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A b lended  lea rn ing  módsze r 
a lka lmazásának  l ehe tősége i  a 
s zámí tá s techn ika  ok ta t á sában

E l m é l e t i  k e r e t e k

Az utóbbi néhány évben a világ számos területén egyre több pénzt fektetnek a számítás-
technika oktatására. Gondolunk itt elsősorban a számítástechnika és informatika, vala-
mint a programozási nyelvek oktatására, mely világviszonylatban is a legdinamikusab-
ban fejlődő ágazatoknak tekinthetők. Az Informatics Europe és ACM 2013-as jelentése 
szerint a számítástechnika oktatása terén számos európai ország, köztük az Európai Unió 
tagállamai is lemaradnak az amerikai és ázsiai oktatási intézményekkel szemben. Sok 
esetben az iskolák és a tantervek megragadtak egy szinten és a tanárok képzettsége és 
kompetenciája sem a megfelelő szintű. Ezen mielőbb változtatni kell, hiszen a 21. szá-
zadban a digitális írástudás már nem csak az Office csomag ismeretéből kell, hogy álljon. 
Erre a problémára hívja fel a figyelmet a Code.org Foundation is, melyet a világ vezető 
IT cégei alapítottak. A jövőre nézve ugyanis bármely gazdaság számára kulcsfontosságú 
lehet az, hogy az ott élő emberek milyen szinten sajátították el a számítástechnika alap-
jait. Ezen alapok pedig leginkább a középiskolai oktatásban sajátíthatók el és határozzák 
meg a tanulók továbbtanulási pályáját a számítástechnika irányába. Ahhoz viszont, hogy 
tartós sikereket lehessen elérni, változtatni kell a tanítás módszertanán is, melyet a mai 
modern társadalom igényeihez kell igazítani. 

Ha azonban adottak a közel azonos oktatási feltételek, akkor mi miatt teljesíte-
nek az OECD PISA felmérésben egyes régiók jól, amíg mások átlag alatt? Lehetséges 
ok a tanár, diák, tananyag háromszög változásában rejlik, hiszen a tanulók tanuláshoz 
való viszonya már a múltban is folyamatosan romlott (Csapó 2002) és bármely tapasz-
talt pedagógus állíthatja, hogy ez ma sincs másként. A PISA felmérései rámutatnak arra 
a tényre, hogy elenyésző azoknak a diákoknak a száma, akik a „megértés-emlékezés” 
módszerével tanulnak. Ehelyett legtöbben még mindig a memorizálással próbálják ész-
ben tartani a tanultakat, azaz a tananyag megértése, értelmezése helyett annak változat-
lan formában való reprodukálását helyezik előnybe (Molnár 2003). A kutatások szerint 
az OECD országok közül ez kifejezetten hangsúlyozott Magyarországon, Ausztriában és 
Lengyelországban (OECD 2009). A memorizálás azonban szinte lehetetlenné teszi az 
olyan tantárgyak és tananyagok elsajátítását, melyeknél a megértés az alapköve a tudás-
nak, ide tartozik többek között a számítástechnika tanítása is.
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Persze nem csak a tanulókban, hanem az őket tanító pedagógusban is rálelhetünk 
több hiányosságra. Mert bár adott a modern eszközök tárháza, ez nem jár közvetlenül 
együtt a módszertani kultúra megújulásával, mivel legtöbbször a jól képzett és a szá-
mítástechnikában jártas pedagógusok is a hagyományos módszereket választják (Tö-
rök-Kárpáti 2009). Török és Kárpáti egy 2009-ben készült kutatása több ponton is rá-
mutat arra a tényre, hogy az általuk vizsgált mintában egy-két tanár kivételével a legtöbb 
esetben (53%) a klasszikus módszerekkel tanítanak, még a résztvevők 33% egyáltalán 
nem használt „újgenerációs” módszereket az oktatás során. Egy 27 országot felölelő fel-
mérésből (Kozma 2011) is kiderül, hogy a tanárok 66%-a engedélyezi hogy a diákok 
használjanak számítógépet az órán, ám a tanároknak csak kevesebb, mint 25%-a veszi 
igénybe a tanításhoz a számítógépet. 

