KÉRDÉSEK, AMELYEK ELŐMOZDÍTJÁK A KUTATÁSALAPÚ TANULÁST
Hogyan kérdezzünk, hogy az fejlessze a tudományos gondolkodást?

Bevezetés
Ez a modul olyan feladatokat és tevékenységeket tartalmaz, amelyek segítenek a tanároknak abban,
hogy átgondolják:
 az olyan kérdések jellemzőit, amelyek a tanulókat reflektálásra és gondolkodásra késztetik;
 azokat a módszereket, amelyekkel a tanárok arra sarkallhatják a diákokat, hogy kifejtett,
gondolatgazdag válaszokat adjanak, és ne tekintsék bajnak, ha közben hibáznak;
 micsoda értéke lehet annak, ha megmutatják a tanulóknak a “hangosan gondolkodás”
módszerével, hogy mit is jelent: gondolkodni.
Az itt leírt javaslatokat tekintsük étlapnak, amelyről a trénerek válogathatnak. A részegységek logikus
sorrendben követik egymást, egyre bővülő tudásanyaggal.
Minden jól működő tanár-továbbképzési programnak lehetőséget kell nyújtania arra, hogy a
gyakorló tanárok új pedagógiai elveket próbáljanak ki a gyakorlatban, majd erről beszámoljanak, és
visszajelzést kapjanak. A D részegység ezért alapvető fontosságú ebben a modulban.
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A:

REFLEKTÁLJUNK ARRA, HOGY MILYEN KÉRDÉSEKET TESZÜNK FEL!

A szükséges idő: 15 perc.
Adjunk egy kis időt arra, hogy a résztvevők párosával vagy kis csoportokban megvitassák a következő
kérdéseket.
A közös ötleteket írják a Handout megfelelő rovatába!
Ezután egy nagy közös diszkusszió jön, ahol megosztjuk egymással az ötleteket.
Kérjük, hogy példákkal is támasszák alá a megfogalmazott alapelveket.

A tanárok sokféle céllal sokféle típusú kérdést alkalmaznak a tanítási gyakorlatban.
 Milyen típusú kérdéseket különböztetünk meg?
 Milyen funkciói vannak a kérdéseknek?
 Milyen típusú kérdést használunk leggyakrabban a tanítási gyakorlatban?
 Milyen tipikus hibákat követünk el kérdezéskor?
Milyen nem kívánt hatásai vannak ezeknek a hibáknak?

Sokféle célból teszünk fel kérdéseket, köztük az alábbi nyolc ok is szerepel:
 érdeklődést felkelteni, bevonni;
 értékelni az előzetes tudást és megértés;
 a felidézést segíteni, hogy új megértés jöjjön létre;
 hogy a gondolkodást a fontos fogalmakra irányítsuk;
 segíteni a tanulókat abban, hogy tudásuk a tényekből indulva az elemzésekhez vezessen;
 elősegíteni a problémamegoldás, gondolkodást, értékelést és hipotézisalkotást;
 hogy elősegítsük a tanulók gondolkodását a tanulásuk módját illetően;
 hogy láttassunk összefüggéseket.
A következő lista a leggyakoribb hibákat tartalmazza, amelyeket a tanárok elkövetnek:
 Túl sok triviális vagy irreleváns kérdés.
 A kérdés feltevése után a tanár válaszol rá.
 A kérdés egyszerűsítése, ha nem érkezik azonnal válasz.
 Csak a legjobbaktól kérdezni.
 Egyszerre több kérdést feltenni.
 Zárt kérdések alkalmazása, amelyeknek egyetlen helyes vagy helytelen válasza létezik.
 Feltenni “találd ki, hogy mire gondoltam” típusú kérdéseket, amikor a tanár tudja, hogy milyen
választ akar hallani, és az ettől különböző válaszokat ignorálja vagy elutasítja.
 Sablonosan nyugtázni a tanulói válaszokat: “így van”, “majdnem jó”, “nem igazán”. Az “így van”
azért sem jó, mert elbátortalanítja azokat, akik valami mást szerettek volna mondani.
 Nem adunk időt a tanulóknak a gondolkodásra vagy a megbeszélésre.
 A helytelen válaszok ignorálása és továbbhaladás.
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Handout 1.

