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JUTALMAZÁS ÉS BÜNTETÉS, ÉRTÉKELÉS ÉS VIZSGÁZTATÁS 
 
Szinte minden tettünket követi valamilyen visszacsatolás: hol dicséretet kapunk, hol leszidnak 
vagy éppen megszégyenítenek bennünket a verbális, nonverbális kommunikáció segítségével. 
Az értékelés mindannyiunk számára nagyon fontos, hiszen ennek kapcsán erősítik meg 
cselekedeteinket, vagy kapunk információt arról, hogy másképpen kell tevékenykednünk. Az 
értékelés az egyik legismertebb nevelési és oktatási módszer. A nevelés szempontjából 
értékelésről beszélünk akkor, ha jutalmazunk, elismerünk, vagy büntetünk, elmarasztalunk 
valakit. (Bábosik, 2003) Oktatási módszerként használt pedagógiai értékelés során szervezett 
visszacsatolást, értékmegállapítást adunk a nevelés, oktatás különböző szintjeire, elemeire. 
(Báthory, 1987) Ugyan az értékelés mind nevelési, mind oktatási módszerként áthatja 
pedagógiai tevékenységünket, mégis a pedagógusok gyakran „szükséges rosszként, 
kényszerként, ítélkezésként, kivégzésként, mókuskerékként, foghúzásként élik meg. (Vámos, 
2001/b). Mindezekből kiindulva kijelenthetjük, hogy a pedagógusok általában konfliktusként 
élik meg az értékelés elvégzését, mely magyarázható – többek között – bizonytalan szakmai 
tudásával. Az értékeléssel kapcsolatban számtalan kérdés merülhet fel bennünk nevelői-
oktatói munkánk során:  

 Mikor, miért és hogyan büntessek / jutalmazzak? 
 Milyen hatást fog gyakorolni a büntetés, jutalmazás a gyermekre? 
 Hogyan fegyelmezzek? 
 Miként ellenőrizzem diákjaimat? 
 Hogyan feleltessek, írassak dolgozatot, vizsgáztassak? 
 Milyen szempontok alapján értékeljem diákjaimat?  
 Milyen előnyei és hátrányai vannak az osztályozásnak? 
 Hogyan értékeljek szövegesen? 

Írásunkban ezekre a kérdésekre keressük a választ elméleti modellek és gyakorlati példák 
segítségével.  
 

Jutalmazás és büntetés a nevelés-oktatás folyamatában 
 
A jutalmazás és büntetés problémaköre elválaszthatatlan az érték fogalmától. Amikor 
jutalmazunk, illetve büntetünk, akkor rendszerint az adott szűkebb–tágabb (család, iskola, 
pedagógus) értelemben vett társadalom értékrendjéhez viszonyítunk. A társadalmi normák, 
értékek elérése érdekében alkalmazzuk a jutalmazás és büntetés módszerét.  

A különböző nevelési felfogások eltérő hangsúllyal ugyan, de igen hasonlóan értelmezik a 
jutalmazás-büntetés lényegét, célját. Egységes az álláspont abban, hogy a büntetés és a 
jutalmazás célja a büntető, jutalmazó személy által közvetített értékek megerősítése, az általa 
elvetettek gyengítése. Ez a szemléletmód nagy mértékben alapszik az operáns kondicionálás 
elméletén, ahol az elsődleges és másodlagos megerősítések segítségével történik meg a 
tanulás. Az egyik legismertebb nevelési modell, mely Bábosik István nevéhez fűződik, a 
szokásformálás közvetlen módszerei közé sorolt ösztönzés módszerének alapformájaként 
definiálta az elismerés, elmarasztalás, jutalmazás és büntetés módszerét. A jutalmazás és 
büntetés funkciója a preferált tevékenység- és magatartásformák gyakorlása, a nemkívánatos 
magatartásformák és tevékenységek demotiválása, azaz magatartás- és 
tevékenységszabályozó funkciót töltenek be. (Bábosik, 2003)   
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o Hogyan jutalmazzak? 
 
A jutalmazás nagyon leegyszerűsítve pozitív megerősítést jelenthet attól függően, hogy ki, 
mikor, miért és hogyan adja. Tudatosítanunk kell magunkban, hogy a jutalom nem minden 
esetben tölti be a pozitív megerősítés szerepét, éppen ezért át kell gondolnunk azokat a 
tényezőket, melyek segítségével a jutalmazásunk az egyén tartós ösztönzését elősegítheti: 

 az irányított erősen vágyik a jutalomra,  
 a felajánlott jutalom kielégíti valamilyen szükségletét, mivel ő képtelen önmaga 

megtenni  ezt 
 a jutalomnak nagyobb hatása van, ha nem minden esetben alkalmazzák az elvárt, 

megkívánt cselekvés, viselkedés után, azaz legyünk mértéktartóak 
 ismertessük a gyermekekkel a jutalmazás kritériumait, és ennek alapján dicsérjük, 

jutalmazzuk őket, azaz tudatosak legyünk 
 személyre szabott legyen jutalmazásunk 
 konzekvensek legyünk 

(Fodor, 2000; Zrinszky, 2002) 
Eltérő vélekedés van abban a kérdésben, hogy mikor történjék a jutalmazás: Fodor Gábor 

azt az álláspontot képviseli, hogy a jutalmazásnak közvetlenül a kívánatos viselkedés után kell 
következnie, míg Vajda Zsuzsanna szerint a jutalomnak nagyobb a hatása, ha késleltetik vagy 
nem minden esetben alkalmazzák az elérni kívánt cselekvés után. (Vajda, 1994). 
Tapasztalataink szerint a késleltetett jutalom hatása több tényezőtől függ: egyrészt az 
életkortól: minél kisebb a gyermek, annál inkább célszerűbb a tevékenység utáni azonnali, 
vagy rövid időn belüli jutalmazást választani, míg a nagyobb korosztálynál, ha nem telik el túl 
sok idő a tevékenység és a jutalmazás között, hatékonyan alkalmazhatjuk a késleltetett 
jutalmat. Másrészt igen fontos tényező, hogy mennyi ideig késleltetjük a jutalmat: ügyelni 
kell arra, hogy a sokáig késleltetett jutalomadás során nem biztos, hogy a jutalmazandó 
cselekvést, magatartást erősítjük meg. Itt kell kitérnünk az „előlegezett jutalomra”, melynek 
egyszer-egyszer váratlan adása bizalomjelző, ösztönző hatása van, de rendszeres alkalmazása 
arra kondicionálhatja a gyermeket, hogy erőfeszítés nélkül is számíthat a pozitív 
megerősítésre. Ebből kiindulva egyetérthetünk Zrinszky Lászlóval, aki célravezetőbbnek tartja 
az „indokokat láttató, konzekvens jutalmazási rendszer”.(Zrinszky, 2002, 265.) 

