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A pedagógusok reflektív gondolkodásának feltárására – más módszerek mellett – széles körben elfogadott és alkal-

mazott kutatási módszer a videófelvétellel támogatott felidézés (VSR). Korábbi tanulmányunkban (Neveléstudomány,

2018/3.) szisztematikus irodalomfeldolgozásunk alapján bemutattuk, hogy a VSR alkalmazása milyen változatos ku-

tatási célokat szolgál, és milyen eredményeket hoz nemzetközi térben, jelen tanulmányunkban pedig a VSR módszer

tanának bemutatására vállalkozunk. Az irodalmi áttekintés tanulságai azt mutatják, hogy a VSR eljárást a pedagógu-

sok reflektív gondolkodásának kutatásában többnyire kis mintán végezték, és kevert kutatási metódus keretében (a

kutatás megbízhatósága, érvényessége és a módszertani trianguláció érdekében) további módszerekkel: az interjúval

(Haggarty, Postlethwaite, Diment, & Ellins, 2011; Mak, 2011), a kérdőívvel (Freitas, Jiménez & Mellado, 2004), a

reflektív naplók különböző típusaival (Stanulis, 1995; Yerrick & Hoving, 2003), a hangosan gondolkodással (Allison,

1990), az osztálytermi megfigyeléssel (Freitas et al., 2004; Gunckel, 2013), az esetmegbeszéléshez társított egyéb

módszerekkel, például a gondolattérképpel (Näykki & Järvelä, 2008), valamint óratervek (Girotto Júnior & Fernandez,

2013), illetve videófelvételek (Stanulis, 1995; Zimmerman, 2015) elemzésével, feldolgozásával együtt alkalmazták a

kutatók. A VSR a hozzá társított más módszerekkel együtt alkalmasnak bizonyult a pedagógusok és pedagógushallga-

tók gondolkodási mintáinak, osztálytermi döntéseinek, pedagógiai fejlődésének megismerésére és fejlesztésére.

Kulcsszavak: a videóval támogatott felidézés (VSR) módszertana és kiegészítő módszerei (interjú, osztálytermi
megfigyelés, hangosan gondolkodás, reflektív napló), pedagógusképzés, szisztematikus irodalomfeldolgozás

A témagy agyktuagylitásagy
Miközben a reflektív gondolkodás jelenléte a hazai neveléstudományi kontextusban erős (tanárképzés, tovább-

képzés, értékelési rendszer), a pedagógusok reflektív gondolkodásának kutatási módszereire fókuszáló empiri -

kus vizsgálatokat bemutató publikációk hiánya jellemző, holott (kutatásunk is ezt igazolja) a téma mind hazai,

mind nemzetközi térben aktuális (Creswell, 2014; Polat, 2015). Hasonló a helyzet a szisztematikus iroda lom-

feltárás esetében, melynek készítése, eredményeinek hasznosítása a hazai neveléstudományi kutatás gyakorla-

tában még nem gyökeresedett meg, így a reflektivitás területén mindeddig nem született a nemzetközi ered-

ményeket összefoglaló hazai tanulmány.
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A támogagytott  felidézés (Stimulagyted recagyll – VSR)
A támogatott felidézés módszere a tanári viselkedést egy adott szituációban és pillanatban meghatározó mö-

göttes gondolkodási, döntési folyamatokat tárja fel, melyet először az Amerikai Egyesült Államokban alkalmaz-

tak. A kutatók olyan módszert szándékoztak kifejleszteni és meghonosítani, melynek segítségével az osztály-

termi történéseket  és az azokra válaszoló tanári  tevékenységeket (a  tevékenységeket irányító döntésekkel

egyetemben) tárhatják fel (Szivák, Gazdag & Nagy, 2018).

A támogatott felidézés minden esetben olyan videófelvételek lejátszásával történik,  melyeket egy adott

vizsgálati személyről egy bizonyos folyamat közben (tanítási-tanulási szituációban) készítettek. A felvétel ese-

ményeinek „megbeszélése” röviddel magának a folyamatnak a befejezése után optimális, jól felkészült interjú-

vezető közreműködésével, akinek az a feladata, hogy irányítsa a felidézést, és ráhangolja a megfigyelt pedagó-

gust az őszinte és nyílt válaszadásra. Ekkor a vizsgált személy magyarázatot fűz a felvételen látott anyaghoz,

melyet általában mélyinterjú egészít ki a felvételt megelőzően, azt követően, esetleg előtte és utána is. A kü-

lönböző VSR interjútechnikák különböző előnyökkel és hátrányokkal járnak – a kutatóknak ezeket mérlegelni-

ük kell.

1. A teljes felvétel végignézése után a tanár kérdések nélkül, szabadon számol be a tanóra (epizód) alatti

gondolatairól, döntéseiről.

2. A teljes felvétel végignézése után a tanár kérdések nélkül, szabadon számol be a tanóra (epizód) alatti

gondolatairól, döntéseiről, ezt követően azonban az ismételt megtekintés közben a kutató jelöli ki a

felvétel egyes részleteit, és teszi fel kérdéseit.

