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A kutatás rövid összefoglalása 

2001 óta a Budapesti Gazdasági Egyetem Módszertani Tanszékének oktatójaként veszek részt 

az Informatikai szakmacsoport munkájában. Tanszékünk informatikai tantárgyaiban 

szintetizáljuk a más gazdasági tárgyak során megszerzett tudást, adaptáljuk a megismert 

számítási, statisztikai és operációkutatási módszereket, és egyben bevezetjük a diákokat az 

adatbázis-kezelés alapjaiba. Mindezen tények alapján fontosnak tartom, hogy a 

számítástechnika-informatika oktatása a felsőoktatásban jelentős szerepet kapjon. Ez a szakmai 

elkötelezettség jelentős szerepet játszott témaválasztásomban.  

Kutatói érdeklődésemet fokozta, hogy tanítási tevékenységem alatt nagyon sok változáson ment 

keresztül az oktatás és az informatika, mely változások az utóbbi időben felgyorsultak. 

Megváltoztak a gazdasági- társadalmi körülmények, az informatika használati szokásaink, 

mellyel lépést kell tartani az informatika oktatásának is.  

Felnőtt egy fiatal korosztály, akik készség szinten kezelik a technikát. Számukra olyan 

kurzusokra van szükség, amely bemutatja a korszerű technológia gyakorlati hasznát a gazdasági 

életben, hogy lássák be azt, hogy amit eddig csak személyes használatra, kapcsolattartásra, 

szórakozásra használtak, az egyben gazdasági erőforrás is. Oktatóként felismertem, hogy a 

hallgatói igények változását követnie kell a módszertani kultúra megújulásának. Így kezdtem 

el kutatni azokat a tanítási módszereket, amelyek egyetemi környezetben megvalósíthatók és 

olyan tudást eredményeznek, amelyek leginkább szolgálják a hallgatók érdekeit egy 

munkavállalás során. 

Mint ahogy Csepeli György és Prazsák Gergő 2010-ben megfogalmazta: „A XX. és a XXI. 

század fordulóján a technika fejlődése révén olyan szintű változások jöttek létre a 

társadalomban, és a kultúrában, amely jelentősen befolyásolja az emberek mindennapi életét, 

szokásait, életmódját. Az internet nemcsak kommunikációs lehetőséget biztosít, de segíti az 

információk létrehozását, tárolását, továbbítását. Megváltozik a tanulás és az emlékezet szerepe 

is. Átrendeződnek a mindennapi élet tevékenységformái, a kapcsolattatás, informálódás, 

vásárlás.” (Csepeli és Prazsák, 2010). 

A választott kutatási területem irányát nagyban befolyásolta egy a kollégáimmal közösen 

végzett felmérés, amely azon a mindannyiunkban felmerült kérdésen alapszik, hogy miért nem 

teljesítenek jól informatikából és más, a számítástudomány körébe tartozó tantárgyakból az 

egyetemünkre viszonylag magas pontszámmal bekerült hallgatók, miközben a középiskolában 

elvileg jó alapozást kapnak? Az informatika tantárgy szempontjából vizsgálva a 

teljesítményüket, ez a gyenge eredmény még inkább érthetetlen volt számunkra, hiszen a 

középiskolában is tanulnak informatikát és az informatika a mindennapjaik szerves része. 
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Szakmacsoportunk hosszas gondolkodás után arra az elhatározásra jutott, hogy felmérjük az 

egyetemünkre felvételt nyert hallgatók informatikai tudását. A tudásfelmérés eredményeire 

támaszkodva változtattunk az informatika oktatás módszerein, szervezeti formáin. A felmérés 

gyakorlatban is megjelenő pozitív következményei azok lettek, hogy:  

 az informatikai felmérésen elért bizonyos pontszám alatti hallgatók a normál 

kurzusokon kívül a mai napig is részt vehetnek ún. „felzárkóztató” kurzusokon,  

 azóta is folyamatosan frissítjük az informatikai tananyagot, hogy lépést tudjunk tartani 

a számítástechnika felgyorsult fejlődésével,  

 a hallgatók motivációját is fokozandó a frontális oktatási metódusok mellé folyamatosan 

vezetünk be további oktatási módszereket. 

Diagnosztikus vizsgálataink során létrejött adatsorból az derült ki számunkra, hogy a 

középiskolai informatikaoktatás mindenképpen kiegészítésre szorul, és szükség van annak 

folytatására a felsőoktatásban is. A felmérésekben keletkezett adatsorokat a kutatásomhoz 

kiindulási alapként használtam. 