Talán ezen tudna változtatni a blended learning módszer, mely összeköti a hagyo-
mányos és korszerű tanítási-tanulási formákat. Így helyet kap a személyes és távolsági 
konzultáció, a nyomtatott- és elektronikus tananyagok hozzáférése, illetve az info-kom-
munikációs eszközök használata. A blended learning a tananyagot kooperatívan, változa-
tos módszerekkel és egyénre szabott formában teszi hozzáférhetővé.

A   b l e n d e d   l e a r n i n g   a   s z á m í t á s t e c h n i k a   o k t a t á s á b a n

A számítástechnika oktatásának buktatóit keresve hol a diákokra, hol a tanárokra lehet-
ne mutogatni, azonban nem szabad elfelejtenünk, hogy a jelenlegi modern társadalom-
ban változnak az emberi viszonyok, az értékek, és átalakul az oktatás is. Az új oktatási 
módszerek „nem zárják tantermekbe és rendezik padsorokba” a diákokat, hiszen a vi-
lágháló lehetőséget ad az egyéni tanulásra, továbbá neves előadók gazdag demonstrációs 
anyaggal illusztrált virtuális „tanóráinak” meghallgatására is (Sós 2009). Egyre inkább 
elterjedt az a vélemény, hogy a modern világ problémáira, annak eszközeivel kell vá-
laszolni. A gondok megoldásaként Node (2003) a következőket írja: „A jó tanár mindig 
váltogatja az oktatási stratégiáit, módszereit, hogy megvalósíthassa céljait, ez azonban 
nem új keletű dolog. Újdonság azonban az, hogy a mai internet-alapú eszközök elő-
segítik a kommunikációt az interakcióval és a kollaboratív tanulással oly módon, ahogy 
eddig nem volt lehetőség. A mai modern eszközök elérhetőségével a digitális tanulási 
technológiák lehetővé teszik az osztálytermi erőforrások elosztását”.

Manapság már több új tanítási/tanulási módszerrel kísérleteznek. Ilyen például a 
Self-learning (önálló tanulás), tapasztalati tanulás (saját élményű tanulás), nyitott tanulás, 
médiatanulás, digitális oktatás vagy a blended learning (vagyes oktatás). Ezeknél az okta-
tási módszereknél a tanároknak elsősorban a tanulás folyamatát kell beindítani, például 
az elsajátítási célra ösztönzéssel. Fel kell ébreszteni a diákokban az érzést, hogy a tanu-
lásra fordított idő mennyiségével javul a tananyag megértése és gyarapodik a tudásuk 
önmagukhoz mérten (Fejes 2011). 

Az oktatási módszertanváltás mellett többen párhuzamot vonnak a diákok osztály-
bani létszáma és annak sikeressége között (Rovai-Jordan 2004; Ehrenberg 2001), hiszen 
az osztály mérete és légköre jelentősen befolyásolja a tanulás hatékonyságát. A nagy osz-
tályok ugyanis limitálják a tanár lehetőségeit, mert nem képes minden egyes pillanatban 
az individuális munkára, ami a számítástechnika oktatásában igenis fontos. Természe-
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tesen az iskola velejárója, hogy alkalomadtán ezek a tantermek zajosak és kaotikusak, 
emiatt a pedagógus sokszor kénytelen kompenzálni, összeolvasztani a különböző peda-
gógiai módszereket, stílusokat, ami közvetlenül és közvetve kihat a tanítás minőségére. 
Több kutatás (Dee-West 2011) is felhívja a figyelmet arra, hogy a kisebb csoportban való 
tanulás javíthatja a nem-kognitív tanulási képességet, illetve találunk olyan megköze-
lítést is, mely kapcsolatot talál a létszámcsökkenés és az oktatás minőségének javulása 
között (Ehrenberg 2001; Piketty-Valdenaire 2006). Bár itt meg kell jegyezni, hogy amíg 
Európában a kisebb osztályok tejesítenek jobban, addig Kínában az olyan osztályok-
kal is sikereket tudnak elérni, melynek létszáma 35 feletti. Erre már magyar kutatók 
is felhívták a figyelmet, mert tény, hogy bár 2000 óta javulás mutatkozik, azonban még 
mindig nem elhanyagolható a magyar diákok körében a kooperatív módszerrel szemben 
tanúsított ellenszenv (Németh-Habók 2006). Ez a tény alátámasztja azt az elképzelést, 
miszerint a közép-európai nemzetek a kiscsoportos vagy az önálló munkakörnyezetben 
érzik jobban magukat. 