Eddig megnéztük, hogy milyen a hatékony jutalmazás, de érdemes megnézni, hogy 
milyen hibákat követhetünk el a jutalmazás során. Nem megfelelő a jutalmazás a következő 
esetekben: 

 a jutalom nem számít értéknek a jutalmazott számára 
 a jutalom időben túl távoli, elérhetetlennek tűnik,  
 a jutalom máshonnan, egyszerűbben megszerezhető, 
 az elfogadható viselkedés jutalom nélkül marad, 
 a jutalom elérése túl nehéz, megvalósíthatatlannak tűnik, 
 a túl sok jutalmazás a jutalmak devalválódásához vezet, 
 a külső jutalmakkal ugyan lehet növelni a teljesítményt, de károsan hatnak a belső, 

intrinsic motivációra  
 be az egyéni sajátosságokat, így általánossá, sablonossá válhat a 

Termés talmazás formái igen sokfélék lehetnek, a teljesség igénye nélkül ezek 

nem vesszük figyelem
jutalmazás 
zetesen a ju

csoportosítását mutatja be az 1. számú ábra:  
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Nonverbális 
☺ Mosoly ☺ 

Gesztusok  Tekintet 
Külső jutalmak 

  

1. ábra: Jutalom formái 

 
A jutalmazási formáknak három nagy csoportját különböztethetjük meg: nagyon fontos, hogy 
mind a verbális, mind pedig a külső jutalmazás együtt járjon a nonverbális jutalmazási 
formával, ugyanakkor a nonverbális jutalmazás önmagában is igen kedvező hatást tud 
gyakorolni a gyermek motivációjára. Azonban ügyelni kell arra, hogy kongruens, azaz hiteles 
legyen a verbális és a jutalmazás különböző formái, különben a gyermek kognitív 
disszonanciát fog átélni.  

Az iskolában alkalmazott jutalmazási formák fajtáit a pedagógiai program, valamint a 
házirend tartalmazza. Érdemes röviden áttekinteni ezek legkedveltebb formáit: 

 Szóbeli dicséret 
 Írásbeli dicséret, mely lehet osztályfőnöki, szaktanári, igazgatói dicséret rendszerint 

valamilyen (tanulmányi) versenyen elért eredmények alapján, vagy évvégén az egész 
évben tanúsított „példamutató magatartásáért, kiváló tanulmányi eredményéért” 

 Könyvjutalom: leggyakrabban évvégén adományoznak könyvjutalmat 
 Pénzjutalom: mely lehet egyszeri, vagy akár rendszeres ösztöndíj formájában. Az 

utóbbit általában az iskola, a fenntartó, a település alapítványa, civil szervezetek, vagy 
akár az állam finanszírozza 

 Utazási jutalom 
 Kitüntetések: például egy vidéki gimnáziumban a következő kitüntetéseket 

adományozzák a diákoknak évente egyszer: „Az év tanulója”, „Kiemelkedő 
sportteljesítményért”, „Brunszvik Árpád emlékérem” 

Verbális 
Dicséret: Ügyes vagy, mert
Buzdítás, ösztönzés: Csak 
így tovább, jól csináltad …
 

Osztályzat (jegy, 
piros pont, stb.) 
dicséret 
Tárgyi jutalom: 
játék, édesség, stb. 

 

Ha a kommunikáció nem kongruens, akkor a 
gyermek kognitív disszonanciát él át! 
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A jutalmazással kapcsolatban igen fontos problémára hívták fel a figyelmet a 

szociálpszichológusok (Aronson, 2001, Németh, 1997): kutatásokkal igazolták, hogy külső 
jutalommal manipulálni lehet a feladatot végző belső motivációját. Kimutatták, ha valaki 
kevés külső jutalom mellett ténylegesen végrehajt egy nagyon unalmas feladatot, az emiatt 
érzett disszonancia érdekében mindenféle pozitívumokat fognak tulajdonítani a feladatnak, 
így élvezetesebbnek tartja, mintha nagy mennyiségű külső jutalmat kapott volna. Nézzünk 
erre példát a gyakorlatból: 

Juli és Zsolti nyelvet tanulnak. A nyelvtanulás egyik 
legmonotonabb része a szavak tanulása. Azért, hogy 
motiválja kislányát, Juli édesanyja minden jeles szódolgozat 
után vagy csokoládét, vagy játékot vett neki. Ezzel édesanyja 
kialakította kislányában azt, hogy nem azért tanulja a 
szavakat, mert az jó dolog, hanem azért, mert várta a 
jutalmat. Ezzel szemben Zsolti nem kapott rendszeresen, 
nagyobb külső jutalmat jó teljesítményéért, de mégis 
szabadidejében is szívesen tanult szavakat. ? Mi lehet ennek 
a magyarázata?  

Ha a fenti történetet a  szociálpszichológia és a pedagógia szemszögéből megvizsgáljuk, 
akkor a következőkre kell felhívni a figyelmet: megállapítható, hogy a feladat „nagyságához” 
mérten csekély jutalom esetén növekszik a belső motiváció, túljutalmazás esetén pedig 
csökken, mivel a gyermek nem a tudásért belső érdeklődésből tanul, hanem a külső 
jutalomért.. Ebből kiindulva a pedagógiai gyakorlat számára is fontos alapelveket fogalmazott 
meg Aronson a jutalmazással kapcsolatban: 

 Helytelen az a pedagógiai gyakorlat, amely túlságosan nagy jutalmakat osztogat, 
hiszen a túlzott külső jutalmazásra való támaszkodás gátolhatja a feladatmegoldásból 
származó örömszerzés folyamatát. 

 Ha egy tanuló annyi jutalmat kap, amennyi a feladat megoldására ösztönzi, akkor a 
feladatmegoldást jobban fogja élvezni! (Aronson, 2002) 

Érdemes megvizsgálni, hogy a teljesítményre és az önértékelésre milyen hatást 
gyakorolhat a jutalmazás. Megfigyelhető, hogy az adekvát jutalmazási eljárás pozitívan hat a 
teljesítményre, további tanulásra, teljesítményre ösztönözheti a diákot, és az énképe is 
kedvezően alakulhat. A jutalmazás adásánál nem szabad elfeledkeznünk a summálódási 
törvényről, mely azt jelenti, hogy a nevelési folyamatban a jutalmazó- és büntetőeljárások 
élményi hatása összegződik a személyiségben. E törvény szerint a sorozatosan adott 
jutalmazást a gyermek nagy sikerélményként éli meg. 
  

o Hogyan büntessek? 
 
