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Tóth Zoltán 

A Mazur-féle „egymás tanítása” („peer instruction”) 
módszerrel kapcsolatos nemzetközi tapasztalatok, 

kutatási eredmények 
III. Közép- és általános iskolai tapasztalatok 

 
Az előző két részben (Tóth, 2017a, 2017b) részletesen bemutattam az 
Eric Mazur professzor által kidolgozott tanítási módszer lényegét és a 
felsőoktatásban történő alkalmazhatóságával, hatékonyságvizsgálatá-
val kapcsolatos nemzetközi eredményeket. A kutatások bizonyítják, 
hogy a módszer hatékonyan alkalmazható a fogalmi megértés 
ellenőrzésére és elmélyítésére, a problémamegoldás fejlesztésére, a 
hallgatói lemorzsolódás csökkentésére. Összességében megállapítot-
tam, hogy a Mazur-féle módszer bizonyítottan növeli az egyetemi 
kurzusok hatékonyságát (Tóth, 2017c).  
Ebben a tanulmányban a közép- és általános iskolai alkalmazásokkal 
kapcsolatos vizsgálatokat mutatom be a nemzetközi szakirodalomban 
fellelhető források alapján.  

Tapasztalatok a módszer közép- és általános iskolai 
alkalmazásával kapcsolatban 

A Mazur-féle módszer közép- és általános iskolai kipróbálásával 
nagyon kevés tanulmány foglalkozik, és azok nagy része doktori (PhD-) 
értekezés. 
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Török középiskolások fizikatanításában szerzett tapasztalatok 

Hülya (2004) doktori munkája során vizsgálta a „peer instruction” 
hatását török középiskolások fizikában nyújtott teljesítményére és 
fizikával kapcsolatos attitűdjére.  
A vizsgálatban 3 tanár vezetésével 3 iskola 6 tizedik évfolyamos 
osztálya (3-3 kontroll-, illetve kísérleti csoport) vett részt összesen 192 
tanulóval. A kísérlet egy háromhetes periódust ölelt át elő- és 
utóteszttel. A témakör a Newton-féle mozgástörvények volt. 
A pedagógiai kísérlet menete a következő volt: A tanulók otthon 
elolvasták a kijelölt anyagrészt a tankönyvben. Órán a tanár 
elmagyarázta, szemléltette a tananyag fontosabb részeit. Majd a 
kísérleti csoport a Mazur-féle eljárásnak megfelelően haladt, a 
kontrollcsoport pedig hagyományos módon, feladatok megoldásával, 
gyakorlásával mélyítette ismereteit. A Mazur-módszerrel dolgozók 
esetében a tanár írásvetítőn vetítette ki a feladatot és hangosan 
felolvasta annak szövegét, de a tanulók írásban is megkapták a 
feladatot feladatlap formájában. Egy perc gondolkodás után a tanulók a 
helyesnek tartott választ a feladatlapjukra írták, majd a megfelelő színű 
kártya feltartásával jelezték azt a tanár felé. Amennyiben a helyes 
válaszok aránya nem érte el a 90%-ot, 2-3 perces társmegbeszélés, 
majd újraszavazás következett. Amennyiben a második szavazás 
eredménye elérte a 90%-ot, a tanár összefoglalta a megoldást, és 
továbbhaladt a tananyagban. Amennyiben nem, akkor részletesen 
megbeszélték a megoldást és csak utána ment tovább a tanár 
tananyagban. A feladatlapokat a tanár minden óra végén összeszedte. 
A kísérlet legfontosabb eredményei a következők voltak: A kísérleti 
csoport kis mértékben ugyan (előteszt mindkét csoport esetén 23%, 
utóteszt a kísérleti csoportnál 24,2%, a kontrollcsoportnál 21,3%), de 
szignifikánsan jobban teljesített az utótesztben, mint a kontrollcsoport. 
Pozitív korreláció volt az előteszt és az utóteszt között a fogalmi 
megértést mérő altesztben és az attitűdtesztben. A lányok 
szignifikánsan gyengébben teljesítettek mindkét tesztben, mint a fiúk. 
Az attitűdtesztben nem volt kimutatható javulás, sőt a kísérleti csoport 
nagyobb mértékben rontott, mint a kontrollcsoport, de a különbség 
nem volt szignifikáns. 
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Amerikai középiskolások fizikatanításában szerzett tapasztalatok 

Cummings és Roberts (2008) egy amerikai középiskola 10 osztályának 
tanulói (N = 213) körében végzett vizsgálatokat a Newton-törvények 
témakörében. A tanulókat 5 különböző tanár tanította. A „peer 
instruction” során szavazóegységeket használtak.  
Az eredmények alátámasztják a „peer instruction” hatékonyságát 
(kontrollcsoport: 24%, kísérleti csoport: 40%). Megállapították, hogy 
az eredményesség szempontjából fontos a tanár személye is: az 5 
különböző tanár esetén a hatékonyságkülönbség 6-14% között 
változott. 