Más tekintetben a kutatók már régóta keresik arra a kérdésre a választ, hogy mi 
lehet az oka a gyenge teljesítménynek az iskolákban. Egyik fő okot abban látják, hogy 
a gyengén teljesítő tanulókat gyakran szorongás jellemzi (Kürti 1988). Több kutató rá-
mutatott arra, hogy a szorongás gátolja az új ismeretek befogadását, felidézését és alkal-
mazását, így alulteljesítéshez vezet (Gömöry 2006).

További kutatások is alátámasztják azt a feltevést, hogy a kiscsoportos vagy az indi-
viduális tanulási formák felválthatják a csoportos tanulást. Többek között ezt is vizsgálja 
a PISA teszt. E kutatások alapján megállapítható, hogy sok tanuló az önálló ismeretszer-
zést preferálja, és keresi az olyan helyzeteket, ahol: 

 – az ismeretszerzés folyamatát képes irányítani, 
 – a feladatok megoldásához tudatosan saját tanulási stratégiákat választhat ki, 
 – saját tapasztalatból szerzett ismereteket és képességeket használhat, 
 – valamint kellően motivált a tanulásban. 

Az önálló tanulási modulok lehetővé teszik, hogy a tanuló felülvizsgálja az egyes tartal-
makat, vagy ha szükséges, előre tanulja azokat (Alvarez 2005). A diákok egy jól szerve-
zett iskolában nem passzív gépezetként dolgoznak, ahol csak a megkapott információt 
dolgozzák fel, hanem aktívan részt vesznek a munkában, melyet a már korábbi ismere-
tek és tapasztalatok alapján kialakított módon végeznek el (Goldman-Rakestraw 2000). 
A tanuló legtöbbször képes a cél érdekében megfelelően és jól kezelni a saját tanulási 
módszereit, a meglévő tudás és információ forrásait, melyet az adott feladathoz legjob-
ban illő stratégiával old meg (Zimmerman-Clearly 2009). E képesség nem csak az isko-
láskorban fontos, hanem az LLL-hez (Life Long Learning – egész életen át tartó tanulás) 
is szükséges. Az önálló tanulás mellett szól, Papageorgiou és Johnson (2005) elmélete, 
mely szerint fiatal korban a konkrét fizikai megtapasztalás és az élmény döntően meg-
határozzák, hogy mely kognitív fejlettségi szakaszban milyen hosszú ideig marad meg 
a megtanult tananyag. Zitter és Hoeve (2012) kutatásukban a „hibrid” tanítási módszer 
gyakorlati alkalmazását vizsgálták, mely módszerben a tanulók az iskola „elméleti sík-
ját” állították szembe a „munkával tanulás” módszerével. Itt a tanulók a tudásuk egy 
részét nem az órán, hanem „élesben” egy konkrét feladat elvégzése közben ismerhették 
meg, mely így tartósabb tudást eredményezett.
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Dézsi (2010) a következő informális tanítási módszereket vázolta fel:
•	 Egyéni	munka/Önképzés	(Self Training), amelynek során a tanulók a saját tanulási 

és munkatempójuknak megfelelően sajátítják el az ismeretek. Ez a tanulási forma 
feltételezi mindazokat az eszközöket, segédanyagokat, forrásokat, amelyek az új is-
meretek elsajátításához szükségesek. 

•	 Tapasztalati tanulás (Experiential Learning): A tanulás egy ciklikus fejlődési fo-
lyamatként értelmezhető, amelyben a résztvevők először megszereznek valamilyen 
tapasztalatot, ezt követően elemzik és értelmezik. Ennek alapján kerül kialakításra 
vagy módosításra a saját tevékenység, majd megtörténik a megszerzett ismeretek ki-
próbálása új környezetben. Ebben az új szituációban szerzett tapasztalatokkal pedig 
a körforgás újraindul. 