Természetesen nem gondolom, hogy csak az informatikát érinti a hallgatók tudásában tapasztalt 

hiányosság, hanem minden más tantárgy esetében is tapasztalható az oktatók véleménye 

alapján, de ennek oka sokkal mélyebb társadalmi problémákra vezethető vissza, amely nem 

képezi a dolgozatom tárgyát. Egyetértek azzal, hogy minden további probléma enyhítésére 

lehetséges megoldás lenne az új oktatási módszerek bevezetése, ezzel is bővítve azt a palettát, 

amivel az oktatás hatékonyságának fokozását szeretnénk elérni. Ennek érdekében tartom 

fontosnak, hogy kísérletezzünk az új módszerek bevezetésével. 

„A tömegesedés egyfelől strukturális és funkcionális változásokat kényszerít ki a hagyományos 

felsőoktatásban, velük együtt megváltozik a hallgatók és az oktatók társadalma is.” (Kozma, 

2006). 

Az új módszereknek azt a célt kellene szolgálni, hogy a hallgatók tanulóközösségeit erősítse, 

fókuszálva a közös felkészülésre, amely még a tanulási motivációt is szorgalmazná. Mert a 

kreditrendszerű képzés bevezetése azt eredményezte, hogy a korábban bevált tanulás segítő 

tankörök megszűntek, ezáltal felbomlottak a tanulóközösségek. 

Számomra mindig is szimpatikusak voltak azok a módszerek, melyek valamilyen 

csoportmunkát alkalmaznak, és a csoportmunkából adódó pozitív hatások mellett más járulékos 

előnyökkel is szolgálnak. Így esett választásom a kooperatív tanulásra, amely amellett, hogy 

egy sok szempontból jól használható oktatási módszer, amely egyéb előnyökkel is rendelkezik. 

A kooperatív tanulás nem csak az adott tárgy elsajátításában segíthet, hanem fejleszti a 

hallgatók egyéb tulajdonságait is, például a kommunikációs és a szociális készséget.  
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Egyetemünk Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Karán (továbbiakban KVIK), 

ahol én is oktatok, olyan hallgatókat képzünk, akik szakmájukban nem nélkülözhetik az 

informatikai eszközöket, amely eszközök az elmúlt néhány évben rohamosan átalakultak és ez 

az átalakulás bizonyára folytatódni is fog. Ha ezt az átalakulási folyamatot vizsgáljuk, akkor 

elég csak megemlíteni a turizmus területén a ma már igen elterjedt online foglalási rendszereket. 

Gondoljunk csak az online repülőjegy vagy szállásfoglalási rendszerekre, melyek 

nagymértékben átalakították a turizmust és az utazási irodák visszaszorulását eredményezték. 

Ha a kereskedelemben megfigyelhető változásokat akarjuk megemlíteni, akkor gondolhatunk 

az online kereskedelem piaci térhódítására. A marketing területén manapság már 

elengedhetetlen a social media ismerete és használata (Twitter, Facebook) a 

marketingkampányok esetében. A fenti területeken elhelyezkedőknek tehát olyan ismeretekre 

és készségekre van szükségük, hogy nehézség nélkül, a folyamatokat értve tudják kezelni a 

kapcsolódó alkalmazásokat, és képesek legyenek a dinamikus fejlődés ellenére a jövőben is 

elboldogulni és értve használni az informatikai eszközöket. 

A kutatás szempontjából nagyon fontos volt megismerni a magyarországi képzési és kimeneti 

követelményeket, hiszen minden Magyarországon akkreditált képzésnek meg kell felelnie 

ennek. Ennek érdekében feltérképeztem a turizmus-vendéglátás és a kereskedelem-marketing 

felsőoktatási alapszakokhoz tartozó követelményrendszert, valamint megvizsgáltam több hazai 

felsőoktatási intézmény turizmus-vendéglátás, és kereskedelem-marketing alapszakjain tanított 

informatikai tantárgyakat. Továbbá a külföldi trendek megismerése is fontos, hiszen a turizmus-

vendéglátás és a kereskedelem, valamint a marketing nemzetközileg nem elszigetelhető 

szakma, ezért feltérképeztem néhány külföldön elismert felsőoktatási intézmény oktatási 

stratégiáját is, megnéztem, hogyan alakították ki az informatikai tananyagokat. Ezzel 

párhuzamosan megismerkedtem a kooperatív módszerek alkalmazásával hazai és nemzetközi 

szinten. 

