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I MODULLEÍRÁS: 

A sajátos nevelési igényű és a más szubkultúrákban élő diákokra vonatkozó részek szerzője: Kereszty Zsuzsa (*-gal jelölve) 

A modulleírás a Szabad Iskolákért Alapítványnak a Differenciálás a tanításban, tanulásban c. akkreditált tanár-továbbképzési kurzusa 

anyagai felhasználásával, a Szabad Iskolákért Alapítvány hozzájárulásával készült. 
 

Ajánlott időkeret 145’ egy szünettel 

A modul közvetlen célja 

A differenciálás szükségességének felismerése és lehetőségeinek megismertetése saját tapasztalat alapján a 
hallgatókkal; annak tudatosítása, hogy a személyre szabott tanulás különöse a más szubkultúrában élők és a 
sajátos nevelési igényű diákok számára nélkülözhetetlen. 
 

A modul témái, tartalma Differenciálás fogalma, szükségességének indokai; Mit differenciálunk, Bloom taxonómiája, Gardner-féle 
többszörös intelligencia, Differenciált tevékenységek 

Megelőző tapasztalat Ismeretek Bloom taxonómiájáról 
Ajánlott továbbhaladási irány Differenciált tevékenységek tervezése 
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A kompetenciafejlesztés fókuszai 

Attitűdbeli:* 
Segítő attitűdje erős; 
Nyitott arra a tapasztalatra, hogy diákjai között  esetleg van nála tehetségesebb 
Képességbeli: 
Információfeldolgozás, lényegkiemelés, összefüggések felismerése, a differenciálsás új ismereteinek alkalmazása. 
Együttműködés, kommunikáció különböző helyzetekben. 
Műveltségbeli:* 

Tudja, hogy    
- adott életkorú népesség intelligencia-szintje széles skálán mozog, a különbségek az életkorral nőnek. 
- a diákok számára személyre szabott tanterv, fejlesztési terv készíthető, ezek eljárásait. fontos megismernie  

 
Más kurzushoz: Tanuláselmélet 

Kapcsolódási pontok 
Modulokhoz: Gyerekmegismerés 

Támogató rendszer 
Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban (Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006)  
Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia (Szabad Iskolákért Alapítvány 2007) 
Kereszty Zsuzsa-Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról. SuliNova. 2008. 
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II. MÓDSZERTANI AJÁNLÁS 

- *Fontos, hogy a résztvevők a differenciált tanulásszervezésről úgy szerezzenek saját élményt, hogy megtapasztalják a  „tanítás előtti” tudáspróba 

szerepét.  Ezért – a rövid-kurzus megkezdése előtt hozzávetőleg egy héttel megkérjük a hallgatókat, válaszoljanak a tudáspróba (D 1 melléklet) 

kérdéseire. A résztvevőket a tudáspróbára adott válaszaik alapján négy rétegre bontjuk: 

1. Vannak - hospitálásból vagy saját iskolai élményből származó – tapasztalataik a differenciálásról  és ismerik saját intelligencia erősségeiket; A réteg 

2. Vannak tapasztalataik a differenciálásról, de intelligencia-erősségeiket nem ismerik; B réteg 

3. Nincsenek tapasztalataik a differenciálásról, de saját intelligencia-erősségeiket ismerik, C réteg 

4. Nincsenek tapasztalataik a differenciálásról és intelligencia-erősségeiket sem ismerik. D réteg 

(Aki nem jutatta vissza a kérdőívet, azzal a foglalkozás megkezdésekor beszéljek meg röviden, hogy melyik réteghez tartozzon): 

A foglalkozáson az egyes rétegekhez tartozók részben együtt, részben külön haladnak. 

A szervezés megkönnyítése érdekében  írjuk fel mindenki által látható helyre (tábla, plakát stb), hogy név szerint ki melyik réteghez tartozik, például 

ragasztóhátú cédulával tűzzék is ki magukra a résztvevők az A, a B, a C vagy a D jelet. Természetesen itt a rétegekhez tartozást azért tesszük 

egyértelművé, hogy a hallgatók értsék, hogy milyen szempontok alapján differenciálunk a modulban, hogy ezt a tapasztalatot a későbbi munkájuk 

során hasznosítani tudják. Ugyanakkor hangsúlyozzuk számukra, hogy gyerekekkel dolgozva oda kell figyelni arra, hogy a differenciálás szempontjait 

úgy kell megosztani, hogy az ne legyen stigmatizáló. 

A különböző rétegekhez tartozók útvonaltervét lásd a P7 mellékletben 
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Ha az A, a B és a C réteghez nem tartozik legalább 2-2 fő, akkor a teljes csoport a vázlatban a D réteg számára megjelölt útvonalon halad; a az A, a B és 

a C réteg tevékenységeit egy-egy résztvevő differenciált önálló munkájához használhatjuk fel.*  

- A foglalkozáson a tartalom feldolgozása aktív hallgatói tevékenységen keresztül történik. Jellemzően csoportos munkára ad lehetőséget a terv, de, ahol 

lehet, érdemes felajánlani az egyéni munka lehetőségét is a csoport helyett. Ilyenkor értelemszerűen egy ember kapja meg az összes csoportnak szánt 

anyagot. Időben valószínűleg belefér abba a keretbe, amit a csoport munkájára terveztünk. 

- A tanári bemutatók egy része kiváltható hallgatói kiselőadással, ha a foglalkozást megelőzően kértük a felkészülésre hallgatókat. 

- A hallgatók munkáját követve a tanár érzékeli, hol kell megállni, beavatkozni a folyamatba. A munka menete alapján ez akár egyénileg vagy 

kiscsoportban is megtehető.  

- A tervezett idők a tényleges történéseknek megfelelően rugalmasan változtathatóak. Ha kiszaladunk az időből, ne térjünk rá a differenciált 

tevékenységek leírásának feldolgozására, azt halasszuk egy következő órára. Ha maradt még időnk az utolsó feladat után, írassunk a hallgatókkal saját 

tantárgyukhoz differenciált tevékenységeket. 

- A foglalkozás közben ajánlott szünetet beiktatni a II/c rész után 

SPECIÁLIS JAVASLATOK AZ ÉRTÉKELÉSSEL KAPCSOLATBAN 

A hallgatók tevékenységének eredménye minden esetben megjelenik, így azonnali visszajelzést kapnak munkájuk eredményességéről, a tanárnak 

lehetősége van visszajelezni mind a munka eredményére, mind a csoportok működésére. A jó feladatmegoldásokat tegyük a falra, ez szolgáltat majd 

alapot az összefoglaláshoz is. 
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A MODUL MELLÉKLETEI (FELSOROLÁS) 

A modul mellékletei 

 Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban (Szabad Iskolákért Alapítvány, 2006) és 

 Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia (Szabad Iskolákért Alapítvány 2007) 

tartalmainak közvetlen felhasználása, illetve szerkesztett változatai. 

Pedagógus-melléklet  

P1 – Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz 

P2 – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) 

P3 – Táblázat kerete a hallgatók további munkájához 

P4 – Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve 

P5 – A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) 

P6 – A differenciált tevékenységek rövid leírása 

P7 – A  különböző rétegekhez tartozók útvonala* 
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Diákmelléklet 

D1 – Foglalkozás előtti információkérő lap („tudáspróba”)* 

D2 – Életkor és mentális kor viszonya* 

D3 – Differenciált foglalkozás-terv* 

D4 – A többszörös intelligencia kérdőíve 

D5 – Táblázat az összesítéshez  - A többszörös intelligencia megnyilvánulásai 

D6 – Mi a differenciálás? 

D7 – Mi az, amit differenciálunk? -1. 

D8 – Mi az, amit differenciálunk? – 2. 

D9 – Mi az, amit differenciálunk? – 3. 

D10 – Mi az, amit differenciálunk? – táblázat 

D11 – Anyagok a motiváció szintjeihez (A. - Meghatározás B. – Tevékenység, állapot C.- Tevékenységek) 

D12 – Konkrét tevékenységek  

D13 – Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása  

D14 – Tanulási tevékenység rövid leírása 

D15 – Értékelő kérdőív 
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III. MODULVÁZLAT 

Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
I. Ráhangolás, a feldolgozás előkészítése 
I/a  

 
 
 
 
 
 

10’ 

A foglalkozás előtt egy héttel megkérjük, hogy 
töltsék ki az információkérő lapot („tudáspróbát”) 
(D1). Annak eredménye alapján soroljuk be a 
hallgatókat a négy réteghez.* 
A következő feladatot mindenki végezze el. 
A, B, C  és D réteg 
Vezessük be a foglalkozást azzal, hogy a hallgatók 
párokban értelmezzék az életkor és a mentális kor 
viszonyát bemutató ábrát (D2)  
Mi következik ezekből az adatokból az osztályok 
összetételére és a tanár feladatára vonatkozóan? 
A nagycsoportban röviden közösen összegezzük a 
konklúziót.*  

 
 
 
 
 
 
A differenciálás 
nélkülözhetetlen 
voltának tudatosítása 
 

 
 
 
 
 
 
Páros munka 
 
Közös megbeszélés 
 

D1 melléklet - 
Foglalkozás előtti 
tudáspróba* 
 
 
 
D2 melléklet -
Életkor és mentális 
kor viszonya* 
 

 

20’ Az  A és a C réteghez tartozók foglalkozástervet 
elemeznek  adott szempontok szerint (D3) párban 
oly módon hogy a pár egyik tagja az A, másik a C 
réteghez tartozik. (Ha egy réteghez páratlan számú 
résztevő tartozik, akkor 3 fő csoportot képzünk.)  
Időkitöltő: A párok kezdjenek el választott 

Közvetett 
tapasztalatszerzés a 
differenciált 
tanulásirányítás 
tervezéséről 
 

Páros munka 
 
 
 
 

D3 melléklet - 
Differenciált 
foglalkozás-terv* 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
tantárgyból ismert vagy fiktív osztály számára 
választott témából differenciált foglalkozástervet 
készíteni.* 
 
A B és D réteghez tartozók számára: a többszörös 
intelligencia megismerése, vizsgálata fontos a témánk 
szempontjából. 
Töltsék ki a hallgatók saját magukra vonatkozóan a 
kérdőívet (D4)! 
A kitöltés után a tanár ismerteti, melyik kérdés, 
melyik intelligenciaterületre vonatkozott (P1), a 
hallgatók egy táblázatban (D5) x-elik az 
intelligenciaterületenkénti jelölésüket, így a végére az 
x-ek számából látják mely területen erősek, illetve 
gyengébbek. 
Az összesítés után kérdezzük meg a hallgatókat: --- 
Mely területeken a erősek?- területenként kérdezzünk 
rá, hogy ki erős az adott területen. 
- Ki kapta azt az eredményt, amelyre számított? 
- Ért-e valakit meglepetés? 
Adjunk lehetőséget arra, hogy néhány hallgató 
elmondhassa gondolatait az összesítéssel 
kapcsolatban. 
Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy saját 
eredményeikre a foglalkozás egy pontján még 
visszatérünk. 

 
 
 
 
 
Saját 
intelligenciaterületek 
feltérképezése. 
 
Önismeret 

 
 
 
 
 
 
 
Kérdőív kitöltése 

 
 
 
 
 
 
D4 melléklet - 
Kérdőív 
 
 
 
 
D5 melléklet - 
Táblázat az 
összesítéshez 

 
 
 
 
 
 
 
P1 melléklet - 
Kérdőív 
intelligencia 
megjelöléssel 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
II. Új tartalom feldolgozása 
II/a Mi a differenciálás? 
30’ Most az A és a B réteghez tartozók állnak párba 

úgy, hogy minden A-hoz  a C helyére B réteghez 
tartozó kerül. Az A rétegű hallgató  foglalkozásterv-
elemzési tapasztalatai alapján elkezdenek választott 
tantárgyból ismert,  vagy fiktív osztály számára 
választott témából  differenciált foglalkozástervet 
készíteni. Ha ezt a pár A tagja (előző párjával) már 
időkitöltőként elkezdte, akkor az elkezdett munkát 
folytatják.* 
Megj.: Fontos, hogy sokszor menjünk oda hozzájuk, 
orientáljuk, segítsük a munkájukat. 

Differenciált 
foglalkozásterv készítése 
 
 

Páros munka 
 

D3 melléklet - 
Differenciált 
foglalkozás-terv* 
 
Csomagoló papír, 
filctoll 

 

15’ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A C és a D réteghez tartozóknak mondjuk el, hogy 
most egy rövid szöveget fognak feldolgozni a 
differenciálásról. Kérdezzük meg, hogy kik azok, akik 
inkább egyedül, kik azok, akik inkább párban 
szeretnének dolgozni a szöveggel. 
- Alakítsuk ki a párokat, a párok következőképpen 
dolgozzanak:   
A pár mindkét tagja olvassa el a szöveg első részét, 
majd a pár egyik tagja próbálja meg szóban az 
olvasott szöveg lényegét összefoglalni, eközben társa 
nézheti a szöveget és kiegészítheti, segítheti társa 
olvasását. Ezután olvassák el a szöveg következő 

A differenciálás 
fogalmának, jellemzőinek 
megértése. 
 
Gondolkodás 
 
Lényegkiemelés 
 
Információ megosztása 

 
 
 
 
 
Ellenőrzés párban 
 
 
 
 
 

D6 melléklet - 
Mi a differenciálás? 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5’ 

részét, s ezt az előbbi szerepeket felcserélve foglalják 
össze, így haladjanak a szöveg végéig a szerepeket 
váltva szövegrészenként. 
- Akik egyedül dolgoznak, nekik legmegfelelőbb 
módon dolgozzák fel a szöveget – jegyzetelés, 
lényegkiemelés, vázlatkészítés, stb. – a fontos, hogy 
megértsék a differenciálás fogalmát és jellemzőit. 
A feladat ismertetése után osszuk ki a szöveget a 
hallgatóknak (D6). 
Megj.: Ha valaki társainál előbb végez a munkával, 
fogalmazzon meg igaz-hamis állításokat az 
olvasottakról. Ha időben végeznek a csoportok, 
mindenki feladatul kaphatja ezt. Tegyék el az 
állításokat, a végén szükség lesz rá. 
Itt álljunk meg egy kicsit, s beszéljük meg a 
szöveghez kapcsolódó kérdéseiket. 