•	 Szabad vagy független tanulás (Free or Independent Learning): olyan tanulási gya-
korlatra utal, amely nem kapcsolódik semmiféle oktatási intézményhez, nincs for-
mális ellenőrzés vagy irányítás, a tanulás folyamatát a tanuló képességei, lehetőségei 
határozzák meg. 

•	 Munkával	történő	oktatás	(On the Job Training): az egyik legcélirányosabb oktatási 
forma, a gyakornoki tanulás megfelelője. Úgy is nevezik, hogy egy az egyben tanulás 
a munkában. Ez a módszer alatt azt értjük, amikor az adott munkafolyamatban jártas 
személy (szakértő) instruktorrá (mentorrá) válik, és a tanuló (gyakornok) az ő irányítá-
sával tudja elsajátítani az adott munkafolyamatot. 

•	 Külsőtanulás	(External Learning): olyan tanulási forma, amely során a résztvevőknek 
nem kell bekapcsolódniuk egy formális képzésbe, hanem egyéb táv- vagy médiaok-
tatási eszközök segítségével valósul meg az ismeretszerzés. 

•	 Otthontanulás (Home Learning): nagyon közel áll a szabad, illetve a tapasztalati tanu-
láshoz, a tanulás illetve a tanítás nem kötődik oktatási intézményhez. 

•	 Távoktatás, távtanulás (Distance Learning, Distance Education): jellemzője, hogy a 
képzés során a tanuló és a tanár közötti távolságot megfelelő technikai eszközökkel 
át lehet hidalni.

•	 Médiatanulás (Learning by Media): a független vagy szabad médiatanuláshoz hason-
lítható. Sajátossága azonban a médiához való kötöttség, így a tanulás szabadságfoka a 
médiától, illetve a szolgáltatótól függ. 

•	 A digitális oktatás (Digital Education): az ismeretátadás során alkalmazott technikai 
eszközök – elsősorban a számítógép és szoftverek – függvénye.

•	 Vegyes oktatás (Blended Learning): az eddig tárgyalt oktatási/tanulási módszere-
ket alapul véve alakult ki a vegyes tanulás módszere illetve fogalma, amely a hagyo-
mányos oktatási módszereket és a digitális oktatás módszereit ötvözi. 

A blended learning valójában a lehetőségek tárháza a számítástechnika oktatása terén. 
Az Internet, a digitális média, illetve a hagyományos előadások és tankönyvek kombi-
nálásával kialakított oktatási módszer már számos oktatási intézményben alkalmazást 
nyert. A tanóra keretein belül a kognitív, problémamegoldó módszerrel dolgoznak a ta-
nárok, míg a tananyag többi részét egy online, leggyakrabban CMS (Moodle) alapú fe-
lületen keresztül teszik közzé a diákok számára (Rovai-Jordan 2004). A CMS lehetővé 
teszi, hogy a tevékenységek a tanteremben és az online felületen is megvalósuljanak. 
Például a tanár képes a tananyag megosztására úgy, hogy közben meghatározza a beadási 
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határidőket, a feladatok típusait, stb. Az ilyen automatizált oldalak segítségével a tanár-
nak több ideje marad az individuális munkára a diákokkal (Schmidt 2002). Ezt a mód-
szert már évek óta használják eredményesen az internetes nyelviskolák eszközeként.

A blended learning általános felépítését az 1. és 2. ábra szemlélteti, melyen jól lát-
ható hogy alapvetően négy alapkategóriából épül fel a módszer: a forgó, a flex, az önálló 
és a gazdagított kategóriából. Ezen belül a forgó modellt további négy egységre tagolhat-
juk: a helyzeti, laboratóriumi, fordított és az individuális forgó modellre. 