Dolgozatom további részében kitérek a nemzetközi szakirodalomban elérhető kooperatív 

módszertan eredményeire. (A szakirodalmak alapján megállapítható, hogy az oktatást támogató 

fejlesztések és innovációk fejlett rendszerét létrehozó és működtető országok komoly előnyhöz 

jutnak azokkal szemben, amelyek elhanyagolják ezt a területet. Hazánkban az Oktatáskutató 

Intézet stratégiai javaslata a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer részeként jeleníti meg ezt 

a felsőoktatási problémát (Halász, Balázs, Fischer & Kovács, 2011).) Magyarországon 

jellemzően a kooperatív tanulás módszere leginkább a közoktatásban terjedt el, de egyre több 

eredményről olvashatunk a felsőoktatás területén is. 
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A kutatás empirikus részében a kooperatív módszereket először néhány jól bevált módszer 

szintjén próbáltam ki a saját csoportjaim egy részénél, majd az idő előrehaladtával és 

tapasztalataim növekedésével ezeket a módszereket és a bevont tananyagokat is folyamatosan 

változtattam. A kurzusaimnál a kooperatív módszerek alkalmazása mellett egyre inkább 

előtérbe került a hálózatos tanulás. Egyrészt az egyetemi elvárásoknak megfelelően egyre 

nagyobb hangsúllyal használtuk a hálózatos tanulást támogató LMS rendszert, valamint 

Barabási Albert-László: Behálózva című könyvének elolvasása, és egy élőben látott előadás 

eredményeként jöttem rá, hogy a hálózati kutatások friss eredményeit a pedagógiában is jól 

lehetne alkalmazni. A kutatás során a kooperatív tanulás alkalmazásakor többször merültek fel 

olyan problémák, például hogy hogyan alakítsuk ki a kooperatív munkacsoportokat, vagy 

milyen hatása van a kooperatív csoportok munkájára az egyes hallgatók hiányzása, melyek 

szintén azt mutatták, hogy a hálózatkutatás legújabb eredményei segíthetnek a problémák 

megértésében. 

A kooperatív tanulás hatását a hallgatók fejlődésére kérdőíves felmérésekkel, interjúkészítéssel, 

valamint a hallgatók eredményeinek nyomon követésével végeztem. Az eredményeket 

elemeztem és ezen elemzések eredményeit a doktori értekezésem keretein belül mutatom be. A 

kooperatív módszerek alkalmazásának és az ez által szerzett tapasztalatok elemzésének célja 

nemcsak az adott tantárgy eredményességének javítása lehet, hanem olyan általános konklúziók 

megfogalmazása is, ami segítheti más tantárgyaknál is a felhasználást, valamint ezeknek a 

módszereknek a terjedését a felsőoktatásban. 

Fontosnak tartom megemlíteni, hogy a kooperatív módszertan melletti elköteleződésemet 

nagyban befolyásolta, a munkaerőpiac elvárásainak tanulmányozása, amelynek során arra a 

következtetésre jutottam, hogy a friss diplomásokkal kapcsolatos munkaerőpiaci elvárások 

folyamatosan változnak, és ma már a szaktudás mellet erős hangsúlyt kapnak az ún. 

kompetenciák. Ezért az oktatás módszerét körültekintően kell megválasztanunk, hogy a 

hallgatók felkészülten nézhessenek szembe a diploma megszerzése utáni kihívásokkal. A 

munkáltatók véleménye szerint a következő felsorolt tulajdonságoknak kell megfelelnie egy 

pályakezdőnek (Figyelő, 2010): 

 rugalmasság 

 alkalmazkodóképesség 

 önmotiváltság 

 lelkesedés 

 csoportmunka 
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 kezdeményező és kommunikációs készség 

 kreativitás 

A munkaerő-piaci folyamatokat vizsgáló több kutatás szerint a felsőfokú képzésből és a 

felsőfokú szakképzésből kikerülő frissen végzett szakemberek képességei és kompetenciái nem 

minden tekintetben felelnek meg a munkaerő piaci elvárásoknak (Halász 2011, Halász 2012, 

Kiss 2010). „Felsőoktatásunk továbbra is erősen ismeret- és alig készség-centrikus, nem helyez 

elég súlyt a kimenet értékelésére és fejlesztésére.” (Bazsa, 2009).  

Az OECD országok meghatároztak egy olyan kompetencialistát is, mely azoknak a 

munkavállalóknak a sajátja, akik versenyképesek tudnak maradni a munkaerőpiacon. 

Értelmezésük szerint „A kompetenciák egy személy alapvető meghatározó jellemzői, melyek 

okozati kapcsolatban állnak a kritérium szintnek megfelelő hatékony és kiváló teljesítménnyel.” 

(Boyatzis, 1982). Az összesen 23 kompetenciából álló lista három fő csoportba van sorolva, 

melyek a következők. 

Kulcskompetenciák: kommunikáció, számszerűsítési készség, csoportmunka, 

problémamegoldó képesség, tanulás és teljesítmény fejlesztése. 

Munkakompetenciák: rugalmasság, kreativitás, kezdeti önálló döntéshozatal, 

cselekvőképesség, idegen nyelv ismerete, magabiztosság, kritikus szemlélet, lehetőségek 

feltárása, felelősségtudat. 