A nevelési-oktatási folyamatban a jutalmazás mellett a büntetés kérdéskörére is ki kell 
térnünk. Tapasztalataink és kutatások zöme felhívja a figyelmet arra, hogy mind a családi 
nevelésen, mind az iskolai életben a büntetés módszere jelen van, gyakran igen kegyetlen 
formában. Ebben a részben azzal fogunk foglalkozni, hogy milyen formái vannak a családi és 
iskolai nevelésen belül, mikor hatékony a büntetés, illetve nem szabad elfeledkezni arról sem, 
hogy a büntetés veszélyeit kiemeljük.  

Amikor büntetünk, akkor azt azzal a céllal tesszük, hogy a nem kívánatos cselekedeteket 
gátoljuk és korlátozzuk. Ebből kiindulva, nézzük meg, hogy mikor hatékony büntetésünk: 
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 megelőzi az elkövetendő cselekményt, vagy akkor lép be, amikor a gyermek még 
éppen csak elkezdené a nem kívánatos tettet. Azaz a büntetés, tiltás, korlátozás a 
legátolni kívánt cselekvéshez kapcsolódjon 

 Intenzív és „megúszhatatlan” a büntetés  
 Megfosztja a megbüntetetett valamitől 
 Elég elrettentő, hogy a nemkívánatos viselkedést megszüntesse, 
 Személyre szabott legyen a büntetés 
 Konzisztens legyen büntetésünk 
 A büntetést adó személyt a gyermek elfogadja, szereti 
 Magyarázattal együtt büntetjük meg a gyermeket 
 A túlzott agresszív büntetés a gyermeknek modellként szolgál, így viselkedésében ő is 

agresszivitást mutat. 

Arra a kérdésre, hogy mikor történjék a büntetés igen egyértelműen állásfoglaltak a 
pszichológusok, pedagógusok: közvetlenül a nem kívánt cselekedetet kövesse a büntetés, 
hiszen az elhalasztott büntetés esetén jóval kisebb az esély, hogy a büntetés hatékony lesz, 
mert – főképpen magyarázat nélkül – nem derül ki, hogy mi miatt büntették meg a gyermeket. 
Ezzel megfogalmaztuk a büntetés egyik legfontosabb szabályát. Nézzük meg, hogy milyen 
alapelvei vannak a büntetés adásának: 

 Az egyszer már büntetett viselkedést a továbbiakban mindig büntetni kell. 
 Büntetni nem szabad más gyerek jelenlétében, hiszen ez megszégyenítés. 
 Az egyszer büntetett viselkedés soha ne jutalmazódjon. 
 Nem szabad túl súlyosan vagy túl gyakran büntetni, mert a gyerek a büntetőtől fog 

félni, és nem a tett újbóli elkövetésétől   
 ntalmazni, testileg és lelkileg terrorizálni Szigorúan tilos a gyermeket fizikailag bá
 az alkalmilag, következetlenül „adagolt” büntetés inkább megerősíti a gátolni kívánt 

cselekvést, mint gátolja 
  olyanért megbüntetni, amit nem szándékosan követett el. a gyermeket nem szabad
 Nem lehet kollektív a büntetés, azaz egy gyermek helytelen tettéért, ne az egész 

 (Fodor, 2000; Vajda, 2002.) 
Napjainkban a büntetéssel kapcsolatban igen eltérő álláspontok vannak. Míg a 

hum

osztály, hanem csak az adott személy feleljen 

anisztikus pszichológia hatására egyre határozottabban fogalmazódik meg az 
„büntetésmentes nevelés” eszménye, amely Rousseau által megfogalmazott természetes 
büntetés elvén alapszik, a másik oldalon nap mint nap számolnak be a gyermekek fizikai és 
lelki bántalmazásáról. Joggal merülhet fel a kérdés, hogyan lehetne az erőszakra, a helytelen 
tettre reagálni, ha nem büntethetünk. Itt alternatívaként jelenhet meg a konstruktív 
konfliktuskezelési stratégiák alkalmazása, amely – sajnálatos módon – tapasztalataink szerint 
még nem igazán terjedt el. Úgy gondoljuk, egyet lehet érteni Theo Dietrich-hel, aki szerint a 
nevelésben a büntetés kikerülhetetlen, azonban nem mindegy, hogy milyen formáját 
választjuk. A következőkben a büntetés formáit tekintjük át a 2. számú ábra segítségével: 
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2. ábra: Büntetés formái 

Fizikai 
Verés, ital- és élelemmegvonás, stb. 

Verbális 
Megalázás, megszégyenítés, szidás, stb. 

 
Ha a büntetés formáit nézzük, akkor két nagy csoportot kell megkülönböztetnünk: a 

fizikai büntetés körébe tartoznak a testi bántalmazással kapcsolatos büntetési formák, illetve a 
verbális erőszak. A közoktatási intézményekben inkább az utóbbi fordul elő, de kutatásaink 
alapján elmondhatjuk, hogy a fizikai büntetés sem ismeretlen. (Hegedűs, 2004) A tanári 
agresszió verbális megnyilvánulásainak tipikus példái azok az elvileg a tanulói teljesítményt 
értékelő mondatok, amelyek valójában nemcsak a teljesítményt, hanem a gyermeket, az 
embert magát is minősítik. Nagyon fontos kiemelni, hogy mind a fizikai, mind a verbális 
büntetés egyúttal pszichikai erőszakot is jelent. Pszichikai erőszak alatt értjük például a 
mobbingnak nevezett pszichoterrort, amelynek eszköze a verbális agresszió; a negilálást, azaz 
a semmibevételt.  

Az iskolai fegyelmezés szorosan összefügg a büntetés módszerével. Az iskolában 
leggyakrabban előforduló fegyelmi vétségek típusait a következőkben foglalta össze Várhegyi 
György (Várhegyi, 1992):  

 Iskolai szabályok megsértése: a tanítás zavarása, a házirend megszegése, társak elleni 
csínytevés.  

 Iskolai rendbontás: Durvaság, verekedés, rongálás.  
 Pedagógussal szembeni fegyelmezetlenség: Tiszteletlenség, Szembeszegülés.  
 Súlyos magatartási problémák: Dohányzás, alkohol, kábítószer 
 Lopás: Iskolai kisebb lopás, iskolán kívüli lopás. 
 Igazolatlan hiányzás 
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Az iskolai fegyelmezéssel kapcsolatos szabályok egy része pontosan megfogalmazott 
(házirend), más része nincs pontosan rögzítve, tanártól, pedagógustól függ. Az alábbiakban az 
iskolában hivatalosan előforduló leggyakoribb büntetési formákat tekintjük át: 

 Szóbeli intés, figyelmeztetés 
 Írásbeli figyelmeztetés, intő, rovó: adhatja szaktanár, osztályfőnök, igazgató: pl. “A 

tanítóval szemben tanúsított tiszteletlen magatartásért gyermekét igazgatói intésben részesítem.” 
 igazgató elé idézés 
 fegyelmi tárgyalás, melynek során a döntés gyakran vagy más osztályba való 

áthelyezés, vagy iskolából való eltanácsolás, magántanulói státusz  javaslata.  