 
 
 
 
 
Egyéni 
szövegfeldolgozás 

II/b Mi az, amit differenciálunk? 
10’ C és D réteg folytatás: 

Háromféle nagyon rövid szövegünk van, amit a 
hallgatóknak hármasával osztunk szét (D7, D8, D9). 
Ki-ki elolvassa a szövegét és annak alapján kitölti a 
táblázat (D10) aktuális oszlopát. Amikor elkészült, 
keressen olyan diáktársat, aki másik szöveget olvasott 
és az ő ismertetése alapján kitölti a táblázat másik 
oszlopát is, illetve ismerteti a saját részét, hogy társa 
is kitölthesse az adott oszlopot. Ezután keressen 

Lényegkiemelés 
 
 
 
 
Együttműködés 
 

Egyéni táblázatkitöltés 
olvasott szöveg alapján 
 
Páros információcsere 

D7 melléklet vagy 
D8 melléklet vagy 
D9 melléklet 
minden 3. diáknak 
 
D10 melléklet –
táblázat diákonként 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
olyan hallgatótársat, aki a hiányzó oszlopra 
vonatkozó szövegrészt dolgozta fel, s ismertetése 
alapján kitölti a még üres oszlopát, illetve ennek a 
társának is segít, hogy ő is kitölthesse a hiányzó 
oszlopát. 
Megj.: Egyszerűsítheti a szervezést, ha a hallgatóknak 
nem kell keresgélniük, hogy kivel osszák meg az 
információkat, hanem eleve a három különböző 
szöveget olvasó hallgató ül egy-egy csoportba. 

 
Kommunikáció 

II/c  Kihívás- Bloom gondolkodási szintjei 
Az A, a B, a C és a D réteghez tartozók együtt dolgoznak 

5 Tanári bevezető Bloom taxonómiájáról és a 
differenciálás kapcsolódásáról  
Megj.: A további munkát megkönnyíti, ha látható 
marad a gondolkodási szintek meghatározása. – ez a 
háttéranyagból tetszés szerint kiválasztható. 

Értő figyelem Tanári előadás  P2 melléklet 
háttéranyag 

10’ A hallgatók háromfős csoportokban üljenek és 
készítsék el csomagoló papírra egy táblázat keretét 
(P3). 
Minden csoport kapja meg a háromféle listát – 
diákonként egyféle lista legyen – 6 elemre szétvágott 
kis papírokon (D11).  
1. Minden hallgató próbálja meg a nála lévő hat 
elemet a Bloom féle taxonómiának megfelelően 
gondolkodási szintekhez besorolni, s sorba rendezve 

 
 
 
 
 
Logikus gondolkodás 
 
 

 
 
 
 
 
Egyéni besorolás 
 
 

Csomagoló papír, 
filctoll, ragasztó, 
ceruza 
D11 melléklet - 
Listák:  
A. Meghatározások 
B. Tevékenység, 
állapot 
 

P3 melléklet - 
A táblázat kerete 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
maga előtt az asztalra kitenni.  
2. Ezután a hallgatók soronként felragasztják az 
azonos gondolkodási szinthez kapcsolódó elemeket 
úgy, hogy először a meghatározást olvassa fel az 
adott hallgató és javaslatot tesz, hogy az adott 
meghatározás melyik sorba kerüljön, ha társai jóvá 
hagyták javaslatát felragasztja táblázat megfelelő 
helyére, ezt követően a tevékenység, állapottal 
foglalkozó hallgató mondja meg, hogy az adott 
szinthez melyik elem tartozik, ha jóvá hagyták társai, 
felragasztja a táblázatba az elemet, majd a 
tevékenységek elemeivel foglalkozó hallgató tesz 
javaslatot. Ha egy sor elkészült, a többit is hasonló 
módon töltik ki a csoportok. 
Megj.: Nagyon kell figyelni az előkészítésre és a 
feladat kiadására, hogy a feladat értelmezése ne 
vegyen el plusz időt. 

 
Együttműködés 
 
Döntés 
 
 
 
 

 
Szóforgó 

 
C. Tevékenységek 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 

3. Ellenőrizzük a csoportok munkáját: 
Az első csoport felolvassa, hogy mely elemeket 
sorolta be az Alkalmazás szintjéhez. A tanár 
jóváhagyása után minden csoport javítja vagy pipálja 
a saját megoldását. Majd a következő csoport olvassa 
fel a következő szinthez tartozó elemeket és így 
tovább, amíg végére nem értünk. 
4. Most meghatározzuk konkrét feladatoknál, hogy 
melyik gondolkodási szinten motiválnak. 

Ellenőrzés 
 
 
 
 
 
 
 

Csoportforgó 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

P2 melléklet  -  A 
háttéranyag végén 
a táblázatban 
szerepel a helyes 
megoldás 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
10’ Osszuk ki a csoportoknak a 12 papírdarabra vágott 

feladatleírást (D12). Hallgatónként húzzanak belőle 
két-két feladatleírást.  
Olvassa el mindenki a nála lévő leírást és döntse el, 
hogy melyik gondolkodási szinthez tartozik. 
Sorban egyenként felolvassák a csoporttagok a náluk 
lévő konkrét feladatot és javaslatot tesz a tulajdonos, 
hogy melyik gondolkodási szint mellé helyezzék el. 
Társai jóváhagyása után felragasztja az adott sorba. 
Így folytatják, amíg el nem fogyott a 12 feladat, s 
nem került minden gondolkodási szint mellé két-két 
konkrét feladat. 
5. Ellenőrzés: A hallgatók gondolkodási szintenként 
a feladatleírás számát mondják. Pl.: Tudás - 1, 6. 
Tisztázzuk a hallgatókkal a vitás kérdéseket.  
Hívjuk fel a hallgatók figyelmét arra, hogy a tanár így 
egy mátrixban helyezheti el egy adott témakörhöz 
tartozó feladatokat.  
 

Az ismeret alkalmazása, 
Tudatosítás 
 
Gondolkodás 
 
 
 
 
 
 
 
Ellenőrzés 

 
Egyéni gondolkodás 
 
 
 
 
Szóforgó 
 
 
 
 
 
Csoportforgó 
 
Megbeszélés 

 
D12 melléklet - 
Konkrét 
tevékenységek 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
P4 melléklet - 
Konkrét 
tevékenységek a 
gondolkodási 
szinteken 
elhelyezve 

II/d . Változatosság – a többszörös intelligencia 
15’ Az A és a C réteghez tartozók (a korábbi A-C 

párok dolgoznak együtt) kiválasztanak egy 
feladatot az általuk, illetve az  A-C párok által 
készített foglalkozástervek feladataiból és ehhez 
vizuális, valamint mozgásos (ha van idejük, akkor 
zenei) tevékenységet terveznek, arra gondolva, hogy 

A nagycsoport számára 
világossá tenni, hogy a 
más szubkultúrában élő 
és az SNI diákok számára 
a többszörös intelligencia 
szempontjainak 

Páros munka Papír, írószer  
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
a diákok között vannak  roma, illetve/és olyan SNI 
tanulók, akiknek  ezek az erős  
intelligencia-területeik.* 

figyelembevétele 
különösen fontos. 

P5 melléklet - 
háttéranyag a 
Többszörös 
intelligenciához 

  
 
 
 

15’ 

A B és a D réteghez tartozók számára 
Tartsunk egy rövid bevezetőt a többszörös 
intelligenciáról. 
 
Vegyék elő a hallgatók a saját intelligenciaterületeiket 
feltérképező kérdőívük eredményét (D5). 
A következő feladathoz kapják meg a hallgatók az 
intelligenciaterületek leírását (D13) 
Az alábbi feladatok közül választhatnak: 

1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat 
egy saját címer készítésén keresztül – lehet 
csoportban is. 

2. Írjanak rapp szöveget egy kiválasztott 
intelligenciaterület bemutatására. 

3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak 
meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek 
plakátot az intelligenciaterületekről 
színkódokkal.  

4. Mutassák be a különböző 
intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek 
villámkártyákat! A kártya egyik felén az 
intelligenciaterületet kell megnevezni, a 

 
 
 
 
Intelligenciaterületek 
jellemzőinek megértése 
 
Kreativitás 
 
Elemzés 
 
Lényegkiemelés 

Tanári előadás 
 
 
Rajzkészítés egyénileg 
vagy csoportban 
 
Rap írása egyénileg 
vagy csoportban 
Plakátkészítés 
 
 
Villámkártya 
 
 
 
 
 
Plakátkészítés 

 
 
 
 
D13 melléklet - 
Az intelligencia- 
területek leírása 
 
Csomagoló papír, 
színe ceruzák vagy 
filctollak 
 
 
Csomagoló papír, 
színes papírok vagy 
ceruzák (legalább 
nyolc szín) 
 
Papírlapok a 
villámkártyákhoz 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
másik oldalán pedig az adott 
intelligenciaterület jellemzőit.  

5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik 
intelligenciaterületeken volt erős? Rövid 
jelenetekkel illusztrálják véleményüket! 

 

10’ Ettől a mozzanattól kezdve az A, a B, a C és a D 
réteghez tartotók együtt dolgoznak 
A csoportok bemutatják produktumaikat. 

    

III. Az új tartalom összefoglalása, ellenőrzés és értékelés 
III/a Összefoglalás 

 
 
 
 
 

5’ 
 
 
 
 
 
 
 

Térjünk vissza a hallgatók munkájának 
eredményeihez, legyenek a falon elhelyezve a 
kitöltött táblázataik és plakátjaik – vigyázzunk arra, 
hogy csak a helyesen kitöltöttek kerüljenek a falra és 
tegyük fel a D10-es melléklet kinagyított változatát 
is. 
Kérjük meg a hallgatókat, hogy vegyék elő a Mi a 
differenciálás? (II/a.) témánál írt igaz-hamis 
állításaikat, s néhányukkal olvastassuk fel az állítást. 
A hallgatók egy-egy állítás elhangzása után a 
csoportjukban megállapodnak az állítás igaz vagy 
hamis voltáról. S a tanár hármat számol, háromra 
minden csoportból egy ember felemeli a kezét és 
feltartott hüvelykujjal jelzi, ha igaznak tartják az 
állítást, illetve ökölbe szorított kezük jelzi, ha 

 
 
 
 
 
Ismétlés 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Igaz-hamis állítás 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Saját jegyzet – 
általuk írt igaz-
hamis állítások 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
 
 
 
 

10’ 

hamisnak tartják az állítást. Belátásunk szerint 
ismételjük meg más-más hallgató állításával. 
Beszéljük meg a vitatott kérdéseket. 
 
Mutassuk be a differenciált tevékenység rövid 
leírásának hogyanját a hallgatóknak!  
A hallgatók kapják kézhez a rövid leírásokat 
tartalmazó mellékletet. (D14) Nézzék meg a 
teremben elkészült munkáikat, és azok segítségével 
állapítsák meg az általuk végzett, többszörös 
intelligenciához kapcsolódó tevékenységükről és 
legalább két másik rövid leírásról, hogy az adott 
tevékenység milyen motivációs szintet/szinteket 
(Bloom taxonómia) igényelt, illetve, mely 
intelligenciaterület(ek)hez  igazodott. 

 
 
 
 
 
 
Elemzés 

 
 
 
 
Tanári bemutatás 

 
 
 
 
 
 
 
D14 melléklet - 
Tanulási 
tevékenység rövid 
leírása 

 
 
 
 
 
P6 melléklet 
Differenciált 
tevékenységek 
rövid leírása 

5’ Beszéljük meg a hallgatók munkájának eredményét.  Közös megbeszélés   

III/b Értékelés 
10’ Jelezzünk vissza a hallgatóknak, hogy hogyan láttuk 

a foglalkozás során hozzáállásukat, aktivitásukat, 
hangulatukat, eredményességüket – ezt a plakátok is 
illusztrálják. 
Majd írassunk a hallgatókkal a foglalkozáshoz 
kapcsolódó értékelést (D15) – lehet név nélkül. 
Miután kitöltötték az értékelő lapot, hangosítsanak 
ki a hallgatók egy-egy megjegyzést, amit fontosnak 

A közös munka lezárása 
 
 
 
Vélemény 
megfogalmazása 

 
 
 
Kérdőív 
 
Megbeszélés 

D15 melléklet – 
Értékelő kérdőív 
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Eszközök/mellékletek 
 Tevékenységek – időmegjelöléssel A tevékenység célja/ 

fejlesztendő készségek 
Munkaformák és 

módszerek Diák Pedagógus 
tartanak a foglalkozással kapcsolatban. 
Szedjük össze a hallgatók értékeléseit. 
 

MELLÉKLETEK 

PEDAGÓGUS-MELLÉKLET 

P1 melléklet - Kulcsok (betűjelek) a többszörös intelligencia megnyilvánulásaihoz 

VNY = verbális/nyelvi IP   = interperszonális VT = vizuális/térbeli 

TK   = testi/kinesztéziás LM = logikai/matematikai P   = praktikus 

IR    = intraperszonális Z    = zenei 

TK 1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 

LM 2. Nagyon érdekli a matek. 

Z 3. Jól emlékszik dallamokra. 

P 4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 
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LM 5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 

VNY 6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 

IR és IP 7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 

P 8. Érdeklődik megfigyelései tárgyai iránt. 

IR 9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 

VT és LM 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 

VNY 11. Könnyen és helyesen ír. 

TK 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 

IP 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 

LM 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 

VNY 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 

Z 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 

LM és P 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 

LM 18. Érti az elvont fogalmakat. 

TK 19. Szereti a mozgást és általában a tevékenységet. 

VT 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 

Z 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 
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P 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 

TK 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 

LM és VT 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 

IR és IP 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 

LM 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 

P 27. A józan ész jellemzi; megérti, hogyan működnek a rendszerek, és saját előnyére tudja használni őket. 

TK 28. Szereti eljátszani, amiről szó van, parodizál, jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 

P és VNY  29. Könnyen megjegyez neveket, helyeket, évszámokat és egyéb tényeket. 

TK 30. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 

VT 31. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 

TK 32. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc, harci játékok, kreatív mozgás stb.). 

P 33. Könnyen felismer, kategorizál és osztályoz tárgyakat, információt, gondolatokat. 

IP 34. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 

VNY 35. Szereti a szójátékokat, rejtvényeket, keresztrejtvényt, a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 

LM 36. Érti az okot és okozatot, és hogy a tetteknek következményei vannak. 

IR 37. Erős az akarata. 

Z 38. Erősen érdeklődik a zene iránt. 
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IR 39. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 

IP 40. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 

VT 41. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul; információit képekben idézi fel. 

IR 42. Elégedett a maga egyéniségével, tekintet nélkül kortársai véleményére. 

VNY 43. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 

P 44. Érdekli a természet, érzékenyen viszonyul hozzá. 

VNY 45. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 

VNY 46. Szeret különböző témákról olvasni, utánajár annak, ami érdekli. 

LM 47. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek); 

kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 

IP 48. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 

Z 49. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 

VT 50. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat. 

IR 51. Igen öntudatos, van önbecsülése. 

Z 52. Gyakran énekel, dúdol. 