3. A kutató irányítja a felidézést azáltal, hogy ő választ ki bizonyos részleteket, pontokat a teljes felvétel-

ből, melyeknél a visszajátszást megállítják, és speciális kérdéseket tesznek fel a tanárnak az adott pilla-

natban lezajlott döntése természetéről.

4. A tanóra folyamatos visszajátszása közben a tanár tetszése szerint választja ki azokat a pontokat, ahol

véleménye szerint döntési/problémamegoldó helyzetben volt. Itt állítják meg a visszajátszást, és azt

azonnal követi a tanár beszámolója.
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Beszámoló a tanár
által megállítotts 
egyszeri teljes 
visszajátszás 
után:

Beszámoló a tanár 
majd a kutató által 
megállítotts kétszeri 
teljes visszajátszás 
után, illetve közben:

Beszámoló a 
kutagytó által 
megállítotts 
visszajátszás 
közben:

Beszámoló a 
tagynár által 
megállítotts 
visszajátszás 
közben:

Előnye

A tanár minden 
irányítás- és 
befolyásolásmen-
tesen számol be.

A tanár minden irányítás- 
és befolyásolásmen-
tesen számol be, 
miközben a kutató is 
kijelölhet egyes 
részleteket. A tanár nem 
tudja azonosítani a kutatói
szándékot.

Egyetlen fontos 
részlet sem 
maradhat ki a 
beszámolóból, a 
stimulust azonnali 
felidézés követi.

A tanár minden 
irányítás, 
befolyásolás-
mentesen számol 
be. A stimulust 
azonnali felidézés 
követi.

Hátránya

A tanárnak 
lehetősége van a 
bizonytalan 
döntéseket kihagyni 
beszámolójából. A 
teljes rögzített anyag
végignézése után 
hosszú idő telhet el 
a stimulus és a 
beszámoló között.

Rendkívül időigényes 
eljárás, melynek során a 
figyelem jelentősen 
lanyhulhat.
A tanárnak nincs 
lehetősége a bizonytalan 
döntéseket kihagyni 
beszámolójából.

A beszámoló 
irányított, nem 
derül ki, hogy a 
tanár mely 
pontokat ítélte 
döntéshelyzetnek.

A tanárnak 
lehetősége van a 
bizonytalan 
döntéseket kihagyni
beszámolójából.
A tanár azonosítani 
tudja a kutatói 
szándékot, ez 
befolyásolhatja a 
beszámolót.

1. táblázagyt. A különböző VSR interjútechnikák eltérő agylkagylmagyzásánagyk előnyei és hátrányagyi

A VSR technikagy agylkagylmagyzásagy agy pedagygógiagyi kutagytásokbagyn – A kutagytók áltagyl 
levont tagynulságok 
A kutatók többsége a VSR technikában eszközt látott, melyet alkalmazott, de – kísérleti jellege miatt – nem

vizsgált. A tanulmányok körében két nagy csoport különül el: (1) amelyekben következtetéseket vonnak le ma-

gáról a VSR módszerről, (2) amelyekben ilyen adat nem jelenik meg. A VSR alkalmazását fejlesztő hatásúnak ta-

lálták (1) a hiedelmek és nézetek (Fernandez-Balboa, 1991), a döntéshozatal (Mena et al., 2016), a tervezés

(Erkmen, 2014), illetve a változó/fejlődő pedagógiai gyakorlat (Mena et al., 2016) területén. Szintén pozitív ha-

tást tapasztaltak (2) a reflexió (Nilsson, 2008; Löfström & Pursiainen, 2015; Mena et al., 2016), az együttműkö-

dés, a pedagógiai párbeszéd (Stanulis, 1995), (3) a saját gyakorlat elemzése és kutatása (Stanulis, 1995), vala-

mint (4) a szakmai szocializáció (Bennett, 1991) fejlesztésében.

A módszer sikeres alkalmazása előnyös mind a külső megfigyelőknek, kutatóknak, mind belső résztvevő-

ként, hiszen a pedagógusok gondolkodásáról végzett analízis nemcsak a kutatóknak segít a gondolkodási, dön-

tési folyamatok megértésében, hanem a vizsgált személynek is fontos információkat ad saját pedagógiai műkö-

déséről. Ennek a ténynek különösen a képzésben van szerepe, hiszen a VSR kutatások nem csak a tanárjelöltek

tanulását, hanem a tanárképzés fejlesztését is támogathatják (Bennett, 1991; Mena et al., 2016), és eredmé-

nyesen használhatók a mentorképzésben és a mentori gyakorlatban is (Mena et al., 2016).
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A VSR technika számos pozitív hozadéka mellett néhány korlátba is ütközik: a módszer nagyon idő- és

energiaigényes (lásd Mena et al., 2016, p. 67; Szivák, Nagy, & Gazdag, 2018), ezért a vizsgálatok kis elemszám-

mal dolgoznak,  ami megkérdőjelezi  a kutatási  eredmények általánosíthatóságát.  További  nehézséget jelent,

hogy a VSR eljárás kizárólag szóban történhet, meghatározott segédeszközök bevonása segítségével, s valós

információértéke mindig csak más módszerekhez képest válik meghatározhatóvá.

