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Szülői tájékoztató a kutatásról  
 

Az Apor Vilmos Katolikus Főiskola (2600 Vác. Schuszter Konstantin tér 1-5.) tartozó 
MTA-AVKF Tanulási környezet kutatócsoport, mint adatkezelő (vezetője Prof. Dr. 
Gyarmathy Éva egyetemi tanár, e-mail címe: gyarmathy.eva@avkf.hu) A tanulási 
kudarcok megelőzése a tanulási környezet átalakításával az iskolai tanulás kezdetén 

című kutatása a Magyar Tudományos Akadémia Közoktatás-fejlesztési Kutatási 
Programja 2021 keretében valósul meg. 

 
Kutatásunkban két, egymással összefüggő kérdéskört vizsgálunk: 
1. A tanulási környezet a jelen oktatási keretek között is átalakítható fejlesztő 

környezetté, ami által a tanulásba beépül a szenzomotoros és nyelvi fejlesztés. 
2. Az általános iskola első két évében a tanulási környezet átalakítása – osztályterem 
elrendezése, mozgáseszközök a teremben, digitális tanulás, tanulókártyák és egyéb, a 
mindennapi tanulásba épített, kognitív működést megalapozó szenzomotoros és nyelvi 
fejlesztés – jelentősen csökkenti az iskolai kudarcok kialakulását. 

 
A kutatás lényeges jellemzője, hogy a kutatásba bevont iskolák pedagógusai a felajánlott 
módszereket felkészítés után kipróbálják, munkájukba önálló innovációként bevezetik, és 
rendszeresen használják a mindennapi tanítás során. Az így átalakított tanulási környezet 
hatását a 2 év fejlesztés utáni vizsgálatok hivatottak megmutatni. A módszertani 

fejlesztés az általános iskola 1. és 2. évfolyamán zajlik. A kiválasztott mintába 21 
általános iskolát vonunk be 2-2 tanítóval. A felkészítő szakasz 2022 tavaszán kezdődött, a 
fejlesztés 2022. szeptember 1-jétől 2024. június 15-ig tart, így a 2022 szeptemberében a 
leendő első osztályosokat érinti. 
A kutatást végzők a kutatással érintett tanulókat oktató tanítópárok és az AVKF 

kutatócsoportjának tagjai. A kutatás leglényegesebb elemeiről az alábbi 
honlapon/honlapokon tájékozódhat. 

 
https://tanulas-kutatas.hu/ 
https://avkf.hu 
 
Szeretnénk kutatásunkkal támogatni, hogy az Ön gyermeke is úgy tanulhasson, 
ahogyan a legjobban tud. 
 
Vác, 2022. április 20. 
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