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Szabó Bence Farkas 

Izomorf kérdések hatása az „egymás tanítása” (peer 
instruction) módszer hatékonyságára 

A 21. században az oktatással szemben támasztott igények változása az 
oktatási módszerek fejlesztését követeli meg. Ezt az elvárást mintegy 
kiegészíti a gyermekek körül folyamatosan egyre ingergazdagabbá váló 
környezet, ahol az ingerek minősége is nagyban megváltozott a 
különböző mobileszközök térhódításával. Ezeket az igényeket 
tanulóközpontú konstruktivista módszerekkel tudjuk kielégíteni, ahol 
a tevékenységek interaktívak és azonnali visszacsatolásra adnak 
lehetőséget. A Mazur-féle „egymás tanítása” egy a szakirodalomban 
megtalálható módszerek közül, amely e célok elérésében segítséget 
adhat. 
A Mazur-féle „egymás tanítása” módszert a Harvard Egyetem 
fizikaprofesszora, Eric Mazur dolgozta ki, hogy hallgatói alaposabban 
megértsék az órái során elsajátítandó új fogalmakat. A módszer olyan 
sikeresnek bizonyult, hogy a szemeszter végi vizsgát sikeresen teljesítő 
hallgatók száma megduplázódott a professzor kurzusain (Crouch & 
Mazur, 2001). Ezt követően a módszer széles nemzetközi érdeklődésre 
tett szert egyetemi körökben, első körben fizika tantárgyból, ami aztán 
bővült az informatika, matematika és biológia területeivel. 
A kidolgozást követően, az „egymás tanítása” létjogosultságáról, más 
tantárgyak során való alkalmazásáról és a módszer egyes lépéseinek 
fontosságáról és finomításáról szóló munkák jelentek meg. A módszer 
lépéseiről és a nemzetközi szakirodalom áttekintéséről magyarul 
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olvashatunk Tóth Zoltán munkáiban: (Tóth, 2017a-d). 2009-ben 
viszont megjelent az első szakirodalmi cikk, amely a Mazur-féle 
„egymás tanítása” továbbfejlesztését tartalmazta. A munkafolyamat 
során (Smith és mtsai, 2009) ugyanis nem kapunk választ arra, hogy a 
diákok azért változtattak a válaszaikon, mert elfogadták egy 
megbízhatónak tartott társ válaszát, vagy a megbeszélés során tényleg 
jobban megértették a fogalmat és saját döntésük alapján módosították 
a választ (Smith és mtsai, 2009). Ennek a jelenségnek a tisztázására 
Smith és munkatársai egyetemi genetika kurzusukon az „egymás 
tanítása” munkafolyamatát módosították. Egy izomorf kérdést 
építettek be. Az izomorf kérdés azt jelenti, hogy a feladat megoldásához 
ugyanazon ismeretek, fogalmak alkalmazása szükséges, de más a 
„fedősztori”. A társmegbeszélést követő válaszadás után (K1mu), így 
egy plusz izomorf kérdéshez tartozó szavazással (K2) ellenőrizték a 
tényleges megértést, a jó válasz lemásolásával szemben. A kutatók azt a 
megfigyelést tették, hogy azok a tanulók, akik az önálló válaszadás (K1) 
során rosszul válaszoltak, de a társmegbeszélést követően (K1mu) a jó 
megoldásra módosították válaszukat (összes válaszadó 20%-a), 
nagyobb részt olyanok voltak, akik a második (izomorf) kérdésnél (K2) 
is helyesen válaszoltak (összes válaszadó 16%-a). Ugyanilyen 
módosítással vizsgálták a módszer fogalmi megértésre gyakorolt 
hatását informatika kurzusokon, és hasonló eredményre jutottak 
(Porter, Lee, Simon, & Zingaro, 2011). 
 

 
1. ábra. Az eredeti és az izomorf kérdésekkel kiegészített „egymás tanítása” 

