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DR. BENDA JÓZSEF

Örömmel tanulni
Humanisztikus Kooperatív Tanulás (HKTTM)

 

„Mindenkinek rá kell döbbennie arra, hogy a 
jó és rossz, a halál és az élet, a halál kultúrája és 
az élet kultúrája közti hatalmas és drámai összeüt-
közés előtt állunk.”

Carol Wojtyla



Ajánlás
Gyermekeimnek: Feliciánnak, Krisztiánnak és Letíciának ajánlom. 

Szerettem volna őket ebben a szellemben és szakértelemmel támogatni életük meghatározó iskolai éveiben…

Ajánlom figyelmébe ugyanakkor Magyarország felelős állami, gazdasági, párt és egyházi vezetőinek, 
akik képesek nemzetben, emberöltőkben, évszázadokban is gondolkodni. 

Ez a könyv segíthet a magyar ifjúságban és a társadalomban rejlő életerő kibontakoztatásában, 
sokat szenvedett népünk boldogulásának elősegítésében

a BIZALOM, 
az EGYÜTTMŰKÖDÉS, 

és a TELJESÍTMÉNY szellemében.

Köszönet
Köszönöm a sok ezer munkatársamnak

(kollégák, kutatók, pedagógusok, szülők, gyermekek) 
a közreműködését, akik fáradhatatlan erőfeszítéseikkel előre 

mozdították a program fejlődését, és életben tartják a mozgalmat.
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Ajánlás 

Ma már nem hat az újdonság erejével, ha egy köz-
életi szereplő vagy cégvezető az oktatás fontossága 
mellett száll síkra, kiemelve, hogy az ország verseny-
képességét és jövőjét alapvetően befolyásolja, hogy 
mennyi időt, pénzt, energiát és nem utolsósorban 
szeretetet és törődést fektetünk a jövő nemzedékei-
nek nevelésébe. Nem hat az újdonság erejével, mégis 
sokszor úgy érezni, olyan kevés valódi áttörés szüle-
tik ezen a területen.

A kooperatív tanulás alapkoncepciója egyszerű, 
de éppen egyszerűségében rejlik hatékonyságának és 
alkalmazhatóságának kulcsa. Olyan elképzelés, mely 
alkalmas arra, hogy szétfeszítse az oktatási rendszer 
eredményeinek megszületését gátló korlátokat. Ezért 
örömmel fogadtam a szerző felkérését a könyv 
megjelenésének támogatására és egyben e rövid 
ajánló megírására.

Cégünk, a NEXON ugyanis olyan területen – a 
bérügyvitel, a humánerőforrás-gazdálkodás és az in-
formatika metszetében – tevékenykedik, mely rend-

kívül gyorsan változik, fejlődik. Az oktatás szá-
munkra és ügyfeleink számára létfontosságú. Mind-
nyájan tudjuk: az élethosszig tartó tanulás ma már 
elengedhetetlen feltétel a napi munkánkhoz, a verse-
nyben maradáshoz. 

Ezért hoztuk létre akkreditált nexONEDU okta-
tási üzletágunkat, ahol évente több száz hallgató tanul 
és vizsgázik a korszerű bérügyviteli, humánerőforrás-
gazdálkodási és informatikai ismeretekből. Ezért bő-
vítettük képzési kínálatunkat vezetői tréningekkel, 
szervezetfejlesztési tanácsadással, és a versenysz-
férában még kevéssé ismert mediációs képzéssel és 
szolgáltatással.

Úgy látom szerencsések vagyunk: hallgatóink sze-
retnek tanulni. Ez a szeretet viszont csakis a jelen 
könyvben megfogalmazott koncepcióhoz hasonló el-
vek alapozhatják meg. Cégünk, a NEXON nevében 
így csak üdvözölni tudom e mű megszületését, mely 
segíthet mindnyájunknak az oktatás barátságosabbá, 
emberközelibbé és hatékonyabbá tételében.

Ocskay Szilárd 
a NEXON Kft. ügyvezetője

 Budapest, 2006. augusztus 30.
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Előszó

Benda József könyvének címe „Örömmel tanulni”. A 
könyv egyik bevezető mondata ez: „Ami ma iskoláink 
túlnyomó többségében folyik, az egyszerűen tarthatat-
lan”. Lehet, hogy ezek az erős ambíciót tükröző és radi-
kális kritikát megfogalmazó mondatok megosztják az ol-
vasókat. Lesznek olyanok, akiket ez kíváncsivá tesz: ők 
a szerzőhöz hasonlóan maguk is úgy érzik, a dolgok nem 
jól vannak úgy, ahogy vannak, keresik a változtatás lehe-
tőségét, és hisznek abban, hogy léteznek működőképes 
alternatívák. De lesznek szkeptikus olvasók is, akik mar-
ketingfogást sejtenek e megfogalmazás mögött, és azt 
gondolják, valaki megint teljesíthetetlen csodát ígér.

Ma még nem tudhatjuk, a harmadik évezrednek lesz-
e a korábbiaktól határozottan eltérő, sajátos pedagógiai 
paradigmája, de abban egészen biztos vagyok, hogy a 
kooperatív tanulásnak az előttünk álló időszakban, leg-
alábbis a legsikeresebb országokban, meghatározó sze-
repe lesz. Mindaz, amit ma tudunk az emberi tanulásról 
és a modern gazdaság igényeiről, ebbe az irányba mutat. 
Azt is megkockáztatnám: azok az országok, amelyek nem 
lesznek képesek tömegesen alkalmazhatóvá és az isko-
lákban ténylegesen alkalmazottá tenni a kooperatív ta-
nulást, reménytelen hátrányba kerülnek azokkal szem-
ben, amelyek ezt meg tudják tenni.

Mit is jelent a kooperatív tanulás? Nem kísérletezem 
azzal, hogy kimerítő és szakszerű választ adjak erre a 
kérdésre – ezt a szerző nálam egészen biztos jobban meg 
tudja tenni –, csupán néhány, az értelmezést segítő meg-
jegyzést szeretnék ezzel kapcsolatban tenni. Az első, 
amire a figyelmet felhívnám, az, mekkora érdeklődés
övezi ma ezt a fogalmat. Angol nyelvű megfelelőjére, 
„cooperative learning” kifejezésre a Google csaknem két 
és fél millió említést jelez, ami mögött tudományos mű-
helyek és ezekkel kapcsolatban álló gyakorlat-közössé-
gek százai, és világszerte ezek honlapjai, szakmai és 
tudományos közleményei találhatóak. A kooperatív ta-
nulásról ma létező legtekintélyesebb oktatási enciklopé-
dia, az International Encyclopaedia of Education hosszú 
szócikket közöl erről, utalva azokra a szociálpszichológia 
és tanuláselméleti megközelítésekre, amelyek hangsú-
lyozzák az emberi tanulás társas jellegét vagy csopor-

tokban zajló interakcióknak a tanulásra gyakorolt meg-
határozó hatását. A kooperatív tanulás iránt Magyaror-
szágon is komoly érdeklődés van: a Google magyar 
nyelven csaknem tízezer említést jelez. 

Ezt az érdeklődést nemcsak, sőt elsősorban nem az 
magyarázza, hogy a modern kognitív pszichológia és ta-
nuláselmélet számára a csoportban zajló interakciók meg-
határozó elemét jelentik az emberi tanulásnak. Ennél is 
fontosabbak azok a változások, amelyek az elmúlt idő-
szakban elsősorban iskolákon kívüli világban értékelték 
fel az együttműködés jelentőségét. Ezek közül talán ket-
tőt érdemes itt kiemelni.

Az egyik a modern társadalom működőképességéhez 
köthető. Abban a társadalmi környezetben, amelyben a 
mindennapi élet folyamatai, a technológia és az intézmé-
nyek működtetése nemcsak az emberek folyamatos és 
intenzív együttműködését igénylik, hanem azt is, hogy 
ezt az együttműködést napról napra megújítsák és gaz-
dagítsák, szinte semmi nem életképes akkor, ha az em-
berek nem tudnak egymással hatékonyan együttműköd-
ni. Ennek a hiánya technológiai katasztrófákhoz, intéz-
mények összeomlásához, sőt az emberi élet elemi 
formáinak a szétzilálódásához is vezethet. A társadalmi 
viszonyok komplexitása az elmúlt évtizedekben radiká-
lisan átalakította a demokratikus problémamegoldás vilá-
gát: ahhoz, hogy a társadalmi problémákra sikeres meg-
oldásokat találhassunk, olyan módon kell működtetni az 
intézményeinket, hogy azok képesek legyenek az ilyen 
megoldások kidolgozására. Hadd említsek egyetlen pél-
dát, éppen az oktatás világából. Számos kutatás jelzi, hogy 
a legsikeresebb oktatási rendszerek egyik titka az, hogy 
az intézményeknek jelentős önállóságot adnak, ugyan-
akkor olyan visszajelzésekkel látják el őket, amelyek alap-
ján azok meg tudják ítélni, vajon jó irányba haladnak-e, 
vagy éppen korrekciót kell végrehajtaniuk. Ezt csak ak-
kor tudják megtenni, ha képesek a visszajelzések intelli-
gens feldolgozására és ennek alapján a saját működésük 
módosítására. Más szóval, intelligens tanuló rendszer-
ként kell működniük, ami csak úgy valósítható meg, ha a 
kooperativitás magas szintje jellemzi őket.

A másik változás, amit itt említenék, a gazdaság vilá-
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gából való. Az elmúlt évtizedekben drámai átalakulás zaj-
lott le a gazdaság és a munkaszervezetek világában. Azt 
a fajta tömegtermelést, amit a legjobban talán a futósza-
lag képe szimbolizált, és amelyre a nagy vállalatméretek 
voltak jellemzőek, felváltotta a termelés megszervezé-
sének egy új formája. Erre az egyéni igényekhez alkal-
mazkodó technológiák alkalmazása és autonóm egységek 
együttműködése jellemező. Annak az óriásvállalkozás-
nak a helyébe, amely a termelési folyamat minden ele-
mét megpróbálta saját szervezetén belül működtetni, a 
nyitott vállalkozások léptek, amelyek bedolgozók és 
partnerek sokaságával tartanak kapcsolatot. Az önellá-
tást a kölcsönös függőség világa váltotta fel. Ez hallatlan 
módon felértékelte a kooperációs képesség gazdasági 
jelentőségét, és a gazdaság világában is kulcsfogalommá 
vált az alkalmazkodásra képes tanulószervezet.

Ennek a változásnak egyik nagyhatású kifejeződését 
találhatjuk abban a dokumentumban, amelyet néhány év-
vel ezelőtt közösen jelentetett meg több európai nemze-
ti munkáltatói szervezet „A tanári szakma helyzetbe ho-
zása és az iskolavezetés modernizálása” címmel. E doku-
mentumban a munkaadók vezető képviselői világos és 
egyértelmű üzenetet fogalmaznak meg az iskolák felé: te-
kintettel arra, hogy a modern gazdasági szervezetek 
tanulószervezetekké alakulnak, olyan munkaerőre van 
szükségük, amely képes arra a fajta kooperativitásra, amit 
a tanulószervezetek igényelnek. Ez azonban csak akkor 
lehetséges, ha maguk az iskolák fejlesztik ki a gyermekekben 
az együttműködésre való képességet. Ez utóbbinak per-
sze feltétele az is, hogy a pedagógusok is magas szintű 
együttműködési képességet és hajlandóságot mutassanak 
a tanulási folyamat megszervezése során.

Hosszan lehetne folytatni azoknak a példáknak a so-
rát, amelyek azt mutatják, hogyan növekszik az együtt-
működési képesség iránti igény a gazdaság és a társada-
lom világában. E képesség megléte nyilvánvaló módon 
meghatározó szerepet játszik a társadalmi konfliktusok
megelőzésében, a demokratikus intézmények vagy a pi-
acgazdaság hatékony működtetésében. Nem véletlen, 
hogy a közismert PISA-vizsgálat hosszú távú stratégiája 
olyan tesztfeladatok kifejlesztését is célozza, amelyeket 
nem egyének, hanem csoportok oldanak meg, és ame-
lyek sikeres megoldása feltételezi a csoport tagjainak 
együttműködési képességét. Elképzelhető lesz az, hogy 

egy-egy iskola vagy egy-egy ország gyengének bizonyul 
e feladatok megoldásában még akkor is, ha az egyének 
külön-külön magas teljesítményre képesek. Mindezzel 
kapcsolatban főleg azt kell hangsúlyoznunk: a kooperáció 
képessége csak a kooperáció által fejleszthető. Koope-
ratív problémamegoldásra azok lesznek képesek, akik 
kooperatív módon tanulták a problémamegoldást.

A tanulás hatékony megszervezésére a kooperációban 
óriási tartalékok rejlenek. Ezeket akkor is ki kellene hasz-
nálni, ha ez iránt egyébként nem lenne növekvő igény a 
környező társadalomban. A kooperatív tanulás elméletét 
alátámasztó kutatások konkrét kutatási eredmények so-
kaságával tudják alátámasztani azt, milyen módon növel-
heti a tanulási teljesítményt, ha a tanulás csoporthelyzet-
ben, együttműködést igénylő formákban valósul meg. 
Mint mindennek, természetesen ennek is vannak koc-
kázatai, és mint mindent, ezt is lehet rosszul alakítani. 
Ezért különösen fontos, hogy kialakuljanak, ismertté vál-
janak és elterjedjenek a kooperatív tanulás megbízható 
technológiái.

E technológiák magyarországi meghonosításában Benda 
Józsefnek és munkatársainak meghatározó szerepe volt. 
Az a részletesen kidolgozott, a gyakorlatban kipróbált, sok 
iskola és pedagógusközösség által követett program, ame-
lyet megalkotója „humanisztikus kooperatív tanulásnak” 
(HKT) nevez, a nyolcvanas évek végén első alkalommal 
próbálta meg a kooperatív tanulás gondolatát olyan stan-
dard pedagógiai technológiává formálni, amely bevezet-
hető az iskolai gyakorlatba. (Ez a program jóval kevesebb 
figyelmet kapott, mint amit a jelentőségéhez képest meg-
érdemelne.) „A harmadik évezred pedagógiája” c. könyv 
olvasását ezért mindenkinek ajánlom, akit foglalkoztat az 
a kérdés, milyen módon közelíthetjük iskoláinkat és okta-
tási rendszerünket a modern társadalom és gazdaság XXI. 
századi igényei felé, legyen szó akár az oktatás irányítóiról, 
akár pedagógusokról, akár olyan szülőkről, akik azt várják 
az iskoláktól, hogy valóban a jövőre készítsék fel gyerme-
keiket. Különösen ajánlom azonban azoknak a tanítóknak 
és tanároknak, akik nemcsak általános szakmai érdeklő-
désből kívánnak megismerkedni a kooperatív tanulásra 
épülő pedagógiával, hanem arra is készen állnak, hogy sa-
ját gyakorlatukban ezt alkalmazni kezdjék.

Halász Gábor
Országos Közoktatási Intézet – főigazgató
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Bevezető

A „hamadik évezred” messzire mutató időtáv. 
Alig kezdődött el, és történelmi korszakokat ölel át. 
Vakmerőségnek tűnik hát ilyen időket felidézni.

Ahányszor végiggondoltam egy ’szerényebb’ cím-
adás lehetőségét, mindig visszatértem a merészebb 
változathoz, amit évtizedek óta dédelgetek magam-
ban. Honnan táplálkozik a hitem abban, hogy – Ma-
gyarországon, ahol szinte évente kormányozzák más-
felé az ország szekerét – ennyire biztosan lehetne 
valamibe kapaszkodni?

Iskolák – mutatis mutandis – több ezer éve mű-
ködnek. Azonban minden iskola alapja és működé-
sének értelme a tanár-diák közötti szeretetkapcso-
latokban megvalósuló magas szintű nevelés és tudás-
átadás (tudásáramlás) volt. De vajon sikerült-e 
megvalósítani az eszméket iskoláinkban? Sokan ta-
pasztaljuk, hogy hol a szeretetkapcsolatokra épülő 
nevelés, hol a tudásáramlás hiányzik az iskolákból. 
Az „iskolagyárakban”, a bürokratikus-hatalmi szer-
vezetek darálójában eltűnik a szeretetkapcsolatokban 
formálódó személyiség. Sokszor inkább e folyamat 
áldozataival találkozunk. Szenvednek tőle pedagógu-
sok, vezetők, gyermekek, szülők egyaránt. Követ-
kezményeivel pedig kénytelen-kelletlen szembesü-
lünk mindannyian a körülöttünk tapasztalt társadalmi 
csapdák sokaságában. 

Mélyen hiszek a jövő iskoláit is meghatározó év-
ezredes alapértékekben. A fejlett személyiség kiala-
kulásához a pedagógusok és a diákok számára meg-
élhető szeretetkapcsolatokra, és olyan csoportfolya-
matokra van szükség, amelyekre az elfogadás, az 
együttműködés, a tolerancia jellemző, szemben a po-
zícióharcokkal, a kirekesztéssel, az önvédelemmel. 
Meggyőződésem, hogy a harmadik évezred iskolái-
ban, a formálódó tudástársadalom legfontosabb mű-
helyeiben sem tűzhetünk ki más célokat, mint a  

szeretetkapcsolatokat felépítő, eredményorientált  
team-munkát. Csak pontosan és körültekintően kell 
megvalósítani a célokat.

A Humanisztikus Kooperatív TanulásTM 1982-ben 
elindított programja, egy olyan iskola- és közösség-
szervezési paradigma, amely a szeretetkapcsolatokat 
felépítő emberek csoportjára, a teamekre helyezi a 
hangsúlyt a tanulási (tanítási) folyamatban. Ezáltal egy-
szerre képes a nevelés és a hatékony tanulás megva-
lósítására. Az eredmények pedig sok ezer szülő, gyer-
mek, pedagógus, kutató véleménye, és tudományos 
vizsgálatok alapján huszonöt év távlatából egyre in-
kább igazolják sikereit.

Egy szülő így ír: „Egy nagyon fontos, ősi felfedezés 
van ebben a módszerben: a szeretet és a megértés, 
amelynek megzabolázó ereje van: javít, korrigál, sze-
retetre méltóvá tesz. A már-már elveszettnek tűnt 
egyéneket, az elvadult problémás jellemeket is átala-
kítja, helyre billenti. Van ebben a módszerben – úgy 
gondolom – egy megkérdőjelezhetetlen, erős hit, 
amely szeretettel párosulva, hihetetlenül nagy dolgok-
ra képes.”

Ajánlom a könyvet
– Azoknak a pedagógusoknak, akik számára az 

alkotó munka és az örömszerzés fontos érték.
– Azoknak a szülőknek és nagyszülőknek, akik 

gyermekeiket szeretnék egyszerre sikeresnek és bol-
dognak látni.

– Azoknak a vezetőknek és törvényhozóknak, akik 
virágzó, alkotó közösségekre, gondolkodó, tanuló szer-
vezetekre vágynak, és a szokásosnál többet és jobbat 
szeretnének kihozni önmagukból, iskoláikból, intéz-
ményeikből.

Fogadja Ön is szeretettel!
dr. Benda József
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tehetetlenség

Ön szerint miért utál a gyermekek és fiatalok
többsége iskolába járni? Miért fárad el sok peda-
gógus néhány év alatt a pályán?

Fontos-e egyáltalán ez a kérdés? 
Miért merülnek ki, fáradnak el tömegesen 

a pedagógusok néhány év iskolai tanítás után? 
Működhetnek-e eredményesen az olyan intéz-
mények, szervezetek, amelyek nem veszik figye-
lembe az érintettek elégedettségét?

Ami ma, iskoláink túlnyomó többségében okta-
tás címén folyik, az egyszerűen tarthatatlan.

A gyermekek százezrei, a pedagógusok tízezrei 
válnak folyamatosan az oktatási gépezet áldozatává. 
Mindenkit ledarál a szervezet. A szokásokra és ide-
jétmúlt elvekre és magyarázatokra támaszkodva a 
gyermekeket megfosztják a legalapvetőbb fiziológiai
szükségleteik kielégítésének lehetőségétől (pl.: nem 
szabad mozogni, beszélni a tanórán, éveken keresz-
tül!). Megbélyegzik és tiltják a gyermekek között ki-
alakuló természetes szolidaritást (pl.: beszélgetés, 
„súgás”) és sokszor tudatosan egymás ellen fordítják 
őket. Elfojtják a bizalmi légkör kialakulásának leg-
természetesebb megnyilvánulásait (pl.: padtárs kivá-
lasztása).

Iskoláink nem alkalmasak arra, hogy lelki és fizikai
értelemben egészséges, tanulóképes, szeretetteljes tár-
sas kapcsolatokat építő generációkat neveljenek fel. El-
avult, rossz hatékonyságú, sokszor kártékony mód-
szerekkel dolgoznak. Harminc éve minden szocioló-
giai vizsgálat bizonyítja, hogy céljai még a papíron sem 
teljesülnek (tanulmányi eredményesség, írás- és ol-
vasási készség, kommunikációs képesség stb.). Hát-
ráltatják a gyermekek fiziológiai fejlődését, társadal-
mi beilleszkedését, sokakat közülük kifejezetten aszo-
ciális pályára terelnek, miközben eltorzítják a pedagó- 
gusok személyiségét is.

Megfosztják a gyermekeket akaraterejüktől, ön-
bizalmuktól, engedelmes rabszolgákat, tanulógépeket 
faragnak belőlük, akik a kezüket is vezényszóra eme-

lik csak föl, mértéktelen károkat okozva ezzel a nem-
zedékek élet- és versenyképességének.