Amerikai általános iskolások matematikatanításában szerzett 
tapasztalatok 

Allison (2012) doktori értekezésében mutatja be, hogyan használták 
amerikai 8. osztályosok matematikatanításában a „peer instruction” 
módszert. A kísérleti csoport 92 tanulóból, a kontrollcsoport 76 
tanulóból állt. A kísérletben 2 tanár vett részt. A négyhetes kísérleti 
periódus után tudásszintmérő tesztet és motivációs tesztet írtak a 
résztvevők. A kísérleti csoport mind a tudásszintmérő tesztben, mind a 
motivációs tesztben szignifikánsan jobban teljesített, mint a 
kontrollcsoport. 

Egy történelemtanár jótanácsai 

Campbell (2012) egy blogbejegyzésben számolt be Jakartában, a 
British International School 6-12. évfolyamos tanulói körében a Mazur-
féle módszerrel végzett történelemtanítás tapasztalatairól. Ezeket 10 
jótanácsban foglalta össze. Közülük néhány:  
A tanulási cél és a teszt mindig legyen összhangban egymással.  
Vegye figyelembe, hogy serdülőkkel dolgozik. A tinédzserek válaszát 
befolyásolhatja társaik népszerűsége és szorgalma is.  
A fiatalabb tanulók kevésbé tudnak figyelni. Ezért az elméleti bevezetés 
ne legyen 5-10 percnél hosszabb.  
A teszt igazodjon a csoport képességéhez. Legjobb, ha olyan 
válaszlehetőségeket ad meg, amelyek az adott csoportban már 
felmerültek.  
Célszerű először nyílt kérdésekkel aktivizálni a tanulókat.  
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Ha vizsgára készíti tanítványait, célszerű a korábbi vizsgakérdésekből 
összeállítani a tesztet.  

A csoportváltások is a „peer instruction” hatékonyságát igazolták 

Harvey (2013) diplomamunkájában egy 9. osztályosok körében végzett 
kísérlet eredményeit mutatja be. Két fizikai témakör (mozgás és erő) 
tanítása során összesen 5 tanulócsoport vett részt a kísérletben. Egy-
egy témakör tanítására 4 hetet szenteltek, és valamennyi témakör 
elején és végén mérték a tanulók teljesítményét, valamint a Mazur-
módszerrel kapcsolatos attitűdjét. Az első témakörben 3 kísérleti 
csoportot és 2 kontrollcsoportot alakítottak ki. A második témakörben 
megcserélték a szerepeket: 3 csoport hagyományos módszerrel, 2 
csoport a Mazur-féle módszerrel dolgozta fel a tananyagot. 
Az eredmények eléggé egyértelműek: a kísérleti csoportok minden 
esetben jobban teljesítettek (átlagos tanulási hatékonyság g = 12), mint 
a hagyományos módszerrel tanulók (átlagos tanulási hatékonyság g = 
7). Ugyanakkor az eredmények nagyban csoportfüggőek voltak. Az 
attitűdvizsgálat is pozitív eredményt hozott: a tanulók 93%-a jobbnak 
tartotta a Mazur-féle módszert a hagyományos tanításnál, és 88%-uk 
szerint más tanárok is alkalmazhatnák ezt a módszert. Arra a kérdésre, 
hogy mi volt a legélvezetesebb a Mazur-féle módszerben 95% azt 
válaszolta, hogy a társakkal való együttműködés, 88%-uk pedig az 
eredmények megbeszélése során a tanári magyarázatot jelölte meg. 

