma alapú tanulás ciklusainak időtartama 

A legnagyobb eltérés az egyetemek között a probléma-egységek időtartamában van. Az 

1990-es években a McMaster egyetemen újragondolták az addig alkalmazott PBL módszert. 

Az új tanterv a COMPASS nevet kapta. Bevezetésének oka az volt, hogy a tanulókban nem 

alakult ki a szakmai fogalmi rendszer, tudományos ismereteik nem voltak megfelelők 

(NEVILLE – NORMAN, 2007). A hosszú klinikai eseteknél a tanulók nehezen tudták 

meghatározni a tanulási célokat. Az új tantervben az egyes klinikai problémák feldolgozása 

kéthetes ciklusokban történik. Az első hét hétfőjén a tanulók megismerik a problémát, 

kedden-szerdán megalkotják a hipotéziseket. A csütörtöki napon megtartják az első 

találkozót, melyen megbeszélik a feltételezéseket, majd a következő hétfőig tartó időszak a 

kritikai gondolkodás szakasza. A második héten csütörtökig elsajátítják a probléma 

megoldásához szükséges ismereteket, majd pénteken felvázolják a lehetséges megoldásokat 

és levonják a következtetéseket. Így lehetőségük van a tanulóknak évenként 14 témakörrel 

megismerkedni, mindezt úgy, hogy kihasználják az online tanulási környezet előnyeit is.  

Amíg a hosszú problémamegoldási időt a McMaster egyetemen hátrányként 

értelmezték és a problémák nagyságát, valamint kidolgozásának időtartamát csökkentették, 

az Aalborg egyetemen a 2010-ben kidolgozott változatban megmaradtak az öt hónapos 

problémamegoldó ciklusok, kiegészítve mikro-problémákkal. Az Aalborgi-i egyetemen a 

ciklusonkénti fő projektbe ágyazott probléma kidolgozása 3600 munkaórát vett igénybe.  

Az építészképzésben alkalmazott PBL-hez az ausztráliai Newcastle egyetemen 

(1985) a McMaster egyetem orvosképzésben használt modelljét vették át szinte 

változatlanul. Abból indultak ki, hogy az orvosképzésben használt felismerés-

diagnózisalkotás egyenértékű az építészetben alkalmazott fejlesztés-problémamegoldás 

folyamatával, ahol több elfogadható válasz is adható. A képzés első évében négy hetes 

ciklusokban dolgoztak ki előre meghatározott tervezési problémákat, a képzés további 

három évében tisztán probléma alapú tanulási módszert alkalmaztak a problémák egy-egy 

félévet öleltek fel. Az egyes szemeszterek alatt a tanulóknak a fő problémához kapcsolódó 

kisebb részproblémákat is meg kellett oldaniuk (MAITLAND, 1997). A képzés utolsó évében 

ötvözték a stúdió-alapú, a hagyományos és a probléma alapú tanulást. Így alakult ki az egész 

tanévet felölelő egyetlen tervezési feladat, ami a tanulás alapját képezte. A 
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problémahelyzetek valós tervezési feladatok voltak valós megrendelőkkel, melyeket 

építészekből álló vállalkozások választottak ki.  

 A dániai Delft-i egyetemen (1989) a hollandiai Limburg9 egyetem (BRIDGES, 2007) 

által alkalmazott modellt vezették be csupán hat hónapos előkészítés után. Az építészeti 

képzéssel foglalkozó PBL módszert alkalmazó egyetemek többsége egyetért abban, hogy a 

klasszikus PBL-nél megszokott probléma kidolgozási idő hosszú időtartama nem felel meg 

az építészképzés sajátosságainak, a szakmai képzéshez a rövidebb ciklusok jobban 

illeszthetőek. Így a Delft egyetemen a képzést két szakaszra osztották. Az első szakaszban 

12, egyenként hat hét időtartamú tanulási periódust alakítottak ki. Ezeket tematikus 

blokkoknak nevezték el (de GRAAFF – BOUHUIJS, 1993). A tematikus blokkok sorrendje 

előre rögzített volt. Mindegyik blokk egy témakörre koncentrált, ezen belül volt lehetőségük 

a tanulóknak a témakörhöz kapcsolódóan különböző eseteken dolgozni. A tematikus 

blokkok szerepe azt volt, hogy a tradicionális tanítást kiscsoportos PBL módszerrel váltsák 

fel. Minden csoport mellé rendeltek egy facilitátort, a tervezés időszakában pedig egy 

felügyelőt. A képzés második ciklusában a tantárgyak modulokba szerveződtek, melyek 

közül a tanuló a szakosodásának megfelelőket választhatja. A Delft-i egyemen a probléma 

alapú tanulás mellett a hagyományos tanulási módszer is megmaradt (de GRAAFF – 

COWDROY, 1997). Az utolsó tanévben teljesen előtérbe került a PBL, a tanulóknak ekkor 

kellett elkészíteniük a szakdolgozati tervet.  

 A Missouri egyetemen alkalmazott PBL modell eltér az eddig bemutatottaktól. A 

probléma alapú tanulást nem önállóan alkalmazták, hanem beépítették a több tanulási 

módszert ötvöző modelljükbe, mely sokkal több előnyt jelentett a tanulók számára. A modell 

első kipróbálása 2014-ben történt „Építőipari szerkezetek építőanyagai és építési 

technológiák” c. kurzus keretein belül. A kurzust két blokkra osztották, a probléma alapú 

tanulás csak az előkészítő egységek után következett a félév végén. A probléma alapú 

tanulás öt hetet vett igénybe (YILDIRIM – BAUR – LABOUBE, 2014). Ezzel elérték, hogy a 

tanulók egy időben kezelhetőbb, szűkebb keresztmetszetű problémával szembesültek, mely 

megoldásánál a lehetséges tévutak száma lecsökkent.  

 

 
9 A szakirodalom ebben a kérdésben nem egyértelmű. Más szakirodalmi ismertetések szerint a dániai egyetem 

a Maastricht egyetemen alkalmazott modellt vette át.  
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4.1.2. Előzetes fogalmi keret kialakítása 

A probléma alapú tanulás egyik sarkalatos pontja, hogy a problémamegoldó nem 

rendelkezik a megoldáshoz szükséges előzetes ismeretekkel, ez pedig vakvágányra is 

vezetheti a problémamegoldót. Ebből adódóan a kezdő problémamegoldók több hátramutató 

lépést tesznek, és több hibát vétenek a problémamegoldás során (GILHOOLY, 1990). A kérdés 

az, hogy a témakörhöz rendelt probléma megoldásához szükséges fogalmi keretet a képzés 

során mikor és hogyan lehet/kell a tanulóknak azt kialakítani. Ezt a problémát először a 

McMaster egyetemen ismerték fel. A tanulók a képzés első másfél évét a szakmára jellemző 

fogalmi keret kialakításával töltik, majd ezután lépnek a gyakornoki fázisba. A 130 hetes 

képzési periódusban a központi szerepet kiscsoportos PBL kapta, melynek során a tanulók 

témakörönként különböző légzőszervi, kardiovaszkuláris és hematológiai rendszerek körüli 

problémákat tanulmányozzák. A foglalkozások célja az, hogy a tanárok áttekintést adjanak 

azokról, területekről, ahol nehézségekbe ütközhetnek az ilyen fogalmakkal először találkozó 

hallgatók, majd ezután következhet a klinikai gyakorlat. 

Míg a McMaster egyetem tanterve a képzés első szakaszára helyezte a fogalmi 

rendszer kialakítását, addig az Aalborg-i egyetemen továbbra is megmaradtak a projektbe 

ágyazott probléma alapú tanulási blokkok. A blokkok tematikájához illesztették a problémát 

és az ahhoz szükséges ismeretek elsajátításához kurzusokat rendeltek. A kurzusok a 

szemeszter 50 százalékát tették ki a fennmaradó időt pedig a probléma alapú tanulásra 

fordították. A kurzus egy olyan tanulási modul, ahol a témakörhöz illeszkedő ismeretekre és 

kompetenciákra tesznek szert a tanulók. Az esettanulmány olyan kurzustípus, ahol a tanulók 

egy előre meghatározott problémával ismerkednek meg, ami egy életszerű helyzetet szimulál 

és rendelkezik egyértelmű megoldással. A projekt keretén belül a tanulók maguk kreálnak 

egy nyílt végű problémát, melyhez nekik kell kifejleszteniük a megoldást. Az első két kurzus 

során megvalósul a tananyag közvetítése és az ismeretanyag alkalmazása. A harmadik 

kurzus kiegészül egy mini PBL-lel, amin a tanulók a módszer sajátosságaival is 

megismerkednek. A tényleges probléma alapú tanulás a projekt megvalósítása során jön 

létre. Ezzel a tantervvel megvalósul, hogy az addig ismeretlen fogalmi rendszerről a tanulók 

áttekintést kapnak, kevesebb félrevezető információt vesznek figyelembe a 

problémamegoldás során, így könnyebben létrejön az új tudás.  

A Delft egyetem esetében a tematikus blokkokban a hagyományos tanulási módszert 

szinte teljesen felváltotta a PBL, csak abban az esetben tértek vissza a megszokott tanulási 

módszerekhez, ha a tanulók nem rendelkeztek a probléma megoldásához szükséges 
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előismeretekkel, hogy az adott komplex problémán dolgozzanak. A megszokott tervezési 

feladatokat felváltották a korlátozott volumenű tervezési problémák.  

4.1.3. Csoportok létszáma 

A PBL meghatározó tanulói munkaformája a csoportmunka. A problémát a tanulók 

csoportmunkában való együttműködés útján tudják csak megoldani. Az ideális 

csoportlétszám szakmánként és egyetemenként eltérő. A McMaster egyetemen a csoportok 

létszáma öt és kilenc fő között mozog, az ideális a hét fő, akárcsak a Newcasle egyetemen, 

ahol a McMaster egyetem modelljét vették át.  Ennél kisebb csoportokat preferálnak az 

Aalborg egyetemen: hat vagy hét fő alkot egy-egy csoportot, a képzés utolsó félévében 

gyakran két-három10 fő dolgozik az adott problémán (KOLMOS és mtsai, 2013). A missouri 

egyetemen a csoportok létszámát négy főben határozták meg.  

4.1.4. Tanulók és tanárok felkészítése a probléma alapú tanulás módszerére 

PBL módszer sikeres alkalmazásának feltétele, hogy a tanulók megértsék a tanulási módszer 

filozófiáját, birtokukban legyenek azoknak az ismereteknek, melyekkel újabb ismereteket 

tudnak elsajátítani. A McMaster és Aalborg egyetemek erre nagy hangsúlyt fektetnek. A 

McMaster egyetemen számtalan segédlet és kézikönyv áll a tanulók rendelkezésére, mely a 

módszer sajátosságait és a tanulók szerepkörét ismerteti, példákkal alátámasztva. Az 

Aalborg egyetemen még ennél is szigorúbbak a módszer elsajátításának követelményei. A 

képzés kezdetén nemcsak a módszer alkalmazására tanítják meg a tanulókat, hanem azokra 

az elemzési, adatgyűjtési és folyamatszervezési eljárásokra is, melyek szükségesek a 

probléma alapú tanulás sikeres alkalmazásához. Ezekről az ismeretekről a tanulóknak 

írásbeli vizsga keretében kell számot adniuk, melynek sikeres teljesítése a tanulmányokban 

való továbbhaladás feltétele is.  

A Delft-i egyetemen a tanulók számára nem volt felkészítés az új tanulási módszerről 

és annak alkalmazásáról. A programban résztvevő tanároktól várták, hogy a tanulókat az új 

tanulási technikával megismertessék a módszer kivitelezésének fázisában (BRIDGES, 2007). 

A Newcastle egyetemen a tanulók nehezen találták meg az egyensúlyt a tanulmányi 

területek és a probléma alapú tanulás között. A váltást különösen megnehezítette, hogy a 

hagyományos tanár-központú tanításfelfogás helyett a tanulóközpontú tanulásfelfogás került 

 
10 A felhasznált források között ellentmondás található: Egyéb források szerint az első években egy 

tanulócsoport 3-8, az utolsó évben pedig 1-2 tanulóból áll, de említenek 4-6 fős csoportokat is. 

www.slideshare.net/ryberg/2013-3-ryberg-ttpbl-workshop [2018. 02. 28.] 

http://www.slideshare.net/ryberg/2013-3-ryberg-ttpbl-workshop%20%5b2018
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előtérbe. Ehhez sem a tanárok, sem a tanulók nem kaptak megfelelő felkészítést. A tanárok 

részéről nagyfokú volt az ellenállás is az új tanulási módszerrel szemben.  

A Missouri egyetemen a félév során a PBL blokk megkezdésekor a tanulók írásos 

anyagot kaptak a tanulási blokk tanulási céljáról, a teljesítendő feladatról és a készítendő 

produktumról, a tervezési korlátokról, és az értékelés módszertanáról. Mivel egyetlen 

szemeszter egyetlen tantárgyáról van szó, ezek a tájékoztató anyagok elegendőnek 

bizonyultak a sikeres problémamegoldáshoz.  

 A sikeres alkalmazás másik személyi feltétele, hogy a csoportmunkákat figyelemmel 

kísérő tanárok is felkészültek legyenek a tanulási módszer alkalmazásának terén. A 

McMaster és Aalborg egyetemek számtalan segédletet és bevált probléma mintákat 

bocsátanak a tanárok rendelkezésére. Eltérés a tanári szerepfelfogásában van. Az Aalborg 

egyetemen a csoportmunkát és a problémamegoldást segítő tanár a Supervisor, aki a tanulók 

által kidolgozott projektjavaslatot jóváhagyja és figyelemmel kíséri a probléma 

kidolgozásának előrehaladását (KOLMOS – FINK – KROGH, 2005). A tanulók a szükséges 

ismereteket a kapcsolódó kurzusokon sajátítják el, így valóban csak a tanulói munka 

felügyeletére van szükség. A McMaster egyetemen inkább a tutor kifejezés terjedt el, de 

alkalmazzák a facilitátor megnevezés is. A tutor dolgozza ki a tanulók számára a problémát, 

aktívan részt vesz a megbeszéléseken, befolyásolhatja a problémamegoldás menetét a 

tanulók ismeretszintjének megfelelően. A tutor feladata az is, hogy megteremtse a megfelelő 

tanulási környezetet, meghatározza az elsajátítandó ismeretanyagot és figyelemmel kísérje 

a tanulási folyamatot. A Delft-i egyetem tanárai a módszertan elsajátításához a Limburg-i, 

Maastricht-i egyetemektől kaptak segítséget. Az építészeti fakultáns tanárainak képzése 

1990-ben kezdődött, mely alapján a résztvevők írásos segédletek is készítettek. Ezek 

iránymutatásként és a PBL filozófiájának ismertetéseként szolgáltak mind a tanárok mind 

pedig a tanulók számára. A Newcastle egyetemen a PBL módszerre való váltást nem követte 

a tanárok képzése. A tanárok esetében szerepkonfliktushoz vezetett, hogy egy szakterület 

helyett széleskörű – több szakterületet felölelő – ismeretekre lett volna szükségük. Ennek 

többen nem voltak képesek vagy hajlandó megfelelni, adaptálni a módszert és elhagyták az 

intézményt. Az intézményt elhagyó tanárokat olyan oktatókkal pótolták, akik képesek voltak 

a módszer multidiszciplinaritásának megfelelni és nagyobb volt az elkötelezettségük. 
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4.1.5. Az értékelés módszerei  

Tanulási módszertől függetlenül a tanulóknak a tanulási ciklus végén képesnek kell lenniük 

a megtanult ismeretanyagot a későbbi munkakörnyezetben alkalmazni. Míg hagyományos 

tanulási módszerek esetén a tanulók tudásáról könnyedén meg lehet győződni írásbeli 

vizsgán tudástesztek segítségével, vagy szóbeli vizsga esetén egy-egy témakör kifejtésével, 

a probléma alapú tanulás esetén az ismeretek számonkérése sokkal összetettebb folyamat.  

A McMaster egyetemen az alábbi értékelési módozatokat alkalmazzák: Az alapozó 

kurzusokon a tanulóknak mind ismereteikről mind pedig klinikai készségeikről számot kell 

adniuk a képzés során, melyet a tutor értékel. A szakmai kompetenciák értékelésénél 

pácienssekkel folytatott beszélgetését figyeli meg a tutor, a tanulónak pedig reflexiókat kell 

készíteni és tevékenységét portfólióban dokumentálnia. A gyakornoki idő alatt a tanulók 

folyamatos formális értékelést kapnak, de a gyakornoki időszak közben írásbeli, szóbeli és 

klinikai gyakorlati vizsgákon is meg kell felelniük. A tanulóknak évente háromszor 180 

feleletválasztós kérdésből álló tudástesztet kitölteni, melynek eredményét a Personal 

Progress Index fejezi ki.  

 Az Aalborg egyetemen a vizsgák a szemeszterben felvett kurzusokhoz köthetők. A 

kurzusok egyéni vizsgával zárulnak, de a projekt feladat bemutatása csoportos vizsgán 

történik, ahol a tanulók személyre szabott minősítést kapnak. A vizsga során a csoportnak 

egy óra áll rendelkezésre, hogy bemutassák a projektet, a problémát és a megoldásukat. Majd 

ezután kétórás időtartamban a vizsgázók a vizsgáztatók kérdéseire válaszolnak. A vizsga 

utolsó egy órájában a vizsgáztatók a vizsgázókra személyre szabottan tesznek fel a 

problémához kapcsolódóan speciális kérdéseket.  

 A tanulók hasznos tudásának értékelése során a tanulási módszerhez célszerű az 

értékelés módszerét igazítani. Dániában a vizsgáztatási eljárásnál azonban nem követték a 

PBL filozófiáját. Minden tematikus blokk végén feleletválasztós tesztkérdésekkel mérték a 

tanulók szakmai ismereteit. A szakirodalom alapján kijelenthető, hogy a PBL módszerrel 

tanulók tudásszintje elmarad a tradicionális tanulási módszer alkalmazásánál elérhető 

eredménytől. Így ez az értékelési mód nem tükrözte a tanulók tényleges - hasznos tudását. 

Gyakorlati vizsga, szóbeli vizsga és írásos esszék segítségével a tanulók szakmai képességeit 

mérték. A tervezési feladat értékelése során a korábban megszokott tervzsűrizés módszerét 

alkalmazták. Ez az értékelési eljárás igen időigényes volt mind a tanulók mind pedig a 

vizsgáztatók számára (FRIJNS – de GRAAFF, 1993).  
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 A Newcastle egyetemen a tanulók munkáját a tanév során folyamatosan értékelték, 

összefoglaló értékelést a tanév felénél és végénél kaptak. A folyamatos értékelés nemcsak a 

tanulóknak szolgált visszacsatolásként, hanem része volt a tanulási folyamatnak is. Az 

értékelés 50 százalékát a tervezési képességük, a másik 50 százalékát pedig az egyes 

tanulmányi területeken szerzett ismeretük szintje tette ki. A tervezési feladat értékelését 

tervzsűri végzi. A tanulók tudása különböző kisebb volumenű tervezési feladatokon, 

laborgyakorlatok keretében, beszámolók alapján és vizsgáztatás során került értékelésre 

(MAITLAND, 1997; BRIDGES, 2005).  

 A Missouri egyetemen a már említett tantárgy keretén belül valósul meg az értékelés. 

A szemeszter végén a PBL során létrehozott vizsgaproduktumot a tanulók és a tutor is 

értékelte. A tanulói értékelés 20 százalékos a tutor értékelése 80 százalékos súly kapott a 

végső értékelés kialakításakor.  

4.1.6. Sikerek és kudarcok lehetséges okai 

Nem minden PBL modell sikertörténet. A Delft-i egyetemen a sikertelenség és 

Newcaslte-i egyemen kezdeti sikertelenség fő oka az volt, hogy mindkét esetben az intézetek 

túlélése volt a tét, így kapkodva vezették be az új tanulási módszert, mely nem volt eléggé 

kidolgozott (de GRAAFF – COWDROY, 1997). A Delft-i egyetemen a tisztán probléma alapú 

tanulás – akárcsak a Newcastle egyetemen – nem tudott kialakulni, a hagyományos 

módszereket követő és a PBL módszerre épülő tantervek több évig működtek párhuzamosan. 

Ez a tanárok túlterheltségéhez vezetett. Mindkét egyetemen hiányzott a tanárok PBL 

módszer alkalmazásában szerzett rutinja, a tanulók sem voltak megfelelően felkészítve az új 

típusú tanulási módszer alkalmazására. A sikertelenség okaként kell említeni, hogy a tanulási 

módszer jellegzetességeihez az egyetemek által alkalmazott értékelési módszerek nem 

voltak megfelelők.  Tizenöt évvel a Delft-i egyemen történt bevezetés után a probléma alapú 

tanulás teljesen eltűnt az egyetemen alkalmazott tanulási módszerek köréből és visszatértek 

a hagyományos módszertanhoz (de GRAAFF, 2008). 

A Newcastle egyetemen tapasztaltak alapján Ausztráliában felerősödött a diskurzus, 

mely a projektmódszer és a probléma alapú tanulás mérnökképzésben való 

alkalmazhatóságát taglalja. A szakirodalom alapján az oktatási szakértők a projektmódszert 

vagy az integrált probléma alapú tanulást preferálják. A kezdeti nehézségek ellenére azonban 

a Newcastle egyetemen a probléma alapú tanulás már több évtizede vezető szerepet tölt be 

a kar oktatási stratégiájában. Az ausztráliai tizenhárom építészeti iskola közül a Newcastle 

egyetem szerezte meg a legmagasabb akkreditációs minősítést. 
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4.1.1 táblázat: A felsőoktatásba alkalmazott PBL módszerek összehasonlítása (forrás: saját 

ábra. Készült: de GRAAFF, 2008; de GRAAFF – COWDROY, 1997; MAITLAND, 1997; BRIDGES, 

2005; FRIJNS – de GRAAFF, 1993; KOLMOS – FINK – KROGH, 2005; alapján) 

Kategória/ 

Egyetem 

McMaster 

1960/1990 

Aalborg 

1974/2010 

Newcastle 

1985 

Delft  

1989 

Missouri 

2014 

Blokkok 

időtartama 

2 hét 5 hónap 1 

szemeszter 

6 hét 5 hét 

Fogalmi 

rendszer 

kialakítása 

A képzés első 

szakaszában 

Tematikus 

blokkok 

Integrált 

PBL, stúdió 

munkával 

Szükség 

esetén 

A tantárgy 

első 

szakaszában 

Csoportok 

létszáma 

5-9 (7) fő 6-7 később 

2-3 fő 

5-9 (7) fő Nincs adat 4 fő 

Tanulók 

felkészítése 

Kézikönyvek 

segédletek 

Külön 

kurzus 

keretében 

Nem volt 

felkészítés 

Írásbeli 

tájékoztató 

Írásbeli 

tájékoztató 

Tanárok 

felkészítése 

Segédkönyvek, 

probléma 

minták 

Segédletek Új oktatók 

alkalmazása 

Tanfolyam: 

Limburg, 

Maastricht 

Nem 

jellemző 

Tanulók 

értékelése 

Formális, 

megfigyelés 

tudásteszt 

Csoportos 

vizsgák 

(4-5 óra), 

projekt 

jelentés 

Folyamatos 

tervzsűri 

labormunka 

Beszámolók 

vizsgák 

Tudásteszt Formális 

értékelés 
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4.2. A kutatásban alkalmazott szakgimnáziumi PBL modell 

Szakgimnáziumok esetében a kerettanterv egyértelműen szabályozza, hogy mely 

évfolyamon mely tantárgyakat kell oktatni és milyen óraszámban. A központi program azt 

rögzíti, hogy az adott tantárgy keretein belül milyen témaköröket kell a tanulókkal 

megismertetni és arra az éves óraszámból hány tanóra szánható. Ezzel a szoros megkötéssel 

nem lehetséges, hogy szakgimnáziumi keretek között tematikus blokkok kialakítása, a 

probléma alapú tanulást a kerettantervhez és az adott iskola oktatásszervezési struktúrájához 

kell igazítani.  

4.2.1. A 2014-2016 között zajlott előkutatás eredményei 

A 2014. szeptember és 2016 április között zajlott kismintás előkutatás célja a probléma alapú 

tanulás, mint tanulási módszer középfokú oktatásban való kipróbálása és információgyűjtés 

a tanulók problémamegoldó és tudástranszfer képességének fejlődéséről. A kutatás mintáját 

a Székesfehérvári Szakképzési Centrum Jáky József Szakgimnáziumának OKJ 54 582 03 

Magasépítő technikus képzésében résztvevő 18 fő alkotta. A tanulók nagy része – 14 fő –

már részt vett orientációs és alapozó szakmai képzésben, ők már rendelkeztek a szakmai 

kompetenciákkal és ismeretekkel. Négy tanuló gimnáziumi tanulmányaik befejezése után 

kezdte meg a szakmai képzést. A csoport ilyen jellegű heterogenitásából információ 

nyerhető a tudástranszfer kialakulására és fejlődésére vonatkozóan. A kutatás kezdetén az 

alábbi kérdések fogalmaztam meg:  

• A gimnáziumi és szakközépiskolai érettségivel rendelkezők között van-e különbség a 

problémák tekintetében; mi okoz problémát az eltérő tudásszinten lévők esetében? A 

vonatkozó szakirodalom, a tanulmányi statisztikák és a tanulókkal készített interjúk 

arra világítottak rá, hogy szívesebben dolgoznak a tanműhelyekben, ahol önállóan – 

csoportban – tevékenykedhetnek és kibontakoztatják kreativitásukat, mint azokon a 

tanórákon, ahol a tananyag tényszerű közvetítésében részesülnek.  

• Ha a tanulók probléma alapú tanulással lehetőséget kapnak az általuk is fontosnak 

tartott hasznos szakmai tudás megszerzéséhez vezető problémákon keresztül való 

tanulásra, növekedést mutat a motiváltságuk? A használható tudás az ismeretek és 

készségek összessége, amely magába foglalja a tudástranszfer képességét is.  

• A probléma alapú tanulással milyen mértékű fejlődés érhető el a komplex szakmai 

gondolkodás és a tudástranszfer terén?  

• A komplex szakmai gondolkodás komponensei milyen mértékben fejlődnek? 
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A fenti kutatási kérdések alapján az alábbi hipotéziseket kell megvizsgálni: 

1. Az alacsonyabb tudásszinten lévő tanulók számára az alapfeladatok közötti 

összefüggések felismerése és a térbeliség jelenti a problémát. Magasabb tudásszinttel 

rendelkezők esetében a problémát a tantárgyak és szakterületek ismeretek közötti 

kapcsolat megteremtése jelenti.  

2. Növekedést mutat a tanulók motiváltsága, nő a problémák kidolgozásának 

részletessége, változatos problémamegoldási technikákat alkalmaznak a tanulók.  

3. A komplex szakmai gondolkodás minden eleme közel egyforma mértékben fejlődik.  

A hipotézisek igazolása összefüggés-feltáró kutatási stratégiával történt. A technikus 

képzésben résztvevők a hagyományos tanulási módszerek mellett probléma alapú tanulással 

sajátították el a szakmai ismereteket. Előre meghatározott időpontokban a komplex szakmai 

gondolkodáshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére került sor. A tanulók meglevő 

képességeinek mérésére 2014 októberében, fejlődésük nyomon követése 2015 január, május, 

2016 október, január és 2017 április hónnapokban életszerű, szakmai kontextusba ágyazott 

problémát tartalmazó mérőeszközcsomaggal történt. A jellemző adatgyűjtési módszer a 

tanulók problémamegoldás közbeni spontán, majd az azonosságok kiemelésével kialakított 

egyszerű szempontrendszer szerinti megfigyelése volt. A megfigyelés szempontjai: tanulók 

eszközhasználata, tanulók egymás közötti interakciói, alkalmazott problémamegoldási 

stratégiák, mi jelent problémát a tanuló számára. Másodlagos adatgyűjtési módszerként a 

tanulói rajzok meghatározott szempontrendszer szerinti elemzését kell megemlíteni. A 

rajzok elemzésének szempontjai: rajzok részletessége (feliratok, méretek, anyagjelölés stb.), 

rajzokból kikövetkeztethető pszichomotoros képességek a Bloom-i taxonómia szerint, 

tervrészletek közötti összhang. A megfigyelés eredményei pedagógiai naplóban kerültek 

rögzítésre.  

 

A tanulók fejlődésének mérföldkövei 

 

A meglévő képességek felmérésére a tanulóknak kő falazatokkal kapcsolatos tervezési 

problémát kellett megoldani. A gimnáziumból érkezett tanulóktól a tanórán elhangzott 

ismeretanyagok egymás utáni alkalmazása az elvárható, a szakképzésben részt vett tanulók 

esetében a megadott épület engedélyezési tervének elkészítése. A tanulók kivétel nélkül 

megoldották az aktuális tananyagegységhez kapcsolódó problémát (falazóelem kötések 
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szerkesztése), de megelőző témakörök (melyek az építőipar más szegmensének feladatait 

tárgyalták) esetében megszerezett tudást nem tudták felhasználni a problémamegoldáshoz. 

A problémamegoldás során nem használták fel más tantárgyakból (fizika, munkavédelem) 

szerzett ismereteiket, a tantárgyak közötti tudástranszfer nem valósult meg.  Nyilvánvalóvá 

vált, hogy a tanulók a megszerezett tudást nem képesek önállóan átültetni a gyakorlatba. 

Minden tudásszint esetében a legnagyobb problémát az összefüggések felismerése jelentette. 

A tanulók problémamegoldása bizonytalan volt, az analógiás gondolkodásuk a legfejlettebb 

a komplex szakmai gondolkodás komponensei közül. A kreatív és a kritikai gondolkodás 

elmarad a várttól.  

 2015 januárjában a tanulóknak munkaárok dúcolásával kapcsolatos tervezési 

problémát kellett megoldaniuk. Rendelkezésükre álltak a munkaárok méretei és az 

alkalmazandó hagyományos dúcolat típusa. Meg kellett tervezniük a munkaárok méreteihez 

igazodva a segédszerkezetet, melynek dokumentálására a dúcolat metszetét, oldal- és 

felülnézetét kellett elkészíteniük. A tanulók ezt a feladatot nem szakmai problémaként 

fogták fel. A legtöbb tanuló a tankönyv által bemutatott segédszerkezet megadott méretekre 

való adaptálását tudta végrehajtani, az analógiás gondolkodást helyezték előtérbe. 

Bizonytalanok voltak megoldásaikat illetően, a kritikai gondolkodásuk, azon belül is az 

önellenőrzés igen kezdetleges stádiumban volt jelen. Ez fakadhat abból is, hogy a tanulók 

továbbra sem ismerték fel az összefüggéseket, a szerkezet nézeteinek készítésekor nem 

minden esetben voltak képesek a szerkezet egyes elemeit átazonosítani. A bizonytalanság a 

téri képességek hiányosságaiból is eredhet nemcsak előzetes tapasztaltok hiányából. A 

rajzaik részletességéből megállapítható, hogy a tanulók motiváltsága és kitartása javuló 

tendenciát mutat: a méretezés szinte teljes (a kritikai gondolkodás hiányosságaiból adódóan 

nem minden tanuló esetében következetes és összeegyeztethető), az anyagjelölés és a 

feliratok megfelelőek. Egyetlen tanuló kezelte problémaként a feladatot és valósította meg a 

probléma alapú tanulást, amikor szádfalat választott megtámasztó szerkezetként és önállóan 

kereste meg a tervezéshez szükséges információkat.  

A képzés kezdeti szakaszában tanulónként csupán egy-egy témakörnél valósul meg 

az önálló gondolkodás, olyan témakörök esetében, ahol korábbi és újonnan szerzett ismeretei 

– tapasztalatai alapján magabiztosabb az ismeretei alkalmazásában. Ennek jótékony hatása 

a tanuló motivációjánál jelentkezik, a sikeres problémamegoldás tovább lendíti az önálló 

problémamegoldó gondolkodás felé. A tudástranszfer azon két tantárgy között jelenik meg, 

melynek keretében a tanulók a problémamegoldáson dolgoznak: építési ismeretek és 

műszaki ábrázolás tantárgyak között alakítanak ki a tanulók gondolati kapcsolatot. A 
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megfigyelés során bizonyosságot nyert, hogy továbbra is az analóg gondolkodást részesítik 

előnyben a tanulók.  

 Az első képzési év végén a tanulóknak gerendás födém tervezésének problémáját 

kellett megoldaniuk egy adott épület alaprajzának segítségével. A tanulók megismerték a 

különböző födémrendszerek elemeit, a problémát a műszaki tartalom födémterv formájában 

való megjelenítése jelentette – téri problémamegoldás. A tanulók önállóan kerestek 

információkat, de a megszokott információforrásokat (tankönyv, szakrajzkönyv) 

részesítették előnyben. A mintatervek alapján megállapították a legfontosabb 

törvényszerűségeket (megvalósult a deduktív gondolkodás), azokat képesek voltak saját 

tervükön is alkalmazni. Kritikai gondolkodásuk is fejlődést mutat, a tervrészletek között 

keresik az összefüggéseket és felfedezik az ellentmondásokat. A kritikai gondolkodásuk 

hiányossága, hogy az ellentmondások felismerése csak saját munkájukra terjed ki, az 

információk hitelességét nem kérdőjelezik meg, ellentmondásokba ütközve tanári segítségre 

volt szükségük. A tantárgyak közötti tudástranszfer továbbra sem valósul meg.  

 A második képzési év kezdetén a tanulóknak adott helyszínrajz és épületméretek 

alapján kellett elkészíteni egy épület alépítményének tervét és meg kellett szervezni az 

alépítményi kivitelezést. A feladat megfogalmazása:  

 

„Az adott helyszínrajz alapján határozza meg az építmény magasságát, ha a 

homlokzatmagasság +3.60 m, a gerincmagasság ismeretlen, a tető hajlásszöge 

45o. Szervezze meg az alépítményi munkákat és készítse elő a költségvetés 

elkészítését. A humuszréteg vastagsága 33 cm, az épület tervezett körvonala 

körül 2.0 m szélességben fejtjük, a talaj rézsűhajlásszöge 25O. Az építés előtti és 

tereprendezés utáni terepviszonyoknak meg kell egyezni.” 

 

A tanulók számára nehézséget okozott a több tantárgyat és témakört összefűző szakmai 

szöveg értelmezése. A tanulók nem készítettek megoldási tervet, a probléma megoldását 

azokkal a feladatrészekkel kezdték, melyben már volt előzetes tapasztalatuk. Kritikai 

gondolkodásura jellemző, hogy csak akkor ismerték fel, hogy nem megfelelő sorrendben 

készítették vagy kihagytak részprobléma megoldásokat, amikor hiányzó adat miatt nem 

tudtak a megoldásban továbblépni. A tervezés és a szervezés között csak tanári 

iránymutatással voltak képesek a kapcsolatot felismerni, a tantárgyak közötti tudástranszfer 

nehézséget jelent. A tanulóknak az építkezés megszervezése, illetve az elkészítendő 

dokumentáció jelentette a problémát –előtérbe kerül a téri képességek jelentősége. A tanulók 
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a szükséges információk beszerzéséhez IKT eszközöket használtak, a dokumentáció 

elkészítése még hagyományos módszerekkel történik. A problémamegoldás 

bizonytalanságát jelzi, hogy a tanulóknál zavart okoz, hogy a feladatnak számtalan 

megoldása létezik, a megoldás pedig attól függ, hogy milyen kiinduló tervezési méreteket 

vesznek fel. A döntéshez gyakran kértek tanári segítséget vagy megerősítést. A probléma 

részfeladatait nem osztották fel egymás között, minden részfeladatot közösen készítettek el 

a csoportok, ami szintén gondolkodásbeli bizonytalanságot jelez.  

A képzés végén a komplex szakmai gondolkodás komponenseinek mérésére ismét 

alépítményi problémát kellett a tanulóknak megoldani melynek során nemcsak tantárgyak, 

hanem szakterületek között is meg kell valósítaniuk a tudástranszfert. A probléma valós 

helyszínrajzra, földmérési adatokra és talajmechanikai szakvéleményre támaszkodik. A 

feladat:  

 

„Önök egy alépítmények és csarnokszerkezetek tervezéssel és kivitelezéssel 

foglalkozó mérnöki iroda munkatársai. Kiss József és neje 2016. április 5-én az 

alábbi épület kivitelezésére adtak a vállalkozásnak megbízást, melynek 

lebonyolítását kell megszervezni. Az első megbeszélés alkalmával megtudták 

tőlük, hogy nyaralni készülnek, 2016. április 20-án fognak elutazni, de 

szeretnének a kivitelezés folyamatában személyesen is részt venni.  A házaspár 

magával hozta a rendelkezésükre álló helyszínrajzokat, talajmechanikai 

szakvéleményt és alaprajzot. A rendelkezésükre bocsátják azokat a 

munkarészeket is, amelyek digitálisan állnak a rendelkezésükre. Azt szeretnék, 

ha egy hét múlva már elkezdhetnék a munkálatokat, mivel egy héten belül 

elkészülnek a felvonulási létesítmények. Tudni szeretnék, hogy az egyes 

alépítményi munkák mennyi időt vesznek majd igénybe. A munkák ellenértékének 

átutalását is részletekben kívánják megoldani, a munka előrehaladásának 

mértékében. Adjanak árajánlatot az épület alépítményi munkáinak elkészítésére! 

Készítsék el a kivitelezéshez szükséges munkarészeket!”  

 

 A probléma megoldásánál megvalósult a tantárgyak közötti tudástranszfer és az 

önálló információszerzés. A tanulók motivációját mutatja, hogy saját IKT és egyéb 

segédeszközökkel készültek ezekre a tanórákra, melyek segítik őket a probléma 

megoldásában.  A tanulók ennél a feladatnál párokban dolgoztak – a párok felosztották 

egymás között a részproblémákat és a megoldásból származó eredményeket egymással 
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megvitatták. Nőtt a megoldás biztossága, a számtalan megoldási változatból származó 

döntési bizonytalanság továbbra is jellemző a problémamegoldásukra. A megoldási 

változatokat már a tanulók dolgozták ki, de nem voltak képesek mindenre kiterjedően 

átgondolni a kivitelezési folyamatot. A kreatív gondolkodásuk fejlődött, noha a kritikai 

gondolkodásuk is növekedést mutat továbbra is elmarad a várttól. A tanulóknak további 

problémát jelentett a társtervezők által szolgáltatott adatok értelmezése (talajmechanikai 

szakvélemény, kótált pontokkal ellátott helyszínrajz). A tanult tantárgyak ismeretanyagait 

képesek voltak összhangba hozni – megvalósult a tantárgyak közötti tudástranszfer. 

Mindezek mellett a tanulók problémamegoldásában az uralkodó szerepet továbbra is az 

analógiás gondolkodás töltötte be.  

A tanulók problémamegoldás közbeni megfigyeléséből az alábbi megállapítások 

tehetők: A gondolkodás fejlődésének elősegítése különböző tanulás módszerek változatos 

alkalmazásával lehetséges. A gondolkodás fejlődésében kulcsfontosságú, hogy a tanulók az 

alapfogalmakat maradéktalanul elsajátítsák, mert egy hétköznapi kifejezés adott szakmai 

kontextusba helyezve sajátos jelentéstartalommal bírhat. A gondolkodás fejlesztésében és a 

problémák terjedelmében a fokozatosság elvét kell követni. A tanulási motiváció 

fenntartásának szempontjából fontos, hogy megoldhatónak ítéljék a tanulók a problémát.  A 

tanuló minél többet találkozik egy részproblémával – ha az csak struktúrájában (strukturális 

tudástranszfer) egyezik meg a korábbi problémával – annál nagyobb rutinra tesz szert, a 

problémamegoldáshoz szükséges készségei gyarapodnak.  

A tanulókban a problémamegoldó szemléletet már a szakképzés megkezdése előtt 

erősíteni kell: fontos, hogy olyan feladatok megoldásában is tapasztalatot szerezzenek, 

aminek több megoldása is lehetséges. Ezáltal csökkenthető a megoldás és a megoldási 

változatok közötti döntés bizonytalansága, biztosabb lesz a problémamegoldás.  

A probléma alapú tanulás során meghatározó a probléma tudatos tervezése, a tanuló 

szemszögéből szükséges a problémát kidolgozni, mert mást érzékel problémaként, mint a 

gyakorló mérnök. A tanár szerep átalakul, a hangsúly a tananyag közvetítéséről a tanári 

iránymutatás felé tolódik.  

A megfigyelés eredményei azt mutatják, hogy alacsonyabb tudásszint11 esetén a téri 

problémák megoldására helyezik a tanulók a hangsúlyt, azok megoldása nélkül nem tudnak 

 
11 A tanulók alábbi ismeretei nem érik el a szakmai vizsgán megkívánt tudásszint legalább 51 százalékát: 

építésszervezés – építésgépesítés, alapozási ismeretek, építéstechnológiai ismeretek, építőanyagok és 

felhasználásuk, költségvetéskészítés, tervesző szoftver használata, műszaki rajzi ismeretek, épületszerkezettani 

ismeretek.  
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a szakmai problémák megoldása felé elmozdulni. Magasabb tudásszinten a tantárgyak vagy 

szakágak ismeretanyagainak egymáshoz illesztése és az összefüggések felismerése jelenti a 

főbb nehézséget a szakmai problémák megoldása során. A tanulók motivációja jelentősen 

nőtt, amit alátámaszt a tanórákra való készülés (eszközökkel, ismeretekkel) a tanórai 

aktivitás és a tanulók közötti interakció. A harmadik hipotézist a megfigyelések alapján el 

kell vetni. Az analógiás gondolkodás kimagaslóan fejlődött, a tanuló a problémamegoldást 

minden esetben erre a gondolkodásmódra alapozták. Fejlődött a deduktív, a kreatív és a 

kritikai gondolkodás. A kritikai gondolkodás tekintetében elmondható, hogy 

problémamegoldás szempontjából nem elégséges mértékű a fejlődés.  

A tanulási módszer, a problémamegoldás, a hozzá köthető komplex szakmai 

gondolkodás fejlődése és a tudástranszfer egymással szoros kapcsolatban áll. A tanulási 

módszer megválasztásával a gondolkodás és a transzferálási képesség fejleszthető. 

Változatos tanulási módszerek alkalmazásával elérhető, hogy a tanuló könnyebben tud 

megfelelni a számára új kihívásoknak az ahhoz illeszkedő gondolkodásmód 

megválasztásával.  

Az előkutatás tapasztalatai alapján egy olyan PBL módszerre van szükség, amely 

igazodik a tanulók problémamegoldó képességéhez és szakmai ismereteikhez és a 

középiskolai oktatás szervezési kereteihez.  
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4.1.2 táblázat: Az előkutatás tapasztalatainak összevetése a szakirodalommal (forrás: saját 

ábra) 

Összehasonlítási 

szempontok 

Szakirodalom Előkutatás 

Fogalmi keret 

kialakítása 

A fogalmi keret a 

problémamegoldás során 

valósul meg. 

Elengedhetetlen a tanári 

iránymutatás, az értelmezés 

segítése 

Problémamegoldó 

szemlélet 

A szakirodalom már kisiskolás 

korra teszi a 

problémamegoldás 

kialakításának szükségességét 

Problémamegoldó szemléletet a 

szakmai képzés során kell 

kialakítani.  

Információkeresés A tanulók számára 

egyértelmű, hogy a szükséges 

adatokat önmaguk állítják elő.  

A tanulók nem szoktak hozzá, 

hogy az alapadatokat is 

maguknak kell előállítaniuk.  

Tanulói motiváció Megnövekedett motiváció Erősen befolyásolja, hogy a 

tanuló megoldhatónak ítéli-e a 

problémát 

Problémamegoldásra 

szánt időkeret 

1 hét – 1 szemeszter A heti óraszámtól függ, 

maximum 2 hét.  

Tanuló felkészítése a 

tanulási módszer 

alkalmazására 

A szakirodalom csak az 

egyetemeken megvalósult 

módszereket említi 

Szükséges a PBL módszer mini-

problémákon keresztül történő 

begyakoroltatása 

A tanári szerep Konzultáció az adott 

időközönként. Felügyelet, 

iránymutatás 

Folyamatos tanári jelenlét, 

megerősítés, a döntések 

elősegítése 

Probléma Életszerű, nyílt végű, rosszul 

definiált. 

Adott témakörre vonatkozik. 

Fokozatosan válik életszerűvé. 

Tananyagegységet ölel fel.  

PBL gondolkodás Top-down, Bottom-up Az alulról felfelé építkező 

gondolkodás a kívánatos.  

Meglévő ismeretek 

alkalmazása 

Az előzetes ismereteket 

hatékonyabban hívják elő a 

tanulók. 

Azokat az ismereteket képesek 

jobban előhívni, amelyek 

analógiát mutatnak az új 

problémával. 
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4.2.2. A Szakgimnáziumi PBL modell 

A korábban ismertetett előnyök hátrányok és az előkutatás tapasztalatai alapján egyedüli 

módszerként a PBL nem alkalmazható a középfokú műszaki szakképzésben. A szakmával 

ismerkedő tanulóknál elsődleges a szakmai szövegkörnyezet megértésének és az alapvető 

tudásnak a megalapozása és az általános, valamint szakmaspecifikus készségek fejlesztése 

(ilyen kompetencia a műszaki szakképzés terén a téri képesség) amely nagyrészt a 

hagyományos módszerekkel történik. Az ismeretek megalapozása mellett szükséges a 

tanulók önszabályozó tanulásának és a problémahelyzetek kezelésének fejlesztése, melyekre 

később a fokozatosság elvét követve épülhet probléma alapú tanulás. A tanulók korai 

problémahelyzetek elé való állítása nagy valószínűséggel magában hordozza a kudarc 

kockázatát és a téveszmék kialakulását, melyek a későbbi tanulmányok során gátolják a 

hatékony problémamegoldást és csökkentik a tanulói belső motivációt. 

A probléma alapú tanulás hátrányai gátolják, hogy a műszaki képzés teljes 

folyamatában alkalmazható legyen eredeti formájában. A PBL nem képes egzakt módon 

meghatározni előre, hogy a tanulók milyen ismereteket fognak a problémamegoldás során 

felhasználni és elmélyíteni.  A szerepek átértelmeződnek: a tanár inkább tutor lesz, mint 

supervisor; irányít, szabályoz, időkorlátokat és tartalmi irányokat szab, biztosítja a 

forrásokat, útmutatást nyújt az újabb források keresésében, végül önmaga is reflektál a 

megvalósult problémamegoldásból leszűrhető tanulságokra. A PBL módszer hátrányiból 

származó rejtett problémák kiküszöbölésére a PBL irányított változatának alkalmazása a 

lehetséges megoldás. A probléma alapú tanulás szakgimnáziumi modelljének szerkezetét a 

4.2.1. ábra mutatja be. Az ábrán látható a tanulási módszertan egyes elemeinek bevezetése a 

kutatás során, illetve mikor, milyen képességek fejlődése várható. Azt is bemutatja az ábra, 

hogy a problémamegoldás időbeli ütemezésével kapcsolatban hogyan terjed ki a tanulási 

módszer egy témakörről a négyéves tanulási időszak során komplex problémamegoldássá.  
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4.2.1. ábra: A szakgimnáziumi PBL modell (forrás: saját ábra) 

A szakmaspecifikus fogalmi rendszer kialakítása 

A szakmai képzés első évében a szakmai ismeretek és készségek megalapozásának kell 

megvalósulnia hagyományos tanulásszervezési módszerekkel. Ekkor ismerkednek meg a 

tanulók az alapvető fogalmakkal, a szaknyelvvel és az alapfogalmak közötti elemi 

összefüggésekkel. Ebben a tanulási szakaszban a szemléltetés kap főszerepet a szakmai 

problémamegoldás nem kivitelezhető.  

Ez természetesen nem azt jelenti, hogy a tanulók problémamegoldó képessége nem 

kerül fejlesztésre. A problémamegoldás fejlesztése a közismereti órákon valósul meg a 

képzés korai szakaszában. Emellett a tanulókat rá kell szoktatni a tantárgyak közötti 

ismeretanyag transzferálására, akár tanári irányítással is. Ennek gátat szak a szakgimnáziumi 

kerettantervre jellemző anomáliák: az egyes tantárgyak ismeretanyagai és az azok 

elsajátításához szükséges más tantárgybeli tananyag összehangolatlansága12.  

A felsőbb évfolyamokon a témakör fogalmi rendszerének kialakítása és a 

problémamegoldás összefonódik. A képzés következő három évében a témakörökhöz 

rendelt ismeretanyag többnyire hagyományos vagy irányított osztályszintű probléma alapú 

tanulással kerül feldolgozásra. Ugyanakkor a szakmai ismeretek és tapasztalatok 

növekedésével a szakmai problémák is egyre nagyobb volument öltenek, témakörhöz, majd 

 
12 A földmérés ágazati képzés során ennek számos példája akad: a geodéziai feladatok elvégzéséhez szükséges 

matematikai és geometriai tudásra gyakran csak felsőbb évfolyamokban tesznek szert a tanulók.  
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tantárgyhoz illeszkednek. A képzés utolsó évében a tanulók már rendelkeznek azokkal az 

előzetes ismeretekkel, melyekre támaszkodva képesek az új ismereteket a meglévő közé 

integrálni. Így az irányítás az új ismeretek értelmezésére, az ismeretek közötti összefüggések 

felismerésére és a problémamegoldási folyamatra korlátozódhat. Ekkor nyílik lehetőség az 

összetett problémákon keresztül a tantárgyak közötti tudástranszfer gyakoroltatásra is.  

Tanulók felkészítése a probléma alapú tanulásra 

A probléma alapú tanulás sikeres alkalmazásának a kulcsa, hogy a tanulók megismerjék a 

módszer jellegzetességeit, szabályait és főként azt, hogy a hasznos tudás létrejöttének 

érdekében nekik mit kell tenni. Meg kell ismertetni a tanulókat az ismeretszerzéshez 

felhasználható forrásokkal, a hiteles adatforrásokkal szemben támasztott követelményekkel, 

az információk elemzésének, rendszerezésének és felhasználásának módszereivel. Erre a 

szakmai képzés első félévében kell sort keríteni, a legnagyobb hangsúlyt a szakmai szövegek 

és ábrák értelmezésére kell fektetni. A képzés első évében egy-egy tananyaghoz köthető 

mini-problémamegoldás során a tanulók rutint szereznek a probléma alapú tanulás 

alkalmazásában.  

A szakmai problémamegoldást általános iskolai ismeretanyagra visszavezethetően 

kell megtervezni, a problémamegoldó gondolkodást és az ok-okozati összefüggések 

feltárását tanári demonstrációval kell megalapozni. A bemutatott gondolkodásmódot fogják 

a tanulók leutánozni a kezdeti problémamegoldás során. Mindemellett kiemelt szerep jut a 

fokozatosság elvének, az adott témakörön belül az alapfeladattól fokozatosan nehezítve kell 

eljutni a szakmai problémák megoldásáig.  

A lehetséges csoportok és tanulásszervezési formák 

A probléma alapú tanulásra akkor került sor, ha a tanulók a témakör alapvető ismereteit 

elsajátították és megfelelően alkalmazták. Témakör- és ágazatfüggő a csoportok 

létszámának kialakítása. Az alkalmazott változatok: 

- 12 fős csoport – a probléma közös megoldása egy tanóra keretén belül. A tanóra 

elején szükség esetén a probléma és a munkahelyzet került ismertetésre. Majd a 

tanulók számba veszik addigi témával kapcsolatos ismereteiket és rögzítik a 

relevánsakat. Meghatározzák, hogy melyek a problémának azon pontjai, amelyhez 

kapcsolódóan még nem rendelkeznek információkkal. Internet és tankönyv 

segítségével információgyűjtés és a hasznos információk irányított értelmezése 

következik. Ezután pedig választ adnak a felmerült problémára. Didaktikai 
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szempontból a tanórán a hangsúly az ismeretek rendszerezésére tolódott, az új 

ismeretek elsajátítása csak további hasonló problémákon keresztül valósulhat meg.  

- Három fős csoportok, közös megoldás készítése. Ez a változat főleg a tanműhelyi 

és a geodéziai mérési gyakorlatokra jellemző. Ebben az esetben egy valós mérési 

vagy építési helyszínen kell a tanulóknak a rendelkezésre álló eszközökkel a mérési 

vagy építési problémát megoldaniuk közös kivitelezéssel, és a részfeladatok 

dokumentálásának elosztásával.  

- Három fős csoportok, közös végrehajtás, de egyéni dokumentálással. Általában 

mérési feladatok esetén alkalmazott módszer. A tanulók közösen hajtják végre a 

mérési feladatot, de a mérési eredményeket minden tanulónak önállóan kell 

feldolgozni.  

- Páros munka, közös megoldás készítése. Hasonló a 3 fős változathoz.  

- Páros munka, egyéni megoldások készítése. Ebben az esetben a tanulóknak 

különböző, de analóg problémákat kellett megoldaniuk, melyeknek alapja a közös 

ismeretanyag volt. Az információk felkutatása, értelmezése párban történt, de azokat 

már önállóan kellett adaptálniuk a saját problémájukhoz.  

- Egyéni munka. Ekkor a tanulóknak önállóan kell kidolgozniuk a 

problémamegoldáshoz szükséges megoldási stratégiát, a megoldáshoz hiányzó 

adatokat összegyűjteni majd rendszerezni, majd a felállított stratégia mentén a 

megoldási javaslatokat előállítani. A problémamegoldásra szánt időkerettől függően 

a tanuló egyedül készíti el a problémamegoldás produktumát is.  

 

A tanulói teljesítmények értékelése 

Mindegyik változat közös jellemzője, a folyamatos tanári formális értékelés, a szakmai 

megbeszélés. Ekkor a tanuló visszajelzést kapott arra, hogy a problémamegoldása a 

megfelelő irányba halad-e, van-e olyan szempont, amit még figyelembe kell vennie, és 

iránymutatást az önellenőrzést illetően. Minden szakmai megbeszélésnél fontos szempont, 

hogy a tanuló saját elképzeléseit valósíthassa meg a problémamegoldás során. Ez a tanártól 

nagyfokú felkészültséget és alkalmazkodást igényel, de ezáltal a tanuló kifejtheti 

kreativitását és valóban a sajátjaként értelmezhette a problémát. A tudásteszteken is azok a 

PBL tanulók érnek el jobb eredményt, ahol a módszer irányított változatát részesítik 

előnyben (BLUMBERG – MICHAEL, 1992). 
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A problémamegoldásra szánt időkeret 

A feladatokra szánt időkeret is változatos képet mutat. A képzés kezdetén jellemzően az egy 

tanórában megoldható problémák kerülte előtérbe, majd a második tanévben már jellemzően 

több tanórára van szükség a probléma megoldásához, illetve fokozatosan megjelent a 

tanórán kívüli problémamegoldás igénye is. Ebben az esetben a tanórákon a 

problémamegoldásban való előrehaladás formális értékelése, a tanulói oldalról felmerült 

kérdések szakmai megbeszélése történt. Itt volt lehetőség a tanári beavatkozásra is, a tanuló 

megoldáshoz helyes irányba való terelésére. A problémák feldolgozására szánt időkeret 

minden esetben a probléma összetettségéhez és a heti óraszámhoz igazodott. A képzés vége 

felé a problémamegoldásra szánt óraszám jelentősen megnövekedett, hiszen mindazon 

tantárgyak heti órakeretét fel lehet használni, melynek tananyagát érinti a szakmai probléma 

és annak megoldása.  
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5. Kutatási módszerek 

5.1. Saját módszertani apparátus bemutatása 

5.1.1. A kutatás szakaszai 

A kutatás egészére az induktív, összefüggés feltáró kutatási stratégia jellemző, mely kritikai 

(más néven emancipálódott) akciókutatás (VÁMOSI, 2015) keretében valósul meg 

osztálytermi körülmények között. Az akciókutatásnak ciklikus, spirális jellege és a kutatás 

dinamikus kapcsolatban van egymással. Az akciókutatásnak csak a keretei határozhatók meg 

általánosan, minden akciókutatást a kutatási célhoz és a helyi adottságokhoz illeszkedően 

meg kell tervezni. A tervezett akciókutatás szakaszait és az adatfelvételek ütemezését a 10.2. 

melléklet mutatja be. Az előkutatás tapasztalatai alapján az első kutatási évben bevezetésre 

kerül a szakgimnáziumi PBL modell a vizsgálati csoportoknál. Ekkor a szakmai fogalmi 

keretrendszer kialakítása és a téri vizuális képességek fejlesztése a fő feladat. Először a 

tanulók a téri problémamegoldásban szereznek tapasztaltot, ennek mérésére a tanév végén 

kerül sor. A második kutatási évben a komplex szakmai gondolkodás fejlesztése mini-

problémákon keresztül valósul meg. A tanév végén mérésre kerül a komplex szakmai 

gondolkodásuk is. A harmadik képzési évben a képességfejlesztés az összefüggő szakmai 

gyakorlat, az előző évi képességmérés eredményei és a tanév közben megjelenő országos 

kompetenciamérés eredményei alapján történhet. A negyedik tanév feladata kettős: a tanuló 

felkészítése az iskolapéldákat tartalmazó szakmai érettségire és szakmai gondolkodásának 

továbbfejlesztése. Az utolsó kutatási évben a képességmérés a tanév felénél valósul majd 

meg. 

A tapasztalatok dokumentálásával lehetséges új információkhoz jutni, melynek 

segítségével a tanulók képességeinek fejlesztése növelhető. Az akciókutatás a kvalitatív 

terepkutatások közé tartozik, mely során szisztematikus megfigyeléssel és kvantitatív 

adatgyűjtési eljárásokkal történik a tanulók képességeiről az adatgyűjtés.  

Az adatok statisztikai módszerekkel történő feldolgozása során leíró statisztika 

készül a csoportok általános jellemzésére, matematikai statisztikai módszerekkel valósul 

meg az összefüggések és a különbségek kimutatása. A statisztikai elemzések SPSS 

programmal készültek.  
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5.1.2. Szakirodalom feltárása 

A disszertációban bemutatott szakirodalom felkutatása szisztematikus szakirodalom 

feltárással valósult meg. A feldolgozott szakirodalom tartalmának elemzése deduktív 

kutatási stratégia alkalmazásával, azon belül is pedagógiai fogalmak elemzésével (téri 

képesség, gondolkodás és nevelésszociológia témakörök) valamint összehasonlító 

elemzéssel (felsőoktatásban használt PBL modellek összevetése) történt. Ennek célja a 

témában eddig meglévő ismeretek rendszerezése, lényeges jegyeiknek kiemelése, a 

disszertáció fogalmi keretrendszerének felállítása. Az összehasonlító elemzés célja PBL 

modellt jellemzőinek feltárása, az alkalmazásból származó tapasztalatokból következtetések 

levonása és általánosítás, mely felhasználható a szakgimnáziumi PBL modell 

kidolgozásához.  

Először az alábbi tématerületek elkülönítésre, majd a keresőszavak meghatározására volt 

szükség, magyar, angol és német nyelven. A tématerületek és keresőszavak: 

• Gondolkodás 

o analógiás gondolkodás, analógia 

o induktív gondolkodás 

o kritikai gondolkodás 

o problémamegoldás, problémamegoldó gondolkodás, problémamegoldó 

képessége 

o logikai gondolkodás 

• Probléma alapú tanulás 

o probléma alapú tanulás 

o PBL 

o Aalborg, Delft, Newcastle, McMaster stb. university 

• Téri problémamegoldás 

o téri képességek, térszemlélet 

o téri gondolkodás, téri problémamegoldás, téri vizuális képességek 

o téri emlékezés, téri leképezés, térbeli tájékozódás 

• Nevelésszociológia 

o iskola és család 

o nyelvi szocializáció 

o kulturális tőke, gazdasági tőke, társadalmi tőke 
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o társadalmi mobilitás 

o társadalmi struktúra 

A szükséges szakirodalmi tételek keresése az EPA, ERIC, PAD, MEK, JSTORE, 

Arcanum, Researcher Gate, Science Direct, Psycnet, és Google Scolar adatbázisaiban 

történt. A cikkek releváns hivatkozásait is figyelembe véve hólabda keresési módszerrel 

újabb szakirodalmat lehetett feltárni. A feldolgozott tanulmányok körébe csak azok kerültek, 

melyek teljes szöveggel rendelkezésre álltak és lektorált írások voltak. Az összegyűjtött 

szakirodalomból tartalomelemzés segítségével a disszertáció témájához kapcsolódó releváns 

megállapítások alapján készültek a szakgimnáziumi PBL alapját képező komplex szakmai 

gondolkodás és téri képesség modellek.  

