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4. lecke – Dialogikus oktatási módszerek (megbeszélés, vita, eseti módszer, 

szerepjáték) 

Jelen tananyag a Szegedi Tudományegyetemen készült az Európai Unió támogatásával. 

Projekt azonosító: EFOP-3.4.3-16-2016-00014 

Ennek a leckének az elsajátítása hozzávetőlegesen 3-4 órát igényel, de ez függ a hallgatótól.  

A dialogikus oktatási módszerek a tanár-diák közötti kölcsönös interakción alapulnak. 

Megbeszélés 

FOGALMA: „Dialogikus szóbeli közlési módszer, amelynek során a tanulók a pedagógus 

kérdéseire válaszolva dolgozzák fel a tananyagot.” (4, 296. old.) 

Minden korosztályban alkalmazható!  

Az egyik legjobb és leggyakrabban alkalmazott oktatási módszer, mivel a tanulók és a tanár 

között állandó kontaktus áll fent. A tanár rendszeres visszajelzést kap a tanulóktól, ami 

alapján a tanulók igényei szerint lehet haladni. 

A megbeszélés EREDMÉNYESSÉGÉNEK FELTÉTELEI: 

 a megbeszélés témája épüljön a tanulók előzetes ismereteire (amennyiben nincsenek 

előzetes ismeretek, akkor azt először át kell adni számukra pl. magyarázattal); 

 a téma legyen élményszerű és érdekes; 

 indítása legyen problémafelvető, felfedeztető; 

 a feltett kérdéseket jól meg kell tervezni; 

 kötetlen és oldott légkör legyen: a tanulók bármikor kérdezhetnek, lehet hibázni, 

közbeszólni; 

 az oktatónak figyelnie kell, hogy az órát 

ne vigyék el a tanulók kérdései; 

 a megbeszélésben minden tanuló vegyen 

részt; 
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 az esetleges hibákat, tévedéseket tapintatosan kell korrigálnia az oktatónak; 

 a válaszokból ki kell gyűjteni az építő elemeket, és ezekből állítunk össze egy képet a 

tanulók számára a témáról (4). 

 

A megbeszélés ALKOTÓELEMEI: 

 

 

 

Ez a megbeszélés témájának rendszerezését, menetének irányítását jelenti. Alapelemei: 

 a megbeszélés kezdetén kitűzzük az elérendő célokat; 

 kiemeljük a fontos gondolatokat; 

 az egyes részeket összefoglaljuk; 

 az egyes részek közötti átmenetet egyértelműen jelezni kell; 

 összegezzük a gondolatokat a tanulók segítségével (4). 

 

 

 

 

A jó kérdezés minden oktatási módszer alapját képezi. 

A kérdezés célja szerint a kérdés lehet érdeklődés, figyelemfelkeltés, ellenőrző, információt 

kérő, instruáló, gondolkodtató, véleményt és érzelmeket feltáró. 

Az elvárt válasz jellege szerint a kérdés lehet konvergens (egy konkrét válasz adható rá, 

általában a korábbi ismeretek felidézését igényli a hallgatóktól) és divergens (több jó válasz 

adható rá). 

 

A JÓ KÉRDEZÉS JELLEMZŐI: 

 A kérdés legyen pontos, világos, rövid 

és egyértelmű. 

Általános kérdés („Hol van 

Magyarország?”) helyett konkrét kérdést 

1. STRUKTURÁLÁS 

2. KÉRDEZÉS 
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alkalmazzunk: „Melyik földrészen van Magyarország?” 

Kettős kérdés („Ki és milyen nemzetiségű volt a C-vitamin feltalálója?”) helyett 

alkalmazzunk két kérdést: „Ki volt a C-vitamin feltalálója?” „Milyen nemzetiségű 

volt?” 

 A kérdés feleljen meg a tanulók értelmi színvonalának. A túl egyszerű kérdés nem 

igényel szellemi erőfeszítést, a tanulók nem fognak válaszolni. A túl nehéz kérdésre 

pedig nem fognak tudni válaszolni. 