Nézzünk egy példát az iskolai fegyelmezésre: 

10. osztályban a fiúk az osztálykiránduláson alkoholt ittak, és így 
randalíroztak az utcán. Az osztályfőnök  azonnal ágyba 
parancsolta a fiatalokat, és másnap hazaküldte őket. A következő 
héten az iskolában fegyelmi tárgyalást kezdeményezett a fiatalok 
ellen, melynek következtében a 8 fiúból öten igazgatói rovót 
kaptak, két diákot áttettek egy másik osztályban, egy tanulót 
pedig eltanácsoltak az iskolából. Az osztályfőnök kijelentette, 
hogy soha többet nem viszi osztályát kirándulásra. ?Mi a 
véleménye az osztályfőnök, az igazgató eljárásáról? 

Fontos áttekinteni, hogy a büntetés milyen hatást gyakorol a gyermekre. A nem megfelelő 
büntetés (például magyarázat nélküli, rendszeres, erőszakos) súlyos károkat okozhat: a 
gyermek nem belső motivációból kerüli a nem kívánatos cselekedetet, hanem a büntetéstől 
való félelem miatt, önbizalma, önértékelése nagymértékben csökkenhet, erősödhetnek az 
agresszív viselkedési formák, pszichoszomatikus tüneteket mutathat (állandósuló fej-, 
hasfájás, tikkelés, körömrágás, stb.).   

A büntetés a gyermekeknél kudarcélmény kialakulásához vezethet. A büntetések 
alkalmazásánál ügyelni kell arra, hogy ha enyhe büntetést is adunk, de ezt rendszeresen, nagy 
gyakorisággal, következményei hasonlatosak lesznek az erős büntetéseknél tapasztaltakhoz.  

 
Ellenőrzés és értékelés az oktatás folyamatában 

 
Napjainkban, amikor az ellenőrzésről és értékelésről beszélünk, nem csak a tanulói 
teljesítményekre kell gondolnunk, hanem tágabban szükséges értelmezni ezeket a fogalmakat. 
A közoktatási törvény 1996-os módosítása meghatározta a közoktatás országos mérési 
feladatait (ezen belül a vizsgarendszer működtetését és általában az értékelési tevékenység 
fejlesztését), az országos és térségi szintű szakmai ellenőrzés módját, illetve az e feladatokban 
részt vevők körét. Ennek alapján azt mondhatjuk, hogy az ellenőrzés és értékelés mind 
feladataiban, mind eljárásaiban tovább differenciálódott, ennek megfelelően a nevelés- és 
oktatásügyben a következő ellenőrzési - értékelési szintekről lehet beszélni (Báthory, 2000; 
Golnhofer, 2003): 
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 nemzetközi szint: egy-egy műveltségi terület nemzetközi összehasonlítása, az oktatási 
rendszer értékelése (PISA, IEA, PIRLS, TIMSS-R) 

 országos szint: például egy-egy műveltségi terület országos helyzetének felmérése 
(monitorvizsgálatok, az érettségi vizsgadolgozatok országos szintű értékelése (OKÉV, 
2001.), országos kompetenciamérés) 

 regionális, helyi szint: egy tantárgy vagy tantárgycsoport helyzetének, a neveltség 
problémáinak értékelése több iskolában vagy egy régióban  

 iskolai szint:  
→  iskolán belüli csoportok szintje 

o osztály, tanulócsoport értékelése 
o tanítási-tanulási folyamat értékelése 
o az iskola értékelése: az egyes közoktatási intézmények szakmai munkájának 

értékelése az intézményfenntartók feladata. Az iskolafenntartó a törvény 
értelmében háromféle eszközt alkalmazhat az intézmények értékelésére: 
felhasználhatja a külső szakértők által végzett értékelések és mérések 
eredményeit, önértékelést tartalmazó (a tantestület, a pedagógiai területek, 
tantárgyak helyzetének értékelése, stb.) beszámolót kérhet az intézménytől és 
kikérheti az iskolaszék véleményét. → minőségbiztosítás 

→  egyének szintje: 
o tanulók értékelése 
o pedagógusok értékelése 
o vezetők értékelése 
o nem pedagógusi munkakörben dolgozók értékelése 

 
E szinteken az ellenőrzés és értékelés lehet külső, amikor az értékelő nem vett részt a 
pedagógiai folyamatban. Belső ellenőrzés és értékelés esetén az adott programban, oktatásban 
részt vett személyek végzik az ellenőrzést, értékelést. (Golnhofer, 2003). Például külső 
értékelés az iskola számára, hogy hány gyereket vettek fel magasabb iskolatípusba, milyen 
eredményeket értek el diákjai az OKTV-n, míg belső értékelésről beszélhetünk akkor, amikor 
az adott évfolyamon a bukott diákok arányát nézik meg.  
 

 
Iskolai szint 

Országos 
értékelés 

Regionális, 
helyi szint 

 Nemzetközi 
értékelés ÉÉÉRRRTTTÉÉÉKKKEEELLLÉÉÉSSS   
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o Az értékelés funkciói 
 

A pedagógiai értékelésnek számos funkciója van. Az oktatáselmélet az értékelés következő 
funkcióit emeli ki (Réthyné, 1989; Golnhofer, 2003; Báthory, 2000): 
 

 Eredményesség és hatékonyság növelése 
 Minősítés – szelektálás – orientálás - társadalmi megmérettetés 
 Diagnosztizálás – fejlesztés - korrekció 
 Tájékoztatás, informálás 
 Visszacsatolás: megerősítés  
 Motiválás 

 
E funkciók is utalnak arra, hogy az értékelés „nem korlátozható az értékelés a tanulmányi 

teljesítményre, illetve tevékenységre sem, mert a hatóköre ennél sokkal tágabb, a 
személyiségnek nem csupán az ismeretrendszerét, hanem más sajátosságait, többek között 
szociomorális, valamint önfejlesztő magatartás- és tevékenységformáit is alakítjuk az 
értékelés segítségével.” (Bábosik és tsai, 2004, 193.) 
 

o Az értékelés típusai 
 
Scriven az értékelés funkcióiból kiindulva hátrom értékelési típust határozott meg. Az alábbi 
táblázatban röviden összefoglaljuk az értékelési típusokat, funkcióit és eszközeit, módszereit 
(Golnhofer, 2003; Báthory, 2000; Vidákovich, 1990). 
 

Típus Funkció Tárgy Eszköz, módszer 

D
ia

gn
os

zt
ik

us
 Helyzetfeltárás: tanári tájékozódás 

valamely nagyobb tartalmi-tematikus 
egység tanításának megkezdése előtt. 
Elsősorban besorolási döntéseket 
alapoz meg.  