1. ábra. 
A blended leraning felépítése. Forrás: Heather és Michale, 2012

2. ábra. 
A forgó modell felépítése. Forrás: Heather S. és Michale B.H., 2012
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A blended learning rámutat arra, hogy szükséges a tanár-diák kapcsolatrendszer, nem 
teljesen hatékony a kizárólagos e-learning módszer. A tanulóknak szükségük van az is-
kolára, iskolatársakra és a tanárokra. Jennings és Greenberg (2009) szerint a tanulás meg-
követeli a rendezett és együttműködő környezetet a tanórán és azon kívül is, hiszen az 
iskolai légkör egy olyan hely, mely magába foglalja a hangulatot, a normákat, az értéke-
ket, és a tanár-diák kapcsolatot. Az oktatási intézményen belül társadalmi kapcsolatok 
és a tanulást elősegítő környezet alakul ki (Birch-Ladd 1998). A különböző problémák 
megoldása, a nehézségek leküzdése és megbeszélése a diáktársakkal és a tanárral olyan 
tevékenységek, melyek hozzájárulnak az ún. meta kognitív képességek és ezen keresz-
tül a kognitív és általános intellektuális képességek fejlődéséhez (Adey 1999). Alvarez 
(2005) álláspontja szerint sem a teljesen online sem pedig a teljesen offline tanulási 
módszerek nem elegendőek ehhez, ezért szükséges integrálni a modern és a hagyomá-
nyos eszközöket az oktatás során.

K u t a t á s u n k  f e l v á z o l á s a

Kutatásunk során megvizsgáltuk, hogy a számítástechnika oktatásában mennyire haté-
kony a blended learning módszer a hagyományos oktatással szemben. A kiválasztott osz-
tályokban végzett kutatás során két csoportra osztottuk a diákokat. Az egyik csoportban 
hagyományos módszerrel történt az oktatás, míg a másik csoportnál alkalmaztuk a blen-
ded learning módszert. 

Vizsgálatunkkal elsősorban arra szerettünk volna választ kapni, hogy a blended 
learning tanítási módszerrel hatékonyabbá válhat-e számítástechnika oktatása. Emel-
lett a következő kérdésekre próbáltunk választ kapni: javít-e a diákok teljesítményen a 
blended learning módszer, mennyivel javult a tananyag átláthatósága az órán, tartósabb 
marad-e megszerzett tudás, hogyan ítélik meg a tanulók ezt a módszert.

Kutatásunkat a zentai (Szerbia) Bolyai Tehetséggondozó Gimnázium és Kollé-
giumban végeztük. Az iskolában három szakra iratkozhatnak a diákok: természettudo-
mányi, képzőművészeti és sport szakirányra. A kutatást a természettudományi szakon 
végeztük el a programozási órák alkalmával, mivel leginkább itt találkozhatunk olyan 
anyagrészekkel, melyeknél az elméleti alapok ismerete nélkülözhetetlen a gyakorlati 
feladatok megértéséhez és kidolgozásához. A második, harmadik és negyedik (azaz ti-
zedik, tizenegyedik és tizenkettedik) osztályban összesen 56 diák tanul ezen a szakon. 
A programozást a második (tizedik) osztálytól oktatják az iskolában. Minden osztályban 
két csoportot alakítottunk ki, melyekben az egyik a hagyományos, míg a másik az blen-
ded learning módszerrel tanulta a programozást. Bár a diákok egy része nehéz anyagi kö-
rülmények között él, mégis többnyire mindannyian rendelkeznek saját számítógéppel, 
illetve mindig hozzáférhetnek az iskola által biztosított digitális tantermekhez, ezáltal a 
lehetőség biztosított az önálló tanuláshoz a számítógép és az internet segítségével, ame-
lyek nélkülözhetetlen kellékek a blended learning esetében. A vizsgálatban tehát há-
rom osztály 56 tanulója vett részt, ebből 28-an a blended learning módszeres csoportban 
és 28-an a hagyományos csoportban. A részvevők számát osztályokra lebontva az alábbi 
táblázat szemlélteti: 
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1. táblázat. 
A tanulók évfolyam és csoportosítás szerinti felosztása

Osztály Blended learning csoport Hagyományos csoport Összesen

12. évfolyam 8 9 17

11. évfolyam 10 10 20

10. évfolyam 10 9 19

Összesen 28 28 56

A hagyományos csoportban a már megszokott tanítási módszerrel a tanulók frontálisan 
ismerkedtek meg a tananyag elméleti részével, majd ezután felméréssel vizsgáltuk az 
elsajátított tudást. A diákok önállóan gyakorlati feladatokat oldottak meg, majd a követ-
kező tanórán hasonló módszerekkel ismét felmértük a rögzített tudás mértékét, és ezt a 
felmérést egy hónap elteltével megismételtük. Minden felmérés alkalmával maximum 
száz pontot lehetett összegyűjteni. 