 A kérdés serkentsen gondolkodásra. Ezek a következő típusú kérdések: „Mit értesz 

azon, hogy…?”; „Mire következtethetünk ebből?”; „Milyen összefüggés van…?” 

 Adjunk időt a gondolkodásra. A kérdés után legyen 3-5 másodpercnyi csend, mely 

elegendő a tanulóknak a gondolkodásra. Csak ezután szólítsunk fel valakit. 

 A kérdést az egész osztálynak tegyük fel. Minden tanulót szólítsunk meg, és nem 

csak azokat, akik jelentkeznek. 

 Szólítsunk fel több tanulót. Ez divergens kérdésekkel érhető el, amikor több válasz is 

lehetséges. Mindenki mond egy választ. 

 Kezeljük differenciáltan a tanulók válaszait. A felszólított tanuló adhat jó, részben 

jó, rossz választ, vagy az is lehet, hogy egyáltalán nem válaszol. Mindig az eredetileg 

felszólított tanulótól kell megpróbálni választ kapni a kérdésre, ehhez szükséges 

rávezető kérdések alkalmazása. Ha mégsem tud válaszolni, akkor felszólít mást. Csak 

legvégső esetben mondhatja meg az oktató a helyes választ (4).  

 

Ahhoz, hogy a kérdezés sikeres legyen, kerülni kell a következő kérdezési eljárásokat: 

- sugalmazó kérdések; 

- eldöntendő kérdések (igen vagy nem a válasz); 

- kérdések újrafogalmazása; 

- kérdések ismétlése; 

- a kérdések oktató általi 

megválaszolása; 

- a tanulók válaszainak rendszeres 

ismétlése (4). 
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A visszacsatolás az oktatónak és a tanulónak is nagyon fontos, ezért az oktatási folyamat 

elengedhetetlen része. 

HELYES VÁLASZ esetén: kifejthetjük, hogy a válaszban mit találunk különösen pozitívnak, 

de elegendő egy dicsérő, elismerő szó is, ha a tanuló pontosan tudja, hogy jól válaszolt. 

RÉSZBEN JÓ VÁLASZ esetén: ki kell emelni a válasz pozitívumait, majd fel kell hívni a 

figyelmet a negatívumokra. 

ROSSZ VÁLASZ esetén: rávezetjük a tanulót kérdésekkel vagy egyszerű utalással a helyes 

válaszra. Alkalmazhatunk tényszerű helyesbítést is („Nem négy, hanem öt”) és tartalmas 

negatív értékelést is („Nem volt jó a válaszod. Összekeverted a szív jobb és bal oldalát.”). 

Támogató, bátorító értékelést is adhatunk: „Bizonyára arra gondoltál, hogy…”. 

 

TILOS ALKALMAZNI elmarasztaló szavakat (pl. Ez rossz! Értelmetlen!); cinikus 

megjegyzéseket; helyes választ helytelennek értékelni. Nagy hiba, ha az értékelés teljesen 

elmarad (4). 

 

Vita 

FOGALMA: „Dialogikus szóbeli közlési módszer, melynek az ismeretek elsajátításán túl 

célja a gondolkodás és a kommunikációs készségek fejlesztése. A tanulók viszonylag nagy 

önállóságot élveznek, a pedagógus a háttérből irányítja a vita menetét.” (4, 301. old.) 

A kérdéseket, véleményeket a tanulók egymáshoz intézik, a résztvevők egyenrangúak.  

Bármilyen életkorban és tantárgyban 

alkalmazható. 

TERJEDELME: 10-15 perctől 1,5 óráig, de ez 

függ a tanulók életkorától és a vita témájától. 