5.1.3. Téri képességekre vonatkozó kutatás módszertana 

A tanulók téri képességeinek mérésének esetében minden tanévben keresztmetszeti, 

a vizsgálati és kontrollcsoportok esetén pedig a kutatás teljes időtartama alatt hosszmetszeti 

kutatás valósult meg. Az adatfelvétel minden alkalommal papír alapon történik a tanulók 

tanult szakmájához illeszkedő feladatokat tartalmazó feladatlap segítségével. A feladatlapok 

ugyan nem tesztjellegűek, de típusukat tekintve a zárt végű kérdések közé sorolható, amire 

a tanuló egy lehetséges megoldást adhat. A feladatlapok a keresztmetszeti adatfelvétel 

esetében, melyben minden méréskor az akkori 9. és 11. évfolyam tanulói vesznek részt előre 

nyomtatottak. Ennek az adatfelvételnek az a célja, hogy a téri képességek szakmai 

tapasztalattal kapcsolatos összefüggéséről és a szakmafüggő fejlődéséről egy általános kép 

alakuljon ki. Arra a kérdésre adja meg ez a kutatási egység a választ, hogy adott szakmai 

tapasztalati szinten a tanuló milyen téri képességekkel rendelkezhet. A vizsgálati és 

kontrollcsoport számára képzés közbeni teszteléshez nem készültek nyomtatott feladatlapok, 

mert a téri kapcsolatok síkban való elhelyezése is problémahelyzet elé állítja a tanulókat. A 

tanulói rajzokat rajzelemzéssel és a téri probléma lépéseinek megfelelő itemek pontozásával 

kell értékelni. A hosszmetszeti kutatásnál további elsődleges információforrást jelentett a 

tanulók megfigyelése a problémamegoldás során. A keresztmetszeti kutatás adataira 

támaszkodva faktoranalízissel megállapítható, hogy a tanulók a szakirodalom elemzéséből 

felállított téri képesség modell komponensei közül melyeket használják fel a szakmai téri 

problémák megoldása során. A tanulók eredményeiről leíró statisztikai is készül, melyből 

már következtetni lehet a képességek fejlődésére. Matematikai statisztikai módszerekkel a 

különböző képességek közötti összefüggések korrelációs együtthatók számításával, az 
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életkori és szakmai tapasztalatból származó különbségeket kétmintás t-próbával és 

varianciaanalízissel lehet kimutatni. A mérés megbízhatóságára a Cronbach a érték ad 

információt.  

A téri képességek mérését az építőipar és földmérés ágazati tanulóknál különböző 

ütemezésben végeztem el. Az építőipar ágazat esetében minden tanév májusában történt 

keresztmetszeti adatfelvétel a 9. 10. és 11. évfolyamos tanulók bevonásával. A 11. 

évfolyamon a mérést a szakmai próbaérettségi keretében valósítottam meg. A földmérők 

esetében a 9. és 12. évfolyamon történt keresztmetszeti mérés. Mindkét ágazat esetében a 

vizsgálati csoport tanulóinak téri képességeinek mérése vizsgálható hosszmetszeti kutatás 

keretében is. Az adatfelvétel standard osztálytermi körülmények között történt a szakmára 

jellemző téri képességet vizsgáló feladatlapok segítségével. A kutatás részét képezte az 

összeállított mérőeszközcsomag vizsgálata is tanulói eredmények alapján, melyből 

következtetni lehet arra is, hogy a téri képességek rendszerének mely összetevői mérhetők 

az elkészített feladatsorral. A teszt által mért képességek azonosítása az első mérés alapján 

történt, a további mérések kiértékelése során a mért képességek adottnak tekinthetők.  

 A mérések kiértékelésére leíró statisztikai és a matematikai statisztikai elemzést 

végeztem. A téri képességelemek elkülönítésére a tanulói eredményekre alapozva 

megerősítő faktoranalízist és hierarchikus klaszteranalízist alkalmaztam. A leíró statisztikai 

elemzés során a csoportok között rangsor állítható fel és előzetes megállapítások tehetők. 

Ezen megállapítások igazolására és az okok feltárására összefüggés vizsgálatokat 

(korrelációs együttható számítása) alkalmaztam. A különböző csoportok közötti eltérések 

kimutatására különbözőség vizsgáltok több típusát is felhasználtam – egymintás és 

kétmintás t-próba, egyszempontú variancia-analízis. A vizsgálati és kontrollcsoportok 

esetében a fejlődési tendenciákat szintén különbözőség vizsgálatokkal mutattam ki.  

5.1.4. Problémamegoldásra irányuló kutatás módszertana 

Ahogy a téri képességek mérésénél, úgy a komplex szakmai gondolkodás 

vizsgálatánál is a normaorientált tesztelés valósul meg. A tanulók számára készített 

feladatlapok külön-külön tartalmazzák a gondolkodási módszereket vizsgáló feladatokat és 

az összetett szakmai problémát. A szakmai problémák minden esetben nyílt végű 

kérdéseknek tekintendők. A tesztelés ebben az esetben is papír alapon történt. A feladatsorok 

itemeit megerősítő faktoranalízissel és hierarchikus klaszteranalízissel vizsgálva 

meghatározhatók, hogy mely gondolkodási módhoz tartoznak, így statisztikai módszerrel 
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bizonyítható, hogy az adott képességteszt a komplex szakmai gondolkodás mely elemeinek 

fejlődését vizsgálja. Az itemek gondolkodási módszerhez való hozzárendelésénél a 

hierarchikus klaszteranalízis is szóba jöhet. A tanulók bemeneti képességeiről leíró 

statisztikai jellemzés készült. A további tesztek eredményei alapján matematikai statisztikai 

módszerekkel lehet összefüggéseket és különbségeket feltárni. Egymintás t-próbával 

kimutatható lesz az egyes tanulók fejlődési tendenciája, kétmintás t-próbával, valamint 

egyszempontú varianciaanalízissel a különböző szakmákat tanulók fejlődési különbségeinek 

kimutatása válik lehetővé. A különböző gondolkodási módozatok közötti kapcsolatot 

korrelációs együtthatók mátrixának számításával lehet kimutatni. Szintén korrelációs 

együtthatók számításával meghatározható, hogy a téri képesség milyen kapcsolatban van a 

tanuló szakmai problémamegoldó képességére. Regresszióanalízissel meghatározható, hogy 

egy adott téri képesség esetén milyen szakmai problémamegoldó képesség várható. A téri és 

gondolkodási képesség összevetésével megállapítható, hogy a téri képesség minősége 

hogyan hat a szakma problémamegoldásra. A kutatás során megfigyeléssel is történik 

adatgyűjtés, melynek eredményei pedagógiai naplóban kerülnek rögzítésre.  

Mind a téri képességek mind a gondolkodási képességek tekintetében egy-egy állítás 

a pedagógiai kutatásokra jellemző 95 százalékos valószínűségi szinten tekinthető igazoltnak 

vagy elvetendőnek.  

5.1.5. A módszertani nehézségek és sikerek bemutatása 

A kutatás kezdetén nehézséget okozott olyan feladatok kidolgozása, amelyek megfelelnek a 

tanulók gondolkodási szintjének. Az első feladatsorok túl nehéznek bizonyultak, ezért a 

kipróbálás után el kellett vetni a túlságosan szakmai megfogalmazású feladatokat a bementi 

képességek mérésekor, noha a tanulók már megismerkedtek a szakmára jellemző 

alapfogalmakkal és alapfeladatokkal. A bementi teszt végül egy szakmafüggetlen, tisztán 

általános gondolkodási képességet mérő mérőeszközcsomag lett. A keresztmetszeti 

térszemléleti képességek mérésénél már a tanulók rendelkeztek tanult téri képeségekkel, 

ezért azok alakulását jól lehetett mérni a két vizsgált évfolyam esetében. A kutatásban a 

másik nehézséget az okozta, hogy a tanulók nem voltak hozzászokva az alapadatok önálló 

előállításához és rendszerezéséhez. Először le kellett győzni azt a tiltást, hogy nem 

használhatnak a tanórán mobiltelefonokat, internetet adatgyűjtés céljára, és ösztönözni 

kellett a tanulókat, hogy megvalósítsák ötleteiket. Emellett nem voltak képesek önállóan 

rendszerezési stratégiát kidolgozni, noha a kutatás kezdeti szakaszában már feltételeztem 



92 

 

ezeknek a képességeknek a meglétét. Ezért a probléma alapú tanulás tervezett kezdete 

áttolódott a második tanítási évre. Nehézséget okoz, hogy a különböző csoportok más-más 

tanmenet szerint tanultak, így nem volt lehetséges azonos szakmai tartalommal rendelkező 

mérőeszközcsomag kidolgozása, hanem tanult szakmai ismeretekhez alkalmazkodva azonos 

képességeket vizsgáló mérőeszközcsomagot kellett kialakítani.  

 Sikerként kell értelmezni, hogy a tanulók szívesen vettek részt a probléma alapú 

tanulásban, a második képzési évben már természetesnek vették a módszer tanórákon való 

alkalmazását. Ezzel együtt továbbra is ösztönözni kellett a tanulókat az önálló 

információkeresésre. További siker, hogy egyre több olyan feladatlap került kidolgozásra, 

amely szakmai problémákat tartalmaz, és ezeket a tanulók egyre több sikerrel oldották meg. 

Egyre kevesebb alkalommal fordult elő, hogy a tanuló a felmerülő kérdésekre „nem tudom” 

válasszal felelt, ehelyett megpróbált megoldást találni a problémára. Néhány tanulónál már 

megjelent a tanultak eszközként való felhasználása más tantárgyak feladatainak 

megoldásakor: például a tanuló ábrázoló geometriai feladatot tervező szoftverrel oldotta meg 

papír alapú rajzkészítés helyett. A megfigyelések alapján megindult a komplex szakmai 

gondolkodás fejlődése, de természetesen a megfigyeléseket statisztikai adatokkal is alá 

kellett támasztani. Ezek alapján lehetséges további kapcsolatok felkutatása és igazolása. Az 

eredmények további kérdéseket és feltételezéseket katalizálnak, melyek segítenek a kutatás 

előrehaladásában és többrétűvé válásában.  
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5.2. Forráskritika 

Az elektronikus adatbázisokban fellelt anyagok 90százalékajól olvasható. Azok a 

másodlagos források voltak kevésbé értelmezhetők és hiányosak, melyek digitalizálása 

analóg adathordozóról történt és látható volt az eredeti adathordozó sérülése is. Ezek a 

források jellemzően az 1920-1970-es évek között keletkeztek. Mivel a másodlagos források 

körébe csak a lektorált tanulmányok kerültek be, melyek megbízható adatbázisokból 

származnak ezért ezek a tanulmányok hitelesnek tekinthetők. A papír alapon rendelkezésre 

álló tanulmányok, szakkönyvek jó állapotúak, olvashatók. A tanulmányoknak és 

könyveknek nemcsak az adatbázis és a lektorálás biztosítja a hitelességét, hanem a szerzők 

ismert tudományos tevékenysége is.  

Elsődleges adatforrásnak a tanulók munkái tekinthetők. Ezek a munkák mind 

rendezettségben, mind olvashatóságban igen színes képet mutatnak. Több közülük nehezen 

olvasható, a javítások nem egyértelműek, rendezettség tekintetében nehezen fellelhetők az 

összefüggő adatok. Téri képességteszteknél a rendezettség nagyobb mértékű, mint a 

gondolkodást vizsgáló feladatoknál, így felismerhető a tanuló megoldása és a javítások is 

egyértelműbbek.  

 

5.3. A kutatásban résztvevő tanulók: a vizsgálati sokaság és a részminták 

5.3.1. A kutatásban résztvevő tanulók nevelésszociológiai háttere 

A család a gyermek szocializációjának elsődleges színtere. A gyermekek társadalmilag 

differenciált családokban nőnek fel, ami kihat későbbi életútjukra (MOLLENHAUER, 

1996:96). A tanulók a családban kulturális tőkét halmoznak fel, ami ott mehet végbe 

akadálymentesen és időveszteség nélkül, ahol a család erős kulturális tőkével rendelkezik. 

Az elsődleges szocializáció a kulturális tőkefelhalmozás időszaka melyet iskolai 

tanulmányai során a tanuló beruházásként használ fel. A továbbiakban a tanulónak kell időt 

és energiát befektetnie ahhoz, hogy szakmai ismeretet, képességet, készséget sajátítson el – 

további kulturális, a szakképzés során szakmai tőkét halmozzon fel.  

A kutatás tervezésekor felmerült bennem az a kérdés, hogy milyen bementi 

képességekkel rendelkeznek majd a kutatásban résztvevő tanulók és milyen lehet a 

tanuláshoz és tudáshoz való viszonyuk. A korábbi felvételi eredmények alapján már előre 

prognosztizálható volt, hogy milyen előzetes tudással fognak a tanulók a szakképzésbe 

belépni, de a tanulás összetett folyamat melynek az előzetes tapasztalatok csak egy részét 
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képezik. Fontos, hogy milyen az ismeretek elsajátítása iráni attitűdjük, a tanulási folyamat 

kapcsán mutatott önszabályozásuk stb. Ezen meggondolások alapján megvizsgáltam, hogy 

a szakirodalom alapján milyen lehetséges nevelésszociológiai jegyeket mutathatnak a 

kutatásban résztvevő tanulók. A szakirodalom feldolgozása során négy olyan 

nevelésszociológiai jellemzőt azonosítottam, melyek közvetlen hatással vannak a tanuló 

gondolkodásának minőségére. Ezek: családi szocializáció, nyelvi szocializáció, kulturális és 

társadalmi tőke, valamint a család társadalmi rétegződésben elfoglalt helyzete. Ezek közül a 

tanulási folyamatra a nyelvi szocializáció van közvetlen hatással, ezért fontosnak tartom 

bővebben foglalkozni a szakképzésbe belépő tanulók ezen jellemzőivel. A nyelvi 

szocializációt azért kell a családi szocializációtól különválasztani mert a szakmai 

szövegértést és szövegalkotást nagy valószínűséggel az iskolában fogja a tanuló elsajátítani, 

aminek alapfeltétele a családi nyelvi szocializáció. Ugyanakkor a családi háttér az 

iskolaválasztára van hatással, így megvizsgálom, hogy a szakgimnáziumot milyen családi 

háttérrel rendelkező tanulók választják.  

 

Kik választják a szakképzést? 

 

A társadalmi tér az elosztási alapelvek szerint épül fel, az egyén helyét a 

társadalomban az általa birtokolt tőke mennyisége határozza meg. A tanulónak akkor van a 

saját társadalmi rétegéből kitörési lehetősége, ha az iskolában olyan kulturális tőkére tesz 

szert, amelyet a munkaerőpiacon vagy a gazdasági szereplői között gazdasági tőkére tud 

váltani.  

Amikor a tanuló általános iskolai tanulmányait befejezve középfokú oktatási 

intézményt választ nemcsak a gazdaságban használatos tőkemegtérülési elveket követi.  

Fontos szerepet játszik a tanuló képzelőerő és a család gazdasági tőkéje is. Alacsonyabb 

iskolázottságú szülők gyermekeinek iskolaválasztását jelentősen befolyásolja a család 

gazdasági tőkéje és a szülők tanuláshoz való viszonyulása. A státuszorientált családok a 

gyermekbe csak annyit képesek és hajlandók befektetni, hogy szakmához jusson és minél 

hamarabb kikerüljön a munkaerőpiacra. A magasabb iskolázottságú szülők gyermekei 

jövőtudatosabbak, a szülők képesek és hajlandók minden rendelkezésükre álló gazdasági, 

kapcsolati és kulturális tőkéjüket, hogy gyermekeik minél tovább maradjanak az 

iskolarendszerben és ezzel a lehető legnagyobb emberi és kulturális tőkére tegyenek szert – 

a gazdasági tőkét kulturális tőkévé konvertálják. 
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Az alacsonyabban iskolázott szülők felismerték az érettségi bizonyítvány és legalább 

egy szakma meglétének fontosságát a munkaerő piacon, ezért irányították gyermekeiket a 

szakgimnáziumok felé. A magasabban iskolázott szülők viszont azokat a gyermekeiket 

íratták be ezekbe az iskolatípusokba, akik szerényebb iskolai eredményeik alapján nem 

nyertek volna felvételt gimnáziumba. A családok nem biztosak abban, hogy a jelenlegi 

felvételi követelményeket a felsőoktatási intézménybe a tanuló teljesíteni tudja, ezért 

döntenek egy olyan iskolatípus mellett, ami szakma tanulása mellett lehetőséget nyújt a 

felsőfokú továbbtanulásra is. 

Magyarországon a tanulóknak fiatalon kell pályát-szakmát választani. A nyolc vagy 

hat évfolyamos gimnáziumba felvételizők esetében még nem beszélhetünk a tanulók 

jövőképéről, inkább a szülők tapasztalatának van jelentősége, mikor a tanuló ezt az 

iskolatípust választja. Nem rendelkezik több tapasztalattal az a tanuló sem, aki 14 éves 

korában választ szakmát. Hazánkban a tanulók számára van középút is: korábban 

szakközépiskolák, mai nevükön szakgimnáziumok. Az ide jelentkező tanulók társadalmi 

összetétele heterogén, minden társadalmi réteg képviselteti magát. A tanulók képzelőerő 

tőkéje még bizonytalan, ebben az iskolatípusban a jelenlegi döntésnek – az iskolába való 

beiratkozásnak – akár kétféle kimenete is lehet: továbbtanulás vagy a munkaerőpiacon való 

megjelenés az iskola befejeztével. Ezzel kisebb a tanuló döntésének a jövőbeni kockázata. 

A család a tanulóba beruházásként mindegy gazdasági tőkét fektet be, vállalva a megtérülés 

elhúzódását is.  

Az iskola befejeztével a család vagy a tanuló mozgósítja kapcsolati tőkéjét, melynek 

segítségével nagyobb a pályakezdő fiatal munkában való elhelyezkedésének esélye. A 

különböző tőkefajták közötti átválthatóság révén a család tanulóba fektetett kulturális, 

kapcsolati tőkéje az iskolák befejeztével emberi és gazdasági tőkévé alakul át. Az iskolázott, 

magasabb társadalmi státuszban lévő szülők több kulturális tőkét képesek befektetni 

gyermekeikbe, ami egyenesen arányos a gyermekek iskolai sikerességével. 

Szakgimnáziumokban már látható ez a tendencia, általában ezeknek a szülőknek a 

gyermekei tanulnak tovább a felsőoktatásban. A kisebb kulturális tőkével rendelkező 

családok gyermekei a szakmai vizsga után a megjelennek a munkaerőpiacon és lehetőség 

szerint családjuk kapcsolati tőkéjét igyekeznek gazdasági tőkévé átváltani.  
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Nyelvi szocializáció 

 

A családban végbemenő nyelvi szocializáció tükrözi azt a kultúrát és társadalmi 

értékrendet, melybe a gyermek született. A nyelvi szocializáció a meglévő világnézet 

reprodukálása a gyermekekben (KULIK – SCHIEFFELIN, 2004:349). A társadalmi és kulturális 

tudást a nyelv segítségével közvetíti a család és az iskola a gyermek számára (RÉGER, 

1990:38). Iskolaorientált családban olyan nyelvhasználati módot és viselkedésmintát 

sajátítanak el a gyermekek, amely természetessé számukra az iskolai közeget. Ezzel együtt 

a gyermekek már korán elsajátítják az analógiák gondolkodáshoz szükséges elemi 

gondolkodási műveleteket: az összefüggések és különbözőségek felismerését, képesek 

lesznek majd a komplex szakmai gondolkodás többi elemének az elsajátítására és a hasznos 

tudás megszerzésére.  

„A korlátozott kódok tehát pozícióval vagy státusszal kapcsolatos kódokként 

foghatók fel, a kidolgozott kódok viszont személyekre irányulnak.” (BERNSTEIN, 1975:134-

135.). Társadalmi hovatartozástól függetlenül az azonos pozícióba tartozó személyek is 

használhatják egymás között a korlátozott nyelvi kódot – szakmai megbeszélést folytatnak, 

ahol nincs szükség a fogalmak és jelenségek megmagyarázására – noha a kidolgozott kód 

birtokában vannak és azt kifogástalanul alkalmazzák. Bernstein csak említés szintjén 

foglalkozik a szaknyelvvel, holott a szakképzésbe belépő tanulóknak a nyelvhasználat 

összetettebb és speciálisabb formáit kell megtanulniuk.  

A szakmai nyelv elsajátítása az iskolai sikeresség egyik alappillére. A szakmai 

ismeretek elsajátításakor a tanulók idegen kifejezésekkel (pl. geoidunduláció); vagy magyar, 

de kifejezetten szakmai fogalmakkal találkoznak (pl. magastető, vagy a szakmailag eltérő 

jelentésű műtárgy szó). A szakmai alapfogalmak magyarázata a megértés érdekében 

köznyelvi kifejezésekkel történik. Azok a tanulók értik meg könnyebben, akik kidolgozott 

nyelvi kóddal rendelkeznek. A szakmai fogalmak magyarázatára az 5.3.1. ábra mutat be 

példát. A szakmai gondolkodás elsajátításának záloga a szakmai szövegértés és 

szövegalkotás kompetenciája. Ahogy a köznapi nyelvhasználat meghatározza a környezet 

belső leképződését, úgy a szakmai nyelv is tükrözi a szakmai ismeretek belső 

reprezentációját. Megfelelő leképzés nélkül nem valósul meg a komplex szakmai 

gondolkodás. A szakgimnáziumi tanulók akkor szereznek előnyt nyelvi kód terén – akkor 

számít hozott szakmai nyelvük kidolgozottnak – ha családjuk nyelvhasználatában is 

találkoztak már szakmai kifejezésekkel. Ez a szakgimnáziumi tanulók esetében gyakori. 
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Ezek a tanulók a tanulmányaik kezdeti szakaszában könnyebben alkalmazkodnak az 

iskolában használt szakmai kidolgozott kódhoz. 

 

5.3.1. ábra: Szakmai kifejezések magyarázatának folyamata. (Forrás: saját ábra) 

 

Az ábra alapján is látható, hogy a szakképzésbe belépő tanuló szinte egy „új világba” 

csöppen, nemcsak az új iskolát és tanárokat kell megszoknia, hanem egy teljesen új szakmai 

nyelvezet és gondolkodásmód elsajátítása előtt áll, ami kezdetben nagy kihívást és egyben 

nehézséget is jelent a tanuló számára. 

5.3.2. A komplex szakmai gondolkodás nevelésszociológiai hátterének 

rendszere 

A probléma alapú tanulás során a problémamegoldás az ötletből indul ki, ezért fontos 

megvizsgálni, hogy milyen családi szocializációs háttértényezők befolyásolják a tanuló 

kreativitását, majd a problémamegoldás során arra támaszkodó induktív, problémamegoldó 

és kritikai gondolkodását.  Korábbi fejezetben már ismertettem, hogy milyen jellemzői 

vannak a személy- illetve a státuszorientált családoknak, így a családi háttár gondolkodás 

fejlődéssel való kapcsolatát e két családtípusra visszavezetve fejtem ki. A család, mint 

elsődleges szocializációs közeg, nemcsak az iskolaválasztást befolyásolja, hanem már 

kisgyermek korban megalapozza, hogy a tanuló a családból milyen hozott gondolkodási 

attitűddel lép be a szakképzésbe. A tanuló a gondolkodási képességekkel kapcsolatban is a 

családból hozott viselkedésmintákat és érték-preferenciákat fogja követni. 
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A legelső szocializációs tényező mellyel a gyermek találkozik, az a nyelv. Ahogy azt 

korábbi kutatások (RÉGER, 1990) is kimutatták a személyorientált családokban a 

kommunikáció a gyermekkel sokkal intenzívebb, mint a státuszorientált családokban. Az 

anya és gyermek között sokkal intenzívebb a kommunikáció, kisgyermekkorban a 

beszédkészség kialakulásának kezdetekor, így – ugyan nem tudatosan – már ebben az 

életkorban elsajátítják az összefüggések felismerését, és későbbi tanulmányaik során sokkal 

könnyebben alkalmazzák ezen kompetenciájukat. Ebből következik, hogy a nyelvi 

szocializáció meghatározó az induktív gondolkodás fejlődésében, hiszen az induktív 

gondolkodás alapja az analógiák vagy különbözőségek felismerése. Státuszorientált 

családokban az anya-gyermek interakció a legtöbb esetben csak a mindennapi 

tevékenységekre – tényekre – korlátozódik, a legtöbb esetben a kommunikáció 

tőmondatokban történik. Az összefüggések felismerésének képessége ebben az esetben csak 

a gyermek fejlődésének egy későbbi szakaszára, a kisiskolás korra tolódik, amely hatással 

lehet a gyermek iskolai sikerességére. A státuszorientált családban fejlődő gyermek inkább 

az azonnali sikereket részesíti előnyben, ezért az induktív gondolkodás fejlesztése is sokkal 

nehezebb, mint a személyorientált családokban. Ez a megállapítás azzal magyarázható, hogy 

az összefüggések és a különbözőségek felismeréséhez nemcsak korábbi tapasztalatokra, 

hanem kitartásra és a feladatmegoldás iránti elkötelezettségre is szüksége van a tanulónak, 

amit a státuszorientált családban a gyermek nem tud elsajátítani. Ha a nyelvi szocializáció, 

a kommunikációs készségek nem elég fejlettek, akkor nem képes a gyermek ismereteket 

elsajátítani, mely nélkül nem tudja alkalmazni a különböző gondolkodási folyamatokat.  

A nyelvi szocializáció azonban nemcsak az induktív, hanem a kreatív gondolkodást 

is befolyásolja. Minél szélesebb a tanuló szókincse és minél árnyaltabban tudja kifejezni 

gondolatait, annál nagyobb a valószínűsége, hogy újabb, a megszokottól eltérő ötleteket is 

képes megfogalmazni. Ehhez azonban arra is szükség van, hogy a család a kisgyermek 

fantáziavilágához támogatólag viszonyuljon. Státuszorientált családokban azonban a 

gyermekek gondolatainak, ötleteinek nem tulajdonítanak jelentőséget, inkább az „eltűrő, 

végrehajtó” szerepet töltik be. Azt tapasztalják meg, hogy a kreativitásnak nincsen 

jelentős/hasznos hozadéka.  A személyorientált családokban a gyermeknek lehetősége van 

ötleteit kifejteni, megvalósítani, így megtanulja, hogy a megszokottól eltérő gondolatok a 

problémák megoldásánál előbbre viszik a sikerhez. Magabiztosabban alkalmazza a 

kreativitását, képes lesz a kreatív ötleteit kidolgozni, megvalósítani és kitartóan dolgozni a 

problémák megoldásán. A családi szocializáció során a kreativitás fejlesztése a 
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személyorientált családoknál – vagy annak elmaradása, mint a státuszorientált családoknál - 

azonban nem tudatos tevékenység, hanem a nyelvi szocializáció és a családra jellemző 

nevelési elvek megvalósulásának nem várt hozadéka. Taneri (2012) kutatásában 

megállapította, hogy a szülők nem ismerik a kreatív gondolkodási képességek jelentését és 

nem ismerik fel jelentőségét. A kutatók egyetértenek abban, hogy a kreatív gondolkodás a 

gyermek 5-6 éves korában kezd el jelentősen fejlődni, vagyis abban az életkorban, amikor 

még a gyermekre a családi háttér van a legnagyobb hatással. A családból hozott kreativitás 

az iskolai tanulmányok megkezdésével hanyatlani kezd. Ez a stagnálás arra vezethető vissza, 

hogy az oktatásban alkalmazott módszerek nem támogatják a kreativitás további fejlesztését 

(SINGER – SINGER, 2002; KEMPLE – NISSENBERG, 2000).  Ezt viszont azt jelenti, hogy a 

tanulónak a családi nevelésből kell hoznia és a szakképzésbe való belépésig szinten tartania 

mindazokat a kreatív gondolkodási képességeket, amelyekkel majd képes lesz szakmai 

problémákat megoldani. Mivel jelen szakképzési rendszer kimeneti követelményeiben is a 

tanulási teljesítmény – a tanulási eredmény kerül előtérbe, ezért a kreativitás a háttérbe 

szorul, a tanárok nem összpontosítanak a kreativitás fejlesztésére. A szülői meggyőződés 

hatással van a gyermekek kreatív képességeire (BREZINSKI, 1993): hozzájárulhatnak 

képességeik fejlesztéséhez a művészeti órák biztosításával, támogató magatartással a 

problémamegoldás terén. A nagyobb kreatív gondolkodási képeségekkel bíró gyermekek 

csak olyan családban képesek kifejlődni, ahol a szülők felismerik a gondolkodási – 

problémamegoldási képességek fontosságát és képesek megteremteni a megfelelő 

környezetet a gyermek mentális fejlődéséhez. Ebben a felismerében nagy szerepe van a 

szülők iskolázottságának. A korábbiakban már ismertettem a státusz és személyorientált 

családokban a szülők tanuláshoz és iskolához való viszonyának hatását a tanuló későbbi 

iskolai sikerességére. Az ott ismertetett megállapítások alapján kijelenthető, hogy azok a 

szülők képesek a kreativitás kialakulásához megfelelő környezetet teremteni, akik felismerik 

a gyermeki fantázia és az önálló gondolatok szabad kifejezésének fontosságát.  

Wintrop és Mcgivney (2016) szerint a gyermekeknek mély fogalmi megértésre van 

szükségük, mely lehetővé teszi a tudásuk és készségeik összekapcsolását, melyek új ötleteket 

váltanak ki. Ehhez az egyik legjobb eszköze a játék, mellyel a gyerekek számos társas és 

egyéni kompetenciára tesznek szert. Különböző iskolázottságú szülők eltérő játékokkal 

látják el gyermekeiket. Az alacsonyabb iskolázottságú szülők kevesebb figyelmet fordítanak 

a fejlesztő játékok beszerzésére, míg a magasabban iskolázottak kifejezetten ezeket a 

játékokat részesítik előnyben. Ugyanakkor számos, a család gazdasági és kulturális tőkéjétől 
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függetleníthető játéktípusoknál megtalálhatók azok a fejlesztő tulajdonságok, melyek a 

gyermekek kreativitásának, kritikai és problémamegoldó gondolkodásának a fejlődését 

szolgálják. A társas játékok esetében akár a gyermekek egymással vagy a szülőkkel 

játszanak a szabályok megértése, alkalmazása a kritikai gondolkodás gyakorlását idézik elő. 

A játék során szerzett tapasztalatok segítenek a régi és új ismereteket összekapcsolni 

analógiás gondolkodással, transzferrel, fejlődik a motiváció, a metakogníció és a rálátás 

képessége (LIU – SOLIS – JENSEN – HOPKINS, 2017). Fontos szerepe van a játék közbeni 

gyermeki megfigyelésnek, a kísérletezésnek, az önálló következtetések levonásának. E 

levezetésből viszont az következik, hogy a családi háttértől, a játék típusától függetlenül 

magára a játékra, mint tevékenységre kell a hangsúlyt helyezni, mert az családi háttértől 

függetlenül fejleszti a gyermek gondolkodási képességeit. 

Akárcsak a kreatív gondolkodásnál, a kritikai gondolkodás esetében is a szülők 

fejlesztő tevékenysége a legtöbb esetben nem tudatos. A gyermek kritikai gondolkodásának 

fejlődéséhez szükséges a szülő érdeklődése a gyermeke gondolatai iránt, az igény a gyermek 

által vélt összefüggések megismerésére és az azokra való segítő, támogató szülői válaszokra. 

Ezek szintén a személyorientált családokra jellemzők. A kritikai gondolkodás 

kialakulásában nagy szerepe van a családban felhalmozott kulturális tőkének is. Korábban 

megállapítást nyert, hogy a magasabban iskolázott szülők esetében nagyobb a család 

kulturális tőkéje is. A szülők intézményesült kulturális tőkéje a gyermek számára tárgyiasult 

állapotban is megjelenhet: könyvek, magazinok, lexikonok, eszközök vagy gépek 

formájában. Karimi és Veisi (2016) kutatása rámutatott, ha a tanulók a relevánst tudást 

könyvekből, magazinokból, internet segítségével vagy a médiából szerzik meg, majd az 

összegyűjtött adatokat megbeszélik az osztálytársakkal, családtagokkal, akkor fejlődik a 

kritikai gondolkodásuk.  A gyermek a szülők példáján sajátítja el, hogy a tárgyiasult 

kulturális tőke információforrás a számára, de ezeket az új ismereteket neki tovább kell 

alakítania, hogy alkalmasak legyenek a problémamegoldás segítésére.  

A család szociológiai hátterének fontos tényezője a család gazdasági tőkéje. A 

gazdasági tőke fontos abból a szempontból, hogy azt milyen módon képesek kulturális 

tőkére váltani, így a gazdasági tőke közvetett módon hatással lehet a gyermek gondolkodási 

képességeinek fejlődésére is. Mecit (2006) vizsgálta a család jövedelmi viszonyait és a 

kritikai gondolkodás iskolai fejleszthetőségének kapcsolatát. Megállapította, hogy az 

iskolában történő kritikai gondolkodás fejlesztésére nincsen hatással a család financiális 

háttere. A korábbi fejezetekben bemutatásra került, hogy a családok jövedelmi viszonyai 
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szoros kapcsolatban vannak a család iskolához, tudáshoz való kapcsolatával, a gyermeknek 

nyújtott kulturális tőkével. Mecit megállapítása azért fontos, mert a tanulók kritikai 

gondolkodása a családból hozott kulturális tőkétől függetlenül fejleszthető.   

A családi szocializáció hatásának elemzésekor nemcsak a gondolkodás minőségét 

kell figyelembe venni, hanem azon tényezőket is, amelyek magát a gondolkodásra való 

hajlandóságot befolyásolják. A legfontosabb tényező e tekintetben a motiváció, mivel annak 

hatására fog a tanuló különböző gondolkodási formákat bevetni a cél elérése a probléma 

megoldása érdekében. A tanuló motiváltságát a szociológiai szempontból ismét a személy- 

és státuszorientált családi háttérre lehet visszavezetni.  Ahhoz, hogy a problémamegoldás 

hatékony legyen a tanulónak az intrinzik motivációját kell mozgósítania, azon belül is a 

tudáselsajátítási, valamint a folyamatos fejlődésre és munkára irányuló motiváció a 

domináns tényező. Ezek a motivációs elemek a státuszorientált családból származó 

tanulókra igen csekély mértékben jellemzők. Ezeket a tanulókat a legtöbb esetben az 

alulmotiváltság jellemzi, inkább az egyszerűbb és gyorsabban végrehajtható megoldásokat 

választják még abban az esetben is, ha bizonyosak abban, hogy a problémára adott válaszuk 

nem elégíti ki a teljeskörű megoldás követelményét. Fő céljuk, hogy azonnal sikereket 

érjenek el a lehető legkisebb időráfordítással. Ezek közül a tanulók közül a legtöbben a 

kívülről irányított motiváció első szintjét sem érik el, amely a jutalom megszerzésére és a 

büntetés elkerülésére irányul. A szakmai problémák megoldásához ismeretek gyűjtése, azok 

rendszerezése, transzformálása szükséges, amely a komplex szakmai gondolkodás 

összetevőinek folyamatos váltogatását teszi szükségessé. A kezdő problémamegoldó – főleg 

a szakképzésbe belépők – esetében ez időben hosszabb folyamat, melynek során a tanulót 

akár kudarcélmény is érheti. A státuszorientált családban felnövekvő tanuló viszont nehezen 

vagy egyáltalán nem képes a kudarcot elviselni, a kudarcélmény az azonnali 

motivációvesztéshez vezet. Ezekre a tanulókra nem jellemző sem a kontroll képesség, a 

kitartás, sem pedig az önszabályozó tanulás. Sikertelenség esetén ezeket a tanulókat az 

ingerlékenység, szélső esetben kontrollvesztés (impulzivitáskontroll vesztése) jellemzi, 

vagyis a gyengék a megküzdési képességeik, a pszichológiai immunitásuk. Ezzel ellentétben 

a személyorientált családból származó tanulót nemcsak az intrinzik motiváció jellemzi, 

amely segíti a kitartó problémamegoldásban, hanem a kívülről irányított motiváció 

magasabb szintjét éri el, mint a státuszorientált családból származó társa. A személyorientált 

családra jellemzően a büszkeség és az önértékelés növekedése iránti igény, ami ösztönzőleg 

hat a tanulóra. A személyorientált család gyermekeinél a motiváció minél nagyobb 

teljesítmény elérésére irányul, amiért képesek kitartóan dolgozni, de ezzel együtt egyre 
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nagyobb mértékben megjelenik a szorongás is a lehetséges kudarcélmény miatt. A siker 

eléréséhez a személyorientált tanuló képes a gondolkodási folyamatokra és a saját 

gondolkodási képességeinek fejlesztésére időt és energiát fordítani, még akkor is, ha a kívánt 

eredményt nem azonnal éri el. A tanulók képesek a problémamegoldáshoz szükséges 

gondolkodási képességeiket mobilizálni, aktualizálni és a képességek fejlődésének mértékét 

megítélni, ezáltal megjelenik az új gondolkodási képességek akár önálló elsajátítása, amely 

segíti a problémamegoldásban. A tanuló így átéli a növekedésérzést és öntisztelet 

kialakulását, mely a pszichológiai immunitásuk növekedéséhez vezet, ami a megküzdési 

képességeinek önszabályozó alrendszerének fejlődését segíti elő (BREDÁCS, 2015b). A 

levezetésből látható, hogy míg a személyorientált családból származó tanuló esetében 

felmerül az igény az önálló képességfejlesztésre, így a gondolkodási képességei önálló 

fejlesztésére is, a státuszorientált családból származó tanulók esetében a gondolkodási 

képességek fejlesztése kizárólag külső – tanári, tutori, mentori – beavatkozás és vezetés 

mellett tud megvalósulni (RÉTHY, 2003; OLÁH, 2005). 

Napjainkban a munkaerőpiacon már nemcsak a megszerzett tudás számít, hanem a 

műszaki – mérnök szakmák esetén egyre inkább a gondolkodási – kritikai, kreatív és 

problémamegoldó – képességek kerülnek előtérbe. A kérdés az, hogy a szakmai képzést 

befejező technikus hogyan lesz képes a képzés során megszerzett komplex szakmai 

gondolkodási képességeit és tudástőkéjét a munkaerőpiacon beváltani. A fenti levezetésből 

következik, hogy a státuszorientált családok gyermekei jóval gyengébb gondolkodási 

képességekkel rendelkeznek a szakmai képzés végére, így kisebb az esélyük, hogy olyan 

munkahelyet találjanak, ahol a megszerzett tudás- és képességtőkét olyan gazdasági tőkévé 

alakítsák át, amely lehetővé teszi a vertikális társadalmi mobilitást. A személyorientált 

családok gyermekei azonban nagyobb eséllyel képesek eleget tenni az új kompetenciákon 

és készségeken alapuló munkaerőpiaci elvárásoknak, így könnyebben tudják tudás- és 

képességtőkéjüket gazdasági tőkévé konvertálni, amely lehetővé tesz majd a vertikális 

társadalmi mobilitásukat is. Noha mindkét családtípusból származó tanulók megcélozzák a 

felsőoktatást, mégis azok a tanulók kerülnek be és képesek befejezni a felsőfokú képzést 

nagyobb számmal a tanult szakmával megegyező szakirányú felsőoktatásban, akikben a 

szakmai képzés alatt bensővé vált a saját képességek fejlesztése iránti igény. Mindez pedig 

visszavezethető a családból hozott kulturális háttérre, értékrendre és viselkedésmintákra.  

A tanuló szocializációja során a család kulturális, gazdasági és társadalmi tőkéje, az 

iskolában megszerezett kulturális és szakmai tőke, a tanuló társadalmi státusa egymással 

bonyolult rendszert alkot, melyben mindegyik tényező hatással van a többire. A család 
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meghatározott társadalmi, gazdasági és kulturális mező mindegyikében egy bizonyos 

pozícióban helyezkedik el, melyet az határozza meg, hogy a család mely tőkével milyen 

mennyiségben rendelkezik (BOURDIEU, 1992:418-430).  

 A családot társadalmi státusza és gazdasági tőkéje határozza meg, ez a család 

kulturális tőkéjének minőségét és mennyiségét is befolyásolja. Ennek a tőkének a 

felhalmozása kezdődik meg gyermekkorban, melyből a tudáshoz való viszony, a nyelvi 

szocializáció és a család időszemlélete a meghatározó a komplex szakmai gondolkodás 

elsajátításában és alkalmazásában. Az iskola feladata, hogy a családból hozott kulturális 

tőkét bővítse, a tanulókat szakmai tőkével lássa el. A szakképzésben a gyakorlóhelyek 

feladata a szakmai tőke bővítése, a munkahelyi szocializáció elősegítése. Ezt a bonyolult 

kapcsolatrendszert szemlélteti az 5.3.2. ábra.  

 

 

 

5.3.2. ábra: A komplex szakmai gondolkodás nevelésszociológiai hátterének rendszere 

(Forrás: saját ábra) 

 

 A tanuló a képzés befejeztével a szakmai mezőben szerez pozíciót aszerint, hogy az 

iskolai évei során mennyi szakmai tőkét – hasznos tudást – halmozott fel. A szakmai mező 

erőviszonyait a szakmai ismeretek és készségek határozzák meg, mely alapján a mező 

további almezőkre bontható. Ezt mutatja be az 5.3.3. ábra, melyen a relációs jelek a szakmai 

készségek alapján kialakuló erőviszonyokat szimbolizálják.  
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5.3.3.ábra: Szakmai mező (Forrás: saját ábra) 

 

A vonatkozó szakirodalom elemzésével a szakmai gondolkodás nevelésszociológiai 

rendszerének felállítása az alábbi megállapítások tehetők, melyek várhatóan jellemzik a 

kutatásban résztvevő tanulókat is. 

• A tanulók problémára való időráfordítási attitűdje a korai családi szocializációból 

ered, amikor elsajátította a családra jellemző időszemléletet. A család 

orientáltságának megfelelően a státuszorientált családból származó tanuló 

azonnali sikert vár el, így az első nehézség után passzívitásba vonul. A 

szakképzés feladata, hogy a tanuló ezen szemléletén fokozatosan változtasson. 

Személyorientált családban felnövekvő tanuló képes a késleltetett jutalomért és a 

nagyobb sikerért az azonnali sikerélményről lemondani, azt elhalasztani, ezért 

hajlandó több energiát fektetni a problémamegoldásban.  

• A szakképzés, illetve a szakgimnáziumi képzés mellett döntők 

nevelésszociológiai jellemzői igen színes képet mutatnak. A legfontosabb 

tényezők a család társadalmi státuszából adódó kulturális és gazdasági tőkéje, a 

szülők iskolázottsága, a tanuló korábban a családban és az iskolában 

megszerezett kulturális tőkéje, mellyel részt tud venni az iskolai szelekciós 

folyamatban.  

• A tanuló a szakmai szocializáció során a szakmai nyelv bensővé tételének 

nehézségével szembesül először. A szakmai szövegértést és szövegalkotást annál 

könnyebben sajátítja el, minél jobban kidolgozott nyelvi kóddal rendelkezik. A 
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nyelvi szocializáció szintén a családi szocializációra vezethető vissza, elsősorban 

meghatározó a család kulturális tőkéje és az orientáltsága. Annak a tanulónak van 

a legnagyobb esélye a leghamarabb elsajátítani a szakmai nyelvi kódot, akinek a 

családjában megszokott ezen kifejezések alkalmazása, vagyis a szülők szintén a 

tanuló által választott szakmához közeli foglalkozást választottak és a 

munkavégzésbe – még ha csak beszélgetés útján is – bevonják a tanulót. A téri 

képességekkel összefüggő sajátos szakmai kommunikációt – mint nyelvi kódot – 

a szakképzés során kell a tanulóban kialakítani, fejleszteni.  

• A komplex szakmai gondolkodás minősége befolyásolja a tanuló megszerzett 

szakmai tőkéjének minőségét. Minél nagyobb szakmai tőkével rendelkezik a 

tanuló, annál sikeresebben tud részt venni a munkaerőpiacon. Ennek hatására 

nagy valószínűséggel meg tudja valósítani a generációk közötti társadalmi 

mobilitást. Ennek következményeként gyermekeinek nagyobb kulturális tőkét 

tud biztosítani majd a családi szocializáció során, így nekik is lesz lehetőségük a 

társadalmi ranglétrán feljebb lépni.  

 

5.3.3.  A vizsgálati sokaság 

A kutatásban a vizsgálati csoportot a Székesfehérvár SZC Jáky József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájának 2016 szeptemberében 9. osztályt kezdő földmérő és építőipar (útépítő 

és -fenntartó technikus kimenettel) ágazatban tanuló diákjai képezik. A kontrollcsoportot 

építőipar ágazatban (magasépítő technikus kimenettel) szintén az említett oktatási intézmény 

9. osztályos tanulóiból kerültek kiválasztásra. A földmérés ágazat kontroll csoportját a Pécsi 

SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiumának szintén 2016 

szeptemberében 9. osztályt kezdő földmérő ágazatban tanuló diákjai alkották. Az első 

tanévben földmérés ágazatban 17 tanuló, építőipar ágazatban 23 tanuló alkotta a vizsgálati 

csoportot. A későbbi tanévek során néhány tanuló évismétlésre kényszerült vagy szakmát 

váltott, így a végleges vizsgálati csoport földmérő tanulóinak száma 11 fő, az építőipar 

ágazatban pedig 13 fő. Az évfolyamból való kilépés vagy lemorzsolódás miatt a mérésekben 

résztvevő tanulók száma eltérő, a hosszmetszeti kutatások megállapításait csak azokra a 

tanulókra vonatkoztattam, akik minden mérésben részt vettek. A kutatás kismintás 

kutatásnak tűnhet, de ismerve a két ágazatban az országos beiskolázási arányokat a minta 

reprezentatívnak tekinthető, a vizsgált földmérés és építőipar – útépítő ágazatban a 

beiskolázás igen kis létszámmal tud megvalósulni országos átlagban is. A földmérő ágazat 
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esetében a vizsgálati csoport 11 tanulója az ország azonos évfolyamos földmérő tanulóinak 

közel 20 százalékát alkotja. Az útépítők esetében csak Békéscsabán történt erre a szakmára 

beiskolázás az azonos évfolyamra ugyanakkora létszámmal, így a vizsgálati csoportban 

útépítők a beiskolázott tanulók 50 százalékát tették ki.   

 Kontrollcsoportok tekintetében építőipar ágazatban a kontrollcsoport tagjai 32 fős 

osztályból kerültek ki. Az építőipari ágazat kontrollcsoportját célszerű lett volna szűkíteni a 

bemeneti adatok alapján, hogy a két csoport tagjainak képességei közelítsenek egymáshoz, 

de a későbbi mérések alapján azt tapasztaltam, hogy a két csoport képességei nem térnek el 

jelentősen egymástól, így nem láttam indokoltnak a kontrollcsoport szűkítését. Ezt támasztja 

alá az is, hogy a különböző képességtípusok mérésekor nem ugyanazok a tanulók 

teljesítettek jobban, így a szűkítést nem lehetett egyértelműen elvégezni. Az építőipar ágazati 

kontrollcsoport tagjai a felvételi eredményeik és az általános iskolában szerzett osztályzataik 

alapján jó képességű tanulóknak tekinthetők, ezzel szemben a vizsgálati csoportot gyenge 

tanulmányi teljesítmény és képességek jellemzik. Ennek a csoportnak a tanulói voltak az 

utolsók, akik a központi írásbeli felvételi vizsga megírása nélkül kerülhettek be építőipar 

ágazati osztályba. Ez alapján várható volt, hogy az útépítő csoport a tanulmányaik során 

jóval gyengébb tanulmányi eredményt ér el, mint a kontrollcsoport. Az építőipar – útépítő 

ágazatnak azért lehet építőipar – magasépítő kontrollcsoportja, mert a tantárgyak 70 

százalékban megegyeznek a két szakmai elágazásban. A pécsi földmérő osztály 10 fővel 

alkotta a kontrollcsoportot. A kontrollcsoportot tanító tanárok jellemzése alapján 

elmondható, hogy a két földmérő csoport képességei közel azonosak.  

Míg a kontrollcsoportok tanulói hagyományos tanulási módszerekkel sajátítják el 

választott szakmájukat, addig a vizsgálati csoport tagjai a szakmai tantárgyak 70 százalékát, 

illetve a közismereti tárgyak közül néhányat probléma alapú tanulással sajátítanak el. 

Kutatásom ezen a tanulási módszertani különbségen alapul.  

Az adatgyűjtés előtt mind a tanulók mind pedig a szülők tájékoztatást kaptak a 

kutatás céljáról. A tanulói részvétel önkéntes, noha név szerint ismertek az eredmények, azok 

sehol nem jelennek meg. A tanulók nevére azért van szükség, hogy saját eredményeiket 

megismerhessék, korábbi eredményeikkel összevethető legyen. A minta nem reprezentatív, 

a kutatás megállapításai csak a két vizsgált ágazatban tanulókra jellemző.  

A vizsgálatban résztvevő tanulók tanulással kapcsolatos attitűdjére és motiváltságára 

az előző fejezetben tett megállapítások jellemzők.   
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6. A téri képesség vizsgálatának eredményei 

Az előkutatás eredményei felhasználásával az építőipar és földmérés ágazatban tanulók 

bevonásával a komplex szakmai gondolkodás fejlődésének vizsgálata kezdődött 2016 

szeptemberében és zárult az első négyéves ciklus 2020 májusában. A korábban ismertetett 

eredmények alapján a kutatás főbb csomópontjai a téri képesség, és a komplex szakmai 

gondolkodás fejlődése, valamint egymással való kapcsolatuk.  

 

6.1. Az alkalmazott mérőeszköz csomagok 
 

A tanulók térszemléleti képességeinek változásának kimutatására az adott ágazatra jellemző 

problémákat tartalmazó mérőeszköz csomagok készültek, melyeknek alapja a szakirodalmi 

részben bemutatott téri képességek rendszerének modellje (10.1. melléklet).  Mindkét 

ágazatban három – a szakma szempontjából alapfeladatnak számító – téri képességeket 

vizsgáló problémákat kellett a tanulóknak megoldaniuk. Az építőipar ágazatra jellemző 

alapfeladatok és mérőeszközbeli megfelelőik:  

- Adott terveken az összefüggések felismerése, tervolvasás és tervértelmezés – térbeli 

objektum értelmezése több kép alapján (Monge-féle két képsíkos ábrázolási feladat) 

- Terv vagy tervek alapján a térbeli műszaki alkotás kivitelezése - rekonstruálás 

- Műszaki rajzok készítése egy elképzelt mérnöki létesítményről – tervezés folyamata – 

nézetek előállítása 

Földmérés ágazatban az alapfeladatok és a hozzájuk kapcsolódó problémák a következők:  

- Kitűzés: a tervezett létesítmény fő alakjelző pontjainak térben való megjelölése – 

ábrázolás térbeli koordináta-rendszerben. 

- Felmérés: A meglévő tereptárgyak ábrázolása síkban, adott vetületi rendszerben, 

hozzáillesztve a már meglévő térképi tartalomhoz – térképezés, mérési jegyzet 

készítése 

- A térkép terep azonos pontok a térben és a síkban való megfeleltetés – pontok 

azonosítása síkban és térben. 

A feladatokban az itemek a problémamegoldás egyes mozzanatai, hozzájuk rendelhető egy-

egy általános téri vizuális képesség összetevő a 10.1. mellékletben bemutatott téri 

képességmodell alapján. A feladatok megoldására a tiszta kidolgozási idő 45 perc volt. Az 

építőipar ágazat esetén a feladatlap megbízhatósága Cronbach a: 0.85, földmérés ágazatnál 
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0.82. A feladatsorok megbízhatóan mérnek. Fábián (2014) szerint amennyiben a 

képességeket vizsgáló teszt Cronbach a értéke megközelíti a 0.85 értéket, akkor a teszt 

redundáns. A kutatásban alkalmazott téri képességeket vizsgáló feladatok közül kettő 

meghaladja ezt az értéket, amire az a magyarázat, hogy a képességek nem különíthető el 

élesen egymástól, így egy-egy képesség átfedi egymást, függőségi viszony áll fenn közöttük. 

A függőségi viszony igazolására először megerősítő faktoranalízissel ellenőriztem a 

szakmaspecifikus tanult téri képesség meglétét, majd korrelációs együtthatók számításával 

megállapítottam ezen téri képességek közötti összefüggéseket.  

Az építőipar ágazati mérőeszközcsomagot a 10.3.1. melléklet mutatja be, melyek 

megoldásainak értékelése az alábbi szempontok szerint történt:  

Az első feladat értékelése a szakmai érettségi követelményektől eltérően a tanult téri 

képességek meglétére és jelenlegi szintjére terjed ki figyelembe véve, hogy a tanulónak a 

probléma megoldása során milyen szerkesztési lépéseket kell végrehajtani, és ezeknél a 

lépéseknél milyen téri képességek tételezhetők fel. Az értékelés szempontjai – melyek 

egyben a függő változók is – a következők voltak:  

- A képek tartalmának felismerése: a tanulónak fel kell ismernie a két képével adott 

egyenest és síkidomot melyet a feladaton elhelyezett feliratok is segítenek.  

- A fedőegyenes vagy segédsík alkalmazása a megoldás során: A tanulónak a 

meglévő téri képességeire támaszkodva fel kell ismerni, hogy az egyenes és a sík 

döféspontja közvetlenül nem meghatározható 

- A megoldási stratégia kidolgozása és következetes végrehajtása: A tanuló által 

készített rajzon jól látható, hogy az alkalmazott jelölések és feliratok egymással 

összefüggésben vannak, jól követhetők a megoldás lépései.  

- A metszéspontok kiválasztása: A tanuló felismeri, hogy a síkot mely téri 

objektumok képesek egyértelműen meghatározni, és azoknak, valamint a 

segédsíknak meg tudja állapítani közös pontjait.  

- A fedőegyenes vagy segédsík másik képének13 megszerkesztése: A megfelelően 

kiválasztott metszéspontok alapján a tanuló képes meghatározni és megfelelően 

(egyenesként) ábrázolni a segédsíkot a másik képen is.  

 
13 A tanulók választhattak a probléma megoldása során, hogy melyik képsíkból (K1=felülnézet vagy 

K2=elölnézet) indulnak ki, mert a választástól függetlenül is ugyanahhoz a megoldáshoz kell, hogy eljussanak. 

Ebből adódóan a szempontoknál nem szabad meghatározni, hogy első vagy második képsíkon dolgozott-e, azt 
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- A döféspont megszerkesztése: A tanuló felismeri, hogy mely térbeli objektumok 

határozhatnak meg egyértelműen egy pontot, és ki tudja választani, hogy az adott 

térbeli objektumok közül melyek azok, amelyek az egyenes és sík döféspontját 

adják. 

- A döféspont másik képének megszerkesztése: A tanuló felismeri, hogy a második 

képen is látszódik a döféspont, és azt egyértelműen jelöli 

- A sík és egyenes fedéspontjai első, illetve második képen: A tanuló felismeri, 

hogy mindkét képen megállapíthatók azok a pontok, amelyek a nézetben 

egymással fedésben látszanak és ezeket egyértelműen jelöli 

- A térbeli objektumok kölcsönös helyzetének megállapítása az első, illetve a 

második képen: Mentális képzeleti munka végrehajtása, melynek során a 

tanulónak a térbeli objektumokat egy meghatározott szemlélési pontból kell 

elképzelnie és megállapítani, hogy az objektumok mely része van fedésben, vagy 

takarják el egymást. Ez akkor a legsikeresebb, ha a tanuló bele tudja magát 

helyezni a vizsgálandó objektumok terébe.  

- A döféspont figyelembevétele a láthatóságnál: A tanuló felismeri, hogy az elemek 

szemlélési ponthoz való viszonya a döféspontnál változik. 

- A Feliratok, áttekinthetőség, pontosság, megfelelő vonalvastagság és vonaltípus 

alkalmazása egyrészt a pszichomotoros képességek meglétére, másrészt az 

előzőekben felsorolt képességelemek meglétére is utalnak.  

- A Lényegkiemelés: A tanuló a térelemek kapcsolatát képes szabványos 

jelölésekkel rajzi formában a többi szemlélő számára közvetíteni, megjeleníteni; 

úgy, hogy a szemlélési pontból nézve az objektumcsoport elemeinek egymáshoz 

való elhelyezkedése mindenki számára egyértelmű.  

Az adott térbeli objektum nézeteinek megrajzolásának értékelésekor azok a téri 

képességelemek kerültek előtérbe, amelyet a szerkesztés folyamatában a tanulónak 

mozgósítania kellett a térbeli probléma megoldásához. Ebben az esetben is a szerkesztés 

sorrendje volt a mérvadó. Az értékelés szempontjai a következők:  

- A helyes tájolás: A tanulónak fel kell ismernie, hogy az adott test mely oldala van 

a megadott szemlélési ponthoz képest felül, a szemlélési ponttal szemben, és a 

megfelelő oldalnézetet is ki kell tudnia választani.  

 
kell vizsgálni, hogy mindkét képsíkon megjelenítette az adott térbeli objektumot, és a képsíkok közötti képek 

között megteremtette-e a kapcsolatot.  



110 

 

- A nézetek értelmezése: Ezeket a nézeteket egymással megfelelő kapcsolatba kell 

hozni, azok megfelelő elrendezésével. Ennél a műveletnél nagy szerepe van a téri 

memóriának.  

- A látható és takart élek felismerése: A tanuló részben a téri emlékeire és 

tapasztalataira részben pedig a megtanult ábrázolási szabályokra támaszkodva 

felismeri a látható és takart éleket még akkor is, ha az az egyik nézeten csak 

pontként fog majd megjelenni, de azt élnek kell értelmezni.  

- A felül-, elöl-, és oldalnézet megrajzolása: A tanuló ábrázolja az adott 

nézőpontból az összes látható és takart élet úgy, hogy azok egymáshoz való 

viszonya is megjelenik a nézetek – más szakmai területeken vetületek – 

ábrázolásában. 

- Az arányosság: A nézetek megrajzolásakor megőrzi az eredeti test arányait.  

- A képzet megjelenítése: A tanuló által készített nézetek áttekinthetők, 

egyértelműek, a tanult ábrázolási szabályoknak megfelelnek. A nézeteknek 

függetlennek kell lenniük a készítő személyétől.  

- A pontosság: A nézeteken az összes él a megfelelő módon megjelenik, és 

egymással egyértelmű kapcsolatban vannak.  

- A vonaltípusok és vonalvastagságok alkalmazása az ábrázolási szabályoknak 

megfelelően.  

A rekonstrukciós feladatnál az értékelés szintén a szerkesztéshez szükséges téri képességek 

meghatározásával történt. 

- A helyes tájolás: A tanuló a nézetek és a megadott szemlélési pont alapján legyen 

képes eldönteni, hogy melyik vetület a térbeli objektum mely nézetét 

szimbolizálja.  

- Az alaptest felismerése: A tanuló téri emlékezetére támaszkodva ismerje fel a 

befoglaló testet, amelyet majd módosítania kell a probléma megoldása során.  

- Az élek azonosítása: A nézetek értelmezésével lehetséges a testet alkotó élek 

egymáshoz való viszonyának megállapítása.  

- Az alaptest rekonstrukciója: A tanuló legyen képes a befoglaló testet arányosan 

és alakhelyesen ábrázolni.  

- A csonkolás: Olyan téri mentális művelet, mely során a tanuló eldönti, hogy az 

alaptest mely részeit kell eltávolítani a nézeteknek megfelelően. Ezzel és az előző 
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ponttal egyenértékű az a megoldás is, ha a tanuló több test csoportjaként jut el a 

nézeteivel adott térbeli objektum mentális leképezéséhez.  

- A téri gondolkodás: A probléma megoldása egy előre kigondolt stratégia vagy 

algoritmus szerint történik.  

- A képzet megjelenítése: A tanuló által készített térbeli ábra áttekinthető, az élek 

és a lapok kapcsolata megfelelő, a nézetekkel minden szempontból egyezik.  

- Az arányosság: A térbeli test tükrözi a nézetekben megadott arányokat. 

- Az áttekinthetőség: Az ábrázolás egyértelmű, az ábrázolási szabályoknak 

megfelelő.  

- A vonaltípusok és vonalvastagságok alkalmazása az ábrázolási szabályoknak 

megfelelően 

 

A földmérés ágazati feladatoknál az első feladatban a tanulónak a térbeli és a síkbeli 

pontok azonosítását kellett elvégezni. A feladat a téri tájékozódást hivatott vizsgálni, azon 

belül is a megadott formák alapján kellett azonosítani az egyes térbeli objektumokat. Ehhez 

rendelkezésükre állt egy városi terület síkrajza és négy álláspontból készült felvételei. 10.3.2. 

melléklet a ábra. 

A feladat itemei: 

- A szemlélési pontok azonosítása: A tanulónak fel kellett ismernie és a 

térképen berajzolnia, hogy az egyes felvételek honnan készülhettek. 

(Azonosítás képessége) 

- A térbeli objektumok azonosítása a térben: A térbeli ábrákon bejelölt 

pontokat a tanulóknak a mindegyik felvételen be kellett azonosítani. A feladat 

két részből állt, egyrészt a térbeli pontokat kellett a képek között 

megfeleltetni, másrészt a síkbeli pontokat kellett a térben megjeleníteni. A 

feladat megoldásához szükséges a megfeleltetés és a magasság érzékelésének 

képessége is.  

- A térbeli objektumok azonosítása a síkon: A tanulóknak a különböző nézetből 

készült izometrikus képeken megadott épületsarkokat kellett a térképen 

bejelölni a megfeleltetést, mint téri képességet felhasználni. 
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- A síkbeli pontok azonosítása a térben: Az előző item megfordítása, a térképen 

bejelölt pontokat kellett mindegyik izometrikus képen (ahol látható). 

Szükséges a formaérzékelés és a megfeleltetés képessége.  

- A magasság érzékelése: A tanulónak a kijelölt magasságú épületeket kell 

bejelölni.  

- Az egyértelmű jelölések alkalmazása: az egyes itemekre egyértelmű 

válaszokat adjon a tanuló.  

