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A tantárgy tanításának céljai, az elfogadott  
tanterv szerint 

• 1.A munkaadók által elvárt képességekkel rendelkező 
hallgatók nevelés, amelyre jellemzők 

– A gyakorlati tudás 
– Önálló és teamben végzett munkaképesség
– Rugalmasság, nyitottság és önfegyelem
– Kapcsolatteremtő és kommunikációs készség
– Felelősségvállalás az elvégzett munkáért. 

• 2.Tájékozódó képesség az információözönben, az online 
és offline szakirodalom alkotó felhasználása. 

• 3.A tudásörökség felhasználása mellett új értékek 
folyamatos létrehozása. 

• 4.Saját belső problémáik kezelése, folyamatos önfejlesztő 
képesség kialakítása. 



A tantárgy jellemzői

• A tanítás módszertana a Humanisztikus 
Kooperatív Tanulás™ (HKT) szabadalmi 
oltalom alatt álló technológia adaptációja.

• Heti 2 óra, 6 csoport (du 4-fél 9 között voltak az 
órák)

• A kérdésekre 144/111 hallgató válaszolt 
(77%)

• A kérdéseket kivetítve kapták meg a 
hallgatók, csak a választ kellett leírniuk 
egyénileg, 10 percben, névtelenül. 

HUMANISZTIKUS 
KOOPERATÍV 
TANULÁS™



Kérdések a hallgatókhoz

• 1.Mennyi energiát tettél a csoport 
munkájába?

• 2.Kaptál-e másoktól támogatást?
• 3.Milyen nehézségeid voltak/vannak?
• 4.Melyik tananyagrész tetszett és melyik 

nem?
• 5.Milyennek tartod az értékelési rendszert? 
• 6.Mit fejlesztenél tovább?



1. Mennyi energiát tettél a csoport munkájába?

Választípusok Válasz 
db

%

„Teljesen”, „maximálisan”, 
„mindent”, „rengeteget”, 
„hetente többször is”

63 57

„80-90 %-ot” 19 17
„Amennyit kellett” 11 10

„Közepesen, többet is 
tehettem volna” 10 9
„Keveset” 7 6
„0 %-ot” 1 1

84%



Az első kérdésre adott válaszok 
értelmezése
• A kérdésre adott válasz szokatlanul erős 

azonosulást mutat a tantárggyal 
kapcsolatban. A hallgatók 84%-a(!) 
maximális erőbedobással vett részt a 
munkában.

• Nincsenek összehasonlító adataim, de 
ez meggyőző eredménynek tűnik, amely 
a módszertan általánosan tapasztalt 
sikerességét jelzi. (Több ezer általános iskolai 
osztályban használják már országszerte és tanítják 
minden tanárképző intézményben)  



2. Kaptál-e másoktól támogatást?

Választípusok db %

„Kölcsönösen számíthatunk egymásra”, „sok 
segítséget kaptam”, „rengeteget”, „nagyon jó 
közösség alakult ki” 79 71

„Igen” 31 28

„Nem mindenkitől” 1 0,5

„Kicsit” 1 0,5

99%



A második kérdésre adott válaszok 
értelmezése
• A hallgatók 99%-a örömmel működik együtt 

másokkal, ha erre a tanári módszerek lehetőséget 
adnak.

• Ezzel nem csak a tanulási tartalom elsajátítását 
segítjük, hanem erőteljesen támogatjuk a 
szocializációs folyamatot is. 

• Megfelelő módszertannal ennek a potenciálnak a 
fölhasználása mind marketing, mind elégedettség, 
mind eredményesség szempontjából szembeötlő 
hasznos lehetne a BKF számára



Választípusok db %
„A beilleszkedéssel voltak problémáim, amin a csoporttársaim 
sokat segítettek”, „együttműködés”, „a csoporttagok nem 
egyenlő mértékben vettek részt”, „nehezen rázódott össze a 
CSAPAT”, „akaratom érvényesítése”, „megszerettetni magam”, 
„bizalom kialakítás”, „mindig meg akarok felelni, ezért 
felszínessé válok”

17 16%

„Nincsenek és nem is voltak” 15 14%

„Gazdasági  matematika”, „mikro ökonómia” 14 13%

„Prezentálás”, „lámpaláz” 14 13%

„Lustaság”, „kitartás” -, „szorgalom” hiány 13 13%

„Késői óra”, „fáradság”, „koncentráció”, „folyamatos aktivitás” 11 11%

„Időhiány”, „időbeosztás”, „szervezés” 9 9%

„Önbizalom”, „nehezen nyílok meg, de fejlődtem ezen a téren” 6 6%
„Főiskolai életforma”, „nem voltak céljaim az elején, most már 

3. Milyen nehézségeid voltak/vannak?



A harmadik kérdésre adott válaszok 
értelmezése

• A válaszok abban segítnek, hogy 
megismerjük a hallgatók beilleszkedési 
nehézségeit. 