Kognitív, affektív és 
pszichomotoros területek, 
fizikális, pszichológiai és 
környezeti tényezők 

Diagnosztikus teszt, 
megfigyelés, 
diagnosztikus vizsga 

Fo
rm

at
ív

 

Segítés, fejlesztés: nem ítélkezés vagy 
minősítés, hanem a tanulási hibák és 
nehézségek differenciált feltárása, a 
sikerek megerősítése. A kapott 
eredmények segítségével a nevelési-
oktatási folyamat korrekciója lehetővé 
válhat. 

Elsősorban kognitív 
területek 

Portfóliók, tanulói 
naplók, megbeszélések, 
tanulói önértékelés, 
társak értékelése, 
csoportmegbeszélés, 
Diagnosztikus teszt, 
röpdolgozat 

Sz
um

m
at

ív
 Minősítés: egy-egy nevelési-oktatási 

szakasz záró minősítése, a tanulókat 
teljesítményük alapján kategóriákba 
sorolják, szelektál. 

Tantárgytól, műveltségi 
területtől függ, általában 
kognitív területek 

Témazáró dolgozat, 
vizsga (pl. érettségi), 
félévi / évvégi 
bizonyítvány 

 
A viszonyítás funkció alapján is háromféle értékelési formát különböztethetünk meg 
(Golnhofer, 2003): 
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o Az értékelés folyamata 

Magyarországon is teret nyert a pedagógiai szakirodalomban a tanítás-tanulás rendszerszintű 
odellezése (Báthory, 2000), melyben a pedagógiai m

a
értékelés a tanítás-tanulás modelljeinek 

lap t udjuk, hogy a pedagógiai értékelés alapvető funkciója a 
iss a mindennapi életbe beépülő spontán visszacsatolás, valamint 

odellre alapozva, mely a nevelési-
k célok, a tényleg lés-oktatás, a tanulók tapasztalatai és az értékelés közötti 

gés

ve ően fontos eleme. T
zacsatolás, amely lehet v

szervezett, tervezett visszacsatolás. A tanítás során a tanulók teljesítményének tudatos és 
tervezett értékelése elengedhetetlen, de összetett eljárás. Az értékelést Báthory Zoltán két 
részfolyamatra osztotta: az adatgyűjtés rendszeres és strukturált folyamata, valamint az adatok 
nterpretálása. Golnhofer Erzsébet Tyler értékelési mi

o tatási 
zefüg

es neve
öss
ki: 

re hívja fel a figyelmet, az értékelés tervezésénél a következő szakaszokat emelte 

Értékelés 

Kritériumorientált
  

Normaorientált A diákhoz viszonyított 

a u
é

vi n zzák meg 

 tan lók teljesítményének 
rtékét a tanulási 

követelményekhez 
szo yítva határo

A tanuló teljesítményét egy 
adott diákpopuláció 

őihez viszonyítjuk. jellemz

A diákokat önmagukhoz 
viszonyítjuk annak 
érdekében, hogy 

önismeretüket fejlesszük. 
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Az értékelés folyamatának áttekintésénél két szakasz bemutatására térünk ki részletesen, az 
ellenőrzésre, valamint az információk elemzése, értelmezése szakaszra.  
 

Funkciójának tisztázása, rögzítése 

Célok, követelmények megfogalmazása a tantervek, 
pedagógiai program alapján 

Az értékelés 
tervezése 

Az információgyűjtés módszerein
fe

ek, eszközeinek kiválasztása, 
jlesztéseki

Információgyűjté
adatgyűjtés 

s 

A

Ellenőrzés 

Mennyiségi értelmezés: osztályzat, pontszámok, stb. z információk 
elemzése, 

értelmezése Minőségi értelmezés: szöveges, metakommunikatív jutalom 

Minősítések, 
döntések 

megfogalmazása

o Az ellenőrzés 
 

Mint tudjuk, az oktatás folyamatában kiemelt szerepet kap az ellenőrzés és az értékelés 
szakasza, melyeket nagyon gyakran és helytelenül szinonimaként használnak. Az ellenőrzés – 
ahogy Báthory Zoltán is felhívja a figyelmet - „általában megelőzi az értékelést, annak 
szükséges, de nem elégséges előfeltétele. Az ellenőrzés az értékelés részművelete, egyik 
aktusa csupán.” (Báthory, 2000, 223.) Az ellenőrzés során folyamatosan információt gyűjtünk 
a gyermekről, személyiségük, ismereteik, tudásuk fejlődéséről, ezáltal információhoz 
juthatunk a nevelés-oktatás folyamatának további tervezéséhez. Azonban nem mindegy, hogy 
milyen módot választunk. Nagy Sándor két fő formát emelt ki: a megfigyelést, valamint 
kifejezetten információszerzésre alkalmas eszközök használatát. (Nagy, 1997) Az alábbi 
táblázatban összefoglaltuk az ellenőrzés hagyományos módszereit, kiemelve alkalmazásának 
főbb területeit és jellemzőit. (Golnhofer, 2003; Báthory, 2000; Báthory és Falus, 1997) 

 
Az ellenőrzés hagyományos módszerei 

Módszer Fajtái Jellemzői 

Á
lta

lá
no

s 
m

ód
sz

er
ek

M
eg

fig
ye

lé
s 

Kötetlen A pedagógiai folyamat közvetlen észlelése, mely során 
törekedni kell a céltudatosságra, tervszerűségre, az 
objektivitásra. 
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 Strukturált  

Szóbeli feleltetés, felelet 

Pr
od

uk
tív

 (k
ép

ze
le

t, 
go

nd
ol

ko
dá

s 

ely általában 
tankönyvi rovertált személyiségű 
tanulóknak könnyebb, az introvertált személyiségűeknek 
nehezebb. Alapvető elvárások: konkrét, világos tanári kérdés, 

ék a tanuló 
ott 

értékelés. 

Tanári kérdésre adott tanulói válaszok, m
 leckére épül. Az ext

ezt követő rövid felkészülési idő, alkalmazkodj
tanulási stratégiájához; reális, hiteles és személyre szab

R
ep

ro
du

kc
ió

 (f
el

id
éz

és
, 

em
lé

ke
ze

t) 

Beszámoló Hosszabb összefüggő szóbeli megnyilvánulás valamilyen 
körülhatárolt, kisebb témáról. A felsőoktatásban, illetve az 

tus, 
amelyben egy nagyobb tananyagrészről számolnak be.   
esti iskolákban olyan vizsgajellegű értékelési ak

Sz
ób

el
i 

selőadás A tanulók által készített és elmondott referátum. Az előadó 
résztémát dolgoz fel, melyet a tanár alapos előkészítő 
munkája, a diák kutatómunkája előz meg.  