Egy kanadai vizsgálat eredményei – ismét fizikatanítás 

Muise (2015) diplomamunkájában két 12. évfolyamos, fizikatagozatos 
osztályra (N = 42) kiterjedő vizsgálatáról számol be. Kontrollként a 
korábbi évek felmérési adatait használta. A téma a körmozgás és a 
gravitáció volt. A tanulók fehér táblák feltartásával szavaztak, melyet a 
tanár mindig lefotózott. A társmegbeszélésekről hangfelvételek 
készültek. Kísérlete során 85%-tól nem tartottak társmegbeszélést. 
Végül interjút is készített a tanulókkal a hagyományos és a „peer 
instruction” módszerről. 
A vizsgálat legfontosabb eredményei a következők voltak: A kísérlet 
során a teszten elért átlagteljesítmény 79% volt, szemben a korábbi 
évek 64%-os átlagával. A problémamegoldást mérő teszten is jobban 
teljesített a kísérleti csoport (88%), mint a korábbi évek átlaga (82%), 
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de a különbség nem bizonyult szignifikánsnak. A társmegbeszélést a 
tanulók 50-55%-a tartotta hasznosnak. Ugyanakkor az interjú során 
két kiváló tanuló is kifejtette, hogy szerintük a társmegbeszélés nem jó, 
jobban szeretnék hallani a tanár magyarázatát, mint a társak 
próbálkozásait. Magáról a módszerről a tanulók pozitívan nyilatkoztak: 
95% szerint hasznos és folytatni kell. Ugyanakkor 80%-uk szerint 
kevesebb ilyen kérdés feldolgozására van szükség. 

Egy kenyai matematikatanítás során kapott eredmények 

Ouko és munkatársai (2015) kenyai 11. osztályos középiskolások 
körében próbálták ki a Mazur-módszert matematikából, a vektorok 
témakörben. A négyhetes (14 tanítási órát magában foglaló) 
kísérletben összesen 16 iskola 479 diákja vett részt. Az elő- és 
utóteszteket 2 iskolában próbálták ki, és mindkettőt megbízható 
mérőeszköznek találták (Cronbach-alfa: 0,82, illetve 0,80). 
Az előteszten mért igen alacsony teljesítmény (11-12%) az utótesztben 
megnőtt, és a kísérleti csoport (18-20%) szignifikánsan jobban 
teljesített, mint a kontrollcsoport (12-14%). A tanítás hatékonysági 
mutatója is lényegesen nagyobb volt a kísérleti csoport esetében 
(74%), mint a kontrollcsoportnál (19%). 

Hogyan sikerült beépíteni a cseh felső-középiskolai fizikaoktatásba az 
„egymás tanítása” módszert? 