A második feladat a kitűzés problémáját mutatja be. A feladat nézeteivel (valóságban 

különböző terveivel) megadott térbeli objektumot kell elhelyezni egy térbeli koordináta-

rendszerben háromdimenziós koordinátái alapján. A feladat összetett, a tanulónak először a 

térbeli pontokat kell ábrázolnia, majd után a térbeli objektum nézetei alapján meg kell 

állapítani a pontok közötti kapcsolatot, fel kell ismernie a térbeli objektumot. (10.3.2. 

melléklet b ábra) 

A feladat itemei: 

- A feladat értelmezése: A tanuló felismeri a helymeghatározás elvét a 

feladatban, képes legalább az alapsíkon történő ábrázolásra. Ennél az itemnél 

nagy szerep jut a téri emlékezésnek és a korábbi matematikai ismeretek 

transzferálásának. 9. évfolyam esetében a tanulók itt részesültek segítségben 

a pontok ábrázolásának technikáját illetően, hogy a feladatban tovább 

tudjanak haladni és a többi téri képességre is nyerhető legyen információ. Ez 

a segítség a további itemek értékelésénél – a pontok térbeli ábrázolásánál – 

az adott pontszámok redukálásával lett figyelembe véve.  

- A téri érzékelés: A tanulóknak fel kellett ismerni, hogy egy térbeli 

objektumról van szó.  

- A tájolás értelmezése: A tanulóknak értelmezni kellett a vetületi ábrákat és 

meg kellett találni a közöttük lévő kapcsolatot, a bejelölt pontokat egymásnak 

meg kellett feleltetniük.  

- A koordináták és tengelyek egymásnak való megfeleltetése: A tanuló a 

megfelelő koordinátákat a megfelelő tengelyeken ábrázolja. Ismét a 

megfeleltetés képességére van szüksége a tanulónak.  

- A méretarány figyelembevétele: Az axonometrikus szabályoknak 

megfelelően az egyes koordinátatengelyeken való ábrázolás csak úgy 
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lehetséges, hogy a tengelyekhez méretarányt rendelnek. Ennél a feladatnál az 

X tengelyen a méretek a felére csökkenek. Itt a méretarányváltás téri 

képességére van szükség a megoldáshoz.  

- A pontok ábrázolása az alapsíkon: A tanuló az irány és pozíciólátás 

tekintetében képes a síkon eligazodni, a pontokat egy alapsíkon ábrázolni.  

- A pontok ábrázolása a térben: A tanuló képes a pontokat három 

koordinátájuk alapján a térben elhelyezni.  

- A térbeli pontok és a vetületek egymásnak való megfeleltetése: A tanuló az 

ábrázolás térbeli pontokat képes a vetületek segítségével egymással 

összekötni, így a térbeli objektumot felvázolni. Ehhez a térbeli érzékelésre, 

az azonosítás és a megfeleltetés képességére van szükség.  

- A látható élek azonosítása: Az objektum vetületei alapján a tanuló azonosítja 

a látható éleket és azokat megfelelő vonaltípussal ábrázolja.  

- A nem látható élek azonosítása: A tanulónak fel kell ismernie, hogy az adott 

nézőpontból mely élei nem látszanak a koordinátáival adott objektumnak.  

- A térbeli objektum megjelenítése: A tanuló képes a tényleges objektumot 

megfelelően ábrázolni.  

- A pontosság: Koordinátákkal, mint méretekkel adott pontok helyének 

megállapítása, és a pontok közötti topológia felismerése 

- A megfelelő vonaltípusok alkalmazása. 

A térképezés feladat térbeli képességekkel kifejezve nem más, mint a térbeli 

objektumok észlelése, azonosítása, és síkbeli alkotáson való méret és alakhelyes ábrázolása 

a térbeli kapcsolatok síkban való megjelenítésével. A tanulóknak egy kettévágott 

panorámakép segítségével kellett egy parktérképet készíteni. ehhez segítségül a feladatlapon 

feltüntetésre került a parktérkép definíciója is. A panorámaképeket a 10.3.2. melléklet c 

ábrája mutatja be. 

A téri feladat itemei a következők:  

- A térbeli objektumok felismerése: A tanuló felismeri a képeken és azonosítja 

mindazokat a tereptárgyakat, amelyeket parktérképen ábrázolnia kell – 

látványfelismerés képessége.  

- A képek összeillesztése: A panorámaképet a tanulók ketté darabolva kapták 

meg a feladatlapon. A két kép egymással átfedésben van, a közös 
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tereptárgyak alapján a képek összeilleszthetők. Itt a tanulónak az azonosítás 

és megfeleltetés képességét kell bevetnie, és megállapítani az átfedés 

mértékét.  

- A feladat értelmezése: A tanuló képes értelmezni, hogy milyen típusú térképet 

kell elkészítenie, illetve, hogy a fénykép alapján kell síkrajzi produktumot 

előállítania.  

- A járdák térképezése: A járdák egymáshoz való viszonyának és helyzetének 

helyes megállapítása. Szükséges téri képesség: téri elhelyezkedés felismerése 

és a helyes topológia megállapítása. 

- A fák és bokrok térképezése: A park növényzetének helyének és a többi 

tereptárgyhoz való viszonyának helyes megállapítása. Szükséges téri 

képesség: téri elhelyezkedés felismerése és a helyes topológia megállapítása. 

- Az egyéb objektumok ábrázolása: Egyéb jellemző objektumok térképbe 

illesztése.  

- A képen nem látható, de egyértelműek kikövetkeztethető objektumok 

ábrázolása 

- Az ábrázolt objektumok egymáshoz való helyes viszonya, A tanuló képes 

értelmezni a tárgyak egymáshoz viszonyított helyzetét és azt a készített 

térképen is arányhelyesen megjeleníteni.  

- A megrajzolt térkép teljessége: Minél több objektumot jelenít meg a tanuló a 

síkrajzi alkotáson, annál teljesebb a parktérkép. 

- A rajz egyértelműsége: Az ábrázolt objektumok helye és egymáshoz 

viszonyított helyzete egzakt módon meghatározható, a tanuló által készített 

térképről leolvasható. Az ábrázolás ezen képességével a tanuló képes 

közvetíteni a téri észlelés és érzékelés által gyűjtött információit.  

- Áttekinthetőség: A rajz egyértelmű. 

- A vonaltípusok alkalmazása: A térbeli objektumokat (járdák, szegélyek, 

burkolattípusok) a megfelelő vonaltípusokkal ábrázolva csoportokat képez.  

- A jelkulcsok alkalmazása: A fákat, bokrokat és egyéb objektumokat nem 

lehet alaprajzi méretében ábrázolni, ezért a térképeken azokat jelekkel – 

jelkulcsokkal – szokás megjeleníteni. A felsőbb éves tanulóknak ismerni kell 

ezeket az egyezményes jelöléseket, a 9. évfolyamos tanulók esetében 

megengedett a saját jelölések kidolgozása és alkalmazása feltéve, hogy 

azokat egyértelműen ismerteti a jelmagyarázatban.  
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- A feliratok alkalmazása: Az egyes tereptárgyakat (díszkert, járdaburkolat 

stb.) a térképen szokás felirattal is ellátni, hogy megkülönböztethető legyen a 

többi ábrázolt objektumtól. Ezeket a tanulóknak a parktérképen is fel kell 

tüntetni.  

 

6.2. A szakmai alapfeladatok megoldásához szükséges téri képességek 

összetevői  

Szakmafüggő mérőeszköz csomagok alkalmazásakor nem lehetséges a különböző ágazatban 

tanulók téri képességeinek összehasonlítása, ez csak a feltételezett közös téri 

képességkomponenseknél valósítható meg.  Akkor jelenthető ki, hogy az eltérő ágazatban 

azonosított összetevők azonosak, ha azonos képességtartalommal bírnak. Ehhez először meg 

kell határozni a problémák megoldásához szükséges téri képességek komponenseket. A téri 

képességek összetevőnek feltárása megerősítő faktoranalízissel történt. A mérés 

eredményekre támaszkodva a faktorokat a műszaki szempontból logikailag összetartozó 

változók alapján különítettem el.   

6.2.1. A feltételezett téri képességkomponensek jelenlétének igazolása 

építőipar ágazatban 

 

A tanulók által készített megoldások kiértékelése után az elemzésbe nem kerültek be azok 

az tanulók, akik nem adtak választ egyik itemre sem. Az analízisbe első körben mindhárom 

évfolyam tanulóinak eredménye bevonásra került. A faktoranalízisből származó 

kumunalitás értékeket tekintve a teljes mintára a tartalom és térelemek kapcsolata 47,1-59,5 

százalékban magyarázza a faktorokat, viszont a többi változó 66,0-85,4 százalékban 

magyarázza a kapott faktorok térszemléleti képesség varianciáját.  A forgatás előtt 

faktorsúlyokat az 10.4.1 melléklet, a forgatás után faktorsúlyokat a Hiba! A hivatkozási f

orrás nem található. tartalmazza.  

A 10.4.2. melléklet faktorértékei alapján az alábbi képesség faktorokat határoztam 

meg a teljes minta tekintetében. Az 1. faktor a téri gondolkodáson belül problémamegoldás, 

a 2. faktor a téri megfeleltetés, a 3. faktor a pszichomotoros, a 4. faktor téri manipuláció – 

képsíkra vetítés, az 5. faktor pedig részben a téri emlékezés részben pedig a rajz- és 

látványértelmezés képességének jelenlétére utalnak. Az egyes faktorokra jellemző 

változókat nem lehet egyértelműen elkülöníteni, ezáltal a faktorok tartalmát sem 
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meghatározni, mert a faktorokat meghatározó változók nem egyeztethetők össze a műszaki 

értelemben logikailag összetartozó változókkal. Ez a logikai összeférhetetlenség abból 

adódhat, hogy a 9. évfolyamon tanulók 42%, a 11. évfolyamos tanulók 29,4 százaléka jutott 

el a döféspont meghatározásáig14, ezzel szemben a 13. évfolyamos tanulók 50 százaléka 

tudta megszerkeszteni az általános helyzetű egyenes és sík döféspontját. Ezért az adott 

térbeli objektum térbeli pontjainak több kép alapján történő észlelésének műszaki 

problémamegoldásához szükséges téri képességek faktoranalízissel történő 

meghatározáshoz a feladat kitöltöttségének mértéke alapján csak a 13. évfolyam 

eredményeit célszerű felhasználni. Az analízis eredményeként a faktorokat a 10.4.3. 

melléklet szemlélteti.  

A 13. évfolyam eredményei alapján már olyan faktorokat lehet elkülöníteni, 

amelyeket műszaki szempontból logikailag összetartozó változók is meghatároznak. Ezt 

támasztja alá a faktoranalízis változóinak kumunalitás mátrixa15 is. A képek tartalmának 

felismerése itt már sokkal jobban hatással van (59,8%), mint a teljes minta esetében, illetve 

a többi változó is átlagosan 88,1%-ban meghatározó a fakorok varianciájában. A feltételezett 

négy téri képesség helyett öt téri képességet kell a feladattípus megoldásánál felhasználni. 

Ezek a következők:  

- Az 1. faktor azokat a változókat foglalja magába, amelyek összefoglaló néven a 

konkrét téri problémamegoldáshoz kapcsolhatók. A meghatározó szerepüket 

jelzi az is, hogy ezeknek a változóknak van a legnagyobb faktorsúlyuk. A 10.1. 

melléklet alapján a téri problémamegoldás ugyan további részekre bontható, de 

ezek a vizsgált probléma esetén csak egy-egy változóban öltenek alakot, ezért 

célszerű egy képesség csoportot meghatározni.  

- A 2. faktor a téri látvány értelmezésének és a képzet megjelenítésének a 

képességét foglalja magába. Ez azt jelenti, hogy a feladatnál a tanulónak egy 

összetett, csak egymással kölcsönhatásban működő képességpárt kell 

mozgósítani, mely részben segíti az alapadatok – a kiinduló látvány – 

értelmezésében, részben pedig az általa kidolgozott mentális képzetet segít 

megjeleníteni.  Ide tartoznak azok az itemek is, amelyeket műszaki szempontból 

 
14 A téri probléma szempontjából a döféspont meghatározása a megoldás mérföldköve. Ennél a pontnál már 

nagy valószínűséggel meghatározhatók, hogy a tanuló mely téri képességekkel rendelkezik, a láthatóság 

megállapítása a téri képességek fejlettségi szintjére utal.   
15 A kummunalitás mátrixban található faktorsúly értékek azt mutatják meg, hogy a faktorok az adott változó 

varianciáját milyen mértékben magyarázzák.  
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pszichomotoros képességnek is lehetne tekinteni, de a korrelációs mátrixban lévő 

együtthatók alapján mégis a látványértelmezés képességéhez tartoznak. A 

korrelációs mátrix ide vonatkozó részletét a 6.2.1. táblázat mutatja be. Jól látható, 

hogy a vonaltípus és láthatóság szoros összefüggésben van a térelemek 

felismerésével és a döféspont értelmezésével.  

6.2.1. táblázat A korrelációs együtthatók mátrixának részlete a vonaltípusok és 

vonalvastagságok alkalmazásnak, valamint a láthatóság megállapításának tekintetében. 

 Szerkesztés itemei 
 
Pszichomotoros 
képességek itemei 

Térelemek 
felismerése 

Döféspont figyelembevétele a 
térelemek kölcsönös helyzetének 
megállapításakor 

Vonaltípusok és 
vonalvastagságok 

0,727 0,502 

Láthatóság  0,546 0,770 

 

- A 3. faktor a térelemek közötti kapcsolat felismerésének és térelemek közötti 

kapcsolat megteremtésének képességére utal.  

- A 4. faktor utalna a feltételezett pszichomotoros képességekre, de mint látható a 

negatív faktorsúlyokból, a feliratok alkalmazása, az áttekinthetőség és a 

szerkesztés pontosságának hatása ellentétes összefüggést mutat a faktor 

kialakulásával. Ez azt jelenti, hogy a kialakult öt faktor helyett csak négyféle téri 

képesség szükséges az analóg műszaki problémák megoldásához. A feltételezett 

pszichomotoros képességek nem választhatók el élesen a meghatározott téri 

képességektől.  

- Az 5. faktor, amely markánsan elkülönül a többitől a téri emlékezés képességére 

utal, ami azt jelenti, hogy a tanuló korábban szerzett tapasztalatai alapján 

felismeri a feladatot – esetleg a problémát – mert az analóg a korábbi tanulmányai 

során megoldott feladatokkal. Ez nem azonos a térelemek felismerésével, mert 

lehet ugyan analóg vagy kismértékben eltérő a feladat a korábban megoldottaktól, 

nem biztos, hogy ebben az esetben a tanuló felismeri a feladatlapon található 

térelemeket.  

A térbeli objektum nézeteinek megállapításához a tanulónak a téri objektum fölé, 

néhány esetben alá, illetve azzal szembe kell képzelnie magát, majd a látottakat mentálisan 

síkba kell terítenie és azt megjelenítenie. A tanulók megoldásai alapján a problématípus 

megoldásához három tanult téri képesség szükséges.  
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- A tanulónak a téri tájékozódás képességén belül a téri objektum egy adott 

szemlélési ponthoz való viszonyítását teszik lehetővé. Ez egy műszaki területen 

igen sokat használt képességösszetevő, mely során a tanuló képessé válik magát 

az „ábrába képzelni” bármilyen nézőpont megadásával, majd képes további téri 

feladatokat végrehajtani ennek a nézőpontnak vagy más néven szemlélési pontnak 

a figyelembevételével. Ilyen gyakori feladat tömegvázlatok készítése vagy 

homlokzatok rajzolása. Ezt fejezi ki a feladat faktoranalízisének harmadik faktora.  

- A nézetek felismerése és síkban való reprodukálását a második faktor fejezi ki, 

mely a téri emlékezés képességének bevonásával lehetséges. A tanulónak korábbi 

tapasztalataira támaszkodva kell felismeri az adott térelemek közötti 

kapcsolatokat.  

- Az első faktor a tulajdonképpeni téri gondolkodást jelenítené meg, de jól látható, 

hogy a feladathoz szükséges ábrázolási műveletek nem különülnek el élesen 

egymástól. Az ábrázolást, mint pszichomotoros téri képességet ennél a feladatnál 

nem lehet önálló képességként értelmezni. Ez a komponens tulajdonképpen azt 

fejezi ki, hogy a feladatmegoldáshoz egy olyan képesség szükséges, amely 

lehetővé teszi, hogy a tanuló által téri objektumként értelmezett tárgy egyes 

oldalait síkra vetítve ábrázolja. Ez a képsíkra való vetítés képessége.  

A második feladat faktoranalíziséből (10.4.4. melléklet) és a képességek elemzéséből 

megállapítható, hogy ez a feladat – noha felhasználja a téri emlékezést és a téri tájékozódás 

képességét – egy téri gondolkodási alapképességnek tekinthető.  

 A térbeli objektum nézetei alapján történő ábrázolása is a faktorok számát, illetve a 

faktorokat szignifikánsan meghatározó itemek számát tekintve szintén egy téri gondolkodás 

alapképességnek fogható fel. Egyetlen item került a második faktorba, de annak a 

faktorsúlya kis mértékben tér el az első faktorbeli faktorsúlyától, így nem jelenthető ki 

egyértelműen, hogy az alapidom felismerése egy a többi itemhez szükséges más tanult téri 

képességet igényelne. Szintén nem lehet elkülöníteni a feltételezett pszichomotoros – 

ábrázolási – képességeket sem a többi feladatrésztől. Kijelenthető, hogy a rekonstrukció egy 

önálló szakmaspecifikus tanult téri gondolkodási képesség. Így bizonyítást nyert, hogy a téri 

objektum nézetei alapján történő megjelenítéséhez kevesebb számú tanult téri képesség 

szükséges, mint a Monge-féle ábrázolási feladathoz. Ez magyarázza, hogy a rekonstrukciós 

feladat megoldásában miért lehetnek sikeresebbek a tanulók.  
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6.2.2. A szakmai alapfeladatok megoldásához szükséges téri képességek 

összetevői földmérés ágazatban 

 

A földmérés ágazatnál kapott megbízhatósági mutató az építőipar ágazatnál tapasztaltakhoz 

hasonlóan ebben az esetben is igen magas. Valószínűsíthető, hogy az építőipar ágazathoz 

hasonlóan a feltételezett összetevők a szakmai képzés során átalakulnak, és egy új téri 

képességet hoznak-e létre. Célszerű megállapítani, hogy a feltételezett téri képességeket 

kell-e a tanulónak az egyes feladatoknál bevetni, vagy az építőipar ágazathoz hasonlóan ezek 

a feltételezett összetevők a szakmai képzés során átalakulnak, és egy új tanult téri képességet 

hoznak-e létre. Ennek vizsgálata megerősítő faktoranalízissel történt. Első körben a teljes 

teszt vizsgálata történt meg, eredményét a 10.5.1. melléklet tartalmazza. 

A faktoranalízis eredményeiből egyértelműen látszik, hogy a jelen kutatási 

eredmények alapján a térbeli koordinátákkal történő manipulálás és a térképezés nem 

bontható szét a feltételezett téri képességekre, hanem egy szakmaspecifikus tanult téri 

képesség egységet alkotnak. A térképezés feladatnál egyedül a megfelelő vonaltípusok 

alkalmazása került át egy olyan faktorba, ahol a többi item alapján inkább térbeli 

elhelyezkedéssel kapcsolatos képesség jelenik meg. Ennek magyarázata az, hogy a 

térképeken a vonaltípus is utal az objektumok téri elhelyezkedésére – akár magassági 

elhelyezkedésére is, ezért került át egy másik faktorba a feladat vonaltípusokkal kapcsolatos 

iteme.  A koordinátáival adott test éleinek azonosítása és az objektum ábrázolása szintén egy 

másik faktorban jelenik meg. Ezek azok a feladategységek, melyek nem képezik szerves 

részét a koordinátákkal való műveleteknek, hanem a koordináták ábrázolásából 

következnek. Ez a feladatrész az építőipar ágazatban tanulóknál is vizsgált téri problémát 

jeleníti meg egy földmérési-kitűzési feladat keretében. Az építőipar ágazatban tanulók 

eredményei alapján került azonosításra a rekonstrukció, mint tanult téri képesség, így, ha ez 

a feladatrész nem vesz részt az elemzésben, akkor egy újabb tanult téri képességet lehet 

meghatározni, ami a földmérés ágazatban tanulókra jellemző: a térbeli koordinátákkal 

történő manipuláció és téri észlelés.  A térkép-terep azonos pontok azonosítása esetében több 

faktor is elkülöníthető, de a jellegük nem egyértelműen azonosítható. Megjelenik az 

azonosítás, a térelemek síkon való értelmezése és a magasság érzékelése, mint téri 

képességek. Felmerül a kérdés, hogy ezek a képességek is szoros egységet alkotnak-e, mint 

a térképezés és a térbeli koordinátákkal való manipulálás. A kérdés megválaszolására és 

annak megerősítésére, hogy ezek a téri képességkomponensek összeolvadnak egyetlen tanult 

téri képességé, a feladatok egyenként is faktoranalízissel került elemzésre. Az elemzéskor 



120 

 

először a feladathoz szükséges faktorok – képességek száma került meghatározásra, majd 

második körben a feladatok elemzéshez a megállapítandó faktorok száma kényszerként 

szerepelt. A faktorok számának megadása aszerint történt, hogy az eredeti analízis esetén 

hány faktor volt egyértelműen elkülöníthető, és a kényszerek megadásakor a kapott 

faktorszám került eggyel való növelésre.  

Ilyen elemzési megkötések mellett térkép-terep azonos pontok azonosítása feladat 

esetében a 10.5.2. melléklet alapján az alábbi faktorok és faktorsúlyok keletkeztek. Az 

elemzésből megállapítható, hogy az azonosítás képessége mellett a magasság érzékelése is 

megjelenik. A szakmai gyakorlatban a magassági vagy harmadik koordináta értelmezésére 

nincs minden esetben szükség, ezért ez a komponens feladatfüggő. Az elemzés alapján a 

földmérő ágazatban tanulók esetében a térkép-terep azonos pontok azonosítása szintén több 

egymástól elválaszthatatlan téri képesség összetevőből alakul át egyetlen tanult téri 

képességé. 

További faktoranalízis alapján bizonyítást nyert, hogy a térbeli koordinátákkal való 

manipulálás sem bontható részképességekre ezen kutatási eredmények alapján, mivel a téri 

képesség komponensek megléte egymás jelenlétének feltételei (10.5.3. melléklet). A 

faktorok számából megállapítható, hogy a probléma megoldásához két téri képességre van 

szükség. Az itemek alapján a már bizonyítást nyert rekonstrukciós képesség, és a térbeli 

koordináták értelmezésének képessége jelenik meg.  

Felmerül a kérdés, hogy a koordináták értelmezése és a rekonstrukciós képesség 

között van-e valamilye összefüggés.  A két képesség korrelációs együtthatója 0,519 p<0.05 

szignifikanciaszinten, vagyis a koordináták érzékelése és a rekonstrukció képesség között a 

földmérő ágazatban tanulóknál kimutatható az összefüggés. Az összefüggés abból adódhat, 

hogy a rekonstrukció feltétele eleve az, hogy a tanuló legyen képes a térbeli koordinátákat 

értelmezni és megjeleníteni.  

 A térképezés, mint önálló szakmaspecifikus tanult téri képesség szintén 

faktoranalízissel nyert bizonyítást (10.5.4. melléklet). Kényszerek megadása esetén egyedül 

a feladat értelmezése item került külön faktorba, ami arra vezethető vissza, hogy a feladathoz 

a szövegértési képességét is szükséges a tanulónak felhasználnia, hiszen a parktérkép 

definícióját kellett először a 9. évfolyamon tanulóknak értelmezniük.  

A bemutatott faktoranalízis eredményekből megállapítható, hogy a földmérők 

esetében az építőipar ágazatban tanulókhoz hasonlóan a szakma alapfeladataihoz illeszkedő 
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három16 tanult téri képességet lehet a tanulók válaszainak értékelése alapján elkülöníteni. 

Ezek:  

- Térkép-terep azonos ponttok azonosítása 

- Térbeli koordináták értelmezése-kezelése 

- Tereptárgyak helyének és egymáshoz való viszonyának megállapítása 

Nem bizonyosodott be, hogy a 10.1. mellékletben látható modell alapján felsorolt téri 

képességek az egyes feladatoknál jelen vannak. Jelen kutatásban arra alapozom a 

megállapításaimat, hogy a szakképzésben egy képességterület fejlesztése egy másik 

képességterületen már meglévő képességre épül. A földmérés ágazatban tanulók a 

kifejlesztett téri képességekre fogják felépíteni a szaktárgyi –térképezési, geodéziai stb. 

képességeik fejlődését. A kutatásomban arra az eredményre jutottam, hogy a problémák 

során alkalmazandó alapvető téri képességek egymásnak feltételei, így összeolvadnak és egy 

új szakmaspecifikus tanult téri képességet hoznak létre.  

Nem bizonyosodott be az sem, hogy az 10.1. mellékletben látható modellben 

szereplő bármely téri képesség önállóan képes megjelenni szakmai téri problémák 

megoldása során. így nem lehet sem közös, sem szakmafüggetlen téri képesség 

összetevőkről beszélni. A faktoranalízis kimutatta, hogy a problémák során alkalmazandó 

alapvető téri képességek egymásnak feltételei, összeolvadva egy új téri képességet a tanult 

téri képességet hozzák létre. Szakmaspecifikus tanult téri vizuális képességek alatt azokat a 

gondolkodási részképességeket kell érteni, amelyet a szakma elsajátítása során célzott 

feladatokkal az előzetes általános és szakmai tudásra és tapasztalatokra támaszkodva a 

szakmára jellemző vizualizációs és téri tájékozódáshoz szükséges eljárásokat, valamint belső 

műveleti módszereket elsajátítva tesz szert a tanuló, mely hozzájárul a téri problémamegoldó 

gondolkodás fejlődéséhez.   

A téri képességek rendszerében megjelenő képességek önálló megjelenését a 

szakmai problémák megoldása során célszerű klaszteranalízissel is megvizsgálni.  A tanulók 

válaszai alapján a változók nyolc különálló csoportját tudtam elkülöníteni. A 

faktoranalízissel ellentétben, ezzel a módszerrel már lehet igazolni a modellben megjelenő 

képességek jelenlétét a szakmai feladatok megoldása során. Az hierarchikus klaszteranalízis 

alapján szintén megállapítást nyert, hogy a modellben megjelenő téri képességek a 

rekonstrukció és a nézetek megszerkesztése esetében összeolvadnak, tehát így is bizonyított 

 
16 A negyedik tanult téri képesség a rekonstrukció, amely nem tartozik szervesen a téri koordináták 

észleléséhez, csupán a tanulóknak szánt feladatban jelent meg.  
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a tanult téri képességek jelenléte. Ugyanakkor jól elkülöníthető a térelemek egymáshoz 

viszonyított helyzetének felismerésének – a téri elhelyezkedésnek, a téri relációnak az 

észlelése, vagyis megjelenik a téri tájékozódásnak – a képessége több téri képességet 

vizsgáló feladat esetében. A téri tájékozódásból külön kiemelkedik a döféspont és sík 

egymáshoz viszonyított helyzetének felismerése. Minden feladat esetében a megjelenítés 

képessége külön képességelemként jelenik meg, amely szoros kapcsolatban van a 

pszichomotoros képességekkel. A klaszteranalízissel bizonyítást nyert, hogy a téri képesség 

modelljének elemei részben elkülöníthetők egymástól a szakmai feladatok végrehajtása 

során, de az is bizonyítást nyert, hogy a modellben lévő képességek a szakmai képzés során 

egy képességé olvadnak, így a faktoranalízissel már igazolt tanult téri képességek is jelen 

vannak.  

Földmérés ágazat esetében is elvégeztem a téri képességekre vizsgálatát 

klaszteranalízissel. A vizsgálat során bizonyosságot nyert, hogy a szakmai problémák 

megoldása során szintén megjelenik a térelemek és azok egymáshoz viszonyított 

helyzetének felismerésének képessége. Az építőipar ágazattól eltérően a földmérőknél 

nagyobb szerepet kap a térelemek egymáshoz viszonyított magassági elhelyezkedésének 

felismerése. A klaszteranalízissel ennél az ágazatnál is bizonyítást nyert a téri képességek 

egy új tanult képességé való összeolvadása. Ez legmarkánsabban a koordinátákkal való 

ábrázolás feladatánál jelenik meg: Ebben az esetben a térelemek felismerése, a téri érzékelés, 

az ábrázolás, a térelemek egymáshoz viszonyított helyzetének felismerése, a magassági 

érzékelés és az ábrázolás képessége alkot egy teljesen új téri képességet.  

A továbbiakban a megerősítő faktoranalízis eredményeként kapott tanult téri 

képességeket adottnak tekintem és azok közötti összefüggést és fejlődést fogom vizsgálni.  
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6.3. A 2017-ben felvett mérési eredmények kiértékelése 

2017 májusában a Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziumában keresztmetszeti 

adatfelvételt történt a 9. (20 fő a vizsgálati csoportban útépítő és -fenntartó technikus 32 fő 

a kontrollcsoportban magasépítő technikus kimenettel) valamint a 11. (34 fő) évfolyamos 

építőipar ágazatban tanulók bevonásával. Földmérés ágazat esetén az adatfelvételre 2017 

szeptemberében került sor, a kutatásban 17 fő 9. évfolyamos, 23 fő (15 fő vizsgálati és nyolc 

fő a kontrollcsoportban) 10. évfolyamos, valamint 15 fő 11. évfolyamos tanuló vett részt.  

6.3.1. A tanult téri képességek összefüggései az építőipar ágazatban 

tanulóknál 

A továbbiakban azt kell megvizsgálni, hogy az előző fejezetben meghatározott tanult téri 

képességek hogyan alakulnak a képzés során, milyen kapcsolatban vannak a tanuló addig 

megszerzett szakmai tapasztalatával. A tanulók téri képességeinek összevetése a szerzett 

szakmai tapasztalattal egy szakmai tapasztalati mutató definiálását igényli, mely a tanulók 

tanév végi érdemjegyein alapul. A tanulóra jellemző tapasztalat meghatározásához azok a 

szakmai tantárgyak kerültek kiválasztásra, melyek tanulása egyben téri képességet is 

fejleszt. Attól függően, hogy közvetlen vagy közvetett módon történik a tantárgy tanulása 

során a képességfejlődés az érdemjegyek eltérő súlyokat kaptak. A súlyokkal módosított 

érdemjegyek összege adja a tanuló szakmai tapasztalatát a téri képességek tekintetében.  

A feladatmegoldások kiértékelése után ágazatonként, évfolyamonként és feladatonként az 

alábbi eredmények keletkeztek.  

6.3.1. táblázat: Az építőipar ágazatban tanulók eredményei (forrás: saját táblázat) 

Évfolyam Elemszám 
(tanuló) 

Monge-féle ábrázolás 
(max: 49 pont) 

Nézetek ábrázolása 
(max: 24 pont) 

Rekonstrukció 
 (max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

9. vizsgálati csoport 20 17,71 12,06 11,84 8,24 6,31 8,77 

9. kontrollcsoport 32 21,80 9,30 13,60 7,40 6,90 8,80 

11. kontrollcsoport 34 14,29 10,45 17,32 7,59 17,09 7,84 

 

A feladatok sikeres megoldása és a szakmai tapasztalat között feltételezett kapcsolat 

helytálló, de ez a bizonyításhoz nem elegendő. A tanulók a szemléletes feladatokat 

sikeresebben oldották meg, ezt magyarázhatja, hogy azok megoldásához kevesebb téri 

képesség felhasználása szükséges. Fejlődést csak a nézetek ábrázolása és a rekonstrukció 

esetében lehet kimutatni, Monge-féle ábrázolásnál ezt nem lehet egyértelműen 



124 

 

megállapítani. A 9. és 11. évfolyam tanulói között a tanult téri képességek összességét 

tekintve t=3.067, p=0.003, az évfolyamok között kimutatható szignifikáns eltérés, melyet 

valószínűleg az eltérő szakmai tapasztalat okoz. A szakmai tapasztalat hatásának igazolása 

korrelációs együttható számításával lehetséges. A szakmai tapasztalat és a téri képességek 

közötti korrelációs együttható 0.4119 P=0.05 szignifikanciaszinten. A tanulók szakmai 

tapasztalata és a szakmaspecifikus tanult téri képességeik között kimutatható kapcsolat, 

fejlődésük kölcsönhatásban áll egymással. A tanult téri képességek fejlődése nélkül a tanuló 

nem képes egy bizonyos tudásszint után szakmailag fejlődni. A szakmai tapasztalat 

növekedése nélkül viszont nem jön létre a téri képességek fejlődése.  

A tanult téri képességek és a szakmai tapasztalat közötti kapcsolat megállapítása a 

pedagógiai kutatásokra jellemző 95 százalékos valószínűségi szint és a mintára jellemző N-

2=84 szabadságfok mellett történt. Az adott szignifikanciaszint és szabadságfok mellet a 

korrelációs együttható határértéke 0,2111. A kapcsolatokat bemutató korrelációs 

együtthatókat a táblázat foglalja össze. 

6.3.2. táblázat: A szakmai tapasztalat és a különböző feladattípusokban elért eredmények 

kapcsolata (forrás: saját táblázat) 
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Szakmai tapasztalat - -0,0407 0,3985 0,5945 0,4119 

Monge-féle feladat -0,0407 - 0,0879 0,2181 - 

Nézetek ábrázolása 0,3985 0,0879 - 0,5311 - 

Rekonstrukciós 

feladat 
0,5945 0,2181 0,5311 - - 

Tanult téri képességek 

összessége 
0,4119 - - - - 

 

A tapasztalati mutatók és a tanulók téri képesség teszten elért eredményi közötti 

összehasonlításban a 9-11. évfolyamos tanulók szakmai tapasztalata és a Monge-féle két 

képsíkos ábrázolás teszten elért eredmények közötti nincsen kapcsolat. A két képsíkos 

ábrázolás egyik feladattal sem mutat összefüggést, ezt okozhatja, hogy a feladat teljesen 

eltérő képességkombináció alkalmazását és téri gondolkodást kíván a problémamegoldótól. 

Ezt a faktoranalízis is igazolta. A két képsíkos ábrázolás és a rekonstrukciós feladat közötti 

korrelációs együttható megközelíti a határértéket, ezért felmerül a kérdés, hogy valóban 
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nincs-e közöttük semmilyen összefüggés, hiszen mindkét esetben képsíkokban lévő 

vetületekből kell kiindulni, de a térbeli objektumot más-más téri rendszerben kell 

megjeleníteni. A megoldás során eltérő gondolkodási stratégiát kell a problémamegoldónak 

alkalmaznia. Az alkalmazott stratégia első műveletei megegyeznek, csak a megjelenítés 

műveleteiben térnek el.  Ez lehet oka a kapcsolat erősségének, de nem jelenthető ki, hogy a 

két feladattípus között a tanult téri képességek tekintetében tényleges kapcsolat van. A 

nézetek megjelenítése és a rekonstrukciós feladat, valamint a szakmai tapasztalat között erős 

kapcsolat van. A szakmai képzés alatt a legjobban ennek a két problémának megoldásához 

szükséges tanult téri képességek fejlődnek a legjobban. A legszorosabb kapcsolat a 

rekonstrukciós feladat és a szakmai tapasztalat között van, amit magyarázhat, hogy a szakma 

tanítása során szinte minden esetben a szemléltetés térben vagy térbeli ábra segítségével 

történik. Szoros a kapcsolat a rekonstrukciós feladat és a nézetek ábrázolása között, mivel a 

két feladat egymásnak inverze.  

A 9. évfolyam tanulói a komplex szakmai gondolkodásra irányuló kutatás keretében 

vizsgálati és kontrollcsoportot alkotnak. Azt kell megvizsgálni, hogy a két csoport között 

kimutatható-e eltérés a téri képességeket illetően. A kétmintás t-próba végrehajtása után 

nyilvánvaló, hogy a két csoport téri képességei között igazolható az eltérés. t=-2.746, 

p=0.008. A két csoport azonos téri képesség fejlesztő tantárgyakat tanul, az eltérés abból 

származhat, hogy a vizsgálati csoport tanulói gyengébb előzetes ismeretekkel rendelkeznek, 

ezt a szakmai tapasztalati mutató alacsonyabb értékei is alátámasztják.  

Az építőipar ágazatban tanulók körében kimutatható a szakmai tapasztalat és a tanult 

téri képességek fejlettsége közötti kapcsolat. A vizsgált minta alapján kijelenthető, hogy a 

tanult téri képességeket illetően fejlődés következik be, melyet alátámaszt az is, hogy a 9. és 

11. évfolyamos tanulók téri képessége között kimutatható szignifikáns eltérés, ami a 

rekonstrukció és a képsíkra vetítés alapképességeket illeti. A kétképsíkor ábrázolás esetében 

a tanulás és a mérés között eltelt időnek van szerepe. A vetületekkel való műszaki 

problémamegoldás több téri képesség mozgósítását igényli a problémamegoldótól, ez 

indokolja, hogy a tanulók ennél a feladatnál kevésbé teljesítettek jól. A tanulók képességeit 

tekintve a rekonstrukciós képesség fejlődik a legnagyobb mértékben, ami visszavezethető 

arra, hogy ez egy egykomponensű alapképesség. A 9. évfolyamon a tanult szakmák már a 

képzés kezdetén a tanult téri képességek tekintetében eltérő képességfejlődést okoznak, ami 

visszavezethető a bemeneti képességre is. Nem nyert bizonyítást, hogy az ábrázolási - 

pszichomotoros képességek elkülönülnének a többi tanult téri képességtől, illetve a 
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feltételezett képességek egymással átfedésben vagy összeolvadva jelennek meg az 

építőiparra jellemző alapfeladatok tekintetében.  

 

6.3.2. A tanult téri képességek összefüggései a földmérés ágazatban 

tanulóknál 

A térkép – terep azonos pontok azonosítása mindhárom évfolyam esetében hasonló 

eredményeket hozott, ez a képesség már a képzés kezdetekor jelen van, mert már általános 

iskolás korban szert tesznek rá a tanulók. A térbeli koordináták értelmezése a várttal 

ellentétben a 11. évfolyam tanulóinak nem sikerült, a vizsgálati csoport és kontrollcsoport. 

évfolyam között nincsen kimutatható eltérés. A térképezés feladat eredményei sem a 

várakozásoknak megfelelően alakultak. A vizsgálati csoport jelentősen magasabb eredményt 

ért el a 11. évfolyamnál. A kérdés, hogy fakadhat-e a kimagasló eredmény abból, hogy a 

vizsgálati csoport tanulói probléma alapú tanulással is tanulnak szakmai tárgyakat. Ezt 

alátámasztja az is, hogy a kontrollcsoport tagjai csak az első feladatot tudták megoldani, a 

többi feladatra nem adtak választ – a feladatlapok kitöltöttsége igen alacsony volt. A 6.3.3. 

táblázatban levő szórásértékek alapján azt is megállapítható, hogy a csoportok tagjai közötti 

képességkülönbség közel azonos értékeket mutat.  

 

6.3.3. táblázat: A földmérés ágazatban tanulók eredményei (forrás: saját táblázat) 

Évfolyam 
Elemszám 

(tanuló) 

Térkép-terep 
azonos pontok 
azonosítása  
(max: 37 pont) 

Térbeli koordináták 
értelmezése  

(max: 55 pont) 

Tereptárgyak 
térképezése 

 (max: 44 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

9.  17 16,24 7,39 10,94 12,14 10,76 8,66 

9. 
15 (csak 

vizsgálati csoport) 
16,73 8,36 9,93 11,58 25,20 12,16 

11. 15 14,40 9,26 4,73 13,19 17,27 11,40 

 

A kontrollcsoport eredményei csak arra voltak alkalmasak, hogy kimutatható legyen 

a vizsgálati csoporttal való konkrét eltérés: t=5.883, p=0.001. Az elemzés teljességéhez meg 

kell állapítani, hogy az évfolyamok közötti átlag eltérések tényleges különbségnek 

tekinthetők, vagy csupán a véletlen műve. A térkép-terep azonos pontok azonosítása 

tekintetében az évfolyamok között nincs szignifikáns különbség. Térbeli koordináták 

értelmezésének tekintetében 9. és 11. évfolyam között van kimutatható a különbség t=2.404 

p=0.023 szignifikanciaszinten. Ez jelentheti azt, hogy a numerikus adatok téri 
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értelmezésének kifejlődése lassabban megy végbe a többi tanult téri képesség fejlődésénél. 

Térképezés tekintetében jelentős különbség van a 9. évfolyam és a vizsgálati csoport között: 

t=-3.903, p<0.05, de nincs kimutatható különbség az évfolyamok között. A vizsgálati 

csoport vártnál jobb és a 11. évfolyam vártnál gyengébb teljesítménye magyarázza, hogy a 

teljes sokaságra nem mutatható ki összefüggős a szakmai tapasztalat és a tanult téri 

képességek összessége között. Évfolyamokat elemezve viszont kimutatható a kapcsolat: a 

vizsgálati csoportnál r=0.543, p=0.037, 11. évfolyamnál r=0.587, p=0.021. A 9. évfolyam 

esetén még nem mutatható ki kapcsolat mivel még nem rendelkeznek szakmai tapasztalattal. 

A korrelációs együtthatókat a 6.3.4. táblázat mutatja be. 

 

6.3.4. táblázat: A földmérés ágazatra jellemző tanult téri képességek és a szakmai 

tapasztalat korrelációs együtthatóinak mátrixa (forrás: saját táblázat) 
              Faktorok 
Faktorok 

Szakmai 
tapasztalat 
mutató 

Térbeli 
koordináták 
értelmezése 

Térkép-terep 
azonos pontok 
azonosítása 

Tereptárgyak helyének 
és viszonyainak 
megállapítása 

Szakmai tapasztalati 
mutató 

 - -0,233 0,022 0,294 

Térbeli koordináták 
értelmezése 

-0,233 -  0,162 0,025 

Térkép-terep azonos 
pontok azonosítása 

0,022 0,162  - 0,307 

Tereptárgyak helyének 
és viszonyainak 
megállapítása 

0,294 0,025 0,307 - 

 

A táblázatban látható korrelációs együtthatók alapján megállapítható, hogy a térkép-terep 

azonos pontok azonosítása és a térképezés között van összefüggés, a többi téri képesség 

között nincs kimutatható kapcsolat. Minél jobb a tanuló a térkép-terep azonos pontjainak 

azonosításában, annál részletesebb és alakhelyesebb térképet tud készíteni.  

6.3.3. A tanult térszemlélet összevetése az építőipar és földmérés ágazatban 

tanulók esetében 

A tanulók szakmai fejlődése során nemcsak a szakmai ismeretei, hanem a szakma 

gyakorlásához szükséges képességei is fejlődnek. Az előző fejezetekben az építőipar és a 

földmérés ágazatokra jellemző alaptevékenységek alapján kidolgozott téri képességet mérő 

feladatok segítségével meghatározásra kerültek az ágazatban tanulók téri képességének 

fejlettségi szintjei. Faktoranalízissel bizonyítást nyert, hogy a vizsgált ágazatokra jellemző 

tanult téri képességek olyan sajátos képességtípusok, melyeket nem lehet szétbontani a 

feltételezett részképességekre, azok szervesen egy egységet alkotva egy újabb téri 

képességet hoztak létre. A vonatkozó szakirodalom alapján felállított modell téri képesség 
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komponenseit a tanulónak mind az építőipar mind pedig a földmérő ágazat esetében szakmai 

problémák megoldása során össze kell olvasztania és egy képességként kell elsajátítania. A 

téri képességmodell (10.1. melléklet) összetevői a tanuló szakmai fejlesztésével egyre 

inkább összeolvadnak, vagyis a képességfejlődésbe való beavatkozással kialakulnak a tanult 

téri képességek. Amennyiben a tanulónál egy feltételezett részképesség hiányzik, akkor a 

tanult téri képességre nem tud szert tenni, a szakmai problémákat a téri problémamegoldó 

képességének hiánya miatt nem lesz képes megoldani. A földmérő ágazat esetében a térkép-

terep azonos pontok azonosítása és a térbeli koordináták értelmezési ugyan önálló 

képességet alkot, de nincs kapcsolata a szakmai tapasztalattal, ezért nem is sorolható a tanult 

képességek közé, ezekre a képességekre a tanuló máskép tesz szert: például próbálgatással. 

Az építőipar ágazat esetében egyedül a Monge-féle kétképsíkos feladat esetében lehetséges 

több összetevőt elkülöníteni (téri emlékezés, megfeleltetés, problémamegoldás, ábrázolás), 

de a komponensek egymásak feltételei, azokat nem lehet egymásról leválasztani. A 

földmérés ágazattal az egyetlen közös téri képesség a téri megfeleltetés, ami a földmérők 

esetében térbeli-síkbeli, építőipar ágazatban pedig síkbeli-síkbeli pontok megfeleltetést 

jelent. A tanult szakmára jellemző tanult téri képességek alakultak ki, melyek között nincsen 

tartalmi legfeljebb műveleti (megfeleltetés) átfedés. Míg a megfeleltetés az építőipar 

ágazatban szakmafüggő és a tapasztalatszerzéssel fejlődik, a földmérés ágazatban ez a 

képesség valószínűleg szakmafüggetlen. Igazolt, hogy létezik szakmától független téri 

képesség, mely ugyan tartalmában eltér, fejlődése a szakmától független. Az építőipar 

ágazatban a szakmai tapasztalat erre a képességre is fejlesztő hatással van, de ez a hatás 

csekély, nem kimutatható.  Az ábrázolás - mint jól elkülöníthető készség – nem jelenik meg 

a tanult téri képesség komponenseként, ezért felmerül a kérdés, hogy a tanári gyakorlat során 

a külalak értékelése alatt a tanuló pszichomotoros készségét vagy egy másik 

szempontrendszer alapján ismét a tudása került értékelésre.  

Bizonyíthatóan van kapcsolat a tanult téri képességek a szakmai tapasztalat között. 

Minél nagyobb a tanuló szakmai tapasztalata, annál jobbak a tanult téri képességei is. 

Építőipar ágazat esetében az évfolyamok fejlettségi szintje között kimutathatók eltérések, 

vagyis a 11. évfolyam ténylegesen fejlettebb téri képességekkel rendelkezik. A földmérés 

ágazat esetében ez csak a térképezés képességénél mutatható ki egyértelműen a 9. évfolyam 

és a vizsgálati csoport esetében. A 11. évfolyam tanulói a szakmai tapasztalati értékeik 

alapján a várt eredményt nem közelítik meg a teszten elért eredmények. További csoportok 

bevonásával lehet csak megállapítani, hogy a vizsgálatban részt vevő 11. évfolyam másik 
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két évfolyamhoz képesti gyenge teljesítménye tendencia a földmérő oktatásban, vagy csak 

egyedi esetről van szó. Eltérés mutatható ki a vizsgálati és a kontrollcsoport között. Ez az 

eltérés feltételezhetően a vizsgálati csoport tanulóinak általános ismereteinek hiányosságára 

vezethető vissza, így a továbbiakban a két csoportot a fejlődés mértéke szerint lehet csak 

összehasonlítani.  

6.4. A 2018-ban felvett mérési eredmények kiértékelése 

2018 májusában a Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma és 

Szakközépiskolájában szintén keresztmetszeti adatfelvétel valósult meg az építőpar ágazati 

tanulók téri képességeinek mérésére. Ebben a tanévben a földmérők körében nem történt 

mérés, mivel a szakképzési kerettantervet áttanulmányozva azt tapasztalatam, hogy a 

földmérők esetében a kerettanterv szinte elhanyagolja a tanulók téri képességeinek 

fejlesztését, inkább a mérési és számítási készségek fejlesztésére koncentrál. Így azzal a 

feltételezéssel éltem, hogy a két időpont között nem lenne kimutatható szignifikáns fejlődés 

a földmérő ágazati tanulóknál. Ezzel szemben az építőipar ágazati tanulók szakképzési 

kerettanterve nagy hangsúlyt fektet a téri képességek fejlődésére, így nagy valószínűséggel 

lesz kimutatható fejlődés a két mérés között. A mérésbe nemcsak a vizsgálati, hanem 

kontrollcsoportokat vontam be, hanem az akkori 11. évfolyamos tanulókat is.  

Az építőipari vizsgálati csoportban 13 fő, a kontrollcsoportban 28 fő 10. osztályos tanuló 

vett részt. Rajtuk kívül 33 fő 11. osztályos tanulót vontam be a mérésbe, így ebben az esetben 

is lehet következtetni arra, hogy az egy tanévvel több szakmai tapasztalattal rendelkező 

tanulókhoz képest a vizsgálati és a kontrollcsoport téri képességei mutatnak-e eltérést. A 11. 

osztályos tanulók esetében a két osztály eredményeit célszerű megkülönböztetni egymástól, 

mivel a tanulmányi eredménye a két osztály tanulóinak jelentősen eltér egymástól. A 

keresztmetszeti kutatásba bevontam a vizsgálati csoporttal azonos szakképzési kerettanterv 

szerint tanuló 25 fő 9. osztályos tanulót is, így arra is kapok információt, hogy a 9. osztályban 

a vizsgálati csoport téri képessége eltér-e a hagyományos módon tanulókétól. A 2018 évi 

mérés eredményit összevetve az előző tanévi mérés eredményeivel egy előzetes fejlődési 

tendencia is felállítható a téri képességek fejlődésének tekintetében. A 2018-as 

mérőeszközcsomag Cronbach a értéke 0.784, a feladatsor megbízhatóan mér.  
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A mérésben használt mérőeszközcsomag feladatai a bemutatott mérőeszközcsomag 

analóg változatai, így a két mérés közötti eltérések a mérőeszközcsomag eltérésével nem 

magyarázhatók. 

 A tanuló válaszok fontosabb leíró statisztikai mutatóit a következő táblázat foglalja 

össze: 

6.4.1. táblázat: Leíró statisztikai adatok a 2018-as adatfelvételre vonatozóan (forrás: saját 

táblázat 

Évfolyam 
Elemszám 

(tanuló) 

Monge-féle 
ábrázolás (max: 49 

pont) 

Nézetek 
ábrázolása (max: 

24 pont) 
Rekonstrukció 
 (max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

9. 25 2,00 3,70 16,00 7,200 10,00 7,80 

10. vizsgálati 
csoport 

13 13,00 9,60 12,00 9,90 16,0 9,60 

10. 
kontrollcsoport 

28 7,00 4,90 13,00 5,70 14,00 6,00 

11. A osztály 18 16,00 13,00 16,00 6,80 15,00 9,30 

11. B osztály 15 3,40 5,90 15,00 8,00 19,00 4,70 

 

 A különböző csoportok között már a leíró statisztikai adatok számításával is 

felfedezhetők markáns eltérések. A 9. évfolyam a vártnál alacsonyabb szinten teljesítette a 

Monge-féle ábrázolást, noha a tanulás és a mérés közötti idő szinte elhanyagolható. A 

nézetek ábrázolása és a rekonstrukció terén az évfolyam tanulói által elért átlagpontszám 

megközelíti a felsőbb évfolyamos tanulók átlagpontszámait. Ebből arra lehet következtetni, 

hogy a két tanult téri képesség már a képzés első évében kialakul, illetve a képesség mértéke 

konstans marad vagy kis mértékben tovább fejlődik a képzés során. Azonban még nem 

szűrhető le az a következtetés, hogy a probléma alapú tanulással tanuló vizsgálati csoport 

téri képességei már 9. évfolyamon elérték azt a fejlettséget, mint a magasépítő 

kontrollcsoport tanulóinak téri képességei, akiknél több tanóra jut ennek a téri 

képességkomponensnek a fejlesztésére, mint a vizsgálati csoportnál. Ennek egyértelmű 

igazolására a következő években további kilencedik évfolyamos csoportok bevonása 

szükséges. A következő táblázat a kilencedikes tanulók téri képességeinek átlagpontszámát 

mutatja be a két mérési időszakot összehasonlítva.  
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6.4.2. táblázat: a 9. évfolyam teljesítményeinek összehasonlítása (forrás: saját táblázat) 

Évfolyam Év 
Elemszám 

(tanuló) 

Monge-féle 
ábrázolás (max: 49 

pont) 

Nézetek 
ábrázolása (max: 

24 pont) 

Rekonstrukció 

 (max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

9. vizsgálati csoport 2017 20 17,71 12,06 11,84 8,24 6,31 8,77 

9. kontrollcsoport 2017 32 21,80 9,30 13,60 7,40 6,90 8,80 

9. évfolyam 
kontrollcsoport 

2018 25 2,00 3,70 16,00 7,20 10,00 7,80 

 

A 11. évfolyamos osztályok a tanulmányi eredményeik eltérése ellenére a téri 

képességek terén közel azonos szintet mutat, így kijelenthető, hogy ugyan befolyásolja a 

szakmai tapasztalat az előző fejezet alapján a téri képesség minőségét, de a tanulmányi 

eredménytől független. Arra is lehet következtetni, hogy a 11. évfolyamos tanulók téri 

képessége szakképzési kerettantervtől függetlenül a tantárgyak rejtett tantervének 

megvalósulásával fejlődik. A 10. évfolyamon a vizsgálati és kontrollcsoport között a Monge-

ábrázolás terén jól látható a különbség. A kontrollcsoport jóval kisebb átlagpontszámot ért 

el, mint a vizsgálati csoport. A két csoport azonos szakképzési kerettanterv szerint 

óraszámban tanulja a téri képességeket fejlesztő tantárgyakat, így nem indokolt az ilyen 

mértékű csökkenés az előző mérés eredményeihez képest. A leíró statisztikából az is 

megállapítható, hogy a vizsgálati csoport tanuló között a minta középhez képest nagy a 

szórás, vagyis vannak kiemelkedő képességű és igen gyenge képességű tanulók is a 

csoportban. A kontrollcsoport esetében a szórás jóval kisebb, vagyis a tanulók homogénebb 

csoportot alkotnak a téri képességek tekintetében. A nézetek ábrázolása és a rekonstrukció 

tekintetében a két csoport közel azonos eredményeket ért el, de ebben az esetben is a 

vizsgálati csoport eredményeinek szórása nagyobb, mint a kontrollcsoporté. A tanult 

szakmából és az előző évi mérésből adódóan e két feladat tekintetében azonban a 

kontrollcsoport eredményénél jobb eredményeket vártam. A 6.4.3. táblázat a vizsgálati és 

kontrollcsoport 2017 és 2018 évi mérési eredményeinek különbségét mutatja be. 
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6.4.3. táblázat: A vizsgálati és kontrollcsoport pontszámainak alakulása az előző évi 

mérési időszakban felvett adatokhoz képest 

Évfolyam 

Monge-féle 
ábrázolás (max: 49 

pont) 

Nézetek 
ábrázolása (max: 

24 pont) 

Rekonstrukció 

(max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Vizsgálati 
csoport 

-4,71 -2,46 0,16 1,66 9,69 0,83 

Kontrollcsoport -14,80 -4,40 -0,60 -1,70 7,10 -2,80 

 

Az két év méréséből adódó különbségek alapján elmondható, hogy a Monge-féle 

ábrázolás terén mindkét csoport részképességei (vagyis a feladatban összeolvadt térelemek 

azonosítása, kapcsolatok felismerése, a döféspont és sík helyzetének megállapítása, valamint 

a térelemek egymáshoz viszonyított helyzetének megjelenítésének képessége) gyengülést 

mutatnak. Ez részben betudható annak is, hogy a mérés és a tanulás közötti eltelt idő jóval 

nagyobb, mint a 2017. évi mérés esetében. A feladatlapok elemzéséből megállapítható, hogy 

a kontrollcsoport tagjai nagy többségükben (a kontrollcsoport 66 százaléka – 21 tanuló) csak 

a térelemek felismeréséig jutott el, hat tanuló ismerte fel a térelemek közötti kapcsolatot, öt 

tanuló nem kezdett neki a feladatnak. Ez jelentős visszaesés az előző évi teljesítményhez 

képest. A kontrollcsoport tagjaiban nem alakult át a felsorolt képességek kombinációja tartós 

szakmaspecifikus tanult téri képességgé. Ezzel szemben a vizsgálti csoport tagjai, akik a téri 

képességet fejlesztő tantárgyak többségét probléma alapú tanulással tanulják a Monge 

ábrázolás tekintetében jóval kisebb képességcsökkenést mutatnak. A téri probléma 

megoldásához szükséges képességek jobban beépültek a tanulók képességrendszerébe mint 

a kontrollcsoport tanulóinak esetében. A nézetek ábrázolása esetében a kontrollcsoport ezen 

szakmaspecifikus tanult képessége elhanyagolható mértékben csökkent, viszont a szórás 

csökkenéséből megállapítható, hogy a csoport tagjainak képességszintje közeledett 

egymáshoz. Ezen tanult téri képesség esetében a vizsgálati csoport eredménye kis mértékben 

növekedett, de nőtt a csoport tagjai közötti képességkülönbség is. A nézetek ábrázolása és a 

rekonstrukció tekintetében a szakképzési kerettantervet figyelembe véve a 

kontrollcsoportnál jóval magasabb pontszám elérése lett volna várható. Ugyanakkor a két 

csoport pontszámai közel megegyeznek. Rekonstrukció esetében mindkét csoport 

eredményei jelentősen jobbak, mint az előző adatfelvétel idején. A kontrollcsoport tagjai 
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között csökkentek a képességbeli különbségek, míg a vizsgálati csoport esetében a tanulók 

téri képességei közötti különbségek nem változtak.  

 A 11. évfolyamos tanulók esetében azt várnánk, hogy a két mérésből származó 

eredmények közel megegyeznek, de azt tapasztaltam, hogy a 2018 májusi mérés esetében a 

tanulók Monge-féle ábrázoláshoz szükséges téri képességei elmaradnak a 2017 májusi 

méréstől. A másik két téri képesség vizsgálatánál a két idősor adatai közel megegyeznek. Az 

eltérés okának felderítése további vizsgálatokat igényel, mely nem témája jelen 

disszertációnak.  

A leíró statisztikai adatok közötti összefüggések és különbségek kimutatására 

matematikai statisztikai mutatókat határoztam meg. A korrelációs együtthatók táblázatait a 

10.6.1. melléklet tartalmazza. Megállapítható, hogy a magasépítő tanulók esetében a 10. és 

11. évfolyamon a nézetek ábrázolása és a rekonstrukciós feladat között nem mutatható ki 

szignifikáns összefüggés, valószínűsíthető, hogy ez a két tanult téri képesség egymástól 

függetlenedett. Ugyanakkor a 9. évfolyamos magasépítő tanulóknál (r=0.499) és a 10. 

osztályos építőipar/útépítő vizsgálati csoport tanulóinál (r=0.869) a két képesség között van 

kimutatható kapcsolat. Az előző gondolatmenet alapján még nem sajátították el olyan 

értékben ezeket a téri képességeket, hogy azok függetlenedni tudjanak egymástól.  

A csoportok közötti különbségek kimutatása varianciaanalízis alapján történt (10.6.2. 

melléklet). A táblázatból látható, hogy a csoporton belüli különbségek sokkal nagyobbak, 

mint a csoportok közötti különbségek, így ezzel módszerrel nem lehet a csoportok között 

szignifikáns különbségeket kimutatni. Ezzel szemben a vizsgálati és kontrollcsoport között 

2017-ben felvett mérési eredmények alapján a 9. osztályban meglévő téri képességeik 

tekintetében van kimutatható különbség a Monge-féle ábrázolás és a rekonstrukció 

képessége között. Noha a leíró statisztikai adatok alapján a vizsgálati és kontrollcsoport téri 

képességeinek minősége megváltozott, szignifikáns különbséges a 2017 és 2018 évi mérések 

között egyetlen csoport esetében sem lehet kimutatni.  
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6.5. A 2019-ben felvett mérési eredmények kiértékelése 

2019-ben ismét a 11. évfolyamot érintő próbaérettségi keretében mértem az építőipar 

ágazatban tanulók téri képességeinek alakulást. Mivel a földmérők esetében a tananyag nem 

tartalmazott szignifikánsan kimutatható téri képesség fejlesztésére vonatkozó változásokat 

ezért a földmérő vizsgálati csoport téri képességeinek vizsgálatától ebben az évben is 

eltekintettem. A földmérő ágazat esetében a 12. évfolyam hoz majd változást, ami a 

földmérési alapfeladatokhoz köthető téri képességek fejlődéséhez vezethet, így ekkorra 

időzítettem az újbóli mérést. Az építőipar ágazatban a téri képességmérésben a vizsgálati 

csoportban 11 fő, a kontrollcsoportban pedig 28 fő oldotta meg a feladatsort. A vizsgálati 

csoportból 1 tanuló válaszai nem voltak értékelhetők, így vizsgálatba 10 tanuló által elért 

eredmények kerültek bevonásra. A vizsgálati eredmények mellé tájékoztatásul közlöm a 

párhuzamos, de a kutatásba nem bevont magasépítő építőipar ágazati osztály eredményeit 

is, hogy megállapíthassam a kontrollcsoport tagjai által elért eredmények mennyivel térnek 

el a kutatásba nem bevont tanulók eredményeitől. A 2019. évi mérés során a 2017 évben már 

kipróbált és bemért feladatsort alkalmaztam. A tanulói válaszok alapján a feladatlap 

megbízhatósága Cronbach a: 0.931. Megállapítható tehát, hogy a feladatsor megbízhatóan 

méri a tanulók téri képességeit.  