IR 53. Reflektál helyzetekre, eltűnődik rajtuk. 

TK 54. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával, mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 
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LM 55. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. 

IR 56. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. 

VT 57. Szeret modellezni, kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 

IP 58. Könnyen barátkozik. 

P2 melléklet – Kihívás: Bloom gondolkodási szintjei (háttéranyag) 

Amikor a kihívás szemszögéből vizsgáljuk a tanítást, akkor tanításunk szigorát, relevanciáját és összetettségét vizsgáljuk. A kihívást jelentő tanítá-

si/tanulási folyamat jellemzői: 

 magasabb szintű gondolkodás, ami minden diákot eredmény elérésére sarkall, 

 érdemi tanítás, amely világosan függ össze a tanterv lényegével, 

 egyszerre mély és átfogó tartalom. 

A kihívás nem egyszerűen több munkát jelent, semmiképpen sem több munkát ugyanabból a fajtából. A diákok érthetően nem kedvelik, 

ha olyan feladatot kell elfogadniuk, ami egyszerűen csak több munkával jár. 

Benjamin Bloom oktatáspszichológus A nevelési célok taxonómiája c. könyve a tevékenységek differenciálásának és kihívási szintjük megvizsgálásának hasznos, 

kipróbált modelljét mutatja be. Bloom osztályozása segít olyan tevékenységek megtervezésében, amelyek megfelelően szigorúak, relevánsok és összetettek a tanterv 

lényeges szempontjai tekintetében. A gondolkodás hat szintjét írja le: tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, értékelés és szintézis. (Lásd: 6. ábra.) Mind a hat fontos. 

Azoknak a diákoknak, akik elméleti képességek terén tehetségesek, gyakran kevesebb időre van szükségük a tények, fogalmak, gondolatok elsajátítására, amelyek 

Bloom modelljének tudás- és megértés szintjét jelentik. Ugyanakkor az elmélet terén kevésbé felkészült diákoknak vagy azoknak, akiknek több időre és gyakorlásra 
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van szükségük, ugyancsak használniuk kell a magasabb szintű gondolkodás képességeit. Mindnyájan ismerünk olyan diákokat, akik igen nehezen emlékeznek 

tényekre, de olyan kreatívak, hogy könnyen elboldogulnak a szintézis magasabb szintjén. Olyanokat is ismerünk, akik feladják a tanulást, mert feladataik túl 

gyakran alacsonyabb szintű gondolkodást igényelnek, vagy unalmasnak találják azokat. Minden diáknak szüksége van arra, hogy alkalma legyen minden szinten 

tevékenykedni. 

Tartsuk szem előtt, hogy valódi természetük szerint a Bloom-féle magasabb gondolkodási szintek újratanítják vagy megerősítik a tudás 

alapjait. Ha például a diákok feladata egy történetben megjelenő probléma meghatározása és a megoldás megtalálása, akkor azt kívánjuk tőlük, hogy az elemzés 

és az értékelés szintjén dolgozzanak. Ehhez fel kell idézniük, hogy mi történt, és újra kell gondolniuk az eredeti megoldást. Így aztán egy szigorúbb tanulási 

tevékenységen keresztül újratanítjuk a történetet. Kell minden diáknak ismernie a tartalmat? Feltétlenül. Lesz olyan, akinek több időre lesz szüksége, mint 

másoknak? Igen. Valójában akkor differenciálunk, ha szükség esetén a diákok egy részének időt adunk, miközben a többieknek megfelelő tevékenységet tudunk 

biztosítani. 

Bloom taxonómiája lehetővé teszi, hogy a tevékenységeket a motiválási szintje és összetettsége szerint csoportosítsuk. Azután módosíthatjuk vagy átala-

kíthatjuk a tevékenységeket — akár újakat is tervezhetünk —, felkínálva ezzel a gondolkodás tágabb spektrumát és több alkalmat nyújtva, hogy a gondolkodás 

magasabb szintjére jussanak el. 

Az alábbi felsorolásból kitűnik, hogy a szintézis jelenti a legmagasabb, leginkább motiváló gondolkodási és tevékenységi formát. Mikor ezt a taxonómiát 

Bloom bevezette, a szintézis a rangsorban megelőzte az értékelést. Ma mégis a legtöbb pedagógus egyetért abban, hogy valami új felfedezése nagyobb kihívás, 

mint a már meglévő értékelése. 

Bloom taxonómiája 

Tudás: A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája, amikor a diákoknak előzőleg megtanult tényeket és információkat kell fölidézniük. Tárgyak 

felsorolása, meghatározása, címkézése esetén ezt a fajta gondolkodást várjuk tőlük. Példa: Sorold föl Kína legfontosabb kiviteli cikkeit! 
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Megértés: A következő szinten a diákoknak az a feladata, hogy megmutassák, mennyire értik a tanultakat. A magyarázat, összefoglalás, valaminek a 

leírása, újra elmondása a diákokat 

arra készteti, hogy a megértés szintjén gondolkodjanak. Példa: Magyarázd meg, miért épült a kínai Nagy Fal! 

Alkalmazás: Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat, hogy elkészítsenek valamit, amiről előzőleg tanultak. Amikor bemutatnak, 

megszerkesztenek, felidéznek valamit, az alkalmazás szintjén gondolkodnak. Példa: Sorold fel időrendben a Ming-dinasztia tagjait! 

Elemzés: Amikor diákjainknak az a feladata, hogy bontsanak részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan, akkor elemző gondolkodást 

várunk tőlük. Elemzésnek nevezzük az összehasonlítást, ellentétbe állítást, osztályozást, bírálatot és kategorizálást. Példa: Hasonlítsd össze és állítsd 

szembe Kína és az Egyesült Államok bírósági eljárásait! 

Értékelés: Az értékelés azt jelenti, hogy bizonyos ismertetőjelek, kritériumok alapján meghatározzuk valaminek az értékét vagy azt, hogy mennyire 

értékes, becses valami. Az értékelést általában elemzés előzi meg: hiszen valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell ismernünk annak jellemzőit. 

Amikor a diákok felbecsülnek, megítélnek, igazolnak, minősítenek, akkor gondolkodásuk szintje az értékelés fogalmának felel meg. Példa: Kína korai 

történelmében kit tartasz a legjelentősebb alaknak? Támaszd alá véleményedet! 

Szintézis: A szintézis azt jelenti, hogy új vagy más módon állítunk össze valamit, vagyis nem megújítunk, hanem újraalkotunk. Ez kreatív 

gondolkodást kíván. Különböztessük meg a szintézist az alkalmazástól! Például, ha a diák csupán ténybeli tudását használja, mint például történelmi 

események időrendbe állításakor, akkor ez alkalmazás. Az információk más formában való megjelenítése, például egy térkép szöveges magyarázata nem 

szintézis, mert nem igényel eredeti gondolkodást. Ellenben amikor arra kérjük a diákokat, hogy tervezzenek vagy alkossanak meg valamit, fogalmazzanak 

meg szabályokat, állítsanak fel hipotézist, akkor az alkotó gondolkodást serkentjük. Példa: Fogalmazzatok meg egy levelet valamelyik kínai újság 

főszerkesztőjének, amiben lehetséges megoldást javasoltok a kormányzat és a nép közötti ellentét megoldására és arra, hogy érvényre jusson az emberek 

szabadsága, érvényesüljenek emberi jogaik. 
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Bloom taxonómiájának alkalmazása a differenciált tanításban 

A differenciálás során az a kérdés vetődik fel, hogy milyen mértékben motiváló a tanulási folyamat. A 7. ábra Bloom szintjeinek rövid meghatározását, vala-

mint az egyes szintek tevékenységeire utaló címszavakat tartalmazza. Az ábra segítségével megítélhetjük a tanulási folyamat motiváló hatását. 
 
7. ábra 

A motiváció szintjei 
 

Szint Meghatározás Tevékenység, 
állapot Tevékenységek 

Szintézis Állítsd össze új vagy más 
módon! 

Alkosd meg! rendezz, feltételezz, ábrázolj, fogalmazz, alkoss, találj ki, fejlessz, részletezz, gyárts, 
alakítsd át! 

Értékelés Határozd meg, mit ér: 
használd az értékelési 
kritériumokat! 

Ítéld meg! ítéld meg, becsüld fel, igazold, állapítsd meg, sorold be, határozd meg, válaszd 
szét, értékeld, válogass, becsüld fel, mondd meg a hatását! 
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Szint Meghatározás Tevékenység, 
állapot Tevékenységek 

Elemzés Vizsgáld meg kritikusan! Vizsgáld meg! hasonlítsd össze, állítsd ellentétbe, osztályozz, bírálj, oldj meg, vezesd le, vizsgálj 
meg, különböztess meg, értékelj, tapasztalj, kérdezz, járj utána, csoportosítsd, 
következtess! 

Alkalmazás Használd fel, amit 
tanultál! 

Használd! mutasd be, szerkeszd meg, jegyezd fel, ábrázold, módosíts, újíts, magyarázz, adj 
elő, dramatizálj, gyakorolj, szervezz, fordíts, kezelj, változtass, alkalmazz, kutass, 
számíts, működtess, modellezz, rendezz, mutass be, teljesíts, következtess, 
egészíts ki, sorolj/építs be! 

Megértés Mutasd be, hogy érted! Értsd meg! helyezz el, magyarázz meg, összegezz, azonosíts, írj le, jelents, beszéld meg, 
tekints át, részletezz, fogalmazz át, mutass meg, körvonalazz, írd újra! 
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Szint Meghatározás Tevékenység, 
állapot Tevékenységek 

Tudás Idézd fel a tényeket és 
információkat! 

Ismerd, tudd! mondd el, határozd meg, sorold be, idézd, jegyezd meg, ismételd, találj rá, 
jegyezd fel, töltsd ki, viszonyítsd! 

P3 melléklet – Táblázat kerete a hallgatók további munkájához 

A hallgatók a keretet csomagoló papírra rajzolják meg. Méretét a kiosztott céduláknak megfelelően kell meghatározni (D9 melléklet) – a keret előre is 

kiosztható a csoportoknak a melléklet megfelelő méretű nagyítása után. 

 
 

Tevékenységek Szint Meghatározás Tevékenység, állapot 
általában konkrét konkrét 

Szintézis      



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Differenciálás 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

28

Tevékenységek Szint Meghatározás Tevékenység, állapot 
általában konkrét konkrét 

Értékelés      

Elemzés      

Alkalmazás      
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Tevékenységek Szint Meghatározás Tevékenység, állapot 
általában konkrét konkrét 

Megértés      

Tudás      
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P4 melléklet Konkrét tevékenységek a gondolkodási szinteken elhelyezve 

Tevékenységek – a tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak 
 
Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek  
 
 

Tudás Gyűjts össze annyi óceánban élő állatot és növényt, 
amennyit csak tudsz! (1) T 

Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot, amely 
életnagyságban ábrázol legalább öt tengeri állatot! 
Mutassátok meg és beszéljétek meg a méretbeli 
eltéréseket! (6) T 
 

Megértés 

Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri emlősök 
közös jellemzőit! Magyarázzátok meg, hogyan 
alkalmazkodtak a fajok környezetükhöz! Írjátok le 
következtetéseitek összefoglalását! (5) M 

Készíts térképet, amely megmutatja az óceánok és a 
tavak közötti különbségeket az ízek, szagok, hangok 
és megjelenési formák szerint! (10) M 

Alkalmazás 
Poszteren vagy diagramon mutassátok be, hogyan 
alkalmazkodnak bizonyos állatok az árapályhoz! (3) 
A 

Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból készült 
faliképen azokat az állatokat és növényeket, amelyek 
az óceán különböző mélységeiben élnek. (11) A 
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Elemzés 
Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger földrajzi 
hasonlóságait és különbségeit! Mutassátok be az 
eredményt Venn-diagrammal! (7) E 

Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az óceánt 
érő környezeti hatásokról, például az 
olajszennyezésről és a partmenti olajkutak fúrásáról! 
(12) E 

Értékelés 

Gyűjts adatokat arról, mi fenyegeti legalább három 
óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg a 
folyamatokat és emeld ki, mit kell tennünk az 
óceánok életének megóvásáért! (9) É 

Határozd meg az élet előnyös és hátrányos feltételeit 
a parton és a szárazföldön! Szerepjátékkal 
próbáljátok meggyőzni a többieket álláspontotokról! 
(4) É 

Szintézis 

Tervezz új óceáni állatot, amely a létező állatok 
legalább három jellemzőjével rendelkezik! Írd le 
minden jellemzőjét, kifejtve, hogy miért választottad 
azt! Rajzold is meg az állatokat! (2) Sz 

Költs szöveget egy tengeri dalhoz, vagy egy tengeri 
kalandról, vagy alkoss rapet a tengeri élet 
bemutatására! (8) Sz 
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P5 melléklet - A többszörös intelligenciáról (háttéranyag) 

 
Változatosság: Gardner nyolcféle intelligenciája és a tanulás 
Az előzőekben az Önök tanítását a motiváció és Bloom gondolkodási szintjeinek — tudás, megértés, alkalmazás, elemzés, értékelés és szintézis — lencséjén keresztül 
vizsgáltuk. Most a tanítást változatosság szempontjából vizsgáljuk, vagyis az osztályainkban alkalmazott tanítási stratégiák és produktumaik különböző fajtáinak 
szemszögéből. 

Amint a 2. fejezetben kifejtettük, Gardner többszörös intelligenciáról szóló elmélete szerint minden diáknak van gondolkodásbeli és tanulásbeli 
erőssége.  

A diákok könnyebben tanulnak és teljesítenek, ha saját erősségeiket mozgósítják. De ne feledjük, ha gyengébb intelligencia-területüket moz-
gósítják, akkor ebben fejlődnek; egyúttal tanulási repertoárjuk is bővül. Nem kell minden fogalmat mind a nyolcféle módon megtanítanunk, és 
nem minden produktum kell megfeleljen minden diák gondolkodásbeli erősségeinek. De minél változatosabb módokat kínálunk tanulásukhoz 
és produktumaik bemutatásához, annál valószínűbb, hogy egyre több diák válik motiválttá. 

A többszörös intelligenciáról 
Amit a többszörös intelligenciáról tudni illik: 
Howard Gardner professzor felfedezte a gondolkodás és tanulás nyolc módját. Feltehetőleg még továbbiak is felfedezésre várnak. 
Néhány intelligenciában erősebb vagy, mint a többiben. De mindenkinek vannak erősségei és korlátai. 
A tanulásnak nem csak egyetlen jó módja létezik. Minden mód fontos. 
A tanulás könnyebb vagy érdekesebb a saját erősségeid területén. 
Mind a nyolc gondolkodásmódban tapasztalatokat kell szerezned, hogy amelyekben kevésbé vagy erős, azt „erősítsd”. 
A legtöbb esetben a feladat megköveteli, h o g y  több mint egyféle intelligenciát mozgósíts. 
A többszörös intelligencia nem címkézés, csak tájékoztatás arról, hogyan szeretsz tanulni. 
 