A szervezet és módszertan nem engedi sem 
a gyermekek, sem a pedagógusok személyisé-
gét egészséges irányban kibontakozni: vagy 
agresszívan versengő, lehengerlő lesz valaki 
vagy zárkózottá, félénkké válik. Cinikus, le-
kezelő, a hatalmi helyzetükkel visszaélő ve-
zetőket és hazudozó, felelősséget nem vállaló 
beosztottat nevel. A csoport kirekesztéssel,  
bűnbakkereséssel védi magát.

Kedves Olvasó, talán meglepődik e szavak olvastán. 
A kemény megfogalmazás kicsit szokatlan, és tudja, 
a véleményemmel nem állok egyedül. Ezt a gépeze-
tet ostorozza száz éve a nemzetközi reformpedagó-
giai mozgalom minden jeles képviselője. „Egyre töb-
ben ismerjük fel azt a tényt, hogy az oktatásban alap-
vető változásnak kell történnie, méghozzá sürgősen. 
Látjuk, hogy a jelenlegi oktatási rendszerek nem ké-
szítik fel a diákokat a XXI. század eddig példa nélkül 
álló kihívásaira. A nevelési reform tehát lényegi kér-
dés, ha azt szeretnénk, hogy a ma és a holnap gyer-
mekei békésebb, igazságosabb, egyáltalán elviselhe-
tő világban éljenek.” – hogy csak egyet idézzek a szám-
talan írásból. 

Gondoljuk meg:
• Miért olyan alacsony a szakma társadalmi 

presztizse?
• Miért hagyják el a férfiak a tanári pályát?
• Miért olyan magas – Európa-szerte – a tanárok 

betegállományának óraszáma más szakmákhoz 
viszonyítva?

Kedves Olvasó! 

Hunyady Györgyné, M Nádasdi Mária és Serfôzô Mónika: Fe-
kete pedagógia, Argumentum Kiadó, 2006.
Marshall Rosenberg: Így is lehet nevelni és tanítani, Agykontroll 
Kft., 2005 
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kultúraváltás

• Miért emelkedik folyamatosan a fiatalkorú dohá-
nyosok és drogozók, deviánsok, egészségkárosul-
tak száma?

• Minek köszönhető a féktelen agresszivitás, a dest-
ruktív szemléletmód és a tömeges lelki válságje-
lenségek, amelyek gyakran tükröződnek a punk- 
és rockzenekarok népszerű slágereiben?

• Miért van évente több tucat öngyilkossági kísér-
let a 18 év alattiak között?

• Miért elégedetlen az életével a 11–17 éves kor-
osztály 2/3-a? (Nemzetközi HBSC-vizsgálat)

• Miért szenved a serdülőkorúak háromötöde sze-
mélyiségzavar, neurózis, illetve lelki válság miatt?

• Összefügg-e az évtizedekig tartó iskolai mozgáskor-
látozás a tömeges népegészségügyi problémákkal?

• Miért nem képes a gyermekek jelentős része fel-
nőtté válva intim kapcsolatok kialakítására? A gyer-
mekek folyamatos versenyeztetése, egymás ellen 
fordítása nem függ-e össze a tömeges elmagányo-
sodással, a válások növekvő számával és – még 
messzebbre merészkedve – a népességfogyással?

• Lát-e összefüggést a felnőttkori konfliktuskezelé-
si képesség hiányának is tulajdonított gyermek-
vállalási hajlandóság csökkenése és az iskola által 
közvetített gyermekellenes kultúra között?

Magyarországon a gyermekek 35%-a apa 
és testvér nélkül nő fel. Az anyák többsége cse-
csemőjét bölcsödébe adja. Hol és mikor fognak 
ők megtanulni beszélgetni? Hogyan oldják meg 
problémáikat? Ki fogja őket meghallgatni? Kiben 
bízhatnak meg?

Az iskolakutatások e társadalmi problémák közül 
csak egy szűk szeletet vizsgálnak, de az egyik utolsó 
nagyszabású vizsgálat, a nagy vihart kavart „PISA je-
lentés” is megállapítja, hogy az iskoláinkban uralkodó 
pedagógia alapvetően ismeret- és oktatáscentrikus. 
Túl kevés teret ad az alkalmazási képességek, problé-
mamegoldó-, gondolkodási- és beszédkészség fej-
lesztésére. A gyermekek tömegei alapvető szöveg-
értési nehézségekkel küzdenek, vagyis a „tanítási fo-
lyamatból” kimaradnak. A szülők társadalmi helyzete 
– más országokhoz viszonyítva – erőteljesen rányomja 

a bélyeget a magyar iskolarendszer eredményességére.
Az uralkodó pedagógia nincs átgondolva a kli-

ensek, a gyermekek és a pedagógusok nézőpont-
jából, működésmódja éppen ezért gyenge haté-
konyságú, és a deklarált célokkal gyakran ellen-
tétes hatású.

Kedves olvasó!
Jöjjön el velem egy iskolába! Üljön le bármelyik osz-

tály utolsó padjába! És csinálja azt, amit „kell”! Reggel 
nyolctól kettőig, egész nap! Azt, és csak azt, amit sza-
bad! És figyelje meg magát, figyelje az érzéseit!

Én elmentem, és néhányszor végigcsináltam. Elő-
ször álmos lettem. Fölébredve az járt az eszemben, 
mi a dolgom otthon. Később követtem amit mondott 
a pedagógus és néha szerettem volna hozzá szólni. Ezt 
a gyermekeknek óránként 1–2-szer szabad. Egy idő 
után dühös lettem, miért kell itt ülnöm tehetetlenül, 
és legszívesebben kiszaladtam volna onnan. Később 
megint elálmosodtam, és ezek az érzések váltakoztak 
bennem egy ideig, végül azt a megoldást találtam (se 
dühös ne legyek, se el ne aludjak, se idiótának ne érez-
zem magam), hogy egészen mással kezdtem el foglal-
kozni, és csak néha-néha figyeltem arra, mi történik a
teremben. Így meg lehetett úszni, komolyabb sérülés 
nélkül, néhány napot… De éveket?!

Kedves pedagógus kolléga!

• Ön elégedett munkája eredményeivel? 
• Örömmel megy be az óráira?
• Feltöltődve, energikusan szokta befejezni?  
• Kedvelik a tanítványai? 
• Intim, bizalmas kapcsolatban van velük?
• Segítőtársuknak tekintik Önt?
• Gyakran él meg felemelő, boldog pillanatokat az 

óráin?
Ha igennel válaszolt e kérdésekre, akkor Ön a 

könyv által is megerősödhet hiteiben. Eredményesen 
végzi a dolgát. Ha a „nem” volt a válasz, érdemes 
folytatni az olvasást, és elgondolkodni néhány meg-
jegyzésen: ez a könyv Önnek is szól! Ha el tudja kép-
zelni, rá tud hangolódni, meg tudja érezni az újszerű 
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modernizáció

technológia lényegét, beléphet a sikeres, kiegyensúlyo-
zott, népszerű és eredményes pedagógusok körébe.

Kutatásaink és sok szász pedagógus tapasztalata 
alapján állítom, hogy az együttműködésre alapozott tanu-
lásszervezés elterjedése fordulatot fog hozni a pedagógu-
sok és gyermekek, a hozzájuk kötődő családok életvite-
lében és az iskolák eredményességében. A gyermekek 
fejlődése, mind a tanulmányi teljesítmények mind a 
társadalmi beilleszkedés (szocializáció) területén föl-
gyorsul. Ön is, a szülőkkel és a gyermekekkel együtt 
elégedettebb lesz. Ezt tapasztaltuk a fejlesztés és az 
elterjesztés során, ezt igazolják az itt megjelenített 
eredmények, valamint a HKTTM program folyamatos 
terjedése. Iskoláink nevelési rendszerének átalakítása 
pedig (két és fél évtized távlatában) hozzájárulhat 
nemzetünk romló népegészségügyi és demográfiai krí-
zisének megváltozásához is. A kooperatív pedagógia 
Nyugat-Európában és Észak Amerikában, Japánban 
és más fejlett országokban széles körben elterjedt. 
A HKTTM program életképességét bizonyítja, hogy 
támogatás nélkül is terjed.

A gyermekek energiái nem a tanulásra, az alkotás-
ra, az építkezésre, az új felfedezésekre irányulnak, 
hanem az önvédelemre, az értelmetlen küzdelmekre, 
az ellentmondásos helyzetekkel való megbirkózásra.

Sok pedagógus úgy kezeli a gyermekeket, mint 
önálló akarattal és személyiséggel nem rendelkező, 
irányítható tanulógépeket. Nehéz megállnom, hogy 
el ne marasztaljam a gyakran tapasztalt pedagógusi 
önkényt, a gyermekek gőgös lekezelését, akaratuk 
és egyéniségük, igényeik figyelmen kívül hagyását. (Sok-
szor a nagy szakértelem és okosság álarcában, az igaz-
ság letéteményeseként alázzák meg a gyermekeket és 
a hozzájuk bemerészkedő szülőket egyaránt.)

Amikor a gyermekek és fiatalok jelzik elégedetlen-
ségüket vagy a rájuk osztott szereppel szembe 
szegülnek, nem késlekedik sok pedagógus a fizikai
vagy „kvázi fizikai” erőszak bevetésével sem (pl.: fek-
vőtámasz, koki, ordibálás) Letörik a fiatalok akaratát,

emberi méltóságát megalázzák, kinevettetik társaik-
kal, vagy tantárgyi osztályzattal, beírással stb. bünte-
tik. Mindennapi tapasztalat, hogy a pedagógusok 
egy része segítségnyújtás és támogatás helyett hiva-
tásuk alapvető etikai normáit felrúgva gúnyolódik a 
kiszolgáltatott gyermekek esendőségén. A pedagó-
gus felelős azért, hogy egy osztály milyen közösség-
gé válik. Ha hozzáértően kezeli a csoportot, a leg-
rosszabb összetételű osztály is jó irányba alakulhat. 
Ha szakértelem nélkül bánik a gyermekekkel, nyil-
vános megszégyenítéseket, gúnyt,  kinevettetéseket 
alkalmaz, a látens csoportdinamikai folyamatoknak 
köszönhetően hamar kialakulnak a fiú–lány stb. ellen-
tétek, az önvédelem következtében megjelennek a 
kirekesztés, a kiközösítés, a bűnbakképzés jelensé-
gei, amelyet az évek előre haladtával az egyre dur-
vább agresszió követ. Ezek „kezelése” aztán – a ha-
gyományos módszerekkel – még inkább aszociális 
irányba tereli a gyermekek és fiatalok viselkedését.

Mit tehet egy gyermek, kamasz vagy fiatal, ha a peda-
gógus nevetségessé teszi őt társai előtt? Megutálja az 
iskolát, nem tanul, gyengébb társa, vagy önmaga ellen 
fordul, szorongóvá válik, lóg, szubkultúrákba, ön- és kör-
nyezetpusztításba menekül, firkálja az utcai műtárgya-
kat, rágja a körmét, hazudozik, bombariadót jelent be, 
betegséget és balesetet okoz (magának és másnak), ön-
bizalma, önbecsülése megcsappan és életperspektívái 
évről évre beszűkülnek.

Az órákon megélt feszültséget egymáson és 
a környezetükön vezetik le a gyermekek. A kap-
csolati kultúra, minden más hatást elnyomva 
leépül, eldurvul.

Ha Ön ezt elfogadja, és rendben lévőnek találja, 
nem érdemes tovább olvasni a könyvet. Ha nem, ak-
kor itt megtalálhatja a megoldásokat.

Ajánlok egy utat, ahol ki tud szabadulni ebből a 
mókuskerékből.

 
Először is érdemes átgondolni:
• Miért is nem segíthetnek egymásnak a diákok, 

amikor ennek megtanulása alapvetően fontos 

* Humanisztikus Kooperatív Tanulás, (honlapja: www.
hktprogram.hu)
** Benda József: Népességfogyás és iskola, Heti válasz 2002 
01. 25., Valóság, 2002/8.
***Spencer Kagan: Kooperatív tanulás, Önkonet, 2001
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felelősségvállalás

későbbi életpályájuk, családjuk, munkájuk, bol-
dogulásuk szempontjából?

• Miért kell éveken át, naphosszat mozdulatlanul ül-
niük egy padban és hallgatni mit mond a felnőtt, 
vagy rettegni a felszólítástól?

• Hogyan válhatnak így értelmes, párbeszédre és 
közös cselekvésre kész nyitott, aktív, egymást tá-
mogató felnőtt személyiségekké, mint azt az eu-
rópai országokban tapasztalhatjuk?

• Kinek használunk azzal, hogy tömegével „állítjuk 
elő” iskoláinkban a szorongó, gátlásos, önbizalmát 
vesztett, kiszolgáltatott, bátortalan, beteges, önma-
ga, társai és környezete ellen forduló embereket?

• Miért kell megbarátkozni azzal, hogy az iskola utá-

latos, elszenvedni, átvészelni, megúszni való hely? 
• Miért küzd sok pedagógus a gyermekekért elle-

nük?!
• Miért nem tűzhetnek ki életkoruknak megfelelően 

célokat közösen és dolgozhatnak a megvalósítá-
sukon?

• Nem volna eredményesebb együtt, egymás tisz-
teletben tartásával, kölcsönös megegyezésekkel, 
a jóakarat, a szeretet és megbecsülés értékei alap-
ján az erőket egyesítve dolgozni a közös célok 
megvalósításáért?
Megfelelő módszerekkel és eljárásokkal a peda-

gógus meg tudja kímélni a fiatalokat az értelmetlen és
oktalan frusztrációktól. Tud segíteni nekik abban, 

Engedély nélkül nem szabad mozogni. Az izomműködés korlátozásával a légzés, a vérkeringés, 
az agy oxigénellátása akadályozott, a teljesítőképesség csökken. Szorongásos tünetek alakulnak ki, 
amelyek a mentális funkciókat tovább gátolják (fej- és gyomorfájás, emésztési problémák, szorulás, el-
hízás, helytelen testtartás, szív- és érrendszeri betegségek stb). A szűrővizsgálatokon a gyermekek 70-
75 %-ánál ortopédiai elváltozást állapítanak meg (tartáshiba, gerincferdülés, bokasüllyedés stb.).
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teljes megújulás

hogy életerejüket és tettrekészségüket, akaratukat és 
értelmüket egyszerre növelve mentális és testi egész-
ségben fejlődjenek. Szakértelemmel és szeretettel át 
tudja kísérni őket életük meghatározó szakaszán. 
Meg tudja tanítani őket arra, hogy képesek legyenek 
társaikat szeretettel és megértéssel támogatni, az el-
lenségeskedés és a durvaság helyett. Segítheti az em-
beri minőség kialakításának irányába tett lépéseiket, 
a legszélesebb értelemben: önmagukkal, környeze-
tükkel, családjukkal, barátaikkal, versenytársaikkal és 
– bár ez már világnézeti kérdés – Istennel…

Létezik egy olyan emberileg felemelő, szak-
mailag korrekt és működőképes pedagógiai tech-
nológia, amely birtokában Ön is képes erre.

A munkahelyi vezetők és kiválasztási szak-
emberek megállapítják, hogy az iskolából kilé-
pő munkavállalók tömegei önállótlanok, a fel-
adattartásuk, illetve feladattudatuk fejletlen. 
Munkavégzésük gyakran lelkiismeretlen, a lát-
szatra ügyelő. Nem alakult ki az önellenőrzés 
képessége, magas a hibaszám, nem figyelnek
oda a munkájukra. Lojalitásukban, kötődésük-
ben, a hűség erényeiben, méltányosságban hiá-
nyok tapasztalhatók. Motiváltságuk és érdeklő-
désük, képesség- és önismeretük gyenge. 
A kommunikációs, kooperációs készségszint, 
a csapatban való gondolkodás, és a team mun-
kára való hajlandóság alacsony szintű. Az ér-
zelmi intelligencia faktorai: az empátia, a má-
sikkal való törődés, az érzelmek ismerete és 
kezelése stb. fejletlen. Vezetői készségekkel, 
tapasztalatokkal nem rendelkeznek.

A tudástőke felszabadítása

A világ változása, a felzárkózás az európai kultú-
rákhoz, a tudásközpontú társadalom építése már 
nem egyszerûen a szokásos rossz teljesítmény nö-
velését vagy javítgatását, hanem egészen mást köve-
tel. Tetterős, cselekvőképes, felelősségvállaló és 

együttmûködni képes állampolgárok nevelésére van 
szükség. Ezt pedig nem lehet elérni a gyermekek 
passzivitásra, befogadásra való kényszerítésével, a 
kölcsönös segítségnyújtás büntetésével!

A társadalomkutatók már régen felismerték, hogy 
a gazdasági siker legfőbb erőforrása a társadalmi tő-
ke, amely a tudásszintből és a bizalmon alapuló társa-
dalmi- és csoportkohézióból áll. Az együttmûködési 
készség magas foka, valamint a normakövető magatartás 
széles elterjedtsége a biztosítéka a tudástőke értékesülé-
sének. A sokszor büszkén emlegetett magas tudás-
szint kártékony is lehet, ha nem társul hozzá a személy 
morális érettsége, felelősségvállalása.

Olyan iskolai nevelésre van szükség, amely 
képes a tanulási környezetet a személyek közöt-
ti bizalom és együttmûködés, a szeretetkapcso-
latok alapjára építeni.

Az új iskolamodell nem alapulhat az erőszakon, a 
kikényszerített engedelmességen, a gyermekek meg-
szégyenítésén és megalázásán, csakis a modern pol-
gári társadalmak jogelvû, a partnerkapcsolatokra építő 
akaraton és konszenzusképző eszközein.

Ennek az eszmerendszernek az egyik letétemé-
nyese a huszonöt éves múltra visszatekintő Humanisz-
tikus Kooperatív Tanulás (HKTTM) pedagógiája.

Új valóság születik

Könyvünk társadalompolitikai, nemzetépítő fele-
lősséggel megalkotott iskolai nevelésről szól, az alsó 
tagozattól az egyetemig, az egyházi iskolák által is 
elfogadható emberképpel, amely ugyanakkor bármely 
állami- vagy magániskolában sikerrel alkalmazható. 
Olyan iskolai nevelésről szól, amely szilárd erkölcsi ala-
pokon áll, és integrálja a legkorszerûbb szociológiai, fej-
lődéslélektani, szociálpszichológiai kutatások, valamint 
a reformpedagógiai áramlatok frissítő hatását. Olyan 
nevelésről, amilyenről sokan csak álmodtak, de 
amilyennel a valóságban kevesen találkoztak. Lesz, 
aki azt gondolja, hogy nem is igaz, lehetetlen: szöveg-
alkotó fantázia az egész. Jó, ha tudják: az elmúlt évti-
zedekben több ezer pedagógust képeztünk ki külön-
böző szinten a program adaptálására, és a program 
– támogatás nélkül, 20 éve ellenszélben – folyamato-

* Túlélés vagy felszárkózás, Technológiai Elôretekintési Prog-
ram, in: Innováció 2001, Business Class kiadó, 10. o.
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san terjed ma is Magyarországon. Az évezred egyik, 
már részeiben mûködő, önfejlesztő iskolamodelljéről 
van szó, amely az elméleti megalapozást követően ezer-
nél több iskolai osztályban állta ki a gyakorlati megva-
lósítás próbáját, és technológiai pontossággal kidolgo-
zott választ ad korunk legfontosabb kihívásaira.

Kihez szól ez a könyv?

A társadalmi-, nemzetstratégiai felelőséggel bíró 
vezetők széles köréhez (politikusokhoz, gazdasági 
szakemberekhez Magyarországon és világszerte), 
pedagógiai szakemberekhez és szülőkhöz. 

Az együttmûködés eszméjének térhódítása ma 
Magyarországon nem csak nevelési koncepció kér-
dése, hanem gazdasági szükségszerûség.
• A rend alapja vagy az elnyomás, vagy a megegye-

zés. Az elnyomás azonban legyengíti az erőseket 
is, miközben nem tudja felszabadítani a legfonto-
sabb emberi erőforrásokat.

• A tolerancia nem a másik ember erőszakosságá-
nak eltûrése, hanem a másik ember tisztelete.

• Meg kell tanulni az erőseknek tisztelni a gyengét, 
és őrizni annak méltóságát, hogy ne kényszerül-
jön hazugságra, sunyiságra, visszavágásra vagy 
teljesítmény-visszatartásra.

• Az erősnek nincs joga korlátozni a többi ember 
(gyermek) szabadságát. A másokra való odafigye-
lés hiánya az egész közösség érdekeit sérti, és 
rontja versenyképességét a nemzetek közötti küz-
delmekben. Figyelni, megérteni és felemelni tar-
tozunk az elesetteket és a gyengébbeket.

• Meg kell tanulnunk meghallgatni és nem letorkol-
ni egymást.

• Meg kell tanulnunk, hogy a párbeszéd mindenki 
számára eredményesebb a monológnál.

• Meg kell tanulnunk komolyan venni egymás 
szándékait és érdekeit.

• Meg kell tanulnunk az ellentétes érdekeknek a 
közös sikerekhez vezető feloldásának technikáit 
(winwin- helyzetek).

• Meg kell tanulnunk, hogy közösségeink csak ak-
kor épülhetnek, ha vannak közösen elfogadott 
céljai, értékei, normái és játékszabályai.

• Meg kell tanulnunk értékelni a megegyezéseket 
és kompromisszumokat, anélkül hogy tévesen 
megalkuvásnak vagy gyengeségnek gondolnánk 
azokat.

Az együttmûködés eszméinek felemelése, kivirá-
goztatása, megvalósítása létszükségletünk az Európai 
Unióban. Technikáinak elsajátítása és elterjesztése 
nemzetstratégiai feladat. Ha a gazdasági-ideológiai 
érdekszövetségek és oligarchák által gerjesztett kon-
fliktusok állandósulnak, mindannyian vesztesek lehe-
tünk a nemzetek közötti versenyben.

