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Bright Start1: Metakognitív, mediációs tanulási 
tantervkisgyermekek számára
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Egyesült Amerikai Államok

Abstract: Bright Start is an educational program designed to help preschool and some primary 
grades children to acquire and apply basic cognitive and metacognitive operations, and thereby 
to develop effective tools for learning the academic content of the early school grades.  
Developed originally for normally developing children from families of low socio-economic 
status (therefore at risk of school failure), the program has also been applied successfully with 
children who have various handicapping conditions, including mental retardation, learning 
disabilities, psychiatric disorders, autism and pervasive developmental disorders, as well as 
culturally and linguistically different children. The program is described with respect to its 
theoretical basis, its content and organization, its teaching style, its applications in several 
countries, and its empirical evaluation.  Data are presented demonstrating its effectiveness for 
enhancing cognitive development and intrinsic motivation for learning, and for increasing the 
effectiveness of school learning.
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Arra a kérdésre, hogy néhány gyermek miért nem teljesít jól az 
iskolában, a nevelők és pszichológusok gyakran a következő okokat 
nevezik meg: alacsony intelligenciaszint; gyenge tanulási motiváció; 
eredménytelen tanulási szokások; az iskolai tanulással szembeni negatív 
attitűd; pszichológiai konfliktusok a szülők és gyermekek között; azoknak 
a tanulási eszközöknek a nem megfelelő fejlődése, melyek a kognitív 
folyamatok és műveletek alapjait képezik. A Bright Start program 
sajátosan az utolsó feltétel megváltoztatását célozza, a nem megfelelő 
kognitív fejlődés javítását, elsősorban abból azért, mivel ennek a 
feltételnek a korrekciója elősegíti a többi feltétel hiányából bekövetkező 
szegényes iskolai tanulás megelőzését.

A Bright Start program (Haywood, Brooks és Burns, 1992) 3-6 éves 
gyermekek részére kidolgozott csoportos metakognitív curriculum. A 
következőkben meghatározzuk a „kognitív” és „metakognitív” kifejezések 
közti különbséget.

A „kognitív” melléknév, tág értelemben, a gondolkodásra és, sajátosan, 
a szisztematikus, logikus gondolatok feldolgozására vonatkozik. A kognitív 

1 Szó szerint Bright Start fényes kezdetet jelent. A cikkben az eredeti angol nevet 
használjuk (sz.m.). 