egyszerűsített blokksémája Porter és mtsai (2011) nyomán 
 
Ezekből a munkákból látható, hogy az „egymás tanítása” még rejt 
magában kiaknázatlan lehetőségeket, amivel olyan diákokat is 
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elérhetünk, akiket eddig nem tudtunk az eredeti Mazur-féle 
módszerrel, vagy nem láttuk az egymás tanítása után még mindig 
fennálló hiányosságukat. Ezt a vonalat követve Smith és Porter 
kutatócsoportjai tovább módosították a munkafolyamatot. Az utolsó 
két lépés felcserélésével megfigyelték, hogy a gyengén teljesítő tanulók 
esetén a tanári megbeszélés, míg a jól teljesítő tanulók esetén a 
társakkal való megbeszélés eredményez nagyobb sikerességet (Smith 
és mtsai, 2011; Zingaro & Porter, 2014). 
A Mazur-féle „egymás tanítása” módszer kipróbálására és adaptálására 
a középiskolai kémiatanításban az előbb felsorakoztatott igények és 
eredmények mind létjogosultságot adnak. A szakirodalomban erre a 
törekvésre már több példát is találhatunk (Dobóné Tarai, 2017; Tóth, 
2017c). A módszer mellett szól még, hogy csak kis mértékben 
változtatja meg a hagyományos óravezetést, interaktív és azonnali 
visszacsatolást biztosít a diákoknak és tanároknak, kiegészíti a 
frontális tanítást problémaalapú és kooperatív tanítással, valamint épít 
a tanulók közötti aktív kommunikációra, így a teljes osztály aktívabb 
részvétele valósítható meg a tanórán. Segítségével fogalmi megértés és 
problémamegoldás elmélyítésére, fejlesztésére és ellenőrzésére van 
lehetőségünk. 
Jelen vizsgálatban a „egymás tanítása” kipróbálását és az izomorf 
kérdések hatásvizsgálatát tűztem ki célul, hogy kiindulópontot találjak, 
melyik munkafolyamat adaptálása lenne célszerűbb a középiskolás 
korosztály számára. 

Módszerek 

A csoport 
A vizsgálatokat egy 10. osztályos biológia-kémia specializációs 
csoportban végeztem el (n = 18, 3 fiú 15 lány), a nitrogéntartalmú 
szerves vegyületek és makromolekulák, valamint a fémek 
témakörében. 
A módszer időkerete 
Az órák során a részösszefoglalásokat helyettesítve alkalmaztam a 
társtanítást. Az időkeretet ehhez úgy biztosítottam, hogy a diákok a 
tankönyv soron következő leckéjének elolvasását kapták házi feladatul, 
amihez a tanórát megelőzően egyszerű ismeret jellegű kérdéseket 
kaptak a Redmenta online rendszeren keresztül. 
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A témakörök során alkalmazott munkafolyamat 

A nitrogéntartalmú szerves vegyületek és makromolekulák témakör 
(első témakör) során 12 alkalommal használtam az „egymás tanítása” 
módszert a szakirodalomban szereplő eredeti munkafolyamat szerint 
(Lasry, Mazur, & Watkins, 2008). A fémek témakör (második témakör) 
során pedig 10 esetben alkalmaztam az „egymás tanítása” módszert a 
2. ábrán látható módosított munkafolyamat szerint. Ebben az esetben, 
ha a jó válaszok aránya az önálló válaszadás során nem érte el a 75%-
ot és társmegbeszélésre, majd újbóli szavazásra került sor, akkor a 
diákok egy izomorf feladatot is kaptak, ami formailag és 
megoldásmenetében megegyezett az elsővel. A második kérdést 
követően is csak akkor következett társmegbeszélés és újbóli szavazás, 
ha a jó válaszok aránya nem érte el a 75%-os küszöböt. A feladatok 
mindkét témakörnél alkalmazás szintű kérdések voltak egyszerű 
választás formájában (A-D). A kérdésekre a diákok színes, nagyméretű 
válaszkártyákkal válaszoltak, amiket egyszerre mutattak fel a 
válaszadás során, így minél kevésbé befolyásolva egymást. A 
válaszokat minden alkalommal gyorsan összeszámoltuk. 
 

 
2. ábra. A két témakör során alkalmazott munkafolyamat egyszerűsített 

blokksémája 
 

Smith és Porter vizsgálataikhoz tantermi szavazórendszereket 
használtak, amivel tanulónként volt lehetőség az adatgyűjtésre és így 
nyomon tudták követni a válaszadás változását. A szavazókártyák 
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viszont nem adnak lehetőséget személyenkénti adatgyűjtésre, így az 
idézett szerzők által kidolgozott munkafolyamaton módosítottam, hogy 
az adatgyűjtés a rendelkezésre álló eszközökkel ne legyen túlzottan 
bonyolult, mégis a maximális mennyiségű adatot szolgáltassa. Eltértem 
továbbá a szakirodalomtól abban is, hogy olyan feladatok esetében, 
ahol az első kérdésre az önálló szavazást (K1) követően a jó válaszok 
aránya 75% fölött volt, nem alkalmaztam izomorf kérdést. Ennek a 
változásnak az oka az idő szűkössége, amit így nem emésztettek fel 
olyan kérdések, ahol a tanulók fogalmi megértése megfelelő, hanem 
olyan feladatokra maradt időkeret, ahol a fogalom megértése még időt 
és energiát igényelt. Ez a változtatás összhangban van a fent említett 
szerzők munkáinak eredményeivel, ahol ezek a feladatok (jó válaszok 
aránya 75%) mint „könnyű” kérdések kerülnek tárgyalásra és a 
vizsgálataik alapján itt a legkisebb a változás a jó válaszok irányába 
izomorf kérdés alkalmazása esetén. 