A 2017-es mérés faktoranalízise alapján az akkori 11. évfolyamos tanulók válaszait 

vizsgálva akkor arra a következtetésre jutottam, hogy az általam felállított téri képesség 

modell egyes alkotóelemei a téri képességek tudatos fejlesztése következtében a szakmai 

képzés során összeolvadnak és tanult téri képességgé alakulnak. A vizsgálati csoport és a 

kontrollcsoport esetében szintén megvizsgáltam, hogy fennáll-e ez az összefüggés. Rotáció 

nélküli faktoranalízis eredménye a 10.7.1. mellékletben található. Kijelenthető, hogy téri 

képességmodellben elhelyezett komponensek összeolvadtak és tanult téri képességgé 

alakultak. Egyértelmű az átalakulása a tervek értelmezése és összehangolása, valamint a 

rekonstrukció esetén. Ezt támasztják alá az egyes feladatokra elvégzett rotáció nélküli 

faktoranalízisek is, melyek mindegyikében egyetlen meghatározó faktor mutatható ki. Nem 

egyértelmű a helyzet a tervek készítése szakmaspecifikus tanult téri képesség esetében, 

ugyanis három faktor is elkülöníthető. Ezt a feltételezett téri képességet is megvizsgáltam 

önállóan és ekkor már kimutatható volt, hogy az általános téri képességösszetevők ebben az 

esetben is tanult téri képességgé alakultak át. A 10.7.2. mellékletben található táblázatok az 

egyes feladatonkénti faktoranalízis eredményeit mutatják be. Ezzel a kutatásban résztvevők 
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esetében igazolást nyert, hogy létezik szakmaspecifikus tanult téri képesség, ami ennél az 

évfolyamnál is kimutatható.  

A leíró statisztikai adatok alapján megállapítható, hogy a vizsgálati csoport a nézetek 

ábrázolása és a rekonstrukció tekintetében csupán néhány átlagponttal értek el jobb 

eredményt, mint a kontrollcsoport. A csoporton belüli szórások igen nagyok, ami arra utal, 

hogy a csoport tagjai között nem egyformán fejlődtek a képességek, de azok is a vizsgált 

csoportok esetében azonosak, így a csoporton belüli képességeloszlásokról is elmondható, 

hogy közel azonosak. A Monge-féle ábrázolás tekintetében azonban az előző tanévhez 

képest a vizsgálati csoport meglepően jól teljesített, noha a tanulástól eltelt idő minden 

csoport esetében azonos volt, így ez a tényező nem lehet az eltérés oka. Feltételezhetően a 

jobb eredményt a problémamegoldó képesség fejlődésének köszönhetően érte el a csoport, 

de e feltételezett összefüggés egy későbbi fejezetben kerül elemzésre.  

6.5.1. táblázat: a csoportok fontosabb leíró statisztikai adatai (pontszámok alapján) 

(forrás: saját táblázat) 

Évfolyam 
Elemszám 

(tanuló) 

Monge-féle 
ábrázolás (max: 49 

pont) 

Nézetek 
ábrázolása (max: 

24 pont) 

Rekonstrukció 

 (max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

11. vizsgálati 
csoport 

10 24,00 11,00 12,00 7,60 12,00 9,50 

11. B osztály 
kontrollcsoport 

28 6,60 4,70 13,00 6,60 9,80 7,80 

11. A osztály 
kontrollcsoport 

17 5,00 4,50 11,00 8,30 7,20 9,30 

 

A tanulók teljesítményének további elemzéshez szükséges azt is megvizsgálni, hogy 

a 2017. évi bázisévhez és az előző tanévhez képest milyen változást mutat a téri képességeik 

minősége. A vizsgálati csoport esetében meglepő fordulat következett be. Míg 2018-ban a 

tanulástól eltelt időt is figyelembe véve valóban a tanult téri képességek alkalmazásának 

eredményében csökkenés következett be, úgy 2019-ben ugrásszerű növekedést tapasztaltam 

az előző adatfelvételhez képest, ami nem magyarázható a tanulástól eltelt idővel, mert az 

mindhárom vizsgálatba bevont csoport esetén azonos volt. A magyarázat a gondolkodási 

képességek fejlődésével lehet, melynek elemzése későbbi fejezetben történik. A nézetek 

ábrázolása és a rekonstrukció esetében az előző vizsgált időszakokban elért eredményekhez 

képest nem történt változást, de pozitív eredmény eléréseként értékelem, hogy nem történt 

képességcsökkenés sem ezen a két területen, noha az Útépítő és -fenntartó szakképzési 
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kerettanterv e két téri képesség fejlesztésére sokkal kevesebb lehetőséges biztosít a szakma 

jellegéből adódóan. A kontrollcsoport esetében a bázisévhez képest nem történt változás, 

elmondható, hogy a 2018-ban tapasztalt képességcsökkenés megállt. Ezeket a 

megállapításokat a 6.5.2. táblázat adati támasztják alá.  

6.5.2. táblázat: Az építőipar ágazati tanulók téri képességeinek változása a 2017. és 2018. 

évi méréshez viszonyítva. 

Évfolyam Év 
Elemszám 

(tanuló) 

Monge-féle ábrázolás 
(max: 49 pont) 

Nézetek 
ábrázolása (max: 

24 pont) 

Rekonstrukció 

 (max: 23 pont) 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

2017. évi bázisévhez viszonyítva 

Vizsgálati csoport 2018 13 -4,71 -2,46 0,16 1,66 9,69 0,83 

Kontrollcsoport 2018 28 -14,80 -4,40 -0,60 -1,70 7,10 -2,80 

Vizsgálati csoport 2019 10 6,29 -1,06 0,16 -0,64 5,69 0,73 

Kontrollcsoport 2019 28 -15,20 -4,60 -0,60 -0,80 2,90 -1,00 

2018. évhez viszonyítva 

Vizsgálati csoport 2019 10 11,00 1,40 0,00 -2,30 -4,00 -0,10 

Kontrollcsoport 2019 28 -0,40 -0,20 0,00 0,90 -4,20 1,80 

 

 A matematikai statisztikai elemzéshez már csak azokat a tanulókat vontam be, akik 

mindhárom adatfelvételen részt vettek.  

Az összefüggés vizsgálat segítségével azt vizsgálom, hogy a vizsgálati és kontrollcsoport 

esetében a 6.2. fejezetben ismertetett és a későbbiekben feltételezett téri képesség 

komponensek összeolvadnak és tanult téri képességé alakulnak. Az előző évi mérés 

eredményeiből még azt állapítottam meg, hogy ezek az új téri képességek még nem 

függetlenedtek egymástól. Az összefüggések kimutatására korrelációs együtthatókat 

határoztam meg a 2019. évi mérési eredmények felhasználásával.  

 A korrelációs együtthatók alapján megállapítható, hogy a vizsgálati csoport esetében 

a tervolvasás és tervértelmezés (Monge-féle feladattal vizsgált) tanult téri képesség a többi 

téri képességtől függetlenedett. A kivitelezés (rekonstrukció) és a műszaki rajz (nézetek 

ábrázolása) készítése tanult téri képesség között még van kimutatható kapcsolat (r=0.704). 

A kontrollcsoport esetében a három vizsgált tanult téri képesség között nincsen kimutatható 

kapcsolat. Ezt mutatja be a 10.7.3. melléklet a) és b) táblázatai.  

 Átfogóbb képet lehet kialakítani, ha a tanult téri képességek alakulásáról, ha a három 

évi mérések eredményeit egyszerre vizsgálom. Megállapítható, hogy a vizsgálati csoport 
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esetében a rekonstrukció és a tervrajz készítéséhez szükséges téri képességek között 

mindhárom évben felfedezhető összefüggés. Ebből arra lehet következtetni, hogy a két tanult 

téri képesség a vizsgálati csoport esetében nem független, hanem kiegészíti egymást. A 

kontrollcsoport esetében nem ilyen egyértelmű a helyzet. Ugyan nincsen az idősorok 

egyenkénti vizsgálatánál kimutatható kapcsolat a vizsgált téri képességek között, de az 

idősorokból származó adatok között fellelhető összefüggés. A nézetek ábrázolása terén a 

kontrollcsoport esetében mindhárom idősor adatai között van kimutatható kapcsolat A 

táblázat alapján az is elmondható, hogy 2017-ben még nem különült el a tervek értelmezése 

téri képesség, noha az a vizsgálati csoportnál már az első évben megtörtént. Erre vezethető 

vissza, hogy míg a kontrollcsoport a tanulástól eltelt idő függvényében egyre gyengébb 

teljesítményt mutatott e képesség terén, úgy a vizsgálati csoport képességszintje nem 

változott, sőt inkább javult a leíró adatokat figyelembe véve. Mivel a többi képesség 

összefüggéseit vizsgálva nem fedezhető fel ilyen trend, ezért feltételezem, hogy a kimutatott 

összefüggés csupán véletlenszerű. (10.7.4. melléklet a) és b) táblázatai) 

A 2019. évi adatok alapján a vizsgálati és kontrollcsoport között kétmintás független 

t-próba és egy szempontos varianciaanalízis alkalmazásával nem mutatható ki szignifikáns 

különbség egyik téri képesség tekintetében sem, noha a leíró statisztikai adatok erre utalnak. 

Az sem mutatható ki egymintás t-próbával, hogy az azonos csoportok tagjai a bázisévhez 

vagy az előző évhez viszonyítva szignifikáns képességfejlődést vagy visszaesést 

mutatnának. (10.7.5. melléklet) 
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7. Gondolkodási képességek mérése 

7.1. Bemeneti gondolkodási képességek mérése 9. évfolyamon 
 

A bemeneti méréshez használt feladatlap nem tartalmazott szakmai ismeretanyagot, sem 

szakmai ismeretekhez köthető problémát. A feladatlap (10.8. melléklet) egy életszerű 

kontextusba helyezett szervezési probléma megoldását kérte a tanulóktól. Az első feladat a 

tanulók induktív gondolkodásának fejlettségét méri, a második feladat a tanulók 

problémamegoldó és kreatív gondolkodását vizsgálja. Kívánatos, hogy a tanulók 

felismerjék, a megrendelések összevonhatók, a feladatokat egy útvonalra kell felfűzni. A 

harmadik feladat az induktív és az analógiás gondolkodás együttes fejlettségét vizsgálja.  

 A vizsgálati és kontrollcsoportok esetében az adatfelvételre 2017 februárjában került 

sor. A szakmai képzés első féléve a tanulók meglévő tudásának és képességeinek 

felmérésével, a tanulók részéről pedig az iskolához való akklimatizálódással telt, így a 

képzés megkezdéséhez történő féléves adatfelvétel eltolás nem jelentett semmilyen hatást 

sem a kutatás eredményeire, mivel az első félévben még nem kezdődött meg a tanulók 

komplex szakmai gondolkodásának fejlesztése, csupán a szakmai nyelvi szocializáció. A 

mérés célja egy életszerű helyzet keretében a tanulók kezdeti komplex gondolkodásának 

vizsgálata. A gondolkodási képességek mérésének tanévben való eltolását az is indokolta, 

hogy a 9. évfolyam tanulóinak általános iskolából hozott tudását a középfokú tanulmányok 

megkezdésekor a közismeretei tantárgyak tekintetében a tanév első hónapjaiban számos 

méréssel állapítsák meg az intézményben. Mivel a túlzott mennyiségű mérések a tanulókra 

negatívan hatnak, a valós gondolkodási képességek feltárása érdekében tolódott a bemeneti 

mérés időpontja a tanév második félévére. 

 A tanulói válaszok alapján végzett megbízhatóság vizsgálatának eredményeként 

Cronbach a: 0.703, vagyis a feladatsor megbízhatóan mér. Az alapadatok felvételénél 

összesen 73 tanuló vett részt a minta eloszlása az alábbiak szerint alakult:  
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7.1.1. táblázat: A kutatásban résztvevők megoszlása 

Csoport jellege Ágazat 
Kutatásban 

résztvevők száma 

Megoszlásuk 

vizsgálati csoport éptőipar 19 fő 26 % 

kontrollcsoport építőipar 32 fő 44 % 

vizsgálti csoport földmérés 14 fő 19 % 

kontrollcsoport földmérés 8 fő 11 % 

 

A feladatlapok kiértékelése után megállapítható, hogy mindkét ágazat esetén mind a 

vizsgálati mind pedig a kontrollcsoport tanulói az első feladatot oldották meg a 

legsikeresebben, közel azonos átlageredménnyel, bár a kontrollcsoport esetén a szórás 

kétszer nagyobb a vizsgálati csoport szórásánál. Ebből arra lehet következtetni, hogy a 

vizsgálati csoport tanulói egységesebben teljesítettek. Az egyforma siker arra vezethető 

vissza, hogy a rendszerezéshez a tanulók rendelkezésére ált egy szempontrendszer és 

formátum, ezért zárt végű feladatnak tekinthető. A tanulóknak nem kellett rendszerzési 

stratégiát kidolgozni, a feladat megfelelt a korábban megismert iskolapéldáknak. A második 

feladat esetében a vizsgálati csoport tagjainak az átlagteljesítménye jobb azonos szórás 

mellett. A második feladat egy nyílt végű probléma volt. A vizsgálati csoportok az első 

feladathoz hasonlóan teljesítettek, a kontrollcsoportok teljesítménye az előzőtől elmaradt. A 

harmadik feladatot teljesítették a tanulók a legkevésbé sikeresen. A kontrollcsoport 

teljesítménye elmarad a vizsgálati csoportétól közel azonos szórásértékek mellett. A 

harmadik feladatnál mutatott gyenge teljesítmény az alábbi okokra vezethető vissza: a 

feladatnál alkalmazandó analógiás gondolkodást megnehezíti, hogy az adatokat a 

tanulóknak a saját megoldásukból kell kiválogatni, rendszerezni és az új információkkal 

kiegészíteni. A feladat nehézségét az okozza, hogy a feladat kontextusa nem egyezik a 

korábbi matematikai szöveges feladatok kontextusával. Ez a feladat mélystrukturális 

tudástranszfer alkalmazását kívánja meg a tanulóktól. A csoportok leíró statisztikai adatait a 

7.1.2. táblázat mutatja be.  
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7.1.2. táblázat: az átlagpontszámok alakulása 

Csoport jellege 

Ágazat 

1. feladat: Adatok 
beazonosítása 

2. feladat: 
Lehetséges 
útvonalak 

kidolgozása 

3. feladat: A 
szállítási és 
rakodási idő 

meghatározása 

Átlag Szórás Átlag Szórás Átlag Szórás 

Vizsgálati 
csoport 

Földmérés 
12,14 2,74 11,36 4,14 4,93 4,81 

Kontrollcsoport Földmérés 11,38 4,78 9,00 4,75 2,50 4,63 

Vizsgálati 
csoport 

Építőipar 
12,05 3,75 10,53 4,65 3,58 3,81 

Kontrollcsoport Építőipar 11,97 4,07 9,97 4,37 4,88 5,12 
 

A feladatlap készítése során az analógiás, induktív, kreatív és problémamegoldó 

gondolkodás vizsgálatát tűztem ki célul. A feltételezett gondolkodásmódok jelenlétét a 

feladatlapban a tanulók válaszok alapján elkészített hierarchikus klaszteranalízissel 

mutattam ki, ahol az elemzés alapja a csoportok közötti távolság volt. A dendogram (10.9.1. 

melléklet) alapján megállapítottam, hogy a 16-os és 14-es számú függő változó ugyan nem 

függenek össze egymással, de téri képesség bevonását igényli a változókhoz tartozó 

feladatrészek megválaszolása, ezért egy csoportként fogom kezelni a két változót, téri 

gondolkodási azon belül is téri ismeretszerzési műveleteket (10.1. mellékletben látható téri 

képességek modellje alapján) értve a változók alatt. Ez a változó nem szerepelt a 

feltételezésben, de így lehetőség van a bemeneti általános téri képességek megismerésére is. 

A 10-es függő változó nem sorolható be egyetlen csoportba sem, ez a változó jelképezi a 

tanulók kreatív gondolkodásának értékeit, azon belül is kreativitásuk fluenciáját. Az öt-hét 

függő változók csoportja az analógiás gondolkodást, a 11-13 függő változók a 

problémamegoldó gondolkodáshoz sorolható feladatrészeket jelentik. A 17-20 függő által 

alkotott csoport pedig az induktív gondolkodásról nyújtanak információt a vizsgálatban. 

Ezzel az elemzéssel bizonyítottam, hogy a feltételezett gondolkodási módszerek mindegyike 

megjelenik a feladatsorban, így megállapíthatók a komplex szakmai gondolkodás ezen 

összetevőinek tanulókra vonatkozó bemeneti értékei. A további vizsgálatok során ezekhez 

az értékekhez való változások kimutatásával igazolom a tanulók gondolkodásának 

minőségében bekövetkezett változásokat, trendeket.  

 A bementi mérés leíró statisztikai adataiból megállapítható, hogy a tanulók mind a 

négy gondolkodási módszer esetében közel azonos szinten vannak. A legjobban az analógiás 

gondolkodásuk fejlett, a problémamegoldó gondolkodásuk ettől jóval elmarad minden 
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csoport esetében, ahogy az induktív gondolkodás is. Azt állapítottam meg a feladatsorok 

értékelésekor, hogy a tanulóknak nehezére esik a feladat elvégzéséhez szükséges alapadatok 

megkeresése, azonosítása és azok feladatrészekhez történő társítása. A 7.1.2. táblázat alapján 

az is megállapítható, hogy a csoporton belüli szórásértékek esetében az analógiás 

gondolkodásnál van minden csoportban a legnagyobb szórás. A tanulók a problémák 

megoldásához a legtöbb esetben az analógiás gondolkodást alkalmazzák, de látható, hogy a 

csoportokon belül is eltérő a tanulók analógiás gondolkodási képességeinek színvonala. 

Mivel minden szakmai problémamegoldás azzal kezdődik, hogy meg kell keresni azokat az 

ismereteket, tapasztalatokat és megoldási rutinokat – algoritmusokat, amelyekkel már a 

problémamegoldó rendelkezik és hasonlóságot mutat a jelenlegi problémával. Ezért a 

csoporton belüli analógiás gondolkodás eltérő színvonala meghatározó lesz a további 

szakmai ismeretek elsajátításánál, így a PBL szakgimnáziumi modelljének alkalmazásánál 

is. Ezek az eredmények arra is rámutatnak, hogy a tanulóknál az előzetes tanulmányaik során 

leginkább az analógiás gondolkodás fejlesztése valósult meg. A tanulók elmondása alapján 

az általános iskolában leginkább a típusfeladatok begyakorlása volt a jellemző tanulási 

módszer.  

A problémamegoldás szórási adatai alapján minden csoportban azonos a 

problémamegoldó képesség eloszlása a tanulók között, akárcsak az induktív és téri 

gondolkodás esetében. A téri képességek ezen eredményei alapján még nem lehet 

következtetni a tanulók szakmai téri problémamegoldására, csupán arra ad információt, hogy 

milyen szinten képesek összekötni a téri információkat a feladatsor megoldása során 

alkalmazandó téri információk mögötti ismerettartalommal. Ezt támasztja alá az is, hogy a 

feladatmegoldás során az induktív gondolkodást igénylő feladatrész megoldásához 

szükséges volt a téri adatok értelmezése és az analógiás gondolkodást vizsgáló feladatrész 

eredményeivel történő párosítása, de ez a feladatrész sikerült mindegyik csoportban a 

leggyengébben. A kreativitás esetében a problémamegoldás fluenciáját17 vizsgálta a 

feladatsor: egy adott idő alatt a tanuló hány változat kidolgozására volt képes. A földmérő 

vizsgálati csoport kis mértékben ugyan, de jobban teljesített a többi csoport esetében. 

Ugyanennél a csoportnál a pontszámok szórásértékei (1,85) arra engednek következtetni, 

hogy a csoport a kreativitás e tényezőjének tekintetében közel homogén csoportot alkot. A 

többi csoport esetében a szórásértékek (2.20 – 2.50) azt mutatják, hogy a csoporton belül a 

 
17 A kreativitás tényezőjének tekintem a problémamegoldást és mint kreativitás komponenst értelmezem a 

problémamegoldás fluenciáját. Ezt a kreativitás tényezőt részletesen ismertetem a 7.3. Kreativitás mérése 11. 

évfolyamon c. fejezetben.  
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tanulók kreativitásának szintje között feltételezhetők különbségek. A kreativitást a 

problémamegoldás fontos eszközének tekintem, ezért nyilvánvaló számomra, hogy nem 

elegendő a szakgimnáziumi modellben csak és kizárólag a problémamegoldó gondolkodás 

célzott fejlesztése, hanem szükséges a kreativitás kimunkálása is. Ezeket a megállapításokat 

támasztják alá a kumulált relatív gyakorisági adatok is. (10.9.2. melléklet) 

 

 

7.1.1. ábra: A bemeneti gondolkodási képességek alakulása 
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7.1.3. táblázat: A bemeneti gondolkodási képességek átlagpontszámai és 

szórásértékei 

Csoport 

jellege 
Ágazat Statisztika 

Téri 

ismeretek 

Analógiás 

gondolkodás 

Induktív 

gondolkodás 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

vizsgálati Építőipar 

elemszám 19 19 19 19 

átlag 2,47 12,05 2,16 6,53 

szórás 2,46 3,75 2,27 2,59 

kontroll Építőipar 

elemszám 32 32 32 32 

átlag 3,22 11,97 2,69 6,03 

szórás 2,55 4,07 3,28 2,44 

vizsgálati Földmérés 

elemszám 14 14 14 14 

átlag 3,43 12,14 2,64 5,93 

szórás 3,32 2,74 2,84 1,98 

kontroll Földmérés 

elemszám 8 8 8 8 

átlag 2,13 11,38 1,38 5,00 

szórás 2,42 4,78 2,67 2,62 

 

A tanulók bementi gondolkodási képességeinek minél részletesebb megismeréséhez 

szükséges a különböző gondolkodási képességek közötti összefüggések vizsgálata is Ezt 

korrelációs együtthatók számításával végeztem el a teljes sokaságra vonatkozóan és 

csoportonként.  

7.1.4. táblázat: Bemeneti gondolkodási képességek korrelációs mátrixa a teljes mintára 

vonatkozóan 

  

Téri ismeretek 
Analógiás 

gondolkodás 
Induktív 

gondolkodás 
Probléma-megoldó 

gondolkodás 

Téri ismeretek 1 0,232* 0,645** 0,314** 

Analógiás 
gondolkodás 

0,232* 1 0,187 0,025 

Induktív 
gondolkodás 

0,645** 0,187 1 0,115 

Problémamegoldó 
gondolkodás 

0,314** 0,025 0,115 1 

 

A korrelációs együtthatókból látható, hogy a teljes sokaságra vonatkozóan a 

gondolkodási képességek között nem mutatható ki összefüggés. Ez arra utal, hogy a tanulók 

a komplex szakmai gondolkodáshoz szükséges gondolkodási műveletek összehangolására a 
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képzés megkezdésekor nem képesek, kivételt képez a gondolkodási képességek és a téri 

képességek összehangolása. A csoportonkénti vizsgálatoknál a kontrollcsoportok és az 

építőipar vizsgálati csoport esetében az induktív gondolkodás mutat összefüggést a téri 

gondolkodás téri ismeretek komponensével, a földmérő vizsgálati csoportnál a 

problémamegoldó gondolkodás és a téri képességek között mutatható ki kapcsolat. (10.9.3. 

melléklet) 

A csoportok gondolkodási képességeit megvizsgáltam egyszempontú 

varianciaanalízissel is. Az analízis eredményei alapján kijelenthető, hogy a vizsgált 

csoportok bemeneti gondolkodási képességei között nem lehet szignifikánst eltéréseket 

tapasztalni, mindegyik gondolkodási típus esetében a csoport belüli variancia jóval nagyobb 

volt, mint a csoportok közötti variancia (F=0.515 – 0.757, sig.=0.522-0.973) 

A kreativitást – mivel a leíró adatok alapján lehetséges a csoportok közötti eltérés – 

szintén egyszempontú varianciaanalízissel vizsgáltam. Az analízis eredményeként nem 

lehetséges szignifikánst különbséget tenni a kreativitás esetében sem a csoportok között 

(F=1,357, sig.=0,263). A földmérő vizsgálati csoport jobb eredménye lehet véletlenszerű, de 

lehetséges az is, hogy a csoport későbbi fejlődési tendenciáját vetíti előre.  

7.2. Gondolkodási képességek mérése 10. évfolyamon 
 

A kutatásban a gondolkodási képességek következő mérésére a 10. évfolyam végén, 2018 

tavaszán került sor. A feladatsort két – egymással analóg – változatban készítettem el, mert 

tartalmazott szakmaspecifikus kérdéseket is annak érdekében, hogy kimutatható legyen a 

szakmai képzés hatása a gondolkodási folyamatban. A feladatok vizsgálták mind általános 

mind szakmai ismeretek tekintetében a komplex szakmai gondolkodás összetevőit: 

analógiás, induktív, kritikai, logikai és problémamegoldó gondolkodást. Imitálva a komplex 

szakmai gondolkodás folyamatát a különböző gondolkodásmódot igénylő feladatok 

váltakozva követték egymást. A bemérést gimnáziumi tanulók segítségével végeztem el. 

célja az volt, hogy kiszűrjem azokat a feladatokat, amelyek első ránézésre szakmai 

problémának tűnnek, de általános ismeretek segítségével is meg lehet oldani. Az így kiszűrt 

feladatokat az általános gondolkodásmód vizsgálatát célzó feladatokhoz soroltam.  

 Az adatfelvétel papír alapon történt standard osztálytermi körülmények között. A 

feladatsor megoldására a tanulók negyvenöt perc kidolgozási időt kaptak. A 

mérőeszközcsomagot a 10.10.1. melléklet mutatja be. A tanulói válaszok alapján a 
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földmérők által kitöltött feladatsor megbízhatósága Cronbach a: 0.816, az építőipar ágazati 

feladatsor megbízhatósága pedig Cronbach a: 0.744, vagyis a feladatsorok megbízhatóan 

mérnek. A mérésben összesen 61 tanuló vett részt, a 7.2.1. táblázat a mérésben résztvevő 

tanulók megoszlását mutatja. 

7.2.1. táblázat: a mérésben résztvevő tanulók tanult szakma szerint és csoportjelleg 

szerinti eloszlása 

Csoport jellege Ágazat 
Kutatásban 

résztvevők száma 

Megoszlás 

vizsgálati csoport éptőipar 15 fő 25 % 

kontrollcsoport építőipar 28 fő 46 % 

vizsgálti csoport földmérés 10 fő 16 % 

kontrollcsoport földmérés 8 fő 13 % 

 

A leíró statisztikai elemzés első lépéseként azt vizsgáltam, hogy az általános és 

szakmai gondolkodásmódot igénylő feladatokat összességében milyen eredménnyel 

oldották meg a tanulók. Az adatokból megállapítható, hogy a földmérés vizsgálati csoport 

érte el a legnagyobb átlagpontszámot mind az általános mind pedig a szakmai gondolkodás 

terén. A többi csoport egymással azonos szinten van. A szórásadatok mindegyik csoport 

esetén azonos értéket mutatnak, a csoportokban a tanulók közötti különbségek közel 

azonosak.  Az adatokat a 7.2.1. ábra és a 10.10.2. melléklet szemlélteti 

 

7.2.1. ábra: A tanulók csoportonkénti átlagpontszámainak alakulása az általános és 

szakmai gondolkodást vizsgálva 

földmérés földmérés építőipar építőipar

Vizsgálati kontroll Vizsgálati kontroll

általános 20,60 13,38 13,93 14,79

szakmai 14,50 7,00 9,07 8,82
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Sokkal átfogóbb ismeretekre lehet szert tenni, ha a tanulók gondolkodását 

összetevőkre bontva vizsgálom. Minden csoport esetében, ahogy azt már az előző mérésben 

is megállapítottam az analógiás gondolkodásuk a legfejlettebb, a legjobb eredményt a 

vizsgálati csoportot alkotó földmérők, majd utánuk az építőipar kontrollcsoport tanulói érték 

el. Minden csoport esetén a leggyengébb gondolkodás összetevő a logikai gondolkodás. Az 

eredményeket a 7.2.2. ábra mutatja be. 

 

7.2.2. ábra: A komplex szakmai gondolkodás összetevőinek átlagpontszámai 

Még részletesebb információhoz lehet jutni, ha azt is külön vizsgálom, hogy az 

általános és szakmai kérdések esetében hogyan alakulnak a komplex szakmai gondolkodás 

összetevői. A vizsgálati földmérés ágazati csoport teljesített a legjobban az általános 

gondolkodási képességeket mérő feladatok esetében. Ahogy várható volt a korábbi mérési 

eredmények alapján, az analógiás gondolkodás tekinthető a tanulói válaszok alapján a 

legfejlettebbnek, viszont a korábbi megállapítással ellentétben, mely szerint a logikai 

gondolkodás a leggyengébb minden csoport esetében, az általános kérdéseket vizsgálva 

megállapítható, hogy a problémamegoldó gondolkodási képesség marad el a legjobban 

mindegyik vizsgált csoport esetében. A szórásértékeket vizsgálva az általános gondolkodási 

képességeknél is elmondható, hogy a csoportok között közel azonosak a szórásértékek, de 

az analógiás gondolkodás esetében a többi gondolkodástényezőhöz képest a szórásértékek 

általánosan egy átlagpont értékkel nagyobbak.  

analógiás induktív logikai kritikai
problémameg

oldó

Vizsgálati földmérő 15,40 7,40 2,80 5,80 3,70

Kontroll földmérő 10,00 4,88 1,13 2,88 1,50

Vizsgálati építőipar 9,40 6,60 1,67 2,80 2,53

Kontroll építőipar 11,25 4,71 1,57 3,79 2,29
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A szakmai gondolkodást igénylő feladatok esetében az analógiás, kritikai és 

problémamegoldó gondolkodás összetevők terén szintén a földmérő vizsgálati csoport érte 

el a legnagyobb átlagpontszámot. Építőipar ágazat esetén 10. évfolyamon a kontrollcsoport 

tanulóinak analógiás gondolkodása meghaladja a vizsgálati csoport analógiás 

gondolkodását. Induktív gondolkodás esetén viszont az építőipar vizsgálati csoport érte el 

legjobb átlageredményt. Mint már a 9 évfolyamos mérésből is megállapítottam, akkor a 

tanulók induktív gondolkodása igen gyenge eredményt mutatott, nem voltak képesek a 

válaszadáshoz a korábban megállapított információk alapján adatokat előállítani. Az 

építőipar vizsgálati csoportnál a feltételezett fejlődést valószínűleg az okozta, hogy a 10. 

évfolyam második felében a szakmai problémák már jobban igényelték ezt a fajta 

gondolkodásmódot – főleg a szakmai számítás elvégzését igénylő problémák megoldása. A 

földmérő tanulók esetében a hangsúly ezekben a tanévekben nem a számítást igénylő 

problémák megoldásán volt, hanem a megfelelő méréstechnológia megismerésén és az egyes 

mérési esetekhez történő megfelelő mérési módszer kiválasztásán, vagyis a 

problémamegoldáson volt. A kritikai gondolkodás terén is a földmérő kontrollcsoport érte 

el a legjobb eredményt, ami annak tudható be, hogy a problémamegoldás során előtérbe 

került az önellenőrzés és a mérési hibák kiküszöbölési lehetőségének felismerésének 

fejlesztése. Míg a földmérés ágazat esetében kijelenthető, hogy a vizsgálati csoport 

gondolkodási képessége minden tényező esetében meghaladja a kontrollcsoport tanulóinak 

képességeit, addig az építőipar ágazati tanulók esetén ez már nem egyértelmű. A két csoport 

tagjainak eltérő gondolkodás összetevői fejlődnek, holott nem ez a várt fejlődés, mivel a két 

csoport azonos szakképzési kerettantervi óraszámokban tanulja a szakmai tantárgyakat. 

(7.2.3. és 7.2.4. ábrák) 
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7.2.3. ábra: Az általános komplex gondolkodás összetevőinek alakulása  

 

 

7.2.4. ábra: A komplex szakmai gondolkodás összetevőinek alakulása 

 A kumulált gyakorisági eloszlások (10.10.3. melléklet) alapján újabb információk 

nyerhetők a csoportok közötti eltérésekről. Megállapítható, hogy a földmérés ágazati tanulók 

esetében a vizsgálati csoport tagjai nagyobb arányban értek el magasabb pontszámot, mint a 

kontrollcsoport tagjai. A grafikonok alapján elmondható, hogy a két csoport analógiás 

gondolkodás szinten azonos eredményeket ért el, induktív általános gondolkodás terén 

viszont jóval gyengébb eredményt mutat a kontrollcsoport a vizsgálati csoport 

eredményeinél. Mind a szakmai mind pedig az általános kritikai gondolkodás igen gyenge 

eredményt mutat mindkét csoport esetén, így a kritikai gondolkodás fejlesztése nagyobb 

hangsúlyt kíván a további képzésben. Ez azt is jelenti, hogy a tanulók ennél a tanulási 
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mérföldkőnél még nem képesek a problémamegoldás folyamatába beépíteni önellenőrzést. 

A vizsgálati csoport a logikai gondolkodás terén szintén jobb eredményt mutat a 

kontrollcsoportnál. A problémamegoldás tekintetében a vizsgálati csoport szakmai 

problémamegoldás jóval gyengébb, mint az általános problémamegoldó gondolkodása, de a 

kontrollcsoport e komplex szakmai gondolkodásbeli tényezője szintén elmarad a vizsgálati 

csoportétól.  

 Az építőipar ágazat tanulóinál az összes gondolkodási tényezőt figyelembe véve 

jelentős különbség mutatkozik a vizsgálati és a kontrollcsoport között. Ebben az esetben a 

kontrollcsoport tanulói értek el jobb eredményeket. Míg a vizsgálati csoport tagjainak közel 

90százalékalegfeljebb 14 pontot tudott elérni mind az általános mind pedig a szakmai 

gondolkodás terén, addig a kontrollcsoport tagjainak közel 50százalékaképes volt teljesíteni 

ezt a pontszámot. A kontrollcsoportnál és a vizsgálati csoportnál is elmondható, hogy a két 

gondolkodási metódus közel egyforma. Az analógiás gondolkodási tényező is közel 

egyforma jellemzőket mutat a vizsgálati általános és a kontrollcsoport általános, valamint 

szakmai analógiás gondolkodása között. Megállapítottam, hogy a vizsgálati csoport szakmai 

analógiás gondolkodása elmarad a kontrollcsoportétól. Ennél a kutatási szakasznál már kezd 

megmutatkozni a vizsgálati csoportnál a PBL eddig fel nem tárt hátránya, amely a tanulók 

generációs jellemzőiből is fakadhat. Mivel a tanórákon a problémát a szakgimnáziumi 

modell alapján megoldják, ezzel úgy gondolják, hogy a tananyagot el is sajátították. Ebben 

a tanulási szakaszban ezért még nem valósult meg a szakmai ismeretek olyan elsajátítása, 

hogy azok szakmai rutinná alakuljanak és alapot szolgáltathassanak a további szakmai 

komplex szakmai gondolkodáshoz. Induktív gondolkodás esetén a két csoport szintén 

azonos jellemzőket mutat. Kritikai gondolkodás terén a szakmai kritikai gondolkodás 

mindkét csoportnál igen alacsony szinten van. Ez fakadhat abból is, hogy ebben az 

évfolyamban még az építéstechnológiák megismerésén van a hangsúly szakmai 

tantárgyakból és kisebb jelentősége a szakmai problémamegoldásnak, ahol szükséges lenne 

az önellenőrzés. Logikai gondolkodás terén a két csoport szintén azonos 

gondolkodásjegyeket mutat, de problémamegoldás terén az általános problémamegoldó 

képesség mind a vizsgálati mind a kontrollcsoport esetén elmarad a szakmai 

problémamegoldó gondolkodáshoz képest.  

 A komplex szakmai gondolkodás összetevőinek elemzéséhez megvizsgáltam, hogy 

mely összetevők között van kapcsolat és mely tényező jelenlétéből lehet következtetni egy 

másik jelenlétére. Ezt a vizsgálatot korrelációs együtthatók számításával hajtottam végre 
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(10.10.4. melléklet). Az összes tanuló összes válaszát figyelembe véve megállapítottam, 

hogy az általános analógiás gondolkodás szoros kapcsolatban van szakmai analógiás 

gondolkodással, és közepesen szoros kapcsolatot mutat az általános és szakmai induktív, 

valamint a szakmai kritikai gondolkodással. Kapcsolat fedezhető fel a szakmai analógiás 

gondolkodás és az általános induktív és logikai, valamint a szakmai kritikai gondolkodás 

között. Árnyaltabb a helyzet és szakmafüggő kapcsolatokat is lehet igazolni, ha külön 

vizsgálom meg a két ágazat tanulóinak komplex szakmai gondolkodástényezők közötti 

összefüggéseket.  

 A földmérés ágazat esetében az általános és szakmai analógiás gondolkodás között 

van kimutatható kapcsolat, ez azt is jelentheti, hogy a szakmai gondolkodás és ismeretek 

elsajátítását az általános iskolában megszerzett általános analógiás gondolkodásmódra építik 

fel a tanulók. A szakmai kritikai gondolkodásmóddal szoros kapcsolatban van az általános 

és a szakmai analógiás, valamint az általános induktív gondolkodás. Az induktív és a logikai 

gondolkodás is szoros kapcsolatot mutat. A szakmai problémamegoldó gondolkodással való 

összefüggés azonban csak a logikai és a szakmai analógiás gondolkodás között mutatható 

ki. A vizsgálati csoport esetében csak az általános és szakmai analógiás gondolkodás között 

van kimutatható összefüggés, a kontrollcsoportnál viszont a szakmai kritikai gondolkodás, 

a logikai gondolkodás és a szakmai induktív gondolkodás között van kapcsolat.  

 Építőipar ágazat esetében a tanulói válaszok alapján megállapítható, hogy az 

általános analógiás gondolkodás a szakmai analógiás, induktív és kritikai gondolkodással 

van kapcsolatban. A szakmai és általános induktív gondolkodás is kapcsolatot mutat 

egymással. Az építőipari vizsgálati csoport komplex szakmai gondolkodásának tényezői 

közel ugyanezeket az összefüggéseket mutatják. A kontrollcsoport esetében a tényezők 

között sokkal kevesebb kapcsolat fedezhető fel, ugyanis az általános analógiás gondolkodás 

a szakmai analógiás és szakmai induktív gondolkodással van kapcsolatban. A szakmai és 

általános induktív gondolkodás között is van kimutatható összefüggés.  

 Mindkét ágazatra jellemző, hogy az általános és szakmai problémamegoldással nem 

függ össze egyetlen más gondolkodási tényező. Az összefüggések száma arra utal, hogy a 

10. évfolyamban még nem alakult ki a komplex szakmai gondolkodás, még az sem jelenthető 

ki, hogy elindult a gondolkodási tényezők összeolvadásának folyamata.  

 A teljeskörű vizsgálathoz természetesen az is hozzátartozik, hogy megvizsgáljam, a 

vizsgált csoportok tanulóinak komplex szakmai gondolkodástényezői között van-e 

kimutatható különbség. A vizsgálatot egyszempontú varianciaanalízissel hajtottam végre. 
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(10.10.5. melléklet) A kis mintaszám és a tanulók válaszai alapján nem jelenthető ki, hogy 

a vizsgált ágazatok és vizsgált csoportok között van kimutatható különbség.  

 

7.3. Kreativitás mérése 11. évfolyamon 
 

Szakmai probléma megoldása nem lehetséges korábbi tapasztalatok és a probléma 

megoldására irányuló ötlet nélkül. A problémamegoldás sikerességét nagymértékben 

befolyásolja, hogy a problémamegoldó mennyire képes a megszokott gondolkodásmódtól és 

algoritmusoktól elrugaszkodni és szokatlan megoldási stratégiákat kidolgozni. Korábbi 

kutatások rávilágítottak arra, hogy a kreativitás fejlődéséhez időre van szükség. Ezt az 

időtartamot egyes kutatók 10 évre teszik, amely során az adott ismeretet ülteti át az egyén a 

gyakorlatba, hogy idővel eredményes alkotóvá váljon (CHASE – SIMON, 1973; utal GÁSPÁR 

2010; ERICSSON, 1996) Nincs információ olyan kutatásra vonatkozóan, amely azt vizsgálja, 

hogy a szakmai képzés hogyan hat az egyén kreatív gondolkodásának irányára. A kutatásban 

azonban lényeges kérdés, hogy a szakmai ismeretekre irányuló tanulási tevékenység során 

megszerzett képességek hogyan épülnek be a tanulók gondolkodásába. Mikor fedezhetők fel 

a beépülésnek az első jelei, mennyi időnek kell eltelni a képzés kezdete óta, hogy a 

szakmaspecifikus ismeretek és gondolkodásmódok beépülnek a tanuló gondolkodási 

mechanizmusaiba. Kiegészíti-e az egyén kreativitásának fluenciáját, rugalmasságát vagy a 

hasonló szakmát gyakorlók körében az originalitását a szakmai ismeret vagy nincs hatással 

a szakmai képzés az egyénre jellemző kreativitásra.  

A vizsgálat a szakgimnáziumi tanulók divergens gondolkodásának megismerésére 

irányul, eltekintettem a személyiség és a környezet kreativitást befolyásoló szerepének 

vizsgálatától.  

A kutatás ezen szakaszában szükségessé vált kibővíteni a vizsgálatba bevont tanulók 

körét olyan tanulókkal, akik nem vesznek részt szakmai képzésben. A szakképzésben nem 

részesülő tanulók az építőipar ágazati kontrollcsoporttól eltérően ellenőrző – összehasonlító 

szerepet töltenek be. Így a kreativitás vizsgálatában az alábbi tanulócsoportok vettek részt: 

a kutatás vizsgálati csoportjait alkotó földmérő és építőipar ágazati tanulók, összesen 24 fő. 

A kontrollcsoportokat 11. évfolyamos építőipar ágazati tanulók (24 fő) valamint 11. 

évfolyamos gimnáziumi és művészeti képzésben résztvevő tanulók képezték (41 fő). A 

vizsgálati csoportokat összesen 48 fő alkotta, a kontrollcsoportokat pedig 65 tanuló. A 
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kutatásban összesen 113 tanuló vett részt. A kitöltött tesztek közül két feladatlap nem volt 

értékelhető, így a kreativitás vizsgálatát 111 tanuló kreatív gondolkodását elemezve 

végeztem.  

7.3.1 táblázat: a vizsgálatban résztvevők megoszlása 

Csoport jellege Évfolyam Ágazat Létszám Megoszlás 

vizsgálati 11 építőipar - útépítő 13 15 % 

vizsgálati 11 földmérés 11 13 % 

kontrollcsoport 11 építőipar 24 25 % 

összehasonlító 

csoport 
11 

szakképzés nélkül 
20 

23 % 

összehasonlító 

csoport 
11 

művészeti képzés 
21 

24% 

 

A kutatásban résztvevők a Guilford és Torrance által kidolgozott kreativitás tesztek 

alapján összeállított feladatsort töltötték ki. A feladatsor tartalmazott verbális és figurális 

feladatokat, melyek típusai a következők voltak: 

• stratégia kitalálása – verbális (1. és 6. kérdés) 

• ábrakiegészítés, képi kreatív gondolkodás – figurális (2. kérdés) 

• vizuális hasonlóság – figurális-verbális (3. kérdés) 

• fogalmi hasonlóság – verbális (4. és 7. kérdés) 

• problémamegoldás – verbális (5. és 8. kérdés) 

Az általános és művészeti képzésben résztvevők öt olyan kérdést kaptak a fenti 

kérdéstípusokat figyelembe véve, mely a mindennapi életben is előforduló tárgyakkal, 

rajzokkal stb. operál. A szakképzésben résztvevők ezen felül még három olyan kérdést 

kaptak, amely szakmaspecifikus jellegű volt. 

Az adatfelvételre szakgimnáziumi tanulók esetében 2019 áprilisában, gimnáziumi és 

művészeti képzésben tanulók esetében pedig 2019 júniusában került sor. A vizsgálatban 

résztvevőknek minden kérdés kidolgozására öt perc állt rendelkezésére, így mérhető a 

kreativitásuk fluenciája is. Az adatfelvétel papír alapon történt, mert a tanulók tesztfeladat 

megoldás közbeni javításai, módosításai is információval szolgálhatnak, egy online teszt 

kitöltésével ezek az információk elvesznének, vagy további tartalomelemzéssel lehetséges 

ezeknek a háttéradatoknak a megállapítása.  
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A kutatásban többféle feladatsort alkalmaztam (10.11.1 melléklet), attól függően, 

hogy építőipar vagy földmérő ágazatai szakmai vagy gimnáziumi képzésben vettek részt a 

tanulók. Ezért minden feladatsorra külön megvizsgáltam a megbízhatóságot. A mérés 

megelőzően bemérésre kerültek a feladatok, hogy kiszűrjem, melyek azok a válaszok, 

amelyek ugyan köthetők a tanulók adott szakmájához, de nem tekinthető a tanult szakma 

hatásának, mert a beméréskor olyan kitöltök is megjelölték az adott választ, akik nem 

részesülnek szakmai képzésben. A bemérés során az általános stratégia kitalálás vizsgálatára 

vonatkozó kérdésnél nehézséget okozott, hogy a tanulók nem tudták mi az a papírnehezék, 

ezért a tényleges mérésnél felhasznált feladatlapokon elhelyeztem egy képet egy 

papírnehezékről. Az alkalmazott tesztek megbízhatóságára a Cronbach a értéket 

számítottam ki, melyet tesztsorokra lebontva a 7.3.2 számú táblázat tartalmaz. A 

megbízhatósági mérőszámokból jól látható, hogy a tesztek megbízhatóan mérnek. Kivételt 

képez a 11. évfolyamos kontrollcsoport, melynek megbízhatósága alulmarad az elvárt 0.700 

értéktől. Ez abból adódhat, hogy a kontrollcsoport egy kérdés esetében nem várt 

alulteljesítést mutatott a többi csoporthoz képest: a szakmai jellegű kérdésre egyetlen tagja 

sem adott szakmai választ, míg az útépítő csoport ugyanezt a feladatsort kitöltve (más 

kérdések voltak eltérők) megjelölt szakmai vonatkozású válaszokat is, így az ő esetükben a 

tesztsor megfelelően mér.  

7.3.2. A feladatlapok megbízhatósága 

Csoport jellege évfolyam Ágazati képzés Cronbach a 

vizsgálati 11 építőipar - útépítő 0,800 

vizsgálati 11 földmérés 0,769 

kontroll 11 építőipar 0,626 

kontroll 11 szakképzés nélkül 0,767 

kontroll 11 művészeti képzés 0,814 

 

A feladatok készítésénél öt feladattípust határoztam meg, melyekhez szöveges 

feladatokat fogalmaztam meg általános és szakmai aspektusból is. A feladatok elemzésénél 

a szakmai kérdéseket is tartalmazó feladatsort vizsgáltam, mert a gimnáziumi képzésben 

résztvevők annak csak az általános kreativitásra vonatkozó részét töltötték ki. A tanulói 

válaszok analízisekor már látható volt, hogy az általános asszociációs és az általános 

problémamegoldást vizsgáló kérdésre a válaszadók egyike sem adott a tanult szakmájához 

köthető választ. Így ezen kérdések szakmai vonatkozású fluenciája és flexibilitása nem 
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vizsgálható. A feltételezett feladattípusok tesztfeladatban való megjelenését és 

beazonosítását rotáció nélküli faktoranalízissel ellenőriztem. A faktoranalízis 

eredményeként nem lehet a feltételezett gondolkodási módokat elkülöníteni a kreativitás 

teszt alapján. Mivel a legtöbb feladat asszociációs jellegű volt, ezért feltételezhető a 

faktoranalízis alapján, hogy a tanulók nemcsak a kreatív, hanem az analógiás 

gondolkodásukat is bevetették a válaszok megalkotása során. Ezt támasztja alá a válaszok 

tartalomelemzése és a válaszokhoz kapcsolódó gyenge flexibilitás is.  

A feladattípusokat megvizsgáltam hierarchikus klaszteranalízissel is. A tanulók 

válaszai alapján a négyes és hetes számú kérdéseket a fogalmi hasonlóság feladattípushoz 

kell sorolni, melyek kevés kapcsolatot mutatnak a feladatsor többi itemével. Közelség 

fedezhető fel az ötödik és a nyolcadik kérdés között is, amely az adott probléma kreatív 

gondolkodással történtő megoldására kérdez rá. Az első és hatodik feladat esetében a 

kreativitást stratégia alkotásához kell felhasználni, amelyet a hierarchikus klaszteranalízis is 

alátámaszt. Az első, ötödik, hatodik és nyolcadik kérdés közelséget mutat egymással. A 

hármas kérdés inkább a stratégiaalkotáshoz sorolható az elemzés alapján. A képi kreatív 

gondolkodásra irányuló feladat – mivel a tanulók nem változatokat dolgoztak ki, hanem 

inkább az elaborációt helyezték előtérbe, nem sorolható be egyik feladatcsoporthoz sem. 

Noha a faktoranalízis nem támasztotta alá a feltételezett feladatcsoportok jelenlétét 

kreativitástesztünkben, a klaszteranalízissel mégis bizonyítható volt az egyes feladatok 

eltérő szerepe a kreativitás vizsgálatában. A klaszteranalízis alapján a stratégiaalkotást, a 

képi kreatív gondolkodást, a fogalmi és vizuális hasonlóságot, valamint a 

problémamegoldásra irányuló ötletek kidolgozását a kutatásban a kreativitás összetevőinek 

tekintem és külön-külön is megvizsgálom.  

7.3.3. táblázat: A feladatok sorszám a kreativitás összetevőihez rendelve 

A kreativitás vizsgált összetevői A feladatok sorszáma 

Stratégiaalkotás 1. 3. és 6. feladat 

Képi kreatív gondolkodás 2. feladat 

Fogalmi hasonlóság 4. és 7. feladat 

Problémamegoldás 5. és 8. feladat 

 

A csak általános kérdéseket tartalmazó feladatsor klaszteranalízise azt mutatja, hogy 

az első és az ötödik kérdés alkot egy csoportot, mely valamilyen szokatlan használatra – 

stratégia kitalálására vonatkozik. A negyedik és harmadik kérdés asszociációs feladat, így 

szintén egy egységet alkotnak. A képi kreatív gondolkodást mérő ábrakészítései feladat 
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szintén elkülönül a többi feladattól, ahogy a szakmát tanulók számára készített feladatsoránál 

is tapasztaltuk.  

A kreativitásra irányuló kutatási rész eredményeinek elemzése során a szakmai 

kérdéseket tartalmazó feladatsor szerinti feladat-tematizálást vettem figyelembe. A 

kreativitás mérésére készített feladatlapot a 10.11.1 melléklet tartalmazza.  

Az elaboráció vizsgálatának eredményei 

A vizsgálatban résztvevőknek egy körből és két, egymással szöget bezáró egyenesből 

álló alakzatot kellett minél többféleképpen kiegészíteni. Csak a résztvevők 

11százalékakészített több ábrát, a többi tanuló egyetlen ábrát dolgozott ki részletesen. A 

tanulók elaborációjára vonatkozóan az alábbi értékelési skála segítségével lehet 

információkat nyerni a rajzok elemzéséből. A további elemzés elvégzéséhez a skálával 

történő értékelés alapján állapítottam meg a feladathoz tartozó pontszámokat.  

0: a tanuló nem egészítette ki az ábrát 

1: a tanuló csak néhány vonallal egészítette ki az ábrát 

2: a tanuló felismerhető ábrát készített, de azon nincsenek kidolgozva a részeltek 

3: a tanuló felismerhető ábrát készített és azon néhány részletet kidolgozott 

4: a tanuló részletes ábrát készített 

5: a tanuló részletes ábrát készített, de nemcsak a megadott elemeket használta fel az 

ábra készítéséhez, hanem attól független részletekkel is kiegészítette azokat.  

 

A földmérő vizsgálati csoport tanulói igen gazdag, több részlettel is kiegészített ábrákat 

készítettek, eltérő témakörökben. A rajzok egy egységet alkotnak, míg a többi csoportra ez 

nem volt jellemző. A vizsgálati útépítő csoportot inkább a geometriai ábrázolás jellemezte. 

Az elaborációra adott értékekből minden csoport esetében átlagot és szórást számítottam.  

 

 

 

 

 

 



156 

 

7.3.4. táblázat: Az elaboráció pontszámainak átlagértékei 

Csoport jellege évfolyam Ágazati képzés 

Elaboráció 

pontszám 
átlagértékei 

pontszámok 
szórása 

vizsgálati 11 építőipar - útépítő 3,64 1,43 

vizsgálati 11 földmérés 2,82 1,25 

kontroll 11 építőipar 2,18 1,4 

kontroll 11 szakképzés nélkül 3,25 1,29 

kontroll 11 művészeti képzés 2,8 1,4 

 

Egyszempontú varianciaanalízist alkalmazva megállapítottam, hogy a kutatásban 

résztvevő csoportok között nincsen kimutatható különbség az elaborációt illetően: a 

csoportok közötti variancia 1,747; a csoporton belüli variancia pedig 1,789, vagyis nem 

meghatározó a csoportok közötti eltérés. A varianciaanalízis F próba értéke: 0.977, a 

szignifikanciaértéke: 0.445. (10.11.2. melléklet) 

A fluencia vizsgálatának eredményei 

A fluencia esetében egyrészt azt vizsgáltam, hogy a tanulók milyen mértékben 

képesek az adott öt perc alatt ötleteket összegyűjteni asszociációs feladat, stratégia kitalálás 

és problémamegoldás során. Másrészt a kutatási egység szerves része volt, hogy 

meghatározzam, a tanult vagy gyakorolt szakma hatással van-e a tanulók kreativitására. 

Vizsgáltam azt is, hogy az egyes feladatokra adott válaszok közül mennyi kapcsolható a 

kitöltő tanult szakmájához. Ezért a válaszokat két részre osztottam: általános és szakma 

válaszokra és elemeztem ezek fluenciájának, flexibilitásának egymáshoz való viszonyát.  

A leíró statisztikai adatokat a 7.3.4. táblázat mutatja be. A legnagyobb fluenciával 

mind az általános mind pedig a szakmai kérdéseket tekintve a földmérő vizsgálati csoport 

tagjai rendelkeznek. A vártnál jobban elmarad a 11. évfolyamos építőipar ágazati tanulók 

fluenciája, főleg a szakmai fluenciát illetően. Mivel ez a kontrollcsoport és a fölmérő, 

valamint útépítő vizsgálati csoport ugyanannyi ideje folytat szakmai tanulmányokat, közel 

azonos szakmai fluencia pontszám lenne az elvárt. Az adatbevitelnél már látható volt, hogy 

az építőipar ágazati tanulók szakmai kérdésekre nem szakmai, hanem általános válaszokat 

fogalmaztak meg. A szakmai képzésben nem résztvevő tanulók fluenciája elmarad a 

szakképzésben résztvevőkétől, ami magyarázható azzal is, hogy a szakképzésben felmerülő 

szakmai feladatokon keresztül fejlődik a tanuló kreatív gondolkodása is.  
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7.3.5. táblázat: a csoportokra jellemző fluencia válaszok átlagpontszámai 

Csoport 
jellege 

évfolyam 
Ágazati 
képzés 

Összes 
válasz 

Általános 
válaszok 

Szakmai 
válaszok 

vizsgálati 11 
építőipar - 
útépítő 

56,36 45,09 11,27 

vizsgálati 11 földmérés 35,09 27,82 7,27 

kontroll 11 építőipar 21,91 19,64 2,27 

kontroll 11 
szakképzés 
nélkül 

nem 
releváns 

4,58 
nem 
releváns 

kontroll 11 
művészeti 
képzés 

nem 
releváns 

3,69 
nem 
releváns 

 

Az általános kérdéseknél is megjelennek a szakképzésben résztvevő tanulók esetében 

szakmai válaszok, de azok mértéke csekély. A tanulók kreatív gondolkodásába már beépült 

a szakmai ismeret, de azt még nem alkalmazzák automatikusan, csak ha a szakmára direkt 

módon utaló kérdéssel találkoznak. Ugyanezek a megállapítások érvényesek, ha a tanulók 

egy feladatra adott válaszainak átlagos számát vizsgáljuk.  

A kreativitás korábban klaszteranalízissel megállapított összetevőit elemezve 

mindegyik szakmai képzésben résztvevő csoport a fogalmi hasonlósági feladatok terén 

teljesített a legjobban mind az összes mind pedig külön az általános és szakmai kérdésekre 

adott válaszokat figyelembe véve. A szakmai képzésben nem résztvevők a legnagyobb 

fluencia értéket a problémamegoldásra irányuló ötletek kidolgozásában érték el. A szakmai 

képzésben résztvevőknél ez a kreativitás összetevő fluenciája a következő, amennyiben 

rangsort állítunk fel az összetevők között. A leggyengébb mind a vizsgált mind pedig a 

kontrollcsoportok esetében a vizuális hasonlóság fluenciája, ami igen meglepő a 

szakképzésben résztvevőknél, hiszen a műszaki szakma sajátos kommunikációs formája az 

ábrák és a műszaki rajzok. Mivel a szakmai kérdésekre adott válaszok aránya elmarad az 

általános kérdésekre adott válaszoktól, így a szakmai kreativitás három összetevőjének 

fluenciája egyaránt gyengébb, mint az átlagos kreativitás fluenciája. A szakmai képzésben 

nem részesülő és az építőipari ágazati tanulók fluenciájának értékei közel azonosak. A 

vizsgált csoportokat összevetve az építőipar ágazati tanulók, a művészeti és gimnáziumi 

képzésben résztvevők egyaránt gyengén teljesítettek a többi csoporthoz viszonyítva mind az 

általános mind pedig a szakmai fluencia tekintetében.  

A matematikai statisztikai elemzés során az általános és a szakmai fluencia között 

szoros kapcsolat van (r=0.322). A szakgimnáziumi tanulók összes válaszát figyelembe véve 
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kimutatható szoros kapcsolat a stratégia kitalálás, a vizuális és fogalmi hasonlóság, valamint 

a problémamegoldás között. Laza kapcsolat van a képi kreativitás és a stratégia kitalálás 

(r=0.277) és a problémamegoldás (r=0.241) között. Nem fedezhető fel kapcsolat a vizuális 

és fogalmi hasonlóság között, ahogy a vizuális hasonlóság és a képi kreativitás között sem. 

A szakképzésben nem résztvevő tanulók válaszainak bevonásával az általános fluenciát 

vizsgálva megállapítható, hogy csak a képi kreativitás és a vizuális hasonlóság között nem 

lehet szignifikáns összefüggést (r=0.155) kimutatni. A tisztán szakmai válaszokat vizsgálva 

csak a problémamegoldás és a fogalmi hasonlóság között lehet összefüggést kimutatni 

(r=0.343). A tanulók a szakmai problémamegoldáshoz többnyire analógiás gondolkodást 

használnak a kreatív gondolkodásuk helyett. A stratégia kitalálása és a képi kreativitás között 

negatív kapcsolat van, vagyis minél jobb a tanuló elaborációja, annál nehezebben tud 

stratégiákat kidolgozni. A stratégia kidolgozása szoros kapcsolatot mutat a vizuális 

hasonlósággal (r=0.257) és a problémamegoldással (r=0.261). A számításokat részletesen a 

10.11.3. melléklet tartalmazza. 

A következőkben azt vizsgáltam, hogy a szignifikánsan kimutatható kapcsolatokat 

felhasználva a tanulók között kialakíthatók-e homogén csoportok a kreativitást illetően. Az 

összefüggéseket minden kombinációban alkalmazva, az összes tanuló bevonásával az 

általános kérdésekre adott válaszaik alapján ugyan elkülöníthetők homogén csoportok a 

tanulók között, de ezek a csoportok mindegyik vizsgált és kontrollcsoportból vegyesen, 

eltérő számban tartalmaznak egyedeket. Ezek alapján nem kaptam vissza azon tanulók 

csoportját, akik azonos szakmát tanulnak, sem azokét, akik ugyanazon évfolyamon 

folytatják tanulmányaikat. Szintén az összes kreativitás komponens bevonásával minden 

kombinációban végrehajtva a vizsgálatot azt is elemeztem, hogy egy tanulócsoporton belül 

létrehozhatók-e homogén csoportok. Ebben az esetben az összes általános kérdéshez tartozó 

változókat együtt elemezve lehetséges a kutatásban résztvevő csoportokon belül homogén 

tanulócsoportok kialakítása. A legkevésbé homogén csoportot a 11. évfolyam építőipar 

ágazati tanulók alkotják, a hierarchikus összevonó klaszteranalízis szerint a csoport 24 

tanulója 16 csoportot képez, a kreativitásuk egymáshoz való közelsége alapján, így ez a 

kontrollcsoport nem tekinthető homogénnek. Homogénnek tekinthető a földmérő és az 

útépítő vizsgálati csoportok, mert a tanulólétszámhoz viszonyítva kevés csoport képezhető.  

 Mint már Sharp (1991) is utalt rá a mérnöki tevékenység nem más, mint 

problémamegoldás, ezért célszerű megvizsgálni a kreativitás problémamegoldás, fogalmi 

hasonlóság és stratégiaalkotás komponensei alapján mennyire tekinthetők a vizsgált csoport 
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tagjai azonos kreativitásúnak. A három komponens elemzése alapján csak az építőipar és 

művészeti ágazati csoport tagjai nem tekinthetők homogénnek. Kiemelkednek a földmérő 

tanulók, mert a vizsgált csoport minden tagja e komponensek alapján egyetlen csoportot 

képez, így maga a csoport is homogénnek tekinthető. Hasonló homogenitást mutat a 11. 

évfolyamos útépítő vizsgálati csoport is. A csoportok kreativitásának homogenitását nagy 

valószínűséggel az okozza, hogy a vizsgálati csoportok a szakgimnáziumi PBL modell 

szerint tanulnak. A szakmai kérdések klaszteranalízise alapján (ebben az esetben a 

gimnáziumi és művészeti képzésben résztvevők vizsgálata nem releváns) az építőipari 

ágazati kontrollcsoport tanulói itt sem mutatnak egységes képet. Kevésbé egységesek a 

földmérők az általános kérdésekre adott válaszaik fluenciájához képest, de a csoport tagjai 

között jóval kisebb a távolság, mint az építőipar ágazatban tanulók között. Ugyanakkor a 11. 

