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Miért foglalkoz(z)unk a témával?

• Oktatóként céljaink között szerepel…

• Statisztikusként céljaink között szerepel…

• Saját motivációnkat veszíthetjük az oktatásban…

smartsims



Viszony a tanuláshoz, az iskolarendszerhez,
viszony a számokhoz, a statisztikához

Tanulás, új ismeretek, közösségi tanulás, könyvek

Számok, matematika
Adatok, statisztika

ISKOLA

Tudás
Motiváció

Hatások által generált változások

Játékosság, érdeklődés, 
szabadság, élmény



• De miért KELL - STATISZTIKÁT - TANULNOM?                             
(különbözőek vagyunk)

Számokkal,
számszerű információkkal dolgozni

Szeret Nem szeret
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Szeret

Nem szeret

KINEK a problémája? Kell foglalkoznunk vele?

„Ha valaki nem akar tanulni, senki sem tud 
segíteni Neki, ha akar tanulni,
senki sem állítja meg.”

Viszony a tanuláshoz, az iskolarendszerhez,
viszony a számokhoz, a statisztikához



Mit tegyünk? – keltsük fel a motivációt! 
Rögtön az elején…

Feltételezés: a tanulási motiváció felkelthető

• Használjuk ki a hallgató személyes (szakma iránti) 
érdeklődését!

Feltételezés: szakma iránti érdeklődés megvan

• Mutassunk rá a cél(ok)ra!



Mutassunk rá a célra! 

• Sikeresen teljesíteni a félévet!

↓

• A tanultakat alkalmazni a közeljövőben

(beadandók, TDK, szak/diplomadolgozat)

↓

• A tanultakból profitálni hosszú távon



Mutassunk rá a célra! 

Lássanak adatszerzés és adatelemzés szempontjából jól sikerült 
szakdolgozatokat, hogy…

- lássák, hogy majdan a kutatási kérdéseik megválaszolásához 
szükség lesz a módszertanra,
- lássanak példákat arra, hogy a tanultak egy saját vizsgálat 
esetében hogyan alkalmazhatók a gyakorlatban,
- lássák, hogy a folyamat azzal indul, hogy adatot gyűjtünk, 
rendszerezzük, majd elemezzük,
- érezzék az alkalmazási lehetőségek sokszínűségét és azt, hogy 
mások is sikeresen átestek már ezen.



Komplex adattáblák

↓

Kérdések megfogalmazása (aktivitás növelése)

„Nem mondom meg, hogy mi a feladat, 
találjuk ki!”

↓

Statisztika egyes módszertani elemei

Példák - szakhoz kapcsolódó 
feladatok, valós adatok 



Statisztikai tükör 2017. július 28.

Példák - szakhoz kapcsolódó 
feladatok, valós adatok 



Statisztikai tükör 2016. november 21.

Térjünk vissza az ismerős táblákhoz a félév során! 
(Pl viszonyszámok, standardizálás)



Előadás?

Figyelem felkeltés

Figyelem fenntartás →

Tesztjellegű kérdések = „kis cetlik”



Figyelem felkeltés
Figyelem fenntartás →
Tesztjellegű kérdések = „kis cetlik”

- Visszajelzés (oktatónak, hallgatónak)
- Ismétlés (a hiányzó előzetes tudás

a motiváció csökkenéséhez vezet!)
- „+” pont (1 előadás = max 1 pont, részvétel)

Előadás?



Értékelés - Komplexebb, motiváló jellegű

▫ Eredeti értékelési rendszer mellett

(zh, vizsga, eredeti ponthatárok)

Változás:

▫ Aláírása, akkor van, ha elérte a minimum elégséges 
szintet

▫ „+” pontok szerzése (max +10%),
 Előadás „+” pont mellett

 Szorgalmi feladatok (sokszínű, változatos)

▫ „+” pontok beszámítása, amennyiben elérte a 
minimum elégséges szintet!



Változtatások eredménye

• Tipikus osztályzat: korábbi elégséges helyett közepes

• A vizsgával záró Statisztika tárgynál a 
vizsgaidőszakban többen jönnek javítani (3, 4 → 5)



Összegzés

Kedvvel 
teszi

Több 
energiát 
fordít rá

Sikeres

Motivál-
tabb