A kiválasztáskor nagy hangsúlyt fektetnek a munkáltatók a nyelvi és számítástechnikai 

jártasságokra, korszerű gazdasági és társadalmi ismeretekre. Ebből következik, hogy ezen 

tényezőknek az oktatás tartalmára is hatással kellene lenniük. 

Fontos figyelembe venni még a Kozma Tamás (Kozma, 2006) által megfogalmazottakat is, 

miszerint a 21. századi európai egyetem tartalmi átalakulása során a szakemberképzés részben 

kiszorul az alapképzésből, ugyanakkor az alapképzés egyre inkább skolarizálódik és „többé már 

nem a tudományos jelleg határozza meg a felsőoktatás arculatát” (Kozma, 2006, p. 112). 

Kutatói munkám meghatározó eleme, hogy a napjainkban zajló rendkívül gyors technológiai, 

ezen belül információ technológiai fejlődés eredményeképpen a gazdaság és a társadalom is 

átalakul, amelynek egyik következménye a tudásalapú társadalom kialakulása. Az Európai 

Unió a tudás alapú társadalom jellemzőit a következő módon határozta meg: 

 az infokommunikációs eszközök, technológiák széleskörű elterjedése, az oktatás és 

kutatás-fejlesztés (K+F) 

 versenyképes gazdaság kialakítása 

 a fenntartható gazdasági növekedés biztosítása 
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 szociális integráció európai modelljének kialakítása. 

A tudásalapú gazdaság olyan gazdaság, amely közvetlenül a tudás és az információ teremtésén, 

elosztásán és felhasználásán alapszik (OECD definíció). 

„A számítógép megjelenésével az oktatói - kutatói eszköztár is jelentősen átalakult. Ismerniük 

és használniuk kell az oktatóknak a modern prezentációs technikákat, az online oktatási-

kutatási, szakirodalmi adatbázisokat, a szakterületükhöz tartozó internetes portálokon 

tájékozottnak kell lenniük. Az IKT fejlődése tehát a tanulási- tanítási folyamatra is nagy 

hatással van, a naprakész informálódás az oktatók számára is kihívásokat jelent.” (Molnár, 

2011). 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a munkaerőpiac kompetenciái nagyrészt az együttműködési 

készség köré csoportosulnak, úgy különösen megerősödik az a megállapítás, hogy a kooperatív 

tanulásnak helye van a felsőoktatásban. Ha beírjuk az egyik legnagyobb internetes keresőbe a 

„csapatmunka” és „teamwork” szavakat, 275.000 illetve 105 millió találatot kapunk. Ez az 

óriási szám nem véletlen. A mai kor nagyvállalatainak, és a munkavállalók körében favoritnak 

számító „start-up” szerveződéseknek a legfontosabb tartó pillére a dolgozói csapat. A humán 

erőforrás külön hangsúlyt fektet a csapat kohézió erősítésére, amellyel a munkavállalók még 

szorosabban kötődhetnek a munkahelyükhöz érzelmileg is, mint egy „családhoz”. A kooperatív 

tanulás alkalmazása tantárgyaink oktatásában kiválóan tudja segíteni a diákokat abban, hogy a 

fent említett vállalati kultúrába való beilleszkedésük zökkenőmentes legyen.  

Kutatási hipotézisei, eredmények 

Hipotézis (H1): Azon csoportokban, amelyben kooperatív tanulás segítségével sajátították el a 

tananyagot a hallgatók, a felmérésben résztvevő hallgatók szociális készségei, tanulási attitűdjei 

pozitív irányba változnak a kontrollcsoporthoz képest. 

A 2014-15-ös kérdőívben a kooperatív munka hatékonyságának felmérésére a következő 

kérdést tettük fel a kooperatív módszerrel tanuló hallgatóknak: Jellemezd néhány szóval, hogy 

miért érezted hatékonynak vagy nem hatékonynak a csoportmunkát? 

A hallgatók válaszainak 72,2%-a hatékonynak értékelte a kooperatív munkát. A hallgatók 

válaszaiban a kooperatív munka hatékonyságával kapcsolatban a következőket emelték ki: 

könnyebben oldják meg a feladatokat, ha közösen oldhatják meg, tudtak segíteni egymásnak, 

megtanítottak dolgokat egymásnak, több ötletük volt közösen, több szempontból tekintették át 

a feladatokat, jobban fel tudták később idézni a tanultakat, gyakorlatiasabbnak érezték a 

munkát, eltérő időben és térben is tudtak dolgozni, a számítógépes kommunikáció segítette a 
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munkát. Válaszaikban a szociális készségek és a tanulási attitűdök pozitív irányú változását 

egyértelműen felfedezhetjük. 