 

3. VISSZACSATOLÁS (a tanulók tevékenységének értékelése) 
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JELLEMZŐI: 

 a tanulók legalább annyit beszélnek, mint a tanár; 

 vélemények, kijelentések, állítások ütköznek; 

 az interakciót a tanulók kezdeményezik, és az másik tanulóhoz irányul; 

 a válaszok előre nem meghatározottak, különfélék lehetnek; 

 az értékelés egyet értek/nem értek egyet kategóriákkal történik; 

 a tanulók értékelik egymás és a tanár megállapításait, de a tanár is értékeli a diákokat. 

A vita MEGVALÓSULÁSÁNAK FELTÉTELEI: 

 

 

 

 

 

 

 

A vita EREDMÉNYESSÉGÉHEZ SZÜKSÉGES: 

1. A tanulókat fel kell készíteni a vitára (mi lesz a téma, mik a vita szabályai). 

2. A vitát megfelelően elő kell készíteni (a vita céljának meghatározása, a tanulók 

előzetes ismereteinek és vitakészségének feltárása, a vita menetének megtervezése, a 

főbb kérdések kiválasztása, elolvasandó irodalom meghatározása, terem előkészítése). 

3. A vitát megfelelően kell vezetni: először 

közöljük a célokat, a vita szabályait, 

időtartamát, majd levezetjük a vitát (a 

tanár a háttérben figyeli az eseményeket, 

de ha azt látja, hogy a vita nem halad 

Intellektuális 

 mások véleményét tiszteletben 

tartják; 

 nyitottak egymás iránt; 

 átgondolják az érveket, mielőtt 

állást foglalnak; 

 a lényeget világosan, tömören 

fogalmazzák meg. 

Morális 

 a résztvevők hajlandók 

véleményüket megosztani; 

 betartják a vita szabályait; 

 csak azt mondják, amit igaznak 

gondolnak; 

 minden résztvevő véleménye 

egyformán fontos; 

 minden véleményt előítélet 

nélkül fogadnak. 
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előre, állítások ismétlődnek, akkor vissza kell terelnie a fő vonalra). Ezután következik 

a vita lezárása, amikor is a tanulókkal közösen összegezzük a vita eredményeit (ehhez 

szükséges, hogy az oktató jegyzetelje a fontosabb megállapításokat). 

A vita ALKALMAZÁSÁNAK ELŐNYEI: segítségével tartós tárgyi tudás érhető el; 

fejlődik a problémamegoldó képesség; fejlődnek a kommunikációs készségek; 

attitűdformáló; közösségfejlesztő hatású (4). 

Eseti módszer 

Az eseti módszer a hallgatók számára a való élet helyzeteinek az elemzését és döntéshozatalt 

jelent. A hallgató egy egyedi eset problémáját elemzi a tanár irányításával.  

TÍPUSAI: 

 Eseti probléma: a módszer a tényeket és magát a problémát mutatja be. 

 Esetismertetés: az alapelemeket tartalmazza, kevés segítő információval kiegészítve.  

 Esettanulmány: egy hosszabb, teljesebb számadás; tanulmány formájában írja le a 

történést. 

 Esetkutatás: ez a legtöbbet adó eljárás; több megfigyelhető eseményt és tényt 

tartalmaz, és teljes diagnózist ajánl (1). 

Az esettanulmány alapú oktatás JELLEMZŐI: 

 az elmélet való élethez kapcsolását teszi lehetővé azáltal, hogy az esettanulmányt 

elemzők beleképzelik magukat az eset szereplői helyébe; 

 az esetek valós élethelyzetekből származnak; 

 a problémamegoldás és döntéshozatal gyakorlására szolgál; 

 aktív részvételre serkent; 

 a kognitív és affektív tanulás egy időben 

zajlik (5). 