évfolyamos útépítők esetében a csoport homogenitása csökkent, 4 csoport jött létre.  

A csoportok összehasonlításánál az is vizsgálandó, hogy van-e közöttük kimutatható 

szignifikáns különbség. A vizsgálatot varianciaanalízissel hajtottam végre. Az elemzés 

eredményeként minden általános kérdéshez tartozó változó esetében a csoportok közötti 

érték nagyobb volt, mint a csoporton belüli érték, de az F próba (F=1,919 sig=0.323) alapján 

ezek a különbségek nem tekinthetők szignifikánsnak, fluenciája tekintetében a csoportok 

között nincsen kimutatható különbség. A szakgimnáziumi tanulóknál vizsgálandó, hogy az 

általános kérdésekre adott válaszaik a szakmai kérdésekre adott válaszaikkal kiegészítve, 

mennyire befolyásolják a csoportok közötti különbség alakulását. Ebben az esetben is a 

csoportok közötti variancia értéke jóval nagyobb, mint a csoporton belüli variancia értéke 

minden kreativitás komponens esetében, de az F próba alapján ebben az esetben sem 

jelenthetjük ki, hogy szignifikáns különbség van a vizsgált csoportok között. Nem sikerült 

igazolni, hogy van kimutatható különbség a tanulók általános és szakmai fluenciája között, 

ugyanakkor a 11. évfolyamos építőipar/útépítő vizsgálati csoport esetében bizonyított, hogy 

az általános és az szakmai fluencia szignifikánsan összefügg egymással (r=0,746).  

A flexibilitás vizsgálata 

A flexibilitás vizsgálatánál a leíró statisztikai adatokból megállapítható, hogy a 

szakmai képzésben részt vevő tanulóknál a stratégia kidolgozás és a fogalmi hasonlóság 

esetében gondolkodtak a tanulók több témakörben, míg a gimnáziumi és művészeti 

képzésben résztvevőkre ez nem jellemző. A szakmai képzésben nem részesülő tanulók 

minden kreativitás komponens esetében 1-2 témakörben adtak válaszokat. A két csoport 

közötti különbséget az okozza, hogy a szakmát tanulók saját szakmájuk kapcsán is legalább 
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egy témakört érintettek a válaszaikban. A legkevesebb témakört minden csoport a vizuális 

hasonlósággal kapcsolatos kérdésnél használták fel. A szakmai képzésben résztvevők az 

általános kreativitást mérő fogalmi hasonlóság és vizuális hasonlóság kérdéseknél nem 

jelöltek meg szakmai témaköröket. Ez szintén alátámasztja azt a korábban tett megállapítást, 

hogy a szakmát tanulók kreatív gondolkodásában megjelenik a szakmai tapasztalat, de az 

még nem épült be a mindennapi gondolkodásába. A problémamegoldás során a szakmát 

tanulók átlagosan két témakört jelöltek meg, melyek közül az egyik minden esetben a 

szakmára vonatkozott. A gimnáziumi tanulók esetében ez az érték valamivel elmarad, de 

nem mutatható ki szignifikáns eltérés. A szakmai képzésben nem résztvevő tanulók 

válaszainak száma témakörönként az összes választ tekintve átlagosan 2,32 darab. A 

földmérés ágazati képzésben résztvevők esetében az egy témakörre jutó válaszok száma 4,65 

darab; a többi vizsgált csoport átlagos válaszszáma egy témakörön belül 2,13–2,83 darab 

között van. Itt is érezhető a 11. évfolyamos építőipar ágazati tanulók kreativitásának 

elmaradása, de nem lehet a többi csoporthoz képest szignifikáns különbséget kimutatni. A 

szakképzésben résztvevő tanulók válaszai a teljes feladatsorra vonatkozóan az összes 

témakörből átlagosan 23-35% között tartoztak szakmai témakörhöz, de a csoportok között 

nem lehet ebben az esetben sem statisztikailag bizonyított különbséget kimutatni.  

Korrelációs együtthatók számításával megvizsgáltam a szakmát tanulók körében 

csoportonként, hogy a kreativitás mely komponenséhez tartozó flexibilitás értékek között 

fedezhető fel statisztikai módszerekkel is kimutatható összefüggés. Az építőipar ágazati 

tanulóknál a fogalmi hasonlóság és a stratégia kidolgozás között fedezhető fel összefüggés 

(r=0,565). A 11. évfolyamos útépítő tanulók esetében szintén e két komponens flexibilitása 

között található szoros kapcsolat (r=0.598). Ebből is arra lehet következtetni, hogy a 

csoportok tanulói az analógiás gondolkodásukat használják elsődlegesen. Ezzel szemben a 

probléma alapú tanulás szakgimnáziumi modelljével tanuló földmérő ágazati tanulók 

flexibilitás értékei elemzésénél megállapítható, hogy a stratégia kidolgozása és a 

problémamegoldás között található szoros kapcsolat (r=0.741).  

Csak az általános kreativitásra vonatkozó kérdésekhez tartozó flexibilitást vizsgálva 

azt állapítottuk meg, hogy csak a művészeti képzésben fedezhető fel az értékek között 

összefüggés, a többi csoport esetében egyik kreativitás komponens flexibilitása között sem 

mutatható ki szignifikáns kapcsolat. A művészeti képzésben résztvevők esetében a stratégia 

kitalálás és a problémamegoldás között van kapcsolat p=0.01 szignifikanciaszinten 

(r=0,630). 
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A flexibilitás esetében is vizsgáltam, hogy a tanulócsoportok egyedei egymással 

homogén csoportot alkotnak-e vagy sem. A teljes sokaságot tekintve az általános kreativitás 

szempontjából azt állapítottuk meg, hogy csak kisebb létszámú csoportok különíthetők el, 

és azok minden csoportból tartalmaznak egyedeket. Ezért megvizsgáltam, hogy egy-egy 

vizsgálati vagy kontrollcsoporton belül lehet-e homogén csoportokat kialakítani. A vizsgálat 

azt mutatta ki, hogy csak a földmérő ágazati képzésben résztvevő tanulók esetében lehet 

beszélni homogén csoportól, a csoport tagjai két egymással hasonló tulajdonságokat mutató 

csoportra bonthatók. A többi csoport esetében a kisebb csoportok kialakítása nem 

egyértelmű. A flexibilitás vizsgálatánál is ugyanarra a következtetésre jutottunk, mint a 

fluencia esetében a 11. évfolyamos építőipar ágazati tanulóknál: a csoport tagjai 

kreativitásukat tekintve igen eltérő szinten állnak, nem alakítható ki egyértelműen homogén 

csoport. A szakmai kérdésekre adott válaszokat figyelembe véve megállapítható, hogy az 

építőipar ágazati tanulóknál továbbra sem lehet homogén csoportokat kialakítani, a 

földmérés ágazati tanulóknál a homogenitás csökkent, ami magyarázható az eltérő 

tudásszinttel is. Viszont a 11. évfolyamos útépítő tanulók esetében a létrehozható csoportok 

száma csökkent, a csoport tagjainak a szakmai ismereteit is bevonva a vizsgálatba több 

hasonló jegyet is mutatnak egymással. Ez azonban még nem ad információt a tudásuk 

tényleges szintjére, csak arra, hogy a csoport tagjainak szakmai és közismereti ismeretei 

közel azonos szinten vannak.  

Az originalitás vizsgálata 

Kutatásom fő iránya a szakképzésben kifejlődő problémamegoldási képességekre és az azt 

támogató szakgimnáziumi PBL modell vizsgálatára irányul, ezért az originalitás vizsgálatát 

csak a szakmai képzésben résztvevő tanulók problémamegoldásának originalitásra 

vonatkoztattam. Mivel a Guilford által kidolgozott originalitás pontszámítás jelentősen függ 

a fluenciától, ezért ennél a vizsgálatnál a Barkóczi – Klein (1968) által kidolgozott 

módszertant18 alkalmaztam.  

Az építőipar ágazati tanulók kivételével a vizsgált csoportok átlagos originalitás 

pontértéke egy szinten mozog (0,14–0,23). Az építőipari tanulók válaszainak átlagos 

eredetiség értéke 0,05, ami jóval elmarad az elvárt értéktől. Ebben a csoportban voltak azok 

a válaszok, amelyek a legnagyobb értéket kapták, de mivel ezek az eredetiséget mutató 

 
18Barkóczi – Klein 1968-ban kidolgozott módszere figyelembe veszi a válaszadók egyes feladatokra adott 

összes válaszainak számát, a feladatra adott válaszokon belüli egy kategóriába tartozó válaszainak számát és a 

kérdéses kategóriában szereplő válaszok gyakoriságát.  
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válaszok a csoport 12,5 százalékánál fordultak elő, így elszigetelt eseteknek tekintendők. A 

csoportokat jellemzi, hogy a szakmai problémamegoldás feladatra többnyire a tanult 

szakmájukra jellemző válaszokat adtak. A 7.3.5. táblázat csoportonként mutatja be az 

eredetiség értékének átlagát. 

7.3.5. táblázat: Az originalitás pontszámainak átlagértékei 

Csoport 
Általános 

originalitás 

Szakmai 

originalitás 
Originalitás 

Földmérő 0,11 0,10 0,21 

Építőipar- útépítő 0,02 0,12 0,14 

Építőipar-magasépítő 0,01 0,03 0,04 

 

A csoportok közötti különbségeket egyszempontú varianciaanalízissel vizsgáltam. Az 

analízis kimutatta, hogy a csoportok közötti értékek és a csoporton belüli értékek közel 

azonosak, az F próba (F=1.929, sig.=0.115) alapján pedig a csoportok között nincsen 

kimutatható eltérés.  

 

7.4. gondolkodás képességeinek feltárása 12-13. évfolyamon 
 

A kutatásban a gondolkodási képességekre vonatkozó mérést a 12. évfolyam – 2020 tavasz 

– végére terveztem. A kialakult pandémiás helyzet miatt a mérést nem végeztem, mivel a 

mérés a tanulók személyes jelenléte nélkül valósult volna meg. Az online adatfelvétel, vagy 

a tesztlapok elektronikus módon eljuttatása a tanulókhoz és beküldése az előző, 10. 

évfolyamos mérésnél alkalmazottól eltérő adatfelvételi körülményeket teremtett volna, így 

nem láttam biztosítva az eredmények egymással való összehasonlítását. Ilyen 

meggondolásból a mérést a 13. évfolyam elejére, 2020 szeptemberére halasztottam.  

Az adatfelvétel 2020 novemberében valósult meg. A 10. évfolyamon már bemért és 

alkalmazott feladatsort használtam, melynek előnye, hogy a két adatsort egymással 

közvetlenül össze tudtam hasonlítani. Az építőipar ágazat vizsgálati csoportjának esetében a 

mérés még papír alapon tudott megvalósulni, így megismételhetők voltak a 10. évfolyamos 

mérés adatfelvételi körülményei. A kontrollcsoport esetén a mérés már elektronikus úton 

valósult meg, sajnos a teljes csoportnak csak töredéke küldte vissza a feladatlapot. Az ilyen 

típusú mérésben az a veszély is felmerül – és ezért nem valósítottam meg a tavaszi mérést 

ilyen módon – hogy egy megoldást több tanuló lemásolva küldi vissza, ugyanakkor a 

kidolgozási idő betartását sem lehet ellenőrizni. Sajnos ebben a mérésben előfordult, hogy 
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két tanuló ugyanazt a feladatlapot küldte be, így azok nem voltak értékelhetők. Az építőipar 

ágazatban tanulók közül végül a vizsgálati csoportban 10, a kontrollcsoportban 11 feladatlap 

volt kiértékelhető. A vizsgálati csoport esetében a 10 fő majdnem a teljes csoportot jelenti 

(a csoport teljes létszáma 12 fő), a kontrollcsoport esetén azonban az osztálynak csupán 50 

százaléka küldött vissza értékelhető feladatlapot. A földmérő ágazat esetében mind a 

vizsgálati csoport mind pedig a kontrollcsoport létszáma lecsökkent, az érettségi után nem 

mindenki folytatta az ágazatban a tanulmányait, illetve több tanuló egyetemeken kezdte meg 

a tanévet. Az ebben az ágazatban tanulóknál az elektronikus adatfelvételre került sor, de a 

feladatlapot mindkét csoportból kevesen küldték vissza, így az ágazatban a kiértékelés nem 

volt releváns. A továbbiakban az építőipar ágazatban tanulók gondolkodási képességeire 

vonatkozó megállapításokat mutatom be. Meg kell azonban jegyezni, hogy kérdéses, hogy 

ezek a gondolkodás összetevők minek a hatására változtak, hiszen a tanulók számára közel 

hat hónap telt el az utolsó probléma alapú tanulás és az adatfelvétel között.  

 A kiértékelt tanulói válaszok alapján a Cronbach a érték 0.754, vagyis a feladatlapok 

megbízhatóan mérnek. A mérés értékelését a tanuló válaszok összesítésével kapott adatsoron 

végeztem, aminek megbízhatósága: Cronbach a 0.811. Mivel a két különböző időpontban 

megvalósított méréshez ugyanazt a feladatlapot használtam, így a vizsgálati és a 

kontrollcsoport eredményeinek összehasonlítása a pontszámok, átlagpontszámok és 

szórások alapján történt. A kereszttábla analízis eredményeként kapott Khi2 értékek azt 

mutatják, hogy a kapott eredmények csak a vizsgált sokaságra igazak, nem terjeszthető ki a 

teljes szakképzésben résztvevő populációra. A leíró statisztikai elemzés első lépéseként az 

általános és szakmai gondolkodástípusra vonatkozó összpontszámok alapján hasonlítottam 

össze a két csoportot. A leíró statisztikai eredményeket a 7.4.1. grafikon szemlélteti, a 

részletes adatokat a 10. 14. 1. melléklet tartalmazza. A vizsgálati csoport az általános és a 

szakmai gondolkodás terén is kismértékben jobban teljesített a kontrollcsoportnál. A 

kontrollcsoport esetében az általános és szakmai gondolkodás közel azonos szinten mozog, 

míg a 10. évfolyamos méréskor azt állapítottam meg, hogy az általános gondolkodás 

mindkét csoport esetében jobb, mint a szakmai gondolkodás. A vizsgálati csoport esetén ez 

a tendencia megmaradt, a kontrollcsoportnál a két gondolkodás kiegyenlítődött, de mindkét 

csoportra igaz, hogy a gondolkodásuk néhány ponttal magasabb, mint a két évvel korábbi 

mérés esetén. A szórásértékek alapján elmondható, hogy a vizsgálati csoport egységesebb 

mindkét gondolkodástípus esetén, mint a kontrollcsoport. 
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7.4.1. ábra: Az építőipar ágazat átlagpontszámainak alakulása az általános és szakmai 

gondolkodást vizsgálva 

 

Árnyaltabb képet kapunk a tanulók gondolkodásának fejlődéséről, ha a vizsgálatot a 

komplex szakmai gondolkodás összetevőire lebontva végezzük el. Ezt mutatja be a 7.4.2. 

ábra. Összességében az analógiás és kritikai gondolkodás tekintetében a kontrollcsoport 

teljesített jobban, míg az induktív, logikai és problémamegoldó gondolkodásnál a vizsgálati 

csoport tagjai értek el jobb eredményeket. A kontrollcsoport magasabb analógiás 

gondolkodását a szakmai analógiás gondolkodásban elért jobb teljesítmény okozza, akárcsak 

a kritikai gondolkodás esetén.  

 

 

7.4.2. ábra: Az építőipar ágazat átlagpontszámainak alakulása a komplex szakmai 

gondolkodás összetevőire lebontva. 

A még részletesebben megismerhetők a tanulók gondolkodás összevetőinek alakulása, ha a 

vizsgálatot tovább bontjuk az általános és szakmai gondolkodás komponenseire. Ezt mutatja 
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be a 7.4.3. ábra. Az általános analógiás gondolkodás mindkét csoportnál azonos szinten van. 

A kontrollcsoport a szakmai analógiás és a szakmai kritikai gondolkodás terén teljesített 

jobban. A több komplex szakmai gondolkodás összetevő esetén a vizsgálati csoport tagjai 

értek el jobb eredményt. Kiemelkedő különbség jelenik meg a szakmai problémamegoldó 

gondolkodás terén a vizsgálati csoport javára, mely különbség arra vezethető vissza, hogy a 

vizsgálati csoport a szakmai tárgyak egy részét probléma alapú tanulással tanulta. A szakmai 

problémamegoldáshoz elengedhetetlen a megalapozott döntés előkészítése, melyhez a 

szakmai induktív gondolkodást kell alkalmazni. Ennél a típusnál is a vizsgálati csoport tagjai 

teljesítettek jobban, náluk magasabb szintű a szakmai induktív gondolkodás, mint az 

általános induktív gondolkodás. A kontrollcsoport esetén a feladatlapok kiértékelésénél 

megállapítottam, hogy a tanulók a szakmai problémákat tartalmazó feladatok megoldását el 

sem kezdték. Az általuk adott válaszok minden szakmai alátámasztást nélkülöző általános 

megállapítások voltak.  Ennek az is lehet az oka, hogy a tanulók szakmai induktív 

gondolkodása és az általános induktív gondolkodása azonos szinten mozog, a 

kontrollcsoport tagjai kevésbé alkalmazzák a szakmai problémák megoldása során az 

induktív gondolkodásukat.  

 

7.4.3. ábra: Az építőipar ágazat átlagpontszámainak alakulása az általános és szakmai 

gondolkodás összetevőire lebontva. 
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tagjai. Ahogy 10. évfolyamos eredményeknél most is megállapítható, hogy a vizsgálati 

csoport analógiás gondolkodása kis mértékben elmarad a kontrollcsoportétól. Felmerül a 

kérdés, hogy a problémamegoldó gondolkodás fejlesztése eredményezheti-e az analógiás 

gondolkodás fejlődésének lassabb tendenciáját. Ezt a kérdést korrelációs együtthatók 

számításával lehet megválaszolni. Az induktív gondolkodásnál a vizsgálati csoport az 

általános és szakmai induktív gondolkodás terén azonos eredményeket ért el, hasonló 

eredményt ért a kontrollcsoport is az általános induktív gondolkodásnál, ahogy az 10. 

évfolyamos mérésnél is látható volt. Azonban a kontrollcsoportnak szakmai induktív 

gondolkodás terén az 5 pontértéket csak az 54,55 százaléka érte el, míg ezt a szintet a 

vizsgálati csoport 80 százaléka volt képes teljesíteni. Általános kritikai gondolkodás esetén 

a vizsgálati csoport 80 százaléka érte el a két pontértéket, míg kontrollcsoport esetén ez csak 

a csoport 45 százaléknak sikerült. A szakmai kritikai gondolkodás terén mindkét csoport 

jobb eredményt ért el, mint az általános kritikai gondolkodás terén. A vizsgálati csoport 90 

százaléka elérte a 4 pontértéket, míg ezt csak a kontrollcsoport 72 százaléka tudta teljesíteni. 

Logikai gondolkodást vizsgálva a kontrollcsoport teljesített jobban, a csoport 90 százaléka 

érte el a két pontértéket, míg ezt a vizsgálati csoport tagjainak a 70 százaléka tudta teljesíteni. 

Problémamegoldó gondolkodást elemezve a kontrollcsoport 80 százaléka csak három 

pontértéket tudott teljesíteni, míg a vizsgálati csoport 80 százaléka elérte a hét pontértéket. 

Hasonló eredmény mutatható ki szakmai problémamegoldás esetén is, a kontrollcsoport 90 

százaléka csak a hét pontértéket érte el, míg a vizsgálati csoport 90 százaléka elérte a 10 

pontértéket. A problémamegoldó gondolkodás terén a vizsgálati csoport jóval magasabb 

szinten volt képes teljesíteni, ami a tanulási módszerből következik. Ennél a 

gondolkodásösszetevőnél is érvényesek 12. évfolyamra a 10. évfolyamos mérések 

kiértékelésénél tett megállapítások: a szakmai problémamegoldó gondolkodáshoz képest 

alacsonyabb szintű az általános problémamegoldó gondolkodás. 

A komplex szakmai gondolkodás összetevőinek elemzéséhez megvizsgáltam, hogy 

a 12. évfolyam adatfelvételének eredményeiből mely összetevők között van kapcsolat és 

mely tényező jelenlétéből lehet következtetni egy másik jelenlétére. Az összes tanulói 

választ vizsgálva megállapítható, hogy az általános analógiás gondolkodás fejlődése a 

szakmai analógiás és a szakmai induktív gondolkodás fejlődését eredményezi (r=0.485, 

r=0.515). A logikai gondolkodás fejlődése az általános induktív gondolkodás fejlődésével 

van szoros kapcsolatban (r=0.508), viszont az általános kritikai gondolkodás gyengülését 

eredményei (r=-0.447). Az általános induktív gondolkodás fejlődése szintén az általános 



167 

 

kritikai gondolkodás gyengülését eredményezi (r=-0.479). A szakmai kritikai gondolkodás 

az általános problémamegoldó gondolkodással van szoros egyenes arányos kapcsolatban 

(r=0.454), ami viszont a szakmai problémamegoldó gondolkodásra van hatással (r=0.483). 

A szakmai kritikai és szakmai analógiás gondolkodás között szintén szoros kapcsolat 

mutatható ki 99 százalékos valószínűségi szinten (r=665). A 10. évfolyamos eredményekkel 

összehasonlítva megerősítést nyert, hogy az általános analógiás gondolkodás fejlődése a 

szakmai analógiás és szakmai induktív gondolkodás fejlődését eredményezi. A szakmai 

analógiás gondolkodás pedig a szakmai kritikai gondolkodással van szoros kapcsolatban.  

A vizsgálati és kontrollcsoportot külön-külön vizsgálva már nem lehet ilyen 

megállapításokat tenni. A vizsgálati csoport esetében a szakmai analógiás gondolkodás 

fejlődése szintén a szakmai kritikai gondolkodás fejlődését eredményezi (r=0.643), viszont 

az általános analógiás gondolkodás erősödése az általános problémamegoldó gondolkodás 

gyengülését eredményezi (r=-0.745). Ez magyarázza, hogy a kontrollcsoport magasabb 

szintű általános és szakmai analógiással miért produkált alacsonyabb általános és szakmai 

problémamegoldó gondolkodás eredményeket a vizsgálati csoporthoz viszonyítva. A 

vizsgálati csoport eredményeiből az is megállapítható akárcsak a teljes sokaságra 

vonatkozóan, hogy a logikai gondolkodás és az általános kritikai gondolkodás között 99 

százalékos valószínűségi szinten fordítottan arányos összefüggés van (r=-0.821). A 10. 

évfolyamos tanuló válaszok alapján csak az általános és szakmai kritikai gondolkodás között 

volt kimutatható a fordított arányosság, ami a 12 évfolyamos tanuló válaszok alapján nem 

nyert megerősítést. A kontrollcsoport esetén a komplex szakmai gondolkodás összetevői 

között jóval több összefüggés fedezhető fel. A csoportnál az általános induktív és az 

általános kritikai gondolkodás van egymással fordítottan arányos szoros kapcsolatban (-

0.606). 99 százalékos valószínűségi szinten szoros kapcsolat mutatható ki az általános és 

szakmai analógiás gondolkodás között (r=0.840), a szakmai analógiás és általános induktív 

gondolkodás (r=0.617) valamint a szakmai induktív gondolkodás (r=0.822) között. A 

szakmai induktív gondolkodás a szakmai problémamegoldó gondolkodásra (r=0.614), a 

szakmai kritikai gondolkodás pedig az általános problémamegoldó gondolkodásra van 

hatással (r=0.828). A vizsgálati csoport esetén a 10. évfolyamos eredményekkel 

összehasonlítva a szakmai kritikai és a szakmai analógiás gondolkodás közötti kapcsolat 

nyert megerősítést. Ezzel szemben a kontrollcsoportnál az általános analógiás és a szakmai 

analógiás, valamint a szakmai induktív gondolkodás közötti kapcsolat volt kimutatható a 12. 
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évfolyamon is. Az elemzés alapjául szolgáló korrelációs mátrixokat a 10. 14. 3. melléklet 

tartalmazza.   

A két csoport közötti különbségek igazolására kétmintás t-próbát hajtottam végre. A 

próba eredményeként nem mutatható ki a vizsgálati és kontrollcsoport között szignifikáns 

kapcsolat. A Kruskal-Wallis próba19 is azt mutatta ki, hogy nem fedezhető fel különbség a 

két csoport között. A különbözőség vizsgálatokat a 10. 14. 4. melléklet mutatja be.  

 

7.5. Gondolkodási képességek kapcsolatainak és a tanulók fejlődési 

tendenciáinak feltárása 
 

7.5.1. A téri képességek és gondolkodási képességek tényezőinek kapcsolata 

9. évfolyamon 
 

A bemeneti gondolkodási képességek mérésének eredményeit összevetettem a téri 

vizuális képességmérés eredményeivel is, hogy információt kapjak arra vonatkozóan, hogy 

a két képesség hatással van-e egymásra vagy sem.  

Földmérés ágazati képzés esetén megvizsgáltam, hogy a korábban ismertetett 

gondolkodás és téri képesség összetevőit mérő tesztek faktoranalízise alapján megállapított 

változók között van-e koherencia. Az adathalmazra számított Cronbach a érték 0.847, 

vagyis a felépített adatbázis megbízható. Gondolkodási képesség és téri képesség 

feladatsorokban adott tanulói válaszok alapján végzett kereszttábla analízissel 

megállapítottam, hogy 9. évfolyamon nem fedezhető fel olyan téri képesség egyik csoport 

tanulói között sem, amely meghatározó lenne bármely gondolkodási képesség minőségére. 

A 7.5.1. ábrából is látható, hogy a földmérés vizsgálati csoport tagjainak eredményei 

nagyobb szórást mutatnak, mint a kontrollcsoport tagjai. Viszont az azonos gondolkodási 

képességekhez képest a vizsgálati csoport tagjai magasabb téri képesség eredményeket értek 

el, mint a kontrollcsoport tagjai. A grafikonok alapján elmondható, hogy a kontrollcsoport 

tagjai, mind a téri mind pedig a gondolkodási képességek tekintetében alacsonyabb 

minőségű képességekkel rendelkeznek.  

 
19 A próba alkalmazását a vizsgált sokaság kis elemszáma indokolta.  
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7.5.1. a) ábra: A földmérés ágazati tanulók gondolkodási és téri képességeinek kapcsolata 

 

 

7.5.1. b) ábra: A földmérés ágazati tanulók gondolkodási és téri képességeinek kapcsolata 

A kereszttábla analízis alapján valószínűsíthető, hogy a téri képességek tényezői és 

a gondolkodási tényezők között nincsen kapcsolat, de ezt célszerű megvizsgálni korrelációs 

tényezők meghatározásával is. Míg a vizsgálati csoport esetében az általános téri képesség a 

problémamegoldó gondolkodással mutat szoros kapcsolatot (r=0.602), addig a 

kontrollcsoport esetében ugyancsak az általános téri képesség az induktív gondolkodással 

mutat összefüggést (r=0.723). (10.12.1. melléklet) Mindkét csoport esetében elmondható, 

hogy a szakmaspecifikus téri képességek a kutatás ezen szakaszában nem mutatnak 

semmilyen kapcsolatot a tanulók általános gondolkodási képességeivel.   
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Építőipar ágazat esetében is megvizsgáltam, hogy a két feladatsorra vonatkoztatott 

faktoranalízis alapján a gondolkodás és téri képesség összetevők között van-e összhang. A 

Cronbach a érték 0.808, az adatok megbízhatók. A grafikonok és az adatok alapján 

elmondható, hogy a vizsgálati csoport a kontrollcsoporthoz képest azonos gondolkodási 

képesség esetén alacsonyabb pontszámot ért el a téri képességek terén. Ugyanakkor az 

azonos téri képesség értékeket vizsgálva az is megállapítható, hogy a vizsgálati csoport tagjai 

a kontrollcsoporthoz képest jobban teljesítettek.  

 

7.5.2. a) ábra: Az éptőipari ágazati tanulók gondolkodási és téri képességeinek kapcsolata 
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7.5.2.  b) ábra: Az éptőipari ágazati tanulók gondolkodási és téri képességeinek 

kapcsolata 

A korrelációs együtthatókból megállapítható, hogy a vizsgálati csoportnál nem 

fedezhető fel kimutatható kapcsolat a szakmaspecifikus téri képességek és a vizsgált 

gondolkodási tényezők között. A kontrollcsoport esetében az induktív gondolkodás és a 

nézetek ábrázolása (r=-0.369) között fordított arányosság van: minél jobb a nézetek 

ábrázolása téri képessége egy tanulónak annál gyengébb az induktív gondolkodása 9. 

évfolyamon. A problémamegoldó gondolkodás és Monge-féle ábrázolás (r=0.566) valamint 

problémamegoldó gondolkodás és a rekonstrukció téri képesség között (r=0.396) van 

kimutatható összefüggés. Ez az összefüggés magyarázható azzal, hogy mindkét téri 

képességet mérő feladat egy-egy téri problémának felel meg, így azok megoldása nem 

lehetséges problémamegoldó – téri problémamegoldó – gondolkodás nélkül.  A statisztikai 

elemzések számításait részletesen a 10.12.1. melléklet tartalmazza.  

A kutatásban résztvevő sokaságot és a részmintákat is varianciaanalízissel és 

Kruskal-Wallis próbával is vizsgálva megállapítható, hogy a vizsgálati és kontrollcsoport 

között nincsen kimutatható kapcsolat a szakmaspecifikus téri képességek és a vizsgált 

gondolkodási tényezők között. 
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7.5.2. Az analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodás fejlődése 9-

ről 10. évfolyamra 
 

Ebben a kutatási szakaszban azt vizsgáltam, hogy a tanulók gondolkodási képességeinek 

tényezői egy év alatt milyen fejlődést mutatnak. Ennek érdekében a két feladatsor 

eredményeit átszámítottam százalékpontokká, a továbbiakban ezekkel a származtatott 

adatokkal történik az elemzés. A földmérés ágazatban a vizsgálati csoportot kilenc, a 

kontrollcsoportot hét fő alkotja, az építőipar ágazatban a vizsgálati csoportban 15 tanuló, a 

kontrollcsoportban pedig 28 tanuló mérési adatai szerepelnek, összesen 59 tanuló adatai 

állnak rendelkezésre. A két adatsorból készített adathalmaz megbízhatósága: Cronbach a: 

0.815, az adathalmazból származtatható információk megbízhatók. Az összehasonlító 

elemzésbe a tanulók analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodásának eredményeit 

vontam be, a 10. évfolyamos feladatsorból is csak azokat a feladatokat, amelyek az általános 

gondolkodási tényezőket vizsgálják. A kutatás befejező mérésekor lesz lehetőség arra, hogy 

a szakmai gondolkodás fejlődésére is lehessen következtetni, hiszen a bemeneti méréskor 

nem volt lehetséges a tanuló tanult szakmájához kapcsolódó kérdéseket bevonni a mérésbe. 

A leíró statisztikai adatokból (7.5.1. táblázat) megállapítható a csoportok átlagértékeinek 

változását figyelembe véve, hogy mind az analógiás mind pedig a problémamegoldó 

gondolkodás terén képességcsökkenés történt. Az induktív gondolkodás esetében a 

földmérőknél képességjavulás tapasztalható, de az építőipar ágazati tanulók esetében itt is a 

képességek gyengülését lehet tapasztalni. Feltételezhető, hogy a szakmai képzés és a 

szakmai gondolkodásmód fejlesztése hatással volt a korábban a tanulók által már 

rutinszerűen alkalmazott gondolkodási eljárásainak, hiszen a szakmai gondolkodásmód 

elsajátításához ezeket a gondolkodási mechanizmusokat újra kellett a tanulóknak 

strukturálni. Hatása lehetett a gondolkodási képességek fejlődésére a téri gondolkodás 

beépülése is a tanuló gondolkodási mechanizmusai közé. Ennek vizsgálata további kutatást 

igényel, mely nem témája jelen értekezésnek.  
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7.5.1 táblázat: Az analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodás változása 9-ről 10. 

évfolyamra. 

Csoport 
jellege 

Ágazat adattípus 

Különbségek 

analógiás 
(%) 

induktív 
(%) 

probléma-
megoldó 

(%) 

vizsgálati Földmérés 
átlag -15,20 30,00 -10,20 

szórás 2,00 -15,90 14,30 

kontroll Földmérés 
átlag -25,40 22,20 -21,40 

szórás -18,60 -5,70 -1,20 

vizsgálati Építőipar 
átlag -32,00 -2,500 -33,30 

szórás -4,40 -13,40 5,70 

kontroll Építőipar 
átlag -27,50 -1,30 -30,10 

szórás -10,50 -26,20 8,20 

 

A teljes vizsgálati sokaságra és a részmintákra is elvégezett kereszttábla analízisből 

megállapítható, hogy a kilencedik évfolyamos gondolkodási képességek egyike sem volt 

meghatározó a tizedik évfolyamos gondolkodási képességek alakulásában. Ezt a feltételezést 

korrelációs együtthatók számításával is megvizsgáltam mind a teljes mintára vonatkozóan 

mind pedig csoportonként. A teljes vizsgálati sokaságra vonatkozóan azt állapítottam meg, 

hogy a vizsgált gondolkodási tényezők tekintetében nincsen kimutatható kapcsolat a két 

évfolyamon elért eredmények között. A teljes mintán elvégzett t-próba alapján 

megállapítható, hogy a tanulók két mérés közötti eltelt időben nem történt jelentős fejlődés, 

mert nem mutatható ki szignifikánst eltérés a két időpontban felvett adatsorok között. Ennek 

magyarázata a szakképzés sajátosságaiban keresendő: a kilencedik évfolyamon a 

szakképzésben a fogalmi keretrendszer és a szakmai rutinok kialakítás a cél, mely során az 

analógiák felismerése a hangsúlyos. Az induktív gondolkodás csak a képzés egy későbbi 

szakaszában kerül intenzívebb fejlesztésre.  

A földmérő ágazati tanulók esetében a leíró statisztikai adatokból megállapítható, 

hogy míg a kontrollcsoport esetében a 9. és 10. évfolyamon analógiás gondolkodásnál a két 

évfolyam képességei között egyenes arányosság fedezhető fel, addig a vizsgálati csoport 

tagjainál minél jobb volt az analógiás gondolkodás minősége a 9. évfolyamon, annál 

gyengébb eredményt ért el a 10. évfolyamon. Felmerül a kérdés, hogy a probléma alapú 

tanulás bevezetése ebben az életkorban valóban az analógiás gondolkodás képességének 

romlását eredményezi, hiszen ki kell lépnie a tanulónak az eddig megszokott 

komfortzónájából és eddigi ismereteit újra kell rendszereznie, más analógiákat kell 
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felállítania. Ezzel szemben a vizsgálati csoport induktív gondolkodása pozitív irányban 

mozdult el, vagyis minél jobb volt a 9. évfolyamos képessége, annál jobban tudott a tanuló 

teljesíteni a 10. évfolyamon. A kontrollcsoport tagjainak eredményei viszont fordított 

arányosságot mutatnak induktív gondolkodás terén. Problémamegoldó gondolkodás 

vizsgálatánál azt tapasztalható, hogy a vizsgálati csoport tagjai között nagyobb mértékű volt 

a teljesítménynövekedés mint a kontrollcsoport esetében. De ezzel együtt is az 

átlagpontszámok mindkét csoportnál azt mutatják, hogy a képesség gyengült a két mérés 

között. Ennek oka lehet, hogy a tanulók vesztettek motiváltságukból a kezdeti lelkesedés 

után, de az eredményt okozhatja a vizsgált sokaság kis létszáma is.  

 

7.5.3. a) ábra: A földmérés ágazati tanulók analógiás gondolkodási képességeinek 

alakulása 9-ről 10. évfolyamra. 

 

 

7.5.3. b) ábra: A földmérés ágazati tanulók induktív gondolkodási képességeinek 

alakulása 9-ről 10. évfolyamra. 
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7.5.4. c) ábra: A földmérés ágazati tanulók problémamegoldó gondolkodási 

képességeinek alakulása 9-ről 10. évfolyamra. 

 A következőkben azt kell megvizsgálni, hogy a mérésbe bevont komplex szakmai 

gondolkodás tényezők között van-e kimutatható kapcsolat, lehetséges-e, hogy az egyik 

tényező fejlődése egy másik gondolkodási képesség fejlődését vagy gyengülését vonja maga 

után. A lehetséges kapcsolatokat korrelációs együtthatókkal mutattam ki. A földmérés 

ágazatnál nem fedezhető fel olyan kapcsolat, amely a komplex szakmai gondolkodási 

képességek tényezőiek egymásra való hatását igazolná. A vizsgálati csoportnál azonban a 9. 

évfolyamos és a 10. évfolyamos induktív gondolkodás között van kimutatható kapcsolat 

(r=0.687). A kontrollcsoport esetén viszont a 9. évfolyamos induktív és a 10. évfolyamos 

analógiás gondolkodási tényező között van kimutatható kapcsolat (r=-0.792), de negatív 

előjelű, ami azt jelenti, hogy az egyik komplex szakmai gondolkodási tényező fejlődése 

gyengíti egy másik tényező minőségét. Felmerül a kérdés, hogy a PBL vajon 

megakadályozza-e ezt a jelenséget, mivel a kontrollcsoport hagyományos tanulási 

módszerekkel tanult, vagy a hagyományos frontális oktatás eredményezi ezt az elletétes 

hatást a gondolkodási képességekben. A kontrollcsoportnál van kimutatható összefüggés a 

9. és 10. évfolyamos induktív gondolkodás között (r=-0.842), a negatív előjel arra utal, hogy 

a 10. évfolyamra jelentősen romlott a tanulók induktív gondolkodása. (10.12.2. melléklet) 

 Mind a vizsgálati mind pedig a kontrollcsoport esetében megvizsgáltam egymintás 

t-próbával, hogy a két évfolyamon elért eredmények között van-e szignifikáns különbség. 

Azt állapítottam meg, hogy a különbség nem kimutatható, így matematikai statisztikai 

módszerekkel nem lehet alátámasztani a leíró statisztika alapján tett megállapításokat, 
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nincsen kimutatható képesség fejlődés vagy gyengülés a tanulók két évfolyamban való 

teljesítménye között. Kétmintás t-próbával megállapítottam, hogy a vizsgálati és a 

kontrollcsoport gondolkodási képességei között nincsen kimutatható különbség. (10.12.3. 

melléklet) 

 Építőipar ágazat esetében mindhárom komplex szakmai gondolkodás tényező 

gyengülést mutat a 10. évfolyamra. A grafikonok alapján az analógiás gondolkodásról 

elmondható, hogy a 9. évfolyamos és 10 évfolyamos gondolkodási képességek között 

egyenes arányosság van, minél jobb a 9. évfolyamos analógiás gondolkodás, annál jobb a 

10. évfolyamban is ez a gondolkodási képesség. Induktív gondolkodás esetében míg a 

vizsgálati csoportnál a két évfolyam közötti képességek tekintetében a vizsgálati csoportnál 

egyenes arányosság fedezhető fel, addig a kontrollcsoportnál fordítottan arányos a két 

évfolyamban jelenlevő induktív gondolkodási képesség. A problémamegoldó gondolkodás 

mindkét csoport esetében igen gyenge.  

 

 

7.5.4 a) ábra: Az építőipar ágazati tanulók analógiás gondolkodási képességeinek alakulása 

9-ről 10. évfolyamra.  
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7.5.4 b) ábra: Az építőipar ágazati tanulók induktív gondolkodási képességeinek alakulása 

9-ről 10. évfolyamra.  

 

 

7.5.4 c) ábra: Az építőipar ágazati tanulók problémamegoldó gondolkodási képességeinek 

alakulása 9-ről 10. évfolyamra.  

 

 Korrelációs együtthatók számításával meghatároztam, hogy építőipar ágazat esetén 

is vannak-e a komplex szakmai gondolkodás 9. és 10. évfolyamban vizsgált összevetői 
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között kimutatható kapcsolatok. A vizsgálati csoportra jellemző, hogy a 10. évfolyamos 

analógiás és induktív gondolkodás között van kimutatható kapcsolat (r=0.612). A 

kontrollcsoport esetén azonban nem mutatható ki semmilyen összefüggés a komplex 

szakmai gondolkodás tényezői között (10.12.2. melléklet).  

 Egymintás t-próbát hajtottam végre, hogy meghatározzam, a tanulók két 

évfolyambeli eredményei valóban valamilyen fejlődést vagy képességgyengülést mutatnak-

e. A t-próba alapján megállapítható, hogy a különböző időpontokban történt mérések 

eredményei között nem lehet szignifikáns különbségeket kimutatni, így a leíró statisztika 

alapján megállapított változások nem bizonyítják a képességekben bekövetkezett 

változásokat. A kétmintás t-próba azt támasztotta alá, hogy a két csoport tagjaninak 

képességei között nem lehet különbségeket kimutatni a 9. és 10. évfolyamra. (10.12.3. 

melléklet) 

7.5.3. A kreativitás fluenciájának fejlődése 11. évfolyamon 
 

 A vizsgálatot azokra a tanulókra vonatkozóan végeztem el, akik mindkét mérés során 

jelen voltak. Ez a földmérő vizsgálati csoport esetében 8 fő, sajnos a földmérő 

kontrollcsoport tagjai nem töltöttek ki feladatsort, így a fejlődésüket csak az építőipar ágazati 

csoportokkal lehetséges összehasonlítani. Az építőipar vizsgálati csoportot 13 fő alkotja, a 

kontrollcsoportot pedig 24 tanuló. Összesen 45 tanuló válaszai alapján vizsgáltam meg, hogy 

a kreativitás milyen fejlődést mutat.  

 Az elemzést a bemeneti adatok és a 11. évfolyamon végzett kreativitás mérés 

általános és szakmai problémamegoldást, mint kreativitás tényezőt vizsgáló kérdésekre adott 

tanulói válaszok alapján készített adatbázison végeztem el. Megvizsgáltam, hogy az 

általános kérdésekre adott válaszok fluenciája, és a szakmai kérdésekre adott általános 

válaszok, illetve a szakmai válaszok fluenciája hogyan viszonyul egymáshoz. A bemeneti 

mérés szintén csak általános kérdést tartalmazott, de mint az előző fejezetben bemutatott 

elemzésből is látható, a tanulóknál megkezdődött a szakmai ismeretek beépülése a 

gondolkodásba. Megvizsgáltam, hogy az összehasonlítandó adatok mennyire adnak 

megbízható elemzést. A megbízhatóság ellenőrzésére a két idősorban adott tanulói 

válaszokból összeállított adathalmazra Cronbach a értéket számítottam, ami a tendenciák 

feltárásába bevont teljes minta esetén 0.533 értéket mutatott, így első ellenőrzéskor azt 

tapasztalatam, hogy az összeállított adatsoraim nem megbízhatók statisztikai elemzés 

szempontjából. Ezért az adatsorom megbízhatóságát megvizsgáltam csoportokra lebontva 
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is, hiszen a 11. évfolyamban a mérést csoportonként különböző feladatlapokkal végeztem. 

A 11. évfolyamos építőipar kontrollcsoport esetében a Cronbach a negatív értéket mutatott. 

Ennek okát már említettem az előző fejezetben: a 11. évfolyamon a kontrollcsoport a 

szakmai kreativitást vizsgáló kérdésnél csak általános jellegű válaszokat adott, míg a többi 

csoport megjelölt szakmájukhoz kapcsolódó válaszlehetőségeket is. Az összeállított adatsor 

megbízhatósága a földmérők esetén Cronbach a: 0.730, az építőipar vizsgálati csoportnál: 

0.735, vagyis ezekből az adatsorokból megbízható információkat lehet előállítani. Ennek 

ellenére a leíró statisztikai elemzésbe bevontam az építőipar kontrollcsoport eredményeit is.  

Mint az már a korábbi fejezetekből is látható volt a 9. évfolyamon a tanulók fluencia 

tekintetében közel azonos szinten álltak. Az is megállapítást nyert a 6.4. fejezetben, hogy a 

tanulók 11. évfolyamon az általános kérdésre olyan válaszokat is adtak, amelyek 

szakmájukhoz köthető, így jóval nagyobb átlagértéket ért el a kreativitásuk fluenciája. A 

földmérés vizsgálati csoport esetében a 11. évfolyamra az általános kérdéseket illetően a 

kreatív gondolkodásuk fluenciája nagymértékű fejlődést mutat (8,63 átlagpont változás), 

míg az építőipar esetében a 11. évfolyamon a fluencia értéke közel azonos, a fejlődés 

mértéke is nagyon hasonló értékeket mutat: a vizsgálati csoport esetében (2,92 átlagpont 

változás) a vizsgálati csoport esetében (4,33 átlagpont változás). A fejlődést mértékét a 

következő 7.5.5. grafikon mutatja be.  

 

7.5.5. ábra: A problémamegoldó kreativitás fluenciájának átlagpontszámai 

3,63 3,23 3,13

12,25

6,15

7,46

1,38 1,23
0,67

2,38

1,08 1,08

0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

14,00

földmérés építőipar építőipar

vizsgálati vizsgálati kontroll

bementi adatok 9. évfolyam

általános kérdésre általános válaszok fluenciája 11. évfolyam

szakmai kérdésre adott szakmai válaszok száma 11. évfolyam

szakmai kérdésre adott általános válaszok 11. évfolyam



180 

 

 A gyakorisági eloszlás grafikonjai azt is megmutatják, hogy a vizsgálati csoportok 

tanulói átlagosan legfeljebb hat darab választ adtak 9. évfolyamon a kreativitást vizsgáló 

kérdésre. A kontrollcsoport 83.33 százaléka szintén legfeljebb hat választ adott, további egy-

egy tanuló adott egy-egy válasszal többet. Ez alapján is kijelenthető, hogy a három csoport 

kreativitás tekintetében közel azonos szinten van. A 11. évfolyamon a vizsgálati csoportok 

tagjai megközelítették a kontrollcsoportot legfeljebb hét darab választ adtak, vagyis általános 

válaszok tekintetében szintén azonos jellemzőket mutatnak ebben az évfolyamban is.  

7.5.6. ábra: 9. évfolyamon a kreativitás fluenciájának kumulatív gyakorisági eloszlása 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Földmérő vizsgálati csoport 12,5 25,0 37,5 75,0 87,5 100,0

Építőipar vizsgálati csoport 7,7 46,2 53,8 84,6 92,3 100,0

Építőipar kontrollcsoport 8,33 29,17 50,00 66,67 75,00 83,33 87,50 91,67 95,83 100,00
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7.5.7. ábra: 11. évfolyamon az általános kreativitás fluenciájának kumulatív gyakorisági 

eloszlása 

A szakmai kérdések tekintetében a vizsgálati csoportok szakmai feladatokra adott 

válaszait vizsgálva megállapítható, hogy a kontrollcsoport a két vizsgálati csoporttól 

elmarad, tagjainak közel 92 százaléka csupán két szakmai megoldási javaslatot tudott adni a 

szakmai problémára. Ezzel szemben az építőipar vizsgálati csoport tagjainak 92 százaléka 

már négy megoldási stratégiát tudott kidolgozni, a földmérők esetében pedig a csoport 

tagjainak 87 százaléka legfeljebb három megoldási javaslatot közölt a feladatlapon. Meg kell 

említeni azt is, hogy az építőipar kontrollcsoport tagjainak 92 százaléka csak két szakmai 

megoldást tudott kitalálni, míg a legalább két válasz kidolgozása a vizsgálati csoportok 

esetében 69% illetve 60 % volt. Ezt mutatja be a 7.5.6 és 7.5.7. grafikon. 
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7.5.8. ábra: 11. évfolyamon a szakmai kreativitás fluenciájának (szakmai kérdésekre adott 

szakmai válaszok száma alapján) kumulatív gyakorisági eloszlása 

Vizsgáltam a szakmai kérdésre adott általános válaszokat is. A 7.5.8. grafikon alapján 

megállapítható, hogy a három csoport tanulói a szakmai kérdésre közel azonos arányban 

adtak általános tartalmú válaszokat. Az építőipar vizsgálati csoport 92 százaléka legfeljebb 

három általános megoldást tudott javasolni a szakmai problémára, a földmérés vizsgálati 

csoport és az építőipar kontrollcsoport esetében a tanulók közel 90 százaléka legfeljebb négy 

általános jellegű megoldási javaslatot tudott elkészíteni. Fontos kiemelni, hogy az építőipar 

kontrollcsoport tagjainak 83 százaléka csak két általános megoldási stratégiát tudott 

kidolgozni, míg csak két megoldási javaslat kidolgozásáig az építőipar vizsgálati csoport 

53%, a földmérő vizsgálati csoport 50 százaléka jutott el. (7.5.9. ábra) 
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7.5.9. ábra: 11. évfolyamon a szakmai kreativitás fluenciájának (szakmai kérdésekre adott 

szakmai válaszok száma alapján) kumulatív gyakorisági eloszlása 

 A kumulatív gyakorisági eloszlások vizsgálatából látható, hogy a 9. évfolyamon 

készített méréshez viszonyítva a kontrollcsoporthoz képest a vizsgálati csoportok tagjainak 

a kreativitása fejlődött: a vizsgálati csoportok tanuló nagyobb arányban voltak képesek 

kidolgozni megoldási javaslatokat a 11. évfolyamra, mind általános mind pedig szakmai 

problémamegoldás tekintetében.  

Mivel az építőipar vizsgálati és kontrollcsoport között 1,41 átlagpont a különbség, 

így a két csoport fejlődése azonosak tekinthető. Ezt támasztják alá az egyszempontú 

varianciaanalízis eredményei is (F=3.402, sig=0.043).  A varianciaanalízis alapján 

megállapítható, hogy a jelentősen nagyobb fejlődés ellenére sincs különbség a földmérő 

vizsgálati csoport és a többi kutatásba bevont csoport között. Azt, hogy nem lehetséges 

különbségeket kimutatni a csoportok között okozhatja az is, hogy minden csoport kis 

létszámú. 

 A tanulói válaszok összefüggéseit korrelációs együtthatók számításával vizsgáltam. 

Földmérés vizsgálati csoport esetében az általános és szakmai problémamegoldás között 

lehet kapcsolatot kimutatni (r=0.770, r=0.714). Az építőipar vizsgálati csoport esetében 

nemcsak a 11. évfolyamon lehet összefüggést kimutatni az általános és szakmai válaszok 

tekintetében (r=0,708), hanem a 9. évfolyamon vizsgált bemeneti adatok és a 11. évfolyamos 
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szakmai problémamegoldó kreativitás fluenciája között is (r=0,577). Ezzel szemben jelentős 

összefüggést nem lehet kimutatni a 11. évfolyamos építőipari kontrollcsoport válaszai 

között, így egyik kreativitás tényező meglétéből nem lehet esetükben következtetni másik 

kreativitás tényező jelenlétére. A szakmai válaszok esetében van összefüggés, de ezek a 

tényezők egymástól nem függetlenek, így az összefüggés természetes velejárója a tanulók 

válaszainak. 

  

7.5.4. Az analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodás fejlődése 12. 

évfolyamra 
 

A kutatás befejező szakaszában azt vizsgáltam, hogy a tanulók gondolkodási képességeinek 

tényezői milyen változást mutatnak mind a 9. mind pedig a 10. évfolyamos gondolkodási 

képességekhez képest. Hogy a mérési eredmények összehasonlíthatók legyenek a 

feladatsorok eredményeit átszámítottam százalékpontokká, a továbbiakban ezekkel a 

származtatott adatokkal történik az elemzés. A pandémiás helyzet miatt csak az építőipar 

ágazatban tudtam a méréseket végrehajtani, így a továbbiakban az elemzés csak erre az 

ágazatra vonatkozik, a korábban vizsgált földmérés ágazatban tanulóknál nem volt 

megvalósítható az adatfelvétel. A vizsgálati csoportban 10 tanuló, a kontrollcsoportban 

pedig 11 tanuló mérési adatai szerepelnek. A két adatsorból készített adathalmaz 

megbízhatósága: Cronbach a: 0.828, az adathalmazból származtatható információk 

megbízhatók. A 9. évfolyammal való összehasonlításhoz a tanulók általános analógiás, 

induktív és problémamegoldó gondolkodásának eredményeit vontam be, a 10. évfolyamos 

adatsorokkal való összehasonlítás során már bevontam a szakmai gondolkodás elemeit is.  

A tanulók gondolkodásának fejlődésére az alábbi megállapítások tehetők a 10.15.1 

mellékletben szereplő grafikonok és táblázatokban látható leíró statisztikai elemzés alapján. 

A 9. évfolyamhoz képest a 12. évfolyamra még mindig a gondolkodási képesség 

teszteredményeinek csökkenése a jellemző, de a 10. évfolyamhoz képest mindkét csoport 

esetében javulás következett be. A 9. évfolyamhoz képest az általános analógiás és 

problémamegoldó gondolkodást tekintve a vizsgálati csoportnál kisebb mértékben 

következett be csökkenés, az induktív gondolkodás esetében elmondható, hogy mindkét 

csoportnál a csökkenés elenyésző, szinte visszaállt az induktív gondolkodás a 9 évfolyamos 

szintre. Megállapítható, hogy minkét vizsgált gondolkodási képesség komponens esetében a 

vizsgálati csoportnál nagyobb fejlődés következett be a 12. évfolyamra, mint a 
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kontrollcsoportnál. A gondolkodási képességek csökkenését nagy valószínűséggel azt 

befolyásolta, hogy a szakmai ismeretek elsajátításához a tanulók által korábban 

megszokottól eltérő gondolkodási mechanizmusokat kellett elsajátítaniuk. A 10. 

évfolyamról a 12. évfolyamra való fejlődést pedig az indokolja, hogy ezeket a 

mechanizmusokat a tanulók a szakmai képzés során elsajátították, begyakorolták. Mindkét 

csoport esetében a szórásértékek igen nagyok, így elmondható, hogy a két csoport tagjainak 

gondolkodásfejlődése nem egységes, vannak kiemelkedő fejlődést mutató tanulók és 

olyanok is, akik nem vagy alig fejlődtek a bemenő képességekhez képest. Ezeket az 

eredményeket mutatja be a 7.5.10. ábra.  

 

7.5.10. a ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános analógiás, általános induktív és 

általános problémamegoldó gondolkodásának változása a 9. bázis évfolyamhoz képest. 

Vizsgálati Kontroll

Különbség 9-10 analógiás
gondolkodás

-28,95 -30,91

Különbség 9-12 évfolyam analógiás
gondolkodás

-18,95 -27,66

Különbség 9-10 évfolyam induktív
gondolkodás

-15,89 -7,31

Különbség 9-12 évfolyam induktív
gondolkodás

-2,14 -0,49

Különbség 9-10 évfolyam
problémamegoldó gondolkodás

-34,71 -32,21

Különbség 9-12 évfolyam között
problmamegoldó gondolkodás

-16,71 -21,30
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7.5.10. b ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános analógiás, általános induktív és 

általános problémamegoldó gondolkodásának változása a 9. és 10. évfolyamhoz képest. 

A következő grafikonok (7.5.11. a, b, c) azt mutatják be, hogy a 12. évfolyamos analógiás 

gondolkodási képességek milyen kapcsolatban vannak a korábbi évek gondolkodási 

képességeivel. A vizsgálati csoportnál az általános analógiás gondolkodásról elmondható, 

hogy a 10. és 12. évfolyam között egyenes arányosság van, ugyanakkor látható az is, hogy 

aki magasabb általános analógiás gondolkodási képességgel rendelkezett a 10. évfolyamon 

nagyobb fejlődést ért el 12. évfolyamra ezen gondolkodás terén. Ezzel szemben a 

kontrollcsoport tanulói között nem ilyen nagyok a különbségek, a 10. évfolyamon magasabb 

és az alacsonyabb általános analógiás gondolkodási képességekkel rendelkező tanulók 

fejlődése között jóval kisebb a különbség, mint a vizsgálati csoport esetében.  

analógiás induktív
probléma-
megoldó

Különbségek különbsége 9-10 és 9-12 között

Vizsgálati csoport 10,00 13,75 18,00

Kontroll csoport 3,25 6,82 10,91
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 7.5.11. a ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános analógiás gondolkodásának 

változása 10-ről 12 évfolyamra 

A szakmai analógiás gondolkodás esetében a kontrollcsoport tagjai értek el magasabb 

fejlettségi szintet, de a 7.5.11. b grafikon kiegyenlítő egyeneseinek közel azonos 

meredekségéből is jól látható, hogy mindkét csoport esetében a fejlődés azonos mértékű. A 

két évfolyam szakmai analógiás gondolkodási képességei között egyenes arányosság 

fedezhető fel, vagyis a korábbi szakmai analógiás gondolkodási képesség minősége a 

későbbiekben befolyásolta a további fejlődésnek a mértékét. A 9. évfolyamhoz viszonyítva 

azonban megállapítható mindkét csoport esetében, hogy a 12. évfolyamra elért általános 

analógiás gondolkodás szintje nem függ a 9. évfolyamos általános analógiás gondolkodás 

minőségétől, amit jól szemléletet a 7.5.11. c grafikonok közel konstans vonalához. 

Elmondható, hogy a szakmai képzés végére a fejlődés minden tanuló esetében megvalósult, 

de azoknál volt nagyobb mértékű, (azaz jobban kimutatható) akik 9. évfolyamon 

alacsonyabb általános analógiás gondolkodási képességekkel rendelkeztek. Ezzel az is 

bebizonyosodott, hogy az analógiás gondolkodás fejlődésnek az oka a szakképzésben nem 

a tanulási módszerben keresendő. Annál valószínűbb, hogy a fejlődés abból fakad, hogy a 

szakmai ismeretek magyarázata minden esetben egy-egy általános ismerethez hasonlítva 

történik.  

y = 0,7411x + 21,834

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00

1
2

. é
vf

o
ly

am
 á

lt
al

án
o

s
an

al
ó

gi
ás

 g
o

n
d

o
lk

o
d

ás
án

ak
 s

zá
za

lá
kp

o
n

tj
ai

10. évfolyam általános analógiás gondokodásának százalékpontjai

Építőipar vizsgálati csoport

Építőipar kontrollcsoport

Lineáris (Építőipar vizsgálati
csoport)

Lineáris (Építőipar
kontrollcsoport)



188 

 

 

 7.5.11. b ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport szakmai analógiás gondolkodásának 

változása 10-ről 12 évfolyamra 

 

7.5.11. c ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános analógiás gondolkodásának 

változása 9-ről 12 évfolyamra 

Az általános induktív gondolkodást vizsgálva elmondható, hogy a kontrollcsoportnál minél 

magasabb volt a tanuló gondolkodási képességének szintje 10. évfolyamon, annál kisebb 

mértékben fejlődött a 12. évfolyamra. Ezzel szemben a vizsgálati csoport tanulóiról 

elmondható, hogy a két évfolyam általános induktív gondolkodási képessége között egyenes 

y = 0,5522x + 26,741
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arányosság fedezhető fel, így azok a tanulók fejlődtek ezen a téren jobban a képzés végére, 

akik már 10. évfolyamon is magasabb induktív gondolkodási képeségekkel rendelkeztek. 

Szakmai induktív gondolkodás terén minden kutatásban résztvevő tanuló esetén fejlődésről 

lehet beszélni. A szakmai induktív gondolkodás esetén is egyenes arányosságról lehet 

beszélni a két évfolyam gondolkodási képességeit tekintve. A két trendvonal egyenletéből 

megállapítható, hogy ezen gondolkodási képesség fejlődése a két csoportnál közel azonos. 

A 12. évfolyamos általános induktív gondolkodást a 9. évfolyamos eredményekkel 

összehasonlítva megállapítható, hogy akárcsak az általános analógiás gondolkodás esetében, 

úgy a kontrollcsoportnál is a tanulók közel azonos szintet értek el. Ugyanakkor a vizsgálati 

csoportnál azt tapasztaltam, hogy 9. évfolyamban azok a tanulók, akik az általános induktív 

gondolkodás esetében magasabb szintet értek el, azok a 12. évfolyamon társaikhoz képest 

jobb gondolkodási képességekkel bírtak. Ez a különbség a két csoport között származhat az 

eltérő tanulási módszerek alkalmazásából, hiszen a probléma alapú tanuláshoz 

elengedhetetlen a rendelkezésre álló információk rendszerezése, új adatok előállítása, mely 

az induktív gondolkodási műveletek alkalmazását igényli. Az elemzést a 7.5.12. a, b, és c 

grafikon szemlélteti.  