Ki

Sz
ób

. Alapvető követelmény: 
világos követelményállítás, kedvező légkör, szükséges 
eszközök és feltételek biztosítása. 

el
i é

s /
 

va
gy

 
írá

sb
el

i 

Vizsga Igen sokféle fajtája ismert: felvételi, érettségi, technikusi, 
záróvizsga, javítóvizsga, stb. A vizsga lehet belső vagy külső 
a vizsgáztató személyétől függően

 Dolgozat 

 

Valamely tantárgy anyagából a tanuló által kötelezően megírt 

R
öp

do
lg

oz
at

 

Es
sz

éd
ol

go
za

t 

H
áz

id
ol

go
za

t 

Té
m

az
ár

ó 
do

lg
oz

at
 

Ér
et

ts
ég

i, 
zá

rth
el

yi
  

feladat. A dolgozat és a tantárgy jellege befolyásolja a feladat 
jellegét 

Feladatlap 

Fe
le

le
ta

lk
o

tá
so

s 
fe

la
da

t: 
ny

ílt
 

at
ok

, 

Fe
le

le
tv

ál
a

sz
to

s 
fe

la
da

t: 
zá

rt at
ok

 

Az értékelést szolgáló feladatlap szerkesztésének 
megkezdése előtt tudatosítani kell, hogy milyen tudáselemek 
ellenőrzését kívánjuk elvégezni. Ennek alapján történik meg 
a feladatszerkesztés, a feladatok kiválasztás

 Ír
ás

be
li 

fe
la

d

fe
la

d a. A 
tudásszintmérés mellett a 70-es évektől megjelennek az 

t, ismétlést célzó feladatlapok ismeretszerzést, -rendszerezés
Tantárgytesztek A tantárgyi tudás, teljesítmény objektív 

értékelésének standard eszköze. Itt már nem csupán 
tanulási 

ellenőrzésről, hanem mérésről beszélhetünk. 

Sp
ec

iá
lis

 
ds

ze
re

k 
m

ó

Mozgásos feladatban nyújtott 
teljesítmények ellenőrzése 

Testnevelésben alkalmazott módszer 
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Alkotások (festmény, szobrok, 
kézműves tárgyak, stb.) 

elemzése 

izuális nevelésben alkalmazott módszer V

 

teljesítésének ellenőrzése 
Sajátos szakmai feladatok Szakképzés 

 
Napjainkban „a tesztekben az yszeres v
feladatok foglalják el, a frontális osztál
nagyobb hangsúlyt, a tesztre tanulás helyett a tanítás-tanulás folyamatába ágyazott, segítő s 
gyakran tanulói önértékelésre támaszkodó értékelési formák kerülnek előtérbe.” (Csíkos, 
2002, 179.) Ennek következtében a hagyományos ellenőrzési módszerek mellett megjelentek 
az ú vezet rnatív ell ési módszerek:  

o ojektek, ese ulmányok: olyan gyakorlati problémák megoldására irányuló 
komplex feladatok, melyeket a tanulók önállóan vagy kooperációban oldanak 
meg.  

o Portfólió: „a tanuló munk
bemutatja készítőjének erőf
területen.” (Falus és Kim ulás 
elősegítése érdekében, ille
célból. A óba elhel
szempont alapján értékeli, i, hogy milyen 
munkákat rakjon be e gyűjteménybe.  

Mind a projektek, esettanulm ind a portfólió 
önel rzés, önértékelés, a csoporton belü
 

 Az osztályozás 
Nagyon fontos kiemelni, hogy az értékel ssal, az osztályozás a 
tanulók iskolai teljesítményének tanárok
amely történhet számokkal vagy különbö
könnyen kezelhető, jól áttekinthető, ű visszajelzést nyújt, rugalmas, a 
különböző feltételekhez alkalm ha az egyénre irányul, személyes, ugyanakkor lehetővé 
teszi a teljesí ny ös ajnai, 2004) Az osztályozásnak igen fontos szerepe 
van a diákok – iskolai - életpályáján ításában, az iskolafokozatok közötti átmenetben, a 
szelekcióban. 

T uk, h  a ag s rt en sokan vizsgálták hazánkban is (ld. 
Golnhofer, 2003; Csapó,  2001/a, b), általában arra keresték a választ, hogy 

ikor, mit, hogyan értékelnek, az osztál
Ezzel kapcsol n in e l fe
pedagógusok e
követelménye is
között, a tanulói teljesítmények kívül má t 
tanulmányában (Rajn  szemp
 

Fejlődés- lj ermek saját 
személyiségére is vonatkoztathatja, így egfelelően 
alakulhat 
Pedagógiai-lélektani szempont: külső motivációs tényezővé válhat, így a gyermek belső 
motivációjára kedvezőtlen hatást gyakorol, pszichológiai túlterhelést okozhat: a 

 eg

enőrz
ttan

álasztásos feladatok helyét egyre inkább nyílt végű 
ymunka helyett a kooperatív tanulás kap egyre 

gyne t alte
Pr

áiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely 
eszítéseit, fejlődését és eredményeit egy vagy több 
mel, 2003, 12.) A portfólió készülhet a tan
tve - témánk szempontjából fontos - értékelési 

yezett anyagokat a pedagógus előre meghatározott 
ennek alapján a diák el tudja dönten

 portfóli

ányok, m készítése során kiemelt szerepet kap az 
li, társak ellenőrzése, értékelése.  

és nem azonos az osztályozá

lenő

o

 által történő közvetlen mennyiségi értelmezése, 
ző szimbólumokkal. Előnyei közé tartozik, hogy 
ű és egyértelm egyszer

tó, 
 (R

ak alak

ékelési szokásait ig

az
érését.

ok é
Vámos,

tmé

 
ogy

ek 

ped

szem

ógu
 1998; 

udj

m yozással kapcsolatban milyen problémáik vannak. 
lhívták a figyelmet arra a pedagógiai hibára, hogy a 
m felelnek meg a tudományosság, a tesztelmélet 
kolai jegyek és a standardizált teszteredmények 

s is „osztályoznak”. (Vámos, 2001/a) Rajnai Judi

atba  sz te k
által adott o
inek, nagy a

ivét l né kül 
sztályzatok n
z eltérés az 

ai, 2004) négy ontból vizsgálta meg az osztályozás hátrányait: 

t a gyo 

o 

lélektani szempont: A te esítményére kapott osztályzato
önértékelése, énképe is ennek m
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szorongá o rsenyhelyzet, a 
teljesítményelvárásoknak való meg nem felelés érzete nyomást, kikerülési reakciót 
válthat ki 

o Szociálpszi zám ktív tényező (sztereotípiák, előítéletek, 
Pygmalion-effektus, szimpátia, stb.) és csoportdinamikai tényezők kedvezőtlenül 
befolyásolhatják az objektivitást 

 Mérésmetodikai szempont: nem fejezik ki a tanulói teljesítmény összetettséget, 

megállapít
tudása, inkább helyi érvény
Így önmag b
(Csapó, 19
az osztályozás

o A minős
objektíva

o A dolgo
legyen se

 

ki. 

a

s, a félelem, a kiszolgáltat ttság érzését felerősítheti, túlzott ve

chológiai szempont: s os szubje

o
leegyszerűsít 

o Pedagógiai–lélektani szempont: nem tartalmaz elegendő segítő, továbblépésre ösztönző 
javaslatot, fegyelmezés eszközeként használhatják, nem különül el egyértelműen a 
diagnosztikus, formáló-segítő és az összegző-lezáró értékelés az osztályzásban. 