A CSOPORTVEZETŐ FELADATA: 

 fesztelen, nyitott és nyugodt tanulási 

légkör kialakítása; 
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 megmagyarázni a módszer várható eredményét; 

 bátorítani a résztvevőket, hogy kapcsolódjanak be a megbeszélésbe; 

 hangsúlyozza, hogy mindenki gondolatainak tapasztalatainak a megosztása fontos; 

 provokálja ki minden résztvevő reakcióját; 

 figyelmesen hallgasson meg minden kimondott szót; 

 megfelelő irányítással és visszacsatolással segítse a csoportmegbeszélést; 

 időnként gondolatgazdag kérdéseket tegyen fel; 

 segítsen tisztázni az egyes megnyilvánulásokat, megjegyzéseket és kétértelműségeket; 

 összegezze a megbeszélést, a fontosabb pontokat és az alapelveket (1). 

Szerepjáték 

FOGALMA: „Olyan oktatási módszer, melyben a tanulók tapasztalati tanulás révén 

fogalmakat, eseményeket, jelenségeket sajátítanak el, tevékenységeket gyakorolnak be.” (4, 

309. old.) 

Egy színházi, drámai módszer, mely a résztvevőket rögtönzött viselkedésre bátorítja, 

melyben a személyek egy meghatározott helyzetben elvárt cselekedeteket mutatnak be, vagyis 

valaki egy másik személy szerepét vagy funkcióit játssza el (3). Egy forgatókönyvet 

vázolnak, és a karakterek szerepét kiosztják. A megjelenítés után a hallgatók elemzik a 

reakciókat és a viselkedésmódokat. Akik nem vesznek részt a szerepben, nézők lehetnek, és 

részt vesznek a megbeszélésen.  

A szerepek kiosztása történhet az oktató által, ennek az a veszélye, hogy valaki olyan 

karaktert kap, amit nem szívesen jelenít meg. A másik módja a szerepkiosztásnak, amikor a 

tanár közli az eljátszandó szerepeket, és a tanulók jelentkeznek rájuk (6). 

IDŐTARTAMA: 20-30 perc, ebből 10 perc az 

előkészülés (2). 

Szerepjáték ELŐNYEI: hatékony módszer a 

döntéshozás és a problémamegoldás 
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készségének fejlesztésében. A tanulók megismerik az ítéletalkotás és a döntéshozatal 

folyamatának módszeres lépéseit amellett, hogy aktív résztvevői a tanulás folyamatának. 

Lehetőség van azonnali visszajelzésre is (6). 

A szerepjáték REALITÁSAI: 

Fiktív: a forgatókönyv, a szerepek kiosztása, az egész környezet, az oktató utasításai 

határozzák meg. 

Autentikus: a szereplőnek a játék során tanúsított pszichés valósága, a szerepjáték alatti 

érzelmek határozzák meg (2). 

TÍPUSAI: 

Előzetes: „mintha helyzeteket” teremtenek, olyanokat, amelyeket a résztvevők a jövőben 

valamikor átélhetnek. Célja, hogy eldöntsék és elpróbálják, hogy az ilyen szituációkban 

hogyan tudnának viselkedni. A szerepek tesztelésére szolgál” (2) 

Utólagos: „a résztvevők által már egyszer átélt szociális interakciókat újra felelevenítsék, újra 

értelmezzék. Ezeknek az a célja, hogy rávilágítsanak, hogy valaki miért úgy és miért nem 

másképpen viselkedett, indítékait megértsék” (2). 

SZEREPVÁLTÁS MÓDSZEREI: 

 Szerepcsere: két szereplő szerepet cserél és így folytatják a szerepjátékot. 

 Üres szék: egy szerepjátékos játszik el már átélt, vagy majd később bekövetkező 

helyzetet, míg a partnerét egy üres szék szimbolizálja. Egy idő múlva átül az üres 

székre és most saját magával mint néma partnerrel játssza tovább a szerepet. 

 Játékos csere: az egyik szereplőt másikra cserélik, aki átveszi a szerepet, és helyette 

játssza ugyanazt a szerepet saját 

stílusában. 

 Szerep kiterjesztés: két szereplő játszik 

el egy beszélgetést. Egy idő múlván 
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harmadik szereplő társul hozzájuk és ezzel a szereplők köre bővül. 