Miként élhetsz a többszörös intelligenciával? 

 Ha tisztában vagy erősségeiddel, ez segíthet abban, hogy jól válaszd meg tanulási módszeredet és projektjeidet. 
 Erősségeid figyelembevételével felismerheted, miként tanulhatsz eredményesebben. Ha például erősséged a vizuális/térbeli gondolkodás, 

akkor a vázlatkészítés vagy a rajzos ábrázolás segít megtanulni és megjegyezni valamit. 
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 A csoportos projekt jól sikerülhet, ha különfélék a csoport tagjainak erősségei. Szétoszthatjátok a feladatokat úgy, hogy mindegyikőtök a 
maga erősségei szerint dolgozik. Például: aki erős a verbális/nyelvi gondolkodásban, az ír, akinek erőssége a vizuális/térbeli gondolkodás, 
az rajzokat vagy illusztrációt készít, és így tovább. A projekt sikeresebb lesz, ha mindenki a számára legmegfelelőbb módon 
tevékenykedhet. 

 Csoportos projekt akkor is lehet sikeres, ha a csoport minden tagjának hasonló az erőssége. Gondolj arra, milyen jó lehet egy paródia, ha 
a csoport minden tagja erős a testi/kinesztéziás intelligenciában! 

 Ha számodra nehézkesebb módon dolgozol, az feszültséget kelt benned. De így is végezhetsz magas színvonalú munkát. A többszörös 
intelligencia elmélet nem ment fel az alól, hogy a legnagyobb igyekezettel dolgozz. 

(in.: Diane Heacox: Differenciálás a tanításban, tanulásban) 
 
 

Az intelligenciatesztek története: 
 

Az intelligencia hagyományos felfogása 
A Binet–Simon-féle intelligenciaskálát, amely az első ilyen típusú teszt, Alfred Binet és Theodore Simon pszichológusok fejlesztették ki 1905-ben, Párizsban. A 
francia kormány arra kérte fel Binet-t és Simont, hogy készítsenek olyan tesztet, amely mérni tudja, hogy kik azok a gyerekek, akik valószínűleg sikeresek 
lesznek az iskolában, és kik azok, akik kudarcot fognak vallani. Az 1930-as években Lewis Terman átdolgozta az eredeti tesztet, melyet innentől kezdve 
Stanford–Binet intelligenciatesztnek hívtak. Ez a teszt vezette be az IQ (intelligenciahányados) fogalmát, amely a vizsgált személy mentális életkorának és 
valódi életkorának a hányadosa, s amelyet általában számértékben úgy adnak meg, hogy ezt a hányadost megszorozzák százzal. Napjainkban a Stranford–
Binet-féle IQ-teszt és a Wechsler-féle intelligencia-skála gyermekek részére (WISC – Wechsler Intelligence Scale for Children) a két leggyakrabban használt teszt 
az intelligencia mérésére és minősítésére. 
A Stranford–Binet-féle IQ-teszt hagyományos értelemben egy gyermek intelligenciáját mutatja meg. Ha egy gyerek erős verbális-nyelvi és matematikai-
logikai intelligenciával rendelkezik, akkor ezt az IQ-tesztben elért pontszámai tükrözni fogják, és intelligensnek fogják őt nyilvánítani. Az iskolarendszer 
erősen támaszkodik az IQ-tesztre, és ebből következik, hogy nagy hangsúlyt helyez a verbális-nyelvi és a matematikai-logikai intelligenciára. A tapasztalat azt 
mutatja, hogy az olvasni, írni és beszélni tudó gyerekek, akik rendelkeznek az alapvető matematikai és számítástechnikai készségekkel, sikeresebbek az 
iskolában, és aztán később a szakmai karrierjük során is. Tudatosítanunk kell, hogy a többszörös intelligencia elmélete nem vonja kétségbe e két 
intelligenciaterület fontosságát. Egyszerűen olyan tanítási stratégiákat igyekszik nyújtani, melyek segítik a gyerekeket abban, hogy sikereket érhessenek el a fenti 
és más területeken is. 
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A többszörös intelligencia elméletének egyik alapgondolata az, hogy a tanítási-tanulási folyamatot lehet úgy szervezni, hogy abban az egyéni kognitív 
különbségek kedvező fogadtatásban részesüljenek. A tanítási folyamatnak arra kellene törekednie, hogy minden gyereknek olyan tanulási környezetet 
biztosítson, amelyben egyéni intellektuális képességei kiteljesedhetnek. Ahogyan Gardner fogalmaz: 
Tudj meg minél többet a gyerekekről, ahelyett, hogy megpróbálnád mindegyiket átpréselni ugyanannak a tűnek a fokán! 
 
Az intelligencia új meghatározása 
A többszörös intelligencia elméletét Gardner először 1983-ban publikálta Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences (Az értelem határai: a 
többszörös intelligencia elmélete) című könyvében. Gardner elméletét az agy széles körű vizsgálatára alapozta, mely vizsgálatok több száz személlyel végzett 
interjúkon, teszteken és kutatásokon alapultak. 
Gardner emberek különböző csoportjainak kognitív képességeit vizsgálta. Voltak köztük agyvérzéses betegek, balesetet szenvedett emberek, különleges 
képességekkel rendelkezők, autisták, tanulási 
nehézségekkel küzdők, hóbortos tudósok és különböző kultúrákból származók. Arra a következtetésre jutott, hogy az intelligencia nem olyan változatlan, 

minden emberrel vele született jellemző, ami aztán teljes mértékben meghatározza a gyerekek tanulási és 
problémamegoldó képességét. Gardner elmélete nem kérdőjelezi meg az általános intelligencia létezését, de 
olyan intelligenciák lehetőségét veti fel, amelyek egy fogalommal nem írhatóak le. Kutatásai azt mutatták. 
hogy az intelligencia az agy sok különböző területére összpontosul, mely területek egymással kapcsolatban 
állnak, egyik terület a másikra épít, de szükség esetén képesek önállóan is működni, és megfelelő körülmények 
között ezek a területek fejleszthetők. Gardner felfedezése megrázta az oktatási rendszert, amely addig 
nagyon kényelmesen megvolt azzal a tudattal, hogy az intelligencia egyféleképpen leírható. genetikusan 
meghatározott tulajdonság, mely jól mérhető olyan papír-ceruza módszerekkel, mint a Stanford–Binet-féle 
vagy a WISC-tesztek. 
A Gardner által felismert különböző fajta intelligenciák a következők: verbális-nyelvi, matematikai-logikai, 
térbeli-vizuális, testi-kinesztetikus, zenei, interperszonális (társas). intraperszonális (önismeret) és gyakorlati. 
Mindegyik intelligenciaterület jól szemléltethető különleges képességeken és érdeklődési területeken 
keresztül. Annak a ténynek, hogy ezek az intelligenciák fejleszthetőek és erősíthetőek, óriási hatása van a 
tanítási-tanulási folyamatokra. Hogyan is kellene a gyerekeket tanítani annak érdekében, hogy a 
maximumot ki tudják hozni magukból a tanulásban és más teljesítményükben? 

Gardner kezdetben azt tartotta, hogy minden 
ember legalább hét intelligencia területtel bír, 
melyek mindegyike az agy különböző részével áll 
kapcsolatban. Később hozzáadott egy nyolcadik 
intelligenciát, és jelenleg is folytatja kutatásait 
újabb lehetséges intelligenciákról. Gardner 
szerint minden intelligencia három 
komponensből áll: * Képesség valódi, 
felmutatható eredmény létrehozására vagy saját 
kultúrájában értéknek számító teljesítményre. 
* Olyan képességek készlete, amelyek lehetővé 

teszik, hogy valaki megoldja az életében 
felmerülő problémákat. Gardner szerint az 
„IQ a probléma-megoldásra és a dolgok 
létrehozására való képesség. A »képes 
vagyok megcsinálni tudata az, ami számít” 

* Képesség a probléma megoldására vagy új 
megoldás létrehozására, mely lehetővé teszi, 
hogy az ember új tudáshoz jusson. 
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A jelenleg folyó agykutatások folyamatosan olyan eredményekre jutnak, melyekről korábban nem is álmodtunk, és a többszörös intelligencia elmélete is 
gazdagítja ezt a hatalmas tudásanyagot. Ahogyan Gardner is tovább folytatja kutatásait és munkáját a lehetséges intelligenciákkal kapcsolatban, úgy nekünk 
is fontos tudnunk, hogy egy olyan elmélettel ismerkedünk, ami jelenleg is formálódik és gazdagodik. Bár a többszörös intelligencia elméletének jelentős 
hatása van az oktatásra, mielőtt megtárgyalnánk, hogy hogyan is lehet azt az osztálytermi gyakorlatban megjeleníteni, le kell szögeznünk, hogy ez nem 
recept; osztályteremi alkalmazásának nem létezik egyetlen meghatározott módja. Sok tanár alkalmazza sokféle módon és sikeresen. Azonban ha elfogadjuk, 
hogy a többszörös intelligencia elmélete általánosságban nézve pontosan tükrözi az emberi különbségeket, akkor azt is elfogadhatjuk, hogy vannak olyan  
gyerekek, ha nem is mindegyik, akik könnyebben tanulnak bizonyos módokon, mint más utakon járva. 
Osztálytermi munkám során azt tapasztaltam, hogy a többszörös intelligencia elmélete a gyakorlatban motiválja, inspirálja a gyerekeket, és sokféle módját 
kínálja az információ és tudásanyag átadásának. Az elméleten keresztül az utasítások személyre szabásának különféle módjait fedeztem fel, amelyek 
segítették tanítványaimat abban, hogy jó olvasókká, írókká, gondolkodókká, matematikusokká, művészekké, zenészekké, tudósokká és történészekké 
váljanak. 
Gardner maga is megfogalmazza ennek lehetőségét: „Ha valami fontosat szeretnénk tanítani, a dolog megtanításának többféle útja, módja lehetséges. A 
többszörös intelligencia egyfajta leltárként hasznos lehet ebben a munkában.” A következő oldalakon olyan ötleteknek és stratégiáknak a gyűjteményét 
nyújtom át, melyek segítik a gyerekeket abban, hogy meg tudják tanulni és valóban meg tudják érteni azt. amit tanítunk nekik. Anekdotákat olvashatunk 
arról, hogy ez a megközelítés hogyan működött, amikor olyan gyerekeket igyekeztem tanítani, akik küszködtek az iskolában. Több száz gyakorlati ötletet is 
kínálok, melyekből mindenki szabadon válogathat saját osztálya számára. A kínai mondás, miszerint "Virágozzék száz virág!" kiváló kép a többszörös 
intelligencia osztálytermi alkalmazásának ábrázolására. A munkát fokozatosan kezdjük el! Keressük meg, hogy mi működik számunka és a tanítványaink 
számára, aztán lépjünk hátra, és lélegezzük be a gyönyörű nyíló virágaink illatát! 
 
A többszörös intelligencia 

A verbális-nyelvi intelligencia magában foglalja a nyelvi kifejezés könnyedségét, valamint a 
nyelvi finomságokra, a szórendre és a szavak ritmikájára való érzékenységet. Azok a gyerekek, 
akik fejlett verbális-nyelvi intelligenciával rendelkeznek, szeretnek olvasni, írni és történeteket 
mesélni. Könnyedén jegyeznek meg neveket, helyeket, dátumokat és mindenféle apróságokat. 
A következő foglalkozásoknál fontosak ezek az intelligenciák: író, szónok, tanár, titkárnő, üzlet- 
és irodavezető, komikus, költő és színész. 
 
A matematikai-logikai intelligencia kapcsolódik a deduktív és induktív érvelés 
képességéhez, valamint az absztrakt rendszerek és összefüggések felismerésének és 

Gardner szerint elméletét a tanárok háromféle 
módon tudják a gyakorlatban alkalmazni. Ezek a 
következők: 
I. a gyerekek képességeinek és készségeinek 

fejlesztése; 
2. egy fogalom, tananyag vagy egy 

tudományterület különböző módokon való 
megközelítése; 

3. az oktatás személyessé tétele azzal, hogy az egyéni 
különbségeket komolyan vesszük. 
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manipulálásának képességéhez. Azokat a gyerekeket, akik kiemelkedő matematikai-logikai intelligenciával rendelkeznek, fejlett problémamegoldó és 
gondolkodóképesség jellemzi, valamint az, hogy logikus módon tudnak kérdéseket megfogalmazni. Kiemelkedő teljesítményt nyújthatnak még a 
tudományos gondolkodás és a problémamegoldás terén is. Ez az intelligencia mutatkozik meg a tudósokban, a bankárokban, a matematikusokban, a 
számítógép-programozókban, a jogászokban és a könyvelőkben. 
 
A térbeli-vizuális intelligencia magában foglalja azt a képességet, mely által a világról vizuális-térbeli megjelenítési formákat hozunk létre, hogy aztán azokat 
gondolatban vagy valóságosan átalakítsuk. Az ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekeknek az új információk jobb megértéséhez szükségük van egy 
mentális vagy egy valóságos képre; ezek a gyerekek jól boldogulnak térképekkel, grafikonokkal és diagramokkal, szeretik az útvesztőket és a rejtvényeket. Jól 
rajzolnak, ügyesen terveznek, és könnyedén hoznak létre dolgokat. A grafikusművészek, a térképészek, a műszaki rajzolók, az építészek, a festők és a 
szobrászok ezt az intelligenciát mozgósítják. 
 
A zenei intelligencia magában foglalja a hangmagasságra, a hangszínre és a hangok ritmusára való érzékenységet, valamint a zene ezen elemeinek érzelmi 
töltetére való fogékonyságot. Azok a diákok, akik rendelkeznek ezzel az intelligenciával, könnyedén emlékeznek dallamokra, fel tudnak idézni hangmagasságokat 
és ritmusokat. Szeretnek zenét hallgatni, és tudatában vannak az őket körülvevő hangoknak. Ezt az intelligenciát találjuk az énekesekben, a dalszerzőkben, a 
táncosokban, a zeneszerzőkben és a zenetanárokban. 
 