A 2015-16-os kérdőívben a kooperatív módszerrel tanuló hallgatóknak feltettük ugyanazt a 

kérdést, mint amit a 2014-15-ös kérdőívben is feltettünk. A hallgatók a válaszaikban a 

következőket emelték ki: így egymástól is tudtak tanulni, közös erővel jobban meg tudták 

oldani a feladatokat, a tagok, ha valamiben gyengébbek voltak társaik kisegítették, többen is 

kiemelték a feladatok hatékony elosztását, valamint társaik segítőkész hozzáállását. A hallgatók 

válaszai a szociális készségek és a tanulási attitűdök pozitív változását mutatták ebben az 

időszakban is. 

A 2014-15-ös kérdőívben a kooperatív csoportmunkával kapcsolatban a következő kérdést is 

feltettük: A csoportmunka során fejlődtél-e valamilyen téren? Írd le néhány szóban! 

A hallgatók 76,9%-a válaszaiban jelezte, hogy úgy érezte, fejlődött valamilyen téren a 

kooperatív munka során. A leggyakrabban megemlített tényezők melyekben fejlődést éreztek, 

a következők voltak: prezentációs készség, kommunikáció, több szempontból rálátás az adott 

témára, jobban megismerte csoporttársait, társakkal való együttműködés. A válaszokban a 

szociális készségben való fejlődésre a következők utalnak: kommunikáció, csoporttársak 

megismerése, társakkal való együttműködés.  

A 2015-16-os kérdőívben is feltettük e fenti kérdést a hallgatóknak. A hallgatók válaszaiból 

azokat emelem most ki, amelyek a szociális készségek, illetve a tanulási attitűdök pozitív irányú 

változására utalnak: fejlődés az együttműködésben, kompromisszumkészség fejlődése, 

csapatban jobban tudnak dolgozni, a társas kapcsolatok kialakítása jobban megy.  

Tehát a fenti (H1) hipotézis a kérdőíves felmérések válaszai alapján igaznak bizonyult. 

Hipotézis (H2): A kísérletben résztvevő hallgatók, akik a kooperatív tanulás segítségével 

sajátították el a tananyagot, adott tantárgyhoz való attitűdje pozitív irányba változik a kontroll 

csoporthoz képest. 

A 2014-15 és 2015-16-os év kérdőívében a következő kérdést tettük fel a fenti hipotézissel 

kapcsolatban: A csoportmunka javított-e a tantárgyhoz való viszonyodon? A 2014-15-ös évben 

a hallgatók 44,4%, a 2015-16-os évben 65%-a választotta a legalább 4-es minősítést, a 3-as 

semleges minősítést 31,5%-uk illetve 27,5%-uk választotta. A kutatás időtartama alatt a kutatás 

célja többek között a kooperatív módszerek kurzusokhoz igazítása, hatékonyságuk fokozása 

volt. A 2014-15-ös kérdőívre adott válaszok alapján is változtattunk a kooperatív tanulás 

alkalmazásán a kurzusainkban. Többek között ez lehet az oka annak, hogy a 2015-16-os 

kérdőívben már a hallgatók 65%-a választotta a legalább 4-es minősítést, ami az előző évi 

válaszokhoz képest 21%-os emelkedést jelent. Habár a 2014-15-ös eredmények még 
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kételkedésre adhatnak okot, a 2015-16-os eredmények egyértelműen azt mutatják, hogy a 

kooperatív munka javított a hallgatók tantárgyhoz való viszonyulásán. Ezért azt gondolom, 

hogy a (H2) hipotézist is igazoltnak tekinthetjük.  

Hipotézis (H3): A beavatkozási csoportban a hallgatók IKT-s technológiával kapcsolatos 

attitűdje is pozitív irányba változik. 

A 2014-15-ös és a 2015-16-os tanév kérdőívében az ehhez a témakörhöz kapcsolódó egyik 

kérdés a következő volt: „A csoportmunka segített-e megkedvelni a számítógépen keresztüli 

kommunikációt?” 

2014-15-ben a hallgatók 41,8%-a adott legalább jó választ a fenti kérdésre, 2015-16-ban a 

hallgatók 55,9% gondolta úgy, hogy számára a kooperatív munka segítséget jelentett abban, 

hogy megkedvelje a számítógépes kommunikációt. 

A 2014-15-ös tanév kérdőívében az ehhez a témakörhöz kapcsolódó másik kérdés a következő 

volt: „Az órai csoportmunka segített-e az elektronikus eszközök használatában?” A hallgatók 

54,5%-a adott legalább jó választ erre kérdésre. A válaszok alapján a (H3) hipotézis igaznak 

bizonyult. 

Hipotézis (H4): A beavatkozási csoport résztvevői az IKT eszközök használatában jártasságot 

szereznek. 

A 2016-17-es tanév kérdőívében a következő kérdést tettem fel a az IKT eszközök 

használatával kapcsolatban: „Jobban szeretem, ha használhatom a feladatmegoldáshoz a 

modern technika lehetőségeit (számítógép, okostelefon, közösségi média)”. 