Izomorf kérdések a dolgozatok során 

A hagyományos és az izomorf kérdésekkel megtámogatott „egymás 
tanítása” összehasonlítását továbbá elvégeztem a témakörök végi 
témazáró dolgozatok segítségével. Itt mindkét esetben a tanulók öt 
izomorf egyszerű választásos feladatot kaptak a dolgozatban. 

A jutalmazás kérdése 

Mint minden plusz feladatnál, itt is motiválni kell a tanulókat. A tanórát 
megelőző olvasási feladat kérdéseinek kitöltésével és az órák során 
végzett aktív válaszadással pontokat gyűjthettek a tanulók, amelyeket, 
ha egy fejezet esetén elérték az összegyűjthető maximális pont 80%-át 
jeles érdemjeggyel jutalmaztam. 

Eredmények 

A társmegbeszélés során elvégzett munkafolyamat 

Az „egymás tanítása” folyamata során több alternatív forgatókönyv is 
lehetséges. Ezeket a tanulók helyes válaszai szablyák meg. Az első 
témakör során a Mazur-féle módszert alkalmazva 3 alkalommal a 
diákok legalább 75%-a jól válaszolt az önálló válaszadás (K1) során, így 
nem került sor társmegbeszélésre. 9 alkalommal az önálló válaszadás 
során viszont nem érték el a jó válaszok a 75%-os küszöböt, ennek 
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megfelelően társmegbeszélést végeztünk, majd újbóli szavazás 
következett (K1mu). A második témakör esetében 2 alkalommal az 
önálló válaszadás (K1) során 75% fölött volt a helyes válaszok aránya, 
így nem került sor társmegbeszélésre. 5 alkalommal az önálló 
válaszadás során a jó válaszok aránya nem érte a 75%-ot, ezért 
társmegbeszélést végeztünk (K1mu), amit izomorf kérdés követett 
(K2), ahol már a jó válaszok aránya 75% fölött volt. 3 alkalommal pedig 
a teljes módosított munkafolyamat megvalósításra került sor, ugyanis 
se az első (K1) se a második egyéni válaszadást (K2) követően sem volt 
75% felett a jó válaszok aránya. 

 
Nitrogéntartalmú szerves 

vegyületek és makro-
molekulák témakör 

Fémek 
témakör 

1. kérdés önálló válaszadás (K1)  3 2 
1. kérdés újbóli válaszadás (K1mu) 9 0 
2. kérdés önálló válaszadás (K2)  5 
2. kérdés újbóli válaszadás (K2mu)  3 
Összes "egymás tanítása" 12 10 

3. ábra. A társmegbeszélések során alkalmazott munkafolyamatok és ezek 
száma az egyes témakörök során 

 

Az „egymás tanítása” során adott válaszok arányai: 

A jó válaszok arányát vizsgálva látható, hogy az első témakör esetében 
az első egyéni válaszadás (K1) során a jó válaszok aránya átlagosan 
59%, majd a társmegbeszélést követően emelkedett a jó válaszok 
(K1mu) száma 28%-kal. 
 

 
4. ábra Az „egymás tanítása” során adott jó válaszok százalékos aránya a két 

témakör esetén 
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A második témakör eredményeinél pedig látható, hogy hasonló 
sikerességű egyéni válaszadást (K1) követően a társmegbeszélés során 
szintén emelkedik a jó válaszok (K1mu) aránya 23%-kal és a jó 
válaszok aránya megmarad az izomorf kérdések (K2) során is. A 
további társmegbeszélés pedig tovább növeli a jó válaszok (K2mu) 
arányát 12%-kal. 

A témazáró dolgozatok eredményei 

A témazáró dolgozatok eredményeinél a hagyományos „egymás 
tanítása” módszert alkalmazva a diákok 73%-os átlageredményt értek 
el, míg az izomorf kérdésekkel kiegészített esetben 91%-os az 
átlageredmény kisebb szórással. Χ2-próba alapján szignifikáns a 
különbség a két minta között (p<0,05). 
 