A támogagytott  felidézés agylkagylmagyzásagy agy pedagygógusok pályagyfejlődésének koragyi szagykagyszábagyn

Az alábbiakban saját kutatásainkat mutatjuk be. Bevezetésképpen bemutatjuk az általunk alkalmazott mód-

szert: a szisztematikus irodalomfeldolgozást, majd azt, ahogyan saját kutatásunk szolgálatában felhasználtuk,

végül pedig ismertetjük eredményeinket.

Alkalmazott módszerünk: a szisztematikus irodalomfeldolgozás

Mint már feljebb említettük, a szisztematikus irodalomfeldolgozás egy jól körülhatárolható kutatási problémára

keresi a megoldást, szisztematikus és explicit módszereket alkalmazva: egy adott témához (kutatási kérdéshez)

kapcsolódóan összegyűjti és kiválogatja az összes tudományos munkát, és azok kritikai elemzésével komplex

analízist végez (Baumeister & Leary, 1997). Az így kapott adatok felhasználhatóak a vizsgált tanulmányok ered-

ményeinek statisztikai módszerekkel történő további elemzésére és összefoglalására (metaanalízis) (Cochrane

Collaboration, 2014).

A  kutatást  két  elektronikus  adatbázis  az  Ebsco  (Educational  Research  Complete,  Academical  Search

Complete, PsycARTICLES, Library, Information Science & Tecnology Abstracts, GreenFILE) és a Web Of Scien-

ce (Core Collection) használatával végeztük. Első lépésben meghatároztuk a pontos keresési paramétereket

(angol  nyelvű cikkeket kerestünk 1983-tól  napjainkig),  majd a kereső kifejezéseket  azonosítottuk.  Mindkét

adatbázisban egyszerű keresést alkalmaztunk, ahol mindössze két keresőszót adtunk meg: *stimulated recall*

és *teacher*, amelyeket az „AND” kötőszóval kapcsoltunk össze. Ezt követte az adatok (tanulmányok) lekérde-

zése és rögzítése Excel fájlban, majd a cikkek szűrése, és a szűrés eredményeinek rögzítése a Prisma checklist,

2009 táblázatban. A táblázatok készítésekor külön figyelmet szenteltünk annak, hogy a szakirodalomban fellel-

hető módszereket és eszközöket a lehető legpontosabban lejegyezzük, és nemzetközi térben összehasonlítsuk,

hisz a szakirodalmi feldolgozás módszerének fő kritériumai (más tudományosan megalapozott kutatásokhoz

hasonlóan) az objektivitás, a szisztematikusság, a transzparencia (átláthatóság) és a megismételhetőség. (Szi-

vák, Gazdag & Nagy, 2016).
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Munkafázis Feladat

1. Pontos keresési paraméterek meghatározása (angol nyelvű cikkeket kerestünk 1983-tól 
2016 júniusáig).

2. A keresőkifejezések azonosítása.

3. Egyszerű keresés az adatbázisokban (keresőkifejezések: *stimulated recall* és 
*teacher*, az „AND” kötőszóval összekapcsolva).

4. Az adatok (tanulmányok) lekérdezése és rögzítése (Excel).

5. A cikkek szűrése.

6. A szűrés eredményeinek rögzítése (Prisma checklist, 2009 táblázatban).
2. táblázagyt. A szisztemagytikus irodagylomfeldolgozás protokolljagy

A keresési paramétereknek a két adatbázisban 273 tanulmány felelt meg. Mintánkat tovább szűkítettük ki-

jelölve azokat a tanulmányokat, melyek az oktatás témakörében mozogtak, és pedagógiai kutatás eredményei-

ről számoltak be (az így kapott találatok száma 162 volt). A tanulmányok között jól elhatárolhatóan kirajzolódó

csoportot (n=35) alkottak azok a tanulmányok, amelyek a VSR technikának a pedagógusok pályakezdésének

kutatásában való alkalmazását mutatták be.

1. ábragy: Szisztemagytikus irodagylomfeldolgozásunk bemutagytásagy (PRISMA 2009 Flow Diagygragym)
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A kvalitatív tartalomelemzés alaptípusa közül (Kuckartz, 2012) jelen tanulmányban a kutatók tartalmilag

strukturáló, kombinált (deduktív és induktív elemeket egyaránt magába foglaló) elemzést végeztek, majd ennek

eredményeit interpretálták. „A tartalmilag strukturáló típus a kvalitatív tartalomelemzés központi eleme, célja a

feldolgozni kívánt dokumentum tartalmi aspektusainak azonosítása, majd a meghatározott aspektusok függvé

nyében a dokumentum szisztematikus leírása (Schreier, 2014 – idézi Sántha, 2014, p. 84).”

Kutatócsoportunk azzal a szakirodalomból ismert (Eurydice, 2009; Snoek et al., 2009; Stéger, 2010) problé-

mával szembesült, hogy az egyes tanárképző programok különbözősége miatt az alapképzési szakasz és a be-

vezető szakasz nehezen elkülöníthető, amennyiben azt az iskola valós közegében önállóan megtett első lépé-

sek szakaszának tekintjük. Ennek megfelelően mintánkban egyaránt megjelennek olyan tanulmányok, melyek-

nek kutatási mintáját tanítási gyakorlatukat teljesítő hallgatók és pályakezdő tanárok adják.