A blended learning módszert alkalmazó csoportban a tanulók az új tananyag elmé-
leti részével előre otthon ismerkedtek meg, de biztosított volt az on-line konzultáció a 
tanárral. A tanóra elején felméréssel vizsgáltuk a megszerzett tudás mértéket, majd rövid 
közös áttekintés (konzultáció) után önállóan gyakorlati feladatokat oldottak meg. A rá-
következő órán hasonló módszerekkel ismét felmértük a rögzített tudás mértékét, és 
ezt a felmérést egy hónap elteltével megismételtük. Itt is minden felmérés alkalmával 
maximum száz pontot lehetett összegyűjteni.

 A tanulók először egy elméleti tesztet oldottak meg, majd egy gyakorlati fel-
adatsort számítógépen. Ezek az eredmények a 2. táblázat Elmélet és Gyakorlat oszlopá-
ban vannak feltüntetve. Fontosnak tartottuk még megfigyelni, hogy a gyakorlati felada-
tot mennyi idő alatt dolgozzák ki a diákok (Gyak.idő – percekben kifejezve). A blended 
learning csoportnál rögzítettük, hogy ki mennyi időt töltött a tananyag elsajátításával 
(Tan.idő – percekben kifejezve). A hagyományos csoport esetében a tanulással eltöltött 
idő megegyezik a dupla tanóra hosszával. A következő órán egy újabb elméleti felmérőt 
írtak a tanulók (1. teszt), majd egy hónap elteltével ismét (2. teszt).

 Kikértük a diákok véleményét arról, hogy a blended learning módszer javított-e 
az egyéni teljesítményükön, (Vél. 1), illetve hogy mennyivel lett átláthatóbb a tananyag 
az órán az eddigi órákhoz képest (Vél. 2).

Az elméleti teszteken és a gyakorlati feladat esetében is legtöbb 100 pontot lehe-
tett elérni. A véleményeket 1 és 5 között lehetett pontozni (1 – egyáltalán nem értek 
egyet, 5 – teljes mértékben egyetértek)
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2. táblázat. 
Az elért eredmények és vélemények csoportonként

Osztály Elmélet Gyakorlat Gyak.idő Tan.idő 1.teszt 2.teszt Vél.1 Vél. 2

4. (12)

Blended 
leaning 88,5 96 30,5 75,6 88,1 83,8 3,1 4,2

Hagyomá-
nyos 77,7 89,9 35,2 85 79,4 76,7 2,9 –

3. (11)

Blended 
leaning 97,5 75,8 37,1 69 93,8 75,2 4 4,3

Hagyomá-
nyos 85,9 65 40 90 83,8 72 3,4 –

2. (10)

Blended 
leaning 92 89,5 28,4 69,5 82 80,5 3,4 3,3

Hagyomá-
nyos 80,6 85 35,1 80 75 71,1 3,4 –

Ha átlagoljuk a blended learning csoport és a hagyományos csoport teljesítményét mind-
három osztályban, akkor látható, hogy a blended learning csoport minden szempontból 
jobban teljesített. 

3. táblázat. 
A Blended learning és a hagyományos csoportokra számolt átlagok

Elmélet Gyakorlat Gyak.idő Tan.idő 1.teszt 2.teszt

Csoport átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás

Blended 
learning 92,6 12,2 87,1 19 32 8,1 71,4 17,4 88 15 79,8 23,4

Hagyo-
mányos 81,4 16,7 80 27,3 36,8 7,6 85 4,2 79,4 14,3 73,3 22,7

Különb-
ség 11,2 7,1 -4,8 -13,6 8,6 6,5

Az elméleti tesztek eredményében van a legnagyobb különbség, a blended learning cso-
port tanulói átlagban 11,2 ponttal szereztek többet, mint a hagyományos csoport. A gya-
korlati feladatot 7,1 ponttal írták meg jobban, és átlagban közel 5 perccel kevesebb időre 
volt szükségük a feladatok megoldásához. A tanulási idő is lecsökkent, ám hozzá kell 
tenni, hogy a blended learning csoportnak még szüksége volt plusz időre, amikor a ta-
nárral átismételték a tananyagot, és gyakorlati feladatokat oldottak meg, ezt nem fedi a 
13,6 perc időnyereség, azonban ez a többletmunka meghozta gyümölcsét, mivel a blen-
ded learning tanulói mindkét további teszten jobban teljesítettek, mint a hagyományos 
csoport. Megfigyelhető, hogy az elméleti és a gyakorlati teszt szórásai között kevesebb a 
különbség az blended learning csoportnál, a két felmérőnél pedig közel azonos a szórás.