A könyv azokhoz a külföldi magyarokhoz is szól, akik 
talán a hazaiaknál érzékenyebb antennákkal rendel-
kezve, a távol levők bölcsességével és értő szemekkel 
meglátják a lényeget, és képesek tenni is a fontos dolgok 
megvalósulásáért.

Látni, hallani és megérezni!

Úgy érzem, megérett az idő, hogy megfelelő nyel-
vezetben és vizuálisan is könnyen érthető formában 
kiragadjak a HKTTM  programból néhány olyan moz-
zanatot, amely – a képi megfogalmazás erejét is föl-
használva – ráirányíthatja az érdekeltek figyelmét egy
rendkívül hatékony, jövőformáló szakmai és társadalmi 
programra.

A program kidolgozásakor és a könyv írásakor az-
zal a nehézséggel kell megküzdenem, hogy kevesen 
értik a szavak mögött meghúzódó tartalmat, élmény-
világot, és nemzetstratégiai gondolkozásmódot. Ami-
kor évtizedekkel ezelőtt elkezdtük kidolgozni, lépés-

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

Akciókutatásról van szó, elképesztően széles-
körû, alapos vizsgálati anyagokkal… 

A HKTTM módszer más alternatív programok-
kal (Jena Plan, Waldorf iskolák) összevetve is 
megállja a helyét… Nagyon jó alternatív program-
nak tartom.

Dr. Andok Ferenc, szociológus
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felemelő, korrekt, működőképes

ről lépésre átalakult a pedagógusok és a gyermekek 
társasviszony-rendszere, életfilozófiája, gondolkozás-
módja: egy új élménybázis jött létre a valóságos fo-
lyamatokban.

Tapasztalataink alapján ezért egyre inkább eltávo-
lodtunk a hagyományos pedagógia munkamódsze-
reitől és szókincsétől. Mást kezdtek jelenteni szá-
munkra a „megbeszélés”, a „vita”, a „megszólalás”, a 
„rend”, a „megalázás”, a „megfélemlítés”, a „gúny” 
stb. szavak, és egyre differenciáltabb képet kaptunk 
a tanulási folyamat valóságos mikromechanizmusairól. 
Más tartalmat kaptak az olyan kérdések, mint a „dif-
ferenciálás” a „személyes bánásmód”, a „szeretet”, a 
„segítségnyújtás”, a „tolerancia”, az „irányítás”, az „elő-
adás”, a „párbeszéd”, a „figyelem”, a „jelentkezés”, a
„tanulás”, a „tanítás” stb. Átértékelődött számunkra 
a pedagógiai szakzsargon egész szókincse.

Bizonyos szavak elvesztették jelentőségüket (pl.: 
motiváció), mások tartalommal telítődtek (tanulói ak-
tivitás), megint másokat mi hoztunk létre, újítottunk 
(pl.: tanulásszervezés, folyamatszabályozás). Ezért 
tudomásul kellett vennünk, hogy az általunk leírt fo-
lyamatokat nem értik, vagy félreértik azok, akik csak 
hagyományos osztályokat láttak.

Aki nem látott HKTTM osztályt működés közben, 
annak mást jelentenek az itt olvasott szavak is. A ha-
gyományos iskolákban szerzett tapasztalatokkal nem 
lehet a gondolatokat és a folyamatokat teljes mély-
ségben megérteni. Egy tanítónő pl. a hagyományos 
keretek között nehezen tudja azt elképzelni, hogy 
9–10 éves gyermekek, az ő közvetlen beavatkozása 
nélkül, akár 2 napig is képesek koncentráltan és ér-
telmesen, több könyvből felkészülni egy adott téma-
körből, és előadásokat tartani. Ha pl. nem tapasztalta 

meg, mit jelent az örömteli, felszabadult, egymást támo-
gató együttlét egy HKTTM csoportban – akár a felnőt-
tek jelenléte nélkül–, akkor üres, tartalmatlan és túl-
zó, esetleg csokoládémázas szövegnek fogja találni a 
leírtak egy részét (pl. a szülői beszámolókat). Hitet-
lenkedik és elutasít. Mások számára esetleg megra-
gadóak, és rácsodálkozást váltanak ki, „miért is ne 
lehetne”, de a tapasztalatok híján nem tudja hova ten-
ni. Ezért nem könnyű közérthetően és egyben egzak-
tan leírni, mi a különleges és az újszerű a program 
működésében.

Hasonló kételkedéssel olvashatják majd néhányan 
az eredményességi mutatók némelyikét. Valóban le-
hetséges pedagógiai eszközökkel befolyásolni a szoci-
ológiai determináltságúnak hitt tanulmányi eredmé-
nyességet?

A pedagógia eredményességérôl szóló vizsgálatok 
módszertani szempontból egyelőre még csak ott tar-
tanak, hogy a tanulmányi előmenetelt mérik, össze 
nem mérhető populációkon.

Vizsgálatunk messze meghaladja e szokásos kér-
désfeltevést. 10 évvel ezelőtt (integrált szociológia-, 
szociálpszichológia-, neveléstudományi vizsgálatokkal) 
bebizonyítottuk, hogy miközben a szociológiai deter-
minánsok a hagyományos iskolákban meghatározzák a 
gyermekek életesélyeit, a HKTTM osztályokban nem zá-
rul be a kapu, hanem olyan képességekre tesznek szert 
a gyermekek, amelyek megnyithatják számukra a tár-
sadalmi érvényesülés csatornáit.

Sokhelyütt szükség volt tehát a pedagógiai foga-
lomrendszer megújítására, hogy az újszerű tartalom 
megjelenjen. Nem elégedtünk meg azonban önmagá-
ban a verbális megközelítéssel, mert lényeges mozza-
natok nem ragadhatók meg  a szavak szintjén. A mu-
tatószámokban mérhető attitűdváltozás pszichológi-
ailag ugyan hiteles, de nem életszerű, és nem fejezi 
ki a program nemzetstratégiai jelentőségét. Ezért szo-
katlan megjelenési formát választottunk. A könyv 
fotodokumentációt tartalmaz. Sok mindent a képek, 
arcok, mozdulatok segítségével tudunk inkább be-
mutatni. Egy kép többet mond el száz szónál. Gránitz 
Miklós fotóművész ihletett képei segítenek az új fo-
galmak és élmények megértésében. Emellett szülők, 
pedagógusok, gyermekek tapasztalatainak személyes 

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

A magyar oktatáskutatásból ez a mikromegkö-
zelítés, az ilyen típusú tanulmány egyszerûen 
hiányzik. Ezért rendkívüli módon üdvözlöm a 
szerzőt és körét az oktatáskutatás világában.

Dr. Nagy Mária, oktatáskutató
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lemaradás

beszámolói, és sok száz osztály naplózott megfigye-
lései hitelesítik a leírtakat.

Mindazonáltal a megismerés igazi eszköze az óra-
látogatás (élménybázis) és a továbbképzés (fogalom-
rendszer és elméleti háttér, folyamatok megértése) 

maradt. Arra bátorítok tehát mindenkit, hogy ha föl-
keltette érdeklődését a könyv, keressen meg egy-egy 
HKTTM osztályt, nézze meg mi történik ott, beszélges-
sen a kollégákkal, a gyermekekkel, esetleg az ő szüle-
ikkel, és akkor fogja igazán megérteni az itt leírtakat.

Gránitz Miklós képein ritkán észlelt arcokat, kapcsolatokat, jeleneteket láthat. Olyan osztályokban készül-
tek, ahol a gyerekek már hosszú ideje a HKTTM modell szerint tanultak és átalakult a kapcsolatrendszerük, 
személyiségük. Az arcokon megfigyelhetjük az egymás között megnyilvánuló feltétlen bizalmat, nyitottságot, 
az őszinte, jó szándékú támogatás légkörét és egyben az eredményeit is.

D
un

ak
es

zi
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Kutatásunkkal és kísérleteinkkel arra vállalkoztunk, 
hogy újragondoljuk és átalakítsuk az iskolai osztályok 
működési folyamatait. Egy olyan értékrendet szeret-
tünk volna érvényesíteni, amelyben a gyerekek között 
a teljesítmény, az együttműködés, a bizalom, a társas 
kapcsolatok visszanyerhetik emberformáló szerepü-
ket. Olyan nevelési technológiát kerestünk, amely 
nem csak szólamok szintjén, hanem a gyakorlatban 
is biztosítja, hogy a gyerekek ne kerüljenek szembe 
önmagukkal, társaikkal, környezetükkel, az iskolával, 
a tanulással.

Célunk tehát egy új tanulásszervezési és iskola-
modell kialakításával választ adni  a fenti kihívásokra. 
Az elméleti modell kialakításakor a hazai körülmé-
nyekre adaptáltuk a reformpedagógia tapasztalatai 
mellett a szociálpszichológia és a szervezetszociológia 
legújabb kutatási eredményeit.

A legfontosabb források a reformpedagógia szak-
irodalmából: Hans Aebli lélektani didaktikája, Roger 
Cousinet szabadon választott társak nevelési módszere, 
Mária Montessori eszközei és szemlélete, Celestine 
Feinet munkamódszerei, Rudolf Steiner 
Waldorfiskola-modellje. Magyarországon is sok ro-
kontörekvés honosodott meg a második világháború 
előtt. Merítettem Domonkos Lászlóné, Nemesné 
Müller Márta írásaiból, és a közelmúlt alkotóinak 
írásaiból: Búzás László, Fábián Zoltán, Gáspár Lász-
ló, Mihály Ottó, Nagy József és Zsolnai József élet-
művéből.

A HKT más forrásai közül kiemelném a humanisz-
tikus pszichológia, szociálpszichológia, szervezetszo-
ciológia, családszociológia, tudásszociológia hazai és 
nemzetközi művelőit. Sokat köszönhetünk Moreno 
munkásságának (az informális szervezet fölhasználá-
sa a nevelésben), Eliot Aronsonnak (a csoportközi vi-
szonyok szabályozásának szociálpszichológiája), Erich 
Frommnak az emberi alapszükségletek működtetése), 
Carl Rogersnek (a személyközpontú gondolkodásmód 
hatékonysága), Alfréd Schütznek (szerepek és tudás-
tartalmak viszonya), Günter L. Hubernek, Jürgen 

Habermasnak is. A hazai pszichológiai-szocilógiai ku-
tatók közül Mérei Ferencet, Ranschburg Jenôt, Buda 
Bélát, Csepeli Györgyöt, Somlai Pétert, Sziklai Lász-
lót, Hűvös Évát, Porkolábné Balogh Katalint, Vekerdy 
Tamást, Lövey Imrét és Járó Katalint említhetem el-
sősorban.

A másfél évtizedes kutató-fejlesztő munkával ki-
alakított új tanulásirányítási paradigma a személyiség-
fejlesztés céljának rendelte alá az iskola egész neve-
lési rendszerét. Vagyis: (1) a nevelés elméletét, (2) 
az osztály szervezeti felépítését, (3) a tér, a tanterem 
beosztását, (4) az idô tervezését, (5) a tevékenységet  
/tanterv és taneszközök, curriculum/, (6) a folyamat 
szabályozását, (7) az értékelés módszereit, (8) az 
irányítást, (9) a továbbképzéseket, (10) az iskola 
szervezetét.

Kutatásaink kezdetén Magyarországon alig volt 
előzménye a kooperatív tanulásnak. Csak néhány pub-
likáció jelent meg a csoportmunka témakörében, de 
a gyakorlatban sehol nem találkoztunk ennek műve-
lőivel. A fejlesztési folyamat egy 27 éves kutató 
korlátozott lehetőségeivel kezdődött. Gyakorlati 
tapasztalatokat csak úgy szerezhettünk, hogy kísér-
letezésbe fogtunk.

A 20 éves munka nyomán a kooperatív nevelés 
eszméjének és gyakorlatának térhódítása Magyaror-
szágon sokszínű képet mutat. A gyakorló pedagógu-
sok, iskolavezetők, szülők és gyermekek részéről – a 
kedvező tapasztalatok hatására – évről évre komo-
lyabb érdeklődés és elismerés érkezett. A neveléstu-
dományi szakma és az állami vezetés részéről azon-

Visszapillantás: források és előzmények

* Buzás L.: A csoportmunka. Tankönyvkiadó, 1980. 325 o., 
Laszlavik É.: 1982 A csoportszervezés eljárásai és lehetőségei, 
Tankönyvkiadó, Nádasi M.: Az egységesség és differenciálás 
együttes érvényesítésének lehetőségei és sajátosságai az okta-
tási folyamat szervezésében. Tankönyvkiadó, 1986., Horváth 
A.: Kooperatív technikák. Bp. OKI, 1994.
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mélyreható változás

ban ellentmondó befolyást tapasztaltunk. Eleinte nem 
értették, hogy miről beszélünk, annyira távol állt szó-
használatunk a szokásos pedagógiai szakzsargontól. 
Később néhány vezető szakember értékelte, mások 
akadályozták kibontakozását. 1992-ben lehetőségünk 
nyílt egy alapítványi iskola indítására Újpesten, amely 
rövid idő alatt az ország legnagyobb létszámú alapítvá-
nyi iskolájává vált. A törvényhozás azonban a normatív 
támogatás csökkentésével a tandíjak folyamatos eme-
lésére kényszerítette az intézményt, ami az iskola át-
alakulásához vezetett. Ma már csak speciális nevelési 
igényű gyermekekkel tud foglalkozni.

A forráshiány mellett a másik nehézséget – furcsa 
módon – a program sikere okozta. Ahol bevezették, 
ott a szülők többsége ezt választotta, ami féltékenysé-
get keltett a hagyományos szemlélettel dolgozók kö-
rében. Ennek kezelése ma is gondot okoz. Több vá-
rosban, iskolai, önkormányzati szintű konfliktusokat
hozott magával, hiszen kezelni kellett a csökkenő 
népszerűségű iskolák és osztályok okozta problémákat. 
Magyarország egyes városaiban és megyéiben olyan 
népszerű a módszer, hogy a demográfiai mélypont el-
lenére is folyamatosan növekszik ezen iskolák tanulói 
létszáma.

A rendszerváltozás – egy ideig – azzal bátorított, 
hogy a magánszférában megoldhatóak a finanszírozás
gondjai. Ekkor már sok száz állami iskolai osztályban 
és egy önálló alapítványi iskolában működött a prog-
ram. Az oktatáspolitika azonban az első évek után az 
alapítványi iskolák működését külön adóterhekkel súj-
totta.

A program és a továbbképzési rendszer hihetetle-
nül sikeresnek mutatkozik. Munkatársaim, tanítványa-
im és követőim jelentős része töretlenül tovább fo-
lyatja a munkát, magam is rácsodálkozom a terjedés 
folyamatára. Zalaegerszegi és keszthelyi kollégáim jó-
voltából Zala megyében sok-sok iskola eredménye-
sen használja a HKTTM programot. Ma már a főisko-
lák és egyetemek pedagógiai kurzusain tanítják, a szak-
irodalomban rendszeresen hivatkoznak rá.* Tudományos 

minősítő fórumon 2001-ben védhettem meg a témá-
ban diszszertációmat.** Ekkor jelent meg – Czike Ber-
nadett gondozásában – S. Kagan: Kooperatív tanulás 
c. nagyszerű könyve Magyarországon.*** Kagan prag-
matikusan és áttekinthetően, hihetelenül széles el-
méleti és tapasztalati bázison keresztül mutatja be az 
eljárás lényegét, miközben példák és esetleírások tu-
catjaival segíti a gyakorló pedagógusok munkáját. Az 
elmúlt években műve hatalmas sikert aratott ország-
szerte, és ezáltal megindult egy kedvező folyamat a 
kooperatív eszméken alapuló pedagógia elfogadtatá-
sa felé.****

A HKTTM program***** itt röviden, de kiteljesedett 
formában olvasható. Minden elemét kipróbáltuk, több 
száz osztályban. Módszertanában, technikai megvaló-
sításában sok tekintetben hasonló az azonos idő-
pontban kidolgozott amerikai programmal******, itt 
azonban egy teljes, koherens, sikeresen bevezett  fo-
lyamatelvű rendszerről van szó, sok száz osztálynyi 
tapasztalattal a háttérben, amely szélesebb távlatba 
és egy fejlődési folyamatba helyezve a kooperatív 
eszköztárat, új lehetőségeket és eredményeket mu-
tat fel.

A HKTTM program korábbi elnevezései
1982 – Szimpátia csoport
1983 – Öntevékeny diákcsoportok tanulásának irányítása
1984 – Kiscsoportos tanulásszervezés
1985 – Kiscsoportos tanulásszervezési modellkísérlet
1986 – Egy új tanulásszervezési modell
1989 – Humanisztikus Kooperatív Tanulás

*  dr. Knausz Imre: A tanítás mestersége, Miskolc, 2001.
** A HKTTM program teljes bemutatása, kiadásra való kandidátusi 

disszertációm témája. (1997)
*** Spencer Kagan: Kooperatív Tanulás, Önkonet, 2001.
**** Vastagh Zoltán: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolai 

gyakorlatban I-III., JPTE 1996, 1999, Pécs.
***** Benda József: A kooperatív sikerei és szocializációs lehetőségei 

Magyarországon, UPSZ, 2002. X–XI.
***** * Közel azonos időpontban kezdtünk el foglalkozni a kooperatív 

tanulás témakörével.

*  Pl.: az ún. „oktatáselmélet”, „tanítás-tanulás” volt divatban, ami-
kor és „kiscsoportos tanulásszervezésről” stb. írtam.

**  Mint arról minden publikáció beszámol, ahol a kiscsoportos 
tanulásszervezést bevezetik, ott elsöprő sikerességgel műkö-
dik.
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közös sikerek
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A gyermekek arcán látható a közös munka sikeressége iránti mély elköteleződés.
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minőség

A HKTTM program egy új pedagógiai paradig-
ma, amelynek megértését és megvalósítását ez a 
rendszer szerű leírás segíti.

A paradigmaváltás kifejezést Thomas Kuhn hasz-
nálta először „A tudományos forradalmak szerkezete” 
című mérföldkőnek számító alapvető művében. Kuhn 
rámutat arra, hogy a tudomány történetében szinte 
minden jelentős áttörés előfeltétele az volt, hogy sza-

kítsanak a hagyománnyal, a régi gondolkodásmód dal, 
az elavult paradigmákkal.

Ptolemaiosz, a híres egyiptomi csillagász még úgy 
tartotta, hogy a Föld a világegyetem központja. Ko-
per nikusz munkássága azonban alapvető paradig-
maváltást jelentett, hiszen a Napot helyezte a közép-
pontba, és elmélete heves ellenállást és üldöztetést 
ered ménye zett számára. Mindent másként kellett ér-
tel mezni.

A HKTTM elmélete hasonló fordulatot hozhat a pe-
dagógia történetében. Korábban a nevelési folyamat 
kö zéppontjába a pedagógust (Herbart) majd a gyer-
meket (reformpedagógia) helyezték. Azonban egyik 
meg közelítés sem kezeli azt a tényt, hogy az iskolák-

A technológiai felépítés

Paradigmaváltás

TECHNOLÓGIAI
FELÉPÍTÉS

Szervezet és
szocializáció

Célok, küldetés,
emberkép

Életritmus

Tanterv és
projekt

A tér

Teammunka

Felelősségvállalás

Bizalom

Szimpátiacsoport

Folyamatelv

Elfogadás

Struktúrált

Adaptív
Intim

Változó

Természetközeli

?????

Nap

Hét

Ciklus

Értékelvűség

Integrált

TevékenységközpontúKompetencia elvű

Életközeli

Irányítás,
folyamatszabályozás

Értékelés

Szokás ABC

A???? szervezése

*  Sikeres alkalmazása és megtanulása, tanító-tanárképzô 
fôiskolai vagy egyetemi végzettség után kb. 300 órás akkredi-
tált, sajátélményû tanfolyam elvégzésével lehetséges. A sikeres 
programadaptációhoz azonban – egy kultúraváltás elôsegítése 
érdekében – fontos a befogadó környezet (iskola, önkormány-
zat) szervezeti érzékenyítése és átalakítása is.
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paradigmaváltás

ban a pedagógusok és a gyermekek csoportokban és 
osztályokban dolgoznak. Vagyis egyik elméleti modell 
sem tudta fogalmi rendszerével maradéktalanul 
lekövetni az iskolákban zajló valóságos folyamatokat. 
A tanítási-tanulási folyamat értelmezése ezért ellent-
mondásosra sikeredett, a gyakorlat számára nem 
mindig értelmezhető, ezért törvényszerűen termelte 
a „diszfunkciókat”, a „hibás” eredményeket, és csak 
kis részben tudta elérni a kitűzött célokat.

Az iskolarendszerű nevelési folyamat teoretikus, axio-
matikus „alapegysége” ugyanis sem nem a pedagógus, 
sem nem a gyermek. Kizárólag a csoportok működési 
törvényszerűségei alapján érthetők meg az ott zajló folyam-
atok, és válik világossá, miért nem működik az indivi-

duálpszichológiai megközelítésekre alapozott nevelésel-
mélet. 

Ebben a paradigmaváltásban válik érthetővé, mi 
az igazi szerepe és mozgástere a pedagógusnak, illet-
ve milyen tényezők összhatása eredményezi a csopor-
tok működési eredményeként a személyiségbe épülő  
kognitív és szocializációs sikereket, illetve diszfunk-
ciókat. Új értelmezést kapnak a pedagógiai módsz-
ertanok, a taneszközök, a könyvek, a gyermekek 
viszonyrendszerei és szereplehetőségei, sőt a sze-
mélyiségek változásának folyamatai is. Változást in-

Az együttműködés eszméjén alapuló szervezetben minden egyes személy önkéntesen, teljes erőbedobással dolgozik.