Eredmények – Mintagy és módszerek
A támogatott felidézés módszerét alkalmazó kutatások gyakran kevert kutatási módszert használnak. Továbbá

jellemző, hogy a validitás érdekében a stimulated recall technikát egyéb módszerrel/módszerekkel egészítik ki

(Gazdag, Nagy & Szivák, 2016). A kutatók általában hasonlóan kis elemszámú mintával dolgoztak (1-10 fő). Ez

minimálisan 1-2, maximálisan 60, átlagosan 10-11 résztvevőt jelent. (Lásd a 2. számú ábrát.)

2. ábragy: A VSR-t agylkagylmagyzó kutagytások/tagynulmányok megoszlásagy agy mintagy elemszámagy szerint

Az adatgyűjtés számos esetben egy egyetemi szemeszter vagy a tanítási  gyakorlat ideje alatt (Stanulis,

1995;  Cooper,  1996; Kelting,  Jenkins  & Gaudreaul,  2014,  Zimmerman,  2015),  esetenként  ennél  rövidebb

(Gunckel, 2013: három hét), vagy hosszabb idő alatt történt (Girotto Júnior & Fernandez (2013) tanulmányában

bemutatott kutatás két adatfelvétele között két és fél, ill. három év telt el). Számos kutatás leírása azonban

nem közli ezt az információt.

A VSR technikát kiegészítő kutatási módszerek közül a leggyakoribbak az egyéni interjúk, a kérdőívek és a

különböző felidézést és reflektivitást támogató módszerek: a hangosan gondolkodás (Allison, 1990), a megbe-

szélést  követő reflexiók (Erkmen,  2014; Kelting et  al.,  2014),  és a reflektív esszék (Girod,  2008; Gunckel,

2013). Hasonló célt szolgáltak a reflektív naplók különböző típusai (Stanulis, 1995; Yerrick & Hoving, 2003),

valamint a gondolattérkép (Näykki & Järvelä, 2008). Több kutatás során éltek a kutatók az osztálytermi megfi-

gyelés módszerével is (Freitas, Jiménez & Mellado, 2004; Erkmen, 2014; Zimmerman, 2015). Egyes kutatók
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vizsgálataikban személyes dokumentumokat is felhasználtak (Freitas et al., 2004), illetve a hallgatók által készí-

tett óraterveket, feljegyzéseket (Gunckel, 2013), így bevonva módszereik közé a dokumentumelemzést is.

Alább e módszerek részletes bemutatása következik.

A VSR eljárás protokollja

A következő fejezet a VSR technika alkalmazását mutatja be a feldolgozott tanulmányok alapján. Ennek során

számba vesszük a különbségeket és a hasonlóságokat, melyeket az eljárás alkalmazásának területén vizsgálati

mintánkon megfigyeltünk. Fontos megjegyezni, hogy az interjút mint adatgyűjtési eszközt a vizsgálatba bevont

kutatásokban nem csak a sitmulated recall eljárás részeként alkalmazták, hanem a kutatások más fázisában is –

elsősorban további adatgyűjtés céljából, másrészt a módszertani trianguláció érdekében. A tanulmányokban a

trianguláció többféle típusával találkoztunk. A kutatók az elméleti triangulációval szemben a módszertani trian-

guláció kidolgozására helyezték a hangsúlyt,  ahol megfigyelhetők mind kvantitatív-kvalitatív (Allison, 1990;

Bennett, 1991; Mak, 2011), mind kvalitatív-kvalitatív (Artiles et al., 1998) módszertani párosítások (Sántha,

2017). A VSR technika kutatásában továbbá megfigyelhető volt a személyi (pl. Stanulis, 1995; Gunckel, 2013)

és időbeli (pl. Kwo, 1994; Hennissen et al., 2011) trianguláció megjelenése is (Sántha, 2017).

A módszertani trianguláció során a kutatók leggyakrabban az interjú módszerével éltek (ennek bemutatásá-

ra Az interjú mint kiegészítő adatgyűjtési eszköz című fejezetben kerül sor), de számos esetben alkalmazták a

kérdőívet, a megfigyelést és a reflektív naplók különböző típusait, ritkábban egyéb módszereket, pl. a gondo-

lattérképet.

A VSR technikát a mintánkban szereplő tanulmányok többségében tanárjelöltek diagnosztikus megfigyelé-

sére vagy fejlődésének dokumentálására, megismerésére használták fel, és e folyamat során készültek velük in-

terjúk. Vannak azonban kivételek is: Stanulis (1995) és Gunckel (2013) a mentorral/mentorokkal is készített in-

terjúkat, míg Hennissen, Crasborn, Brouwer, Korthagen és Bergen (2011) kifejezetten a mentori képességek

fejlődését vizsgálta.