• Az ezekre adott szakértői válasz tovább 
fokozhatja mind a tantárggyal, mind a 
Főiskolával való azonosulás mértékét.



4. Melyik tananyagrész tetszett?

Választípusok db %
„Agykutatás”, „jobb és bal félteke funkciói”, 
„női-ffi agy”, „memória típusok”, „a víz 
üzenete”,  „az agy és a zene”

26 20

„Villám olvasás” 22 17%
„Minden, a többség jó volt” 22 17%
„Meditáció”, „relax”, „metaforák”, „az óra 
eleji beszélgetések” 18 14%
„Agykontroll”, „zseni mozizás” 16 12%
„Az első órák”, „dobálás”, „kollázs”, 
„KEMÉNY cél” 15 11%
„Prezentáció készítés” 6 5%
„Mind map” 3 2%
„HKT” 3 2%
„10 ujjas gépelés” 2 2%



5. Melyik tananyagrész nem tetszett?

Választípusok db %
„A gyorsolvasás, villámolvasás: nem 
hiszem el” 6 4,5%
„A könyv kérdések” 1 0,8%
„Zseni mozizás” 1 0,8%
„Az elmélet” 1 0,8%

„Nem akarok mindent megosztani 
másokkal” 1 0,8%

„Én vagyok a „világ közepén” vagy a 
csoport? Kontraszt” 1 0,8%
„Relaxáció” 1 0,8%



6. Milyennek tartod az értékelési rendszert?

Választípusok db %

„Korrekt”, „igazságos”, „reális”, „logikus”, „jó”, 
„tökéletes”, „átfogó”, „szuper”, „motiváló”, „eleinte 
féltem, de jó”; „jó, hogy egymást értékeljük”

80 76%
„Magas a mérce”, „nem elég szigorú”, „homályos”, 
„nem igazságos”, „szubjektív”, „magamat mások 
előtt nem szeretem értékelni”, „egymást ne 
értékeljük”; „a csapat kapta, nem az egyén”, „van 
aki a csapat miatt kap kevesebbet”, „nem 
kidolgozott az előadásoknál”, „nem értékeli a 
féléves munkát”

17 16%

„Túl összetett” 9 8%



7. Mit fejlesztenél tovább?
Választípusok db %

„Semmit”, „minden rendben”, „úgy jó, ahogy van”, „jó volt”, „Nagyon 
sokat fejlődtünk a csoportos tanulás és egymás segítése miatt”; „több időt 
kellene ilyen foglalkozásokra szánni, mert lényegesen könnyebbé teheti a 
tanulást, ismerkedést, személyiség fejlődést”

22 45%

„Több játék kellene, videók” 7 14%
„Még több csapatmunka”, „közös programok”, „több gyakorlat”, 
„véleményformálási feladat”, 5 10%
„Az időbeosztást”, „ne este legyen” 5 10%
„Az előadás tempója” 2 4%
„Sokat markolunk”, „sok anyag”, „felszínes” 2 4%
„Több számon kérés”, „előadások”, „ellenőrzés”, „a prezentációk
értékelését” 3 6%
„A tanulási metodikák széles választékának megismerését 
hiányolom”, „zseni mozizás több lehetne” 2 4%
„Tanár-diák kommunikáció” 1 2%



Az eredmények összegzése 1.

1. A hallgatók 77%-a adott értékelhető választ, ami 
biztonságossá teszi az eredmények megítélését.

2. A kitűzött célok irányában haladtunk, vagyis: 
– A munkaadói elvárások teljesítéséhez közelebb 

kerültünk, ami jelentős versenyelőnyt hozhat a 
BKF számára, amennyiben a módszereket a 
BKF más tantárgyak irányában is elterjeszti
(gyakorlati tudás, önálló és teamben végzett munkaképesség, rugalmasság, nyitottság és 
önfegyelem, kapcsolatteremtő és kommunikációs készség, felelősségvállalás az elvégzett 
munkáért.) 

– A hallgatók lépéseket tettek saját belső 
problémáik kezelésének, folyamatos önfejlesztő 
képességük kialakításának irányában.



Az eredmények összegzése 2. 

1. A komplex folyamatértékelési rendszer bevált 
(76%).

2. 5.A hallgatók elégedettek, és sok olyan dolgot 
kaptak, aminek hasznát tudják venni mind 
tanulmányaikban, mind munkájukban és 
életvitelükben

• A hallgatók – házi feladataikban – nagyon sok, a 
témához kapcsolódó internetes forrást gyűjtöttek 
össze, amiből egy honlapot szerkesztettünk. Ez 
részben már látható az interneten, de a szerkesztés még nincs 
bejezve.   http://hktprogram.hu/Alkoto/



A továbbfejlesztés irányai

• Az ismeretek mennyiségnek némi 
csökkentése 

• További kooperatív játékok, gyakorlatok 
beépítése

• Az értékelési rendszer finomítása


