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A tanirodai oktatási módszer túlmutat a projekt módszeren. Ennek oka abban rejlik, hogy a 
tanirodai módszer tulajdonképpen nem más, mint a projektmódszer csak nagyban. A tanulók 
a tanirodában egy fiktív vállalkozást működtetnek, egy-egy projekten dolgoznak. A 
kompetenciafejlesztést a körülmények a jól felszerelt infrastruktúra még külön segítik. 
Kutatások igazolják, hogy egy inger gazdagabb környezetben sokkal hatékonyabb az oktatás, 
mint egy ingerszegény környezetben. A taniroda oktatási módszer magába foglalja a pro-
jektmódszer összes ismérvét. Így: Környezetvonatkozás és problémaorientáció, a tanulás és 
tevékenység integrációja, interdiszcipliaritás, komplexitás, produktum előállítása, termék-
orientáció, egyszeri tevékenység, a résztvevők érdeklődésének megfelelő szerveződés, téma-
választás, önszerveződés, hatása csoporton belüli környezetre, társadalmi, gyakorlati jelentő-
ség, célirányos tervezés, több érzékszerv aktivizálása, megváltozott pedagógusszerep, a 
tanítási-tanulási folyamat megváltozott értelme. A tanirodai oktatási módszer a projekt mód-
szer kibővítése, komplexebbé, modernebbé tétele. Hatalmas nagy előnye a tanirodás 
módszernek a projektmódszerrel szemben, hogy ez a módszer nem egyszerűen kooperatív 
munkán alapul. Nem kívánja a kognitív tudást minden áron az empirikus megtapasztalásnak 
alávetni, hanem kiegészíti azt. A módszer hatalmas előnye, hogy az órán már megtanult 
elméleti tudást egy gyakorlati foglalkozáson szemléleti, interdiszciplinárisan, több aspek-
tusból ,komplexen és abszolút kreatívan vizsgálva. Így könnyen beláthatjuk, hogy a tanirodai 
módszer olvasztótégelye a kompetenciaalapú oktatásnak, a kooperatív munkának, az 
empirikus megtapasztalásnak, a projektmunkának és kognitív tudásnak, melynek a szálai a 
hatékony munkaerő-piacra vezetnek. A taniroda, mint pedagógiai módszert úgy gondolom, 
hogy mindenképpen ki kell terjeszteni az andragógia, a személyügy-munkaügy oktatási struk-
túrájába. Lévén, hogy a taniroda egy olyan oktatási módszer, melyhez szorosan kapcsolódik 
egy megfelelő nagyságú, korszerű technikai eszközökkel felszerelt terem és egy fiktív 
vállalkozás. A vállalkozás profilját a tanulók közösen találják ki A tanirodai képzés kiegé-
szíti, elmélyíti az elméletet, lehetőséget nyújt az üzleti élet, a vállalkozás világának minél 
plasztikusabb megismerésére és élethű szimulálására. A taniroda akárcsak egy vállalkozás 
több részlegből áll. Így személyügy, pénzügy, számvitel, titkárság, értékesítés és beszerzés. A 
tanirodai ügyvitel teljes egészében megfelel egy működő vállalkozás ügyvitelének. Az elmúlt 
félév azon tanirodához kapcsolódó kutatásomat szeretném bemutatni, amely az andragógia 
tudomány hallgatói számára lett kialakítva.  