A VSR interjú

Az interjút mint a támogatott felidézés egyik attribútumát minden kutatásban használták az adatgyűjtéshez,

nagyfokú eltérést mutat azonban, hogy hányszor, milyen gyakorisággal, hogyan és mi célból. Gunckel (2013)

három hét leforgása alatt 5-7 alkalommal végzett megfigyelést, és készített ezekről az alkalmakról videófelvé-

telt kutatása két kiemelt (gyakorlatát teljesítő tanárjelölt) résztvevőjénél, ezen felül három további alkalommal

készített velük interjút. Az első interjú célja a tanárjelöltek előzetes szakmai tapasztalatainak, elképzeléseinek

feltárása volt. A további VSR interjúk már az osztálytermi történések felidézését és az ezekről való gondolko -

dást célozták (Gunckel, 2013, p. 147).

Kelting és munkatársai (2014) a harmadik szemeszter során végzett tanítási gyakorlat idején alkalmazták a

VSR tecnikát. Stanulis (1995) arról számol be, hogy a tanárjelöltek tíz hetes tanítási gyakorlatának időtartama

alatt összesen öt VSR interjú készült standardizált kérdések mentén a hetente felvett videokonferenciák anya-

gára alapozva. Kwo (1994) még ennél is több VSR interjút készített: 9 alannyal a tanítási gyakorlat hét hete

alatt egyet-egyet, így lehetővé vált a hallgatók fejlődésének nyomon követése, és a kutató összesen 63 interjú

elemzésére vállalkozhatott. Hasonló számú VSR interjú állt Hennissen és munkatársai (2011) rendelkezésére,

hisz kutatásukban, melyben a mentori készségek mentorképzés általi változását, fejlődését vizsgálták, a részt
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vevő mentorált–mentor párokkal 2-2 interjút készítettek: egyet-egyet a mentorképző tréning elvégzése előtt,

majd egyet kb. egy hónappal utána (Hennissen et al., 2011, pp. 1052–1055).

Zimmerman (2015) és Cooper (1996) kutatásában egy-egy tanárjelölttel csak egy alkalommal készült VSR

interjú (ezek alapjául a hallgató egy tanítási órájáról készült videófelvétel szolgált, csakúgy, mint Allison, (1990)

esetében, ahol kétszer 20 perces felvétel készült három hallgatóról egy-egy alkalommal). Ugyanígy járt el kuta-

tásában Freitas, Jiménez és Mellado (2004), akik egy pályakezdő és egy tapasztalt pedagógus koncepcióinak és

gyakorlatának összehasonlítására vállalkoztak. Éppen ellentétes volt Girotto Júnior és Fernandez (2013) célja:

ebben a kutatásban két fiatal kémiatanár professzionális fejlődésének követése volt a cél, ezért azonos proto-

koll szerint (óraterv, audiovizuális felvétel, interjú és VSR) vizsgálták őket tanárjelöltként, majd egyiküket két és

fél, másikukat három év elteltével az adatok összehasonlíthatósága érdekében. Kutatásuk felépítését a 3. ábra

szemlélteti, mely kiemeli azt, hogy milyen fontos szerepe van a folyamatos szakmai fejlődés támogatásának a

pályakezdés korai éveiben, egyben bemutatja a VSR technikának a kutatási protokollba való beágyazottságát.

3. ábragy: Girott o Júnior és Fernagyndez kutagytásánagyk bemutagytásagy: Az agydagyt�űjtés és elemzés folyagymagytánagyk szemléltető

ábrájagy (2013, p. 62.)

Endacott (2016) szintén tanárjelöltek fejlődését kutatta, ennek érdekében a szemeszter során háromszor

készített videófelvételt a tanórákról és ezek alapján VSR interjúkat (míg a kontroll csoportnál az órai megfigye-

lés és megbeszélés módszerét alkalmazta). A VSR interjú alapját képező, hallgatók által tartott óráról/órákról

készült videófelvételeken túl az egyes kutatásokban magukról a VSR interjúkról is készültek audio (Allison,

1990, Fernandez-Balboa, 1991, Kwo, 1994, Freitas et al., 2004; Girod, 2008; Hennissen et al., 2011), illetve vi-

deófelvételek (Stanulis, 1995, Zimmerman, 2015), vagy ezek vegyesen (Endacott, 2016).

A kutatók arra törekedtek, hogy a VSR interjúra a felvételt követően minél hamarabb sort keríthessenek

(Kwo, 1994; Polio, Gass, & Chapin, 2006). Fernandez-Balboa (1991) és Zimmerman (2015) beszámolójából az
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derül ki, hogy az interjú közvetlenül követte az órát, Vesterinen, Toom és Krokfors (2014) esetében a megbe-

szélés a felvétel napján történt, míg Kelting, Jenkins és Gaudreaul (2014) arról számol be, hogy a VSR konfe-

renciák 24 órán belül követték a felvételt, ami esetenként ahhoz vezetett, hogy a tanárjelöltek elfelejtették kér-

déseiket, ám egyikük azt tapasztalta, nagyobb a rálátása az órára egy későbbi időpontban (Kelting et al., 2014,

pp. 35–36). Powell (2014) kutatásában a kikérdezés 48 órán belül történt. Cooper (1996, p. 141 és p. 144) ar-

ról számol be, hogy a felvett tanóra megbeszélésére csak néhány nappal később, Allison (1990) kutatásában a

felvételt követő négy napon belül került sor.