So
ly

m
ár

*  „A modern szervezetek mûködési alapegysége nem az egyén, 
hanem a csoport.” P. Senge: Az 5. alapelv, HVG. 1998. 13. o.
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paradigmaváltás

dukál az irányításban, a vezetés módszertanában a 
legfelsőbb szintekig (iskolavezetés, önkormányzatok). 
Ezért a paradigma kiteljesedéséig hosszú az út, 
megtorpanások és visszalépések mentén vezet, je-
lentős érdeksérelmeket is okozhat a környezetében.

So
ly

m
ár

A felnőtt ember hétköznapjaiban nem különül el 
a „munka” a munkatársi kapcsolatoktól. A mun-
katársak valamilyen közös produktumot hoznak lét-
re, amely elképzelhetetlen a résztvevők állandó 
kommunikációja nélkül. 

Ennek során mindenki részese egy komplex tanu-
lási folyamatnak is. Az ilyen tudásszerzés lényege-
sen örömtelibb, sokszor hatékonyabb és minden-
képpen természetesebb, mint a hagyományos isko-
lai szituációk.

Varga Éva szociológus ÚPSZ 1993. 91. o.

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y
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érzelmi intelligencia

G Y E R M E K V É L E M É N Y

1992. szeptemberében, másodikos koromban találkoztam először ezzel a kifejezéssel: Humanisztikus 
Kooperatív Tanulás. Katonáné Rosta Hedvig, napközis tanítónőnk ötlete volt, hogy ezzel a módszerrel kellene 
tanítani minket. Eleinte annyi változást vettem észre a megszokottakhoz képest, hogy a padok kettesével vagy 
hármasával egymásnak lettek fordítva. Mi magunk döntöttük el, hogy melyik csoportba szeretnénk tartozni, és 
kikkel szeretnénk egy csoportban lenni. A csoport nevét is magunk választottuk, emlékszem, a mi csoportunk a 
Gumimacik nevet kapta, az akkortájt a tv-ben futó Walt Disney-rajzfilm címe után.

Nagyon szerettük a csoportmunkát. Jó volt, hogy mindig mindent közösen megbeszélhettünk a csoporton belül, 
segíthettünk egymásnak, feloszthattuk egymás között a feladatokat. Mindenkinek megvolt a maga részfeladata, 
senki sem a másiktól várta a megoldást, mindenki tette a dolgát. Hatékonyan, gyorsan, eredményesen tudtunk 
együtt dolgozni, kiélhettük kreativitásunkat, és folyamatosan élt bennünk a motiváció. A péntek délután mindig 
azzal telt, hogy kiértékeltük a csoportok heti teljesítményét, összeszámoltuk, ki hány pontot gyűjtött, és az első 3 
helyezett mindig kapott valami kis ajándékot: csokit, cukrot, ceruzát, faragót, radírt, képeslapot stb…

Emlékszem, sokszor a mi csoportunk nyert, és nagyon jó érzés volt, hogy a munkánkat elismerik és honorálják. 
Nemcsak a tanulás volt élvezetesebb, érdekesebb és izgalmasabb így csoportban, hanem volt még valami, ami 
miatt mindannyian megszerettük ezt a tanulási módot: hihetetlen erővel kovácsolta össze az osztályközösséget! 
A csoportok odafigyeltek egymásra, érdeklődtek egymás munkája iránt, jó volt a kapcsolat a csoportok között is,
nemcsak azokon belül. Persze kisebb-nagyobb súrlódások itt is előfordultak, de ilyenkor mindig megbeszélte a dol-
got a csoport, majd az osztály elé vitték az ügyet, ha ők maguk nem tudták megoldani. Mindenkinek joga volt má-
sik csoportba átmennie, és ahhoz is joga volt, hogy javaslatot tegyen valamelyik csoporttárs kizárására, persze 
csak indokolt esetben. Pl.: az illető lusta, nem együttműködő vagy egyszerűen csak úgy alakultak a tanulók köz-
ti kapcsolatok, hogy már mással/másokkal szimpatizált jobban valaki, s emiatt inkább velük szeretett volna egy 
csoportot alkotni.

A HKT-val sokkal nagyobb és több lehetőségünk volt igazán megismerni egymást, megtanultuk elfogadni a 
másikat annak jó és rossz tulajdonságaival együtt, sokkal szorosabb kapcsolatokat volt módunk kialakítani, mint 
más osztályokban ennyi idősen szokás. A mai napig jó barátnőim az akkori Gumimacik-tagok, és jó érzés tölt el, 
mikor eszembe jut, hogy barátságunk alapja az akkori 3 év közös csoportmunkája, ugyanis mi szinte végig válto-
zatlanul együtt maradtunk!

Az igazán jó tulajdonságaimat ennek a módszernek köszönhetem, azokat, amelyek miatt több igaz barátom, 
mint rokonom van, s ennél többet nem kívánhat magának senki. Empátiát, türelmet, megértést, toleranciát oly 
mértékben meg kellett tanulnunk a csoportmunka során, hogy most már bárhova kerülünk, mindenféle közös-
ségben meg fogjuk találni a helyünket, képesek leszünk alkalmazkodni másokhoz, felvenni az adott közeg ritmu-
sát, munkatempóját…

A legtöbb, amit ez a módszer adott nekem, visszatükröződik emberi kapcsolataimban, s ez nekem mindennél 
többet jelent. Életem legszebb 3 iskolás éve volt, amikor a HKT-módszerrel tanulhattam, s igaznak érzem, s érez-
tem már akkor is, az osztálytermünk ajtaján olvasható feliratot: Lehet öröm a tanulás? – Nálunk IGEN!

K.N., Keszthely (20 évesen emlékszik vissza)
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tudástársadalom

A HKTTM  egy rugalmas és erőszakmentes 
szervezeti kultúra, személyiségépítő pedagógiai 
technológia, amely alkalmazkodni tud az elté-
rő társadalmi hátterű személyek igényeihez.

A nevelés középpontjába 
 • a magabiztos, erős akaratú, autonóm,
 • teljesítőképes, 
 • önmagáért és környezetéért felelősségtudattal 

rendelkező, azt megfigyelni és megérteni képes
személyiséget állítjuk,  

 • aki nemcsak önmagában, hanem társaiban is meg 
tud bízni, 

 • örömet talál az egyéni és a közös alkotások folya-
matában, erői kiteljesítésében; 

 • képes kiegyensúlyozott kapcsolatokat építeni és 
fenntartani, ezáltal nemcsak a saját, hanem környe-
zetének a teljesítményét is állandóan növelni  és 
egyre eredményesebben dolgozni az egész társa-
dalom javára.

Egész életét átszövő tanulási folyamatról van szó, 
melyben az egyén egész életében tanulóképes ma-
rad. A HKTTM nem veszi vissza a gyermekektől az 
önálló gondolkodás, a mozgás, a cselekvés, az aktivi-
tás jogát, amellyel egyébként az iskolakezdésig többé-
kevésbé szabadon rendelkezhetnek, hanem épít rá. 
Számít arra, hogy felelősséget vállalnak saját fejlődé-
sükért. Segít abban, hogy egyre magasabb szinten 
tanulják meg irányítani gondolataikat, mozgásukat, 
cselekedeteiket, képességeiket, hogy formálják 
jellemüket és környezetüket. Nem kényszerít, ha-

nem erősítve önbizalmukat lehetőségeket kínál, 
megegyezéseket formál, együttműködik.

Az egymásra való odafigyelés alapfeltétele minden
magas teljesítménynek. Így a csoport képes előcsa-
logatni az egyénekből az egyre magasabb teljesítmé-
nyeket. Az egyéniség fejlesztését elsősorban a kap-
csolatain keresztül tudjuk elérni.

Az individualitás megjelenése (amely később a fel-
ső tagozatban érhető tetten) a gyermekek és a felnőt-
tek közötti pozitív szellemi kapcsolatok eredményességé-
nek a mutatója. 

Ennek a gondolkodásmódnak rendeljük alá a tech-
nológiai folyamatot: a tanár-diák viszonyt, az iskolai 
tananyagot, az értékrendszert, a társas kapcsolato-
kat, az iskola fejlődő, mozgásban lévő szervezetét, 
vezetési struktúráját, az idő- és térbeosztást és a to-
vábbképzéseket. Az így kialakított képességek nem 
csak a tantárgyi tudásban jelentkeznek (amelyek nem 
hanyagolhatók el), hanem a gyermekek érzelmi, szo-
ciális, akarati, indulati életében, vagyis a komplex sze-
mélyiségben. 

Ezért nem fogadhatjuk el azokat a nevelési techno-
lógiákat, amelyek – bár látszólag célszerűek – mégis 
oda vezetnek, hogy az egyén elveszíti saját tevékeny-
sége, mindennapjai fölött az uralmat, szembefordul 
önmagával és a környezetével, elidegenedik életének 
legfontosabb szolgálójától, a tanulástól.

A kényszer hatása alatt történő cselekvés lélekta-
nilag nem teszi lehetővé a folyamattal való azonosu-
lást, a felelősségvállalást. A tanulás indítéka ilyenkor a 
gyermekek többségénél a félelem, a megfelelési vágy, 
az engedelmesség, amely kevésbé önvezérelt, belső, 

Az önmagáért, társaiért és környezetéért felelős ember

„A fiatalok sokasága láthatatlan elfekvőkben szenved. A szeretet hiánya, a
kapcsolatok szétesése, vagy a jövőjük iránti félelem miatt aggódnak. A szétsza-
kadt emberi kapcsolatok megsebezték bennük a gyermeki, vagy a serdülőkori 
ártatlanságot. Vannak, akik életük értelmét is elveszítették: miért érdemes él-
ni, mi az én életem értelme? – teszik föl magukban a kérdést.”

Teréz anya
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eredményesség

örömteli, felfedező folyamat, és sokaknál egyáltalán 
nem az. A magatartás ezért csak az ellenőrzés ideje 
alatt marad fenn.

Nem a pedagógus, a tanterv, vagy az eszközök iskolá-
ját támogatjuk. A jövőt a kooperatív, fejlődőképes iskolá-
ban látjuk. Vagyis: a gyermek, a pedagógus, a szülők és 
a vezetők iskolájában, amelyben minden résztvevő meg-
találja örömét, helyét, életének az értelmét, fejlődésének 
biztosítékát.

Ezt demokratikus játékszabályokkal, kiszámítható 
értékelési kritériumokkal, olyan munkacsoportokkal 
érjük el, amelyek egyre magasabb szintre emelik tag-
jaik képességeit.

A tanulást nem egyéni teljesítményként, hanem 
egy közös folyamat eredményeként ismerjük. Nem az 
egyénben, hanem az emberek között zajlik. Intenzív 
egymásra figyelésben az ember többszörösét tudja
nyújtani annak, mint amire önmagában képes. Ehhez 
dinamikus, gondoskodó környezetet kell kialakítanunk, 
s tekintetbe kell venni az egész személyiség működését. 

Egyik legfontosabb eszközünk ebben a szervezet-
fejlesztés, vagyis olyan szociális struktúrák kialakítá-
sa, amelyek megkövetelik az intenzív személyes kap-
csolatokat, amelyek kikényszerítik a pozitív erkölcsi 
gondolkodás, attitűd és magatartás kialakulását.  
A módszerek és eljárások a gyermekek fejlődésével, 
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szervezeti kultúraváltás 

önállósodásával, jellemük és autonómiájuk kialakulá-
sával, évről-évre folyamatosan fejlődnek.

A szervezeti kultúra kiépítésének szemléleti alap-
ját egyrészt a (keresztény) humanizmusra, az más-
részt a humanisztikus pszichológiára építettük. Be-
avatjuk a gyermekeket a pedagógiai folyamatokba, mert 
bevonásukkal az ő akaratuk is a közös célok elérését 
segíti. Ez a szemlélet, mint látni fogjuk, átitatja a prog-
ram egészét. A gyermekek az iskolába lépés első nap-
jától megélhetik, hogy fontos szerepük van saját ma-
guk alakításában. Szükség van rájuk, nem csupán csa-
varjai egy elidegenedett gépezetnek. Így évről-évre 
egyre biztosabban tudják kezükbe venni tanulási fo-
lyamatuk (sorsuk) irányítását. Ez a gyermekbarát kul-
túra csökkenti a gyermekek kiszolgáltatottságát, ke-
vesebb megalázó helyzetet és több együttműködést 
tartogat számukra.*** A program a hagyományos is-
koláknál nagyobb figyelmet fordít a gyermekek szo-
cializációjára. A szociális kompetenciák fejlesztéséhez 
felhasználja a csoportdinamika törvényszerűségeit; 
egyensúlyba állítja az együttműködés és a versengés 
folyamatait. A tantárgyi ismeretek mellett a 
proszociális viselkedés kompetenciáinak fejlesztését 
is tartalmazza (empátia, kölcsönös tisztelet, segít-
ségnyújtás és elfogadás, a partner gondolatmenetének 
követése, szervezés-irányítás, értékelés, önellenőrzés, 
az érzelmi intelligencia kompetenciái stb.)

A tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra kerül a 
hangsúly. A tudás forrása nem csak a tanító és a tan-
könyv, hanem a komplex nevelési helyzet. A csoport 
klímája, értékrendje, dinamikája, szerepviszonyai 
ugyanis meghatározzák az egyéni képességek 
kibontakozásában a tanulás eredményességét. 

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

Az iskolák nagy többségében a tanítás és a számon-
kérés elgépiesedik, a tanár nem tud a gyermekekkel 
kapcsolatot létesíteni, meghitt nevelői szerepet be-
tölteni, elhívatásának eleget tenni. Így a neki is előírt 
követelményeket, elvárásokat gépiesen igyekszik be-
hajtani, számon kérni, és elégedetlen önmagával szem-
ben, mert ő sem tud megfelelni lelkiismeretének. 

A gyermekek ebben a helyzetben görcsössé, ideges-
sé, szorongatottá válnak. Ha mindig csak elvárnak 
tőle valamit, de nem vezetik rá megértő szeretettel 
és gondoskodással arra, hogyan tud az elvárásoknak 
megfelelni: megtorlások, szidások érik, akkor 
tudásszomja kioltódik, megcsömörlik, testileg is ét-
vágytalan, kiábrándult lesz. Legszívesebben elkerüli 
az iskolát. 

Ebben a HKT-programmal oktató iskolában úgy 
érzem az a cél, hogy a gyermekeket szeretettel, apró 
dicséretekkel, el nem lankadó bátorítással buzdítsák a 
jobb tanulási eredményekre, s nem pedig az, hogy 
megtorlásokkal kedvét szegjék, elidegenítsék az al-
kotástól, tanulástól. A gyermekeket nem önzőnek ne-
velik, hanem a kollektív szellemet, a kooperativitást, 
az egymás segítését, a türelmet, bátorítást oltják lel-
kükbe, ami által olyan tartós emberi értékek, kap-
csolatok, barátságok alakulhatnak ki, amelyeknek 
birtokában a gyermek már most teljesebb közösségi 
életet tud élni és az életben jobban, magabiztosab-
ban tud megfelelni. A társadalomban jobban tud bol-
dogulni, beilleszkedni és annak hasznos tagjává válik a 
megtanított és megízlelt közösségi szellem, éltető 
szeretet által. 

Egy nagyon fontos és ősi felfedezés van ebben a 
módszerben: a szeretet és a megértés, amelynek meg-
zabolázó ereje van: javít, korrigál, szeretetre méltóvá 
tesz. A már-már elveszettnek tűnt egyéneket, az el-
vadult problémás jellemeket is átalakítja, helyre bil-
lenti. Van ebben a módszerben – úgy gondolom – egy 
megkérdőjelezhetetlen, erős hit, amely szeretettel pá-
rosulva, hihetetlenül nagy dolgokra képes.

(D.M.)

*  Rogers, Maslaw, Fromm munkássága
** „Annak ellenére, hogy a család nem képes ezt egyedül bizto-
sítani, a szülőknek kevés idejük van gyermekeik számára. Olykor 
a szülők maguk is mélyen sebzettek lelkükben, meginogtak alap-
vető meggyőződésükben és így közömbössé váltak az élet igazi 
végső értelmével szemben.” (II. János Pál.)
*** Magyar J.: A HKT egy gyakorló iskolapszichológus szemével, 
ÚPSZ, 1993/9. 86-89. o.
**** Max Planc: „Kevésbé az a fontos, hogy mit tanulnak a gyer-
mekek az iskolában, inkább az, hogy hogyan tanulják, mert ez 
meghatározza tudásuk felhasználását egész életük során.”
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azonosulás

A kiscsoportos szervezet minden gyermek szá-
mára biztonságot nyújt. Kiszámítható szabályrendsze-
rek és folyamatok között tanulnak. A félelem nélküli 
biztonságérzet lehetővé teszi számukra az elmélyült 
és hatékony tanulást: a pedagógustól, a könyvekből, 
saját tapasztalataikból és egymástól. A toleráns és 
együttműködős klíma hozzájárul személyiségük sok-
oldalú fejlődéséhez.

A konzekvensen fölépített értékrend, a társas kör-
nyezet, a tárgyi kultúra, a curriculum és a folyamat szabá-
lyozása lehetővé teszi, hogy az első évben alkalmazott 
közvetlen pedagógiai vezetést 5–6 év alatt a felelős-
ségteljes, öntevékeny diákcsoportok vegyék át.

Ez a megoldás ad választ az iskolai akciókutatások 
előtt álló nagy kihívásra. Az egy osztályba járó, de kü-
lönböző társadalmi hátterű gyermekcsoportok egymástól 

éppen annyira eltérő képzést és képességfejlesztést 
kapjanak, amely már személyre szólóan hatékony, de 
még nem elkülönítő hatású – A HKTTM – program 
erre a kérdésre azzal a megoldással tud választ adni, 
hogy olyan rugalmas szervezetet működtet, amely az 
eltérő (és folyamatosan változó) igényeket egyéni és 
csoportszinten egyaránt jobban szolgálhatja.

Budatétény

A csoportban dolgozás számomra kicsit játékos 
tanulást is jelent. Élvezem, amikor egymásnak elő-
adjuk, amit megtanultunk. A tanulás szempontjából 
elég jó a csoportban dolgozás, mert esetleg egymás-
tól többet tudunk meg, mintha egyénileg dolgoz-
nánk. K.K. – egy diák

G Y E R M E K V É L E M É N Y

Ha a célokkal, értékekkel és a folyamattal mindenki azonosulni tud, közösséget kovácsol.  
Megtanulnak odafigyelni egymásra, megtanulják támogatni és értékelni egymás teljesítményét.
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A hetvenes és a kilencvenes években vizsgá-
latok készültek a felnőtt népesség körében az 
ún. „kontaktopátia” tünetegyüttesről. (Váriné 
Szilágyi Ibolya). A vizsgálatok eredménye az volt, 
hogy a felnőtt lakosságban a baráti kapcsolatok 
száma és mélysége radikálisan csökkent. Eköz-
ben fölerősödtek a társadalmi devianciák pl. az 
alkoholizmus és más mentális betegségek. 
Megállapítják, hogy az emberek egyre kevésbé 
tudnak egymással bánni, egyre többen marad-
nak magukra problémáikkal és keresik füg-
gőségekben vagy betegségekben a megoldást.

Bizalom

A HKTTM – program szerint tanuló gyermekek 
az osztályon belüli 3–5 fős csoportok képzéséhez 
szabadon választhatják meg társaikat. Ennek legfon-
tosabb okai a következők:

Az együttműködési készségek elsajátítása kis lé-
pésekben eredményesebb. Ezt először azokkal a tár-
sakkal gyakorolják, akikkel könnyebben megy. Nem 
célszerű erőltetni a kapcsolódást azokkal, akik között 
(egy adott pillanatban és feltételekkel) még nem le-
hetséges. A csoportfejlődés dinamikája szerint, mi-

A kapcsolatépítés módszerei
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következetesség

Ha visszagondolok az általános iskolai évekre, a legelső dolog, ami eszembe jut, az alsó tagozat  első 3 éve, ami-
kor napközis tanító néninknek köszönhetően délutánonként csoportban dolgoztunk.

Az osztályunk a Fidó manók nevet kapta, mindegyikünknek volt ugyanolyan piros Fidómanó-sapkája. Az iskolai 
rendezvényekre való felkészülésben mindig örömmel vettem részt (karácsonyi műsor, anyák napi műsor, évzáró 
stb.). Ezek közül a legmeghatározóbb élményem az a színdarab volt, amivel a megyei versenyt megnyertük (Légy 
jó mindhalálig).

Nagyon szerettem relaxálni is és különböző személyiségfejlesztő játékokat játszani. Sokra közülük még ma is 
jól emlékszem. Ezek segítségével megtanultunk odafigyelni a másikra, és jobban megismertük egymást.

Az osztálytermünknek csodájára járt mindenki. Az volt az általános vélemény, hogy mi el vagyunk kényeztetve. 
De mi ezt nem éreztük. Nekünk természetes volt Gömbi a falon, hogy minden csoportnak volt papírpostaládája 
és levelezhettünk egymással, hogy a kiránduláson készült fotók kinn vannak a nagy kartonlapon stb. Így vissza-
gondolva igazuk volt: tényleg el voltunk kényeztetve. Nem is tudtuk igazán, milyen jó dolgunk van! De miért ne 
lehetne ezt minden osztályban megvalósítani?! Hogy a gyermekek úgy menjenek be minden reggel, hogy öröm 
számukra a tanulás és otthon érezzék magukat! 