KUTATÁSI JELENTÉS

74

3. ábra. 
A blended learning (inverz) és a hagyományos csoportokra számolt átlageredmények

Mivel minden osztályban más elméleti és gyakorlati ellenőrzőt kellett a diákoknak meg-
oldani, ezért érdemes összehasonlítani az osztályon belüli eredményeket is. Ha egyen-
ként meg figyeljük az osztályokat, és azon belül a csoportokat, akkor ugyanaz a tendencia 
állapítható meg, mint a csoportátlagokból. 

4. ábra. 
Az osztályonkénti csoportokra számolt átlageredmények

Tanári szemszögből nézve sokkal is könnyebb volt az inverz csapattal dolgozni, mivel 
a diákok már úgy érkeztek az iskolai órára, hogy otthon átnézték, megtanulták a tan-
anyagot, és az órán már csak egy rövid tudáscsiszolásra volt szükség, esetleg néhány 
összetettebb dolgot kellett megmagyarázni, körülírni, hogy mindenki teljes mértékben 
megértse az adott tananyagot. 
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Ö s s z e f o g l a l á s

Több kutatás is foglalkozott világszerte az „alternatív” oktatási módszerek hatékonysá-
gának kivizsgálásával. Az egyik leginkább elfogadott módszer az ún. blended learning, 
azaz a vegyes, kombinált oktatási módszer. Ezt a számunkra viszonylag új oktatási mód-
szert számos országban, leginkább az Egyesült Államokban és Nagy Britanniában már 
régóta használják, főként nyelvoktatásban, de a számítástechnika oktatásában is nagy 
jelentőségű. A blended learning kombinálja az Internet és a digitális média alkalmazását 
a hagyományos tantermi előadásokkal és konzultációkkal, illetve az iskolai és az otthoni 
tanulást.   Leginkább a tanóra keretein belül a kognitív, problémamegoldó módszer-
rel dolgoznak a tanárok, míg a tananyag többi részét egy online, leggyakrabban CMS 
(Moodle) alapú felületen keresztül teszik közzé a diákok számára. 

Felmerülhet a kérdés, hogy ha a blended learning módszer ilyen hatékony, akkor 
miért nem alkalmazzák több iskolában Magyarországon vagy Szerbiában is. Talán sok 
esetben hiányzik egy jól szerkesztett és könnyen kezelhető online felület a tanárok és 
diákok számára, amely valójában egy virtuális tanterem lenne. Egy ilyen rendszer be-
üzemelése, működtetése és tananyaggal való feltöltése viszont nem egyszerű. A taná-
roknak plusszmunkát jelent, munkaidőn kívül is foglalkozni kell a diákokkal az on-line 
konzultációk keretében, a digitális tananyag elkészítése és feltöltése is időigényes. 

Kutatásunk során azt igyekeztünk kivizsgálni, hogy a számítástechnika oktatásá-
ban mennyire hatékony a blended learning módszer a hagyományos oktatással szemben. 
A kiválasztott osztályokban végzett kutatás során két csoportra osztottuk a diákokat. Az 
egyik csoportban hagyományos módszerrel történt az oktatás, míg a másik csoportnál 
alkalmaztuk a blended learning módszert. Az eredmények alapján elmondható, hogy a 
blended learning módszert alkalmazott csoport tanulói jobban teljesítettek, mint a ha-
gyományos csoport tagjai. 

A közeljövőben hasonló felmérést szeretnénk készíteni az általános iskolás tanu-
lókkal is. Kíváncsiak vagyunk a módszer hatékonyságára a fiatalabb diákok esetében is.
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