 

Csapó enB ő vizsgálataiból arra a következtetésre jutott, hogy „az osztályzatokról 
hattuk, hogy azokban csak nagyon pontatlanul tükröződik a tanulók tantárgyi 

ű mérőszámoknak tekinthetők, mint a tudás objektív mércéinek. 
uk an nem alkalmasak arra, hogy az iskolai értékelés fő funkcióit teljesítsék.” 
98, 295.).  Mindezek alapján érdemes átgondolni, hogy milyen lehetőségek vannak 

 átalakítására. Nahalka István a következőket emelte ki ezzel kapcsolatban: 
ítés funkciója megmarad, de amennyire lehet, kritériumorientálttá és egyre 
bbá kell tenni.  

zatoknak, a feleltetéseknek, sőt, a félév végi és év végi osztályzatoknak se 
mmilyen messzire ható következményük. 

o Minden jegyet lehessen bármikor javítani. 
o A tanítási folyamatban kell elhelyezni sok apró értékelő mozzanatot, valamint az 

önértékelés lehetőségét. (Nahalka István) 

o Szöveges értékelés 
 
A „szöveges” vagy még pontosabb „árnyalt” értékelés iránti igényt már a reformpedagógiai 
mozgalom is megfogalmazta, napjainkban pedig elsősorban a reformpedagógiai elveken 
működő iskolák, alternatív iskolák gyakorlatában találhatjuk meg. A közoktatási törvény 
2003-as módosítása is kiemelt szerepet szánt a szöveges értékelésnek. 

A szöveges értékelés megvalósulása két feltételhez kötött: szükséges a tanárszerep 
megváltozása: az ellenőrző funkció helyett a facilitátori, segítő és fejlesztő funkció kerüljön 
előtérbe; valamint a gyermek személyiségének fokozott figyelembevétele: érdeklődésének, 
adottságainak, tulajdonságainak, életkori sajátosságainak, előzetes tudásának, otthoni 
körülményeinek, pillanatnyi állapotának, stb. figyelemmel kísérése (Czike, 2001). Az írásbeli 
értékelés egyénre szabott fejlődési állapotjelentés, helyzetelemzés, melyben gyakran a 
megvalósítandó feladatokat, fejlesztendő területeket is kiemelik.  

A szöveges, részletes vélemény körültekintő és lehetőleg tévedésmentes kell hogy legyen, 
ne sablonokat tartalmazzon, hanem valóban a gyermekhez viszonyítottan, személyre 
szabottan fogalmazzuk meg. Igen érdekes az a szöveges értékelő eszközcsomag, melyet az 

LTE PPK Neveléstudományi Intézet Neveléselméleti Tanszékének oktatói dolgoztak E
Ugyan az általános iskola első évfolyamára vonatkozik, de a meghatározott alapelvek jó 
lapot szolgáltathatnak akár saját értékelő lapok összeállításához:  

 az értékelés több szempontot tartalmazzon, tehát ne csupán a tantárgyi 
teljesítmény egy szempontú minősítésére törekedjünk;  
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 segítse elő, hogy az értékelés folyamat s ne egyszeri aktus legyen, így 
motiváljon a célok minél pontosabb meghatározására is az értékelendő 
területtel kapcsolatban;  

 az értékelés során a fejlesztés és ne a minősítés domináljon;  
 támogassa a pedagógiai szabadságot, ezért tartalmazzon választási lehetőséget 

a pedagógusnak;  
 adjon lehetőséget az egyéni fejlődés értékelésére, ugyanakkor tartalmazzon 

támpontot a csoporttól elvárt követelményekről;  
 az értékelő lapok legyenek könnyen adaptálhatók, akár változtathatók, de 

jelenítsék meg a legfontosabb irányelveket, szempontokat. (Bábosik és tsai, 
2004) 

 

 
v
sz a
tá  következő vizsgatípusok léteznek: 

o Vizsgarendszer hazánkban 
A vizsga a tudás szintjéről való tájékozódás egyik formája, mely rendszerint szummatív, 
összegző funkciót tölt be. A vizsga a vizsgáztató személyétől függően lehet külső, amikor a 
vizsgáztatók, a vizsgafeladatokat összeállítók nem az adott intézmény pedagógusai (például 
megyei, országos versenyek). Belső vizsgáról akkor beszélünk, amikor a tárgyat tanító 
pedagógus egyben vizsgáztató is, a vizsgabizottság tagjai egyúttal az adott iskola 
pe gda ógusai.  

A közoktatás eredményességének értékelésében meghatározó szerepe van a 
izsgáknak, melyek elsősorban az egyes tanulók teljesítményéről adnak információt, de nem 
ab d elfeledkezni, hogy egy-egy intézmény vagy akár az egész oktatási rendszerről is 

ánkban ajékoztathatnak.  (Halász és Lannert, 2003) Haz

 Alapműveltségi vizsga: az általános műveltséget megalapozó pedagógiai szakaszban 
zerzett felkészültségről a tanuló alaps

k
műveltségi vizsgán adhat számot. Ez nem 

öt abban az esetben, ha a szakképzésbe való bekapcsolódás 
felt  vizsgára való felkészítés az iskola feladata 

elező vizsgaforma, csak 
étele e vizsga megléte. A

 Érettségi vizsga: központilag kiadott vizsgaszabályzat határozza meg a középiskolai 
nevelés-oktatás záróvizsgáját. A 2005-ben szervezik meg először a kétszintű érettségit, 
melynek során az érettségi vizsga egyes vizsgatárgyaiból középszinten vagy emelt 
szinten tehető érettségi vizsga. A középiskoláknak a 11. és 12. évfolyamon 
biztosítaniuk kell a kötelező vizsgatárgyakból (magyar nyelv és irodalom, történelem, 
matematika, egy idegen nyelv) az emelt szintű érettségire való felkészítést. Továbbá a 
helyi tantervben rögzíteni kell, hogy melyik az a két – választható – tárgy, melyeknél 
lehetővé teszik az emelt szintre való felkészülést. A felsőoktatási intézmény által 
megjelölt szintű érettségi 2005-től kiváltja a felsőoktatási felvételit. 