 

 7.5.12. a ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános induktív gondolkodásának 

változása 10-ről 12 évfolyamra 
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7.5.12. b ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport szakmai induktív gondolkodásának változása 

10-ről 12 évfolyamra 

 

7.5.12. c ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános induktív gondolkodásának 

változása 9-ről 12 évfolyamra 

 

 

 

y = 0,5075x + 30,224

y = 0,3048x + 34,524

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

90,00

100,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00

1
2

. é
vf

o
ly

am
 s

za
km

ai
 in

d
u

kt
ív

 
go

n
d

o
lk

o
d

ás
án

ak
 s

zá
za

lá
kp

o
n

tj
ai

10. évfolyam szakmai induktív gondokodásának százalékpontjai

Építőipar vizsgálati csoport

Építőipar kontrollcsoport

Lineáris (Építőipar vizsgálati
csoport)

Lineáris (Építőipar
kontrollcsoport)

y = 0,2874x + 31,452

y = 0,072x + 36,874

0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

0,00 20,00 40,00 60,00 80,00 100,00 120,00

1
2

. é
vf

o
ly

am
 á

lt
al

án
o

s 
in

d
u

kt
ív

 
go

n
d

o
lk

o
d

ás
án

ak
 s

zá
za

lá
kp

o
n

tj
ai

9. évfolyam általános induktív gondokodásának százalékpontjai

Építőipar vizsgálati csoport

Építőipar kontrollcsoport

Lineáris (Építőipar vizsgálati
csoport)

Lineáris (Építőipar
kontrollcsoport)



191 

 

Az általános problémamegoldó gondolkodás vizsgálatánál, akárcsak az általános induktív 

gondolkodást elemezve megállapítható, hogy a kontrollcsoportnál a csoport tanulóinak a 

problémamegoldó gondolkodási képességei kiegyenlítődtek, a vizsgálati csoportnál viszont 

a korábban magasabb problémamegoldó szinttel rendelkező tagjai a képzés befejezésére 

nagyobb fejlődést értek el, mint alacsonyabb problémamegoldó képességgel rendelkező 

társaik. Ez nagy valószínűséggel a tanulási módszer hatása. Szakmai problémamegoldó 

gondolkodásnál mindkét csoport tagjainál a korábban jobb képességekkel rendelkezők 

fejlődtek nagyobb mértékben. Mindkét csoportnál ez a fejlődés közel azonos mértéket ért el, 

az azonos 10. évfolyamos képességszinten lévő tanulók a 12. évfolyamra azonos mértékben 

fejlődtek. A két csoport közötti különbség abban áll, hogy a vizsgálati csoport tagjainak 

szakmai problémamegoldó képessége magasabb szintű. Ez a különbség származhat abból, 

hogy a probléma alapú tanulási módszer elsajátítása szakmai mikroproblémákon keresztül a 

vizsgálati csoport esetében már a 9. évfolyamban megkezdődött. A 9. évfolyamos 

képességekhez képesti változást vizsgálva megállapítható, hogy a kontrollcsoport tagjai 

közötti szintén képesség kiegyenlítődés történt, a vizsgálati csoport tagjai ugyanakkor 

fejlődést értek el. Itt is elmondható, hogy a vizsgált évfolyamok közötti képességfejlődés 

egyenes arányosságot mutat. Ezeket a megállapításokat szemlélteti a 7.5.13. a, b, és c 

grafikon.  

 

7.5.13. a ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános problémamegoldó 

gondolkodásának változása 10-ről 12 évfolyamra 
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7.5.13. b ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport szakmai problémamegoldó gondolkodásának 

változása 10-ről 12 évfolyamra 

 

 

7.5.13. c ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános problémamegoldó 

gondolkodásának változása 9-ről 12 évfolyamra 
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A kritikai gondolkodásnál megállapítható, hogy a kontrollcsoport tagjai jobb eredményt 

értek el mind az általános mind pedig a szakmai kritikai gondolkodás terén. A 7.5.14. a és b 

grafikonokból látható, hogy a vizsgálati csoport tagjai eltérő kritikai gondolkodás szinten 

voltak mind a 10 és mint a 12. évfolyamon, ugyanakkor a kontrollcsoport tagjainak 

képessége közel azonos. Ez magyarázható azzal, hogy az analógiás gondolkodást igénylő 

feladatok során az ellenőrzési feladatok melyek a kritikai gondolkodás igénylik azonos 

sémákra épülnek. Felmerül a kérdés, hogy a kritikai és az analógiás gondolkodás között van-

e kimutatható kapcsolat, amely ezt a jelenséget magyarázná. A 7.4. fejezetben bemutatott 

összefüggések alapján azonban ez a megállapítás nem nyert bizonyítást.  

 

7.5.14. a ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport általános kritikai gondolkodásának változása 

10-ről 12 évfolyamra 
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7.5.14. b ábra: A vizsgálati és kontrollcsoport szakmai kritikai gondolkodásának változása 

10-ről 12 évfolyamra 

A 10.15.2. melléklet alapján a teljes sokaságra megállapítható az azonos komponensek 

vannak egymással szoros kapcsolatban a 10. és a 12. évfolyamok esetében. Így a 10. 

évfolyamos analógiás gondolkodás (mind a szakmai mind az általános) van szoros 

kapcsolatban a 12. évfolyamos analógiás gondolkodás összetevőkkel, egyenes arányban. Ez 

azt jelenti, hogy minél magasabb volt a 10. évfolyamban a tanuló analógiás gondolkodása, 

annál jobban fejlődött a 12. évfolyamra. Ezzel igazoltam a fentebb tett leíró statisztikai 

adatokra támaszkodó megállapításokat. Ugyanez a jelenség következett be az induktív, 

illetve a kritikai gondolkodás esetében. Ugyanakkor a 10. évfolyamos logikai gondolkodás 

szoros kapcsolatban van a 12. évfolyamos általános analógiás gondolkodással (r=0.616) és 

az általános induktív gondolkodással (r=0.520). A 10. évfolyamos problémamegoldó 

gondolkodásnál megállapítható, hogy minél jobb volt a tanuló problémamegoldó 

gondolkodása 10. évfolyamban, annál gyengébben teljesített 12. évfolyamban az általános 

kritikai gondolkodás terén (r=0.440), ahogy azt már a leíró statisztikai elemzésből is látni 

lehetett. A logikai gondolkodás gyengülését idézte elő 12. évfolyamra a 9. évfolyamos 

problémamegoldó gondolkodás (r=-0.494) és a 10. évfolyamos általános kritikai 

gondolkodás (r=0.513), azonban a 9. évfolyamos induktív gondolkodás fejlődése a 12. 

évfolyamra a logikai gondolkodás fejlődését idézte elő. Szintén megállapítást nyert a leíró 

adatokból, hogy a 10. évfolyamos analógiás gondolkodás és a 12. évfolyamos 

problémamegoldó gondolkodás egymással fordított arányban van, ezt támasztja alá a két 
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változó korrelációs együtthatója (r=-0.450), vagyis minél fejlettebb volt a tanuló analógiás 

gondolkodása 10. évfolyamban, annál gyengébben teljesít a képzés végére a 

problémamegoldó gondolkodás terén. Ezzel ellentétben a 10. évfolyamos szakmai induktív 

gondolkodás a 12. évfolyamra erősíti a szakmai problémamegoldó gondolkodást.  

A vizsgálati csoportnál megállapítható, hogy az analógiás és induktív gondolkodás 

tekintetében ugyanazok a megállapítások érvényesek, mint a teljes vizsgálati sokaságra 

vonatkozó összefüggések. A 10. évfolyamos logikai gondolkodás és a 12. évfolyamos 

általános analógiás gondolkodás között van kimutatható kapcsolat (r=0.789). A 10. 

évfolyamos szakmai problémamegoldó gondolkodás és a 12. évfolyamos általános kritikai 

gondolkodás között fordított arányosság fedezhető fel, vagy a szakmai problémamegoldó 

gondolkodás gyengítette a kritikai gondolkodást (r=-0.688), és az általános 

problémamegoldó gondolkodást (r=-0.664). A 9. évfolyamos problémamegoldó 

gondolkodás szintén fordított arányosságot mutat a 12. évfolyamos logikai gondolkodással, 

vagyis minél jobb volt a tanuló problémamegoldó gondolkodása, annál nagyobb mértékben 

gyengült 12. évfolyamra a logikai gondolkodása (r=-0.838). A kontrollcsoport esetében csak 

két összefüggés fedezhető fel a különböző évfolyamokban fellelhető gondolkodási 

képességek között. Esetükben a 10. évfolyamos logikai gondolkodás és a 12. évfolyamos 

általános problémamegoldás között fedezhető fel szoros kapcsolat (r=0.703), vagyis a 

logikai gondolkodás erősítette esetükben a problémamegoldó gondolkodást. Ezzel szemben 

minél jobb általános problémamegoldó képességekkel rendelkezett a tanuló a 10. 

évfolyamban, annál gyengébb volt 12. évfolyamban az általános kritikai gondolkodása (r=-

0.671). A két csoportnál fellelhető különböző évfolyamok gondolkodási képességeit 

tekintve arra a következtetésre jutottam, hogy a vizsgálati csoport esetében a tanulási 

módszernek a hatása, hogy a gondolkodási módszerek egymásra nagyobb mértékben 

képesek hatni, mint a kontrollcsoport esetében. Ez a jelenség magyarázható a 2.1.7. 

fejezetben bemutatott komplex szakmai gondolkodás és a szakmai problémamegoldás 

folyamatának jellemzőivel.  

A két csoportra vonatkozóan Kruskal-Wallis próbával vizsgáltam, hogy van-e kimutatható 

kapcsolat a gondolkodási képességek terén. A próba alapján megállapítható, hogy a két 

csoport között nincsen kimutatható különbség egyik komplex szakmai gondolkodási 

komponens tekintetében sem.  
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8. A kutatási eredmények összefoglalása 

Jelen értekezés további kutatási lehetőségek alapozó szakaszát mutatja be, mely 

katalizátorként működött: a kutatási témához kapcsolódó kérdések és hipotézisek 

megválaszolásra kerültek, de egyben újabbakat generáltak és lehetővé tették, hogy további 

kutatásokban a hipotéziseket pontosítsam, a feltárt összefüggéseket pedig más csoportokat 

is bevonva a vizsgálatba igazoljam vagy cáfoljam. A kutatási folyamat nem ért véget, de 

elérte azt a mérföldkövet, hogy az eddigi tapasztalatokat összegezzem, melyek egy új kutatás 

kiindulását fogják jelenteni. A kutatás egyik lényeges eredménye, hogy az újabb kutatási 

szakaszhoz kialakult és kipróbálásra került egy olyan kutatási módszertan, amivel a 

későbbiek során vizsgálható a tanulók gondolkodási képességeinek fejlődése. 

 A kutatás két jelentős csomópont köré épült fel. Az egyik főbb csomópont a 

középfokú szakképzésben résztvevők által alkalmazott – számukra új tanulásmódszertan, a 

probléma alapú tanulás. A kutatás során vizsgáltam, hogy a probléma alapú tanulás hogyan 

vezethető be a szakgimnáziumi szoros oktatásszervezési keretek közé, hogyan lehetséges a 

szakirodalom által leírt buktatókat elkerülni. Megterveztem, a módszertan középfokú 

szakképzésben résztvevők életkori sajátosságaihoz illesztését, melyet az előkutatás 

megfigyeléseire alapoztam. A másik fő csomópontja a kutatásnak a tanulók 

gondolkodásfejlődésének vizsgálata volt a fő kérdéssel: hogyan hat a probléma alapú tanulás 

a tanulók gondolkodására, miközben azt is igyekeztem feltárni, hogy mely gondolkodás 

összetevők fejlődnek a szakmai képzés során. Kidolgoztam azokat a feladatsorokat, amelyek 

segítségével információt lehet nyerni a gondolkodás összevetőinek fejlődésére és az 

egymással való kapcsolatukra. Vizsgáltam, hogy a gondolkodás összetevők közül szakmai 

és/vagy általános feladat megoldása során melyeket részesítik előnyben, és képesek 

alkalmazni azok a tanulók, akik a szakmai tárgyak egy részét probléma alapú tanulással 

tanulják. Összehasonlítottam a tanulók gondolkodási képességeinek fejlődését olyan 

szakképzésben résztvevő tanulókéval, akik a hagyományos tanulás-tanítás módszertan 

szerint sajátították el a szakmai ismereteket és megvizsgáltam olyan tanulók gondolkodási 

képességeit is, akik nem vesznek részt szakképzésben.  

 A kutatás megkezdése előtt a probléma alapú tanulás szakirodalmának 

áttanulmányozásával és azok összevetésével az előkutatás tapasztalataival felállítottam a 

probléma alapú tanulás szakgimnáziumi modelljét, mely alkalmazkodik a tanulók előzetes 

ismereteihez, képességeihez és igyekszik kiküszöbölni a szakirodalomban leírt buktatókat. 
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A mindennapi tanuláshoz az irányított PBL alkalmazását választottam. Ez a választás a 

kutatás végén visszatekintve jónak értékelhető, mert a legtöbb buktatót sikerült elkerülni, 

ugyanakkor újabb hátrányokat is felfedeztem az előnyök mellett. A szakgimnáziumi PBL 

modell nemcsak a tanulók életkori sajátosságait veszi figyelembe, hanem a 

szakgimnáziumok oktatásszervezési kereteit is: alkalmazkodik az órarendhez, a csoportok 

létszáma dinamikusan változtatható, igazítható a probléma jellegéhez, ahogy a problémára 

fordítható időkeret is, megtartva az órarendi szerkezetet. Ugyanakkor a tanári személyiség, 

mint fontos tényező került előtérbe. A kutatás során megtapasztaltam, hogy vezetői 

szemszögből tekintve egy ilyen modell bevezetését meg kell, hogy előzze az intézmény 

SWOT analízise, különös tekintettel a nevelőtestület kompetenciáira és a módszertani 

megújulások iránti fogékonyságára. Így elkerülhetők azok a kudarcok, amik a korábban 

bemutatott felsőoktatási modellek (Delft) elhalásához vezettek.  

 A kutatás elején a szakirodalom és saját eddigi pedagógusi tapasztalataim és 

megfigyeléseim alapján felállítottam a gondolkodás tényezőinek struktúráját és 

kialakítottam a komplex szakmai gondolkodás fogalmat, melynek modelljének felállítása 

után határoztam meg azokat a gondolkodás komponenseket, melyeknek vizsgálata a kutatás 

szempontjából releváns. Ezek a tényezők a következők: problémamegoldó, kreatív, 

analógiás, induktív és kritikai gondolkodás. A kreativitásnak több összetevője van, melyek 

közül az analógia felismerésére, a problémamegoldásra és stratégia alkotásra összetevőket 

vizsgáltam annak érdekében, hogy vizsgálható legyen a kreativitás és a problémamegoldás 

közötti kapcsolat. A modellben a téri, az általános és a szakmai problémamegoldás kapta a 

kulcspozíciót, hiszen a műszaki feladatok minden esetben egymástól eltérők, így a 

szakemberek folyamatosan megoldandó problémákkal állnak szemben munkavégzésük 

során. A téri képességeket szintén külön kellett választani és a tanulók téri vizuális 

képességeit vizsgálni, mivel a korábbi megfigyeléseim alapján ez kulcsfontosságú a 

probléma meghatározásában és megoldásában. A téri képességekre vonatkozó szakirodalom 

áttekintése után felállatottam a téri képességek rendszerének műszaki szakképzésre jellemző 

modelljét, amely a további vizsgálatok alapján képezte.  

 A továbbiakban a kutatás főbb eredményeit a hipotézisek alapján mutatom be. 
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8.1. A kutatás eredményei a hipotézisek tükrében 

Tanulási módszerre vonatkozó hipotézis 

• A tananyagszerkezet átstrukturálása nélkül, a tanulási módszertan 

megváltoztatásával lehetséges a probléma alapú tanulás kivitelezése a középfokú 

szakképzésben. A kutatás négy éve bebizonyította, hogy nemcsak megalkotható a 

probléma alapú tanulás szakgimnáziumi modellje, hanem működtethető is a 

szakgimnáziumokra jellemző oktatásszervezési keretek között. Megerősítést nyert a 

tanulók problémamegoldás közbeni megfigyelése alapján, hogy ez nem csak egy 

tanulási módszer, hanem egy nevelési elv is, melynek alapja a tanuló önálló 

gondolkodásra való nevelése. Ugyan továbbra is célszerűnek tartanám a szakmai és 

közismereti tananyagtartalmak összehangolását, de a PBL szakgimnáziumi modellje 

ezt a tananyagszerkezeti anomáliát sikeresen áthidalta. 

• A tanulók ugyanúgy képesek teljesíteni a kritérium-orientált tudásalapú méréseken 

is, mint a kontrollcsoport tagjai. Ez egy igen fontos kitétele volt a modell 

megalkotásának, hiszen a tanulóknak továbbra is az ismereteket számonkérő szakmai 

érettségi és szakmai vizsgán kell megszerezniük a szakképzettséget. A kidolgozott 

hibrid PBL modellnek köszönhetően a fogalmi keretrendszer biztosabban kialakult, 

mint az egyetemi PBL modellek esetében. A szakgimnáziumi modell előnyét az 

ÁSZÉV (Ágazati Szakmai Érettségi Tanulmányi Verseny) országos 

megmérettetésen elért eredmények is igazolták. Fontos kiemelni, hogy ez a mérés 

teljesen független a kutatástól, így külső méréssel is igazolást nyert a kialakított 

modell eredményessége. A földmérés ágazatban mind a vizsgálati mind pedig a 

kontrollcsoport tagjai részt vettek a versenyen. Megállapítható volt, hogy a vizsgálati 

csoport tagjai egy szigorúan vett tudásteszten magasabb eredményeket értek el, mint 

a kontrollcsoport tagjai. Ugyanez csak részben mondható el az építőipar ágazatban 

vizsgált csoportok esetében, a vizsgálati csoport tanulóinak egy része jobban 

teljesített, mint a kontrollcsoport tagjai, egy részük velük azonos eredményeket ért 

el. 

• A kidolgozott szakmai gondolkodásra és problémamegoldásra irányuló tesztek 

segítségével megbízható becslés adható a tanulók gondolkodásának változásáról – 

fejlődéséről.  A kidolgozott feladatok eredményességét és a tanulók 

gondolkodásának változását a kutatás jelenlegi fázisában csak a 9. és 10. évfolyamok 

között sikerült igazolni. A tanulók gondolkodásfejlődésének megismeréséhez 
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szükséges a 12. évfolyamon is a kidolgozott tesztekkel való mérés és az eredmények 

feldolgozása. A kialakult pandémiás helyzet miatt e mérések végrehajtásának 

sikeressége és a nyert adatok feldolgozásával megalapozott eredmények kimutatása 

egyenlőre kétséges, mert a mérések digitális módon, nem ellenőrzött körülmények 

között hajthatók csak végre. A mérési körülmények jelentősen eltérnek a korábbi 

mérési körülményeitől, ezért nem kizárt, hogy az eltérés hatása is jelen lenne a 

mérésbe, amit viszont korábbi adatok hiányában nem tudok kimutatni.  

 

Téri képességek: 

• A téri képességek és a szakmai problémamegoldás között van kimutatható kapcsolat. 

A kutatás jelen szakaszában a téri képességek és szakmai problémamegoldás közötti 

kapcsolatot a tanulók fejlődésének egy korai szakaszában (10. évfolyamban) történt 

vizsgálat alapján lehet csak bemutatni. A kilencedik évfolyamban történt mérési 

eredmények már részben igazolják ezt a hipotézist: a gondolkodási képességek 

mérésénél alkalmazott feladatban a téri gondolkodási komponens az analógiás, 

induktív és problémamegoldó gondolkodással is mutatott kapcsolatot. Mindkét 

ágazatot vizsgálva találtam szignifikáns összefüggéseket a téri képességek és a 

gondolkodási képességek között, de nem egyértelmű, hogy mely gondolkodási 

tényezők a meghatározók, mert csoportonként más-más tényezővel mutat 

kapcsolatot a téri képesség. Csak a vizsgálati csoport esetében lehet kimutatni, hogy 

a vizsgált téri képességek a problémamegoldó gondolkodással vannak kapcsolatban, 

ami feltételezhetően a probléma alapú tanulás hatása is lehet. Ennek a 

megállapításnak az igazolása további kutatást igényel. A 10. évfolyamon csak az 

építőipar ágazat tanulóinak téri képességeit vizsgáltam a korábbi fejezetekben 

kifejtett szakképzési kerettantervi szerkezet miatt. A vizsgálat során a korrelációs 

együtthatók alapján kijelenthető, hogy a két képesség között van kimutatható 

kapcsolat, de negatív előjelű, ami azt jelenti, hogy minél jobb egy tanuló szakmai 

problémamegoldó képessége, annál gyengébbek a téri képességei. A 

szakmaspecifikus téri képességek fejlesztése során a tanuló a téri problémákat 

sémákká konvertálja, amelyek a téri képességmodellben szereplő összetevőkből 

olvadnak össze egy szakmaspecifikus tanult téri képességgé. Ezzel viszont csökken 

az a kreativitás, ami a szakmai problémamegoldáshoz szükséges. A kreativitás és a 

szigorú sémakövetés azonban szöges ellentétei egymásnak, így nem is jelenhetnek 
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meg egymás mellett a gondolkodási folyamatban. Noha az összefüggés igazolt 

mindkét mérés során, az ellentétes előjelek alapán nem jelenthető ki, hogy az 

összefüggés egyértelmű, így ez a hipotézis csak részben igazolt és további 

vizsgálatokat igényel. Ezek alapján az sem jelenthető ki, hogy a tanulók 

gondolkodásmódjába beépült a téri problémamegoldó gondolkodás.  

• A téri képességek és a téri problémamegoldás terén fejlődés, a téri képességek 

átalakulása következik be a tanuló szakmai tapasztalatának növekedésével. A 2017. 

évi keresztmetszeti adatfelvétel a felsőbb évfolyamos tanulók bevonásával e 

hipotézist teljes egészében igazolta. Ugyanakkor a további téri képesség 

adatfelvételnél az tapasztalható, hogy az építőipar kontrollcsoportál ez a feltételezés 

nem állja meg teljesen a helyét. Ugyan a téri képességkomponensek 

szakmaspecifikus téri képességgé olvadtak össze, de fejlődés helyett a képességek 

stagnálása, tervrészletek készítéséhez szükséges téri képesség esetében pedig 

kifejezetten képességcsökkenés irányába mutatnak A hosszmetszeti adatfelvételek 

eredményeit elemezve is arra a következtetésre jutottam, hogy a téri képességek 

romlása következett be ennél a csoportnál. A vizsgálati csoport esetében a téri 

képességekben nem következett be képességcsökkenés, mely valószínűsíthetően a 

probléma alapú tanulásnak köszönhető. Így ez a hipotézis csak részben nyert 

igazolást. A hipotézis második kitétele viszont teljes mértékben igazolást nyert: mind 

a 2017-es mind a 2019-es keresztmetszeti adatfelvétel esetében igazolt, hogy a 

korábban felállított téri képesség modell (10.1. melléklet) elemei a szakmai képzés 

előrehaladtával összeolvadnak. Ezzel igazolt a szakmaspecifikus tanult téri képesség 

kialakulása a szakképzés során. A téri képességek fejlődésében meghatározó a téri 

problémamegoldáshoz mozgósítandó téri képességkomponensek száma. Míg a 

rekonstrukció és a nézetek ábrázolása kevesebb komponensből tevődik össze, addig 

a képsíkok közötti manipulációhoz számos komponenst kell mozgósítani a 

tanulónak. Az eredmények azt mutatják, hogy az építőipar ágazatban tanulók 

kontrollcsoportjánál ezen két tanult téri képesség csökkenése kisebb mértékű, addig 

a képsíkok közötti kapcsolt megteremtése nagy nehézséget okozott. A földmérők 

esetén a koordináták alapján történik téri ábrázolás okozott nehézséget (ez áll a 

legtöbb téri komponensből) míg a térkép-terep azonos pontokat és a térképkészítést 

sikeresen megoldották, noha a térképek elaborációja magasabb szintű, mint a 

kontrollcsoporté.  
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A kreativitással kapcsolatos hipotézisek 

• A kreativitást fel lehet bontani egymástól jól elkülöníthető kreativitás összetevőkre. 

A hierarchikus klaszteranalízis alapján a stratégiaalkotást, a képi kreatív 

gondolkodást, a képi hasonlóságot, a fogalmi és vizuális hasonlóságot, valamint a 

problémamegoldást tudtam elkülöníteni a tanulói válaszok alapján mindegyik 

vizsgált csoport esetében, így bizonyított, hogy a kreativitás tovább bonható olyan 

összetevőkre, amelyek befolyásolják a problémamegoldó gondolkodást, így a 

komplex szakmai gondolkodást is.  

• A kreativitás komponensei között vannak kimutatható összefüggések, az egyik 

komponens alapján lehet következtetni egy másik jelenlétére és minőségére. A feltárt 

kreativitás tényezőket vizsgálva korrelációs együtthatókkal igazolható, hogy a 

stratégia kitalálás nem jön létre a vizuális és a fogalmi hasonlóság nélkül, közöttük 

szoros összefüggés mutatható ki. A problémamegoldás és a stratégia kitalálása között 

is van kimutatható kapcsolat, vagyis a stratégia kitalálás feltételezi a hasonlóságok 

felismerését, úgy ahogy a problémamegoldás pedig a stratégia kidolgozásának 

képességének jelenlét is igazolja. Az is bizonyított, hogy a problémamegoldás 

kapcsolatban van a hasonlósággal, vagyis a problémamegoldó gondolkodás a 

hasonlóságok felismerésének képességének jelenlétét is bizonyítja. Mivel ezek a 

kapcsolatok mind pozitív előjelűek, ezért elmondhatók, hogy a három kreativitás 

komponens egymással egyenesen arányos függőségi viszonyban áll, képesek 

egymást gyengíteni vagy erősíteni.  

• A szakmai képzés hatással van a kreativitás fluenciájára, megjelennek a tanult 

szakmára jellemző válaszok is. Van kimutatható különbség a szakmát tanulók és a 

szakmai képzésben nem résztvevő tanulók kreativitásának fluenciája között. A 

hipotézis a 11. évfolyamos tanulók körében végzett keresztmetszeti mérés során 

igazolást nyert, a szakgimnáziumi tanulók válaszaiban már fellelhetők a tanult 

szakmájukhoz illeszkedő megoldási lehetőségek is. Ennek következményeként jóval 

nagyobb válaszszámot tudtak adni egy-egy kérdésre, mint szakmai képzésben nem 

résztvevő társaik. Ugyanakkor még nem hatja át a szakmai képzés a teljes 

gondolkodásmódjukat, ezért nem lehetett teljes mértékben igazolni, hogy jelentős az 

eltérés a szakmai képzésben résztvevő és gimnáziumi tanulók kreativitásának 

fluenciája tekintetében.  
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• Az általános és szakmai kreativitás szignifikánsan elkülöníthető egymástól. A 

vonatkozó szakirodalom (ERICSSON, 1996) alapján már készültek ilyen jellegű 

kutatások, amelyek 10 évben határozták meg azt az időtartamot, míg a kreatív 

gondolkodást áthatja a tanult vagy gyakorolt szakma hatása. A kutatásban arra a 

kérdésre kerestem a választ, hogy ennek kezdete már megjelenik-e a szakképzés 

során, vagy majd csak a tényleges munkavégzéskor alakul-e ki. A vizsgálat során azt 

állapítottam meg, hogy a szakképzés harmadik évének végére már megjelennek a 

szakmai gondolkodás jelei a tanuló kreativitásában és képesek szakmai problémára 

szakmai megoldási javaslatokat tenni. A tanulói válaszok alapján azonban 

nyilvánvalóvá vált, hogy három év szakmai tanulmány még nem elegendő arra, hogy 

az általános és a szakmai kreativitás szignifikánsan elkülönülhessen egymástól.  

Problémamegoldó gondolkodással kapcsolatos hipotézisek 

• A problémamegoldás és a szakmai problémamegoldó gondolkodás a szakmai képzés 

során kimutathatóan fejlődik. A 7.5.2. fejezetben ismertetett fejlődési tendenciák azt 

igazolták, hogy a hipotézissel ellentétben a 9. évfolyamról a 10. évfolyamra az 

általános problémamegoldó képességek nemhogy fejlődtek volna, inkább 

gyengültek. A földmérés ágazati tanulóknál megállapítható, hogy a 9. évfolyamos és 

10. évfolyamos analógiás gondolkodás fordított arányban van egymással, a 9. 

évfolyamos analógiás és induktív gondolkodás egyenes arányos kapcsolatban van a 

10. évfolyamos induktív gondolkodással. Ennek oka, hogy a probléma alapú tanulás 

az induktív gondolkodást helyezi előtérbe, amikor a problémamegoldás során a 

tanulónak kell előállítania a megoldáshoz szükséges tervet és adatokat. Ennek során 

a hasonlóságok és különbözőségek felismerése, amelyhez az analógiás gondolkodás 

szükséges a háttérbe szorul. A kontrollcsoport tagjainál a hagyományos tanulási 

módszer alkalmazásával – melynek alapja, hogy a tanuló felismerje a korábbi 

ismereteivel való hasonlóságot és különbözőséget – az analógiás gondolkodás 

fejlődött a leginkább, míg az induktív gondolkodás háttérbe szorult. További 

vizsgálatot igényel, hogy ez általános jelenség-e, és a PBL hatására nem következett 

be ez a gyengülés a vizsgálati csoportnál, vagy elszigetelt jelenségről van-e szó. A 

gondolkodás fejlődését és a csoportok közötti különbségek matematikai statisztikai 

módszerekkel nem kimutathatók. Építőipar ágazatnál az analógiás és induktív 

gondolkodást vizsgálva szintén megállapítható, hogy a vizsgálati csoportnál 

erősödött az induktív gondolkodás, míg az analógiás gyengült, a kontrollcsoportnál 
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viszont a 10. évfolyamos induktív gondolkodás gyengülését okozta az analógiás 

gondolkodás erősödése. A két csoport problémamegoldó gondolkodása gyenge és 

nem mutatható ki más gondolkodási tényezőkkel semmilyen kapcsolat. A pandémiás 

helyzet miatt a 12. évfolyamos mérés a 13. évfolyam elejére tolódott, így csak az 

építőipar ágazatban tanulók esetében tudtam a méréseket elvégezni. Ennél az 

ágazatnál jól érzékelhető volt, hogy a vizsgálati csoport mind az általános mind pedig 

a szakmai problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatok esetében jobban 

teljesített, a 10. évfolyamos eredményekhez képest nagyobb fejlődést lehetett 

kimutatni. Ez a különbség betudható az eltérő tanulási módszertan alkalmazásának, 

így bizonyítást nyert, hogy a probléma alapú tanulásnak igen fontos szerepe van a 

szakmai képzésben, a későbbi szakmai feladatok ellátására való felkészítésben.  

• A szakmai problémamegoldáshoz a gondolkodási módszereket váltogatni, egymással 

kombinálnia kell a tanulóknak. A megfigyelések azt támasztják alá, hogy a tanulók 

a képzés kezdeti évfolyamain továbbra is az analógiás gondolkodást alkalmazzák a 

leggyakrabban, a problémára az irányított PBL módszerrel megtalálják a megoldást, 

de az induktív gondolkodást ritkán használják, vagyis nehezen képesek a 

megoldáshoz szükséges adatokat előállítani. Mivel a probléma megoldásához 

szükséges adatok előállítása megköveteli az induktív gondolkodást, ezért az előző 

bekezdésben leírt induktív gondolkodás fejlődése az analógiás gondolkodás terhére 

igazolható. Ugyanakkor továbbra is könnyebben boldogulnak azokkal a 

problémákkal, amelyekhez adatot kell gyűjteni és azokat változatlan formában 

felhasználni. A kritikai gondolkodásuk fejlődése jelentőse elmaradt a várttól, ritkán 

végeznek önellenőrzést a problémamegoldás mérföldköveinél, és nehezen fedezik 

fel a megoldás során vétett hibás lépéseket. Ezt támasztja alá a kreativitás 

tényezőinek feltárásánál kapott eredmények is. A legjobban a fogalmi és képi 

hasonlóság esetén teljesítettek a vizsgált csoportok, ami szintén az analógiás 

gondolkodás előtérbe helyezését sejteti. A 12. évfolyamos mérések alapján 

megállapítható, hogy a kritikai gondolkodás fejlődése a logikai és az általános 

induktív gondolkodás gyengülését eredményezi.  Az is megállapítást nyert, hogy az 

analógiás és a problémamegoldó gondolkodás egymással szoros kapcsolatban van, 

de a kapcsolat fordított arányosságot mutat. Ez a jelenség abból adódhat, hogy a 

szakmai oktatás szerves része a szakmai problémákon keresztül történő 

ismeretközvetítés. A vizsgálati csoportnál alkalmazott tanulási módszer ezt még 

inkább felerősíti, így a tanulók gondolkodásának súlypontja a problémamegoldás 
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felé tolódik el, azt jobban felerősítve, mint a kontrollcsoport esetén. Ugyanakkor az 

analógiás gondolkodás fejlesztésére jóval kisebb hangsúly kerül a szakmai oktatás 

során, e gondolkodástípus fejlődése inkább a közismereti tárgyak tanulása során 

valósul meg. Gyakori jelenség, hogy a tanulók a különböző gondolkodás típusokat, 

feladattípusokat az adott tantárggyal, esetleg szaktanárral azonosítják. A szakmai 

oktatásban az analógiás gondolkodás a rutinszerű feladatok elsajátításakor kerül 

előtérbe, viszont felsőbb évfolyamoknál már sokkal több a szakmai problémán 

keresztül történő szemléltetés, szakmai módszertani ismeretek átadása. A vizsgálati 

csoport problémamegoldó gondolkodása nagyobb mértékű fejlődést mutat 12. 

évfolyamra, mint a kontrollcsoporté, viszont az analógiás gondolkodásuk elmarad a 

hagyományos módszerekkel tanulókéhoz képest.  

• Ismeretlen szakmai probléma megoldásában a probléma alapú tanulási módszerrel 

tanulók jobb eredményeket érnek el, mint más módszerrel tanuló társaik. Ezt a 

feltételezést csak a 9. és 10. évfolyamos adatok alapán lehet vizsgálni. A hipotézist 

a földmérés ágazatban lehet igazoltnak tekinteni, a szakmai problémát valóban jóval 

sikeresebben oldották meg, mint a kontrollcsoport tagjai. A kis mintaszám miatt 

azonban nem lehet szignifikánst különbséget kimutatni a két csoport között. az 

építőipar ágazatban a vizsgált és a kontrollcsoport között ilyen jellegű különbség nem 

fedezhető fel. A 12. évfolyamos mérésnél az építőipar ágazatban tanulóknál 

megállapítható volt, hogy a kontrollcsoport tagjai továbbra is kerülik a 

problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatokat, megoldásként csupán általános 

válaszokat képesek megfogalmazni a konkrét szakmai problémákra nem adnak 

válaszokat, megoldási javaslataikat nem képesek adatokkal alátámasztani. Ezzel 

szemben a vizsgálati csoport tagjai a válaszaikat a konkrét problémára 

megfogalmazva adták meg, noha nem teljeskörűen, de néhány adattal is igazolva a 

megoldási javaslataikat. Ezt a megfigyelést a leíró statisztikai adatok is 

alátámasztják, a vizsgálati csoport tagjai jobb eredményeket értek el a szakmai 

problémamegoldó gondolkodást igénylő feladatoknál. Ugyanakkor továbbra sem 

lehet a két csoport között szignifikáns különbséget kimutatni, melynek oka 

valószínűleg a kutatásban résztvevő tanulók kis létszáma.  
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Átfogó hipotézisek 

• Minél nagyobb az egyén kreativitásának fluenciája, annál hatékonyabban old meg 

problémákat. Ahogy már a szakirodalom elemzése során is megállapítottam, a 

problémamegoldás nem lehetséges ötletek nélkül, melyek a kreatív gondolkodás 

eredményei. A kreatív gondolkodás a problémamegoldó gondolkodás egyik 

eszközének, feltételének tekintendő. A tanulók kreativitásánál vizsgált fluencia és 

problémamegoldás mint kreativitás tényező kapcsolata azt mutatta meg, hogy a két 

függő változó között egyenes arányosság és kapcsolat fedezhető fel. A hipotézis 

bizonyítást nyert, a problémamegoldó akkor képes a problémákat hatékonyan 

megoldani, ha képes több megoldási javaslatot tenni, majd azok közül a 

legoptimálisabbat kiválasztani és ahhoz megoldási tervet készíteni.  

• A komplex szakmai gondolkodás egyik gondolkodási képesség összetevője képes egy 

másik gondolkodási képesség összetevőt gyengíteni vagy erősíteni. A 7.5.2. 

fejezetben bemutatott eredmények alapján azt állapítottam meg, hogy a földmérő 

vizsgálati csoportnál 9-ről a 10. évfolyamra az azonos komplex szakmai 

gondolkodási tényezők fejlődése között van kimutatható kapcsolat, addig a 

kontrollcsoport esetében ugyanezen időintervallum alatt az analógiás gondolkodás 

fejlődése gyengítette az induktív gondolkodást, ahogy az a korrelációs 

együtthatókból is megállapítható volt. Az induktív gondolkodás fejlődését erősíti, ha 

a tanulónak magának kell előállítania az információt a meglévő adatok átalakításával. 

Ugyanakkor a szakmai oktatásban a 9 és 10. évfolyam alapozó-orientációs 

évfolyamoknak tekinthető, ahol a tanulók a szakmára jellemző rutinokat sajátítják el, 

amelyekhez leginkább az analógiás gondolkodás szükséges. Ezt a különbséget 

okozhatja a probléma alapú tanulás hatása is. Az építőipar ágazatban tanulóknál 

szintén ez a tendencia fedezhető fel. A vizsgálati csoport tanulóinál az azonos 

komplex szakmai gondolkodási tényezők a 9-ről a 10. évfolyamra fejlődtek, míg a 

vizsgálati csoportnál szintén az induktív gondolkodás gyengült. 12. évfolyamos 

mérések alapján azonban elmondható, hogy a szakmai képzés előrehaladtával a 

kritikai gondolkodás fejlődése hatott a komplex szakmai gondolkodás más 

komponenseire: gyengült a logikai és az induktív gondolkodás. Az is megállapítható 

volt, hogy az analógiás gondolkodás fejlődése nem vonja magával a 

problémamegoldó és az induktív gondolkodás fejlődését a szakmai képzés 

előrehaladtával, mivel e három gondolkodástípus eltérő mértékben fejlődik a képzés 
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során Csapó Benő (2002) megállapította, hogy a különböző gondolkodási formák 

egy arra „érzékenyített” életkorban fejlődnek rohamosan. Kutatásomban arra a 

következtetésre jutottam, hogy a szakmai képzés során is fellelhetők ilyen 

„érzékenyített” szakaszok, mely során fokozottan ügyelni kell a szakmai 

gondolkodás fejlesztésére. Kifejezetten igaz ez a középiskolai életszakaszra, amelyre 

az induktív gondolkodás kialakulása tehető. A kutatásból látható, hogy pont ez a 

gondolkodás típus gyengülése következett be, noha egyik alappillére a 

problémamegoldásnak. Az induktív gondolkodás gyengülése más 

gondolkodástípusok erősödésére minden kutatásban résztvevő csoportnál 

megállapítható volt, ugyanakkor nem bizonyított, hogy a gyengülést a tanulási 

módszer alkalmazása okozta.  

8.2. A középfokú szakképzés átalakításának új kihívásai – a kutatás lehetséges 

további irányai 

A szakképzésben 2020 szeptember 1-től gyökeres változások következtek be. A legnagyobb 

változás a tanulásmódszertanban történt, előtérbe került a projektmódszer, amelyhez ezúttal 

igazodik a képzési szerkezet is. A tanulók a gyakorlóhelyek – vállalkozók - bevonásával 

tesznek szert szakmai ismeretekre és életszerű helyzetekben szerzik meg a szakmai 

tapasztalatokat. A tanulási módszerhez igazodik a szakmai vizsgáztatás rendszere is. Fontos 

célkitűzése a szakképzés átalakításának a korai iskolaelhagyás – lemorzsolódás csökkentése 

is, melyet a korai jelzőrendszer működtetésével is meg kívánnak akadályozni. A harmadik 

jelentős változás a szakképzésben az EQAVET minőségirányítási rendszer intézményi 

működtetése, mely szintén a korai jelzőrendszer része lesz. Az akciókutatások előtérbe 

kerülnek az oktatási problémák megoldására, ezért fontos megismerni a tanulók motivációs 

tényezőit, gondolkodási és egyéb képességeinek fejlettségét, azok tényezőit. Ennek ad 

módszertani alapot a jelenlegi akciókutatás is.   

A kutatás további irányvonalát ezek tükrében át kell formálni. A szakgimnáziumi 

PBL modellt át kell alaktani az új képzési struktúrára. Jelenlegi információk alapján az 

Aalborg egyetem is alkalmazott projektbe ágyazott probléma alapú megoldást tartom 

megvalósíthatónak a technikumok esetében. A további kutatás egyik fő feladata a meglévő 

modell átalakítása, úgy, hogy az szintén vegye figyelembe a tanulók előzetes ismereteit és 

tapasztalatait, valamint életkori és generációs sajátosságaikat. Jelen kutatás eredményeként 

rendelkezésre állnak a gondolkodásbeli és téri képességbeli tényezők és a közöttük részben 
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igazolt részben pedig feltételezett kapcsolatok. A kutatás eredményeire alapozva felállítható 

egy új hipotézisrendszer, melyet a továbbiakban újabb ágazatok és/vagy tanulócsoportok 

bevonásával lehet vizsgálni.  

2020 szeptemberében megindult a kutatás következő ciklusa, melynek első lépése a 

9. évfolyamos tanulók tanulásmódszertani felkészítése. Ezt az általam kidolgozott „Tanulás 

tanulása” projekthét keretében valósítottuk meg, mely során elvégeztem a gondolkodás 

kutatáshoz szükséges bementi adatfelvételt is. A kutatásban ebben a ciklusban nemcsak az 

építőipar, valamint a mezőgazdaság és erdészet (korábban földmérés) ágazati tanulókat 

vontam be, hanem a rendészet és közszolgálat, illetve az informatika és távközlés ágazatban 

tanulókat is. Az adatfelvétel feldolgozása és kiértékelése jelenleg folyamatban van.  
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A középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben 

tanulók komplex szakmai gondolkodási folyamatainak 

feltárása, fejlesztése probléma alapú tanulással – tanítással, a 

fejlődés tendenciáinak értelmezése 

Kulcsszavak: probléma alapú tanulás, szakképzés, problémamegoldó gondolkodás, téri 

képességek, gondolkodási képességek 

Keywords: Problem Based Learning, vocational training – education, problem-solving 

thinking, spatial skills, thinking skills 

Az ipar átalakulása magával vonta a munkavállalóval szemben megváltozott 

követelményeket is, amely hatással volt a szakképzésre, és egyre inkább a szakképzés 

átalakítását, a tanítási módszerek megváltoztatását igényelte. Olyan tanulásmódszertani 

eljárások bevezetése vált szükségessé, amely alkalmazkodik a tanulók generációs 

jellemzőihez és az ipar igényeihez egyaránt. Fontos, hogy a szakképzésből kilépő leendő 

munkavállaló képes legyen szakmai problémákat önállóan megoldani, az ahhoz szükséges 

információkat előállítani. Előtérbe kerül az önálló ismeretelsajátítás, és az új ismeretek 

meglévők közé integrálása.  

Ennek a követelménynek a kielégítésére egy olyan tanulásmódszertani környezet 

kidolgozására került sor, amely alkalmazható a középfokú szakképzésben és figyelembe 

veszi a tanulók előzetes ismereteit, tanulásmódszertani rutinjaikat és életkori sajátosságaikat. 

Ugyanakkor olyan modellre van szükség, amely alkalmazkodik a szakgimnáziumi 

oktatásszervezési keretekhez is. Ezen meggondolásokra alapozva és a vonatkozó 

szakirodalomban ismertetett felsőoktatási modelleket tanulmányozva alakult ki a probléma 

alapú tanulás szakgimnáziumi modellje és került bevezetésre 2016-ban az akkor 9. 

évfolyamot kezdő földmérés és építőipar ágazati tanulók körében.  
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A kutatás egyik csomópontja annak vizsgálata, hogy a modell fenntartható-e és 

alkalmazhat-e a képzés teljes időtartama alatt. A kutatás másik csomópontja a gondolkodási 

képességek fejlődése. A kutatás során téri képességmodell és gondolkodásmodell kialakítása 

történt meg, melyekben felsorakoztatott komponensek jelenlétét a gondolkodási és téri 

képességek terén a tanulói válaszok alapán sikerült igazolni. A kutatás egyik fő kérdése, 

hogy szét lehet-e választani az általános és szakmaspecifikus gondolkodásmódot. Új 

fogalmak kerültek bevezetésre, mint a szakmaspecifikus téri képesség és a komplex szakmai 

gondolkodás.  

A kutatás célja a probléma alapú szakgimnáziumi modell kipróbálása, másrészt a 

tanulók gondolkodási és téri képességfejlődésének vizsgálata volt, mely induktív, 

összefüggés feltáró akciókutatás keretében valósult meg. A képességek mérésére jelen 

pillanatban teljes egészében a 9-11. évfolyamokon végzett keresztmetszeti adatfelvételek, 

illetve a vizsgálati és kontrollcsoport esetében hosszmetszeti adatfelvétel adatai állnak 

rendelkezésre. A téri képességek mellett elemzésre került a problémamegoldó, induktív, 

analógiás és kreatív gondolkodás fejlődése. A vizsgálat különös figyelmet fordított a 

szakmai ismeretekkel kapcsolatos gondolkodási mechanizmusok feltárására is. A kutatás 

független változója a probléma alapú tanulás hatása volt, a függő változók pedig a komplex 

szakmai gondolkodás összetevői.  

A kutatásban a 2016 szeptemberében beiskolázott földmérő és építőipar – útépítő 

tanulók vettek részt a vizsgálati csoportban, a kontrollcsoportot pedig a szintén 2016 

szeptemberében beiskolázott földmérő és építőipar ágazati tanulók alkották. A tanév eleji 

tantárgyi (matematika, magyar nyelv és szövegértés stb.) felmérő dolgozatok eredményeit 

tekintve megállapítható volt, hogy a vizsgálati csoport tagjai jóval gyengébb 

ismeretanyaggal és képességekkel rendelkeznek, mint a kontrollcsoportok tagjai. A tanulók 

száma a hosszmetszeti kutatás alatt csökkent, de ez az eredmények kiértékelhetőségét és a 

képességek összehasonlítását nem befolyásolta.  

A kutatás során bizonyítást nyert, hogy a probléma alapú tanulással tanulók 

gondolkodási tényezőinek minősége meghaladja a kontrollcsoportok tagjaink képességét. A 

tanulói válaszokat vizsgálva megállapítást nyert, hogy a szakmai képzés hatással van a 

tanulók gondolkodási tényezőinek fejlődésére, de a probléma alapú tanulással tanulók 

esetében a gondolkodási tényezők között kapcsolatokat is ki lehet mutatni.  
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Szakképzés 4.0. – A szakképzés és felnőttképzés megújításának középtávú szakmapolitikai 

stratégiája, a szakképzési rendszer válasza a negyedik ipari forradalom kihívásaira. Kiadja 

az Innovációs és Technológiai Minisztérium, Budapest, 2019 

https://www.nive.hu/index.php?option=com_content&view=article&id=1024:szakkepzes-

40-strategia&catid=10:hirek&Itemid=166 [2019. 06. 26.] 
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10. Mellékletek 
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10.1. melléklet: Téri képességek rendszere (Forrás: saját ábra. Készült: Lohman -1979-, Pellegrino-Alderton – Shrine -

1984-, Caroll -1993-, Kárpáti -2005-, Bredács -2011-, Kárpáti – Gaul -2011-,Tóth -2014- alapján) 
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10. 2. melléklet: Az akciókutatás ütemezése 

 

a) Az akciókutatás szakaszai (forrás: saját ábra) 

 

 



241 

 

 

 

b) Az adatfelvételek ütemezése (forrás: saját ábra) 



242 

 

10.3. melléklet: Téri képességek mérésének mellékletei 
 

10.3.1. Az építőipar ágazati mérőeszközcsomag 

 

a) Egyenes és sík döféspontja (Forrás: CSEPCSÉNYI, 2016b);  

b) Nézetek ábrázolása feladat (forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2013/oktober/k_epit_13okt_fl.pdf  

[2017. 09. 24].) 

 

c) Rekonstrukciós feladat (forrás: 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/oktober/k_epit_08okt_fl.pdf 

[2017. 09. 24]) 

https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2013/oktober/k_epit_13okt_fl.pdf%20%20%5b2017
https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2013/oktober/k_epit_13okt_fl.pdf%20%20%5b2017
https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/oktober/k_epit_08okt_fl.pdf%20%5b2017
https://dari.oktatas.hu/kir/erettsegi/okev_doc/erettsegi_2008/oktober/k_epit_08okt_fl.pdf%20%5b2017


243 

 

 

10.3.2. melléklet: Földmérés ágazati mérőeszközcsomag 

 

 

 

a) Feladat a térkép-terep azonos pontok azonosítására (forrás: saját ábra) 
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pontszám Y X Z 

1 2 11 3 

2 12 11 3 

3 12 1 3 

4 2 1 3 

5 2 11 8 

6 7 11 8 

7 12 11 8 

8 12 1 8 

9 7 1 8 

10 7 6 8 

11 2 6 8 

12 2 6 13 

13 7 6 13 

14 12 6 13 

15 7 1 13 

16 2 1 13 

 

b)  A kitűzést szimuláló feladat 
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c) Panorámakép a székesfehérvári Zichi Ligetről. A képet Schram Patrik tanuló 

készítette. 
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10.4. melléklet: A feltételezett téri képességkomponensek jelenlétének 

igazolása építőipar ágazatban 

10.4.1 melléklet: A teljes vizsgálati sokaságon végrehajtott faktoranalízisből származó 

képesség komponensek a rotáció elött. 

 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 3 4 5 

Képek tartalmának felismerése 
0,189 0,147 0,335 0,549 -0,018 

Térelemek felismerése 
0,339 -0,434 0,211 0,496 -0,032 

Térelemek kapcsolata 
0,640 0,215 0,155 -0,070 -0,022 

Megoldási stratégia kidolgozása 
0,581 -0,319 0,429 -0,175 -0,075 

Metszéspontok kiválasztása 
0,404 0,797 -0,228 0,019 -0,048 

Segédsík másik képének 

szerkesztése 
0,489 0,486 0,436 -0,147 0,141 

Döféspont szerkesztése 
0,7300 -0,467 0,178 -0,226 -0,042 

Döféspont másik képének 

szerkesztése 
0,852 -0,116 0,010 -0,132 -0,160 

Sík és egyenes fedéspontjai 

második képen 
0,750 -0,130 -0,189 -0,277 -0,098 

Sík és egyenes fedéspontjai első 

képen 
0,560 -0,377 -0,059 0,254 0,485 

Kölcsönös helyzet első képen 
0,450 0,270 0,028 -0,530 0,266 

Kölcsönös helyzet második képen 
0,306 0,125 0,107 0,175 0,815 

Döféspont figyelembevétele 

kölcsönös helyzet megállapításakor 0,522 -0,312 -0,517 -0,056 0,162 

Feliratok alkalmazása 
0,391 0,06 -0,733 0,252 -0,086 

Áttekinthetőség 0,609 0,219 -0,613 0,128 -0,059 

Szerkesztés pontossága 
0,603 0,412 0,297 0,166 -0,225 

Vonaltípusok alkalmazása 
0,602 0,459 0,156 0,285 -0,185 

Láthatóság 0,572 -0,564 0,077 0,087 -0,255 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.4.2. melléklet: A teljes vizsgálati sokaságon végrehajtott faktoranalízisből származó 

faktorok és faktorsúlyok a rotáció után. 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 3 4 5 

Képek tartalmának felismerése 
-0,030 0,395 -0,097 0,147 0,532 

Térelemek felismerése 
0,414 0,001 0,033 0,177 0,626 

Térelemek kapcsolata 
0,370 0,556 0,121 0,128 -0,093 

Megoldási stratégia kidolgozása 
0,753 0,217 -0,192 0,09 0,032 

Metszéspontok kiválasztása 
-0,254 0,744 0,415 0,004 -0,251 

Segédsík másik képének szerkesztése 

0,158 0,733 -0,202 0,242 -0,213 

Döféspont szerkesztése 
0,896 0,093 0,07 0,135 -0,033 

Döféspont másik képének szerkesztése 
0,724 0,393 0,314 0,041 -0,059 

Sík és egyenes fedéspontjai második 

képen 
0,646 0,233 0,414 0,034 -0,241 

Sík és egyenes fedéspontjai első képen 
0,445 -0,038 0,28 0,655 0,227 

Kölcsönös helyzet első képen 
0,252 0,348 0,044 0,261 -0,612 

Kölcsönös helyzet második képen 
-0,032 0,187 0,018 0,883 -0,017 

Döféspont figyelembevétele kölcsönös 

helyzet megállapításakor 0,417 -0,151 0,632 0,245 -0,106 

Feliratok alkalmazása 
0,011 0,057 0,870 -0,003 0,074 

Áttekinthetőség 0,122 0,315 0,833 0,058 -0,067 

Szerkesztés pontossága 
0,227 0,791 0,052 -0,029 0,137 

Vonaltípusok alkalmazása 
0,127 0,786 0,202 0,016 0,195 

Láthatóság 0,774 -0,026 0,169 -0,054 0,303 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.4.3. melléklet: A 13. évfolyam eredményein végrehajtott faktoranalízisből származó 

faktorok és faktorsúlyok 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 3 4 5 

Képek tartalmának felismerése 
-0,218 0,333 0,408 -0,077 0,517 

Térelemek felismerése 
0,176 0,755 0,121 0,483 0,084 

Térelemek kapcsolata 
0,730 -0,603 0,106 -0,034 0,22 

Megoldási stratégia kidolgozása 
0,783 0,177 0,035 0,014 -0,042 

Metszéspontok kiválasztása 
0,584 -0,748 0,144 -0,017 0,266 

Segédsík másik képének 

szerkesztése 
0,687 -0,633 0,157 -0,052 0,217 

Döféspont szerkesztése 
0,823 -0,439 0,121 -0,168 0,127 

Döféspont másik képének 

szerkesztése 
0,857 0,377 -0,012 -0,137 -0,142 

Sík és egyenes fedéspontjai 

második képen 
0,582 0,073 -0,671 0,234 -0,183 

Sík és egyenes fedéspontjai első 

képen 
0,284 -0,034 0,725 0,551 -0,155 

Kölcsönös helyzet első képen 
0,468 -0,137 -0,722 0,216 -0,192 

Kölcsönös helyzet második képen 
0,244 -0,049 0,716 0,531 -0,283 

Döféspont figyelembevétele 

kölcsönös helyzet 

megállapításakor 

0,772 0,488 -0,149 0,12 -0,097 

Feliratok alkalmazása 
0,395 0,281 0,371 -0,648 -0,334 

Áttekinthetőség 0,236 0,446 0,500 -0,514 -0,264 

Szerkesztés pontossága 
0,17 0,374 -0,064 -0,719 0,197 

Vonaltípusok alkalmazása 
0,245 0,736 0,071 0,291 0,463 

Láthatóság 0,504 0,712 -0,251 0,05 0,229 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.4.4. melléklet: A második főfeladathoz a) és a rekonstrukcióhoz b) szükséges tanult téri 

képességek faktorsúlyai 

 

Képességösszetevők  
Komponensek 

1 2 3 

Helyes tájolás 0,28 0,161 0,880 

Nézetek értelmezése 0,272 0,748 0,286 

Látható és takart 

élek felismerése 
0,846 0,249 -0,156 

Felülnézet 

megrajzolása 
0,649 0,373 -0,234 

Elölnézet 

megrajzolása 
0,743 0,224 0,103 

Oldalnézet 

megrajzolása 
0,624 0,451 -0,326 

Arányosság 0,609 -0,6 0,16 

Képzet 

megjelenítése 
0,698 -0,261 -0,118 

Pontosság 0,751 -0,404 0,124 

Vonaltípusok, 

vonalvastagságok 

alkalmazása 

0,807 -0,369 -0,027 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 

Tájolás 0,563 0,206 

Alapidom 

felismerése 
0,461 0,493 

Élek azonosítása 0,899 0,201 

Alapidom 

rekonstrukciója 
0,859 0,137 

Csonkolás 0,851 0,341 

Megoldási terv és 

végrehajtása 
0,869 0,31 

Képzet 

megjelenítése 
0,830 0,02 

Arányosság 0,744 -0,539 

Áttekinthetőség 0,742 -0,547 

Vonaltípusok 

alkalmazása 
0,728 -0,565 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 

 

a) Nézetek ábrázolásának faktorsúlyai                   b) Rekonstrukció faktorsúlyai 
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10.5. melléklet: A feltételezett téri képességkomponensek jelenlétének 

igazolása földmérés ágazatban 

10.5.1. melléklet: A faktoranalízis eredménye teljes tesztre vonatkozóan 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Szemlélési pontok 

azonosítása 
0,093 0,168 -0,333 0,46 0,184 -0,188 -0,156 0,58 

Térbeli pontok 

azonosítása térben 
0,402 0,168 -0,168 0,279 0,413 -0,051 0,538 0,159 

Térbeli pontok 

azonosítása síkon 
-0,168 0,207 -0,216 0,605 -0,179 -0,301 -0,033 -0,069 

Síkbeli pontok 

azonosítása térben 
-0,034 0,41 -0,239 0,508 0,256 0,13 0,024 -0,211 

Magasság érzékelése 
0,05 0,309 0,021 0,176 -0,296 -0,387 0,068 -0,581 

Egyértelmű jelölések 

alkalmazása 
0,012 0,086 -0,006 0,789 -0,034 0,418 -0,164 -0,042 

Feladat értelmezése 
-0,214 0,701 -0,426 0,075 0,075 -0,237 0,201 0,045 

Tér érzékelése 
-0,414 0,706 -0,317 -0,166 -0,188 -0,017 -0,122 0,058 

Tájolás értelmezése 
-0,517 0,639 -0,181 -0,089 0,168 0,289 -0,109 0,095 

Koordináták és tengelyek 

egymásnak való 

megfeleltetése 

-0,413 0,691 -0,413 -0,176 0,015 0,041 0,051 0,004 

Méretarány figyelembe 

vétele 
-0,372 0,534 -0,261 0,021 0,121 0,086 0,435 -0,32 

Koordináták ábrázolása 

alapsíkon 
-0,439 0,724 -0,366 -0,29 -0,093 0,029 -0,084 0,023 

Pontok magasságának 

értelmezése 
-0,466 0,749 -0,252 -0,129 0,034 0,134 -0,247 -0,003 

Pontok azonosítása a 

koordináta rendszer és 

vetületek között 

-0,462 0,635 0,447 0,137 -0,022 -0,092 0,023 0,099 

Látható élek azonosítása 
-0,557 0,572 0,574 0,101 0,042 -0,012 0,015 0,04 

Térelemek felismerése 
-0,476 0,564 0,585 0,086 0,068 -0,075 0,025 0,091 

Nem látható élek 

azonosítása 
-0,581 0,422 0,589 0,044 0,043 0,012 0,065 -0,025 
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Térbeli objektum 

megjelenítése 
-0,506 0,473 0,621 0,09 0,058 -0,069 0,103 0,035 

Ábrázolás pontossága 
-0,527 0,713 -0,311 -0,178 0,009 0,124 -0,126 -0,045 

Megfelelő vonaltípusok 

alkalmazása 
-0,508 0,49 0,339 0,029 -0,128 -0,009 -0,035 0,086 

Terepi objektumok 

felismerése 
0,728 0,491 0,147 -0,028 0,001 0,133 -0,165 -0,204 

Képek összeillesztése 
0,63 0,141 0,12 0,084 -0,494 0,103 0,017 0,186 

Feladat értelmezése 
0,507 0,361 -0,162 0,378 -0,075 0,276 -0,154 -0,164 

Járdák térképezése 
0,725 0,531 0,092 0,097 -0,261 -0,018 0,013 0,039 

Fák és bokrok térképezése 
0,642 0,503 0,135 -0,167 0,323 -0,084 -0,183 -0,141 

Egyéb tereptárgyak 

ábrázolása 
0,625 0,232 0,228 0,02 0,421 -0,21 -0,315 -0,078 

Kikövetkeztethető 

tereptárgyak ábrázolása 
0,634 0,448 0,065 -0,215 0,018 0,059 0,224 0,114 

Tereptárgyak egymáshoz 

való helyes viszonyának 

ábrázolása 

0,669 0,532 0,007 -0,023 -0,032 -0,229 0,019 0,081 

Térkép teljessége 
0,794 0,479 0,113 -0,107 0,069 -0,043 -0,155 0,005 

Rajz egyértelműsége 
0,64 0,558 -0,025 -0,132 -0,166 0,134 0,224 0,082 

Rajz áttekinthetősége 
0,644 0,51 -0,018 -0,038 -0,182 0,08 0,237 0,119 

Vonaltípusok alkalmazása 
0,386 0,634 -0,012 0,064 -0,331 -0,176 -0,081 0,108 

Jelkulcsok alkalmazása 
0,667 0,46 -0,05 -0,137 0,33 -0,205 -0,109 -0,069 

Feliratok alkalmazása 
0,565 0,217 0,345 -0,071 0,097 0,504 0,116 -0,049 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.5.2. melléklet: A térkép-terep azonos pontok azonosítása feladat faktoranalízise  

Képességösszetevők  

Komponensek 
 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 
 

1 2 3 

Szemlélési pontok 

azonosítása 
0,300 -0,390 

 

Szemlélési pontok 

azonosítása 
0,300 -0,390 0,108 

Térbeli pontok azonosítása 

térben 
0,207 -0,482 

 

Térbeli pontok 

azonosítása térben 
0,207 -0,482 0,650 

Térbeli pontok azonosítása 

síkon 
0,331 0,320 

 

Térbeli pontok 

azonosítása síkon 
0,331 0,320 -0,079 

Síkbeli pontok azonosítása 

térben 
0,342 0,059 

 

Síkbeli pontok 

azonosítása térben 
0,342 0,059 -0,282 

Magasság érzékelése 
0,125 0,634 

 