Thinking about why we ask questions
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B:

MILYEN KÉRDÉSEK SEGÍTIK ELŐ A KUTATÁSALAPÚ TANULÁST?

A szükséges idő: 20 perc.
Adjunk némi időt a következők megvitatására.
Kérjük meg a résztvevőket, hogy a közös ötleteiket a 2-es Handout-on gyűjtsék össze.




Milyen típusú kérdések lehetnek megfelelők a kutatásalapú tanulás előmozdítására?
Adjunk néhány példát a közelmúltbeli tanítási gyakorlatunkból!
A 3-as Handout öt alapelvet ír le a hatékony kérdezésről.
Milyen hatással lehet az Ön tanítási gyakorlatára ezeknek az alapelveknek, és ami ezekből
következik?

Most kiosztjuk a 3-as Handout-ot. Ez a kérdezésre vonatkozó kutatási eredményeket foglal össze.
Ezek alapján a hatékony kérdezésre a következő öt dolog jellemző:






A tanár olyan kérdések felhasználását tervezi, amelyek gondolkodásra sarkallnak.
A kérdés mindenkihez szól.
A tanulók időt kapnak a gondolkodásra.
A tanár tartózkodik a válaszok minősítésétől.
A tanulói válaszokból a mélyebb megértés és gondolkodás felé vezető folytatásra törekszünk.

Beszéljük meg ezeket a kutatási eredményeket kis csoportokban!



Az alapelvek közül melyek vannak rendszeresen jelen a tanítási gyakorlatunkban?
Melyik alapelv megvalósítását találjuk a legnehezebbnek? Miért?
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Handout 2.

What kinds of questions promote inquiry-based learning?

Handout 3.

Five principles for effective questioning
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C:

EGY TANÍTÁSI ÓRA MEGFIGYELÉSE ÉS ELEMZÉSE

A szükséges idő: 30 perc.
A 4-es Handout feladatán dolgozunk.
 Hasonlítsuk össze a két megoldást! Melyik a jobb és miért?
most nézzük meg a videoklipet Gwen órájáról, és fontoljuk meg a következő kérdéseket:
 Mely alapelveket láttuk megvalósulni Gwen óráján? Adjunk is rá példát!
o Olyan kérdések felhasználását tervezzük, amelyek gondolkodásra sarkallnak.
o A kérdések mindenkihez szóljanak!
o Adjunk időt a gondolkodásra!
o Kerüljük a tanulói válaszok minősítését!
o A tanulói válaszokból a mélyebb megértés és gondolkodás felé vezető folytatásra
törekszünk.
 A tanulók vajon mit tanulhattak meg ezen az órán?


Olyan kérdések felhasználását tervezzük, amelyek gondolkodásra sarkallnak.
Gwen alaposan megtervezte az órát, vagyis a lényeg nem a válaszokon van, hanem a
gondolkodáson. Az óra elején hangsúlyozza, hogy az óra lényege a gondolkodás minősége, a
magyarázat és egymás meghallgatása. Ezt az üzenetet erősítik interakciói a tanulókkal:
"Szeretnéd elmondani, hogy ez így miért jó?"; "Hogyan gondolkodsz az utazásról? El tudnád
nekem magyarázni ..."; "Hogyan fogod kidolgozni ...."; "Mi lehet még, ami segít? Csak ennyit
mondok: folytasd a gondolkodást!"



A kérdések mindenkihez szóljanak!
Gwen bevezette a “ne jelentkezz” szabályt, így ő választja ki, hogy ki válaszol a kérdéseire, és
emiatt a tanulók folytatják a gondolkodást akkor is, amikor már születnek a válaszok. Megpróbál
kicsiholni belőlük sokféle választ, és arra kéri őket, véleményezzék egymás válaszait.