Szerettem csoportban dolgozni: segítséget kérni és adni, beosztani a munkát, hetente váltogatni a helyemet a 
csoporton belül… Elrepült az a 3 év és mégis annyi maradandó élménnyel lettem gazdagabb (nem beszélve barátsá-
gokról…), ami 10 évre is elég volna… nagyon mély nyomot hagyott bennem, legalább akkorát, hogy már akkor tud-
tam: az én gyermekem is ilyen módszerrel fog tanulni és nem csak délután…

De ahhoz, hogy mindez ilyen szép emlék maradjon, a legeslegfontosabb a pedagógus, aki szívvel-lélekkel tudja 
és akarja végezni ezt a munkát, akin látszik, hogy mennyire élvezi, és akiből csak úgy árad a szeretet… Máshogy 
nem lehet. A Humanisztikus Kooperatív Tanulásnak szerintem ez a lényege.

Köszönet és hála az én egykori tanító nénimnek, aki kezdő pedagógus létére mert utat törni ennek a mód-
szernek, és hitt abban, hogy ezzel  boldogabbá teszi a gyermekek életét. Minden elismerésem az övé!

K. T., Keszthely (20 évesen emlékszik vissza)

kor már sokan elsajátították az alapkompetenciákat, 
kialakították konfliktusmegoldási repertoárjukat,
megpróbálkoznak a nehezebben kezelhető társakkal 
is. A direkt megoldások – sok száz osztály tapaszta-
lata szerint – nem hatékonyak. A különböző 
szempontok alapján összeállított csoportok zűrza-
varhoz, feldolgozatlan konfliktusokhoz, teljesítmény-
csökkenéshez vezetnek.

Meg lehet bízni a gyermekekben. A legkisebbek 
is alkalmasak arra, hogy eldöntsék, kivel akarnak és 
tudnak tanulni, játszani, barátkozni stb. 

Az alsó tagozatban a gyermekek érzelmi motivá-
ciói meghatározóak. Az önkéntes csoportosulás biz-

tonságérzetet, nyugalmat teremt, amelyben ki tud-
ják számítani egymás reakcióit, és ez lehetőséget ad 
a megnyílásra, a félelem nélküli, őszinte eszmecse-
rére. Az első pillanatban csak „érzés” szintjén meg-
levő gondolatok az elutasító környezetben (a nevet-
ségessé válástól, a kiszolgáltatottságtól való félelem 
miatt) nem tudnak megjelenni. Az elfogadó társak 
viszont támogatják az eredetiség kifejlődését, a me-
rész asszociációk megszületését is. Ez a légkör a 
problémamegoldás pillanataiban, az alkotóképesség 
kialakításának folyamatában különösen jelentős. 
Nemcsak egy kibontakoztatási lehetőségről, hanem 
arról van szó, hogy ez a folyamat nem indul meg 

G Y E R M E K V É L E M É N Y
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tisztelet a gyermek-embernek

szükségszerűen, tehát támogatni kell. Támogatás hí-
ján csak a jó családi hátterű gyermekek lesznek rá 
képesek, a hátrányos helyzetűek szorongásait nem 
tudjuk feloldani.

A szabad választás alapján történő csoportalko-
tás energiákat von be és működtet a tanulási folyamat-
ban. Az egymást jól megtalált csoporttagok munka-
végző képessége megsokszorozódik és öngerjesztő 
mechanizmusként működik, amelyhez külső motivá-
cióra nincs szükség, csupán feladatokra.

Csoportdinamika

A csoportok önkéntesen szerveződnek és alakul-
nak át. Minden tanuló választhat és őt is választhat-
ják, egyetlen megszorítással: 3–5 fő ülhet csak egy 
csoportban. A kötött létszámra azért van szükség, 
mert ez teszi lehetővé a csoporttagok aktivitását. 
(Ha többen vannak, már egyesek kiszorulhatnak, vagy 
a csoport kisebb egységekre bomlik föl). A szociális 
megfelelni akarás egymás előtt óriási hajtóerőt fejt 
ki, de mivel mindenkinek megvan a számára szüksé-
ges élet- és mozgástere, nem egymás ellen, hanem a 
csoport elismeréséért küzdenek, amely megsokszo-
rozza a teljesítményt.

Megvizsgáltuk a szabad választások folyamatát. 
Néhányan azonnal megtalálják hosszú időre szóló tár-
saikat, mások vándorolnak és több csoportot is ki-
próbálnak. Így a kezdetben kialakuló csoporthelyzet 
átalakul. Az átalakulás az egyes gyermekeknek ismé-
telt próbatételt jelent más-más társak között, miköz-
ben megismerik saját erősségeiket és gyengéiket, má-
sok értékes tulajdonságait, és ez hozzájárul az osztály 
egészének a kölcsönös megismeréséhez is. A gyerme-
kek intenzív együttléte önmagában is óriási lehetősé-
get teremt a kölcsönhatásokra. A vándorlás hasznos 
tapasztalatok gyűjtését, új és új kompetenciák meg-
szerzését, személyiségük lassú átalakulását, fejlődé-
sét eredményezi. Fokozatosan képessé válnak arra, 
hogy bármelyik társukkal együttműködjenek, kiala-
kul a másikra való odafigyelés képessége. Fél év – egy
év alatt a gyengébbek is elsajátítják a kooperatív ma-
gatartás legszükségesebb kompetenciáit.

A társválasztást egyre inkább a hatékony feladat-

végzés határozza meg. Más-más csoportszerkezet 
alakul ki a különböző tantárgyi feladatok esetén, vagy 
játékok, sport, spontán összejövetel stb. alkalmából, 
miközben a csoportok értelmi képességek szerint is 
differenciálódnak.

Az idő előrehaladtával egyre több erős kötődés 
és munkakapcsolat alakul ki az osztályban, amely 
segíti a gyermekeket problémáik folyamatos megol-
dásában, biztosítja a továbbfejlődés lehetőségét és 
kiegyensúlyozottá, harmonikussá teszi az osztály egé-
szének működését.

A sérült gyermekek integrációja

…jelenti a legtöbb konfliktust és nehézséget. A
probléma általában csecsemő vagy kisgyermekkorban 
(sérült szülők, csonka család stb. következményeként) 
keletkezik. Beilleszkedésük lassúbb, és útvesztőkkel 
van teli, bár tapasztalataink szerint kb. 6–8 hónap alatt 
a legproblémásabbak is megtalálják az őket befogadó 
társakat. Ez az útkeresés nélkülözhetetlen ahhoz, hogy 
illeszkedési nehézségeiket megoldják.

A feladat részükre nem csak egy-két időleges kap-
csolat szerzése, hanem az, hogy elsajátítsák az intim 
kötődéshez, a kapcsolatok menedzseléséhez szüksé-
ges alapélményeket és kompetenciákat. 

…A szinte megszállott munka valódi gyümölc-
söket hozott: egy olyan komplex program született, 
amely működőképesnek bizonyult akkor is, amikor 
szellemi atyja kivonult a fejlesztésből és a 
működtetésből… A magyar közoktatásnak szüksége 
van a Humanisztikus Kooperatív Tanulásra. 
Meggyőződésem, hogy a kooperatív tanulás a ped-
agógia elodázhatatlan megújításának egyik arkhi-
médeszi pontja. Nemcsak a szociális kompetenciák 
fejlesztése, nemcsak a tanulók iskolai komfortérze-
tének, az iskolák otthonosságának növelése teszi ezt 
döntő jelentőségűvé, hanem mindezeken túlmenően 
a szociális tanulás szituációja, amely a tananyag me-
gértését és elsajátítását tetemesen elősegíti.

Knausz Imre, oktatáskutató

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y
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szeretetkapcsolatok

Az ilyen gyermekekkel az első időszakban gyak-
ran előfordul, hogy társaik nem választják őket, ezért 
egyedül vagy párban ülnek átmenetileg. A feladat nem 
egyszerű: nem „csak” segíteni kell őket a többieknek, 
hanem integrálni, ami kölcsönösen meglévő társas 
kompetenciák egész sorát feltételezi, így hosszabb idő-
re van szükség az elsajátításához. Ha ez 9–11 éves korig 
nem történik meg, kamaszkorban már szinte lehetetlen, 
és az iskolából való kilépésük után a társas kapcsolataik 
megoldatlansága deviáns vagy antiszociális pályára kény-
szerítheti őket.

Amennyiben később sem kapnak segítséget  kötő-
dési képességük kialakításához, életlehetőségeik évről 
évre beszűkülnek. Ha rátalálnak egy erős vonzással bí-
ró szubkultúrára, amely kielégíti társas-biztonsági igé-
nyüket, megmenekülhetnek az elmagányosodástól, de 
cserébe föladják függetlenségüket.

Bizonyos idő elteltével, amikor már az alapvető 

kooperációs technikákat a gyermekek többsége el-
sajátította (max. egy év), lehetővé válik az is, hogy a 
pedagógus szándéka szerint más csoportalkotási 
módszerekkel éljen. Ilyenkor alakíthatók ki a differen-
ciált képesség- vagy feladatorientált csoportok.

A népességstatisztikai vizsgálatok szerint 
Magyarországon kiemelkedően alacsony a fel-
nőtt korosztály gyermekvállalási hajlandósága. 
„Egyre kevesebb a hagyományos, ideálisnak te-
kintett családmodellben élők aránya, magas ará-
nyú a válás, a csökkenő termékenység mellett 
egyre több gyermek születik házasságon kívül. 
A kapcsolatok, a családi élet válsága tükröződik 
az alkoholisták, pszichiátriai betegségekben szen-
vedők, veszélyeztetett gyermekek” stb. magas 
számában is. 1949-ben a férfiak és nők kb. 1%-a
volt elvált. 1999-ben ez már 10 %. A házasság-
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Ne csak az arcot nézd: érezd a mély belső nyugalmat, szeretetet, értelmet, biztonságot!
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kötések száma azóta a felére csökkent. Az 
elváltak  kevésbé mu tatnak hajlandóságot az 
újraházasodáshoz. „Az egyedülállók arányá-
nak növekedése valószínűsíti, hogy tovább csök-

ken a termékenység… A rendkívül rossz népese-
dési helyzet azzal függ össze, hogy a fiatal nők 
kiszol gáltatott helyzetben vannak a part ner kap-
csola tokban. valamint saját reménytelen lelkiál-

CSOPORTDINAMIKA:
az együttműködés és verseny egyensúlya

            V E R S E N Y

K I H Í V Á S    

C s o p o r t o k o n  b e l ü l :
Tá m o g a t á s ,  v é d e l e m
E g y ü t t é r z é s
S z e m é l y e s  i n t e g r á c i ó
N y i t o t t s á g
B i z a l o m ,  i n t i m i t á s
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népességpolitika

lapotukkal. Ennek okait pedig a gyermekek csa-
ládi és iskolai szocializációjában kell keresni. A ha-
gyományos nevelési módszerek a versenyeztetést 
úgy használják, mint az egyetlen teljesítmény-
növelő (fegyelmező) eszközt. Ehhez társulnak a 
pedagógiai gyakorlat jól ismert fogásai (a di-
cséret és példaállítás mellett) a megszégyení-
tés, kinevettetés, gúny, a bûnbakképzés, a lelki 
és a fizikai erőszak bevált, de soha fel nem vál-
lalt trükkjei.

A szocializáció, a nevelés szempontjából ezeknek 
az eszközöknek is megvan a természetes helyük. Alkal-
mazásuk túlsúlya azonban igen komoly torzulásokat 
okoz a gyermekek és a pedagógusok személyisé-
gében, a csoport, a népesség átöröklődő kultúrájá-
ban. Mindezzel támogatja az önző, erőszakos, ráme-
nős, behízelgő, cselező egyéni magatartási stratégiák 
kialakulását, erősíti az egyéni érvényesülési mintákat, 
rombolja a közösséget. Ez a kultúra a kreatív, másként 
gondolkozó, tehetséges gyermekek kirekesztéséhez, nyáj-
szellem kialakulásához, az egymás elleni agresszióhoz, 
ön- és környezetpusztításhoz, devianciához, függőségi 
szindrómák kialakulásához vezethet.

A gyermekek energiái nem az alkotásra, új felfe-
dezésekre összpontosulnak, hanem a védekezésre, a 
bennük ébredt ellentmondásokkal való gyürkőzésre, 
az ostoba szabályrendszerekhez való alkalmazkodásra, 
önvédelemre mind a pedagógusokkal, mind a társakkal 
szemben.

Ezért a versenyeztetés módszerének kizárólagos 
használata igen erősen megfontolandó. Hiszen a külön-

böző családi hátterû, képességû, érdeklődésû, adott-
ságú, korú, nemû gyermekek azonos mércével való 
megméretéséről szól.

Amennyiben a folyamat éveken át tart, megakadá-
lyozza az intimitás, a nyílt és konstruktív gondolkozás, 
az értelmes párbeszéd, a dialógus kialakulását. Gátolja 
a tolerancia, a korrektség, a törvény-, és személyiség-
tisztelő, teljesítményre ösztönző csoportkultúra kialakí-
tását. Lerontja mind az egyén, mind a csoport teljesít-
ményét. Megjelenik a bûnbakképzés, a stigmatizáció, 
a klikkesedés, a gyûlölködés, tágabb értelemben fel-
erősödik a társadalmi szegregáció, amelynek látványos 
„eredményeit” a felnőtt világunkban nap mint nap meg-
éljük, és amelynek mindannyian vesztesei vagyunk.

A dinamikus személyiségelméletek fölismerései sze-
rint a gondolkodási műveletek az érzelmek és a tulaj-
donságok mintegy lenyomatai a külvilágban szerzett 
tapasztalatoknak. Hasonló a helyzet a tulajdonságok 
és képességek kialakulásának folyamatával. E fölisme-
réseket az iskolai osztály szervezetének kialakításakor 
alkalmazva termékeny nevelőeszközt tudunk terem-
teni.

A gyermek kapcsolatai és ezek „működése”, alaku-
lása meghatározzák a személyiségbe épülő tulajdonsá-
gok, képességek rendszerét. A pedagógiai eszközökkel 
megteremtett stabil kapcsolati minták interiorizálód-
nak, és a személyiség stabilitásának, harmóniájának, 
kiegyensúlyozottságának meghatározó elemeivé vál-
nak. Ha a pedagógia rombolja, leépíti, akadályozza a 
bizalmas kapcsolatok kialakulását és megerősödést, 
értelemszerűen bizalmatlan, támadó, labilis, bizony-

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

D. az elmúlt évig nem barátkozott az osztálytársaival, a környékbeli gyermekekkel. Úgy érzem, egyértelműen 
a csoportmunkának, a kialakult jó osztályközösségnek köszönhető, hogy már vannak barátai, akikkel délután 
programokat is önállóan szerveznek (foci, közös játék)… Jellembeli változást nem vettem észre, bár talán ide 
tartozik, hogy egyértelműen a csoportmunka hatására felelősséget érez csoporttársai és az osztály egésze iránt 
– a maga szintjén közösségi emberré vált.

N.N., Budapest

*  Pongrácz, T., Tóth, I. Gy. (szerk.): Szerepváltozások. Jelentés 
a nôk és férfiak helyzetérôl. Tárki. 1999. Benda J.: Népesség-
fogyás és szocializáció, Valóság. 2002/10.

*  L. Krappman: Az identitás szociológiai dimenziói, Szociológiai 
füzetek, 1980.
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módszerek és megoldások

talan, kapcsolatok építésére képtelen személyiségek 
kifejlődését segíti elő. Ezek a személyiségjegyek 
meghatározzák a kognitív tanulás folyamatát is. A gyer-
mekek tanulás iránti nyitottságát, az ismeretek befo-
gadási vagy visszaadási, felhasználási képességét jelen-
tős mértékben befolyásolja (a család mellett) az őt sze-
mélyiségtörténetében körülvevő társas mező, az iskolai 
környezet. A társas kapcsolatok erősítését és irányítá-
sát ezért meghatározóan fontos elemnek tartjuk a 
HKTTM-programban.

Hozzátartozik ugyanakkor a kapcsolatok fejlődé-
sének természetéhez annak dinamikája is. A pedagó-
giai módszereknek ezért a gyermekek fejlődésével, 
önállósodásával, évről-évre lényeges változáson kell 
keresztül mennie. Ezért olyan szociális struktúrákat 
alakítunk ki, amelyek megkövetelik az intenzív személyes 
kapcsolatokat, és egyben kialakítják, előhívják, (kény-
szerítik) a pozitív gondolkodás, attitűd és magatartás 
kialakulását.

Tapasztalati tanulás

A magatartás (viselkedés, attitûd) szavakkal, meg-
győzéssel, kizárólag „rábeszéléssel” nem fejleszthető. 
A jutalmazás és a büntetés erősebb hatású, de a sze-
mélyiséget egyrészt függővé, kiszolgáltatottá teszi, 

másrészt ellenállást, szembeszállást eredményezhet. 
A belülről vezérelt, önálló, döntésképes személyiség 
inkább a saját érzékszervi élményeire, tapasztalataira 
építve alakítja magatartását, viszonyait. Ehhez illeszti, 
ezzel méri össze a szóbeli „intelmeket”, javaslatokat.

A magatartás, az attitûd, az érzelmi intelligencia 
fejlesztése akkor igazán eredményes, ha a gyerme-
kek sokirányú tapasztalataikat összevethetik a szó-
beli elemzésekkel, irodalmi-történelmi és más kultu-
rális forrásokkal.

A szilárd meggyőződések kialakulásához megér-
zésre, megértésre, belátásra van szükség. Arra, hogy 
száz és száz különböző helyzetben megtapasztalja a 
társas együttmûködés számára is gyümölcsöző elő-
nyeit, a kölcsönösen elfogadható etikus magatartás 
energetizáló, katartikus hatását.

Ezek a tapasztalatok semmilyen „ráolvasással”, ver-
bális ráhatással, szövegeléssel nem helyettesíthetők. 
Sőt, ha a tapasztalatok ellentmondanak a beszédnek, 
a levont következetések éppen azt erősítik, hogy mást 
kell mondani és mást kell cselekedni a sikeres túlélés-
hez. 

Ennek eredménye az, hogy az emberek többsége 
bezárkózik, (külső) belső emigrációba vonul, önvéde-
lemre rendezkedik be, mert elvész a környezet bizton-
ságot nyújtó stabilitása és bármikor számíthat pozíciói 

P E D A G Ó G U S V É L E M É N Y

A munkám ennyire szép és tartalmas volt annak köszönhető, hogy a bennem rejlő ösztönös kíváncsiságot, a 
világra való nyitottságot (az egyetlen igazi értéket: a másik embert EMBERnek  tekinteni mindig, mindenütt, 
akár gyermek, akár felnőtt), itt, a tanítványaimtól tanultam meg. Mélységesen hiszek benne, hogy azért, mert 
úgy tanítok, olyan módon foglalkozhatok a „harmadik évezred” diákjaival. Ahogy a HKT nevelés elméletnek 
köszönhetem, amit Tőletek hallottam először, mintegy megfogalmazva az én ki nem mondott, de ott legbelül ha-
tározottan érzett elképzeléseimet erről a pályáról.

Sokkal gazdagabb vagyok most. Számos diákból lett barát, barátnő. Sok, kollégáimmal átbeszélgetett, az 
egyre tökéletesebb utat kereső éjszaka van mögöttem. Az órákig tartó „sikerbeszámoló”, a tanulságos kudarc, 
konfliktuskezelés, öröm, a meg nem értés szomorúsága, néha dühe… mind a zászlóm alá sereglettek. S talán a
legfontosabb: valami jót tenni, jelet hagyni valakiben. Valakiben, aki továbbviheti az én megkezdett monda-
taimat, amik beépülnek az ő életútjukba.

  Felelősségteljes dolog ez, tudjuk mindannyian. Eleinte féltünk, nehogy valamit elrontsunk, olyan hibát 
kövessünk el, ami árthat, a visszájára fordulhat. Ma már bátrabbak vagyunk. Tudjuk, mit, mikor kell tennünk. 
Ma már hitünk van. S ezt a hitet már sok minden tartja ébren. 

Katonáné Rosta Hedvig, 15 éve HKT tanító, Keszthely, 2005
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társas mező

elveszítésére. Lemond környezete alakításáról, fele-
lősséget nem vállal. Társadalmi mértékben az a folya-
mat, amely nem támogatja az építő energiák kibon-
takozást, lerontja az össztársadalmi teljesítményt. 

A magas tudástartalmú termékek nem ilyen cso-
portfolyamatokra épülnek. Az együttmûködés, a dia-
lógus, a személyiség és teljesítménytisztelet értékei 
mentén, a személyes erőforrások összeadásából jön-
nek létre. Ez az „európai” út.

Minél több élethelyzetben meg tudják tapasztalni 
a gyermekek a hazudozás, a rombolás, a negatív in-
dulatok lélekromboló érzéseit és következményeit, 
ugyanúgy, mint a csoportépítő kezdeményezések ha-
tását, annál gazdagabb személyiséggé válnak és annál 
szilárdabban tudják képviselni értékrendjüket. Ezt 
összevetve a tankönyvi leírásokkal, pedagógusi elem-
zésekkel értik meg, hogyan is mûködnek az elvek a 
valóságban. Ekkor, a gazdag élménybázison kialakuló 

fogalomkészlet, attitûd, értékrend, erkölcsi erővé vá-
lik a csoportban és minden tagját befogadva alakítja, 
támogatja a közösséget.

A csoportfejlődés első fázisában sok irányításra és közvetlen beavatkozásra van szükség.