A hallgatók válaszaikban 90,7%-a jelölte meg az inkább igaz és a teljesen igaz 

válaszlehetőségeket, a hipotézis (H4) igaz. 

Hipotézis (H5): A beavatkozási csoportok magasabb pontszámot érnek el a zárthelyi vizsgán, 

mint a kontrollcsoport résztvevői. 

 Tanulmányi átlagok 

tanév kooperatív csoportok kontroll csoportok 

2014-15 3,41 3 2,78  2,92   

2015-16 3,33 4,3 4,52 4,45 4,38 3,83 3,94 

2016-17 4,1 3,88 3,83 4,23 3,77 3,56  

A csoportok tanulmányi átlagai 
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A kutatásban résztvevő csoportok tantárgyi átlagai 

A 2014-15-ös tanévben azon csoportok közül melyek a kooperatív tanulással sajátították el a 

tananyagot két csoport átlaga magasabb egy csoport átlaga alacsonyabb volt a kontrollcsoport 

átlagánál. A 2015-16-os évben két kooperatív módszerrel tanuló csoport átlaga magasabb a 

három kontrollcsoporténál, egy kooperatív csoport átlaga mindegyik kontrollcsoporténál 

alacsonyabb. A 2016-17-es tanévben az összes kooperatív módszerrel tanuló csoport átlaga 

magasabb a kontrollcsoportok átlagainál.  

Az átlagok összehasonlítása után további számításokat végeztem, melyekkel szerettem volna 

igazolni, hogy a hallgatók eredményeit a kooperatív módszer előnyösen befolyásolja. 

F próba segítségével, mely a szórások statisztikai próbája, azt vizsgáltam, hogy van-e jelentős 

különbség a különböző módszerrel tanuló csoportok eredményeinek szórása között. A számítást 

úgy végeztem, hogy a vizsgált évfolyamokon a kooperatív és s kontroll csoportok eredményeit 

fajtánként összevontam és egy-egy csoportként kezeltem. 

 Tanulmányi átlagok Eredmények szórása 

 kooperatív kontroll kooperatív kontroll 

2014-15 3,1 2,9 0,92 0,76 

2015-16 4,2 4,1 0,82 0,74 

2016-17 4,0 3,8 0,88 0,81 

Összevont 3,8 3,8 0,98 0,84 

F próbák eredményei 
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2014-15-ös tanévben a kooperatív módszerrel tanuló csoport eredményeinek nagyobb a 

szórása, mint a kontroll csoportoké, de nincs statisztikailag igazolható különbség a szórások 

között, 5%-os szignifikancia szinten. Az átlagok között sem volt statisztikailag igazolható 

különbség (kooperatív átlag: 3,1; kontroll csoport átlag:2,9). 

A 2015-16-os tanévben a kooperatív csoportok eredményeinek a szórása nagyobb, mint a 

kontroll csoportok eredményeinek a szórása (0,82; 0,74). A kooperatív csoportoknál az 

eredmények átlaga nagyobb, mint a kontrollcsoportok eredményeinek átlaga (4,2; 4,1), de sem 

a szórások, sem az átlagok között nincs szignifikáns eltérés.  

A 2016-17-es tanévben szintén a kooperatív csoportok eredményeinek a szórása nagyobb, mint 

a kontroll csoportok eredményeinek a szórása (0,88; 0,81), valamint az átlagokra vonatkozóan 

a kooperatív csoportoknál az eredmények átlaga nagyobb, mint a kontrollcsoportok 

eredményeinek átlaga (4,0; 3,8), de nincs szignifikáns különbség 5%-os szignifikancia szinten.  

Ez után a számítást úgy folytattam, hogy az összes évfolyam eredményeit összevonva két 

csoportot képeztem az eredményekből, és az így kialakított kooperatív és kontroll csoport 

eredményeivel számoltam. Az így összevont csoportok átlagában nem találtam különbséget 

(3,8; 3,8). Az összevont kooperatív csoport eredményeinek szórása nagyobb, mint az összevont 

kontroll csoport eredményeinek szórása (0,98; 0,84), a szórások között volt szignifikáns eltérés 

5% szignifikancia szinten. 

Az eredmények nem igazolták, hogy a kooperatív módszerrel tanuló csoportok hallgatói 

magasabb pontszámot, ezáltal jobb átlagokat fognak elérni, csupán a kooperatív módszer 

alkalmazása miatt, így ez a hipotézis (H5) nem igazolódott be. 

További hatásvizsgálat a kooperatív tanulás hatékonyságának bizonyítására 

A műhelyvitán felmerült az igény a kooperatív módszerek további hatásvizsgálatára. 