Erre a kérdésre keres választ Sestakova (2016) nemrégen megjelent 
közleményében. Vizsgálatait a 2014/15-ös tanévben végezte 17-18 
éves tanulók (3 osztály, összesen 57 tanuló) és tanáraik bevonásával. 
Az adatokat részben órai megfigyelések, részben tanárok és tanulók 
által kitöltött kérdőívek, illetve tanárokkal végzett interjúk alapján 
gyűjtötte.  
A kutatás négy hónapon keresztül folyt. Összesen 6 leckét dolgoztak fel 
a Mazur-féle módszerrel a mágnesség és az elektromosság témakörből. 
Minden óra után meginterjúvolták a tanárokat. A kutatás végén került 
sor a kérdőíves vizsgálatra.  
A kérdésekkel kapcsolatban megállapítja a szerző, hogy óránként 1-2 
kérdés legyen csak, a disztraktorok irányuljanak a tipikus 
tévképzetekre. A kérdések mindig közvetlenül a témakör tárgyalása 
után kerüljenek elő. És nem szabad, hogy minden óra ilyen legyen, 
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átlagosan havonta egyszer forduljon elő a Mazur-módszer. Ugyanakkor 
a tanárok meglepődve tapasztalták, hogy a mégannyira alapos 
bevezető magyarázat után is voltak olyan tanulók, akik a 
legegyszerűbb kérdésre sem tudtak válaszolni. 
Az első szavazás kapcsán megjegyzi a szerző, hogy a kártyás szavazás 
jobb, mint az elektronikus. A tanárok általában olyan szavazókártyákat 
használtak, amelyek A6-os méretben, laminálva, különböző színű 
papírokon fekete betűkkel nyomtatva mutatták a válasz betűjelét. A 
kártyás szavazás egyrészt olcsó, másrészt a színek segítik a 
csoportalkotást, harmadrészt nem volt szükség statisztikai 
adatgyűjtésre, és nem utolsósorban a tanulók többségére ösztönzőleg 
hatott. A tanulók 24%-a nyilatkozott úgy, hogy kártyás szavazás nélkül 
nem gondolkodott volna el a feladaton. Az első szavazásnál általában 
fél perc gondolkodási időt kaptak a tanulók, és ez alatt a tanár nem 
szólalt meg. 
A társmegbeszéléshez a csoportalkotás szempontjából nagyon fontos, 
hogy az első szavazás válaszának tekintetében heterogén legyen, tehát 
– lehetőleg – minden csoportban legyen olyan tanuló, aki jó választ 
adott. Ha háromnál több tanulóból áll egy csoport, a kor az egymás 
mellett ülés lehetetlenné teszi a hatékony társmegbeszélést. Ilyenkor a 
körben ülés vagy pl. a 2+2-es egymással szemben ülés a kívánatos. Úgy 
találták, hogy a csoportalkotásnál a nemi összetételnek nincs lényeges 
szerepe. Nagyon fontos, hogy a tanárnak nem szabad bekapcsolódnia a 
megbeszélésbe, mert akkor a tanulók csak rá figyelnek és abbahagyják 
a társmegbeszélést. Ugyanakkor vannak olyan tanulók, akik nem 
tudnak csoportban dolgozni. Ezekkel a tanulókkal célszerű külön 
foglalkozni és megmutatni nekik, hogyan kell érvelni és valamilyen 
kérdést megvitatni. A tanári vélemények szerint legnagyobb próbatétel 
számukra a társmegbeszélés volt. Nagyon nehezen tudták megállni, 
hogy ne szóljanak bele. És nem igazán tudták kontrollálni a 
csoportokon belüli beszélgetést, gyakran volt az az érzésük, hogy 
egészen másról beszélgettek a diákok. 
A második szavazást általában akkor célszerű elrendelni, ha már 
befejeződtek a társmegbeszélések. A második szavazásra feltétlenül 
szükség van, hiszen ekkor döntenie kell a tanulónak, hogy marad-e 
eredeti álláspontjánál, vagy megváltoztatja azt. 
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A második szavazást követő megbeszélés során figyelni kell arra, hogy 
ne minősítsük a tanulók válaszait, az esetleges hibás indoklásokat ne 
ismételjük meg hangosan, és a helyes választ mindig egyértelművé és 
nyomatékossá kell tenni. Ugyanakkor a tanárnak számolnia kell azzal 
is, hogy a megbeszélés során olyan kérdéseket is kaphat a tanulóktól, 
amire nincs felkészülve, és így gyakran improvizálásra kényszerül. 
A tanulói véleményekből a következő fontosabb megállapításokat tette 
a szerző: A tanulók közel kétharmada azt nyilatkozta, hogy ezzel a 
módszerrel jobban megértette a tananyagot, mint a hagyományos 
módszerrel, egyharmaduk nem talált különbséget, és mindössze 4%-uk 
tartotta kevésbé hasznosnak ezt a módszert a tananyag megértése 
szempontjából. A tanulók 94%-a jobban, vagy ugyanannyira szerette a 
Mazur-módszert, mint a hagyományosat. Ugyanakkor többen 
megemlítették, hogy a módszer időigényes, ezért több tanulnivaló 
marad otthonra, és a társak magyarázatai gyakran zavaróak és 
zavarosak, szemben a tanári magyarázattal. Többségük elismerte 
azonban, hogy a módszer fejlesztette mind kritikai, mind 
kommunikációs készségüket. 

Következtetések 

Látható, hogy a Mazur-féle „egymás tanítása” („peer instruction”) 
módszer közép- és általános iskolai alkalmazásával kapcsolatban 
nagyon szegényes a szakirodalom, annak is egy részét diplomamunkák 
és doktori értekezések formájában publikálták. Hiányoznak az alapos, 
minden részletre kiterjedő, nagymintás, tudományos igényű 
vizsgálatok.  
Az eddigi vizsgálatok, tapasztalatok alapján két dolog máris 
körvonalazódik: 
(1) A témakör elméleti tárgyalása ne legyen hosszabb 5-10 percnél. 
(2) A társmegbeszélés nélküli továbbhaladás alsó határát 70%-ról 85-
90%-ra célszerű emelni.  
Megjegyzés: 
Örömmel jelenthetem, hogy hazánkban is elindultak ilyen irányú 
kutatások. Dobóné Tarai Éva kutatótanári programjában használja ezt 
a módszert, elsősorban tanítványai tévképzeteinek feltárására. Erről 
olvashatunk a következő tanulmányban. Szabó Bence Farkas pedig 
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ebben a témában kezdte el doktori kutatómunkáját a Debreceni 
Egyetem Kémia Doktori Iskolájában. 
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