Az interperszonális intelligencia hatékony együttműködés, a másik céljainak. motivációinak és irányultságainak megértésére való törekvés képessége. Az 
ezzel az intelligenciával rendelkező gyerekek jól működnek kooperatív csoportmunkákban, fejlett vezetői készségekkel rendelkeznek, ügyesek a szervezésben, a 
kommunikációban, közvetítői szerepben és tárgyalásokban. (Ne felejtsük el, ez az intelligencia egy ember azon képességéhez kötődik, hogy képes másokat 
megérteni, de azért nem kell a kooperatív tanulási helyzeteket túlhangsúlyozni. Az extrovertált emberek nem mindig rendelkeznek ezzel az intelligenciával, sőt, 
ismerek jó néhány extrovertált embert, akik igen gyengék ezen a területen, s akik rendszeresen túlbeszélik társaikat, illetve elbeszélnek a többiek mellett.) Ez az 
intelligencia általában jellemző a tanárokra, a terapeutákra, a kereskedelemben dolgozókra, a tanácsadókra, a politikusokra, a vallási vezetőkre és a vezető 
beosztású üzletemberekre. 
 
Az intraperszonális intelligencia velejárója az a képesség, hogy megértjük saját érzelmeinket, céljainkat és szándékainkat. A fejlett intraperszonális 
intelligenciával rendelkező gyerekeknek erős az éntudatuk, magabiztosak és szeretnek egyedül dolgozni. Ösztönösen jól mérik fel erejüket és képességeiket. 
(Ezt az intelligenciát nehéz felfedezni. Tanítványainkban úgy tudjuk felismerni, ha megfigyeljük őket, elemezzük a munkavégzés során megfigyelhető 
szokásaikat és eredményeiket. Legyünk körültekintőek, és automatikusan ne tekintsünk azon diákjainkat erősnek ezen a területen, akik szeretnek egyedül 
dolgozni, vagy introvertáltak.) Ez az intelligencia nagyon fejlett a filozófusokban, a pszichiáterekben, a vallási vezetőkben és az agykutatókban. 
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A természeti intelligencia a Gardner által utoljára leírt intelligencia. Ez az intelligencia azt a képességet tartalmazza, mellyel megismerjük a növény- és 
állatvilágot: mellyel meglátjuk a különbséget a természeti világban; s mely képességet produktív módon használjuk fel olyan tevékenységekben, mint a 
vadászat, a földművelés és a biológia tudománya. Egy konferencián nemrégiben Thomas Armstrong úgy magyarázta ezt az intelligenciát, mint egy olyan 
képességet, mellyel a természeti világot egy szélesebb perspektívából tudjuk nézni - mely tartalmazza annak megértését, hogy a természet és a civilizáció 
hogyan hatnak kölcsönösen egymásra, hogy milyen szimbiotikus kapcsolatok léteznek a természetben, valamint az élet körforgásának megértését. 
Charles Darwin, John Muir és E. O. Wilson jó példái azoknak, akik fejlett természeti intelligenciával rendelkeztek. Ez az intelligencia jellemző a 
botanikusokra, a természettudósokra és a fizikusokra. Családtagjaimat és férjemet figyelve, első kézből szerzek tapasztalatokat ennek az intelligenciának a 
működéséről. Mivel körbe vagyok véve botanikusokkal, tájkertészekkel és természettudósokkal, egy egyszerű kis séta a környéken gazdag és izgalmas 
tapasztalatokat és ismereteket nyújt számomra. A növények alkalmazkodó képességéről, a geológiai képződményekről vagy az állatok és az emberek 
kapcsolatáról folytatott beszélgetéseink az én szememet is felnyitották a természetben rejlő csodára és komplexitásra, amit az én elmém magától nem 
tudott így megragadni. Manapság vannak olyan gyerekek, akik ezt az intelligenciát mozgósítva képesek pontos különbséget tenni különböző autók, 
teniszcipők, hajviseletek vagy öltözködési stílusok között.  
Mivel a természeti intelligencia csak nemrégiben került be az intelligenciák közé, a kapcsolódó feladatok és ötletek közül csak néhányban szerepel. Az 
elkövetkező évek egyik feladata az lesz, hogy olyan tevékenységeket dolgozzunk ki, melyek segítik a diákokat abban, hogy megismerjék ezt az 
intelligenciát, és fejlődni tudjanak benne.  
Jelenleg Gardner egy egzisztencialista intelligencia létezésének lehetőségét kutatja. Ez az intelligencia a létezés természetéről való elmélkedés képességéhez 
kötődik: kik vagyunk, miért halunk meg, hogy kerültünk ide? Azokban az emberekben figyelhető meg, akik mélységében képesek gondolkodni nem 
látható dolgokról, és elemezni olyan kérdéseket, amelyekre nincs egyértelmű válasz. Ez az intelligencia rejlik valószínűleg a papokban, a filozófusokban 
és a spirituális emberekben.  
 
 
 
 

(in.: Kristen Nicholson-Nelson: A többszörös intelligencia) 
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P6 melléklet – A differenciált tevékenységek rövid leírása 

A differenciált tevékenységek leírása rövid és könnyű 

Könnyebb lesz elemezni, módosítani és megtervezni a tanulási tevékenységeket, ha a lehető legtömörebben írjuk le őket. A foglalkozásvázlatok megírásának 

fegyelme: egy, két vagy három világos mondat, amely a motiváló tanulási tapasztalat szükséges összetevőinek végiggondolására ösztönöz. Íme a formula: 

tartalom +folyamat + eredmény = tanulási tapasztalat 

tartalom: miről tanulnak a diákok? 

folyamat: a gondolkodás milyen szintjére van szükség? 

eredmény ((produktum): hogyan mutassák be és hogyan értékeljük a tanulás eredményeit? 

Bármely tevékenység tartalmában tükröződnek mind a lényegi, mind a témakörhöz kapcsolódó kérdések. A folyamat tükrözi a gondolkodás folyamatát 

és a motiváció szintjét Bloom taxonómiája alapján. A produktum a tanulás eredménye — az, ahogyan a diákok megmutatják, hogy mit tanultak. A 

produktumokat a többszörös intelligenciához igazodva váltogathatjuk a tevékenységek tervezésekor. 

A tanulási tevékenységeket például így írhatjuk egy mondatban: 

Hasonlítsd össze és állítsd szembe egy regény egyik jelenetét a filmben szereplő változatával! Gondolataidat szavak és képek segítségével mutasd be! 

tartalom:  egy regényjelenet írásos és filmre vitt változata 

folyamat:  összehasonlítás és szembeállítás (a motiváció elemző szintje) 

eredmény: szavak és képek vázlata (verbális/nyelvi, vizuális/térbeli produktum) 
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Olykor két-három mondatra is szükségünk lehet, hogy megvilágítsuk, mit kell a diákoknak megtanulniuk és megvalósítaniuk. Mégis próbáljunk ragasz-

kodni a tömörséghez! A hallgatói melléklet a tanulási tevékenység rövid leírását mutatja be. A tartalom dőlt betűvel van szedve. A folyamathoz tartozó szavak 

aláhúzva szerepelnek. Az eredmény kövér betűs. 
 

A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása: 

6. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. 

7. Írjanak rapp szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 

8. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  

9. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell 

megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit.  

10. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! 

 

Egyéb rövid foglalkozástervek: 

Vizsgáld meg az atombomba II. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene, majd 

állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez! 

Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában, valamint a múlt századi Egyesült Államokban!  Mutasd be 

ismereteidet egy plakáton! 
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Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján, szerezz társakat hozzá és játsszátok el a jelenetet! 

 

Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktusokat! Írj esszét következtetéseidről, és támaszd azokat alá 

érvekkel! 

Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről, amely megmutatja a növények, állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait! 

Elemezd, hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet! 

Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj, csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a 

lehetséges változatokat táblázatban! 
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P7 melléklet - A különböző rétegekhez tartozók útvonala* 

(Tevékenységeik az előzetes tudáspróba alapján) 
 

A  réteg B réteg C réteg D réteg 
 

Az életkor  és a mentális kor viszonya  10’ 
 

Differenciált   
foglalkozásterv elemzése       
20’ 

Saját intelligencia-erősség 
vizsgálata 

20’ 

Differenciált 
foglalkozásterv elemzése       
20’ 

Saját intelligencia-erősség 
vizsgálata 

20’ 
Tervezés                20’ Tervezés                 20’ A differenciálás fogalma       

20’ 
A differenciálás fogalma        
20’ 

 
A Bloom-taxonómia és a differenciálás kapcsolata   30’ 

 
 
A TI érvényesítése  a 
tervben                    25’ 

A többszörös intelligencia 
és a differenciálás           
25’ 

 
A TI érvényesítése  a 
tervben                   25’ 

A többszörös intelligencia 
és a differenciálás           25’ 

 
Produktumok bemutatása 

        Értékelés        20’ + 10’ 
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DIÁKMELLÉKLET 

D1 melléklet - Foglalkozás előtti információ kérés („tudáspróba”) 

 
Kedves Hallgató! 
 
Mielőtt a differenciált tanulásirányításról szóló rövid-kurzuson találkoznánk, kérem, válaszoljon az alábbi kérdésekre és válaszait juttassa el hozzám. 
Ahhoz, hogy minél eredményesebben dolgozzunk együtt, fontosak a válaszai. Közreműködését köszönöm. 
 

 
1. Kérem, fogalmazza meg egyetlen rövid mondatban, hogy véleménye szerint mit jelent a differenciált tanítás! 
 
 
 
2. Van-e emléke arról, hogy általános vagy középiskolában valamilyen tantárgyból Önt differenciáltan tanították?  Ha igen, milyen tantárgyból, 

emlékei szerint milyen gyakran? 
       (Húzza alá a megfelelő választ!) 
        
        Nincs ilyen emlékem    Egy tantárgyból alkalmanként/rendszeresen     
     
       Több tárgyból többször/rendszeresen 
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3. Hospitált differenciált tanítási órán?  Ha igen, hozzávetőleg hány órában?  
 
      ----------------- 
4. Olvasott/hallott a többszörös intelligencia elméletről? Ha igen, írja le egy rövid mondatban, hogy véleménye szerint mi a lényege ennek az 

elméletnek? 
 
 
5. Jelölje az alábbi állítások közül azt, amelyet a legigazabbnak érez magára vonatkozóan! 
a.) Ismerem a különböző területeken saját intelligencia-erősségeimet, és azokra a mindennapokban tudatosan támaszkodom. 
b.) Ismerem a különböző területeken saját intelligencia-erősségeimet. 
c.) Bár tudom, hogy különböző intelligenciaterületek vannak, eddig még nem foglalkoztam azzal a kérdéssel, mely intelligenciaterületeken vagyok 

erős. 
d.) Eddig az intelligenciáról egy tulajdonságként, nem különböző területenként gondolkodtam. 
 
 
 
 
Köszönöm, hogy válaszaival segített!! 

 
 

aláírás  
                        
 
  Kitöltő hallgató neve:                                                          ,  aláírása: 
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D2 melléklet - ÉLETKOR ÉS MENTÁLIS KOR VISZONYA 

Mentális kor: a gyerekek értelmi-szellemi-lelki korának megoszlása adott életkorban 
100 hétéves gyerek közül  
mindössze 33 gyerek mentális kora  felel meg életkori átlagának 67 gyereké nem 
 
Mentális kor   4   5   6   7   8  9 10 

Gyerekek száma   1   7 28 33 23  7  1 

 
 
100 tizenkétéves gyerek közül  
mindössze 20 gyereknek a mentális kora felel meg  életkor átlagának, 80 (!) gyereké nem. 
 
Mentális kor   7   8   9  10   11   12    13      14   15 ... 

Gyerekek száma   1   3   6  12  18  20    18      12     8 ... 

 
Forrás: Varga Tamás: A kivételesek vannak többen, 1971 
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D3 melléklet - Differenciált foglalkozás-terv 

(Forrás: Kereszty Zsuzsa-Lányi Marietta: Könyv a differenciálásról. SuliNova. 2008. 267-273. o.) 
 
Elemezzék párban a következő foglalkozástervet abból a szempontból, hogy a pedagógus mikor melyik réteghez tartozó diákokkal dolgozik együtt. 
Ha ezzel készen vannak, kezdjenek el plakáton foglakozás-tervet készíteni ismert vagy elképzelt osztály számára tetszőlegesen választott 
tantárgytetszőlegesen választott témájából. 
 
 

Matematika, 4. osztály 
Készítette: Szabóné Vajna Kinga (Gyermekek Háza) 
Témakör: Írásbeli szorzás kétjegyű szorzóval  
Időtartam: Egy tanítási blokk (90 perc) 
Tananyag: 

* ** *** **** 
Kétjegyűvel való 
szorzás előkészítése 

Szorzás kétjegyű 
szorzóval, az 
egyesekkel kezdve 

Szorzás kétjegyű 
szorzóval, a 
tízesekkel kezdve 

Szorzás kétjegyű 
szorzóval, a tízesek 
helyén 1 szerepel 
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A foglalkozás lépései 
 

I. Kooperatív csoportmunka 

Dobj egy kérdést! 

A játék célja: Egyidőben minél többen ismételjék, gyakorolják a szorzótáblákat 

Elmondom a játék menetét: 

– A csoportok egy-egy papírlapot kapnak, abból gombócot gyűrnek. Ez lesz a labda. (Helyettesíthető kislabdával, babzsákkal stb.) 

– Dobd egyik csoporttársadnak a gombócot, közben kérdezz tőle egy szorzást! Most az egyjegyűekkel és a 10-zel való szorzással fogunk gyakorolni A 

választ közösen ellenőrizzétek! Majd dobjátok tovább a gombócot egy kérdéssel együtt! 

 

Kooperatív munka (Szorzás gyakorlása) 

A munka menete 

Feladatsort, a műveleti kártyákat, halmazábrát kapnak a csoportok. (Lásd: Eszközök 1.) 

Elmondom az utasításokat: 

– Osszátok szét a műveleteket, mindenki oldja meg a sajátját, majd kerekasztal-módszerrel írjátok az eredményeket a halmazábrába, abba a karikába, 

ahova valók! Ahova nem találtatok eredményt, oda közösen írjatok egy számot!  

– Milyen felelősöket válasszunk? (Csendkapitány, időfigyelő, szóvivő, íródeák) 

– Döntsük el, mennyi időre lesz szükségünk! 
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A csoportok elvégzik a kijelölt feladatsort. Ezalatt a csoportok között körbejárva segítek, különös tekintettel azokra a gyerekekre, akiknek a szorzás 

nehezen megy. 

A tervezett idő lejártával (ha a csoportok többsége nem készült el a feladattal, megegyezhetünk pár percnyi időhosszabbításban) a csoportok 

csoportforgóval ellenőrzik egymás munkáját.  

A szóvivők beszámolnak a csoportok munkájáról, az esetleges vitás kérdéseket megbeszélik. 

Ezután én is értékelem a csoportok munkáját. 