Magasság érzékelése 
0,125 0,634 0,647 

Egyértelmű jelölések 

alkalmazása 
0,334 0,033 

 

Egyértelmű jelölések 

alkalmazása 
0,334 0,033 -0,375 

              a) kényszerek nélkül,                                          b) előre megadott faktorszámmal 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.5.3. melléklet: A térbeli koordináták manipulálása feladat faktoranalízise 

 

Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 

Feladat értelmezése 
0,079 -0,153 

Tér érzékelése 
0,096 -0,136 

Tájolás értelmezése 
0,098 -0,080 

Koordináták és tengelyek egymásnak 

való megfeleltetése 
0,094 -0,167 

Méretarány figyelembe vétele 
0,075 -0,091 

Koordináták ábrázolása alapsíkon 
0,100 -0,160 

Pontok magasságának értelmezése 
0,104 -0,113 

Pontok azonosítása a koordináta 

rendszer és vetületek között 
0,094 0,158 

Látható élek azonosítása 
0,096 0,199 

Térelemek felismerése 

0,090 0,202 

Nem látható élek azonosítása 
0,085 0,205 

Térbeli objektum megjelenítése 
0,083 0,221 

Ábrázolás pontossága 
0,105 -0,132 

Megfelelő vonaltípusok alkalmazása 

0,085 0,110 

 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.5.4. melléklet: Térképezés feladat faktoranalízise  

Képességösszetevők  

Komponensek 
 

 Képességösszetevők 

Komponensek 

1 2 3 
 

1 2 3 4 

Terepi objektumok 

felismerése 
,894 -,131 ,111 

 

Terepi objektumok 

felismerése 
,894 -,131 ,111 ,223 

Képek összeillesztése ,610 ,361 ,425 
 

Képek összeillesztése ,610 ,361 ,425 ,086 

Feladat értelmezése ,600 ,197 -,187 
 

Feladat értelmezése ,600 ,197 -,187 ,706 

Járdák térképezése ,904 ,251 -,064 
 

Járdák térképezése ,904 ,251 -,064 ,034 

Fák és bokrok térképezése 
,826 -,377 -,165 

 

Fák és bokrok 

térképezése 
,826 -,377 -,165 -,010 

Egyéb tereptárgyak 

ábrázolása 
,657 -,600 -,095 

 

Egyéb tereptárgyak 

ábrázolása 
,657 -,600 -,095 ,056 

Kikövetkeztethető 

tereptárgyak ábrázolása 
,781 -,020 ,218 

 

Kikövetkeztethető 

tereptárgyak ábrázolása 
,781 -,020 ,218 -,216 

Tereptárgyak egymáshoz 

való helyes viszonyának 

ábrázolása 

,850 ,057 -,269 

 

Tereptárgyak egymáshoz 

való helyes viszonyának 

ábrázolása 

,850 ,057 -,269 -,192 

Térkép teljessége ,936 -,163 -,001 
 

Térkép teljessége ,936 -,163 -,001 -,033 

Rajz egyértelműsége 
,845 ,268 ,084 

 

Rajz egyértelműsége 
,845 ,268 ,084 -,219 

Rajz áttekinthetősége ,814 ,349 -,015 
 

Rajz áttekinthetősége ,814 ,349 -,015 -,180 

Vonaltípusok alkalmazása 
,681 ,374 -,430 

 

Vonaltípusok 

alkalmazása 
,681 ,374 -,430 -,042 

Jelkulcsok alkalmazása ,798 -,379 -,131 
 

Jelkulcsok alkalmazása ,798 -,379 -,131 -,082 

Feliratok alkalmazása 
,619 -,139 ,661 

 

Feliratok alkalmazása 
,619 -,139 ,661 ,089 

 

                  a) kényszerek nélkül,                                              b) előre megadott faktorszámmal 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.6. melléklet: A 2018-ban felvett téri képességekre vonatkozó mérési 

eredmények kiértékelése 

10.6.1. melléklet: Korrelációs együtthatók táblázatai 
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Monge-féle 

feladat 
1 0,121 0,139 ,404* 

 

Monge-féle 

feladat 
1 -0,013 -0,338 ,619** 

Nézetek 

ábrázolása 
0,121 1 ,499* ,821** 

 

Nézetek 

ábrázolása 
-0,013 1 0,324 ,634** 

Rekonstruk

ciós feladat 
0,139 ,499* 1 ,849** 

 

Rekonstruk

ciós feladat 
-0,338 0,324 1 ,396* 

Tanult téri 

képességek 

összessége 

,404* ,821** ,849** 1 

 

Tanult téri 

képességek 

összessége 

,619** ,634** ,396* 1 

 

9. osztály magasépítő    11. osztály magasépítő 
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Monge-féle 

feladat 
1 0,083 0,106 0,522 

 

Monge-féle 

feladat 
1 0,178 -0,187 ,491** 

Nézetek 

ábrázolása 
0,083 1 ,869** ,866** 

 

Nézetek 

ábrázolása 
0,178 1 0,115 ,732** 

Rekonstrukciós 

feladat 
0,106 ,869** 1 ,874** 

 

Rekonstrukciós 

feladat 
-0,187 0,115 1 ,570** 

Tanult téri 

képességek 

összessége 

0,522 ,866** ,874** 1 

 

Tanult téri 

képességek 

összessége 

,491** ,732** ,570** 1 

 10. osztály vizsgálati csoport   10. osztály kontrollcsoport 
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10.6.2. melléklet: Csoportok közötti különbségek kimutatása 

 

 Négyzetösszeg 

szabadság

-fok 

Négyzetes 

átlag F 

Szignifi-

kancia 

Monge féle 

ábrázolás 

2018 

Csoportok közötti 1357,590 3 452,530 6,321 ,001 

Csoporton belüi 6873,250 96 71,596   

Összesen 8230,840 99    

Nézetek 

ábrázolása 

2018 

Csoportok közötti 163,267 3 54,422 1,035 ,381 

Csoporton belüi 5047,723 96 52,580   

Összesen 5210,990 99    

rekonstrukció 

2018 

Csoportok közötti 593,611 3 197,870 3,423 ,020 

Csoporton belüi 5491,804 95 57,808   

Összesen 6085,414 98    

       

a) 2018 évi mérési adatokra vonatkozóan 

  Négyzetösszeg 
szabadság-

fok 
Négyzetes 

átlag F 
Szignifi-
kancia 

Monge féle ábrázolás 
eredményei 2017 

Csoportok 
közötti 1140,205 1 1140,205 9,526 ,004 

Csoporton belüi 
4787,629 40 119,691     

Összesen 5927,833 41       

Térbeli objektum 
nézeteinek előállítása 
2017 

Csoportok 
közötti 121,496 1 121,496 2,149 ,150 

Csoporton belüi 
2261,480 40 56,537     

Összesen 2382,976 41       

Nézetek alapján történő 
térbeli ábrázolás 2017 

Csoportok 
közötti ,607 1 ,607 ,007 ,933 

Csoporton belüi 
3412,727 40 85,318     

Összesen 3413,333 41       

Monge féle ábrázolás 
eredményei 2018 

Csoportok 
közötti 294,384 1 294,384 6,602 ,014 

Csoporton belüi 1783,735 40 44,593     

Összesen 2078,119 41       

Térbeli objektum 
nézeteinek előállítása 
2018 

Csoportok 
közötti 

13,306 1 13,306 ,254 ,617 

Csoporton belüi 2099,480 40 52,487     

Összesen 2112,786 41       

Nézetek alapján történő 
térbeli ábrázolás 2018 

Csoportok 
közötti 30,079 1 30,079 ,564 ,457 

Csoporton belüi 2078,165 39 53,286     

Összesen 2108,244 40       

b) a 2017 és 2018 évi adatok összehasonlítására vonatkozóan 
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10.7. melléklet: A 2019-ben felvett téri képességekre vonatkozó mérési 

eredmények kiértékelése 

10.7.1. melléklet: Rotáció nélküli faktoranalízis eredménye 

 

  

Component 

1 2 3 4 5 6 

Képek tartalmának 
felismerése ,436 -,014 -,268 ,522 ,547 -,169 

Képek tartalmának 
felismerése ,436 -,014 -,268 ,522 ,547 -,169 

Térelemek felismerése 
,620 -,365 -,001 ,033 -,384 ,136 

Térelemek kapcsolata ,715 -,558 -,043 -,178 -,020 -,073 

Fedőegyenes v. segédsík 
alkalmazása 

,683 -,489 -,087 ,198 ,112 ,245 

Megoldási stratégia 
kidolgozása ,378 -,337 -,065 ,445 ,152 ,569 

Metszéspontok kiválasztása ,671 -,487 ,012 ,098 ,261 ,135 

Segédsík másik képének 
szerkesztése 

,553 -,579 ,059 ,209 ,244 ,353 

Döféspont szerkesztése 
,622 -,615 ,033 ,203 -,358 -,019 

Döféspont másik képének 
szerkesztése ,639 -,562 ,037 ,153 -,343 -,185 

Sík és egyenes fedésponjai 
második képen ,660 -,518 ,174 -,002 -,127 -,228 

Sík és egyenes fedéspontjai 
első képen ,677 -,415 ,007 ,167 -,419 -,122 

Kölcsönös helyzet első 
képen ,401 -,316 ,281 -,150 ,293 -,395 

Kölcsönös helyzet második 
képen 

,473 -,207 ,056 -,556 ,486 -,050 

Döféspont figyelembevétele 
kölcsönös helyzet 
megállapításakor 

,733 -,619 ,024 -,179 -,023 -,058 

Helyes tájolás ,378 ,559 ,487 ,089 ,004 ,127 

Nézetek értelmezése ,468 ,404 ,628 -,039 ,119 -,120 

Látható és takart élek 
felismerése ,380 ,506 ,324 ,218 ,029 ,072 

Felülnézet megrajzolása ,401 ,343 ,663 ,057 -,030 -,109 

Elölnézet megrajzolása ,431 ,507 ,311 -,215 ,109 ,128 

Oldalnézet megrajzolása ,610 ,378 ,500 ,046 ,066 -,005 

Arányosság ,401 ,398 ,549 -,151 -,100 ,202 

Képzet megjelenítése ,490 ,290 ,301 -,303 -,076 ,178 

Tájolás ,737 ,455 -,232 -,159 -,030 -,078 

Alapidom felismerése ,618 ,572 -,454 -,011 -,136 -,001 

Élek azonosítása ,693 ,503 -,416 -,107 -,047 ,002 

Alapidom rekonstrukciója ,639 ,526 -,378 -,125 -,091 -,018 
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Csonkolás ,635 ,578 -,282 -,153 ,045 ,061 

Megoldási terv és 
végrehajtása ,429 ,650 -,299 ,085 -,085 -,049 

Képzet megjelenítése ,594 ,516 -,415 -,213 -,053 ,159 

Arányosság ,626 ,331 -,288 -,197 ,017 ,332 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 

 

10.7.2. melléklet: Faktoranalízis eredmények feladatonként 

 

  

Component 

1 2 3 4 5 

Képek tartalmának 
felismerése ,366 ,752 ,334 -,141 -,381 

Képek tartalmának 
felismerése 

,366 ,752 ,334 -,141 -,381 

Térelemek felismerése ,713 -,024 -,369 ,096 ,001 

Térelemek kapcsolata ,904 -,175 ,067 ,061 -,048 

Fedőegyenes v. segédsík 
alkalmazása ,842 ,193 ,034 -,230 ,258 

Megoldási stratégia 
kidolgozása 

,515 ,392 -,042 -,469 ,471 

Metszéspontok kiválasztása ,827 ,153 ,196 -,114 ,087 

Segédsík másik képének 
szerkesztése ,795 ,169 ,124 -,232 ,408 

Döféspont szerkesztése ,874 -,039 -,398 -,111 -,106 

Döféspont másik képének 
szerkesztése ,854 -,062 -,356 ,010 -,153 

Sík és egyenes fedésponjai 
második képen 

,843 -,083 -,111 ,187 -,192 

Sík és egyenes fedéspontjai 
első képen 

,790 ,015 -,444 ,087 -,083 

Kölcsönös helyzet első képen 
,514 -,055 ,319 ,266 -,260 

Kölcsönös helyzet második 
képen ,492 -,232 ,660 ,351 ,188 

Döféspont figyelembevétele 
kölcsönös helyzet 
megállapításakor 

,955 -,196 ,056 ,081 -,015 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 

 

a)  Monge-féle feladat faktoranalízise 
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 Képességösszetevő 

Komponens 

1 2 

Helyes tájolás ,814 -,110 

Nézetek értelmezése ,858 -,082 

Látható és takart 
élek felismerése 

,720 ,187 

Felülnézet 
megrajzolása 

,770 -,233 

Elölnézet 
megrajzolása 

,753 -,152 

Oldalnézet 
megrajzolása 

,872 -,019 

Arányosság ,773 -,392 

Képzet 
megjelenítése ,625 -,171 

 

 Képességösszetevő 

Komponens 

1 

Tájolás 

,891 

Alapidom 
felismerése ,948 

Élek azonosítása ,967 

Alapidom 
rekonstrukciója ,925 

Csonkolás ,915 

Megoldási terv és 
végrehajtása ,785 

Képzet 
megjelenítése ,916 

Arányosság 
,788 

b) Nézetek ábrázolása    c) Rekonstrukció 

 

Jelmagyarázat: 

Szürke mezővel jelöltem a faktorba sorolás alapját képező értékeket. 
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10.7.3. melléklet: Korrelációs együtthatók táblázatai 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Vizsgálati csoport 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Kontrollcsoport 
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Monge-féle 

feladat 
1,000 0,127 0,240 

Nézetek 

ábrázolása 
0,127 1,000 0,244 

Rekonstrukciós 

feladat 
0,240 0,244 1,000 
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Monge-féle 

feladat 
1,000 0,248 -0,123 

Nézetek 

ábrázolása 
0,248 1,000 ,704* 

Rekonstrukciós 

feladat 
-0,123 ,704* 1,000 
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10.7.4. melléklet: A 2017-2019 közötti eredmények korrelációs táblázata 

  

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2017 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2017 

Nézetek 

alapján 

történő 

térbeli 

ábrázolás 

2017 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2018 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2018 

Nézetek 

alapján 

történő 

térbeli 

ábrázolás 

2018 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2019 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2019 

Nézetek 

alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 

2019 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 2017 

1 ,048 ,789* -,522 ,531 ,435 -,405 ,265 ,522 

Térbeli objektum 

nézeteinek 

előállítása 2017 

,048 1 ,523 -,240 -,177 -,003 -,457 ,122 ,426 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2017 

,789* ,523 1 -,566 ,421 ,369 -,437 ,473 ,723* 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 2018 

-,522 -,240 -,566 1 ,057 ,083 ,388 -,355 -,499 

Térbeli objektum 

nézeteinek 

előállítása 2018 

,531 -,177 ,421 ,057 1 ,928** -,095 ,264 ,471 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2018 

,435 -,003 ,369 ,083 ,928** 1 -,352 ,139 ,382 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 2019 

-,405 -,457 -,437 ,388 -,095 -,352 1 ,248 -,123 

Térbeli objektum 

nézeteinek 

előállítása 2019 

,265 ,122 ,473 -,355 ,264 ,139 ,248 1 ,704* 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2019 

,522 ,426 ,723* -,499 ,471 ,382 -,123 ,704* 1 

a) Vizsgálati csoport 2017-2019 közötti eredményeinek korrelációs mátrixa 
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Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2017 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2017 

Nézetek 

alapján 

történő 

térbeli 

ábrázolás 

2017 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2018 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2018 

Nézetek 

alapján 

történő 

térbeli 

ábrázolás 

2018 

Monge féle 

ábrázolás 

eredményei 

2019 

Térbeli 

objektum 

nézeteinek 

előállítása 

2019 

Nézetek 

alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 

2019 

Monge féle ábrázolás 

eredményei 2017 
1 ,105 ,358 -,124 -,041 ,152 ,434* ,219 ,260 

Térbeli objektum 

nézeteinek előállítása 

2017 

,105 1 ,463* -,559** ,006 ,373 ,280 ,026 ,521** 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2017 

,358 ,463* 1 -,493* ,015 ,436* ,490* -,019 ,440* 

Monge féle ábrázolás 

eredményei 2018 
-,124 -,559** -,493* 1 ,222 -,242 -,118 ,174 -,268 

Térbeli objektum 

nézeteinek előállítása 

2018 

-,041 ,006 ,015 ,222 1 ,142 ,020 ,312 ,149 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2018 

,152 ,373 ,436* -,242 ,142 1 ,360 ,070 ,385 

Monge féle ábrázolás 

eredményei 2019 
,434* ,280 ,490* -,118 ,020 ,360 1 ,127 ,240 

Térbeli objektum 

nézeteinek előállítása 

2019 

,219 ,026 -,019 ,174 ,312 ,070 ,127 1 ,244 

Nézetek alapján 

történő térbeli 

ábrázolás 2019 

,260 ,521** ,440* -,268 ,149 ,385 ,240 ,244 1 

 

b) Kontrollcsoport 2017-2019 közötti eredményeinek korrelációs mátrixa 
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10.7.5. melléklet: Csoportok közötti különbségek kimutatása 2019-es mérési eredmények 

bevonásával 

ANOVA 

  Négyzetösszeg 
szabadság-

fok 
Négyzetes 

átlag F 
Szignifi-
kancia 

Monge féle 
ábrázolás 
eredményei 
2017 

Csoportok 
közötti 1396,572 1 1396,572 17,603 ,000 

Csoporton 
belüli 2618,171 33 79,339     

Összesen 4014,743 34       

Térbeli 
objektum 
nézeteinek 
előállítása 
2017 

Csoportok 
közötti 21,436 1 21,436 ,370 ,547 

Csoporton 
belüli 1910,107 33 57,882     

Összesen 1931,543 34       

Nézetek 
alapján történő 
térbeli 
ábrázolás 2017 

Csoportok 
közötti 4,454 1 4,454 ,051 ,822 

Csoporton 
belüli 2866,517 33 86,864     

Összesen 2870,971 34       

Monge féle 
ábrázolás 
eredményei 
2018 

Csoportok 
közötti 208,258 1 208,258 4,061 ,052 

Csoporton 
belüli 1692,427 33 51,286     

Összesen 1900,686 34       

Térbeli 
objektum 
nézeteinek 
előállítása 
2018 

Csoportok 
közötti ,215 1 ,215 ,004 ,950 

Csoporton 
belüli 1809,385 33 54,830     

Összesen 1809,600 34       

Nézetek 
alapján történő 
térbeli 
ábrázolás 2018 

Csoportok 
közötti 6,915 1 6,915 ,114 ,737 

Csoporton 
belüli 1935,556 32 60,486     

Összesen 1942,471 33       

Monge féle 
ábrázolás 
eredményei 
2019 

Csoportok 
közötti 2735,200 1 2735,200 84,551 ,000 

Csoporton 
belüli 1067,543 33 32,350     

Összesen 3802,743 34       

Térbeli 
objektum 
nézeteinek 
előállítása 
2019 

Csoportok 
közötti 2,292 1 2,292 ,054 ,818 

Csoporton 
belüli 1407,594 33 42,654     

Összesen 1409,886 34       

Nézetek 
alapján történő 
térbeli 
ábrázolás 2019 

Csoportok 
közötti 88,841 1 88,841 1,279 ,266 

Csoporton 
belüli 2291,902 33 69,452     

Összesen 2380,743 34       
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10.8. melléklet: A bementi gondolkodásméréshez használt feladatlap 
 

A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 

A mérés adatlapja: 

Iskolák: 

Vizsgálati csoport:  

Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma 9. C osztály építőipar (20 fő) 

és földmérés (17 fő) ágazatok 

Kontrollcsoport:  

Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma 9. C osztály építőipar (30 fő) 

ágazat 

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma 9.  

osztály földmérés ágazat (15 fő) 

Időpont:  

 2017. május-június hónap 

A mérőeszközcsomag készítője:  

 Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda 

Témakör: 

 A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata. Meglévő kompetenciák vizsgálata 

A mérés célja:  

A 9. osztályos különböző ágazatban (építőipar, földmérés) tanulók kezdeti 

problémamegoldó gondolkodásának vizsgálata, mely a későbbiekben kiegészül 

a szakma sajátosságainak megfelelő szakmai problémákkal. Az első fázisban a 

problémamegoldó gondolkodás vizsgálat történik.  

A változatok száma:  

 1 db 

Javítókulcs:  

 Problémákra bontott 

Terjedelem: 

 Feladatszám: 3 db 

 Rendszerezés: 1 feladat  

 Problémák száma: 2 feladat 

 Oldalszám: 2 oldal 

Tiszta megoldási idő:  
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 45 perc (1 tanóra) melyből a tiszta kidolgozási idő 35 perc 

 

Utasítás a mérést végzőnek:  

 A feladat megoldására 35 perc tiszta kidolgozási időt kell biztosítani. Az 

utasításokat a többletidőben kell a tanulóknak közvetíteni. A feladatmegoldás 

közben tanári instrukció, tanulói kérdésekre válasz nem adható. Biztosítani kell, 

hogy a tanulók a feladatot önállóan oldják meg, lehetőség szerint egy üres hely 

maradjon közöttük. A feladatmegoldás során használható eszközök: toll, ceruza, 

színes ceruzák és tollak (kivéve a piros és a zöld szín), számológép. Hibajavító 

roller és toll nem használható! A feladatmegoldást a feladatlapra vagy az 

intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapra kell készíteni. A tanulók minden lapot 

adjanak be, még azokat is, melyeket piszkozatnak szánnak, de ezt egyértelműen 

jelöljék. A feladatlapra írják fel a nevüket, de erre csak azért van szükség, hogy a 

továbbiakban az egyéni fejlődés is mérhető legyen, az sehol sem fog megjelenni.  

Utasítások a tanulók számára:  

A feladatlapra írják fel a nevüket, de az csak a további egyéni fejlődés méréséhez 

szükséges. Minden tanuló önállóan dolgozza ki a problémák megoldásait. 

Használható eszközök: toll, ceruza, színes ceruzák és tollak (kivéve a piros és a 

zöld szín), számológép. Hibajavító roller és toll nem használható! Csak a 

feladatlapon és az intézmény pecsétjével ellátott pótlapon dolgozhatnak. A 

megoldás során a javítás egyértelmű legyen és minden lapot be kell adni a mérés 

végén. A probléma kidolgozására 35 perc tiszta megoldási idő áll rendelkezésre. 

A feladat megoldásával és értelmezésével kapcsolatban nem tehetnek fel a mérést 

végzőnek kérdéseket. 
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A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 

Ön a Gamma futárszolgálat alkalmazottja. Feladatai közé tartozik a futárok napi 

útvonaltervének összeállítása. A vállalkozás 3 futárt alkalmaz, akik a következő 

gépjárműveket használják:  

Futár A használt autó típusa Teherbírás 

Kiss János Kicsi Autó 500 kg 

Nagy Béla Picike Autó 650 kg 

Arany Aladár Aprócska Autó 450 kg 

 

A következő munkanapra az alábbi megrendelések érkeztek: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Cserepes Etel 

Címezett: Földes Iván 

Honnan: G város 

Hova: D város 

Csomag súlya: 210 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Keserű Géza 

Címezett: Édes János 

Honnan: B város 

Hova: G város 

Csomag súlya: 340 kg 
Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Huszár Piroska 

Címezett: Lovas Pál 

Honnan: A város 

Hova: D város 

Csomag súlya: 140 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Nagy Katalin 

Címezett: Nagy Péter 

Honnan: C város 

Hova: A város 

Csomag súlya: 130 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Szép Aranka 

Címezett: Szép Ilonka 

Honnan: F város 

Hova: A város 

Csomag súlya: 90 kg 
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1. feladat: Rendszerezze a megrendelésekre vonatkozó információkat az alábbi 

táblázat segítségével.  

 

Sorszám Induló 

állomás 

Célállomás Csomag 

súlya 

Címzett Legrövidebb 

távolság 

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

 

     

 

2. feladat: Állítsa össze az Aprócska Autó sofőrjének a teherbírás alapján a legjobb 

kihasználtságú útvonalat! (A lehető legtöbb csomagot szállítsa, de nem szükséges, 

hogy minden csomagot Ő szállítson ki.) Rajzolja be az útvonalát a térképre is! 

 

3. feladat: Ezen az útvonalon vállalhat-e a sofőr újabb fuvart, ha csak napi 6 órán 

keresztül fuvarozhat (nem tartozik ebbe bele a telephelyre való visszaút 

időtartama). A sofőr átlagosan 1 óra alatt 90 km-t tesz meg, a le- és felrakodás 

pedig további 20-20 percet vesz igénybe minden állomáson. 
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Egy lehetséges megoldása: 

A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 

A mérés adatlapja: 

Iskolák: 

Vizsgálati csoport:  

Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma 9. C osztály építőipar (20 fő) 

és földmérés (17 fő) ágazatok 

Kontroll csoport:  

Székesfehérvári SZC Jáky József Szakgimnáziuma 9. C osztály építőipar (30 fő) 

ágazat 

Pécsi SZC Pollack Mihály Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma    

osztály földmérés ágazat 

Időpont:  

 2017. május-június hónap 

A mérőeszközcsomag készítője:  

 Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda 

Témakör: 

 A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata. Meglévő kompetenciák vizsgálata 

A mérés célja:  

A 9. osztályos különböző ágazatban (építőipar, földmérés) tanulók kezdeti 

problémamegoldó gondolkodásának vizsgálata, mely a későbbiekben kiegészül 

a szakma sajátosságainak megfelelő szakmai problémákkal. Az első fázisban a 

problémamegoldás és a rendszerezőképesség vizsgálata történik meg. A cél a 

meglévő kompetenciák mérése is: szövegértés, precizitás, döntésképesség, 

logikus gondolkodás, és következetes munkavégzés.  

A változatok száma:  

 1 változat készül 

Javítókulcs:  

 Problémákra bontott 

Terjedelem: 

 Feladatszám: 3 db 

 Rendszerezés: 1 feladat  

 Problémák száma: 2 feladat 

 Oldalszám: 2 oldal 
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Tiszta megoldási idő:  

 35 perc 

Utasítás a mérést végzőnek:  

 A feladat megoldására 35 perc tiszta kidolgozási időt kell biztosítani. Az 

utasításokat a többletidőben kell a tanulóknak közvetíteni. A feladatmegoldás 

közben tanári instrukció, tanulói kérdésekre válasz nem adható. Biztosítani kell, 

hogy a tanulók a feladatot önállóan oldják meg, lehetőség szerint egy üres hely 

maradjon közöttük. A feladatmegoldás során használható eszközök: toll, ceruza, 

színes ceruzák és tollak (kivéve a piros és a zöld szín), számológép. A 

feladatmegoldást a feladatlapra vagy az intézmény bélyegzőjével ellátott pótlapra 

kell készíteni. A tanulók minden lapot adjanak be, még azokat is, melyeket 

piszkozatnak szánnak, de ezt egyértelműen jelöljék. A feladatlapra írják fel a 

nevüket, de erre csak azért van szükség, hogy a továbbiakban az egyéni fejlődés 

is mérhető legyen, az sehol sem fog megjelenni.  

Utasítások a tanulók számára:  

A feladatlapra írják fel a nevüket, de az csak a további egyéni fejlődés méréséhez 

szükséges. Minden tanuló önállóan dolgozza ki a problémák megoldásait. 

Használható eszközök: toll, ceruza, színes ceruzák és tollak (kivéve a piros és a 

zöld szín), számológép. Csak a feladatlapon és az intézmény pecsétjével ellátott 

pótlapon dolgozhatnak. A megoldás során a javítás egyértelmű legyen és minden 

lapot be kell adni a mérés végén. A probléma kidolgozására 35 perc tiszta 

megoldási idő áll rendelkezésre. A feladat megoldásával és értelmezésével 

kapcsolatban nem tehetnek fel a mérést végzőnek kérdéseket. 

 

A problémamegoldó gondolkodás vizsgálata 

Ön a Gamma futárszolgálat alkalmazottja. Feladatai közé tartozik a futárok napi 

útvonaltervének összeállítása. A vállalkozás 3 futárt alkalmaz, akik a következő 

gépjárműveket használják:  

Futár A használt autó típusa Teherbírás 

Kiss János Kicsi Autó 500 kg 

Nagy Béla Picike Autó 650 kg 

Arany Aladár Aprócska Autó 450 kg 

 

A következő munkanapra az alábbi megrendelések érkeztek: 
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Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Cserepes Etel 

Címezett: Földes Iván 

Honnan: G város 

Hova: D város 

Csomag súlya: 210 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Keserű Géza 

Címezett: Édes János 

Honnan: B város 

Hova: G város 

Csomag súlya: 340 kg 
Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Huszár Piroska 

Címezett: Lovas Pál 

Honnan: A város 

Hova: D város 

Csomag súlya: 140 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Nagy Katalin 

Címezett: Nagy Péter 

Honnan: C város 

Hova: A város 

Csomag súlya: 130 kg 

Megrendelőlap 

csomagszállításra 

Megrendelő: Szép Aranka 

Címezett: Szép Ilonka 

Honnan: F város 

Hova: A város 

Csomag súlya: 90 kg 



271 

 

1. feladat: Rendszerezze a megrendelésekre vonatkozó információkat az alábbi 

táblázat segítségével.  

 

Sorszám Induló 

állomás 

Célállomás Csomag 

súlya 

Címzett Legrövidebb 

távolság 

1 F A 90 kg Szép Ilonka 179 km 

2 G D 210 kg Földes Iván 82 km 

3 C A 130 kg Nagy Péter 89 km 

4 B G 340 kg Édes János 112 km 

5 A D 140 kg Lovas Pál 79 km 

 

Kódolás:  3-as kód: Hibátlanul töltötte ki a táblázatot 

  2-es kód: Nem írta be a távolságokat 

  1-es kód: Felcserélt két adatot 

  0-ás kód: Minden más válasz 

  9-es kód: Nincs válasz 

 

2. feladat: Állítsa össze az Aprócska Autó sofőrjének a teherbírás alapján a legjobb 

kihasználtságú útvonalat! (A lehető legtöbb csomagot szállítsa, de nem szükséges, 

hogy minden csomagot Ő szállítson ki.) Rajzolja be az útvonalát a térképre is! 

Telephely  G város 210 kg 

  H város 210 kg + 90 kg = 300 kg 

  C város 300 kg + 130 kg = 430 kg 

  A város 430 kg – 220 kg + 140 kg = 350 kg 

  D város 350 kg – 350 kg = 0 kg. Az autó nem szállít rakományt. 

Kódolás: 3-as kód: Hibátlan válasz 

  2-es kód: A válaszban egy eltérés van 

  0-ás kód: Minden más válasz 

  9-es kód: Nincs válasz 

 

3. feladat: Ezen az útvonalon vállalhat-e a sofőr újabb fuvart, ha csak napi 6 órán 

keresztül fuvarozhat (nem tartozik ebbe bele a telephelyre való visszaút 

időtartama). A sofőr átlagosan 1 óra alatt 90 km-t tesz meg, a le- és felrakodás 

pedig további 20-20 percet vesz igénybe minden állomáson. 

A javításnál a tanuló előző feladatára adott válaszát kell figyelembe venni, ezért ettől 

eltérő más válaszok is előfordulhatnak. 

A megtett út: 30 km + 50 km + 40 km + 70 km + 40 km + 2x49 km + 30 km = 358 km 

Ezt az útvonalat 4 óra alatt teszi meg, a rakodások összesen 2 órát 

vesznek igénybe. 

Nem vállalhat a sofőr aznap több szállítási feladatot. 

Kódolás: 3-as kód: Hibátlan válasz 

  2-es kód: A válaszban egyetlen számolási hiba van 

  0-ás kód: Minden más válasz 

  9-es kód: Nincs válasz 
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10.9. melléklet: A gondolkodási képességmérések eredményei 
 

10.9.1. melléklet: A bemeneti gondolkodási képességek összetevőinek meghatározása 
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10.9.2. melléklet: Kumulált gyakorisági eloszlások grafikonjai 

 

 

a) Földmérés vizsgálati csoport kumulált gyakorisági eloszlásai 

 

 

b) Földmérés kontrollcsoport kumulált gyakorisági eloszlásai 

 

,00 5,00 7,00 8,00 10,00 11,00 14,00 15,00

Téri ismeretek kumulált
gyakorisága %

28,6 35,7 50,0 57,1 64,3 71,4 78,6 85,7 92,9 100,0

Analógiás gondolkodás
kumulált gyakorisága %

7,1 14,3 35,7 42,9 50,0 78,6 100,0

Induktív gondolkodás kumulált
gyakorisága %

35,7 50,0 57,1 64,3 71,4 78,6 100,0

Problémamegoldás kumulált
gyakorisága %

7,1 21,4 42,9 64,3 78,6 85,7 100,0
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,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00

Téri ismeretek kumulált
gyakorisága %

37,5 75,0 87,5 100,0

Analógiás gondolkodás
kumulált gyakorisága %

12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 100,0

Induktív gondolkodás
kumulált gyakorisága %

75,0 87,5 100,0

Problémamegoldás
kumulált gyakorisága %

12,5 25,0 37,5 50,0 62,5 87,5 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

K
u

m
u

lá
lt

 g
ya

ko
ri

sá
gi

el
o

sz
lá

s 
(%

)



274 

 

 

c) Építőipar vizsgálati csoport kumulált gyakorisági eloszlása 

 

d) Építőipar kontrollcsoport kumulált gyakorisági eloszlásai 
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0

Téri ismeretek kumulált
gyakorisága %

26,3 47,4 68,4 73,7 100,0

Analógiás gondolkodás
kumulált gyakorisága %

5,3 10,5 15,8 21,1 31,6 36,8 42,1 47,4 52,6 100,0

Induktív gondolkodás kumulált
gyakorisága %

36,8 47,4 63,2 73,7 78,9 84,2 100,0

Problémamegoldás kumulált
gyakorisága %

10,5 15,8 36,8 63,2 78,9 100,0
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,00 1,00 2,00 3,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00

Téri ismeretek kumulált
gyakorisága %

21,9 31,3 46,9 50,0 68,8 75,0 87,5 96,9 100,0

Analógiás gondolkodás
kumulált gyakorisága %

3,1 12,5 18,8 21,9 28,1 37,5 59,4 100,0

Indiktív gondolkodás
kumulált gyakorisága %

50,0 56,3 59,4 62,5 68,8 71,9 96,9 100,0

Problémamegoldás
kumulált gyakorisága %

6,3 9,4 21,9 34,4 62,5 65,6 84,4 96,9 100,0
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10.9.3. melléklet: Korrelációs mátrixok a vizsgált csoportokra vonatkozóan 

 

  

Téri 

ismeretek 

Analógiás 

gondolkodás 

Induktív 

gondolkodás 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

Téri 

ismeretek 
1 ,170 ,530 ,602* 

Analógiás 

gondolkodás 
,170 1 ,037 ,257 

Induktív 

gondolkodás 
,530 ,037 1 -,046 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

,602* ,257 -,046 1 

a) Földmérés vizsgálati csoport 

 

 

Téri 

ismeretek 

Analógiás 

gondolkodás 

Induktív 

gondolkodás 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

Téri 

ismeretek 
1 ,490 ,723* ,068 

Analógiás 

gondolkodás 
,490 1 ,447 ,183 

Induktív 

gondolkodás 
,723* ,447 1 -,082 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

,068 ,183 -,082 1 

b) Földmérés kontrollcsoport 
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Téri 

ismeretek 

Analógiás 

gondolkodás 

Induktív 

gondolkodás 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

Téri 

ismeretek 
1 ,287 ,624** ,412 

Analógiás 

gondolkodás 
,287 1 -,001 -,232 

Induktív 

gondolkodás 
,624** -,001 1 ,231 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

,412 -,232 ,231 1 

c) Építőipar vizsgálati csoport 

 

Téri 

ismeretek 

Analógiás 

gondolkodás 

Induktív 

gondolkodás 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

Téri 

ismeretek 
1 ,175 ,700** ,216 

Analógiás 

gondolkodás 
,175 1 ,236 ,055 

Induktív 

gondolkodás 
,700** ,236 1 ,138 

Probléma-

megoldó 

gondolkodás 

,216 ,055 ,138 1 

d) Építőipar kontrollcsoport 
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10.10. melléklet: A 10. évfolyamon történt mérési eredmények 

feldolgozása 
 

10.10.1. melléklet: A méréshez használt feladatsorok 

 

Komplex szakmai gondolkodás összetevőinek mérése 

földmérés ágazat 

 
1. Határozza meg, hogy mennyi festéket kell rendelni a feladat szerint! 

 
 

2. Olvassa el az alábbi állításokat és jelölje meg a helyes következtetést! 

a) Minden madár állat. Minden csirke madár. 

a. Minden csirke állat 

b. Egy csirke sem állat 

c. Néhány csirke állat 

d. Néhány csirke nem állat 

e. Nincs valós következtetés 

b) Minden alma gyümölcs. Néhány rovar gyümölcsöt eszik. 

a. Minden rovar eszik gyümölcsöt 

b. A rovarok nem esznek gyümölcsöt 

c. A legtöbb rovar gyümölcsöt eszik.  

d. Néhány rovar nem eszik gyümölcsöt 

e. Nincs valós következtetés 
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c) Néhány oroszlán fogságban él. Minden oroszlán macska. 

a. Minden macska fogságban él 

b. Egy macska sem él fogságban 

c. Néhány macska él fogságban 

d. A legtöbb macska nem él fogságban 

e. Nincs valós következtetés 

3. Állapítsa meg, melyik ábra illik az üres négyzetbe! 

 
 

 

4. Melyik szám, kifejezés vagy alakzat illik a kipontozott helyre? 

a) műszertalp – talpcsavar : műszerláb – taposósaru : alhidádé - …………….  

b) szintezőléc – saru : vasfiguráns – kitűzőrúd : műszerláb : ……………………… 

c) 64 – 8 : 36 - …………………. 

d) tábla – kréta : számítógép - …………… 

 

5. Válassza ki a félkövér betűtípussal szedett fogalompárhoz illeszthető 

szókapcsolatot! A lehetséges válaszok közül húzza alá a megfelelőt! 

Példa: kutya – emlős : gólya – madár 

 

a) Terület – hektár: mérés – számítás; grafikus – numerikus; hossz – méter; 

szintezés – szögmérés 
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b) széles – keskeny: meredek – lankás; szintvonal – kótált pont; topográfiai térkép 

– pillacsíkos ábrázolás; 

c) almafa – alma: gesztenye - gesztenyemassza, tölgyfa – makk; virág - rózsa, levél 

– e-mail,  

d) Győz – veszít: szeret – kedves; száj – beszél; anya – nagymama; előtt – mögött 

e) Teodolit – iránymérés: planiméter – koordináta; teodolit – szögmérés; 

szintezőműszer – szintezőléc; mérőszalag – távmérés 

 

6. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat és válassza azt a következtetést, 

amely biztosan igaz! 

a) Mária otthon ArchiCad tervezőszoftverrel készíti el a házi feladatait. Minden 

építészhallgató rendelkezik laptoppal. A legtöbb építészhallgató számítógépén 

megtalálható az ArchiCad program.  

a. Mária építészhallgató 

b. Mária szeret tervező szoftverrel dolgozni 

c. Mária valószínűleg építészhallgató 

d. Mária megvásárolta a tervezőszoftvert 

 

b) A tervezett parkoló burkolata 2,5%-os lejtésű. A kivitelezés befejeztével a 

szintezés során a földmérők 1.8 %-os lejtést állapítottak meg. A szabvány szerint 

a parkoló minimális lejtése 2%.  

a. A parkoló kivitelezésekor nem jól készítették el a lejtbetont. 

b. A parkoló egyes részein valószínűleg nem folyik majd el megfelelően a 

csapadékvíz. 

c. A szintezést végző személyi hibával terhelte a mérést.  

d. Nem megfelelő az ágyazat vastagsága 

 

7. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 
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8. Fejezze be a mondatokat! 

Példa: A gólyának két lába van, a macskának négy. 

 

a) A négyzet síkon, a kocka ………………… értelmezhető. 

b) Magasságkülönbség szintezéssel, törésszögek …………………. határozhatók 

meg. 

 

9. Olvassák el a szöveget és válaszoljanak a kérdésekre! 

Péter és Pál V. rendű vonalszintezéshez készülnek. A következő mérőfelszerelést 

készítik össze: Szintezőműszer, műszerláb, jegyzőkönyvek, ceruza, számológép, 

szintezőléc, karóállító libella, láthatósági mellény,  

El tudják végezni a mérést?............................... 

Válaszát indokolja!................................................................................. 

 

10. Ismertesse, hogy milyen módszerrel és eszközökkel végezné el a 21-es számú 

épület felmérését és térképezést. Térjen ki az munkája ellenőrzésének 

lehetséges módszereire és lépéseire is! A mérés menetét és a szükséges 

méreteket jelenítse meg az ábrán is!  

 

 

 

11. Olvassa el az alábbi állításokat és jelölje meg a helyes következtetést! 

a) Egy kutya sem kisállat. Néhány kisállat macska. 

a. Minden macska kutya 

b. Egy macska sem kutya 

c. Néhány macska kutya 

d. Néhány macska nem kutya 

e. Nincs valós következtetés 

b) Néhány férfi keményen dolgozik. Néhány építész férfi.  

a. Minden építész keményen dolgozik 

b. Egy építész sem dolgozik keményen. 
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c. Néhány építész keményen dolgozik. 

d. Néhány építész nem dolgozik keményen. 

e. Nincs valós következtetés. 

 

12. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 

 

 

13. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat és válassza azt a következtetést, 

amely biztosan igaz! 

a) Tegnap éjjel kirabolták a bankot. A rablók ismerték a széf kombinációját. A bank 

alkalmazottai közül csak Péter és János tudták a kombinációt. Jánosnak vissza 

kellett fizetni adósságait. Jánost látták az éjjel a bank környékén.  

a. János túlórázott 

b. Péter rabolta ki a bankot 

c. Valószínűleg János rabolta ki a bankot 

d. Ismeretlen tettesek követték el a bankrablást.  

 

b) Tibor térképezéshez gyűjt adatokat. Olyan térképet talált, melyről megállapította 

fokhálózat alapján, hogy valódi vetületről van szó. Az X koordináták kisebbek 

400 000-nél, az Y koordináták nagyobbak 400 000-nél. A térkép észak keleti 

tájolású. 

a. A térkép vetületi rendszere sztereografikus vetületi rendszer 

b. A térkép érintő hengervetületen készült 

c. A koordinátarendszer kezdőpontja az országhatáron kívül helyezkedik el 

d. A térkép öl rendszerű.  

 

14. Folytassa a sort! 

a) geoid – földi ellipszoid - ………………………. – sík 

b) heliocentrikus koordináta – topocentrikus koordináta – geocentrikus koordináta - 

…………………………. 

c) mérőszalag – prizmabot – kitűzőrúd – vasfiguráns - ……………………. 

d) műszerláb – saru – szintezőléc - ……………………….. 

e) műszerláb – szintezőléc – teodolit - …………………….. 
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f) vonalszintezés – területszintezés - …………………….. 

g) paránycsavar – vízszintes kör – magassági kör – szelencés libella - 

………………… 

 

15. Melyik szám, kifejezés vagy alakzat illik a kipontozott helyre? 

a) 6 – 2 : 10 – 5 : 20 - ……………… 

b) alatt – felett : kerek - ……………… 

c) kenyér – zsemle : francia krémes - ……………….. 

d) 5 – 25 : 9 - ……………. 

e) város – település : kabát - ……………….. 

f) 10 – 22 : 34 – 46 : 22 - ………………… 

 

16. Olvassák el a szövegeket és válaszoljanak a kérdésekre! 

a) Viktor az koordinátáival adott AB szakasz felezőpontjának (P pont) koordinátáit 

szeretné meghatározni. A számítás menete:  

Pontszám Y koordináta X koordináta 

A 1442,46 1319,61 

B 2615,10 958,86 

 

Az AB irányszög: 107 – 06 – 00, AB távolság: 1226,87 m 

AP távolság: 613,44 

Y koordináta számítása: 1442,46 + sin 107 – 06 – 00 * 1226,87 

X koordináta számítása 1319,61 + cos 107 – 06 – 00 * 1226,87 

Hol vétett hibát Viktor? 

b) Károly egy új kisalappont magasságát határozza meg vonalszintezéssel. Az 

alábbi mérési jegyzőkönyvet készítette. Hol hibázott Károly? 

Pontszám Hátra 

leolvasás 

Középre 

leolvasás 

Előre 

leolvasás 

Magasságkülönbség Magasság 

101 1223  1312  132,44 

 1243  1644   

 1543  0954   

501 2312  2321   

   2103   

 1658  3453   

 2142  2121   

102 1223  2313  112,56 

 

17. Válassza ki a példák (félkövér betűtípussal szedett) alapján a hiányzó párt! 

A lehetséges válaszok közül húzza alá a megfelelőt! 

a) fekvőtengely – állótengely: egyenes – egyenes; egyenes – sík; libellatengely – 

libellakörív; vízszintes kör – magassági kör 
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b) Alma – almamag: négyzet – kör; tojásfehérje – tojássárgája; diófa – dió; ruha – 

zseb 

c) Kutya – állat: macska – egér; könyv – füzet; közvetett mérés – szögmérés; 

számítógép – okostelefon 

d) Teodolit – paránycsavar: telefon – sms; kabát – zseb; térkép – terep; EOV – 

Fasching-féle vetület 

 

18. Fejezze be a mondatokat! 

a) Planiméterrel grafikus, koordináták alapján ………………. területszámítást 

végzünk.  

b) A hosszmérés közvetlen, a szögmérés …………………… mérés. 

c) A hosszméréshez mérőszalagot a liszt kiméréséhez …………………… 

használunk.  

d) A kiadásokat a háztartáskönyvbe írjuk a mérési eredményeket a 

………………………. 

e) Kirándulást turistatérkép alapján, ortogonális mérést ……………………. alapján 

végzünk.  

 

 

 

 

19. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 

 

20. Folytassa a sort! 

a) 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 - ………….. 

b) 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 11 - ………………….. 

c) 3 – 6 – 11 – 14 – 19 – 22 - ……………. 
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d) 3 – 5 – 9 – 17 – 33 - …………….. 

 

 

 

21. A sematikus térképen adott az A, B és D pontok magassága. Ismertesse, hogy 

milyen eszközökkel, módszerrel és milyen lépések végrehajtásával határozná 

meg a P pont magasságát úgy, hogy legyen ellenőrzés a mérésre! Rajzolja be 

az ábrába a mérés menetét! 
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Komplex szakmai gondolkodás összetevőinek mérése 

10. évfolyam, építőipar ágazat 

 
1. Határozza meg, hogy mennyi festéket kell rendelni a feladat szerint! 

 
 

2. Olvassa el az alábbi állításokat és jelölje meg a helyes következtetést! 

d) Minden madár állat. Minden csirke madár. 

a. Minden csirke állat 

b. Egy csirke sem állat 

c. Néhány csirke állat 

d. Néhány csirke nem állat 

e. Nincs valós következtetés 

e) Minden alma gyümölcs. Néhány rovar gyümölcsöt eszik. 

a. Minden rovar eszik gyümölcsöt 

b. A rovarok nem esznek gyümölcsöt 

c. A legtöbb rovar gyümölcsöt eszik.  

d. Néhány rovar nem eszik gyümölcsöt 

e. Nincs valós következtetés 

f) Néhány oroszlán fogságban él. Minden oroszlán macska. 

a. Minden macska fogságban él 

b. Egy macska sem él fogságban 

c. Néhány macska él fogságban 

d. A legtöbb macska nem él fogságban 
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e. Nincs valós következtetés 

3. Állapítsa meg, melyik ábra illik az üres négyzetbe! 

 
 

 

4. Melyik szám, kifejezés vagy alakzat illik a kipontozott helyre? 

e) Talajfagyasztás – talajégetés : robbantás – talajvibrálás : mélydöngölés - 

……………… 

f) vágóél – kútalapozás : betondugó – Frankie cölöpözés : vert cölöpök - 

……………………………… 

g) 64 – 8 : 36 - …………………. 

h) tábla – kréta : számítógép - …………… 

 

5. Válassza ki a félkövér betűtípussal szedett fogalompárhoz illeszthető 

szókapcsolatot! A lehetséges válaszok közül húzza alá a megfelelőt! 

Példa: kutya – emlős : gólya – madár 

 

f) roncsolásos mintavétel – roncsolásmentes mintavétel: zavart magminta – 

zavartalan magminta; beton – zsaluzat; aszfalt burkolat – térkő burkolat; zúzalék 

– bontási törmelék 

g) széles – keskeny: meredek – lankás; szintvonal – kótált pont; topográfiai térkép 

– pillacsíkos ábrázolás; 
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h) almafa – alma: gesztenye - gesztenyemassza, tölgyfa – makk; virág - rózsa, levél 

– e-mail,  

i) Győz – veszít: szeret – kedves; száj – beszél; anya – nagymama; előtt – mögött 

j) Munkaárok – mélyásó szerelék: munkagödör – alápincézés; bontás – réselő 

szerelék; tömörítés – injektálás; földmunka – épületek elhelyezése 

 

 

6. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat és válassza azt a következtetést, 

amely biztosan igaz! 

 

c) Mária otthon ArchiCad tervezőszoftverrel készíti el a házi feladatait. Minden 

építészhallgató rendelkezik laptoppal. A legtöbb építészhallgató számítógépén 

megtalálható az ArchiCad program.  

a. Mária építészhallgató 

b. Mária szeret tervező szoftverrel dolgozni 

c. Mária valószínűleg építészhallgató 

d. Mária megvásárolta a tervezőszoftvert 

 

d) A tervezett parkoló burkolata 2,5%-os lejtésű. A kivitelezés befejeztével a 

szintezés során a földmérők 1.8 %-os lejtést állapítottak meg. A szabvány szerint 

a parkoló minimális lejtése 2%.  

a. A parkoló kivitelezésekor nem jól készítették el a lejtbetont. 

b. A parkoló egyes részein valószínűleg nem folyik majd el megfelelően a 

csapadékvíz. 

c. A szintezést végző személyi hibával terhelte a mérést.  

d. Nem megfelelő az ágyazat vastagsága 

 

7. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 
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8. Fejezze be a mondatokat! 

Példa: A gólyának két lába van, a macskának négy. 

 

c) A négyzet síkon, a kocka ………………… értelmezhető. 

d) A lakóházak épületek, a gátak ……………………………… 

 

9. Olvassák el a szöveget és válaszoljanak a kérdésekre! 

Ferenc kerti pavilonhoz készít térkő burkolatot. A burkolni kívánt terület 12 m2. A 

tervezett rétegrend: 20 cm zúzalék, 5 cm homokágyazat, 6 cm térkőburkolat. Az 

alábbi anyagokat és mennyiségeket rendelte meg:  

a. 3.12 m3 zúzalék 

b. 0,78 m3 homok 

c. 12 m2 8 cm vastag térkőburkolat 

A megfelelő anyagokat és mennyiségeket rendelte-e meg Ferenc? Válaszát 

indokolja! 

 

 

 

10. A Kiss család szeretne a telkére egy olyan területet, ahol elhelyezhetik a ping-

pong asztalt, a kerti bútorokat, a grillt stb. A területen már van egy lakóház és egy 

gazdasági épület. tervezze meg a lehető legnagyobb alapterületű, de derékszögű 

alaprajzú burkolatot a telekre, ha a rendezési tervben előírt zöldfelületi mutató 85 

%. 
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11. Olvassa el az alábbi állításokat és jelölje meg a helyes következtetést! 

c) Egy kutya sem kisállat. Néhány kisállat macska. 

a. Minden macska kutya 

b. Egy macska sem kutya 

c. Néhány macska kutya 

d. Néhány macska nem kutya 

e. Nincs valós következtetés 

d) Néhány férfi keményen dolgozik. Néhány építész férfi.  

a. Minden építész keményen dolgozik 

b. Egy építész sem dolgozik keményen. 

c. Néhány építész keményen dolgozik. 

d. Néhány építész nem dolgozik keményen. 

e. Nincs valós következtetés. 

 

12. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 
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13. Olvassa el figyelmesen az alábbi állításokat és válassza azt a következtetést, 

amely biztosan igaz! 

c) Tegnap éjjel kirabolták a bankot. A rablók ismerték a széf kombinációját. A bank 

alkalmazottai közül csak Péter és János tudták a kombinációt. Jánosnak vissza 

kellett fizetni adósságait. Jánost látták az éjjel a bank környékén.  

a. János túlórázott 

b. Péter rabolta ki a bankot 

c. Valószínűleg János rabolta ki a bankot 

d. Ismeretlen tettesek követték el a bankrablást.  

 

d) Tibor az építőanyag kereskedésben zúzalékot, homokot rendelt. A múlt hónapban 

vett cementet és térkövet.  

e. Tibor válaszfalat épít 

f. Tibor biztosan betonozni fog.  

g. Tibor valószínűleg térkövezni fog. 

h. Tibor építőanyaggal kereskedik.  

 

14. Folytassa a sort! 

 

a) libegő – metró – fogaskerekű - villamos - …………………. 

b) szárazföldi – folyami – kötöttpályás – ……………………………. 

c) termett talaj – szemcsés ágyazat – homokágyazat - …………………… 

d) döngölés – talajfagyasztás – talajcsere – robbantás - ……………………….. 

e) léc – deszka – ………………… - gerenda  

f) izometria – kavalier – katona - ………………….. 

g) másolás – mozgatás – kiosztás – párhuzam – lépték - …………………… 

 

15. Melyik szám, kifejezés vagy alakzat illik a kipontozott helyre? 

g) 6 – 2 : 10 – 5 : 20 - ……………… 

h) alatt – felett : kerek - ……………… 

i) kenyér – zsemle : francia krémes - ……………….. 
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j) 5 – 25 : 9 - ……………. 

k) város – település : kabát - ……………….. 

l) 10 – 22 : 34 – 46 : 22 - ………………… 

 

16. Olvassák el a szövegeket és válaszoljanak a kérdésekre! 

 

a) Éva lakásokat tervez. Egy lakás konyhából (2m*3,5m=7 m2), közlekedőből 

(1m*5,6m =5,6 m2), szobából (4m * 4m=16 m2) és fürdőszobából (2m*2m =4m2) 

áll. A padlóburkolathoz rendelt 17 m2laminált padlót, valamint 12 m2 

hidegburkolatot. Elég lesz a rendelt burkolat az összes helyiség burkolásához?  

 

b) János a meglévő telkére szeretne nyári konyhát építeni. A telken van már egy 160 

m2 alapterületű lakóház és egy 30 m2 alapterületű garázs. Építhet-e egy 25 m2-es 

alapterületű nyári konyhát, ha a telek területe 1575 m2 és a beépíthetőség 18%. 

Válaszát indokolja 

 

17. Válassza ki a példák (félkövér betűtípussal szedett) alapján a hiányzó párt! 

A lehetséges válaszok közül húzza alá a megfelelőt! 

 

e) Kocka – négyzet: kúp – ellipszis; kúp – ellipszoid; kúp – kör; gúla – kör 

f) Alma – almamag: négyzet – kör; tojásfehérje – tojássárgája; diófa – dió; ruha – 

zseb 

g) Kutya – állat: macska – egér; könyv – füzet; közvetett mérés – szögmérés; 

számítógép – okostelefon 

h) metsző egyenespár – sík; két pont – sík; két kitérő egyenes – térnegyed; három 

pont – sík; párhuzamos egyenespár – egyenes 

 

18. Fejezze be a mondatokat! 

 

f) A monolitikus betonszerkezetet a …………………………, az előregyártott 

betonszerkezetet gyártósoron készítik.  

g) Az alagutak a mélyépítés, a házak kivitelezése a …………………… ágazatba 

tartoznak. 

h) A hosszméréshez mérőszalagot a liszt kiméréséhez …………………… 

használunk.  

i) A kiadásokat a háztartáskönyvbe írjuk az anyagvizsgálati eredményeket a 

……………………………… 

j) Az M=1:100 méretarányú tervek az engedélyezési, az M=1:50 méretarányú 

tervek ………………………………. tervek.  
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19. Állapítsa meg, mely ábra kerül a kérdőjel helyére! 

 

20. Folytassa a sort! 

e) 1 – 2 – 3 – 5 – 8 – 13 - ………….. 

f) 1 – 2 – 3 – 5 – 7 – 11 - ………………….. 

g) 3 – 6 – 11 – 14 – 19 – 22 - ……………. 

h) 3 – 5 – 9 – 17 – 33 - …………….. 

 

 

21. Ön egy kivitelezéssel foglalkozó vállalkozás előkészítéssel foglalkozó 

munkatársa. A kivitelezés során az írási munkák megkezdésekor földgyaluval 

eltávolítottak egy 30 * 20 m-es területről 40 cm vastagságan humuszt. Döntse el 

az alábbi információk alapján, hogy mi legyen a humusszal, ha a tereprendezéskor 

10*10 m-es területen 30 cm-es mélységben vissza kell majd tölteni.  

A humusz eladási ára 6000 Ft/m2 

Szállítás a 3 km-re lévő depóniába 500 Ft/km, a szállítóeszközre egyszerre 5 m3 

humusz rakható 

Depóniában való tárolás napi díja 5000 Ft. 