Adjunk időt a gondolkodásra!
Gwen időt ad a tanulóknak arra, hogy egyénileg gondolkodjanak, mielőtt elkezdik a
megbeszélést, és így mindenkinek van mit megosztania.



Kerüljük a tanulói válaszok minősítését!
Gwen összegyűjti a tanulók kezdeti ötleteit, és felírja azokat a táblára. Ezután további tisztázó
kérdéseket tesz föl (“Magyarázd ezt el egy kicsit jobban…” és megköszöni a hozzájárulásukat, de
semmi olyat nem mond a válaszaikra, hogy “így van” vagy “ez nem elég jó”.
[Hogy ne essünk teljesen a ló túloldalára: a másik modulban más szempontból mintaként
szereplő klipben pl. kétszer hangzik el, hogy “briliáns”. – Cs. Cs.]




A tanulói válaszokból a mélyebb megértés és gondolkodás felé vezető folytatásra törekszünk.
Gwen például így kéri meg a tanulót a részletezésre: “Meg tudnád ezt ismételni?; hangosan
gondolkodást kér: "El tudnád magyarázni, hogyan gondolkodtál?"; alternatív választ kér:
"Bethany, szerinted Hannah javaslatai közül melyik a legjobb"; "Lányok, látjátok, hogy ez hogyan
segít? ... Hogyan segíthet nektek?".

[A feladatban szereplő árakat át lehet hangszerelni magyar viszonyokra, bár a feladat szövege és a
szerzők által javasolt két ésszerű osztozkodás is erősen kultúrafüggő feladatkitűzésre utalnak. – Cs.
Cs.]
© 2010 University of Nottingham

6

Handout 4.

Observing a lesson
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D:
EGY FOGLALKOZÁS MEGTERVEZÉSE, KIPRÓBÁLÁSA ÉS A
TAPASZTALATOK MEGBESZÉLÉSE
A szükséges idő:
 15 perces megbeszélés a foglalkozás előtt
 1 órás foglalkozás
 15 perc a foglalkozást követően

Az egyik feladatot próbáljuk ki a saját osztályunkban!
Az 5-ös Handout-ot használjuk egy olyan foglakozás megtervezésére, amely a gondolkodás
fejlesztését állítja középpontba.








Hogyan fogja elrendezni az osztálytermet és a kellékeket?
Hogyan ismerteti a problémát a tanulókkal?
Milyen alapszabályokat alakítunk ki?
Mi lesz az első kérdés?
Hogyan adunk időt a tanulóknak a válaszadás előtt?
Kell-e majd bizonyos pontokon közbeavatkozni, hogy középpontba állítsunk vagy
megvitassunk különböző stratégiákat?
A végén, a közös megbeszélés során milyen kérdések szerepelnek majd?

Javasoljuk, hogy a tanárok rögzítsék maguknak egy tanóra egy részletét, és azt az E részben fel
lehetne használni.
A 6-os Handout-on egy minta óratervet mutatunk be. Ez egy követendő modellnek tekinthető.

Most, hogy megvolt a foglalkozás a saját tanulókkal, beszéljük meg a következőket:






Mely kérdések tűntek olyannak, amelyek előhozták a leginkább gondolatgazdag és leginkább
megindokolt tanulói válaszokat? Mivel magyarázható ez?
Mely kérdések nem működtek olyan jól? Mivel magyarázható ez?
A következő öt alapelv közül melyek kerültek felhasználásra? Adjunk példákat!
 A tanár olyan kérdések felhasználását tervezi, amelyek gondolkodásra sarkallnak.
 A kérdés mindenkihez szól.
 A tanulók időt kapnak a gondolkodásra.
 A tanár tartózkodik a válaszok minősítésétől.
 A tanulói válaszokból a mélyebb megértés és gondolkodás felé vezető folytatásra
törekszünk.
Mit csinálnánk másképp legközelebb?
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Handout 5.

Planning for effective questioning

Handout 6.