 

II. Differenciált rétegmunka 

Előkészítés 

A táblára felkerülnek a különböző rétegek feladatai: 

 

*  **  ***  **** 
       
Munkafüzet 35. 
o. 4. 
Lap 
Velem (Füzet) 
Időkitöltő 

 Munkafüzet 63. o. 
1., 3., 5. 
Velem (Füzet) 
Lap 
Időkitöltő 

 Munkafüzet 64. o. 
Velem (Füzet) 
Lap 
Időkitöltő 

 Velem (Füzet) 
Gy. 46. o. 2., 3. 
Lap 
Időkitöltő 
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Elmondom, melyik feladat milyen nehézségű, mit gyakorol. (Az * a legkönnyebb, a ** kicsit nehezebb, stb. a **** a legnehezebb feladatokat jelenti)  

A gyerekek a megfelelő réteget jelölő helyre teszik névkártyájukat. (A rétegek beosztását a tanító is megteheti) 

Tisztázom a gyerekekkel a felmerülő kérdéseket, majd jó munkát kívánok nekik. 

A munka menete 

A tanulók a helyükön ülve önállóan dolgoznak, ez alatt én a fejlesztőasztalnál, a táblázatban meghatározott sorrendben odahívott gyerekekkel (réteg) 

dolgozom. A sorrendet jelzik a csillagok mellé írt számok. 

 

 
* (4) ** (2) *** (3) **** (1) 

 

Ezeknek a 
gyerekeknek jelenleg 
a szorzótábla 
állandó gyakorlására 
van szükségük. Az 
egyjegyűvel való 
szorzást már tudják, 
ennek gyakorlása 
folyamatosan 
szükséges. A 
kétjegyűvel való 
szorzást most 
készítjük elő. 

Ezek a gyerekek jól 
tudják a 
szorzótáblát, túl 
vagyunk az 
egyjegyűekkel való 
szorzáson és a 
kétjegyűvel való 
előkészítésén.  
A munkához hosszú 
időre van szükségük. 

Ezek a gyerekek jó 
ütemben haladnak, 
ügyesen, gyorsan 
számolnak. Már 
tudnak kétjegyűvel 
szorozni, az 
egyesekkel kezdve. 

Ezek a gyerekek 
nagyon gyors 
tempóban 
dolgoznak, 
számolási és logikai 
képességük 
kiemelkedő. 
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* (4) ** (2) *** (3) **** (1) 

1. 

Önálló munka:  
Munkafüzet 63. o. 
1., 3., 5.. 
(Szorzás 10-zel, 100-
zal, 1000-rel 
gyakorlása) 

Velem a hátsó 
asztalnál 
Tananyag: Szorzás 
kétjegyűvel, az 
egyesek helyén 1 
van 

2. 

Önálló munka:  
Munkafüzet 35. o. 
4. 
(Szorzás egyjegyűvel 
gyakorlása) 

Velem a hátsó 
asztalnál 
Tananyag: Szorzás 
kétjegyű szorzóval, 
az egyesekkel kezdve 

Önálló munka:  
Munkafüzet 64. 
oldal feladatai 
(Szorzás kétjegyűvel 
gyakorlása) 

Önálló munka: 
Gyakorlófüzet 46. 
o. 2., 3. 
(az előbb tanultak 
gyakorlása) 

3. 

Önálló munka: 
Feladatlap 
(Eszközök 2.) 

Önálló munka: 
Feladatlap 
(Eszközök 3.) 

Velem a hátsó 
asztalnál 
Tananyag: Szorzás 
kétjegyű szorzóval, a 
tízesekkel kezdve 

Önálló munka: 
Feladatlap 
(Eszközök 4.) 

4. 

Velem a hátsó 
asztalnál 
Tananyag: 
Kétjegyűvel való 
szorzás előkészítése 

Időkitöltő Önálló munka: 
Feladatlap 
(Eszközök 5.) 

Időkitöltő 
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* (4) ** (2) *** (3) **** (1) 

5. Időkitöltő Időkitöltő 

 
A kiscsoportos munka leírása (Velem címszó alatt, a hátsó asztalnál egy-egy réteggel): 
 

**** -os réteg:  
1. Először elvégzünk egy-két szorzást kétjegyű szorzóval, az egyesekkel kezdve a 

műveletvégzést közösen. 
2. Következő lépés 4-5 olyan kétjegyűvel való szorzás elvégzése, ahol a szorzóban az 

egyesek helyén 1 szerepel. 
3. Várható, hogy a gyerekeknek feltűnik, hogy az egyesekkel való szorzáskor mindig a 

szorzandót írjuk le még egyszer. 
4. Megkérdezem, van-e ötletük, javaslatuk? Várhatóan lesz, aki javasolja, hogy ne írjuk le 

még egyszer ugyanazt a számot. 
5. Megbeszéljük, hogy ez remek ötlet, ebben az esetben a szorzandót ne húzzuk alá 

(hiszen egyenlőségjelet helyettesít), és nagyon figyeljünk a tízesekkel való szorzás 
elhelyezésére, a helyi értékekre, az összeadásra. 

6. Elvégzünk 1-2 szorzást az új módszerrel az előző feladatok közül, ezzel bizonyítjuk, 
hogy a szorzat minden esetben megegyezik az előbbi módszerrel végzettel. 

7. 1-2 újabb művelet közös elvégzése, az előbb tanultak gyakorlására.  
8. 1-2 további azonos típusú szorzás önállóan, ahol megfigyelhetjük, minden tanulónk jól 

érti-e az elhangzottakat. Majd a helyükre küldöm őket, ahol folytatják a táblán 
megjelölt önálló feladatokat. 
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** -os réteg:  
1. Átvesszük, amit az előkészítés folyamán tanultunk, például: 345 × 12 = 345 × 2 + 345 × 

10; 678 × 30 = (678 × 3) × 10 
2. De mit tegyünk, ha a feladat 278 × 68 ? Ez az előző módszerrel nehéz, és sok 

hibalehetőség rejlik benne.  
3. Új módszert tanulunk az előző konkrét feladat segítségével. Először az egyesekkel, majd 

a tízesekkel szorzunk. Egyjegyűvel már tudunk szorozni, ezt kihasználva az egyesekkel el 
tudjuk végezni a szorzást. 

4. Amikor a tízesekre kerül sor, megállapítjuk, amit már az előkészítés során tapasztaltunk, 
hogy amikor kerek tízesekkel szorzunk, az eredmény a helyiérték-táblázatban „eggyel 
odébb csúszik”, azaz az egyesekből tízesek, a tízesekből százasok stb. lesznek. 

5. A szorzásba berajzolom a helyiérték-táblázatot a könnyebb érthetőség kedvéért, és az 
egyesek helyére beírjuk a 0-t (a tízzel való szorzás miatt). 

 
E sz t e    
 2 7 8 · 6 8 

2 2 2 4    
   0    

 
6. Elvégezzük közösen a tízesekkel való szorzást is, majd az eredményt összeadjuk, ahogy 

az előkészítés során már megállapítottuk, megtanultuk. 
7. Még 2-3 feladatot elvégzünk közösen. 
8. 1-2 további azonos típusú szorzás önállóan, ahol megfigyelhetjük, minden tanulónk jól 

érti-e az elhangzottakat. Majd a helyükre küldöm őket, ahol folytatják a táblán 
megjelölt önálló feladatokat. 
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*** -os réteg: 
1. 2-3 szorzás kétjegyűvel, egyesekkel kezdve közösen. Ekkor meggyőződhetünk, a gyerekek 

jól értik az eddig tanultakat. 
2. 1-2 olyan művelet végzése, amilyet az előkészítés során csináltunk, például: 45 × 34 = 45 × 4 

+ 45 × 30;  
– majd 45 × 34 = 45 × 30 + 45 × 4. Annak megfigyelése, hogy az eredmény egyenlő. 
– Ezt alátámaszthatjuk még azzal is, hogy felelevenítjük a szorzás értelmezését (azonos 

tagú összeadás), és megbeszéljük újra, hogy az összeadandók csoportosíthatók. 
3. „Vajon lehet-e írásbeli szorzáskor is, hogy nem az egyesekkel kezdjük a műveletvégzést?” 
4. Várhatóan igen lesz a válasz.  
5. Egy szorzást végzünk közösen a tízesekkel kezdve. Megállapítjuk, hogy ilyenkor az 

előzőekben tanultak szerint a helyi értékek hogyan alakulnak, és az egyesek helyére rögtön 
beírjuk a 0-t. Majd folytatjuk a műveletvégzést közösen. 

6. 2-3 szorzás közös elvégzése tízesekkel kezdve. 
7. 1-2 további azonos típusú szorzás önállóan, ahol megfigyelhetjük, minden tanulónk jól 

érti-e az elhangzottakat. Majd a helyükre küldöm őket, ahol folytatják a táblán megjelölt 
önálló feladatokat. 

* -os réteg:  
1. A szorzótábla gyakorlása szóban: gyors kérdések – gyors válaszok papírgombócot, 

babzsákot dobálva, mint a „Dobj egy kérdést!” játéknál. 
2. Utolsóként felteszem a 39 × 23 kérdést. Várhatóan nem fogják tudni. Ezt fogjuk most 

kitalálni. 
3. Mit is jelent ez a művelet? – Azt, hogy a 39-et 23-szor szeretném összeadni. 
4. Hogyan lehetne ezt könnyebben megtenni? – Csoportosítsuk az összeadandókat 10-

esével, így 2 tízes csoport lesz, és marad még 39 × 3. 
5. Tehát: 39 × 23 = 39 × 10 + 39 × 10 + 39 × 3 = 39 × 20 + 39 × 3 
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6. 1-2 hasonló típusú feladatot gondoljunk végig. 
7. 3-4 feladatot közösen csináljunk meg, kihagyva az összeadással való magyarázatot, csak 

a szorzás folyamatát. 
8. 1-2 további azonos típusú szorzás önállóan, ahol megfigyelhetjük, minden tanulónk jól 

érti-e az elhangzottakat. Majd a helyükre küldöm őket, ahol folytatják a táblán 
megjelölt önálló feladatokat. 

Önellenőrzés 

A gyerekek az önálló munka elvégzése után ellenőrzik saját munkájukat. 

Időkitöltő 

A gyerekek szabadon választhatnak az előkészített feladatkártyák közül.  

A feladatkártyákon (kb. 25–30 db) a kétjegyűvel való szorzás megtanulásának menetét követő, egyre nehezedő feladatok találhatók. (Háromjegyű 

szorzása egyjegyűvel, háromjegyű szorzása kerek tízesekkel, háromjegyű szorzása 10 és 20 közötti szorzóval, háromjegyű szorzása kétjegyűvel egyesekkel 

kezdve, háromjegyű szorzása kétjegyűvel tízesekkel kezdve, háromjegyű szorzása kétjegyűvel – 1 az egyesek helyén, háromjegyű szorzása kétjegyűvel – 1 

a tízesek helyén) 

Ellenőrzés, értékelés 
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D4 melléklet- A többszörös intelligencia kérdőíve 

Ennek a kérdőívnek a kitöltése segítségére lesz abban, hogy önmaga intelligenciaterületeit feltérképezze. Nincs jó vagy rossz válasz. Kérjük, úgy töltse ki a 

rovatokat, hogy azzal a legpontosabban jellemezze önmagát! Jelölje a sorszámok előtt, amelyik állítási igaznak érzi magára vonatkozóan! 

___    1. Jó az egyensúlyérzéke, kis- és nagymozgásos készsége és ennek pontossága a fizikai feladatokban. 

___    2. Nagyon érdekli a matek. 

___    3. Jól emlékszik dallamokra. 

___    4. Rendkívül jól megfigyeli környezetét. 

___    5. Szeret térképeket, grafikonokat, táblázatokat készíteni, és szereti rendezni információit. 

___    6. Szeret történeteket mesélni, beszédbe elegyedni, tárgyalásba bocsátkozni. 

___    7. Kérdezősködik a tisztesség felől; nagyon érdekli, mi a jó és rossz, az igazságos és igazságtalan. 

___    8. Érdeklődik megfigyeléseinek tárgyai iránt. 

___    9. Legjobban egyedül szeret dolgozni; önálló. 

___ 10. Jártas a mechanikában, könnyen szétszed és összerak szerkezeteket. 

___ 11. Könnyen és helyesen ír. 

___ 12. Kiegyensúlyozott, jól osztja be az idejét. 

___ 13. Rendelkezik vezetői képességekkel; tudja befolyásolni mások véleményét és tetteit. 

___ 14. Könnyen old meg matematikai feladatokat fejben. 
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___ 15. Rendkívül jól beszél, világosan fejti ki gondolatait. 

___ 16. Jól játszik hangszeren és/vagy jó az énekhangja. 

___ 17. Szereti a logikai rejtvényeket és fejtörőket. 

___ 18. Érti az elvont fogalmakat. 

___ 19. Szereti a mozgást és tevékenységet. 

___ 20. Pontosan és könnyedén rajzol és készít vázlatokat. 

___ 21. Vokális vagy hangszeres zenét improvizál és/vagy zenét szerez. 

___ 22. Könnyen felismeri a megváltozott körülményeket, azokhoz jól alkalmazkodik; rugalmas. 

___ 23. Gyorsan és könnyen sajátít el fizikai készségeket. 

___ 24. Izgatja és leköti a számítógép; könnyen használja, nem egyszerűen csak játékszerként. 

___ 25. Fogékony mások érzései, gondolatai és indítékai iránt. 

___ 26. Szereti, ha a dolgok rendben vannak és logikusak. 

____ 27. A józan ész jellemzi; megérti, hogyan működnek a rendszerek, és saját előnyére tudja használni őket. 

____ 28. Szereti eljátszani, amiről szó van, parodizál, jó érzéke van a színjátszáshoz és a dramatizáláshoz. 

____ 29. Könnyen megjegyez neveket, helyeket, évszámokat és egyéb tényeket. 

____ 30. Sikeresen utánozza mások mozdulatait és stílusát. 

____ 31. Szereti gondolatait vizuálisan megjeleníteni. 



 
K-2008-TÁMOP-3.1.1-08/1 
TÁMOP-3.1.1-08/1-2008-0002 

Differenciálás 
Expanzió Humán Tanácsadó 

Teljesítési dokumentáció 
 

 
 

PROJEKT MEGNEVEZÉSE: 21. SZÁZADI KÖZOKTATÁS - FEJLESZTÉS, KOORDINÁCIÓ (TÁMOP - 3.1.1.-08/1-2008-0002) 
FŐKEDVEZMÉNYEZETT: EDUCATIO TÁRSADALMI SZOLGÁLTATÓ NONPROFIT KFT. 