 Szakmai vizsga: a szakképzés utolsó évfolyama után a tanuló az Országos Képzési 
Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére szakmai vizsgát tehet. A 
vizsgára történő felkészítés szakiskolában és szakközépiskolában kötelező tanórai 
foglalkozások, valamint nem kötelező tanórai foglalkozások keretében történhet. A 
felkészítésben részt vehetnek a jogi személyek, a jogi személyiséggel nem rendelkező 
gazdasági társaságok, illetőleg egyéni vállalkozók.  

 Felvételi vizsga: amely lehet felsőoktatási intézménybe, valamint középiskolába. 
Magyarországon a középszinten elsősorban a 6 és 8 osztályos gimnáziumok 
létrejöttével merült fel a felvételi vizsga szükségessége a túljelentkezések miatt. A 

0. vben bevezették a központi felvételi vizsgát, ezzel mentesítették a diákokat a 
ri felvételi alól.  

200 é
többszö
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A sikeres s
hogy a vizsga
teremtsék meg a vizsga során a kedvező légkört, a szükséges tárgyi, személyi feltételeket 
biztosítsák  oktatás tartalmi 
átalakulása ma
egyre inkább a kíváncsiak, sokkal jobban megkívánják, hogy a gyerekek az 
egyes tant y
vizsgahelyze b
országosan
kell használ i,
(Csapó, 1998) 

Felhaszná

viz ga nemcsak a diákoktól függ, hanem a pedagógusoktól is. Alapvetően fontos, 
 sikere érdekében világos, pontos és objektív követelményeket állítsanak fel, 

. Ugyanakkor nem szabad elfeledkezni arról sem, hogy az
gával hozza a vizsgarendszer tartalmi átalakulását: a mennyiségi tudás helyett 
 minőségi tudásra 

árg akban megszerzett tudásukat újszerű szituációkban vagy legalábbis komplex 
t en alkalmazzák.  Mindezek mellett törekedni kell arra, hogy a vizsgáknak 

 azonos módon kell a tanulók tudását értékelniük, azaz standardizált módszereket 
n  amelynek során az újszerű követelmények, a minőségi tudás kapna szerepet. 

lt irodalom 
 

 Aronson, E. (2001): A társas lény. KJK Kerszöv, Budapest.  
 Bábosik István és Mezei Gyula (1994): Neveléstan. Telosz Kiadó, Budapest.  
 Bábosik István (1999): A nevelés elmélete és gyakorlata. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
 Bábosik István (2003): Alkalmazott neveléselmélet. OKKER, Budapest.  
 Bábosik István – Békési Kálmán – Busi Etelka – Lénárd Sándor– Rapos Nóra (2004): 

Szöveges értékelő eszközcsomag fejlesztése, kísérleti bevezetése és beválásvizsgálata. 
Új Pedagógiai Szemle, 4-5. sz. 191-203.  

 Czike Bernadett (2001): Az osztályozás és az árnyalt értékelés szerepe a pedagógiai 
folyamatban, az alternatív iskolák gyakorlatában. Új Pedagógiai Szemle, 11. sz. 18-25. 

 Csapó Benő (1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 
 Csíkos Csaba: A pedagógiai értékelés új irányzatai. Új Pedagógiai Szemle, 7-8. sz. 

175-179. 
 Báthory Zoltán és Falus Iván (szerk., 1997.): Pedagógiai Lexikon. I-III. kötet. Keraban 

Könyvkiadó, Budapest. 
 Báthory Zoltán (2000): Tanulók, iskolák – különbségek. Egy differenciális 

tanításelmélet vázlata. OKKER, Budapest. 
 Csapó Benő (szerk., 1998): Az iskolai tudás. Osiris Kiadó, Budapest. 
 Csapó Benő (szerk., 2002): Az iskolai műveltség. Osiris Kiadó, Budapest. 
 Falus Iván és Kimmel Magdolna (2003): A portfólió. Oktatás-módszertani 

Kiskönyvtár I. Gondolat Kiadói Kör, Budapest.  
 Fodor Gábor (2000): Tanár – szerep – konfliktusok. Új Pedagógiai Szemle, 2. sz.  
 Forgács József (é.n.): A társas érintkezés pszichológiája. Kairosz. 
 Golnhofer Erzsébet (2003): A pedagógiai értékelés. In: Falus Iván (szerk.): Didaktika. 

Elméleti alapok a tanítás tanulásához. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 385-416.  
 Golnhofer Erzsébet (2002): Új értékelési kultúra a pedagógiában. In: Bábosik István – 

Kárpáti Andrea (szerk.): Összehasonlító pedagógia. BIP, Budapest. 234-247. 
 Halász Gábor és Lannert Judit (2003): Jelentés a magyar közoktatásról. OKI, 

Budapest.  
 Hegedűs Judit (2004): Iskolán belüli erőszak. (kézirat) 
 M. Nádasi Mária (2003): Projektoktatás. Elmélet és gyakorlat. Oktatás-módszertani 

Kiskönyvtár V. Gondolat Kiadói Kör, Budapest. 
 Nagy Sándor (1997): Az oktatás folyamata és módszerei. Volos Kiadó. 



 ELTE TTK Multimédiapedagógia és Oktatástechnológia Központ  
 Budapest, Pázmány P. sétány 1. 

 Németh Erzsébet (1997): Hogyan jutalmazzunk? A jutalmazás előnyei és hátrányai a 
pedagógiában. In: Mészáros Aranka (szerk.): Az iskola szociálpszichológiai 
jelenségvilága. ELTE Eötvös Kiadó, Budapest. 54-66. 

 Ranschburg Jenő (1998): Szeretet, erkölcs, autonómia. Okker Kiadó, Budapest. 
 Ranschburg Jenő (é.n.): Félelem, harag, agresszió. Nemzeti Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
 Réthy Endréné (1989): Teljesítményértékelés és tanulási motiváció. Tankönyvkiadó, 

Budapest.  
 Vajda Zsuzsanna (1994): Nevelés, pszichológia, kultúra. Dinasztia Kiadó, Budapest.  
 Vámos Ágnes (2001/a): Értékelés az iskolában. In: Golnhofer Erzsébet és Nahalka 

István (szerk.): A pedagógusok pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 261-
282. 

 Vámos Ágnes (2001/b): A pedagógusok értékelésfogalmának elemzése 
metaforahálóval. In: Golnhofer Erzsébet és Nahalka István (szerk.): A pedagógusok 
pedagógiája. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest. 283-307. 

 Várhegyi György (szerk., 1992): Tessék megnevelni. Akadémiai Kiadó, Budapest 
 Vidákovich Tibor (1990): Diagnosztikus pedagógiai értékelés. Akadémiai Kiadó, 

Budapest.  
 Zrinszky László (2002): Neveléselmélet. Műszaki Könyvkiadó, Budapest.  

 