Felvetődött az a kérdés, hogy a szorongás, mint negatív tényező milyen hatással van a 

természettudományok tanulása során. A probléma tisztázására készült ez a kérdőív, azzal a 

céllal, hogy tegyünk kísérletet a kooperatív tanulás további hatékonyságának és 

létjogosultságának a bizonyítására az informatikaoktatásban. 

A kérdőív segítségével az informatika alkalmazása során fellépő szorongást vizsgáltam. A 

kérdéseket úgy állítottam össze, hogy a kérdések egy része nem csak a tanulással kapcsolatos 

helyzetekben, hanem egyéb helyzetekben, például munkahelyi környezetben is képes az 

informatikai szorongás felmérésére. Fontos eredmény lehet, és ennek nyomán új kutatási 

irányok is kialakulhatnak, ha sikerül igazolni, hogy a kooperatív tanulás csökkenti az adott 

tárggyal kapcsolatos szorongást. Azt feltételeztük, hogy az informatikai szorongás létezik, és a 

kooperatív tanulás módszerei esetleg pozitív hatással lehetnek rá, ill. enyhíthetik azt. 
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A kérdőív kitöltését az elmúlt években az informatikát kooperatívan tanuló és a volt 

kontrollcsoportok hallgatóitól kértük. A kooperatív csoportok hallgatói közül 20 hallgató, a 

kontroll csoportok hallgatói közül 23 hallgató töltötte ki a kérdőívet, a visszaküldött kérdőívek 

mind értékelhetőek voltak. Bár ezek a kis létszámú csoportok mintának is tekinthetők lennének, 

de nem felejthetjük el, hogy a mintavétel nem tekinthető véletlennek, a kapott eredmények ezért 

tájékoztató jellegűek. Az informatikai szorongás felmérése öt fokozatú Likert-skálán történt, 

(1=egyáltalán nem érez szorongást, 5=nagyon szorong). 

Az informatikai szorongás teszt eredményei 

A kérdőív válaszaiból az derül ki, hogy a tanulási, és a munkavégzéssel kapcsolatos 

helyzetekben is a kontroll csoport tagjai magasabb informatikai szorongásszintet mutattak a 

kooperatív csoportok tagjaival szemben. A tizenhárom tesztkérdés közül egyetlen kérdés 

esetében mutattak a kooperatív csoport tagjai magasabb szorongásszintet, nevezetesen 

„Szorongást érzek, ha egy kérdést tesz fel az oktató informatika órán”.  

Az informatikai szorongás kérdőív eredményeinek további értelmezéséhez három tartományt 

alakítottunk ki. A kooperatív csoport esetén mindkét skála ugyanazt az eredményt adta, a 

hallgatók 30%-a tartozott az átlag alatti, 50 % az átlagos, 20% az átlag feletti szorongás 

kategóriába.  

A kontroll csoportnál a szórással kialakított skála esetén 17,4% a másik skála esetén 26,1% 

tartozott az átlagon aluli kategóriába, ez mindkét esetben alacsonyabb, mint a kooperatív 

csoport esetében. Az átlagos kategóriát nézve az eredmény 60,8% illetve 52,2%, míg a 

kooperatív csoportnál ez 50% volt. Az átlag feletti kategóriába a kontroll csoportnál mindkét 

skálázási mód esetében a válaszadók 21,7%-a esett, mely a kooperatív csoport esetében 20% 

volt.  

A fenti eredmények alapján igazoltnak tekintjük azt, hogy a kooperatív tanulás csökkentette a 

hallgatók tantárgyhoz kapcsolódó szorongását, ezért azt is, hogy a kooperatív tanulás hatékony, 

és helye van az informatika oktatásban.  

A kutatási eredmények összegzése 

A kutatásom során a szakirodalom feldolgozásával széleskörű átfogó elemzést készítettem a 

világ különböző területein folyó kooperatív tanulási kísérletekről. (2. fejezet). Ezután a tanulás 

és a hálózatok kapcsolatát, a hálózatkutatás legújabb eredményei segítségével próbáltam meg 

elemezni, összekötni. Ebben a részben az informatika és az internet lehetőségeinek 

kihasználásáról kívántam átfogó képet nyújtani, mindezt egy olyan kontextusban, amikor a 

tanulás eszköze és a tanulás tárgya is azonos.(3. fejezet) A következő részben a BGE KVIK 

karán folyó informatikai szintfelmérők ismertetése történik, melyek fontos szerepet játszanak a 
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kar informatika oktatásának folyamatos alakításában és egyben a dolgozat kiindulópontjaként 

is szolgálnak. (4. fejezet) A kutatáshoz szorosan kapcsolódnak a BGE KVIK karán oktatott 

szakokhoz tartozó képzési és kimeneti követelmények, valamint a hazai és a külföldi gazdasági 

felsőoktatásban az informatika oktatásának ismertetése. Ezek a fejezetek végül a mellékletben 

kaptak helyet. Az ötödik fejezet tartalmazza a kutatás leírását és a kutatási eredményeket. A 

kutatás maga egy kísérlet, amelyet felsőoktatási környezetben valódi körülmények között 

végeztünk. A kísérlet témája a kooperatív tanulás előnyeinek, és hátrányainak vizsgálata az 

informatika oktatásában a BGE KVIK karán.  