 Folytatás: a főszereplő beszélgetőpartnerével játszik egy jelenetet. Ezt követően 

megrendezik a beszélgetésnek új partnerrel történő folytatását (2). 

VEZETŐI SZEREP a szerepjátékban, szerepjáték MENETE: 

1. A tematikához illeszkedő szerepjáték kiválasztása, illetve optimális feltételek és 

eszközök biztosítása. 

2. Nyerjük meg a résztvevőket a szerepjátékra: ismertetjük a szerepjáték célját, előnyeit, 

folyamatát, szabályait.  

3. Készítsük őket elő a szerepjátékra: forgatókönyv, szerepek ismertetése, kiosztása. 

4. A szerepjáték megfigyelése és kiértékelése: a szereplők játéka közben a csoport többi 

tagja figyel, az oktató is nyomon követi a játékot, jegyzetel, majd a végén mindenki 

elmondja a tapasztalatait (a szereplők is). 

5. Gyakorlás: a célok megvalósulása: amennyiben a szerepjátékkal nem értük el a kívánt 

célt (pl. nem sikerült nemet mondani a kábítószerre), akkor addig gyakoroljuk, amíg a 

cél nem teljesül (2; 6). 

A szerepjáték ÉRTÉKELÉSE: 

 a szereplők cselekedetei állnak a középpontban 

 a hallgatók figyelik a szereplők közötti kölcsönhatást 

 a megfigyelők közlik a megfigyeléseiket 

 az oktató közli a saját megfigyeléseit, inkább segítő, mint irányító 

 az oktató mérleget von a szerepjáték eredményességéről (2). 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
EFOP-3.4.3-16-2016-00014 projekt 

 

 

 
10 

Szegedi Tudományegyetem 
Cím: 6720 Szeged, Dugonics tér 13. 
www.u-szeged.hu 

www.szechenyi2020.hu 

 

 

Önellenőrző kérdések 

Karikázza be az I betűt, ha Ön szerint az állítás igaz, vagy a H betűt, ha hamisnak gondolja. 

A megbeszélésnek nem szükséges a tanulók ismeretére épülnie. I H 

A strukturálás a megbeszélés témájának rendszerezését, menetének irányítását 

jelenti. 
I H 

Kérdezés során törekedjünk a minél egyszerűbb kérdés feltevésére. I H 

A kérdés után elegendő 3-5 másodpercnyi csend a tanulóknak a 

gondolkodásra. 
I H 

Kérdezés során újra is fogalmazhatjuk a kérdéseinket. I H 

 

Írja az egyes oktatási módszerek neve melletti pontozott vonalra a rájuk jellemző 

állítások számát! 

Vita:……………………………………. 

Eseti módszer:…………………………. 

 

1. A résztvevők egyenrangúak 

2. 10-15 perctől 1,5 óráig is eltarthat 

3. A való élet helyzeteinek elemzésére szolgál 

4. A válaszok előre nem meghatározottak 

5. Feldolgozása megbeszéléssel történik 

6. Átgondolják az érveket, mielőtt állást foglalnak 

7. A kognitív és affektív tanulás egy időben zajlik 

8. Segítségével tartós tárgyi tudás érhető el 

9. A problémamegoldás és döntéshozatal gyakorlására szolgál 

10. Mindenki részvétele egyaránt fontos a megbeszélésben, a téma feldolgozásában 

 

Karikázza be azon állítások betűjelét, 

amelyek IGAZAK a szerepjátékra! 

A. Időtartama 10-20 perc. 

B. Problémamegoldásra nem alkalmas. 
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C. Utólagos formájában a résztvevők által már egyszer átélt szociális interakciókat 

elevenítenek fel újra. 

D. Szerep kiterjesztés: két szereplő játszik el egy beszélgetést. 

E. A szerepjáték végén csak a résztvevők mondják el a tapasztalataikat. 

F. Az értékelés során a szereplők cselekedetei állnak a középpontban. 
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