Fernandez-Balboa (1991) kutatásában az interjúkat a kutató készítette és 22 nyílt végű kérdést tett fel az

egyes hallgatóknak, míg Stanuliséban (1995) a VSR interjúk standardizált kérdések mentén készültek a hetente

felvett videokonferenciák anyagára alapozva. Cooper (1996, p. 141 és p. 144) a felvett órák három, míg Byra

és Sherman (1993) hat kétperces részletét mutatta meg a tanárjelölteknek, akiknek minden alkalommal ugyan-

arra a hat kérdésre kellett válaszolniuk: „(1) Mi történt a videórészlet közben? (2) Mire gondolt akkor? (3) Az óra az

óraterv szerint haladt? (4) Ha mégsem, akkor egy új eljárás alkalmazása szükséges lett volna? (5) Volt olyan, amire

rögtön gondolt? és (6) Ezt az új eljárást alkalmazta?” (Byra & Sherman, 1993, p. 9).

Az Allison (1990), Polio (2006) és Yerrick és Hoving (2003) által bemutatott kutatásban mind a kutató, mind

a hallgatók kiválaszthatták az interjú során a felvétel egyes részeit, azaz megállíthatták a felvételt olyankor,

amikor úgy érezték,  hogy a  kutatás  szempontjából  fontos  mozzanatot  láttak.  Míg  Freitas  és  munkatársai

(2004), Girod (2008), Yerrick és Hoving (2003) élt a félig strukturált interjú lehetőségével, speciális kérdések

megvitatására is sor került, addig Allison (1990) kutatásában nem használtak előzetesen elkészített kérdéseket,

ehelyett a tanárjelölteknek kellett beszámolniuk arról, mit észleltek, illetve hogyan észlelték azt, amit tettek,

akik éltek is ezzel a lehetőséggel, és egyéni megjegyzéseket fűztek a látottakhoz a kutató irányító-támogató

kérdései nélkül is. A VSR-t követő interjú lehetőséget adott a kutatónak, hogy tisztázza a kérdésekkel, megfi-

gyelésekkel kapcsolatos bizonytalanságokat (Allison, 1990, p. 276). Hasonlóan járt el Powell (2014), valamint

Polio és mtsai. (2006), akik kommunikatív idegen nyelvi órákon készítettek felvételeket, és a tanár-diák párbe-

szédet vették fel. Az interjú készítésekor arra ösztönözték a vizsgálat alanyát, hogy próbáljon meg visszagon-

dolni az adott szituációra (például: „Azon gondolkodtam, hogyan tehetném fel ezeket a kérdéseket, hogy amikor vá-

laszol, ne csak azt mondja, hogy »igen, igen« a hasonlóságokkor […] Hogy vehetném rá, hogy az »igen« és »nem« he-

lyett használja az angol nyelvet.” Polio et al., 2006, p. 251)

Zimmerman (2015) a félig strukturált interjú protokollját inkább vezérfonalnak tekintette, nem ragaszkodott

annak szisztematikus lefolytatásához: alapvetően a résztvevőkre bízta a tanóra fontos momentumainak kivá-

lasztását, ám magának is fenntartotta a kutatás szempontjából érdekes részletek kiemelésének lehetőségét

(Zimmerman, 2015, p. 103). Az interjút megelőzően (Kennedy, 2005 módszerét adaptálva) a tanárhallgatóknak

az alábbi instrukciót olvasták fel: „Kérem, állítsa meg a felvételt, ha eszébe jut egy mozzanat a tanítása során, mely

érdekes vagy fontos volt az ön számára. Ezek lehetnek olyan pillanatok, amikor valami váratlan történt, amikor hirte -

len döbbent rá, hogy mi is történik, amikor elbizonytalanodott, hogyan is kellene folytatnia az órát, vagy amikor aggo -

dalmat, frusztrációt érzett. Én (a kutató) is meg fogom állítani a felvételt, ha olyan mozzanatokat látok, melyek szá -

momra érdekesek voltak az óra alatt” (Zimmerman, 2015, p. 104).

Endacott (2016) a VSR technikát mint tanárképző eszközt vizsgálta. Ennek érdekében összehasonlította egy

öt fős VSR segítségével képzett csoport fejlődését egy szintén öt fős kontroll csoport fejlődésével, akiknek az

óráján videófelvétel nem készült, helyette a tanárképző végzett megfigyelést. A tanárjelölteknek így kellett az

órára reflektálniuk. Ennek megfelelően a két csoportot különböző protokoll szerint kérdezték ki. A kontroll cso-
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port esetében a kutató által megfogalmazott kérdés csak irányított beszélgetést tett lehetővé, míg a kísérleti

csoport esetében inkább félig strukturált interjúról beszélhetünk. A tanárjelöltek teljes szabadságot kaptak a

részletek kiválasztásában, de a kikérdezési protokoll irányította őket. Az alábbi interjúrészlet ennek előnyére

hívja fel a figyelmet: „Csak egy pillanatra akarom itt megállítani, és mondani valamit… Mindig arra törekszem, hogy

amikor valaki a kérdésre felel, pozitív visszajelzést adjak, és ha nem válaszolnak pontosan, megpróbálom a helyes vá-

lasz felé terelgetni őket. Tovább csak akkor haladok, ha már megadtam nekik minden lehetőséget arra, hogy megvá-

laszolják a kérdést.” (Endacott, 2016, p. 42).