Kutatásom során kipróbáltam többféle kooperatív oktatási módszert, és az oktatott informatika 

tantárgyaink keretein belül kidolgoztam a kooperatív tanulással oktatható feladatokat. Az 

empirikus kutatásom során - azért, hogy a kutatás módszertani triangulációját biztosítsam - 

többféle módszerrel dolgoztam, melyek a következők voltak: kérdőív, interjú, adatelemzés.  

Az empirikus kutatásom eredményeképpen a felállított öt hipotézis közül négyet egyértelműen 

igazolni tudtam. Megállapítottam, hogy a kooperatív tanulással tanuló hallgatók 

 szociális készségei, tanulási attitűdjei pozitív irányba változnak a kontrollcsoporthoz 

képest, 

 adott tantárgyhoz való attitűdje pozitív irányba változik a kontroll csoporthoz képest, 

 IKT-s technológiával kapcsolatos attitűdje is pozitív irányba változik, 

 az IKT eszközök használatában jártasságot szereznek. 

Az ötödik hipotézis, mely a következő volt: „A beavatkozási csoportok magasabb pontszámot 

érnek el a zárthelyi vizsgán, mint a kontrollcsoport résztvevői.”, az eredmények alapján nem 

nyert egyértelmű igazolást. 

Annak további igazolására, hogy a kooperatív tanulásnak van-e létjogosultsága az 

informatikaoktatásban, egy olyan kérdőívet készítettünk, mely azt méri fel, hogy a hallgatók 

informatikai stressz szintje csökkenthető-e a kooperatív tanulás segítségével. A kérdőívre adott 

válaszok elemzésével arra a következtetésre jutottunk, hogy a kooperatív tanulás csökkentheti 

a tárgyhoz kapcsolódó szorongás szintjét, így mindenképpen létjogosultsága van az 

informatikaoktatásban. 

A kutatás eredményei alapján úgy ítélem meg, hogy érdemes a kooperatív tanulást alkalmazni 

a felsőoktatásban, természetesen nem minden esetben. Egyértelműen nem igazolódott be, hogy 

a kooperatív módszerrel tanulók jobb eredményeket érnek el, de számos területen előnyöket 

jelentett a kooperatív tanulás alkalmazása. A kooperatív tanulás növeli az együttműködési 

készséget, a toleranciát, a segítőkészségséget, mely nagyon fontos a mai fiatalok számára, 
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hiszen ezek a készségek a munkaerőpiac számára relevánsak, így a kooperatív tanulás hatására 

munkaerőpiaci értékük növekszik.  

A jövőbeni kutatások lehetséges irányai 

A 2017-18-as tanévtől kezdődően új oktatási struktúra kialakítása történt meg a BGE-n. Az 

átalakulás eredményeképpen az informatikaoktatás is átalakult, az informatika tárgyak tartalma 

megújult, és az új tárgyak oktatása az eddigiektől eltérő félévekre került. Kutatásom 

folytatásához elengedhetetlen ehhez az új struktúrához alkalmazkodni, ami azt is jelenti, hogy 

az új tantárgyaink esetében ki kell dolgozni a kooperatív tanulással megoldható feladatokat. 

Ezután következhet a kooperatív tanulás alkalmazása az új tantárgyakban, és reményeim szerint 

megvalósulhat a kooperatív tanulás kiterjesztése a levelező és a távoktatásos csoportokra is. 

Elképzeléseim szerint lehetőség lenne nagyobb létszámú tanulói hálózatok létrehozására is, 

akár a nappali, akár a levelező és távoktatásos évfolyamokon, megfelelő tananyagok-feladatok 

kialakításával. Ezen tananyagok-feladatok kapcsán lehetőségünk lenne a „hálózatosodás” 

további vizsgálatára, a hallgatók közti tanítási-tanulási kapcsolatok megismerésére. A 

hálózatkutatás törvényeinek a neveléstudományban történő alkalmazása segíthet az egyéni 

tanulási utak kialakításában az egyéni jellemzők megismerése révén. Az egyéni tanulási 

utaknak a blended és az online kurzusok esetében van különösen nagy jelentősége. A kooperatív 

tanulás és a hálózatkutatás eredményeinek felhasználásával az együttanulás élményét is 

optimalizálni lehetne, valamint a tanulói hálózatok elemzése és a csomópontok feltérképezése 

nagy segítséget nyújthat az online tanulásban nélkülözhetetlen mentorrendszer kialakításában 

is. 
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