Mikor éri meg tárolni a humuszt?  
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10.10.2. melléklet: A 10. évfolyamon felvett adatok leíró statisztikai mutatói az átlagpontszámok alapján 

 

Csoport 
jellege 

ágazat 
Analógiás Induktív Kritikai Problémamegoldó 

Logikai 
általános szakmai általános  szakmai általános  szakmai általános  szakmai 

Vizsgálati földmérés 
8,30 7,10 4,40 3,00 2,60 3,20 1,60 2,10 2,80 

2,79 2,08 1,65 1,63 0,70 1,40 1,43 1,85 1,32 

kontroll földmérés 
6,63 3,38 2,50 2,38 1,88 1,00 0,88 0,63 1,13 

1,85 2,20 1,20 2,20 0,83 1,07 0,99 0,92 0,64 

Vizsgálati építőipar 
6,60 2,80 2,47 4,13 1,80 1,00 0,67 1,87 1,67 

2,82 1,66 1,36 1,60 0,86 1,31 1,05 0,99 1,11 

kontroll építőipar 
7,21 4,04 2,43 2,29 2,21 1,57 0,54 1,75 1,57 

2,41 2,40 1,23 1,78 0,79 1,91 1,26 1,48 1,20 
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10.10.3. melléklet: Az földmérés és építőipar ágazati tanulók kumulált gyakorisági 

eloszlása az általános és szakmai gondolkodástényezők alapján 

 

Földmérés vizsgálati csoport 

 

 

  

 

1 2 3 4 5 6

Általános analógiás
gondolkodása

10,0 50,0 60,0 70,0 80,0 100,0

Általános induktív
gondolkodása

10,0 40,0 50,0 70,0 90,0 100,0

Általános kritikai
gondolkodása

10,0 30,0 100,0

Logikai gondolkodása 20,0 40,0 70,0 90,0 100,0

Általános problémamegoldó
gondolkodása

20,0 50,0 90,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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m
u
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o
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s 
(%

)

1 2 3 4 5

Szakmai analógiás
gondolkodása

40,0 60,0 70,0 80,0 100,0

Szakmai induktív
gondolkodása

20,0 50,0 60,0 70,0 100,0

Általános szakmai
gondolkodása

10,0 20,0 50,0 90,0 100,0

Szakmai problémamegoldó
gondolkodása

60,0 80,0 90,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

K
u

m
u

lá
lt

 g
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ri

sá
gi

el
o
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lá

s 
(%

)
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Földmérés kontrollcsoport 

 

 

 

 

  

 

 

1 2 3 4

Általános analógiás
gondolkodása

12,5 50,0 62,5 87,5

Általános induktív
gondolkodása

12,5 37,5 87,5 100,0

Általános kritikai gondolkodása 37,5 75,0 100,0

Logikai gondolkodása 12,5 75,0 100,0

Általános problémamegoldó
gondolkodása

50,0 62,5 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
K

u
m

u
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o
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s 
(%

)

1 2 3 4 5

Szakmai analógiás
gondolkodása

12,5 50,0 62,5 75,0 100,0

Szakmai induktív gondolkodása 25,0 50,0 62,5 87,5 100,0

Szakmai kritikai gondolkodás 50,0 100,0

Szakmai problémamegoldó
gondolkodása

62,5 75,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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el

o
sz
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s 

(%
)
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Építőipar vizsgálati csoport 

 

 

 

 

 

2,00 4,00 5,00 6,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00

Általános analógiás
gondolkodása

6,67 13,33 33,33 53,33 60,00 66,67 86,67 93,33 100,00

Általános induktív
gondolkodása

6,7 26,7 46,7 80,0 93,3 100,0

Általános kritikai gondolkodása 6,7 33,3 80,0 100,0

Logikai gondolkodása 20,0 40,0 73,3 100,0

Általános problémamegoldó
gondolkodása

53,3 93,3 100,0

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

120,00
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u
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s 
(%

)

,00 1,00 2,00 3,00 4,00

Szakmai analógiás
gondolkodása

6,7 26,7 40,0 73,3 100,0

Szakmai induktív gondolkodása 13,3 33,3 40,0 86,7 100,0

Szakmai kritikai gondolkodás 53,3 66,7 86,7 93,3 100,0

Szakmai problémamegoldó
gondolkodása

6,67 33,33 80,00 93,33 100,00

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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Építőipar kontrollcsoport 

 

 

 

 

 

  

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Általános analógiás
gondolkodása

3,6 21,4 28,6 35,7 42,9 64,3 82,1 96,4 100,0

Általános induktív
gondolkodása

3,6 25,0 53,6 78,6 96,4 100,0

Általános kritikai gondolkodása 3,6 14,3 60,7 100,0

Logikai gondolkodása 21,4 50,0 78,6 92,9 100,0

Általános problémamegoldó
gondolkodása

71,4 92,9 96,4 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Szakmai analógiás
gondolkodása

10,7 21,4 32,1 35,7 46,4 64,3 89,3 96,4 100,0

Szakmai induktív gondolkodása 17,9 46,4 53,6 67,9 85,7 100,0

Szakmai kritikai gondolkodás 42,9 57,1 78,6 85,7 92,9 100,0

Szakmai problémamegoldó
gondolkodása

21,4 42,9 75,0 96,4 100,0

0,0
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80,0
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10.10.4. melléklet: Korrelációs együtthatók mátrixai 

  

összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Általános 
szakmai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,717** ,762** ,721** ,714** ,355** ,283* ,534** ,585** ,277* ,165 

összes szakmai 
gondolkodás ,717** 1 ,679** ,783** ,463** ,569** ,070 ,739** ,305* ,167 ,414** 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,762** ,679** 1 ,710** ,387** ,378** ,053 ,401** ,171 -,058 ,131 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,721** ,783** ,710** 1 ,416** ,143 ,062 ,503** ,276* ,190 ,184 

Általános induktív 
gondolkodás ,714** ,463** ,387** ,416** 1 ,291* ,066 ,390** ,397** ,100 ,021 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,355** ,569** ,378** ,143 ,291* 1 ,075 ,263* ,064 -,019 ,059 

Általános kritikai 
gondolkodás ,283* ,070 ,053 ,062 ,066 ,075 1 ,058 ,216 -,070 -,007 

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

,534** ,739** ,401** ,503** ,390** ,263* ,058 1 ,297* ,209 ,100 

Logikai 
gondolkodás ,585** ,305* ,171 ,276* ,397** ,064 ,216 ,297* 1 ,083 ,173 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,277* ,167 -,058 ,190 ,100 -,019 -,070 ,209 ,083 1 -,029 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,165 ,414** ,131 ,184 ,021 ,059 -,007 ,100 ,173 -,029 1 

a) A teljes mintára vonatkozóan 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Általános 
szakmai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,550 ,574 ,585 ,468 -,221 -,026 ,728* ,622 ,177 ,543 

összes szakmai 
gondolkodás ,550 1 ,522 ,869** ,198 ,557 ,133 ,517 ,053 ,000 ,761* 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,574 ,522 1 ,665* -,053 ,098 ,011 ,524 -,194 -,384 ,230 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,585 ,869** ,665* 1 ,084 ,360 ,183 ,375 -,073 ,015 ,574 

Általános induktív 
gondolkodás ,468 ,198 -,053 ,084 1 -,289 -,328 ,396 ,502 -,208 ,422 

Szakmai induktív 
gondolkodás -,221 ,557 ,098 ,360 -,289 1 ,584 -,049 -,517 -,143 ,110 

Általános kritikai 
gondolkodás -,026 ,133 ,011 ,183 -,328 ,584 1 -,250 -,217 ,044 -,223 

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

,728* ,517 ,524 ,375 ,396 -,049 -,250 1 ,447 -,067 ,334 

Logikai 
gondolkodás ,622 ,053 -,194 -,073 ,502 -,517 -,217 ,447 1 ,484 ,419 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,177 ,000 -,384 ,015 -,208 -,143 ,044 -,067 ,484 1 ,143 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,543 ,761* ,230 ,574 ,422 ,110 -,223 ,334 ,419 ,143 1 

b) Földmérés vizsgálati csoport 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Általános 
szakmai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,798* ,851** ,484 ,815* ,484 ,795* ,536 ,455 ,014 -,287 

összes szakmai 
gondolkodás ,798* 1 ,501 ,304 ,732* ,725* ,801* ,770* ,482 -,052 -,056 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,851** ,501 1 ,462 ,680 ,321 ,614 ,217 ,045 -,107 -,517 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,484 ,304 ,462 1 ,190 -,387 -,049 -,304 -,038 ,418 ,222 

Általános induktív 
gondolkodás ,815* ,732* ,680 ,190 1 ,679 ,645 ,671 ,280 -,181 -,587 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,484 ,725* ,321 -,387 ,679 1 ,807* ,911** ,367 -,434 -,416 

Általános kritikai 
gondolkodás ,795* ,801* ,614 -,049 ,645 ,807* 1 ,801* ,568 -,194 -,257 

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

,536 ,770* ,217 -,304 ,671 ,911** ,801* 1 ,626 -,405 -,146 

Logikai 
gondolkodás ,455 ,482 ,045 -,038 ,280 ,367 ,568 ,626 1 -,197 ,335 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,014 -,052 -,107 ,418 -,181 -,434 -,194 -,405 -,197 1 ,098 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-,287 -,056 -,517 ,222 -,587 -,416 -,257 -,146 ,335 ,098 1 

c) Földmérés kontrollcsoport 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai  
kritikai 

gondolko-
dás 

Logikai 
gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,659** ,893** ,752** ,785** ,672** -,115 ,354 ,527* ,224 -,034 

összes szakmai 
gondolkodás ,659** 1 ,755** ,890** ,489 ,725** -,438 ,818** ,315 ,110 ,296 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,893** ,755** 1 ,852** ,612* ,599* -,270 ,444 ,500 ,000 ,031 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,752** ,890** ,852** 1 ,585* ,578* -,480 ,692** ,310 ,165 ,070 

Általános induktív 
gondolkodás ,785** ,489 ,612* ,585* 1 ,596* -,220 ,322 ,205 ,218 -,270 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,672** ,725** ,599* ,578* ,596* 1 ,021 ,307 ,188 ,157 ,012 

Általános kritikai 
gondolkodás -,115 -,438 -,270 -,480 -,220 ,021 1 -,570* -,074 -,079 -,368 

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

,354 ,818** ,444 ,692** ,322 ,307 -,570* 1 ,294 ,052 ,275 

Logikai 
gondolkodás ,527* ,315 ,500 ,310 ,205 ,188 -,074 ,294 1 -,409 ,086 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,224 ,110 ,000 ,165 ,218 ,157 -,079 ,052 -,409 1 ,023 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-,034 ,296 ,031 ,070 -,270 ,012 -,368 ,275 ,086 ,023 1 

d) Építőipar vizsgálati csoport 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai  
kritikai 

gondolko-
dás 

Logikai 
gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,630** ,776** ,626** ,559** ,557** ,232 ,354 ,438* ,174 ,042 

összes szakmai 
gondolkodás ,630** 1 ,743** ,744** ,211 ,703** -,094 ,700** ,055 ,057 ,285 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,776** ,743** 1 ,775** ,305 ,563** -,006 ,286 ,007 -,064 ,150 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,626** ,744** ,775** 1 ,158 ,336 -,122 ,359 ,109 -,019 ,003 

Általános induktív 
gondolkodás ,559** ,211 ,305 ,158 1 ,381* -,060 ,128 ,179 -,082 -,142 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,557** ,703** ,563** ,336 ,381* 1 -,098 ,385* ,094 ,012 ,070 

Általános kritikai 
gondolkodás ,232 -,094 -,006 -,122 -,060 -,098 1 -,011 ,297 -,232 ,143 

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

,354 ,700** ,286 ,359 ,128 ,385* -,011 1 ,014 ,252 -,091 

Logikai 
gondolkodás ,438* ,055 ,007 ,109 ,179 ,094 ,297 ,014 1 -,063 -,063 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,174 ,057 -,064 -,019 -,082 ,012 -,232 ,252 -,063 1 -,183 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,042 ,285 ,150 ,003 -,142 ,070 ,143 -,091 -,063 -,183 1 

e) Építőipar kontrollcsoport 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai 
kritikai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,805** ,675** ,762** ,742** ,219 ,553* ,818** ,749** ,287 ,510* 

összes szakmai 
gondolkodás ,805** 1 ,586* ,821** ,589* ,522* ,536* ,777** ,517* ,196 ,707** 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,675** ,586* 1 ,632** ,306 ,223 ,348 ,533* ,112 -,180 ,221 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,762** ,821** ,632** 1 ,456 ,092 ,349 ,518* ,396 ,308 ,600** 

Általános induktív 
gondolkodás ,742** ,589* ,306 ,456 1 ,197 ,298 ,672** ,644** ,006 ,404 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,219 ,522* ,223 ,092 ,197 1 ,699** ,379 -,040 -,188 ,023 

Általános kritikai 
gondolkodás ,553* ,536* ,348 ,349 ,298 ,699** 1 ,423 ,302 ,090 ,033 

Szakmai kritikai 
gondolkodás ,818** ,777** ,533* ,518* ,672** ,379 ,423 1 ,701** ,080 ,454 

Logikai 
gondolkodás ,749** ,517* ,112 ,396 ,644** -,040 ,302 ,701** 1 ,435 ,569* 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,287 ,196 -,180 ,308 ,006 -,188 ,090 ,080 ,435 1 ,245 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,510* ,707** ,221 ,600** ,404 ,023 ,033 ,454 ,569* ,245 1 

f) Földmérés ágazat korrelációs mátrixa 
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összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai 
kritikai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

összes általános 
gondolkodás 1 ,629** ,826** ,646** ,643** ,476** ,117 ,354* ,460** ,182 ,015 

összes szakmai 
gondolkodás ,629** 1 ,732** ,739** ,303* ,641** -,209 ,710** ,133 ,073 ,286 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

,826** ,732** 1 ,773** ,423** ,448** -,079 ,335* ,178 -,048 ,106 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,646** ,739** ,773** 1 ,259 ,211 -,140 ,446** ,141 ,008 ,004 

Általános induktív 
gondolkodás ,643** ,303* ,423** ,259 1 ,407** -,122 ,174 ,188 ,015 -,172 

Szakmai induktív 
gondolkodás ,476** ,641** ,448** ,211 ,407** 1 -,162 ,244 ,127 ,071 ,069 

Általános kritikai 
gondolkodás ,117 -,209 -,079 -,140 -,122 -,162 1 -,118 ,154 -,189 -,008 

Szakmai kritikai 
gondolkodás ,354* ,710** ,335* ,446** ,174 ,244 -,118 1 ,075 ,195 -,028 

Logikai 
gondolkodás ,460** ,133 ,178 ,141 ,188 ,127 ,154 ,075 1 -,159 -,024 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,182 ,073 -,048 ,008 ,015 ,071 -,189 ,195 -,159 1 -,134 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

,015 ,286 ,106 ,004 -,172 ,069 -,008 -,028 -,024 -,134 1 

g) Építőipar ágazat korrelációs mátrixa 
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10.10.5. melléklet: Varianciaanalízis eredményei 

 

ANOVA 

  Négyzetösszeg 
szabadság-

fok 
Négyzetes 

átlag F 
Szignifi-
kancia 

összes általános 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 345,848 3 115,283 7,206 ,000 

Csoporton 
belüli 911,923 57 15,999     

Összesen 1257,770 60       

összes szakmai 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 315,378 3 105,126 5,936 ,001 

Csoporton 
belüli 1009,540 57 17,711     

Összesen 1324,918 60       

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 20,071 3 6,690 1,053 ,376 

Csoporton 
belüli 362,289 57 6,356     

Összesen 382,361 60       

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 119,533 3 39,844 8,534 ,000 

Csoporton 
belüli 266,139 57 4,669     

Összesen 385,672 60       

Általános induktív 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 31,796 3 10,599 5,982 ,001 

Csoporton 
belüli 100,990 57 1,772     

Összesen 132,787 60       

Szakmai induktív 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 35,628 3 11,876 3,775 ,015 

Csoporton 
belüli 179,323 57 3,146     

Összesen 214,951 60       

Általános kritikai 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 4,562 3 1,521 2,382 ,079 

Csoporton 
belüli 36,389 57 ,638     

Összesen 40,951 60       

Általános 
szakmai 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 33,871 3 11,290 4,335 ,008 

Csoporton 
belüli 148,457 57 2,605     

Összesen 182,328 60       

Logikai 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 15,138 3 5,046 3,852 ,014 

Csoporton 
belüli 74,665 57 1,310     

Összesen 
  

89,803 60       

Csoportok 
közötti 8,657 3 2,886 1,968 ,129 
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Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

Csoporton 
belüli 83,573 57 1,466     

Összesen 92,230 60       

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

Csoportok 
közötti 11,324 3 3,775 1,960 ,130 

Csoporton 
belüli 109,758 57 1,926     

Összesen 121,082 60       
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10.11. melléklet: Kreativitás mérésének eredményei 11. évfolyamon 
 

10.11.1. melléklet: A kreativitás méréséhez felhasznált feladatok 

 

Mérőeszközcsomag általános és szakmai kreativitás mérésére 

11. évfolyam gimnáziumi, művészeti és építőipari szakgimnáziumi kontrollcsoport 

 

Mérés célja: Mindennapi stratégiai, hasonlósági és képi kreatív gondolkodás vizsgálatára 

szolgáló feladatlap bemérése 

Készítette: Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda 

Mérést végezte: Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda 

Változatok száma: 1 

Javítókulcs: nem szükséges 

Terjedelem:  

 Feladatok száma: 5 

 Oldalak: 1 

 

Feladat sorszáma Kreativitás típusa Időtartam 

1 Stratégiai kitalálás 5 perc 

2 Képi kreatív gondolkodás 5 perc 

3 Hasonlóság - képi 5 perc 

4 Hasonlóság - fogalmi 5 perc 

5 Változatok kidolgozása - 

problémamegoldás 

5 perc 

Csak építőipar ágazat 

6 Stratégiai kitalálás 5 perc 

7 Hasonlóság - fogalmi 5 perc 

8 Változatok kidolgozása - 

problémamegoldás 

5 perc 

 

 

Mérési útmutató:  

A feladatok megoldására szánt tiszta kidolgozási időkeret a fenti táblázatban megadott 

időtartam. Ezt az időtartamot egyik feladat esetében sem lehet túllépni. A feladatlapok 

kiosztását és összeszedését a többletidőben kell elvégezni. A tanulók a válaszadásnál csak kék 

színű tollat használhatnak, hibajavító használata nem megengedett. A feladatlap egy 

változatban készült, a tanulók önálló munkavégzését a mérést végzőnek kell biztosítania. 

Minden olyan tanulói kérdésre, amely a feladat értelmezésével kapcsolatos az „Olvassa el újra” 
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választ kell adni. A feladatok kidolgozására pótlapokat kell biztosítani. A mérést végzőnek kell 

biztosítani, hogy a tanulók pontosan betartsák az egyes feladatok kidolgozására szánt 

időkeretet.  

 

A feladatlap kiosztása előtt az alábbi útmutatóval kell a tanulókat ellátni: 

- A feladatok megoldása közben megoldásra vonatkozó kérdéseket nem tehetnek fel.  

- Egymással nem beszélhetik meg a megoldásokat, egymásnak nem tehetnek fel 

kérdéseket.  

- A feladatlapon kék tollal kell dolgozni. 

- A feladatok megoldására egyenként 5-5- perc áll rendelkezésre, az idő letelte után a 

következő feladattal kell foglalkozni.  

- A feladatok kitöltése név nélküli, a feladatlapon található sorszám alapján azonban az 

eredmény visszakereshető a tanuló számára 

- A szöveges válaszok jól olvashatók legyenek.  

- Minden feladat kidolgozása előtt írják fel azok sorszámát! 
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Feladatlap általános kreativitás mérésére 

11. évfolyam gimnáziumi és művészeti szakgimnáziumi kontrollcsoport 

 

1. Találjon ki minél több módot arra, hogyan/mire használható fel egy papírnehezék!  

 

 
 

2. Egészítse ki az ábrát minél többféleképpen! 

 

 
 

3. Mit ábrázolhat az alábbi ábra/alakzat! 

 

 
 

4. Írjon minél több hasonlóságot az alábbi fogalomra: kenyér  

5. Az ország buszközlekedése megbénult. Írjon minél több változatot arra, hogyan jutna el 

az iskoláig az otthonától? 
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10.11.2. melléklet: Az elaboráció varianciaanalízisének eredményei 

 

ANOVA 

  Négyzetösszeg 
szabadság-

fok 
Négyzetes 

átlag F 
Szignifi-
kancia 

Általános 
originalitás 

Csoportok 
közötti 

Kombinált ,067 4 ,017 1,345 ,262 
 

súlyok 
nélkül ,011 1 ,011 ,847 ,361 

súlyozással ,002 1 ,002 ,154 ,696 

eltérés ,065 3 ,022 1,742 ,166 

Csoporton belüli ,856 69 ,012     

Összesen ,922 73       

Szakmai 
originalitás 

Csoportok 
közötti 

Kombinált ,276 4 ,069 1,929 ,115 
 

súlyok 
nélkül ,268 1 ,268 7,481 ,008 

súlyozással ,257 1 ,257 7,179 ,009 

eltérés ,019 3 ,006 ,178 ,911 

Csoporton belüli 2,472 69 ,036     

Összesen 2,748 73       

Problémamegoldás 
flexibilitása 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 3,440 4 ,860 1,446 ,228 
 

súlyok 
nélkül ,419 1 ,419 ,705 ,404 

súlyozással ,967 1 ,967 1,626 ,206 

eltérés 2,472 3 ,824 1,385 ,255 

Csoporton belüli 41,047 69 ,595     

Összesen 44,486 73       

Stratégia kitalálás - 
szokatlan 
használat 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 321,306 4 80,326 3,803 ,007 
 

súlyok 
nélkül 9,957 1 9,957 ,471 ,495 

súlyozással 2,841 1 2,841 ,135 ,715 

eltérés 318,465 3 106,155 5,025 ,003 

Csoporton belüli 1457,572 69 21,124     

Összesen 1778,878 73       

Vizuális 
hasonlóság 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 107,513 4 26,878 3,092 ,021 
 

súlyok 
nélkül 14,053 1 14,053 1,617 ,208 

súlyozással 3,091 1 3,091 ,356 ,553 

eltérés 104,423 3 34,808 4,004 ,011 

Csoporton belüli 599,852 69 8,694     

Összesen 707,365 73       

Fogalmi 
hasonlóság 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 1910,870 4 477,717 6,406 ,000 
 

súlyok 
nélkül 12,089 1 12,089 ,162 ,688 

súlyozással 187,912 1 187,912 2,520 ,117 

eltérés 1722,958 3 574,319 7,702 ,000 

Csoporton belüli 5145,346 69 74,570     

Összesen 7056,216 73       
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Problémamegoldás Csoportok 
közötti 

Kombinált 282,459 4 70,615 2,764 ,034 
 

súlyok 
nélkül 20,329 1 20,329 ,796 ,375 

súlyozással 1,466 1 1,466 ,057 ,811 

eltérés 280,993 3 93,664 3,666 ,016 

Csoporton belüli 1762,676 69 25,546     

Összesen 2045,135 73       

Stratégia kitalálás - 
szokatlan 
használat 
flexibilitása 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 9,193 4 2,298 ,670 ,615 
 

súlyok 
nélkül ,176 1 ,176 ,051 ,821 

súlyozással ,000 1 ,000 ,000 ,992 

eltérés 9,192 3 3,064 ,893 ,449 

Csoporton belüli 236,767 69 3,431     

Összesen 245,959 73       

Vizuális 
hasonlóság 
flexibilitása 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 3,397 4 ,849 ,574 ,682 
 

súlyok 
nélkül 1,144 1 1,144 ,773 ,382 

súlyozással ,901 1 ,901 ,609 ,438 

eltérés 2,496 3 ,832 ,563 ,642 

Csoporton belüli 102,062 69 1,479     

Összesen 105,459 73       

Fogalmi 
hasonlóság 
flexibilitása 

Csoportok 
közötti 

Kombinált 20,888 4 5,222 1,708 ,158 
 

súlyok 
nélkül 2,160 1 2,160 ,706 ,404 

súlyozással 1,423 1 1,423 ,465 ,497 

eltérés 19,466 3 6,489 2,122 ,105 

Csoporton belüli 210,963 69 3,057     

Összesen 231,851 73       
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10.11.3. melléklet: Korrelációs együtthatók mátrixai a fluencia vizsgálata esetén 

 

A kreativitás összetevőinek korrelációs együtthatói 
csak szakgimnáziumi tanulók esetében, a szakmai fluenciát is figyelembe 

véve 

  
Stratégia 
kitalálás 

Vizuális 
hasonlóság 

Fogalmi 
hasonlóság 

Probléma-
megoldás 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

Stratégia 
kitalálás 

1 0,432 0,521 0,642 0,277 

Vizuális 
hasonlóság 

0,432 1 0,181 0,478 0,179 

Fogalmi 
hasonlóság 

0,521 0,181 1 0,349 0,206 

Probléma-
megoldás 

0,642 0,478 0,349 1 0,241 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

0,277 0,179 0,206 0,241 1 

      

      

 A kreativitás összetevőinek korrelációs együtthatói 
Összes tanuló bevonásával csak általános kérdések esetén 

  
Stratégia 
kitalálás 

Vizuális 
hasonlóság 

Fogalmi 
hasonlóság 

Probléma-
megoldás 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

Stratégia 
kitalálás 

1 0,397 0,428 0,491 0,209 

Vizuális 
hasonlóság 

0,397 1 0,306 0,455 0,155 

Fogalmi 
hasonlóság 

0,428 0,306 1 0,375 0,246 

Probléma-
megoldás 

0,491 0,455 0,375 1 0,23 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

0,209 0,155 0,246 0,23 1 
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 A kreativitás összetevőinek korrelációs együtthatói 
Összes tanuló bevonásával csak szakmai kérdések esetén 

  
Stratégia 
kitalálás 

Vizuális 
hasonlóság 

Fogalmi 
hasonlóság 

Probléma-
megoldás 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

Stratégia 
kitalálás 

1 0,257 0,179 0,261 -0,232 

Vizuális 
hasonlóság 

0,257 1 -0,118 0,145 0,079 

Fogalmi 
hasonlóság 

0,179 -0,118 1 0,343 -0,062 

Probléma-
megoldás 

0,261 0,145 0,343 1 0,077 

Képi 
kreativitás - 
elaboráció 

-0,232 0,079 -0,62 0,077 1 
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10.12. melléklet: A gondolkodási képességek tényezőinek kapcsolatainak feltárása 
 

10.12.1. melléklet: Gondolkodás tényezőinek és a téri képesség tényezőinek korrelációs mátrixai csoportonként 9. évfolyam 

 

  
Téri 

gondolkodás 
Analógiás 

gondolkodás 
Induktív 

gondolkodás 

Probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Térkép-terep 
azonos pontok 

felismerése 

Koordináták 
átfordítása 

térbeli 
információkká Térképkészítés 

Gondolkodási 
képességek 

összesen 

Téri 
képességek 

összesen 

Téri gondolkodás 1 ,170 ,530 ,602* ,305 ,420 ,295 ,879** ,558* 

Analógiás 
gondolkodás ,170 1 ,037 ,257 -,185 -,233 -,004 ,531 -,215 

Induktív 
gondolkodás ,530 ,037 1 -,046 ,139 ,209 ,398 ,626* ,431 

Problémamegoldó 
gondolkodás ,602* ,257 -,046 1 ,297 ,206 -,013 ,617* ,237 

Térkép-terep 
azonos pontok 
felismerése 

,305 -,185 ,139 ,297 1 ,038 ,270 ,202 ,623* 

Koordináták 
átfordítása térbeli 
információkká 

,420 -,233 ,209 ,206 ,038 1 -,109 ,239 ,520 

Térképkészítés ,295 -,004 ,398 -,013 ,270 -,109 1 ,281 ,686** 

Gondolkodási 
képességek 
összesen 

,879** ,531 ,626* ,617* ,202 ,239 ,281 1 ,401 

Téri képességek 
összesen ,558* -,215 ,431 ,237 ,623* ,520 ,686** ,401 1 

 

a) Földmérés vizsgálati csoport 
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Téri 

gondolkodás 
Analógiás 

gondolkodás 
Induktív 

gondolkodás 

Probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Térkép-terep 
azonos 
pontok 

felismerése 

Koordináták 
átfordítása 

térbeli 
információkká Térképkészítés 

Gondolkodási 
képességek 

összesen 

Téri 
képességek 

összesen 

Téri gondolkodás 1 ,490 ,723* ,068 -,021 .c .c ,772* -,021 

Analógiás 
gondolkodás ,490 1 ,447 ,183 ,177 .c .c ,859** ,177 

Induktív gondolkodás 
,723* ,447 1 -,082 -,211 .c .c ,713* -,211 

Problémamegoldó 
gondolkodás ,068 ,183 -,082 1 ,817* .c .c ,387 ,817* 

Térkép-terep azonos 
pontok felismerése -,021 ,177 -,211 ,817* 1 .c .c ,267 1,000** 

Koordináták 
átfordítása térbeli 
információkká 

.c .c .c .c .c .c .c .c .c 

Térképkészítés .c .c .c .c .c .c .c .c .c 

Gondolkodási 
képességek összesen ,772* ,859** ,713* ,387 ,267 .c .c 1 ,267 

Téri képességek 
összesen -,021 ,177 -,211 ,817* 1,000** .c .c ,267 1 

 

b) Földmérés kontrollcsoport 
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Téri 

gondolkodás 
Analógiás 

gondolkodás 
Induktív 

gondolkodás 

Probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Gondolkodási 
képességek 

összesen 
Monge féle 
ábrázolás 

Nézetek 
ábrázolása Rekonstrukció 

Téri 
képességek 

összesen 

Téri gondolkodás 
1 ,287 ,624** ,412 ,872** -,117 ,295 ,237 ,135 

Analógiás 
gondolkodás ,287 1 -,001 -,232 ,558* ,314 ,348 ,311 ,445 

Induktív 
gondolkodás ,624** -,001 1 ,231 ,637** ,004 ,335 ,330 ,260 

Problémamegold
ó gondolkodás ,412 -,232 ,231 1 ,472* -,247 ,419 ,195 ,088 

Gondolkodási 
képességek 
összesen 

,872** ,558* ,637** ,472* 1 ,037 ,562* ,435 ,409 

Monge féle 
ábrázolás -,117 ,314 ,004 -,247 ,037 1 -,132 ,553* ,769** 

Nézetek 
ábrázolása ,295 ,348 ,335 ,419 ,562* -,132 1 ,449 ,480* 

Rekonstrukció ,237 ,311 ,330 ,195 ,435 ,553* ,449 1 ,898** 

Téri képességek 
összesen ,135 ,445 ,260 ,088 ,409 ,769** ,480* ,898** 1 

 

c) Építőipar vizsgálati csoport 
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Téri 

gondolkodás 
Analógiás 

gondolkodás 
Induktív 

gondolkodás 

Probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Gondolkodási 
képességek 

összesen 

Monge 
féle 

ábrázolás 
Nézetek 

ábrázolása Rekonstrukció 

Téri 
képességek 

összesen 

Téri gondolkodás 
1 ,175 ,700** ,216 ,741** ,317 -,196 ,063 ,110 

Analógiás 
gondolkodás ,175 1 ,236 ,055 ,661** ,213 -,161 -,106 -,008 

Induktív 
gondolkodás ,700** ,236 1 ,138 ,775** ,204 -,369* -,234 -,156 

Problémamegoldó 
gondolkodás ,216 ,055 ,138 1 ,447* ,566** ,189 ,396* ,546** 

Gondolkodási 
képességek 
összesen 

,741** ,661** ,775** ,447* 1 ,454** -,232 -,009 ,131 

Monge féle 
ábrázolás ,317 ,213 ,204 ,566** ,454** 1 ,025 ,388* ,694** 

Nézetek 
ábrázolása -,196 -,161 -,369* ,189 -,232 ,025 1 ,453** ,627** 

Rekonstrukció ,063 -,106 -,234 ,396* -,009 ,388* ,453** 1 ,849** 

Téri képességek 
összesen ,110 -,008 -,156 ,546** ,131 ,694** ,627** ,849** 1 

 

d) Építőipar kontrollcsoport 
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10.12.2. melléklet: Az analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodás fejlődése 9-ről 10. évfolyamra: Korrelációs együtthatók mátrixai 

 

Általános analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 10. 

évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 10. 

évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 10. 

évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegoldó 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 ,423** -,079 ,291 ,021 -,008 

Szignifikanciaszint  ,005 ,614 ,058 ,892 ,959 

Elemszám 43 43 43 43 43 43 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,423** 1 -,122 ,099 ,030 ,082 

Szignifikanciaszint ,005  ,437 ,528 ,850 ,602 

Elemszám 43 43 43 43 43 43 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció -,079 -,122 1 ,221 -,106 ,274 

Szignifikanciaszint ,614 ,437  ,154 ,497 ,076 

Elemszám 43 43 43 43 43 43 

Analógiás gondolkodás 9. évfolyam Pearson korreláció ,291 ,099 ,221 1 ,063 ,016 

Szignifikanciaszint ,058 ,528 ,154  ,689 ,921 

Elemszám 43 43 43 43 43 43 

Induktív gondolkodás 9. évfolyam Pearson korreláció ,021 ,030 -,106 ,063 1 ,117 

Szignifikanciaszint ,892 ,850 ,497 ,689  ,454 

Elemszám 43 43 43 43 43 43 

Problémamegoldó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció -,008 ,082 ,274 ,016 ,117 1 

Szignifikanciaszint ,959 ,602 ,076 ,921 ,454  

Elemszám 43 
 43 43 43 43 43 

a) Építőipar ágazat teljes mintájának korrelációs együtthatói 
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Általános 

analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegold

ó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 ,300 ,376 -,196 ,044 ,427 

Szignifikanciaszint  ,259 ,151 ,466 ,872 ,099 

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,300 1 ,317 ,144 ,412 ,159 

Szignifikanciaszint ,259  ,231 ,594 ,113 ,557 

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,376 ,317 1 ,143 -,173 ,268 

Szignifikanciaszint ,151 ,231  ,597 ,521 ,315 

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció -,196 ,144 ,143 1 ,108 ,190 

Szignifikanciaszint ,466 ,594 ,597  ,691 ,480 

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,044 ,412 -,173 ,108 1 -,052 

Szignifikanciaszint ,872 ,113 ,521 ,691  ,850 

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

Problémamegoldó gondolkodás 

9. évfolyam 

Pearson korreláció ,427 ,159 ,268 ,190 -,052 1 

Szignifikanciaszint ,099 ,557 ,315 ,480 ,850  

Elemszám 16 16 16 16 16 16 

b) Földmérés ágazat teljes mintájának korrelációs együtthatói 
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Általános 

analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegold

ó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 -,108 ,046 -,641 ,141 ,364 

Szignifikanciaszint  ,781 ,907 ,063 ,718 ,336 

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció -,108 1 -,287 ,380 ,687* ,004 

Szignifikanciaszint ,781  ,454 ,313 ,041 ,992 

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,046 -,287 1 -,284 -,231 -,069 

Szignifikanciaszint ,907 ,454  ,459 ,551 ,861 

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció -,641 ,380 -,284 1 -,097 ,172 

Szignifikanciaszint ,063 ,313 ,459  ,803 ,658 

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,141 ,687* -,231 -,097 1 -,092 

Szignifikanciaszint ,718 ,041 ,551 ,803  ,813 

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

Problémamegoldó gondolkodás 

9. évfolyam 

Pearson korreláció ,364 ,004 -,069 ,172 -,092 1 

Szignifikanciaszint ,336 ,992 ,861 ,658 ,813  

Elemszám 9 9 9 9 9 9 

c) Földmérés vizsgálati csoport korrelációs együtthatói 
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Általános 

analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegold

ó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 ,678 ,719 ,163 -,792* ,504 

Szignifikanciaszint  ,094 ,069 ,727 ,034 ,249 

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,678 1 ,802* -,095 -,842* ,185 

Szignifikanciaszint ,094  ,030 ,839 ,018 ,691 

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,719 ,802* 1 ,415 -,540 ,505 

Szignifikanciaszint ,069 ,030  ,354 ,211 ,247 

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,163 -,095 ,415 1 ,372 ,192 

Szignifikanciaszint ,727 ,839 ,354  ,412 ,680 

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció -,792* -,842* -,540 ,372 1 -,156 

Szignifikanciaszint ,034 ,018 ,211 ,412  ,738 

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

Problémamegoldó gondolkodás 

9. évfolyam 

Pearson korreláció ,504 ,185 ,505 ,192 -,156 1 

Szignifikanciaszint ,249 ,691 ,247 ,680 ,738  

Elemszám 7 7 7 7 7 7 

d) Földmérés kontrollcsoport korrelációs együtthatói 
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Általános 

analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegold

ó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 ,612* -,270 ,476 ,048 -,093 

Szignifikanciaszint  ,015 ,330 ,073 ,866 ,743 

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,612* 1 -,220 ,257 ,314 ,328 

Szignifikanciaszint ,015  ,431 ,356 ,255 ,233 

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció -,270 -,220 1 ,036 -,195 ,295 

Szignifikanciaszint ,330 ,431  ,899 ,486 ,286 

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,476 ,257 ,036 1 -,103 -,163 

Szignifikanciaszint ,073 ,356 ,899  ,714 ,561 

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,048 ,314 -,195 -,103 1 ,147 

Szignifikanciaszint ,866 ,255 ,486 ,714  ,601 

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

Problémamegoldó gondolkodás 

9. évfolyam 

Pearson korreláció -,093 ,328 ,295 -,163 ,147 1 

Szignifikanciaszint ,743 ,233 ,286 ,561 ,601  

Elemszám 15 15 15 15 15 15 

e) Építőipar vizsgálati csoport korrelációs együtthatói 
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Általános 

analógiás 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános induktív 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Általános kritikai 

gondolkodás 

százalékpontja 

10. évfolyam 

Analógiás 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Induktív 

gondolkodás 9. 

évfolyam 

Problémamegold

ó gondolkodás 9. 

évfolyam 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

Pearson korreláció 1 ,305 -,006 ,199 ,014 ,069 

Szignifikanciaszint  ,114 ,977 ,309 ,942 ,727 

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

Általános induktív gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció ,305 1 -,060 ,020 -,089 -,045 

Szignifikanciaszint ,114  ,761 ,921 ,654 ,820 

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

Általános kritikai gondolkodás 

százalékpontja 10. évfolyam 

Pearson korreláció -,006 -,060 1 ,327 -,069 ,349 

Szignifikanciaszint ,977 ,761  ,089 ,726 ,068 

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,199 ,020 ,327 1 ,119 ,089 

Szignifikanciaszint ,309 ,921 ,089  ,546 ,652 

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 

Pearson korreláció ,014 -,089 -,069 ,119 1 ,105 

Szignifikanciaszint ,942 ,654 ,726 ,546  ,594 

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

Problémamegoldó gondolkodás 

9. évfolyam 

Pearson korreláció ,069 -,045 ,349 ,089 ,105 1 

Szignifikanciaszint ,727 ,820 ,068 ,652 ,594  

Elemszám 28 28 28 28 28 28 

f) Építőipar kontrollcsoport korrelációs együtthatói 

 



324 

 

10.12.3. melléklet: Az analógiás, induktív és problémamegoldó gondolkodás fejlődése 9-ről 10. évfolyamra: t-próbák és varianciaanalízis 

 

 t 

szabadság-

fok 

A különbözőség 

szignifikancia-

szintje átlagos eltérés 

az átlagok eltérésének 

intervallumának szélső értékei 

alsó felső 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 
12,021 8 ,000 75,55556 61,0622 90,0489 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

8,676 8 ,000 60,31667 44,2844 76,3489 

Általános induktív 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

8,200 8 ,000 56,94444 40,9305 72,9584 

Általános problémamegoldó 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

3,092 8 ,015 31,11111 7,9092 54,3131 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 
2,204 8 ,059 26,98556 -1,2488 55,2199 

Problémamegoldó 

gondolkodás 9. évfolyam 
7,795 8 ,000 41,27000 29,0613 53,4787 

a. Csoportazonosító = 1 

a) Földmérés vizsgálati csoport 

 

 

 



325 

 

 t 

szabadság

-fok 

A különbözőség 

szignifikancia-

szintje átlagos eltérés 

az átlagok eltérésének 

intervallumának szélső értékei 

alsó felső 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 
5,846 6 ,001 72,38000 42,0844 102,6756 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

8,746 6 ,000 46,94000 33,8074 60,0726 

Általános induktív 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

5,050 6 ,002 30,35714 15,6473 45,0670 

Általános problémamegoldó 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

1,987 6 ,094 14,28571 -3,3084 31,8798 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 
1,000 6 ,356 8,16286 -11,8109 28,1366 

Problémamegoldó 

gondolkodás 9. évfolyam 
4,677 6 ,003 35,71429 17,0300 54,3986 

a. Csoportazonosító = 2 

 

b) Földmérés kontrollcsoport 
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 t 

szabadság

-fok 

A különbözőség 

szignifikancia-

szintje átlagos eltérés 

az átlagok eltérésének 

intervallumának szélső értékei 

alsó felső 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 
12,485 14 ,000 79,11133 65,5204 92,7023 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

9,053 14 ,000 47,14333 35,9747 58,3119 

Általános induktív 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

7,046 14 ,000 30,83333 21,4484 40,2183 

Általános problémamegoldó 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

2,467 14 ,027 13,33333 1,7423 24,9244 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 
4,249 14 ,001 33,33333 16,5076 50,1591 

Problémamegoldó 

gondolkodás 9. évfolyam 
11,859 14 ,000 46,66733 38,2273 55,1073 

a. Csoportazonosító = 3 

c) Építőipar vizsgálati csoport 
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 t 

szabadság

-fok 

A különbözőség 

szignifikancia-

szintje átlagos eltérés 

az átlagok eltérésének 

intervallumának szélső értékei 

alsó felső 

Analógiás gondolkodás 9. 

évfolyam 
15,111 27 ,000 79,04643 68,3135 89,7794 

Általános analógiás 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

15,845 27 ,000 51,53071 44,8576 58,2038 

Általános induktív 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

10,447 27 ,000 30,35714 24,3947 36,3196 

Általános problémamegoldó 

gondolkodás százalékpontja 

10. évfolyam 

2,247 27 ,033 10,71429 ,9315 20,4971 

Induktív gondolkodás 9. 

évfolyam 
4,026 27 ,000 31,63286 15,5105 47,7552 

Problémamegoldó 

gondolkodás 9. évfolyam 
12,672 27 ,000 40,81643 34,2077 47,4252 

a. Csoportazonosító = 4 

d) Építőipar kontrollcsoport 
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10.13. melléklet: Kreativitás fluenciájának fejlődése 

10.13.1. melléklet: A kreativitás fluenciájának egyszempontú varianciaanalízise 

 

 Négyzetösszeg 

szabadság

-fok Négyzetes átlag F 

Szignifi-

kancia 

bementi adatok 9. évfolyam Csoportok közötti 1,503 2 ,752 ,139 ,870 

Csoporton belüli 226,808 42 5,400   

Összesen 228,311 44    

általános kérdésre általános 

válaszok fluenciája 11. 

évfolyam 

Csoportok közötti 195,649 2 97,825 5,028 ,011 

Csoporton belüli 817,151 42 19,456   

Összesen 1012,800 44    

szakmai kérdésre adott 

válaszok száma 11. évfolyam 

Csoportok közötti 24,031 2 12,015 3,690 ,033 

Csoporton belüli 136,769 42 3,256   

Összesen 160,800 44    

szakmai kérdésre adott 

szakmai válaszok száma 11. 

évfolyam 

Csoportok közötti 4,395 2 2,198 2,460 ,098 

Csoporton belüli 37,516 42 ,893   

Összesen 41,911 44    

szakmai kérdésre adott 

általános válaszok 11. 

évfolyam 

Csoportok közötti 11,013 2 5,507 2,345 ,108 

Csoporton belüli 98,631 42 2,348   

Összesen 

 
109,644 44    

9. és 11. évfolyamon 

általános kérdésre adott 

válaszok különbsége 

Csoportok közötti 167,513 2 83,757 3,402 ,043 

Csoporton belüli 1034,131 42 24,622   

Összesen 1201,644 44    
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10.13.2. melléklet: A kreativitás vizsgálatának korrelációs együtthatóinak mátrixa 

 

 

bementi 
adatok 9. 
évfolyam 

általános 
kérdésre 
általános 
válaszok 

fluenciája 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott 
válaszok 
száma 

11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott szakmai 
válaszok 

száma 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre adott 

általános 
válaszok 11. 

évfolyam 

bementi adatok 9. 
évfolyam 1 ,404 ,136 ,207 ,096 

általános kérdésre 
általános válaszok 
fluenciája 11. évfolyam 

,404 1 ,770* ,714* ,686 

szakmai kérdésre adott 
válaszok száma 11. 
évfolyam 

,136 ,770* 1 ,666 ,972** 

szakmai kérdésre adott 
szakmai válaszok száma 
11. évfolyam ,207 ,714* ,666 1 ,473 

szakmai kérdésre adott 
általános válaszok 11. 
évfolyam 

,096 ,686 ,972** ,473 1 

a) A földmérés vizsgálati csoport tanulói válaszainak korrelációs mátrixa a 

problémamegoldó kreativitás fluenciájára vonatkozóan 

  
bementi adatok 

9. évfolyam 

általános 
kérdésre 
általános 
válaszok 
fluenciája 

11. évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott 
válaszok 

száma 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott 
szakmai 
válaszok 

száma 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott 
általános 

válaszok 11. 
évfolyam 

bementi adatok 9. 
évfolyam 1 ,346 ,577* ,614* -,038 

általános kérdésre 
általános válaszok 
fluenciája 11. évfolyam 

,346 1 ,708** ,432 ,346 

szakmai kérdésre adott 
válaszok száma 11. 
évfolyam 

,577* ,708** 1 ,669* ,417 

szakmai kérdésre adott 
szakmai válaszok 
száma 11. évfolyam ,614* ,432 ,669* 1 -,396 

szakmai kérdésre adott 
általános válaszok 11. 
évfolyam 

-,038 ,346 ,417 -,396 1 

b) Az építőipar vizsgálati csoport tanulói válaszainak korrelációs mátrixa a 

problémamegoldó kreativitás fluenciájára vonatkozóan 
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bementi 
adatok 9. 
évfolyam 

általános 
kérdésre 
általános 
válaszok 

fluenciája 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre 

adott 
válaszok 

száma 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre adott 

szakmai 
válaszok 

száma 11. 
évfolyam 

szakmai 
kérdésre adott 

általános 
válaszok 11. 

évfolyam 

bementi adatok 9. 
évfolyam 1 -,277 -,342 -,250 -,231 

általános kérdésre 
általános válaszok 
fluenciája 11. évfolyam 

-,277 1 ,061 -,373 ,303 

szakmai kérdésre 
adott válaszok száma 
11. évfolyam 

-,342 ,061 1 ,474* ,835** 

szakmai kérdésre 
adott szakmai 
válaszok száma 11. 
évfolyam 

-,250 -,373 ,474* 1 -,089 

szakmai kérdésre 
adott általános 
válaszok 11. évfolyam 

-,231 ,303 ,835** -,089 1 

c) Az építőipar kontrollcsoport tanulói válaszainak korrelációs mátrixa a 

problémamegoldó kreativitás fluenciájára vonatkozóan 
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10.14. melléklet: A 12-13. évfolyamon végzett mérések eredményei 
 

10.14.1. melléklet: Leíró statisztikai adatok a százalékpontok átlagaiból 

 

10.14. 2. melléklet: Kumulált gyakorisági eloszlások 

 

 

Vizsgálati csoport, általános gondolkodás összetevői 

 

Kontrollcsoport, általános gondolkodás összetevői 

4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 11,00

általános analógiás
gondolkodás

10,0 20,0 30,0 50,0 90,0 100,0

induktív gondolkodás 20,0 50,0 80,0 90,0 100,0

Kritikai gondolkodás 30,0 80,0 100,0

Logikai gondolkodás 20,0 50,0 70,0 100,0

Problémamegoldó gondolkodás 30,0 50,0 70,0 80,0 100,0
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4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 11,00

általános analógiás
gondolkodás

27,27 36,36 45,45 54,55 81,82 90,91 100,00

induktív gondolkodás 36,4 63,6 81,8 100,0

Kritikai gondolkodás 18,2 45,5 100,0

Logikai gondolkodás 18,2 63,6 90,9 100,0

Problémamegoldó gondolkodás 9,1 81,8 100,0
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Vizsgálati csoport szakmai gondolkodás összetevői 

 

Kontrollcsoport szakmai gondolkodás összetevői 

 

 

 

4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 11,00

analógiás gondolkodás 20,0 30,0 60,0 90,0 100,0

induktív gondolkodás 20,0 50,0 80,0 90,0 100,0

Kritikai gondolkodás 10,0 20,0 60,0 90,0 100,0

Problémamegoldó gondolkodás 10,0 30,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

0,0

20,0

40,0

60,0

80,0

100,0

120,0

K
u

m
u

lá
lt

 g
ya

ko
ri

sá
g 

el
o

sz
lá

s 
%

4,00 5,00 6,00 8,00 9,00 11,00

analógiás gondolkodás 18,18 36,36 63,64 72,73 81,82 100,00

induktív gondolkodás 18,18 36,36 54,55 90,91 100,00

Kritikai gondolkodás 9,09 18,18 45,45 72,73 81,82 100,00

Problémamegoldó gondolkodás 9,091 27,273 54,545 81,818 90,909 100,000
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Grafikonok gondolkodás típusonként 

 

 

4,00 7,00 8,00 9,00 10,00 11,00 12,00

Vizsglati csoport általános
analógiás gondolkodás

10,0 20,0 30,0 50,0 90,0 100,0

Kontrollcsoport általános
analógiás gondolkodás

27,27 36,36 45,45 54,55 81,82 90,91 100,00

Vizsgálati csoport szakmai
analógiás gondolkodás

20,0 30,0 60,0 90,0 100,0

Kontrollcsoport szakmai
analógiás gondolkodás

18,18 36,36 63,64 72,73 81,82 100,00
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3,00 4,00 5,00 6,00 7,00

Vizsglati csoport általános
induktív gondolkodás
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kritikai gondolkodás

10,0 20,0 60,0 90,0 100,0

Kontrollcsoport szakmai kritikai
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problémamegoldó gondolkodás

10,0 30,0 40,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

Kontrollcsoport szakmai
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10.14. 3. melléklet: Korrelációs mátrixok 

 

Korrelációs együtthatók a teljes mintára 

  

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai 
kritikai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémameg-

oldó 
gondolkodás 

Szakmai 
problémameg-

oldó 
gondolkodás 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

1 ,485* 0,415 ,515* -0,394 0,169 0,219 -0,213 -0,095 

Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

,485* 1 0,391 0,349 -0,069 ,665** 0,192 0,177 0,001 

Általános induktív 
gondolkodás 

0,415 0,391 1 0,303 -,479* 0,189 ,508* 0,139 0,268 

Szakmai induktív 
gondolkodás 

,515* 0,349 0,303 1 -0,307 0,075 0,000 0,292 0,412 

Általános kritikai 
gondolkodás 

-0,394 -0,069 -,479* -0,307 1 0,277 -,447* 0,079 -0,197 

Szakmai kritikai 
gondolkodás 

0,169 ,665** 0,189 0,075 0,277 1 0,162 ,454* 0,013 

Logikai 
gondolkodás 

0,219 0,192 ,508* 0,000 -,447* 0,162 1 0,067 0,413 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-0,213 0,177 0,139 0,292 0,079 ,454* 0,067 1 ,483* 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-0,095 0,001 0,268 0,412 -0,197 0,013 0,413 ,483* 1 
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Korrelációs együtthatók csoportonként 

A tanuló 
csoportja   

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai 
kritikai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
problémamegoldó 

gondolkodás 

Vizsgálati 
csoport 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

1 -0,135 0,253 -0,114 -0,294 -0,255 0,141 -,745* -0,559 

  Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

-0,135 1 0,487 0,239 0,145 ,643* 0,043 0,205 0,465 

  Általános induktív 
gondolkodás 

0,253 0,487 1 0,167 -0,286 0,449 0,479 0,045 0,449 

  Szakmai induktív 
gondolkodás 

-0,114 0,239 0,167 1 0,190 0,139 -0,419 0,269 0,005 

  Általános kritikai 
gondolkodás 

-0,294 0,145 -0,286 0,190 1 0,159 -,821** 0,259 -0,210 

  Szakmai kritikai 
gondolkodás 

-0,255 ,643* 0,449 0,139 0,159 1 0,150 0,537 0,447 

  Logikai 
gondolkodás 

0,141 0,043 0,479 -0,419 -,821** 0,150 1 0,048 0,427 

  Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-,745* 0,205 0,045 0,269 0,259 0,537 0,048 1 0,608 

  Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

-0,559 0,465 0,449 0,005 -0,210 0,447 0,427 0,608 1 
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Korrelációs együtthatók csoportonként 
Kontroll csoport Általános analógiás gondolkodás 1 ,840** 0,576 ,892** -0,518 0,337 0,327 0,365 0,455 

  Szakmai analógiás gondolkodás ,840** 1 ,617* ,822** -0,499 0,543 0,569 0,476 0,377 

  Általános induktív gondolkodás 0,576 ,617* 1 0,336 -,606* 0,232 0,516 0,232 -0,186 

  Szakmai induktív gondolkodás ,892** ,822** 0,336 1 -0,466 0,342 0,222 0,283 ,614* 

  Általános kritikai gondolkodás -0,518 -0,499 -,606* -0,466 1 0,174 -0,012 -0,012 0,217 

  Szakmai kritikai gondolkodás 0,337 0,543 0,232 0,342 0,174 1 0,385 ,828** 0,395 

  Logikai gondolkodás 0,327 0,569 0,516 0,222 -0,012 0,385 1 0,022 0,343 

  Általános problémamegoldó 
gondolkodás 

0,365 0,476 0,232 0,283 -0,012 ,828** 0,022 1 0,118 

  Szakmai problémamegoldó 
gondolkodás 

0,455 0,377 -0,186 ,614* 0,217 0,395 0,343 0,118 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



338 

 

10.14. 4. melléklet: Különbözőség vizsgálatok 

 

Kétmintás t-próba eredményei 

    t df szignifikancia 
átlagos 
eltérés 

maradék 
ellentmondás 

95% valószínűségi 
szint intervallum 

                  alsó felső 

összes általános 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

2,238 0,151 0,708 19 0,488 1,17273 1,65647 -2,29430 4,63975 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    0,718 18,439 0,482 1,17273 1,63409 -2,25452 4,59997 

összes szakmai 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

0,180 0,676 0,165 19 0,871 0,40909 2,48263 -4,78711 5,60529 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    0,167 18,595 0,869 0,40909 2,45231 -4,73123 5,54941 

Általános 
analógiás 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

1,696 0,208 -0,256 19 0,801 -0,29091 1,13633 -2,66927 2,08745 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    -0,260 18,201 0,798 -0,29091 1,11906 -2,64011 2,05829 
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Szakmai 
analógiás 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

0,353 0,559 -2,390 19 0,027 -2,20909 0,92421 -4,14348 -0,27470 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    -2,425 18,305 0,026 -2,20909 0,91081 -4,12036 -0,29783 

Általános induktív 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

0,021 0,885 0,788 19 0,440 0,41818 0,53076 -0,69271 1,52907 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    0,785 18,405 0,443 0,41818 0,53289 -0,69961 1,53597 

Szakmai induktív 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

3,633 0,072 1,665 19 0,112 1,14545 0,68813 -0,29483 2,58573 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    1,693 17,897 0,108 1,14545 0,67640 -0,27620 2,56711 

Általános kritikai 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

0,733 0,403 -1,367 19 0,188 -0,46364 0,33912 -1,17342 0,24615 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    -1,373 18,999 0,186 -0,46364 0,33756 -1,17017 0,24289 

Szakmai kritikai 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

1,322 0,265 -2,207 19 0,040 -1,43636 0,65075 -2,79839 -0,07434 
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  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    -2,253 17,297 0,038 -1,43636 0,63763 -2,77989 -0,09283 

Logikai 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

1,657 0,213 0,720 19 0,480 0,32727 0,45476 -0,62454 1,27909 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    0,711 16,906 0,487 0,32727 0,46061 -0,64493 1,29948 

Általános 
problémamegoldó 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

4,969 0,038 0,775 19 0,448 0,42727 0,55160 -0,72725 1,58179 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    0,755 14,113 0,462 0,42727 0,56563 -0,78497 1,63952 

Szakmai 
problémamegoldó 
gondolkodás 

egyenlő 
eltérések 
feltételezése 

5,303 0,033 3,082 19 0,006 3,66364 1,18877 1,17550 6,15177 

  Nem 
tételezünk 
fel egyenlő 
eltéréseket 

    3,007 14,199 0,009 3,66364 1,21855 1,05355 6,27372 
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Kruskal-Wallis próba 

Kruskal-Wallis próba 

  

összes 
általános 

gondolkodás 

összes 
szakmai 

gondolkodás 

Általános 
analógiás 

gondolkodás 

Szakmai 
analógiás 

gondolkodás 

Általános 
induktív 

gondolkodás 

Szakmai 
induktív 

gondolkodás 

Általános 
kritikai 

gondolkodás 

Szakmai 
kritikai 

gondolkodás 
Logikai 

gondolkodás 

Általános 
probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Szakmai 
probléma-
megoldó 

gondolkodás 

Kruskal-Wallis 
H 

0,005 0,001 0,249 5,713 0,582 1,782 1,933 4,823 0,437 0,237 6,563 

df 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Asymp. Sig. 0,943 0,972 0,618 0,017 0,445 0,182 0,164 0,028 0,509 0,626 0,010 
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10.15. melléklet: A gondolkodási képességek változása 12-13. évfolyamra 
 

10.15.1. melléklet: Leíró statisztikai adatok 

 

 

 

 

ÁltalánosSzakmaiösszesenÁltalánosSzakmaiÖsszesenÁltalánosSzakmaiÖsszesenÁltalánosSzakmaiÁltalánosÖsszesenÁltalánosSzakmai

analógiásinduktív
probléma-
megoldó

analógiásinduktív
probléma-
megoldó

összesen Analógiás Induktív Kritikai Logikai Problémamegoldó analógiásinduktív
probléma-
megoldó

Különbségek 9-10
évfolyam

Különbségek 9-12
évfolyam

Különbségek 10-12 évfolyam
Különbségek

különbsége 9-10 és
9-12 között

Vizsgálati csoport -28,95 -15,89 -34,71 -18,95 -2,14 -16,71 9,74 17,80 13,08 10,00 16,67 8,75 13,75 3,75 12,22 0,00 18,33 -5,00 24,55 18,00 26,47 10,00 13,75 18,00

Kontroll csoport -30,91 -7,31 -32,21 -27,66 -0,49 -21,30 0,48 15,74 11,89 3,25 21,97 10,80 6,82 14,77 13,13 -9,09 24,24 -10,61 5,79 10,91 4,28 3,25 6,82 10,91
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10.15.2. melléklet: Korrelációs együtthatók 

 

A teljes sokaságra vonatkozóan 
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A vizsgálati csoportra vonatkozó összefüggések 

 



345 

 

10.16. melléklet: A disszertáció témájához kapcsolódó publikációk jegyzéke 
 

2020 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda – Bredács Alice Mária (2020a): 

Kreativitáskutatás a középfokú építőipar és földmérés ágazati szakképzésben. Iskolakultúra. 

(30) 12. 81-101. 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2020b): A probléma alapú tanulás hatása a 

középfokú építőipari szakképzésben résztvevők téri vizuális képességeire. (előadás) XX. 

Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. november 5-7. Debrecen.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2020c): A szakmai gondolkodás fejlesztése 

probléma alapú tanulással (PBL), a fejlődés tendenciáinak feltárása az építőipar ágazati 

szakképzésben tanulóknál. (előadás) XX. Országos Neveléstudományi Konferencia, 2020. 

november 5-7. Debrecen.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2020d): A probléma alapú tanulás hatása a 

középfokú építőipari szakképzésben résztvevők téri vizuális képességeire. (absztrakt) In: 

Engler Ágnes – Rébay Magdolna – Tóth Dorina Anna (szerk.): Család a nevelés és az oktatás 

fókuszában.  Kiadja: MTA Pedagógiai Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK 

Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a 

Családokért. Debrecen 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2020e): A szakmai gondolkodás fejlesztése 

probléma alapú tanulással (PBL), a fejlődés tendenciáinak feltárása az építőipar ágazati 

szakképzésben tanulóknál. (absztrakt) In: Engler Ágnes – Rébay Magdolna – Tóth Dorina 

Anna (szerk.): Család a nevelés és az oktatás fókuszában.  Kiadja: MTA Pedagógiai 

Tudományos Bizottság Debreceni Egyetem BTK Nevelés- és Művelődéstudományi Intézet 

Kopp Mária Intézet a Népesedésért és a Családokért. Debrecen 

2019 
 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019a): Szakgimnáziumi tanulók szakmai 

elhivatottsága. Horizontok és Dialógusok Konferencia V. (előadás). 2018. május 8-10.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019b): Szakgimnáziumi tanulók szakmai 

elhivatottsága. (absztrakt). In: Ács-Bíró Adrienn – Maisch Patrícia – Szabó Hajnalka Piroska 

(szerk.): Horizontok és Dialógusok V. Konferencianapok. Absztraktkötet. 2018. május 9-12. 

Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, Neveléstudományi Intézet, 

Pécs  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019c): Examining Creativity in Vocational 

High School Students with the Torrance Creativity Test. (előadás) 14th International 

Symposium on Applied Informatics and Related Areas Konferencia, Székesfehérvár, 2019. 

november 14.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019d): Examining Creativity in Vocational 

High School Students with the Torrance Creativity Test.(tanulmány) In.: AIS 2019 14 th 
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International Symposium on Applied Informatics and Related Areas organized in the frame 

of Hungarian Science Festival 2019 by Óbuda University PROCEEDINGS 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019e): The Testing of the Secondary 

School Model of Problem Based Learning at Székesfehérvári SZC Jáky József Construction-

Oriented Vocational Secondary School (elődás) 14th International Symposium on Applied 

Informatics and Related Areas Konferencia, Székesfehérvár, 2019. november 14. 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2019f): The Testing of the Secondary School 

Model of Problem Based Learning at Székesfehérvári SZC Jáky József Construction-

Oriented Vocational Secondary School (tanulmány) In.: AIS 2019 14 th International 

Symposium on Applied Informatics and Related Areas organized in the frame of Hungarian 

Science Festival 2019 by Óbuda University PROCEEDINGS 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda – Bredács Alice Mária (2019g): 

Szakgimnáziumi tanulók kreatív gondolkodásának vizsgálata. (absztrakt) In.: Varga Aranka 

– Andl Helga – Molnár-Kovács Zsófia (szerk): Neveléstudomány – Horizontok és 

Dialógusok. Absztraktkötet. XIX. Országos Neveléstudományi Konferencia. Kiadja a PTE 

BTK Neveléstudományi Intézete, Pécs.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda – Bredács Alice Mária (2019h): 

Szakgimnáziumi tanulók kreatív gondolkodásának vizsgálata. (előadás) XIX Országos 

Neveléstudományi Konferencia. Pécs, 2019. november 7-9. 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda – Bredács Alice Mária (2019i): 

Szakgimnáziumi tanulók kreatív gondolkodásának originalitás-vizsgálata. (előadás) I. 

Szakképzés és oktatás: Ma – holnap konferencia. Fejlődés és partnerség. Budapest, 2019. 

november 21. 

 

2018 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda – Bredács Alice (2018a): Problem-based 

learning and teaching in construction-oriented secondary vocational education. Practice and 

Theory in Systems of Education, (11)3. 174–193. ISSN (Online) 1788-2591. Online 

megjelenés: 2018. január 11.  

Online:www.degruyter.com/view/j/ptse.2016.11.issue-3/ptse-2016-0018/ptse-2016-

0018.xml?format=INT [2018. január 13.] 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018e): A probléma alapú tanulás 

alkalmazása szakgimnáziumi környezetben. Horizontok és Dialógusok Konferencia IV. 

(előadás). 2018. május 9-12.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018f): A szakképzési rendszerben 

bekövetkezett változások a rendszerváltástól napjainkig (előadás). Horizontok és 

Dialógusok Konferencia IV. (előadás). 2018. május 9-12.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018g): A probléma alapú tanulás 

alkalmazása szakgimnáziumi környezetben. (absztrakt) In: Ács-Bíró Adrienn – Maisch 

Patrícia (szerk.): Horizontok és Dialógusok IV. Konferencianapok. Absztraktkötet. 2018. 

http://www.degruyter.com/view/j/ptse.2016.11.issue-3/ptse-2016-0018/ptse-2016-0018.xml?format=INT
http://www.degruyter.com/view/j/ptse.2016.11.issue-3/ptse-2016-0018/ptse-2016-0018.xml?format=INT
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május 9-12. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Neveléstudományi Intézet, Pécs 80. 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018h): A szakképzési rendszerben 

bekövetkezett változások a rendszerváltástól napjainkig (absztrakt). In: Ács-Bíró Adrienn – 

Maisch Patrícia (szerk.): Horizontok és Dialógusok IV. Konferencianapok. Absztraktkötet. 

2018. május 9-12. Kiadja a Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar, 

Neveléstudományi Intézet, Pécs 53.  

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018i): Orsós Anna (szerk): A romológia 

alapjai. (recenzió). Romológia. Kiadja: Wlislocki Henrik Szakkollégium, PTE BTK NTI 

Romológia és Nevelésszociológia Tanszék, Romológiai Kutatóközpont, Pécs. 141-144. 

Csepcsényi Lajos Lászlóné Balogh Melinda (2018i): A szakképzési rendszer 
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