 
5. ábra. A két témakörhöz tartozó témazáró dolgozatok izomorf kérdéseire 

adott jó válaszok százalékos értékei 

Összefoglalás 

A bemutatott eredményekből látható, hogy a módosított módszer 
alkalmazása esetében a feladatok 80%-a során volt szükség izomorf 
kérdésre. 30%-ban feltétlenül szükséges volt ez a kérdés, ugyanis a 
tanulók jó válaszai az izomorf kérdés esetén nem érték a 75%-os 
küszöböt az egyéni válaszadás során (K2). Ez azért történhetett, mert a 
társmegbeszélés során a diákok egyszerűen elfogadták társuk válaszát, 
vagy a megbeszélés során elhangzott érvek nem megfelelően 
változtatták meg a tanuló adott fogalomról alkotott képét, hogy a 
következő kérdésre, helyes választ tudjon adni. Az esetek 50%-ban 
viszont az izomorf kérdésre 75%-nál több helyes válasz érkezett az 
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egyéni válaszadás során (K2), sőt az öt esetből háromnál az izomorf 
kérdésre (K2) több jó válasz érkezett, mint az első kérdésre a 
csoportos megbeszélést követően (K1mu). Ezeknél a feladatoknál a 
csoportos megbeszélés során a diákok fogalmi megértése erősödött és 
a társaktól kapott magyarázatokkal képesek voltak egy következő 
izomorf feladatot megoldani azok is, akik kezdetben valószínűleg 
rosszul válaszoltak. 
A jó válaszok arányait áttekintve a társmegbeszélés mindkét 
témakörnél növekedést vont maga után. A nitrogéntartalmú szerves 
vegyületek és makromolekulák témakör esetén viszont nem lehet 
egyértelműen következtetni, hogy ez az emelkedés a tapasztaltabb társ 
válaszának elfogadása, vagy a fogalom alaposabb megértése miatt 
adódott. A fémek témakör során viszont látható, hogy az izomorf 
kérdések esetén (K2) hasonló arányú jó választ találunk átlagosan, 
mint az első kérdésnél a csoportos megbeszélést követően (K1mu), ez 
az eredmény a fentebb leírt okokkal magyarázható és összhangban van 
a nemzetközi szakirodalom eredményeivel (Porter és mtsai, 2011; 
Smith és mtsai, 2009). Továbbá, ha az izomorf kérdésre adott egyéni 
válaszadást (K2) társmegbeszélés követte szintén nőtt a jó válaszok 
aránya, viszont itt megint nem lehet a növekedésre egyértelmű okot 
megfogalmazni az adatok alapján. 
A dolgozatok eredményei esetén pedig látható, hogy az izomorf 
kérdéssel megtámogatott „egymás tanítása” szignifikánsan jobb 
eredményeket hozott a diákoknál, valamint a kisebb szórás alapján a 
válaszok is homogénebbek a csoportban, a hagyományos Mazur-féle 
módszer alkalmazásánál mértnél. Ez azzal magyarázható, hogy az 
izomorf kérdés által több idő jutott az adott fogalom megértésére és 
többet gondolkodtak a diákok a fogalomról. Valamint egyszerűen 
jobban begyakorlásra került az adott feladat. 
Összefoglalva elmondható, hogy az izomorf kérdések alkalmazása 
pozitív irányba változtatta meg az „egymás tanítása” módszer 
hatékonyságát, amit mind az órai feladatok, mind a témakört követő 
dolgozat eredményei alátámasztanak. Kimutatható továbbá, hogy a 
diákoknál ténylegesen az adott fogalom megértése erősödött, nem csak 
a jobbnak elismert társról másolták a választ. A módosított 
munkafolyamatot viszont időigényessége miatt, csak a nehéz – első 
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önálló szavazásnál kevesebb, mint 75%  jó válasz – kérdések esetén 
célszerű alkalmazni. 

Jövőbeli tervek 

A továbbiakban tantermi szavazóberendezéssel tervezem az adatok 
összegyűjtését végezni. Ez lehetőséget ad arra, hogy egy-egy tanulóra 
lebontva nyomon követhessem a válaszok változását a feladatok 
esetén. Így akár a módszer további módosításával, például a tanári 
megbeszélés beépítésével remélhetőleg tovább csökkenthetem azok 
számát, akik nem profitálnak ezekből a feladatokból. Illetve 
megtalálhatom és csökkenthetem azon tanulók számát, akik a 
társmegbeszélés, vagy tanári magyarázat hatására rossz irányba 
módosítják a válaszaikat és valószínűleg tévképzeteik alakulnak ki az 
adott fogalommal kapcsolatban. 
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Sójáné Gajdos Gabriella 

Tanulócsoportok levegőszennyezéssel kapcsolatos 
tudásszerkezetének vizsgálata fogalmi 

térképezéssel 

Az utóbbi években a nemzetközi és a hazai szakirodalomban is 
megnőtt a tanulók tudásszerkezetének feltárásával foglalkozó 
tanulmányok, cikkek száma. A tudásszerkezet feltárására számos 
módszer létezik, többek között ilyen a fogalmi térképezés [1-3], a 
szóasszociációs módszer [4-6] és a tudástérelmélet [7].  A szó-
asszociációs vizsgálat alkalmasnak bizonyult egyéni és kollektív 
tudásszerkezet vizsgálatára egyaránt, melyet a hazai kutatók egyre 