A PROJEKT AZ EURÓPAI UNIÓ TÁMOGATÁSÁVAL, AZ EURÓPAI SZOCIÁLIS ALAP, AZ EURÓPAI REGIONÁLIS FEJLESZTÉSI ALAP 
ÉS A MAGYAR ÁLLAM TÁRSFINANSZÍROZÁSÁVAL VALÓSUL MEG. 

56

____ 32. Kitűnik a sportban vagy más fizikai tevékenységben (tánc, harci játékok, kreatív mozgás stb.). 

____ 33. Könnyen felismer, kategorizál és osztályoz tárgyakat, információt, gondolatokat. 

____ 34. Szeret másokkal együtt dolgozni és tanulni. 

____ 35. Szereti a szójátékokat, rejtvényeket, keresztrejtvényt, a versbe rejtett szöveget (az akrosztikont). 

____ 36. Érti az okot és okozatot, és hogy a tetteknek következményei vannak. 

____  37. Erős az akarata. 

____ 38. Erősen érdeklődik a zene iránt. 

____ 39. Pontosan határoz meg és fejez ki érzelmeket. 

____ 40. Könnyen és magabiztosan érintkezik másokkal. 

____ 41. Legjobban látás és megfigyelés révén tanul; információit képekben idézi fel. 

____ 42. Elégedett a maga egyéniségével, tekintet nélkül kortársai véleményére. 

____ 43. Gondolatait és ötleteit könnyen közvetíti írásban. 

____ 44. Érdekli a természet, érzékenyen viszonyul hozzá. 

____ 45. Kortársaihoz képest gazdag a szókincse. 

____ 46. Szeret különböző témákról olvasni, utánajár annak, ami érdekli. 

____  47. Megszállottja a számoknak és a statisztikának (például sporteredményeknek); 

               kiválóan emlékezik az ilyen adatokra. 
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____ 48. Képes másokat megszervezni és mozgósítani. 

____ 49. Jó a ritmusérzéke mozgásban és beszédben. 

____ 50. Élvezi a kirakós játékokat és a vizuális feladatokat.  

____ 51. Igen öntudatos, van önbecsülése. 

____ 52. Gyakran énekel, dúdol. .  

____ 53. Reflektál helyzetekre, eltűnődik rajtuk. .  

____ 54. Inkább tevékenyen foglalkozik egy-egy témával, mint egyszerűen csak hall vagy olvas róla. 

____ 55. Szereti a sakkot és más stratégiai játékokat. .  

____ 56. Világosan felméri és megérti saját erősségeit és korlátait. .  

____ 57. Szeret modellezni, kedveli a háromdimenziós alakzatokat (például LEGO-építmények). 

____ 58. Könnyen barátkozik. 
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D5 melléklet - Táblázat az összesítéshez  

A többszörös intelligencia megnyilvánulásai 
 

Verbális/
nyevi 

 
VNY 

Logikai/ 
matemati

kai 
LM 

Testi/ 
kinesztézi

ás 
TK 

Vizuális/ 
térbeli 

VT 

Zenei 
 

Z 

Intraper-
szonális 

 
IA 

Interper-
szonális 

 
IE 

Praktikus 
 

P 
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D6 melléklet - Mi a differenciálás? 

 

A differenciálás azt jelenti, hogy azzal a céllal választjuk meg a tanítás sebességét, szintjét vagy jellegét, hogy megfeleljen a diákok egyéni 

szükségleteinek, stílusának és érdeklődésének. A differenciálás sajátos módon veszi figyelembe a diákok fejlődését a tanulás folyamatában — azt, amit 

már tudnak, és amit még meg kell tanulniuk. Figyelembe veszi legmegfelelőbb tanulási módszereiket, és alkalmat ad nekik arra, hogy mutassák be tudásukat 

erősségeikre és érdeklődésükre építve. Alkalmazhatunk differenciálást ott, ahol van kötelező érvényű helyi tanterv vagy állami előírásrendszer, és ott is, ahol a 

tanulási követelmények teljesítését alapké-pességi vizsgák vagy a vizsgázók teljesítménye alapján értékelik. 

A differenciált tanítás: 

Szigorú. Próbára tévő oktatást nyújtunk, így motiváljuk a diákokat arra, hogy erőfeszítéseket tegyenek. Tudatosítjuk az egyéni különbségeket, és olyan 

tanulási célokat tűzünk ki, amelyek a diák egyéni képességein alapulnak. Nem állítjuk a lécet olyan alacsonyra, hogy a diáknak ne kelljen a legjobb képességei 

szerint nekifutnia, sem olyan magasra, hogy leverje a lécet és vesztesnek érezze magát. 

Tárgyszerű. A lényegi tanulásra összpontosít, nem fut „mellékvágányra", nem fordul zsákutcába. A differenciálás nem azt jelenti, hogy többet adunk 

ugyanabból (pl. több feladatot adunk ahelyett, hogy motiválóbb feladatot adnánk); a differenciálás nem szórakoztató tevékenység a diák számára, aminek semmi 

köze az érdemi tanuláshoz. Ezek üresjáratok és zsákutcák. A differenciálás a tanulás lényegére összpontosít. 

Rugalmas és változatos. Ahol csak lehetséges, a diákok választják meg, hogyan akarnak tanulni és hogyan kívánnak számot adni arról, amit 

tanultak. Lehetőséget kaphatnak arra, hogy kiválasszák azokat a témákat, amelyekkel elmélyültebben akarnak foglalkozni. Azt is eldönthetik, hogy önállóan, 

társsal vagy csoportban akarnak dolgozni. A differenciálással a tanárok számos különböző tanítási stratégiát alkalmaznak. A diákok nem kapnak 

„egyenruhát". 
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Összetett. A tanár nem siklik végig a fogalmak hullámai fölött. Ehelyett gondolkodásra ösztönzi diákjait, és tevékenyen bevonja őket a munkába, ez ma-

gával hozza az elmélyülést és látókörük tágulását. 

Larry Kimmer negyedikes diákjai szintén a matematikai grafikonokkal foglalkoznak. Figyelembe véve, hogy a grafikonokkal a harmadik évfolyamon kezd-

tek foglalkozni, először is tudáspróba segítségével kiderítette, mire emlékeznek az adatgyűjtésről és grafikonról. A tudáspróbában három diák ért el több 

mint 85 százalékos eredményt. Tízen értek el 85 százalékot néhány, de nem mindegyik feladatban. Tizenegynek a teljesítményéből derült ki, hogy az adatok 

elemzésében és ábrázolásában egyaránt további gyakorlásra van szükségük. 

Erre alapozva Larry eltervezte, hogy tovább tanítja azt a tizenegy diákot, akiknek ismétlésre és gyakorlásra van szüksége. Amikor elérték e téren a jártasság 

megfelelő szintjét, megkérte őket, hogy szerkesszenek grafikonokat az általa megadottak ábrázolására. A többi tizenhárom diák számára a tevékenységek bő 

kínálatát biztosította. A három legjobban „végzett" azonnal hozzáfogott a kínálat szerinti munkához, választott magának a tevékenységek közül olyat, 

amelyben megmutathatta, miként képes alkalmazni tudását, vagy miként tud eredeti projektet alkotni adatok összegyűjtésében és ábrázolásában. Az a tíz 

diák, aki jártas volt néhány, de nem minden folyamatban, részt vett a további tanításban, vagy önállóan dolgozott. Csatlakoztak a többiekhez, majd 

kiváltak és önállóan dolgoztak, aztán újra csatlakoztak. Larry ellátta őket feladatokkal, tevékenységükhöz munkalapokat készített a szükséges 

iránymutatásokkal és meghatározta a teljesítés kritériumait. 

Mary Fuentes tizedik évfolyamos diákjai Shakespeare tragédiáinak elemeivel foglalkoznak, és a Romeo és Júliát olvassák. A közös beszélgetések és egyéni munkák 

alapján Mary megállapította, hogy diákjainak kétharmada megérti és felismeri a Shakespeare-dráma elemeit. A maradék harmadnak a megértéssel és a 

felismeréssel egyaránt nehézségei vannak. Ennek megfelelően ma Mary három csoportra osztja diákjait azzal a feladattal, hogy készítsenek posztereket a ta-

nultakról. Az A csoport tagjainak közvetlen instrukciókra van szükségük. Először velük dolgozik, majd feladatul adja, hogy poszterükön minden elemet kre-

atív, szemléletes módon ábrázoljanak. A B és a C csoport tisztában van az elemekkel és képes azokra példákat találni a darabban. Úgy fogják alkalmazni és 

továbbfejleszteni tudásukat, hogy megnézik, találnak-e hasonló elemeket kortárs darabokban. Posztereik példákat fognak tartalmazni korábban olvasott 

darabok elemeire. Ezek a csoportok is kreatív és szemléletes módon ábrázolják majd mondandójukat. 
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Minden csoportnak van vezetője, van táblázata a minőségi követelményekkel a poszter értékeléshez, valamint van jól felszerelt munkahelye. Amint a 

diákok elfoglalják kijelölt helyüket, Mary csatlakozik az A csoporthoz. Amikor az A csoport már önállóan halad, átmegy a B, majd a C csoporthoz, hogy 

ellenőrizze a csoportok haladását, és válaszoljon kérdéseikre. 

 

Differenciálás: nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony 

Larry Kimmer (negyedik évfolyam) és Mary Fuentes (tizedik évfolyam) tevékenysége a differenciálást példázza. Diákjaik tanulási szükségleteire alapozva 

mindkét tanár megtalálta annak a módját, hogy több segítségben részesítse az arra rászorulókat anélkül, hogy visszatartanák azokat, akik haladhatnak tovább. 

Larry csak azoknak a diákoknak tanította újra a grafikont, akikről előzetes értékelés alapján kiderült, hogy több gyakorlásra van szükségük. A továbbhaladni 

kész diákokat a „kihívási szintek" különböző tevékenységeinek kínálatával látta el. Mary hasonlóképpen újra átvétette az anyagot az erre rászorulókkal, és 

érdekes projektet kínált nekik, amelyben bizonyíthatták tudásukat. A továbbhaladásra kész diákoknak nehezebb tevékenységet tervezett, amelyben tudásukat 

tudták alkalmazni és továbbfejleszteni. Mary arra kérte diákjait, hogy a tanultakat szemléletes, alkotó módon adják át a többieknek, ellentétben a tipikus 

irodalmi beszámolóval, amelynek fókuszában az olvasás, írás és/vagy a beszéd áll. A poszterek lehetőséget adtak Mary számára, hogy azokat a diákokat is 

bevonja, akik inkább térlátásban és nem verbális téren erősebbek. 

A differenciáló tanítás a diákok szükségleteinek gondos diagnózisát, és erre épített tevékenységtervezést jelent. A heterogén osztályokról megállapítható, 

hogy „nem mindenkinek áll jól ugyanaz a zubbony". 
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D7 melléklet - Mi az, amit differenciálunk? -1. 

A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét: tartalom, folyamat, produktum. 

Tartalom 

A tartalom az, „amit" megtanítunk — műveltségi területek, fogalmak vagy témák, amelyekkel megismertetjük a diákokat. A tantervi tartalmat rendszerint az is-

kola vagy a település(ek) határozza meg, és gyakran országos irányelveket tükröz. 

A tartalom differenciálása vagy a leglényegesebb fogalmak, eljárások és képességek szerint történik, vagy úgy, hogy a tanulás összetettségét növeljük. Né-

melyik diáknak több tanulásra és gyakorlásra van szüksége, némelyiknek kevesebbre. A korán érő vagy gyors felfogású diákok számára elhagyhatunk tartalmi 

elemeket vagy felgyorsíthatjuk azok bemutatását. 

Differenciálhatunk a tartalomban, ha a) előzetesen felmérjük a diákok tudását és jártasságait, majd az azoknak megfelelő feladatokkal látjuk el őket, b) vá-

lasztékot kínálunk a diákoknak, hogy némely témát elmélyültebben dolgozhassanak fel; c) a mindenkori értelmi szintjüknek megfelelő „kezdő" vagy 

„haladó" forrásokat biztosítunk számukra. 

Mondjuk például, hogy a történelmi regényekkel foglalkozunk, és minden diák azt a feladatot kapja, hogy válasszon ki egy regényt, és írja le annak jellem-

ző vonásait. A tartalmi differenciálás abban áll, hogy tükrözi az olvasásban meglévő eltérő szinteket, így minden diák a maga szintjén választhat. Kitehetünk 

a diákok elé néhány kupac könyvet, és az egyes diákokat a nekik megfelelő könyvekhez irányíthatjuk. 

Képezhetünk tartalmi differenciálást úgy is, hogy forrásműveket válogatunk egy tantervi témához, amelyek között van alapvető és bevezető jellegű éppúgy, 

mint bonyolultabb, kifinomultabb, részletezőbb vagy elmélyültebb. Adhatunk speciális forrásmunkát néhány diáknak meglévő tudása és a témában való 

kiemelkedő jártassága okán. 
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D8 melléklet - Mi az, amit differenciálunk? – 2. 

A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét: tartalom, folyamat, produktum. 

A folyamat 

A folyamat az, ahogyan tanítunk. A differenciálás során módszereink a diákok tanulási stílusához, hajlamaihoz alkalmazkodnak. Módosíthatjuk a folyamatot úgy, 

hogy összetettebb és elvontabb feladatokat adunk, hogy kritikai és kreatív gondolkodásra késztetjük diákjainkat, vagy növeljük tanulási módjaik változatosságát. 

Például osztályunk azon dolgozik, hogy összehasonlítsa a Hamupipőke különböző kultúrákban kialakult két változatát. Miután eldöntöttük, hogy a (fön-

tebb vázolt) tanulási stílusok alapján jelöljük ki a feladatokat, vizuális, auditív és kinesztéziás csoportra osztjuk diákjainkat. A vizuális úton tanulók lerajzol-

ják a két történet hasonló és eltérő elemeit. A hallás után tanulók megbeszélik a két változat egyezéseit, eltéréseit, és felkészülnek eredményeik szóbeli előadásá-

ra. A kineszteziás diákok félperces jeleneteket terveznek meg és adnak majd elő a két változat hasonlóságainak és eltéréseinek bemutatásával. A foglalkozás 

végén a csoportok összevetik gondolataikat. 

 

D9 melléklet - Mi az, amit differenciálunk? – 3. 

A differenciálás jellemzően foglalja magában a következő területek valamelyikét vagy mindegyikét: tartalom, folyamat, produktum. 