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y
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Én a HKTTM-programot egy szigetteremtő 
képződménynek tekintem. Először is puszta létezése 
termékenyítően bekerült a pedagógiai közgondolkodás-
ba, hivatkozási alap lett. Másodszor, a szerencsés 
névválasztással és az e mögött álló fogalmakkal 
együtt kimutatható, elvitathatatlan és jelentős 
szerepe van a programnak a közoktatásban, egy esz-
mei, a hazai iskolák feletti légtérben lebegő áldásos 
hatással. Ehhez, sajnos egy nem akart, kényszerű 
mártírium is tartozik, amivel szinte provokálja a ped-
agógiai közvélemény sajgó lelkiismeretét.

Dr. Trencsényi László, oktatáskutató
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elfogadás

Úgy érzem, hogy Eszter
• önállóbb lett (ahogyan ő fogalmaz: el tudom rendezni a dolgaimat);
• többet tud arról, hogy mit ér önmaga és mások előtt;
• tapasztalatokat szerzett arra vonatkozóan, hogy miben tud segíteni másoknak, és hogyan fogadják a segítségét;
• tapasztalatai vannak arról is, hogy a többiektől milyen segítséget várhat;
• megtanult elfogadni másokat, és önmagát elfogadtatni;
• belekóstolt a közösen végzett, együttes munka örömébe;
• többet tud arról, hogy tekintettel kell lenni másokra;
• többet tud arról, hogyan érvényesítheti az elképzeléseit.

A kiscsoportokban megvalósított együttműködés a barátság tartalmára, a bizalom, elfogadás és szeretet kü-
lönböző formáinak megtapasztalására több lehetőséget adott Eszter számára, és talán az is igaz, hogy jobban 
bízik önmagában.

F. S., Pécs, 2000

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

Révész Debora, 9 éves, Zalaegerszeg
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gazdaságosság

A HKTTM-paradigmában nem csak tanításról, ha-
nem tanulásról és tanulásszervezésről is beszélünk. A ta-
nítás fogalma rendkívül leegyszerűsíti, elszegényíti és 
beszabályozza azt a hallatlanul gazdag, valóságos 
életfolyamatot, amelyet az iskolák hivatottak közvetí-
teni. Már a célnak sem felelhet meg az a szokásos kép-
let, amit egy tananyag „leadása” vagy „elmagyarázá-
sa”, „bemutatása” jelent. A cél nem lehet kevesebb an-
nál, amit a tanulási folyamat irányítása, támogatása, 
megszervezése, szabályozása jelent.

Hogyan történik ez szakszerűen?

Természeti környezetünkben, minden emberi te-
vékenységben, biológiai működéseinkben ismerünk 
ritmikus változásokat. Banális példák erre az évsza-

kok vagy a szívverés, az alvás-ébrenlét. A nevelési fo-
lyamatban is nagy jelentősége van a ritmikus folyama-
toknak. A mindennapi együttlétek ismétlődő, 
változatlan elemei biztonságérzetet nyújtanak a gyer-
mekeknek és felnőtteknek egyaránt. A hagyományos 
tanításban is vannak ilyen elemek (csöngetés, a fele-
lés – új anyag – gyakorlás – házi feladat stb.)

A HKTTM-program erre tudatosan épít. A bizton-
ságos, természetes időegységekre építi a folyamatot: 
tanórák helyett, tevékenységet, napokat, heteket, és 
évszakokat tervez. A tevékenységeknek eleje és vége; 
bemelegedési, elmélyülési, elfáradási és leválási szaka-
szai van, illetve vannak.

A gyermekek érdeklődése felébred, megtanulnak 
valamit, gyakorolják majd bemutatják, előadják a már 

Természetes életritmus
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természetesség

„színpadkész” ismereteket. Ezután visszajelzést, meg-
erősítést kapnak egymástól, a pedagógustól, befejezik 
a tevékenységet, pihennek , majd újra kezdik egy más 
témával. Ezek a szakaszok ciklikusan követik egy-
mást.

a) Az érdeklődés felkeltése (motiváció) a közös ter-
vezéssel, ráhangolódással indul, majd a pedagó-
gus elmondja, hogy mit, miért és milyen szerve-
zésben, felépítésben fognak tanulni. Ennél több 
motivációs technikára nincs szükség. Értelmet-
lenné válik a hagyományos keretek között szoká-
sos „motivációs” manipuláció. A gyermekek akar-
nak tanulni, ha ennek megteremtjük a korrekt 
feltételeit.

b) Egyéni és csoportmunka teszi ki az idő leghosszabb 
részét. A feladat természetétől függően először 
egyénileg dolgoznak a gyermekek, majd közösen. 
Az utóbbi helyzetben szabad a beszélgetés, és a 
csoportok saját ütemezés szerint dolgoznak fel-
adataikon. Célja a fölkészülés az osztály előtt va-
ló bemutatkozásra. A csoportmunkát a pedagó-
gus folyamatosan ellenőrzi.

c) A prezentációk, bemutatók a folyamat legérdeke-
sebb részei közé tartoznak. A csoportok és a sze-

mélyek néhány év alatt profi előadókká válnak, akiket 
élvezettel és elmélyült figyelemmel kísérnek társaik.
Ez az időszak egyben a megméretés, a tanult is-
meretek életre keltése, a gyermekek sokszínű 
bemutatkozásának ragyogó lehetősége, az együt-
tes élmények egyik forrása. 

d) Értékelés, megbeszélés kiscsoportban majd az 
osztály előtt. A HKTTM-paradigmában az értéke-
lés, visszajelzés folyamatos. Minden megnyilvánu-
lást, kérdést, megjegyzést a társak értékelik, majd 
alkalmanként a pedagógus is. A prezentációk után 
azonban hangsúlyozottan sokoldalúak. A csopor-
tok előzetesen megadott szempontok szerint vé-
leményezik egymás munkáit. (lásd: Szabály ABC).

 e) Leválás, szünet, felkészülés a következő feladatra.  

A nap
Reggel és a nap végén időt kell szánni arra, hogy 

a gyermekek tudatosítsák tevékenységüket. Reggel 
minden csoport kap 10 percet, hogy megbeszélje 
„mi történt velük”, utána elmondhatják az osztály 

Tevékenységtípusok
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a) tervezés a) tervezés

feladatkiadás

ráhangolódás

egyéni tanulás d) leválás

értékelésc) prezentációk

ellenőrzés

d) csoportmunka

idő

*  A leírt folyamat egy begyakorlott osztályban kb. 90 percet vesz 
igénybe. kezdô csoportok esetében rövidebb intervallumban 
követik egymást e szakaszok (20–30 percben)
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hatékonyság

előtt, majd megbeszélés következik a „mit fogunk 
ma csinálni” témában. Délután az események lezá-
rása, átgondolása következik 10–20 percben. 

Nem vezényeljük át őket a saját napjaikon és 
perceiken. Aki nem tudja, mi történik a követ-
kező pillanatban arra csak csavarként tartanak 
igényt, s az úgy is fog viselkedni: gondolkodás és 
felelősség nélkül. Időt és módszereket adunk 
tehát arra, hogy a saját életükről és napjaikról 
gondolkozni megtanulhassanak.

A hét
A hét önálló egység, aminek saját atmoszférája, 

belső rendje van. A pedagógusok és a gyermekek 
megújulva kezdenek dolgozni a hétvégi pihenés után, 
felelevenítik a szokásokat. A csoportok megbeszélik 
mi történt a hétvégén. Összeállítják a heti tervüket, 
az aktuális projektet, ha kell, új ülésrendet alakíta-
nak ki, megegyeznek a hét szabályaiban.

A pénteki napon az osztály újra átgondolja heti te-
vékenységét, számba veszi, mi történt. Kiértékelik a 
Szabály ABC alapján szerzett pontokat. Egy összefog-
laló esemény zárja a hetet (pl.: dramatikus játék, bá-
bozás), ami a héten tanultak integrálódásában segít.

Szabadfoglalkozási idő
A gyermekek az évek során egyre több időt kap-

nak önálló tevékenységekre. Ekkor gyakorolnak, pó-
tolják hiányosságaikat. Ez az idő a gyermekek önálló-
ságának kibontakozásával növekszik (heti 0,5–5 óra).  

A negyed (az évszakok és az év)
A HKT-program a tanévet négy negyedre bontja 

(ősz, tél, tavasz, nyár). Ezek önálló egységet képez-
nek, amit a negyedzáró nap fejez be. Ennek kereté-
ben a gyermekek bemutatják ezen időszakban ta-
nult vagy készített eredményeiket (rajz, festmény, 
szobor, írás; ének, tánc, dramatikus játék stb.) 

Az év végén, vizsgahét keretében adják elő (állítják 
ki) az osztályok, csoportok a produktumokat.

A 45 perces tanórák leginkább a memória-
színtű ismereteknek kedveznek. Nem adnak 
időt a komplex, mélyebb folyamatok, gondola-
tok felismerésére egy-egy adott témakörben.  
A felmerülő problémákat – legyenek azok a ta-
nulási anyaggal vagy a neveléssel kapcsolatosak 
– nincs idő megbeszélni és feloldani, túl kell lépni 
rajtuk. Ezáltal a megoldatlan helyzetek tömegét 
görgetik maguk előtt. A feszültségek hétről-hét-
re halmozódva egyre nagyobb mértékben terhe-
lik a pedagógusok lelkivilágát. Megnyugvást (fe-
lejtést) csak az iskolai szünetek hoznak. (Egy 
munkás napi 9–10 óra munka után kevésbé fá-
rad el, mint egy pedagógus napi 4–5 óra 
tanítás után!) A pedagógusok túlterheltség-érzé-
sének valószínűleg ez az egyik oka, ami lelassítja 
a személyiségük érését, fejlődésüket. Kifáradás 
és örömtelenség – a sikeresség és megnyugvás 
élménye helyett – úgy vélem – összefüggésben 
van a 45 perces, bármely más foglalkozási ágtól 
idegen időrenddel.

Benda József egy minden ízében átgondolt peda-
gógiai rendszert teremtett, amelynek elméleti meg-
alapozottságát, kidolgozottságát a gyakorlati eredmé-
nyek messzemenően bizonyították. A Humanisztikus 
Kooperatív Tanulás pedagógiai koncepciója tehát 
nem pusztán egy elméleti rendszer, egy teória arról, 
hogyan lehetne az alapjaiban véve individualizáló 
közoktatást kooperatív technikákkal humanizálni; 
hanem a gyakorlatban évek óta bevált eljárások 
strukturált összessége, egy működő iskolakísérlet, 
amely napjainkra alternatív pedagógiává érett. Meg-
győzőek a hatáselemzések eredményei is: a program 
jól működik. A szerző új, értékes pedagógiai koncep-
ciót hozott létre, s ezt a gyakorlatban sikeresen rea-
lizálta.

 Dr. habil. Pukánszky Béla, 
a neveléstudományok kandidátusa

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

*  Elôször a csoportok maguk értékelik, hogy aznao ki mit csi-
nált, milyen mértékben vette ki részét a munkában, majd közös 
értékeléssel zárul nap.
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Az egyéniben nem tudunk 
egymástól kérdezni, és ha valaki nem 
biztos abban, amit gondol, akkor is 
kénytelen leírni, mert nincsenek más 
megoldások, amikből ki lehet válasz-
tani a jót.

V. D., harmadikos diák

G Y E R M E K V É L E M É N Y

A csoportban dolgozás számomra 
kicsit játékos tanulást is jelent. Élve-
zem, amikor egymásnak előadjuk, 
amit megtanultunk. A tanulás szem-
pontjából elég jó a csoportban dol-
gozás, mert esetleg egymástól többet 
tudunk meg, mintha egyénileg dol-
goznánk.

K.K. – egy diák

G Y E R M E K V É L E M É N Y
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S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

Gyermekem úgy érzem magabiz-
tosabb, barátkozóbb, kiegyen-
súlyozottabb, szorgalmasabb, lelkiis-
meretesebb lett ebben az iskolában. 
Szereti iskoláját, tanárait, osztálytár-
sait. Szeret iskolába járni, ami koráb-
ban nem volt rá jellemző. Boldogabb, 
harmonikusabb.

E. D., Budapest

Ha csoportmunkában dolgozunk, 
akkor olyan érdekes feladatokat is 
elvégezhetünk, amit egyedül nem tu-
dunk megcsinálni. Mivel minden cso-
port egy témát különböző könyvekből 
vagy különböző módszerrel dolgoz 
fel, így egy témáról sokkal többet tu-
dunk meg, mintha egyedül dolgoz-
nánk fel egy témát, és mindenki ug-
yanazt csinálná. 

K.Z. 

G Y E R M E K V É L E M É N Y
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humor

„többet jegyzek meg akkor, ha én jövök rá valamire”, 
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G Y E R M E K V É L E M É N Y

Kata vagyok és az Egry József Általános Iskola 4. osztályába jártam. Elsős korunkban egy állvány állt az osz-
tályunk sarkában, amelyre kártyák segítségével felraktuk a napi tervet. Ezen kívül az osztályunk sarkában ki-
ragasztottuk a heti tervet. Minden évben a hónapok végén lehetett kapni a „Hónap magyarosa, matekosa, szor-
galombohókája” című oklevelet. Mi csoportosan ültünk, és az összes asztal választhatott magának csoportnevet. 
Például: Tappancs, Herkules… 

Első és második osztályban kagylókat lehetett szerezni csoportmunkával vagy gyakorlással, és elveszíteni han-
goskodással. A nap és hét végén összesítettük pontszámainkat, és a helyezetteknek bohócokat ábrázoló zászlócs-
kákat adtak át a tanár nénik. Az osztályt folyamatosan otthonosabbá varázsoltuk. Reggelente leültünk a szőnyeg-
re, és megbeszéltük ügyes-bajos dolgainkat. Az órákon játékosan tanultunk, de mégis mindent jól tudunk.

Zs. K., Keszthely, 2002
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önbizalom

G Y E R M E K V É L E M É N Y

Szerintem a csoportban könnyebb a munka. Először, amikor elsőben beléptem az osztályba, furcsának talál-
tam, hogy a padok négyesével vannak állítva, de később rájöttem, hogy így vidámabb a feladatmegoldás, jobban 
együttműködünk, összetartunk. Jobban megismerjük önmagunkat, a másikat, és hamarabb leszünk önállóak.

Most, hogy így negyedikes szemmel nézem a dolgot, úgy érzem, hogy felelősséggel tartozunk a másikért. Ha 
segítségre szorul, segítünk rajta, ha bajban van, megvédjük, mint egy igaz barát. Így csoportban nagyobb lesz az 
önbizalmunk, bátorságunk és többre vállalkozunk, mint egy normál tanuló. Szorgalmasabbak vagyunk, több 
előadást tartunk társainknak. Szerintem ezek miatt az érvek miatt jobb a csoportmunka.

B. B., Pécs, 2002

Kittike imádta az iskolát, a tanár néniket, soha nem mondta a négy év alatt, hogy nem akar iskolába menni. 
Magáról a módszerről csak jót tudok mondani. Először kis aggályaim voltak, hogy esetleg nem alakulnak-e „klik-
kek” a csoporttanulás miatt. De nem! A csoporttagok néha változtak, fontos lett számukra, hogy egymásnak 
segítsenek. Fontos lett a csoport, nem csak saját maga! Most már nyugodtan el tudom mondani, hogy az önző 
kis csemetékből így lehet önzetlen, csoportszellemben dolgozni tudó gyerekeket formálni, ami majd felnőtté vá-
lásukban sokat fog segíteni rajtuk. Rengeteget tanultak, okosodtak. Néha nagyokat csodálkozunk, amikor olyan 
dolgokhoz is hozzá tud szólni, ami egy-két felnőttnek is nehézséget okozhatna. Sokoldalú, mindenre nyitott gyer-
mekeink lettek. 

H.-család, (Keszthely, 2002.)

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

Rendkívüli módon barátkozóvá vált, állandó barátnőt szerzett, és kifejezetten kialakult elvek alapján tartja 
osztály-, illetve csoporttársait magához közelállónak vagy közömbösnek. Barátait kicsit sokszor túlságosan 
előtérbe is helyezi, miattuk lemond akár egyéb kedvenc foglalatosságairól is (pl. olvasás). Alapvetően a jellemében 
változást nem érzünk, megmaradt nyílt, sokat mesélő, sokat kérdező, őszinte gyermeknek. Az iskolát, a szimpátia-
csoport oktatási formát kezdettől fogva szinte rajongással fogadta, és ezt a véleményét év végéig állhatatosan 
megőrizte. Örült a csoportmunkának, a kezdeti párhetes hirtelen megtorpanást (amit a nyakukba szakadt önál-
lóság, a megváltozott hangvételű könyvek és a lényeglátás képességének hiánya együttesen okozott) követően 
végig élvezte ezt a módszert és büszke volt az eredményeire. Az iskolához maximálisan ragaszkodik. (Felmerült, 
hogy esetleg elköltözünk, a gyermek reakciója az volt, hogy ő akkor is visszajár ide iskolába.) Év közben alkalom 
nyílt volna arra, hogy délután napközi helyett hazajárhasson. Nem lehetett rábeszélni, mert úgy érezte, hogy 
akkor ő kimarad a közös dolgokból.

V. B., Budapest



45

HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

intimitás

Miénk a tér

A HKTTM-paradigmában a tanulásszervezés tere és a tanterem tárgyi 
berendezése rugalmasan alkalmazkodik a gyermekek életkorához és a feladatokhoz.

Az alsó tagozatban az egyéni és a kiscsoportos 
tanuláshoz, a „műhelymunka” tereire és egy közös 
térre van szükség. 10-12 éves korban már nincs szük-
ség a szőnyegre, a gyermekek inkább asztalnál ülve 
tanulnak. Az egyik térelrendezés ahhoz kell, hogy a 
gyermekek egymástól elszigetelve tudjanak tanulni, 
elkülönített, intim és biztonságos környezetben, a 
másik az osztály egésze előtt zajló tevékenységhez 
szükséges körszerű elrendezés, amikor szemből is 
láthatják egymást (dramatikus játékok előadására, 
közös beszélgetésre stb.).

Az első két osztályban a megbeszélések és tevé-
kenységek egy része jó ha a földön (szőnyegen) zajlik. 
Ez a legalkalmasabb a gyermekek biztonságának megte-
remtéséhez.

A bútorok természetesen bármikor átrendezhetők. 
Legyen az osztály otthonos és ingergazdag! Növé-
nyek és kisállatok jelenléte is fontos. Legyen a gyer-
mekeknek saját szekrénye, ahol könyveiket, ruháikat 
stb. elhelyezhetik!

Az osztályterem egyik falát  a gyermekek munkái-
nak a kiállítására használjuk. A másik fal a pedagógusok 
didaktikai eszközeinek felfüggesztésére szolgál. Ide 
kerül a Szabály ABC, a könyvespolc stb. 

A harmadik fal az írásvetítő, tábla, illetve más esz-
közök, térképek stb. elhelyezésére használható. Cél-
szerű (különösen az első két osztályban) szőnyeget, va-
gy ágy-, fotelszerű bútorokat elhelyezni, hogy a gyer-
mekek megpihenhessenek, ha szükségét érzik.

szekrény

po
lc

szônyeg

szekrény

po
lc

szônyeg

Kiscsoportos és egyéni feladatok Előadás, prezentáció

A csoportfoglalkozások, a csoportba való ültetés, a terem berendezése példaértékű! 10 éves korukra tudtak 
kapcsolatot teremteni! Köszönni, és a teniszóra végén odamenni az edzőhöz, és kezet fogni! Barátságokat kötni, és 
igazságosnak lenni. Őszintének és érzékenynek lenni! És tíz éves korukra nem tudnak hazudni és rondán beszél-
ni, gyűlölködni és másokat bántani!

B.T., Keszthely, 2002

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y
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Első osztály, a csoportos tanulás bevezetésének időszaka. A gyermekek még csak ritkán tudnak figyelni egymásra.

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

A HKTTM megértéséhez néha szegényesnek tűnnek a szavak. Vajon létezik-e olyan nevelési szakember, aki 
nem tekinti munkáját humánusnak? Szinte minden irányzat elismeri, hogy a hatékony oktatásnak hatékony neve-
lés a feltétele és fordítva. Csakhogy a szavak tartalma és a gyakorlati eredmények nehezen hozhatók összhang-
ba…

A HKTTM iskolai modellje azért ígéretes, mert vállalja az összetett szocializációs vonatkoztatási rendszer elmé-
leti és gyakorlati kidolgozását. A program legértékesebb sajátossága, hogy egy olyan szocializációs hálót kínál, mely-
ben változatos, aktív légkörben, felnőtt és gyermek együttműködésével alakul az egyén-csoport bonyolult egyen-
súlya. Ezen belül tág értelmet kap a tanulás tanulása…  

A HKTTM a fejlesztést dinamikus egyensúlyba hozza a fejlődéssel, az egyént a csoporttal. Mind a pedagógiai 
lélektanban, mind a gyakorlatban úgy jelenik meg a gyermek, mint aktív, befolyásoló tényező. Az egymástól tanulás 
folyamata a pedagógus munkájának kiegészítőjévé, megerősítőjévé válik.

Hűvös Éva, pszichológus, ÚPSZ 1993. 101. o.
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komplexitás

A HKTTM-program kiteljesedett formában az el-
ső hat évre kidolgozott curriculumot is tartalmazza. 
A csoportos tanulásszervezés azonban megoldható 
bármely tananyag alapján, csak el kell készíteni hozzá 
az alkalmas feladatsorokat.

A curriculum végigvitele már komoly előkészülete-
ket igényel, és csak hosszabb folyamat eredményeként 
képzelhető el (elkészítése 6 évet vett igénybe). A prog-
ram hatásrendszere azonban részben e nélkül is tud 
érvényesülni. A komplex tanulásirányítási stratégia 
fölépítését és kapcsolódási pontjait az ábra szem-
lélteti.