Az interjú protokolljával kapcsolatban tehát azt láttuk, hogy a kutatók nagyon változatosan gondolkodtak a

kikérdezés technikájáról. Míg egyesek a különböző mértékben strukturált interjút részesítették előnyben, má-

sok nagyrészt vagy egészen az interjúalanyok saját döntésére bízták a részletek kiválasztását, azokkal kapcso-

latban csak általános jellegű kérdéseket tettek fel  még inkább középpontba állítva a megkérdezetteket.  Az

elemzésre kiválasztandó videórészletek esetében hasonlóképpen különböző megoldásokat alkalmaztak:

1. A kutató választja ki az elemzendő részletet,

• előzetes döntés alapján (pl. az óra bizonyos előre meghatározott helyeinek, részleteinek, megbe-

szélésére),

• az adott óra bizonyos történéseinek hatására (a kutatónak itt is van előzetes terve, de flexibilisebb,

mint az előző esetben: a kutató a felvételt látva dönt).

2. A kutató és a résztvevő egyaránt kiválaszthat részleteket.

3. A részletek kiválasztását a résztvevőre (a tanárjelöltre) bízzák.

A fentiek alapján a videóval támogatott felidézés kutatási protokolljában két szélsőség mutatkozik, amelyek

között a megvalósult kutatások széles skálán mozognak a kutatás céljának megfelelően:

„Szigorú” kutatási protokoll. „Lágy/Flexibilis” kutatási protokoll.

Előre megválasztott részletek. A kutatás alanya által kiválasztott részletek.

Strukturált kikérdezés. Előzetesen csak általános vonalakban meghatározott 
kikérdezés.

A kutató erős irányító és kezdeményező szerepe 
mellett.

A kutatás alanyát helyezi kezdeményező szerepbe, a 
kutatói irányítás kevésbé erős vagy rejtettebb.

3. táblázagyt. A VSR interjúk kutagytási protokolljagy

A kutatásokban a VSR technika mellett, vagy azt kiegészítendően alkalmazott további 
kutatási eljárások

A kutatók számos kutatásban további eszközök bevonásával egészítették ki a VSR módszerét, amivel céljuk az

volt, hogy előzetesen, vagy a vizsgálatot követően még több akár személyes, akár szakmai jellegű információt

szerezzenek a résztvevőkről (lásd fent pl. Mak, 2011; Gunckel, 2013; Endacott, 2016). A kutatók ezekkel az

adatokkal igyekeztek pontosítani, árnyalni a támogatott felidézésből nyert tapasztalatokat. Alább ezek bemu-

tatása következik.
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A kérdőív

Freitas, Jiménez és Mellado (2004) kérdőívet alkalmazott a tanárok előzetes koncepcióinak feltárására, amikor

a problémamegoldás szerepét igyekeztek megismerni a természettudományok tanításával és tanulásával kap-

csolatban. Így jutottak hozzá a kutatók azokhoz az elsődleges adatokhoz, amelyeknek birtokában később kidol-

gozták félig strukturált interjújuk forgatókönyvét, melyet a VSR interjúk során használtak (Freitas et al., 2004,

p. 119), Haggarty, Postlethwaite, Diment és Ellins, (2011) pedig nyomonkövetési kérdőívet használt, így meg-

valósítva a folyamatos adatgyűjtést. Mak (2011) egy tanárjelölt nyelvtanítással és -tanulással kapcsolatos né-

zeteinek megismerésére használta a kérdőívet.

Az interjú mint kiegészítő adatgyűjtési eszköz

Gunckel (2013) kutatásában az első interjút a szemeszter elejére időzítették, célja a hallgatók előzetes tapasz-

talatainak feltárása volt a tervezéssel és a természettudományok tanításával kapcsolatban. A szakmai jellegű

információ szerzésének jó példája Fernandez-Balboa (1991) tanulmánya, mely részletesen bemutatja, a beme-

neti háttérinterjú készítésének menetét, melynek témakörei a következők voltak: tanárjelöltek nézetei a tanu-

lók magaviseleti problémáiról, ezeknek lehetséges okairól, személyes vélemény a magatartási problémás tanu-

lókról, optimális módszerek a tanulók magatartási problémáinak kezelésére és személyes elvárások a tanulók

magatartásával kapcsolatosan.

Mak (2011) kutatási alanya fejlődésének bemutatása érdekében nyomonkövetési interjúkat készített. Hag-

garty és mtsai. (2011) is hasonlóan jártak el: pályakezdő tanárokat kérdeztek meg a félig strukturált interjú

módszerével az indukciós program folyamatáról és eredményeiről, melyeket előzetes háttérinterjúkkal és utó-

követési kérdőívekkel is kiegészítettek ugyanazon pályakezdő tanárok bevonásával. Ezen felül a hallgatók men-

toraival is interjút készítettek, ez lehetővé tette számukra, hogy a pályakezdő tanárok fejlődését megértsék sa-

ját munkahelyi környezetükben (Haggarty et al., 2011, p. 941).