A produktum 

A produktum a tanulás eredménye. Lehet valami kézzelfogható, mint például egy beszámoló, egy rajz vagy egy modell; lehet verbális, vagyis párbeszéd, beszélgetés 

vagy vita; lehet cselekvés, például paródia, szimulált bírósági tárgyalás vagy tánc. A produktum megmutatja, mi az, amit a diákok elsajátítottak és képesek 

alkalmazni. A diákok tudásukat használat közben mutatják meg, és új gondolatokat, ötleteket is hozhatnak. 
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Bloom és Gardner munkája segítségünkre van abban, hogy diákjainkat nehezebb feladatok elé állítva sokféleképpen, sajátságosan mutassák meg azt, amit tanul-

tak. A produktum akkor differenciált, ha olyan elemekre épül, amelyek számos különböző módon tükrözik a tanultakat, és ha a diákok projektkínálatból 

választhatnak. Megkérhetjük a diákot arra, hogy tanulási erősségének megfelelő módon mutassa be tudását (pl. egy kiemelkedő zenei tehetségű diák dalt szerez), 

vagy arra, hogy olyan területen szerepeljen, ahol nem kiemelkedő (pl. egy alapos verbális/nyelvi tudású diák térbeli produktumot, modellt vagy kollázst készít). 

Legyenek a produktumok is differenciáltak, ezzel bátorítva a diákokat arra, hogy vállalják a feladatot, az önálló gondolkodást, vagy válasszák tudásuk 

bemutatásának egyéni módját. 
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D10 melléklet - Mi az, amit differenciálunk? - táblázat 

 
Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) 

Mit jelent? 

   

Mi szerint? 
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Mit? Tartalom Folyamat Eredmény (produktum) 

Miért? 

   

Hogyan? 
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D11 melléklet - Anyagok a motiváció szintjeihez 

A.  Meghatározás – felvágva, összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak 
 

A gondolkodás legkevésbé összetett fajtája, amikor a 
diákoknak előzőleg megtanult tényeket és 
információkat kell fölidézniük.  
 

Ezen a szinten a diákoknak az a feladata, hogy 
megmutassák, mennyire értik a tanultakat.  
 

Ez a gondolkodási szint arra ösztönzi a diákokat, 
hogy elkészítsenek valamit, amiről előzőleg tanultak.  
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Amikor diákjainknak az a feladata, hogy bontsanak 
részekre egy gondolatot és azt vizsgálják meg kritikusan, 
akkor ezt a gondolkodást várjuk tőlük.  
 

Ez a gondolkodási szint azt jelenti, hogy bizonyos 
ismertetőjelek, kritériumok alapján meghatározzuk 
valaminek az értékét vagy azt, hogy mennyire értékes, 
becses valami. Általában elemzés előzi meg: hiszen 
valaminek a megítéléséhez részletesen meg kell 
ismernünk annak jellemzőit.  
 

Ez a gondolkodási szint azt jelenti, hogy új vagy más 
módon állítunk össze valamit, vagyis nem megújítunk, 
hanem újraalkotunk. Ez kreatív gondolkodást kíván. 
Különböztessük meg ezt a szintet az alkalmazástól!  
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B. – Tevékenység, állapot – felvágva, összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak 
 

Alkosd meg! Használd! 

Ítéld meg! Értsd meg! 

Vizsgáld meg! Ismerd, tudd! 
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C. Tevékenységek – felvágva, összekeverve adjuk oda csoportonként egy-egy diáknak 
 

rendezz, feltételezz, ábrázolj, 
fogalmazz, alkoss, találj ki, 
fejlessz, részletezz, gyárts, 
alakítsd át! 

ítéld meg, becsüld fel, igazold, 
állapítsd meg, sorold be, 
határozd meg, válaszd szét, 
értékeld, válogass, becsüld fel, 
mondd meg a hatását! 

hasonlítsd össze, állítsd 
ellentétbe, osztályozz, bírálj, 
oldj meg, vezesd le, vizsgálj 
meg, különböztess meg, 
értékelj, tapasztalj, kérdezz, 
járj utána, csoportosítsd, 
következtess! 

mutasd be, szerkeszd meg, 
jegyezd fel, ábrázold, 
módosíts, újíts, magyarázz, adj 
elő, dramatizálj, gyakorolj, 
szervezz, fordíts, kezelj, 
változtass, alkalmazz, kutass, 
számíts, működtess, 
modellezz, rendezz, mutass 
be, teljesíts, következtess, 
egészíts ki, sorolj/építs be! 

helyezz el, magyarázz meg, 
összegezz, azonosíts, írj le, 
jelents, beszéld meg, tekints át, 
részletezz, fogalmazz át, 
mutass meg, körvonalazz, írd 
újra! 

mondd el, határozd meg, 
sorold be, idézd, jegyezd meg, 
ismételd, találj rá, jegyezd fel, 
töltsd ki, viszonyítsd! 
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D12 melléklet -  Konkrét tevékenységek  

 
A tevékenységenkénti cédulákból 2-2 jut minden csoporttagnak 
 
Téma: Az óceáni bioszféra – a tananyag feldolgozásához (a gondolkodás különböző szintjeit igénylő) megadott tevékenységek  
 
 
 

Gyűjts össze annyi óceánban élő állatot és 
növényt, amennyit csak tudsz! (1)  

Tervezz új óceáni állatot, amely a létező állatok 
legalább három jellemzőjével rendelkezik! Írd 
le minden jellemzőjét, kifejtve, hogy miért 
választottad azt! Rajzold is meg az állatokat! (2)  

Poszteren vagy diagramon mutassátok be, 
hogyan alkalmazkodnak bizonyos állatok az 
árapályhoz! (3)  

Határozd meg az élet előnyös és hátrányos 
feltételeit a parton és a szárazföldön! 
Szerepjátékkal próbáljátok meggyőzni a 
többieket álláspontotokról! (4)  
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Határozzátok meg a szárazföldi és a tengeri 
emlősök közös jellemzőit! Magyarázzátok meg, 
hogyan alkalmazkodtak a fajok 
környezetükhöz! Írjátok le következtetéseitek 
összefoglalását! (5)  

Készítsetek közösen olyan összerakható rajzot, 
amely életnagyságban ábrázol legalább öt 
tengeri állatot! Mutassátok meg és beszéljétek 
meg a méretbeli eltéréseket! (6)  

Vizsgáljátok meg a szárazföld és a tenger 
földrajzi hasonlóságait és különbségeit! 
Mutassátok be az eredményt Venn-diagrammal! 
(7)  

Költs szöveget egy tengeri dalhoz, vagy egy 
tengeri kalandról, vagy alkoss rapet a tengeri 
élet bemutatására! (8)  

Gyűjts adatokat arról, mi fenyegeti legalább 
három óceáni állatfaj élőhelyét! Határozd meg 
a folyamatokat és emeld ki, mit kell tennünk az 
óceánok életének megóvásáért! (9)  

Készíts térképet, amely megmutatja az óceánok 
és a tavak közötti különbségeket az ízek, 
szagok, hangok és megjelenési formák szerint! 
(10)  

Csoportban ábrázoljátok papírkivágásokból 
készült faliképen azokat az állatokat és 
növényeket, amelyek az óceán különböző 
mélységeiben élnek. (11)  

Írd le röviden álláspontodat és érzéseidet az 
óceánt érő környezeti hatásokról, például az 
olajszennyezésről és a partmenti olajkutak 
fúrásáról! (12)  
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D13 melléklet -  Az intelligenciaterületek Gardner-féle leírása  

Hogyan gondolkodunk és tanulunk? 

Mondjad! A verbális/nyelvi téren fejlettebb diákok könnyedén értik meg a szóbeli és az írott nyelvet. Leginkább beszéd és írás révén kommunikálnak 

másokkal. Gyakran szeretnek olvasni. Legjobban nyelvi közvetítéssel tanulnak: figyelnek, beszélnek, olvasnak, vitatkoznak és írnak. 

Számold ki! A logikai/matematikai téren fejlett diákok mindenféle számot szeretnek — elsősorban a matematikait, de a természetismerettel, 

társadalomismerettel és a nyelvvel kapcsolatban álló számokat is. A tengeri állatok számaránya bármely élővilágon belül, az Egyesült Államok népességének 

növekedése a legutóbbi népszámlálás óta, az, hogy az amerikaiak hány órát töltenek tévézéssel: ezek mind megragadják a figyelmüket. A logikai/matematikai 

észjárású tanulók fogalmi gondolkodása fejlett, képesek törvényszerűségek megállapítására. Szeretik a problémamegoldást és az ok- okozati összefüggéseket. 

Legjobban számok és elemzés révén tanulnak. 

Ábrázold! A vizuális/térbeli intelligenciában fejlett diákok árnyalt belső képeket alkotnak, ezek segítségével tanulnak és idézik fel a tanultakat. Legjobban úgy 

tanulnak, ha van lehetőségük az anyag vizuális bemutatására (vagyis grafikus ábrázolással, rajzolva, honlapon és diagramokon). 

Mozogd el! A testi/kinesztéziás úton tanulók legszívesebben mozgással fejezik ki magukat. Nagy izomerővel és/vagy finom motorikus képességekkel 

rendelkeznek, igényük, hogy megérintsék/megcsinálják a tárgyakat. A leghatékonyabban praktikus tevékenységeken és mozgáson keresztül tanulnak. 

Zümmögd el! A zenei beállítottságú diákok a hangmagasságra, ritmusra, hangszínre és zenei formákra fogékonyak. Élvezik az éneklést, rapelést és a 

hangszeres játékokat. Függetlenül attól, hogy van-e zenei tehetségük, erősen hat rájuk a zene. Legjobban úgy tanulnak, ha a tanulás kapcsolatban áll ritmus- 

és dallamérzékükkel. 
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Vezesd! Az interperszonális típusú diákok „emberközpontúak". Gyakran erős hatással vannak másokra, szervezők és kommunikátorok. Általában jól 

kijönnek másokkal. Közülük sokan együttérzők és intuitívek. Az interperszonális diák vezetői képességét diáktanácstagként vagy szervezőként 

hasznosíthatja. Van, aki hajlamos a dolgok (ügyek) „felpörgetésére". Az interperszonális hajlamú diák örömmel dolgozik vagy játszik együtt másokkal. 

Reflektálj! Az intraperszonális diákok meggondoltak és reflektálók. Közelről vizsgálják meg az eszméket, gondolatokat, témákat és lehetőségeket. Tisztában 

vannak önmagukkal és érzelmeikkel. Szeretik független módon maguk kitűzni a céljaikat. Akkor tanulnak a legjobban, ha mások elfogadják véleményüket, 

azt meg is hallgatják, míg ők egyedül dolgozhatnak. 

Kutass! A praktikus/tudományos beállítódású diákok képessége a dolgok tisztázása, alkalmazása és környezetük felhasználása sikerük, túlélésük érdekében. 

Közülük némelyikre azt mondják, „józan paraszti esze" van. Megfigyelik, hogyan működnek a rendszerek, hatékony alakítói lehetnek a körülményeknek és 

helyzeteknek. Gyakran személyes kötődést éreznek a természet iránt. Úgy tanulnak a legjobban, ha maguk fedezhetik fel a dolgok működését, 

megfigyeléseket végezhetnek és kutathatnak. 

 

D14 melléklet – Tanulási tevékenység rövid leírása 

A tartalom dőlt betűvel van szedve. A folyamathoz tartozó szavak aláhúzva szerepelnek. Az eredmény kövér betűs. 

A többszörös intelligencia feldolgozásához kapcsolódó feladatok rövid leírása: 

1. Mutassák be saját intelligencia profiljukat egy saját címer készítésén keresztül – lehet csoportban is. 

2. Írjanak rapp szöveget egy kiválasztott intelligenciaterület bemutatására. 

3. Minden intelligenciaterülethez próbáljanak meg hozzá illő színt párosítani, készítsenek plakátot az intelligenciaterületekről színkódokkal.  
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4. Mutassák be a különböző intelligenciaterületek jellemzőit, készítsenek villámkártyákat! A kártya egyik felén az intelligenciaterületet kell 

megnevezni, a másik oldalán pedig az adott intelligenciaterület jellemzőit.  

5. Elemezzék, hogy János vitéz melyik intelligenciaterületeken volt erős? Rövid jelenetekkel illusztrálják véleményüket! 

 

Egyéb rövid foglalkozástervek: 

Vizsgáld meg az atombomba II. világháború alatti alkalmazásának körülményeit! Alakítsd ki álláspontodat mellette vagy ellene, majd 

állíts össze érveket a mellette/ellene párbeszédhez! 

Hasonlítsd össze és elemezd a rabszolgaság körülményeit az ókori Görögországban és Rómában, valamint a múlt századi Egyesült Államokban!  Mutasd be 

ismereteidet egy plakáton! 

Írj forgatókönyvet egy mese egyik jelenete alapján, szerezz társakat hozzá és játsszátok el a jelenetet! 

Vizsgáld meg egy regény alakjainak jellemvonásait és a jellemek közötti konfliktusokat! Írj esszét következtetéseidről, és támaszd azokat alá 

érvekkel! 

Készíts ábrát egy ökológiai rendszerről, amely megmutatja a növények, állatok és az élőhelyek kölcsönhatásait! 

Elemezd, hogy egy bizonyos változásnak milyen előnyös és káros hatása lehet egy szervezet élőhelyére! Mutasd be diagramon következtetéseidet! 

Számítsd ki többféle aprósütemény hozzávalóit vaj, csokoládé és dióbél változatos töltelékeivel és vaníliás vagy csokoládés tésztával! Ábrázold a 

lehetséges változatokat táblázatban! 
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D15 melléklet – Értékelő kérdőív 

 

Kedves Hallgató! 

A kérdőív kitöltésével hozzájárul, hogy képet kaphassak arról, Ön a foglalkozást hogyan ítéli meg. Ez fontos tapasztalat számomra, melyet további 

munkám során hasznosítani tudok. 

Kérem, karikázza be a megfelelő válaszokat, és ahol tud, írjon kiegészítő megjegyzést is! 

Köszönettel:  

 

1. Hogy érezte magát a foglalkozáson? 

 

Rosszul Inkább rosszul  Inkább jól Jól      

 

Megj:_______________________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Hatékonynak tartotta-e a foglalkozást? 

Nem  Inkább nem  Inkább igen  Igen 
Megj:________________________________________________________________________________________________________________  
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3. Érti, hogy hogyan kapcsolódik a Bloom taxonómia és a Gardner-féle többszörös intelligencia a differenciáláshoz. 
 
Nem  Inkább nem  Inkább igen  Igen 
 
Megj:________________________________________________________________________________________________________________  
 
4. Fontosnak tartja a differenciálást a tanításban? 
 
Nem  Inkább nem  Inkább igen  Igen 
 
Megj:________________________________________________________________________________________________________________  
 
 
5. Segítséget jelentett-e a foglalkozás ahhoz, hogy tantárgyában differenciált tevékenységeket tudjon tervezni? 
 
Nem  Inkább nem  Inkább igen  Igen 
 
Megj:________________________________________________________________________________________________________________ 

 