A tantárgyi integráció elvi megoldása

A gyermekek tapasztalatait és élményvilágát he-
lyezve az integráció fókuszába, projekteket (komp-
lex élethelyzetekre, témákra stb.) alakítottunk ki, és 
a tantárgyak logikai építkezésének előnyeit is felhasz-
nálva a természetes életritmus időszekvenciához 
(nap, hét, hónap, évszak) igazítottuk az integrált tan-
tervet (curriculumot).

A gyermekek komplex látásmódjához igazodó és 
egyben a tudományok logikai rendjét is követő, egy-
szerre induktív és deduktív megközelítéseket lehető-
vé tevő tanterv- és taneszközrendszer két irányban 
átjárható: a tantárgyak önálló logikai rendszere felől 
és a projektek sorozatában. Ezáltal a tanterv lehető-
séget teremt úgy a gyermekek napi tapasztalatainak 

elméleti általánosítására, mint az absztrakt tantárgyi 
rendszerek önálló logikai építkezésének követésére. A 
gyermekek felépíthetik hétköznapi életük és az álta-
lánosabb törvényszerűségek közötti elvonatkoztatá-
si struktúrákat. A projektek feldolgozása által az el-
vont ismeretek nem távolodnak el a hétköznapi al-
kalmazásoktól sem, de a tudományos logikai rendsze-
rek felől is követhetők.

A projektterv lehetővé teszi olyan műveltségterü-
letek megjelenését is, amely a tantárgyi (tudományte-
rületi) logikát követő hagyományos tananyagtervezés-
ből esetenként kimarad (pl. közlekedés, étel-ital stb.).

A HKTTM-program tanterve:
 • figyelembe veszi a didaktikai szempontokat,
 • alkalmazkodik a gyermekek természetes
     életrendjéhez (időterv), 
 • önállóságuk növekedéséhez. 
 • A tantárgyak logikai rendszerét a gyermekek 

gondolkodásához közelebb álló, életszerű pro-
jektekbe integrálja.

 • A taneszközök tevékenységközpontúak, 
 • egy-egy projektfolyamatot produktum elkészítése 

zár le. 
 • A tanterv (curriculum) a percepciós, motoros, 

szociális és emocionális tanulás tervét egyaránt 
tartalmazza.

A tanterv és curriculum

Projekt 1.

Projekt 2.

Projekt 3.

Projekt n.Ének Matematika

Vizualitás Magyar

Testnevelés

*  Curriculum szón a tantervet és a projekttervet és más tanítási 
segédleteket értünk, mely a megvalósítás teljes technológiai fo-
lyamatát leírja (5). Az államilag jóváhagyott tanterv (600 oldal 
terjedelemben) letölthető a www.hkt2000.hu honlapról.

*  Részletesen olvasható a 109–113 oldalon
*** A tantervi integráció újszerű megoldása elkerüli azokat a csap-
dákat, amelyek a tantárgyközi integrációs kísérletekben sokszor 
megjelennek (egyenetlenség, a szinkronizálás megszakadásai 
stb.).
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innováció

A curriculum felépítése

A négy negyedre (tavasz, nyár, ősz, tél) bontott 
tanévben négy nagy témakört dolgoz fel a program 
(pl. első osztály: „Ki vagyok én?”, „Közösségi szoká-
sok”, a „Fantázia világa”, „Természet”). Minden téma-
kör összefoglaló, ellenőrző, alkalmazó eseménnyel 
zárul, amely segíti a tanultak integrálódását. 

A témakörök projektekre (témákra) bomlanak (pl.: 
játékok, család, öltözködés). A heti témák részletes 
kidolgozásánál a tantárgyakat és a fejlesztendő  kom-
petenciákat vettük figyelembe, így készült el a curricu-
lum. A projektek feldolgozásához mesék, versek, is-
meretterjesztő szövegek tartoznak. Pl.: Az 1. osztály 
I. negyed témaköre: Ki vagyok én? Az első heti projekt: 
játékok-játszótér. A témához tartozó szöveg: Ursula 
Wölfel: A pici piros labda c. mese. 

A tanulási terv tantárgyak szerint: 
• Anyanyelv: A gyermekek kedvenc játékainak ösz-

szegyűjtése, a tapasztalatok feldolgozása, eljátszá-
sa, a mese feldolgozása (szövegelemzés, szöveg-
alkotás, kommunikáció).

• Vizualitás: A kör, a labda ábrázolása, kör alakú dol-
gok megfigyelése, ábrázolása, rajzolása.

• Testnevelés: Játékok labdával.
• Matematika: Játékok kategorizálása, csoportosítá-

sa különböző szempontok szerint (helyszín, játék-
típusok, anyagok, szám stb.) 

• Ének-zene: Játékra hívogató játszóversek és da-
lok: (Pl. Ki jön velem labdázni c. dal megtanítása.)

A tanterv és a tanítási segédletek a megszokott, 
„zárt” formában olvashatók. A tanulási segédletek 
lapokra szedhető (lefűzéshez előlyukasztott) formában 
kerülnek kézbe. Célja – többek között – a rugalmas 
gondolkodási műveletek kialakítása. A gyermekek hét-
ről hétre összeállítják a saját projektkönyvüket, 
amelybe már téma szerint rendszerezve fűzik a lapo-
kat. Így készül el a projekt egyik végterméke. A lapok-
ra szedhetőségnek több más előnye is van.
• A megszokott rendben tantárgyanként is átlátható.
• Megkönnyíti a pedagógus és a gyermekek szá-

mára az egyéni munka tervezését.
• Jó lehetőséget ad a differenciálásra. 
• Tetszés szerint bővíthető vagy szűkíthető a helyi 

sajátosságoknak megfelelően. 
• A feladatsorok támogatják az egyéni, a páros és a 

kiscsoportos tanulási folyamatokat. 

Tanterv
Tématerv

Projekt- és időterv
Tantárgyak

Kompetenciák

Magtankönyv
Szöveggyûjtemény

Feladatgyûjtemény
Munkafüzet

„Ez a tanterv az Országos 
Közoktatási Intézet tantervi 

adatbankjában az OKI96 
HKT1-6 változat alatt 

szereplő, minősített tanterv. E 
minősítéssel 

az Országos Közoktatási 
Intézet szakmai felelősséget 

vállal azért, hogy ez a tanterv 
az általa megjelölt NAT- 

követelményeknek megfelel.” 
*  A curriculumot Csirmaz Mátyás írta szerkesztette a HKT-

szaktanácsadók közremûködésével.
** Az I–3 évben a rendszeres meseolvasás is része a heti pro-
jektnek. 

*** Orbán Józsefné: Foglalkozástervezetek gyûjteménye 1–3. 
Pécs JPTE, 2001, 2003
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konszenzus

A folyamat szabályozása komplex eszközrendszer-
rel történik. Ehhez tartozik a csoportalkotás (szerve-
zeti felépítés), a tanterv, az idő, a tevékenység és a 
tér tervezése, a szabályrendszerek működtetése 
(szabályalkotás és értékelés), a pedagógusszerepek 
és a fejlesztési stratégia.

Itt most hangsúlyozottan a szabályalkotásról, az ér-
tékelésről, a pedagógusszerepekről és a fejlesztési stra-
tégiáról szólunk. 

A felnőtt társadalomban a konszenzusra épülő sza-
bályalkotás (és a szabályok betartása) a közbizalom alapja, 
amely a társadalmi tőke egyik legfontabb alkotó eleme, a 
gazdasági folyamatok erőforrása. Hasonlóképpen ez és 
csak ez lehet az alapja az iskolák harmonikus műkö-
désének is. Tapasztalataink szerint ez az elv kiválóan 
beépíthető az értékteremtési folyamatba, szemben 
a hagyományos pedagógiákkal.

Nézzünk egy példát a hagyományos pedagógiai pa-
radigmában működő (íratlan) szabályrendszerekből!

A pedagógus feltesz egy kérdést az osztály előtt. A gyerme-
kek szeretnek együttműködni, aktívak és 5–10 kéz a magasba 
emelkedik. Kit válasszon ki a pedagógus? A döntés megkönnyí-
tésre szabályt alkot, és rámutatva az egyik gyermekre bejelenti:

– „Te voltál az első!” – Ismét kérdez, és a gyermekek a sza-
bályt követve villámgyorsan szinte egyszerre teszik föl a kezüket, 
a padból majd kiesve, hívják föl magukra a figyelmet. Most mit
tegyen a pedagógus? Új szabályt alkot:

– „Te rendesen jelentkeztél, te mondd a választ!” Új kérdés, 
most mindenki „rendesen” jelentkezik, de már annyira motivált, 
hogy szinte megszólal: „én…”, „engem…” stb. A pedagógus is-
mét nehéz helyzetben van, kit válasszon, ezért megint új sza-
bályt jelent be:

– „Most azt szólítom fel, aki csendben ül a helyén.” Később: 
aki ma még nem szólt, aki nem figyel… stb.

Vagyis a kényszerhelyzetben folyamatosan változtatja a vi-
selkedési szabályokat, ezzel a gyermekek értékelését is (ennek 
alapján osztályoz is később). Változó szabályokhoz azonban 
nem lehet igazodni, de éppen az a cél, hogy ne lehessen, hogy 
szabadon dönthessen a pedagógus kit, mikor, miért szólít fel.

A demokrácia szervezése

A folyamatszabályozás szemléletének, a minőségirányítási rendszernek a bevezetése lehetőséget 
nyújt az állandó megújulásra és az aktuális neveltségi szint szüntelen fejlesztésére. Ennek me-
gértését segíti az ábra.

Minőségfejlesztési rendszer 

Folyamatok
(tanítás, tanulás, beszámolók, értékelés, 

feladatrendszerek, tankönyvkiválasztás stb.)
Személyes tapasztalatok gyűjtése

Osztály előtti elemzés, visszajelzés

Kiscsoportos értékelésTovábbfejlesztés
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szabályozottság

Mi az eredmény? Minden gyermek folyamatosan be van 
csapva. Frusztrálódik és egyre inkább elveszíti kedvét, aktivitá-
sát, bizalmát és hitét abban a személyben, akinek éppen példát 
kellene mutatnia őszinteségből, hitelességből, emberségből, kap-
csolatépítésből. A gyermekek azonban a folyamatos kudarc 
miatt egyre inkább „leválnak róla” és vagy más mintákat keres-
nek, vagy – elfogadva a megváltoztathatatlant – maguk is 
ilyenné válnak: mást mondanak és mást cselekszenek. Ez a fo-
lyamat pedig eltorzítja mindkét fél személyiségét, rombolja a 
kapcsolatokat, a csoportkohéziót.

Az átgondolt, konszenzusra épülő, korrekt és be-
tartható szabályalkotásnak és értékelésnek óriási jelen-
tősége van.
 • Energiamegtakarítással jár, megszűnik az értel-

metlen küzdelem a „két fél” között, az energiák 
a közös célok megvalósulását segíthetik.

 • biztonságos kereteket ad minden résztvevő számára,
 • növeli a bizalmat, 

 • erősíti és szabályozza a kapcsolatokat, 
 • lehetővé teszi a gyermekek és az osztályok fejlő-

déséhez való folyamatos alkalmazkodást,
 • húzóerőt gyakorol mind a tanulási folyamatra, 

mind a proszociális magatartás fejlődésére,
 • értékelési-mérési támpontokat nyújt: amit mérni 

tudunk, amiről visszajelzéseket adunk egymásnak 
(sic!), az „láthatóvá” válik, arra ráirányítjuk a fi-
gyelmet, az fejlődik. 

A HKTTM-programban összetett szabályozási ér-
tékelési rendszert dolgoztunk ki. Eltérő hatásme-
chanizmusa miatt elválasztjuk a nyilvános szabályal-
kotást és az értékelést a kiscsoportostól. 
A következô szempontokkal közelítjük meg a kérdést: 
a) a Szabály ABC, az értékelés tartalma, 
b) az értékelés folyamata, 
c) a szabályalkotás, az értékelés szociálpszchológiai 

megközelítése.  

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

Előzetesen szeretném megjegyezni, hogy én már korábban hallottam a HKT-módszerről. Az iskola által 
szervezett nyílt napon meggyőződhettem róla, hogy ezt valóban a gyermekekért találták ki. Ezután lett a dön-
tésem végleges: Tamásnak egy ilyen osztályba kell járni. A közel egy év elteltével úgy érzem, nagyon helyesen 
döntöttem. Kezdetben tartottam az ilyenkor szokásos nehézségektől. Az óvodai kötetlenségből egy új rend szerint 
működő közösségbe kerülni a gyermekek számára nem kis nehézségbe ütköző feladat. Úgy gondoltam, nekünk is 
szembe kell nézni ezzel. Kicsit szorongó, félénk természete miatt féltettem az új környezettől és a beilleszkedési 
problémáktól. Az első perctől kezdve szívesen járt Tamás iskolába.

Rövid időn belül rá kellett jönnöm, feleslegesen aggódtam. Sőt már az első egy-két hónapban kedvező változást 
vettem észre. Nyíltabb, közvetlenebb lett az idegenekkel és velem szemben is. A véleményét nyíltan megmondja 
bármiről legyen is szó. Korábban nagyon akaratos volt, most már érvekkel próbál meggyőzni elképzelésének 
helyességéről. Gyakrabban kezdi úgy a mondatait: – Szerinted anya…? – és ez nagyon fontos számomra. Míg 
óvodába járt elég gyakran előfordult, hogy különböző indokokkal itthon akart maradni. Mióta iskolás, ezek az es-
etek egyre ritkultak, s ma már elmondhatom, teljesen megszűntek.

Több hasonló korú gyermek szüleivel beszélgettem, olyanokkal, akik hagyományos tanrendű osztályokba járat-
ják gyermekeiket. Örömmel tapasztaltam, hogy azok a gondok, problémák, amelyekről ők beszéltek, számunkra 
ismeretlenek. Sem a beilleszkedés nehézségével, sem az iskolától való szorongással nem kellett szembenéznünk. 
Úgy gondolom, ez nem csupán ennek a gyermekcentrikus tanítási rendnek köszönhető. A legtökéletesebben kidol-
gozott módszerrel sem lehet eredményt elérni, ha nem megfelelő pedagógusok állnak mögötte.

Z. P. , Zalaegerszerszeg
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technológia

A titok: a szabályok betartása

A hagyományos tanítás az ismereteket, bizonyos 
készségek és képesség elsajátítását, a magatartást 
és a szorgalmat értékeli. A HKTTM sokkal szélesebb 
lehetőségeket kínál a gyermekek kompetenciáinak 
sokoldalú fejlesztéséhez. Szempontjai között megje-
lenhetnek olyan készségek és képességek mint a szer-
vezőképesség, a kooperativitás, a tolerancia, a humor, 
a vidámság, a szelídség, a kedvesség stb. Az értékelés 
tartalma tehát kiterjed a társas-lélektani kompeten-
ciákra is.

Szabály ABC, az értékelés tartalma

Az értékelés a frontális tanításnál gyakran spon-
tán alakul, egyszer ilyen, máskor olyan szempontok 
alapján, meg a pedagógus kedve szerint. A gyerme-
kek ritkán tudják előre, milyen szempontok szerint 
kapják az értékelést később. A HKTTM-programban 
az értékelés kritériumai előre tisztázottak. Ha ugyan-
is a gyermekek előre tudják az értékelés szempont-
jait, ők is törekedni fognak a közös célok elérésére. 
A Szabály ABC keretében a program szabályokat, 

„törvényeket” alakít ki. Ezek az egyéni és társas 
kompetenciák széles körét lefedik, amelyek, mint kö-
zös cél, irányítják az egyének és a csoportok fejlődését. 
Ezzel a technikával a fejlődést-fejlesztést „önvezérlő” 
folyamattá tesszük. Csökkentve a rapszodikus, szub-
jektív megítélés lehetőségét, bevonva a gyermekek 
energiáit, amely közvetlen hatással van tevékenysé-
gükre, magatartásukra, a társas kapcsolatokra stb.

A csoport, a személyek időről időre elérik és meg-
haladják a célokat (beépülnek a személyiségbe, a cso-
portkultúrába, normává válnak). Ezért a pedagógus 
új célokat, kompetenciákat, kritériumokat tűzhet ki, 
új szabályokat vezet be, amelyek ismét nagyobb tel-
jesítménykésztetést jelentenek a gyermekeknek.  Egy-
egy csoport aktuális szabályrendszere ezért jelzi a 
csoport fejlettségi szintjét is. (A szabályok egy transz-
parensre kerülnek, és betartását rendszeresen meg-
beszélik.)

Milyen szabályokról van szó? 

Négy féle szabálysort fogalmaztunk meg. Az első 
a csoportmunka végzéséhez szükséges feltételeket 
tartalmazza; a második a beszámolókat, előadáso-

Csoportmunka Beszámolás Környezet Irányítás

halkan dolgoznak betartják a megszabott 
időt tisztán tartják a füzetet elég időt kaptak 

a feladatra

nem veszekednek pontosan a kérdésre 
válaszolnak tisztán tartják a táskát mindenkinek jutott 

feladat

pontosan értelmezik 
a feladatot

mindenki részt vesz 
a munkában tisztán tartják a padot érdekesek a feladatok

egyéni (rész-) feladatokra 
bontják a feladatot érthetően beszélnek tisztán tartják az osztályt  a pedagógus nem zavarja 

a csoportokat

tájékoztatják egymást figyelnek a hallgatóságra gondoskodnak 
az állatokról kevés a holtidő

ellenőrzik egymás 
munkáját összefüggően beszélnek gondoskodnak  

a növényekről
kellemes légkört

biztosít

Néhány példa a Szabály ABC alkalmazására
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tapintat

kat segíti; a harmadik a környezet állapotának ren-
dezését; végül a negyedikkel a pedagógus irányító 
munkáját értékelhetik a gyermekek. 

A szabálysorokból egyszerre 3 oszlopban 3 szem-
pont kerül kifüggesztésre az osztályok falára. A gyer-
mekek így előre tudhatják a megméretés szempont-
jait, és alkalmazkodni tudnak hozzá. Amikor sor kerül 
egy-egy csoport produkciójának elemzésére, ezeket 
a szempontokat figyelembe véve véleményezik egy-
más munkáját.

Az értékelés folyamata

Amikor az értékelés tartalmi és technikai kérdé-
seiről volt szó a hagyományos pedagógiában, a nyil-
vános, az egész osztály előtti értékelésről beszél-
tünk. Ennek az értékelési módnak az előnye és a 
hátránya egyszerre, hogy mindenkihez szól. Ez konk-
rét helyzettől függően egyszerre lehet motiváló és 
fékező erő az egyes gyermekek számára. Mint a ha-
gyományos oktatás általában, ez a módszer sem vesz 

tudomást a gyermekek között meglevő informális 
csoportosulásokról, azok erősítő vagy gyengítő ha-
tásáról.

Ha egy személynek akarunk visszajelzést adni, ak-
kor egy személyhez szólunk. Megfelelő térpozícióban, 
megfelelő ráhangolódással, megfelelő hangerővel, hang-
színnel és mimikával.

A pedagógusok kialakítottak egy pontozási rendszert, amely-
ben a csoportok teljesítményét jutalmazták. Pontokat lehetett 
szerezni a Szabály ABC-ben megfogalmazott kritériumok alap-
ján, vagy az egyéni teljesítményért, az együttműködésért stb. 
A hét vagy hónap végén a győztes csoport jutalmat kapott. 
Ilyenkor szívesebben választottak a gyermekek jutalomként 
külön programot, mint ötös osztályzatot. Ez az értékelés ki-
egészítette az osztályzatokban kifejezett egyéni értékelést. Kü-
lönösen a kezdő szakaszban fontos az együvé tartozás kialakítá-
sa érdekében, hogy ne csak személyenként, hanem csoporton-
ként is értékelje a pedagógus a gyermekeket.

személy • társ • kiscsoport • pedagógus • osztályAz értékelés szereplői: 

1. Önértékelés

2. Bizalmas, fejlesztő értékelés 
egymás között

3. A pedagógus fejlesztő értékelése

osztály

4. Az osztály és a pedagógus előtti nyilvános, minősítő értékelés
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tehetséggondozás

A pedagógus nyilvános, az osztály előtt elhangzó 
értékelései, visszajelzései alapvetően befolyásolják a 
csoport működését. Pl. egy kedvezőtlen társas po-
zícióban lévő gyermeknek adott erős nyilvános di-
cséret a többiekben féltékenységet ébreszthet, amit 
a szünetben „ledolgoznak” rajta. Lehet, hogy a pe-
dagógus így a szándékával ellentétes hatást ér el. A 
bírálat hasonlóképpen kétélű lehet attól függően, 
hogy a társai mellé állnak vagy sem. Ismertek a 
„stréber”, a „bohóc”, a „menő” osztályszerepek, 
amelyek éppen az ilyen hatásokra alakulnak ki.*

A kiscsoportos tanulásszervezés lehetőséget te-
remt arra, hogy elválasszuk egymástól a nyilvános 
(minősítő) és a kiscsoportos (fejlesztő) értékelési 
technikákat. A fejlesztő (kiscsoportos) értékelés há-
rom lépcsőben történik.

Mivel a tanulási folyamat egyik fő színtere, „labo-
ratóriuma” a kiscsoport, első szinten itt történik min-
den didaktikai lépcső: az ismeretszerzés, alkalmazás, 
rendszerezés, rögzítés. Az értékelés – ellenőrzés el-
ső lépcsőben közvetlenül itt valósul meg, a gyerme-
kek által. A kiscsoportban elhangzó gondolat már a 

So
ly

m
ár

A visszajelzés, értékelés célja a fejlesztés, a bizalom fenntartásával.