A lesson plan on sharing petrol costs
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E:

PROBLÉMAMEGOLDÁS A HANGOSAN GONDOLKODÁS MÓDSZERÉVEL

A szükséges idő: 20 perc.
A tanárok általában úgy mutatják be a matematikát és a természettudományokat, mint tiszta
eredmények és eljárások halmazát. A tanulók gyakran nem ismerik fel azokat a láthatatlan, kavargó
folyamatokat, amelyek a tudósok fejében lezajlanak. Az egyik ok, ami miatt a tanulók nem elég
kitartóak, hogy teljesen természetes dolog elakadni, hibázni, visszakozni és más stratégia után nézni.
Hasznos tehát, ha a tanár modellezi ezeket a folyamatokat egy probléma megoldásának kezdetétől a
végéig, hangosan gondolkodva és kérdésekkel bevonva az osztályt.
A tanár-továbbképzési foglalkozáson hasznos, ha együtt, hangosan gondolkodva megoldanak egy
problémát.

Próbáljuk megválaszolni a következő kérdést, hangosan gondolkodva közben:
Körülbelül hány fogorvos van Magyarországon?
Gondoljuk át, hogyan éreznénk magunkat, amikor az osztállyal együtt dolgozunk olyan kérdésen,
amelyre nem tudjuk előre a választ.

Kérjünk meg két önkéntest, hogy a többiek elé kiállva, hangosan gondolkodással oldják meg a
problémát. A többiek vegyék fel a tanulók szerepét, és válaszoljanak, ha kérdeznek tőlük valamit.
Végül keressünk további lehetőségeket, amelyek segíthetnek a tanulóknak annak felismerésében,
hogy milyen gondolkodási folyamatokat használnak a matematikusok és a természettudósok nap
mint nap. Ilyen ötletek jöhetnek például:


Videofelvétel készítése arról, ahogyan kollégákkal együtt megoldunk egy feladatot, és a
videoklipet megbeszéljük az osztállyal.



A tanulók nézhetnek filmet vagy olvashatnak életrajzokat matematikusokról,
természettudósokról, akik beszámolnak küszködéseikről és az áttörésről. Angolul tudóknak
például Andrew Wiles története a Youtube-on:
http://video.google.com/videoplay?docid=8269328330690408516



Miután dolgoztunk egy problémán, megnézhetjük, hogy mások, akik szintén kísérletet tettek
a megoldásra, milyen hibákat követtek el, hányszor próbálkoztak és milyen zsákutcákba
futottak bele. A tanulóknak érdemes közösen dolgozniuk azon, hogy megtalálják és kijavítsák
a “gondolkodási hibákat.” Azt is illik észrevenniük, ha jó volt a gondolatmenet, és máshol
esetleg újra felhasználható.

© 2010 University of Nottingham

10

SUGGESTED FURTHER READING
Effective collection of questions for mathematical thinking
Bills, C., Bills, L., Watson A., J. Mason (2004), Thinkers, Association of Teachers of Mathematics,
Derby. www.atm.org.uk
More effective questions for promoting mathematical thinking
Bills, L. Latham, P. and Williams, H. (2002) ‘Encouraging all learners to think’ Mathematics Teaching,
181, pp 14-16
http://www.atm.org.uk/mt/archive/mt181files/ATM-MT181-14-16.pdf
Questioning to enable effective learning and assessment for learning
Lee, C. (2006) Language for Learning Mathematics – assessment for learning in practice. Open
University Press.
Questioning in the mathematics classroom, what really happens and what could happen?
Martin, N. (2003), ‘Questioning styles’, Mathematics Teaching, 184, pp 18-19
http://www.atm.org.uk/mt/archive/mt184files/ATM-MT184-18-19-mo.pdf
Is questioning really important?
Smith, J. (1986), ‘Questioning Questioning’, Mathematics Teaching, 115, p47.
The questions that make pupils think mathematically
Watson, A. and Mason, J. (1998) Questions and Prompts for Mathematical Thinking, Association of
Teachers of Mathematics Derby, www.atm.org.uk
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