Vesterinen és mtsai. (2014) a VSR interjút követő 1-2 nap során egy második, ún. reflektív interjút is készí-

tettek a résztvevőkkel. Céljuk az volt, hogy feltérképezzék a tanárjelöltek különböző ütemben fejlődő gyakorla-

ti tudását a tanítási gyakorlat során a reflektív interjúk tükrében (Vesterinen et al., 2014, p. 624).

A megfiagyelés

A tanórai problémamegoldást vizsgálva Gunckel (2013) három hét leforgása alatt 5-7 alkalommal, míg Freitas

és mtsai (2004) négy órán végeztek megfigyeléseket. A helyszíni megfigyelésen túl az órákról videófelvétel is

készült, az ezekből nyert adatokat kiegészítették a tanítás során használt segédanyagokkal, a táblaképpel, a ta -

nári kérdésekkel és válaszokkal, valamint a tanulók válaszaival (Freitas et al., 2004, p. 119). Hasonlóan járt el

Zimmerman (2015), amikor a tanórai megfigyelést a VSR technikával szerzett információk pontosítására hasz-

nálta. Enedacott (2016) viszont tanulmányában a megfigyelés és a VSR mint tanárképzési módszer különbsé-

geit vizsgálta, vagyis a kontroll csoport esetében a megfigyelést a VSR alternatívájaként használta.
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A refleektív napló

A kutatók a reflektív naplók különböző típusait használták az adatgyűjtéskor. Ezek egyszerre szolgálják a mód-

szertani triangulációt és a reflektivitás fejlesztését a tanárképzésben. Bennett (1991) a reflektív naplóban egy-

részt a tanár önfejlesztésének, másrészt a tanuló (tanárjelölt) fejlesztésének és önfejlesztésének eszközét látja.

A reflektív napló mindkét esetben kiemelten fontos szerepet játszhat a szituáció reflektivitás általi megértésé-

ben, valamint lehetővé teszi a dialógus létrejöttét a tanuló és a tanulás, illetve a tanuló és a tanár között (Benn-

ett, 1991, pp. 16–7).

Stanulis (1995) kutatásában a résztvevő tanárjelölt és mentor heti rendszerességgel reflektív naplót vezet-

tek. Az eszköz használatával lehetőségük nyílt arra, hogy megvitassák azokat a kérdéseket, amelyekről írásban

„kényelmesebb” volt beszélgetniük, és amelyekhez a kutatást vezető tanárképző hozzátette saját megjegyzése-

it (Stanulis, 1995, p. 16). A reflektív napló nem csak a kapcsolattartást, a szakmai problémák és a velük kapcso-

latos érzések és gondolatok kommunikálását segítette a tanárjelölt iskolai gyakorlatának idején, hanem a men-

tor és a mentorált kapcsolatában is fontos szerepet játszott erősítve egymás kölcsönös megbecsülését (Stanu-

lis, 1995, p. 17).

A Yerrick és Hoving (2003) tanulmányában bemutatott kutatás során a tanárjelöltek reflektív naplóban is

beszámoltak tapasztalataikról, érzéseikről. Ezek alá is támasztották, és ki is egészítették a VSR interjúkból nyert

adatokat, mert a hallgatók másként gondolták át a történteket, mint az interjú esetében.
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Applicagytion agynd use of video stimulagyted recagyll in the internagytionagyl 
pedagygogicagyl reseagyrches (Systemagytic literagyture review)
Video stimulated recall (VSR) methodology, among many other methods, is a widely accepted and applied re -

search method to explore and promote pedagogical  reflective thinking.  In our previous study (Neveléstu-

domány, 2018/3.) we have presented a systematic literature review of the conceptual frameworks and aims of

various VSR researches; further more, we have presented their results and compared them to international

trends. The current study focuses on the use and methodological diversity of the VSR technique. The findings

of our SLR showed that VSR methodology is mostly used during preliminary studies with a small number of

participants, and those researcher who chose to use VSR preferred mixed research methods (for reliability, va -

lidity and methodological triangulation), with additional methods such as interview (Haggarty, Postlethwaite,

Diment, & Ellins, 2011; Mak, 2011), questionnaire (Freitas, Jiménez & Mellado, 2004), different types of reflec-

tive journals (Stanulis, 1995; Yerrick & Hoving, 2003, think aloud strategies (Allison, 1990), observation (Fre-

itas et al., 2004; Gunckel, 2013), with other methods associated with case studies , such as mind maps (Näykki

& Järvelä, 2008), and lesson plans (Girotto Júnior & Fernandez, 2013), and video recordings (Stanulis, 1995,

Zimmerman, 2015). Findings proved that VSR accompanied by other methods is suitable for exploring and im-

proving trainee teacher’s thinking patterns, classroom actions and commitment to continuous pedagogical de-

velopment.

Keywords: video stimulated recall (VSR) methodology and additional methods (interview, observation,

thinking aloud techniques, reflective journal), teacher education,systematic literature review
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