* Járó K.: 1993 Az iskola rejtett üzenetei. Iskolakultúra, 15–16. 
szám, 118–127. o.

** Demeter K.: Az iskolai tanulás értékelési rendszerének fej-
lesztése. 1985. PSZ./7–8.
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visszajelzés

kimondás pillanatában választ, visszajelzést, értékelést 
kap. A csoport biztonságot nyújtó kedvező interper-
szonális légköre, a kapcsolatok kiegyensúlyozottsága 
lehetővé teszi a gátlás- és félelemmentes megnyilvá-
nulásokat. Ebben a helyzetben minden interakció, 
értékelés, elemzés mély és tartós hatású.

Az értékelést-ellenőrzést a második lépcsőben a 
pedagógus végzi. Fölméri a csoportokban az egyéni 
előrehaladás ütemét, kiadja az új feladatokat, a cso-
porton belül ellenőriz, értékel. Ezt a többi csoportban 
nem hallják. A gyermekek számára ez biztonságosabb, 
ezért megnyílnak, őszintébbé válnak. Az értékelésnek 
ez az intimitása többek között a kapcsolatok stabili-
tásában mutatkozik meg és hozzájárul a bizalom lég-
körének megteremtéséhez az osztályokban. Mindez 
növeli a folyamat eredményességét.

Az értékelés harmadik lépcsőjeként a gyermekek 
az osztály előtt szerepelnek. Ekkor már tudják a tan-
anyagot, és már az előadás, a szereplés tényezőire is 
figyelnek.

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

A tanuló a kortárscsoport nyomásának és ellen-
őrzésének is ki van téve, ezért bizonyos teljesítmények 
kizárólag a csoporttal együtt érhetők el. Így kialakul 
a csoportra jellemző, a csoport belső életét szabályo-
zó értékrend, ami támogatja az egyéni teljesítmé-
nyek fejlődését. A HKT viszonyai között a tanár nem 
csak nevelője, hanem munkatársa és értékorientáci-
ós bázisa is a tanítványainak...

A HKT egyik nagy felfedezése, hogy a komplex ne-
velési hatások eredményeképpen a tanuló mint szemé-
lyiség képes fejlődni, mert az új ismeretekkel együtt 
elsajátított viselkedési minták a szituáció emocionális 
megerősítését is tartalmazzák. Voltaképpen a gyermek 
a sikeres tevékenység kognitív sémájával együtt az át-
élt érzelmeket is beépíti saját értékrendszerébe…

A HKT képes folyamatosan biztosítani a gyerme-
kek számára az önálló, kezdeményezésre és új 
információk felderítésére értelmes és hasznos felada-
tok megoldására szolgáló környezetet…

Sziklai László pszichológus, ÚPSZ, 1993. 80. o.

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

Az iskolák nagy többségében a tanítás és a számonkérés elgépiesedik, a tanár nem tud a gyermekekkel kapc-
solatot létesíteni, meghitt nevelői szerepet betölteni, elhívatásának eleget tenni. Így a számára is előírt követelmé-
nyeket, elvárásokat gépiesen igyekszik behajtani, számonkérni, és elégedetlen önmagával szemben, mert ő sem 
tud megfelelni lelkiismeretének. A gyermekek ebben a helyzetben görcsössé, idegessé, szorongatottá válnak. 
Ha mindig csak elvárnak tőle valamit, de nem vezetik rá megértő szeretettel és gondoskodással arra, hogyan tud 
az elvárásoknak megfelelni: megtorlások, szidások érik – tudásszomja kioltódik, megcsömörlik, testileg is étvá-
gytalan, kiábrándult lesz. Legszívesebben elkerüli az iskolát. 

Ebben a HKT-programmal oktató iskolában úgy érzem az a cél, hogy a gyermekeket szeretettel, apró dicséretek-
kel, el nem lankadó bátorítással buzdítsák a jobb tanulási eredményekre, s nem pedig az, hogy megtorlásokkal ked-
vét szegjék, elidegenítsék az alkotástól, tanulástól. A gyermekeket nem önzőnek nevelik, hanem a kollektív szel-
lemet, a kooperativitást, az egymás segítését, a türelmet, bátorítást oltják lelkükbe, ami által olyan tartós emberi 
értékek, kapcsolatok, barátságok alakulhatnak ki, amelyeknek birtokában a gyermek már most teljesebb közös-
ségi életet tud élni és az életben jobban, magabiztosabban tud megfelelni. A társadalomban jobban tud boldogulni, 
beilleszkedni és annak hasznos tagjává válik a megtanított és megízlelt közösségi szellem, éltető szeretet által. 

Egy nagyon fontos és ősi felfedezés van ebben a módszerben: a szeretet és a megértés, amelynek megzabolázó 
ereje van: javít, korrigál, szeretetre méltóvá tesz. A már-már elveszettnek tűnt egyéneket, az elvadult problémás 
jellemeket is átalakítja, helyre billenti. Van ebben a módszerben – úgy gondolom – egy megkérdőjelezhetetlen, erős 
hit, amely szeretettel párosulva, hihetetlenül nagy dolgokra képes. B.K., Budapest

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y
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belátás

Az ilyen értelmes, nyílt, bizalomteljes és félelemmentes tekintetek megjelenéséhez kb. másfél évre
 van szükség. Ehhez vezet el a folyamatos dialógus, értő figyelem és a szabályok kölcsönös betartása.

Sz
en

te
nd

re

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

Tapasztalataim szerint a gyermekek nyitottá válnak ebben az iskolában, bátran merik elmondani a vélemé-
nyüket, gondolataikat. Szeretnek iskolába járni, szorongás nélkül, vidáman tanulnak. Kiemelendő példának tar-
tom, hogy az osztályokban a tanulók tudásszintjei szerint több szinten folyik az óra, mert így lehetővé válik a 
képességek szerinti fejlődés. A fiam az itt eltöltött 3 év alatt megtanult szerepelni, nem fél, meri vállalni ön-
magát.

Emiatt szörnyű kár és bűn volna, ha ez a módszer nem kapna további teret, elismerést és támogatást. Egy 
emberibb jövő sorsa talán most a döntéshozók akaratán múlik.

 

Z.S., Budapest

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y
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bevonás a döntésbe

Az intimitás helyzete, a bizalmas légkör kedvez a mélyebb személyiség- 
dimenziókba hatoló visszajelzéseknek, árnyalt és konkrét lehet.

So
ly
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S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

Azért választottam ezt az iskolát, mert híre alapján azt reméltem, találok fiamnak olyan helyet, ahol nem a
megtorlás és megszégyenítés a nevelés és tanítás egyedüli módszere, illetve ahol nem akarnak önbizalom és egyé-
niség nélküli egyforma kis gépeket „gyártani” a gyermekekből. Sőt azt is vártam, hogy ne a tankönyvben való minél 
gyorsabb haladás legyen a cél, hanem az, hogy az átvett anyagrész tudássá váljék.

A valóság legszebb reményeimet is meghaladja. Ebben az iskolában természetes a gyermekek szeretete, a 
rájuk való, igényeikhez alkalmazkodó odafigyelés, a kölcsönös megbecsülés a tanár-gyermek, tanár-tanár viszony-
ban. Ilyen légkörben fejlődni, alkotni lehet. Fáradhatatlan, elhívatott pedagógusok kezei között fejlődnek gyer-
mekeink egyre színesebb és önállóbb egyéniségekké, biztos vagyok benne, hogy ez felnőtt életükre is nagy hatás-
sal lesz.  A. A., Budapest

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y
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stílus

„A mester arról ismerszik meg, hogy 
jobban tiszteli tanítványait, mint azok őt.”

A nevelés eredményessége – felfogásunk szerint 
– a gyermekek, fiatalok lelkében (a gondolkodásban,
az attitűdökben, a szerepkészletben, a magatartási 
stratégiákban), valamint a csoportok működési folyama-
taiban (érték- és normarendszerében, termékeiben, 
produktumaiban, közös sikereiben) mutatkozik meg.

Ha a pedagógus „verbálisan” akar magatartást for-
málni, csoportos értékrendszert befolyásolni, akkor 
lehet jó szakelőadó, de eredményes nevelő aligha. Köny-
nyen eshet abba a csapdába, hogy a kettős értékrend-
szer kialakulását segíti: más történik a szeme előtt, és 
más a háta mögött. Az attitűdök nem, vagy alig befolyá-
solhatók verbális úton, kioktatással és ráolvasással.   

Rendkívül bonyolult, soktényezős folyamatról van 
szó. Mivel az eredmények több dimenzióban írhatók 
csak le, a folyamat és az elérési út is csak többféle 
hatásrendszer komplex működtetésével jöhet létre, 
s nem csak attól függ, hogy mit akar (mit tud, mit lát, 
hall, mit érez) a pedagógus.

  A HKTTM-programban tehát a pedagógus nem 
azzal tölti idejének túlnyomó többségét, hogy az osz-
tály egésze előtt elmondja (és számon kéri) a tananya-
got, fegyelmez és „motivál”. Más-más  feladata, sze-
repe van az osztállyal, a kiscsoporttal és az egyénekkel 
kapcsolatban.

Hármas szereprendszer, többszörös
hatásmechanizmus

A program lehetőséget nyújt arra, hogy a pedagó-
gusok szerepkészlete megsokszorozódjon. Kiszaba-
dulnak a folyamatos beszéd- és fegyelmezési kény-
szerből. A csoportok elindítása után energiáikat a 
gyermekek tevékenységének és interakcióinak meg-
figyelésére fordíthatják. Az egyoldalú instruktori sze-
rephelyzetből valódi interakciókra, bizalmas kapcso-
latok kiépítésére kerülhet sor, amiben sokkal jobban 
érezheti magát, és a személyes fejlődése is megindul-
hat. Már nem csak beszélni és fegyelmezni fog, ha-

nem kidolgozhatja az egyes személyek és csoportok 
kezeléséhez szükséges sokoldalúságát és gazdag sze-
reprepertoárját.

A gyermek a hagyományos iskolában telje-
sen ki van szolgáltatva a számára áttekinthetet-
len mechanizmussanak. Nem tud védekezni, 
nem tud a jogaira hivatkozni, nem tud szervez-
kedni, hogy félelmeit csökkenthesse. A tanár-
nak lehetősége van őt felállítani, leültetni, kihív-
ni és visszaküldeni, sarokba állítani és megszidni 
vagy éppen megdicsérni. Értékel és elmarasz-
tal, belátása szerint. Annyira megszokta már, 
hogy számára ez természetesnek tűnik. De va-
jon jó-e ez így? Meg szokta-e kérdezni a gyer-
mekeket, hogy miként tudnak hatékonyabban 
tanulni? Vajon tisztában vannak-e a gyermekek 
azzal, hogy mit és miért csinálnak? Tudják-e 
azt, hogy mit tanulnak és miért épp azt tanul-
ják? Mikor mondhatnak véleményt arról a folya-
matról, aminek a célja az ő formálásuk, képzé-
sük, „megnevelésük”? A HKTTM-program helyre-
állítja a felborult egyensúlyt.

Az osztály egésze előtt, a munkafolyamat be-
indításakor, feladatokat ad ki a csoportoknak, szabá-
lyokat javasol és egyeztet, beosztja az időt, felajánlja 
segítségét, megkérdezi véleményüket. A beszámo-
lási időszakban koordinál, kérdez, megfigyel, jegyze-
tel, összefüggéseket tár fel, összefoglal, kiegészít, 
korrigál, értékel, irányítja és moderálja a csoportok 
és személyek egymás közötti kommunikációját.

A kiscsoportokban eleinte a tanulás és az infor-
mációszerzés módszertanát segít elsajátítani, támo-
gat, elemez, kérdez, kiegészít, a gyermekek figyelmét
egymás felé, a közös felfedezésekre irányítja. 

A személyes kapcsolatokban kifejezetten az 
egyéni elakadásokat segíti megoldani, bizalmat épít, 
energiát ad, konfliktusokat kezel stb.

Megtanul alkalmazkodni a változó helyzetekhez: más 
hangerővel és tónussal beszél, ha az osztályhoz szól, s 
másként, ha csak egy kis csoporthoz vagy személyhez.

A pedagógus örömei
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dialógus

Érdekes, értelmes feladatokkal, jól átgondolt érté-
keléssel és türelmesen kiváró szabályalkotással tud 
maradandó hatásokat a gyermekekben elérni.

A csoporton belül mint segítő, támogató 
együttdolgozó viselkedik, az osztály előtt pe-
dig mint „elnök” egy ülésen, ahol minden kér-
dést megvitatnak és közös „határozatokat” 
hoznak. Tárgyszerű, informatív, fejlesztő javas-
latokkal tud segíteni a gyermekeknek, nem el-
nagyolt, sommás megállapításokkal, bírálatok-
kal. A hagyományos osztályhoz képest tehát a 
pedagógus a következőképpen viselkedik: – 
ott: magyaráz, fegyelmez, számon kér, motivál, 
utasít – itt: alkalmazkodó, alkotó, segítőkész, 
személyhez szóló. A hagyományos oktatásban 
kicsit merev, változatlan, objektivitásra törek-
vő – itt: empatikus, személyes, önmagában is 
fejlődő, gyarapodó személyiség.

Minden pedagógus kialakítja a maga személyes, 
egyéni vezetési szereprepertoárját, stíluskészletét, 
tanítási módszereit és technikáit. A HKTTM erre 
számtalan eltérő helyzetet kínál számára:

• Meg tudja figyelni a gyermekeket, hogyan visel-
kednek egymás között. Jobban látja tulajdonsá-
gaikat, ezért hatékonyabban tud beavatkozni, 
nevelni.

• Sokkal több alkalma nyílik az egyes személyek ap-
ró elismerésére, motiválására, segítésére. Konk-
rétan, egyénileg ismerheti minden tanuló erős-
ségeit és hiányosságait, ezért a segítségnyújtás is 
egyénre szabott, személyes törődéssé válik.

• Föl tudja használni a szervezeti tagolódásban rejlő 
lehetőségeket a személyes, kis- és nagy cso-
portos hatást a jutalmazásban vagy az elmaraszta-
lásban.

• Lehetősége nyílik arra, hogy ne csak a tananyagra, 
„a tudásra” figyeljen, hanem az egész emberre.

Az osztály a passzív, figyelő (rendetlenkedő) sze-
repből kilépve aktív, együttműködő csapattá válto-
zik.

A „hivatalos” szerepkapcsolatok fokozatosan sze-
mélyessé válnak, a bizalom és szeretet légköre terjed 
el az osztályban. A személyes viszony kialakításával 
a pedagógus a gyermekek partnerévé válik, együtt győ-
zik le a felmerülő nehézségeket.

Budapest

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

Végig azt éreztük, hogy Dávid nem munkahely-
nek tekinti az iskolát, hanem természetes életteré-
nek, ahová érdemes elmenni, mert ott mindig törté-
nik valami. A bemutató órák, osztályműsorok, az 
osztályterem élettel teli falai és az otthoni beszél-
getések mind-mind azt tolmácsolták felénk, hogy a 
gyermekek nagyon szeretnek benneteket. Ebben a 
négy évben második, sőt talán első szülei voltatok 
gyermekünknek, sok olyan értéket közvetítettetek 
felé, ami egész életére nagy hatással lesz. Számára 
ez a négy év olyan, amire érdemes lesz visszaemlé-
kezni.

K. I., Keszthely, 2002

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

Több évi iskolapszichológusi gyakorlat után vég-
re bekerülhettem egy olyan iskolába, ahol azt lát-
tam, hogy a gyermekeknek nem kell görcsölniük a 
tanítási órákon, nem kell lerágniuk a körmüket, szo-
rongani stb.

Nem akarom elítélni az összes hagyományos is-
kolát, de több iskolában dolgoztam már, és sajnos az 
a tapasztalatom szülőként is és szakemberként is, 
hogy eluralkodott a teljesítménykényszer. Nagyon 
egyetértek azzal, hogy a primér szocializációnak dön-
tő szerepe van. Örülnék annak, hogy ami itt született, 
vagy ami a HKT-ból hasznos, bekerülhetne a hagyo-
mányos iskolába. Úgy gondolom, hogy ebben nagy le-
hetőségek rejlenek. Önfeledten dolgozhatnak a 
gyermekek, lehetnek érzelmeik, lehetnek kommuni-
kációik, nem kell frusztrálódniuk nap mint nap. Sok-
sok minden szól emellett.

Magyar Judit, pszichológus

* Varga Éva: „...Azóta valahogy jobban szeretek tanulni...” – 
gondolatok a HKT-ról, ÚPSZ 1993/9. 90–93.
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elemzés, értékelés
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szakértelem

P E D A G Ó G U S V É L E M É N Y

Miért választottam a HKT-modellt?
„Meglátni és megszeretni”. Az első negyedóra után éreztem, hogy „ez AZ” a módszer, amely az én 

személyiségemhez, elképzeléseimhez a legjobban hasonlít, s az akkor éppen hullámvölgyben lévő osztályom 
munkához való hozzáállását, magatartását megváltoztathatja.

Miből gondoltam ezt? 
Nagyon mozgékony, beszédes diákjaim voltak abban az időben, a nyolcvanas években. Az órákon örökösen egy-

más felé forgolódtak, beszélgettek, hiába intettem csendre őket. Képességben is nagy volt köztük a különbség, a 
differenciált munka, a feladatok ellenőrzése, az ez idő alatti odafigyelés sokszor kudarcba fulladt. Úgy éreztem,
szívem-lelkem kiteszem értük, mégsem érek el olyan eredményt velük, mint amilyet szeretnék.

Ekkor részt vettem egy bemutató órán, ahol a HKT tanulási modell szerint tanultak a diákok. Tudtam, hogy 
ettől kezdve nekem is így kell az osztályommal dolgozni. Olyan pedagógusokkal találkoztam, akik más szemléle-
tet vallottak, nyitottabbak voltak a diákok iránt, életkori sajátosságaikat figyelembe véve dolgozták ki nevelési-
oktatási terveiket. Próbálkoztam már részben hasonló módszerekkel én is, de globálisan, rendszerben nem tudtam 
elképzelni. Miután alaposan megismertem a HKT-modellt, bevezettem az akkori harmadik osztályom életébe. 
Átéltem a kezdeti nehézségeket, hiszen az elméleti ismerethez a gyakorlatot is meg kellett tapasztalnom. 

fo ly tatás a következő olda lon…

Tipikus osztálykép a program indítása utáni hetekben. Az asztalok össze-vissza állnak. Egy gyermek egyedül ül, 
hátat fordítva a többieknek. Rendezetlenség és összehangolatlanság tapasztalható a testi kommunikációban.
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szárnyalás

P E D A G Ó G U S V É L E M É N Y

Miért szerették meg rögtön a tanulók ezt a tanulásszervezési modellt? 
Mert a gyermekek életkori sajátossága a beszéd, a játék, a mozgás. Ezeket mind örömmel végzik. Mindezt 

lehetővé tettük a számukra az iskolában is a tanulási idő alatt. Nincs a szigorú csend, fegyelem, amit a hagyomán-
yos tanár megkövetel. Helyette az önmaguk által felállított szabályok szerint dolgoznak, amelyben ugyanúgy fe-
lállítják magukkal szemben azt az elvárást, hogy maradjanak csendben, vagy ha kell, halkan beszéljék meg a fela-
datokat, mert csak így tudnak odafigyelve dolgozni. És mennyivel más ez, már nem kötelező, hanem önként vállalt
szabály! Jobban be is tartják.

„Lehet beszélgetni nálatok?”– kérdezik irigykedve más osztálybeli diákok. „Hát persze, hiszen ha kell, segítünk 
egymásnak, vagy a feladatunk olyan, hogy meg kell beszélnünk!”– válaszolnak a HKT-s gyermekek.

Miért ne segíthetnének a feladatok értelmezésében egymásnak? 
Miért ne beszélhetnék meg a feladatokat egymás közt? 
Azzal, hogy e téren szabaddá vált az út, a titokban való megbeszélés, a leskelődések megszűntek. Helyébe 

került a nyílt közös feladatértelmezés, aki tudta mit kell tennie, már dolgozhatott is önállóan vagy csoportban. 
Ha szükség volt rá, munka közben is segíthetett a társainak, ami nem másoláson alapult, hanem a feladatok elma-
gyarázásában. Ezt nagyon megszerették, mert ilyenkor ők lehettek a „tanítók”. Az irodalom, a környezetismeret tan-
tárgyak igazi közös munkára, csoportmunkára adtak lehetőséget, amikor feloszthatták egymás között a feladatokat 
egyénileg, vagy párosával. Kutathattak az ismeretterjesztő könyvekben, s ezek alapján több oldalról mutathatták 
be a kiadott témákat. A nyelvtan és a matematika is sok csoportmunkára adott lehetőséget. Különösen szerettek 
közösen fogalmazni: ilyenkor „szárnyakat kapunk egymás ötletétől”– mondták.  Hamar megszerették az osztály 
előtt való beszámolást is a végzett munkájukról. A többszintű értékelés hasznukra vált: egyrészt az önértékelésük 
fejlődött, másrészt megtanulták társaikat – kritizálás helyett – elfogultság nélkül értékelni.

Immár húsz éve dolgozom a HKT-programmal. A tapasztalataim olyan jók e téren, annyi öröm, annyi jól kiala-
kult gyermekközösség, önálló, de együttműködésre, toleranciára képes, kiegyensúlyozott személyiség, diák került 
ki a kezeim közül, akik már megtalálták helyüket az életben, vagy éppen most keresik. 

A minap találkoztam egy régi kedves tanítványommal a neten. Minden nap levelezünk, tele van a régi szép 
emlékekkel. Két diplomát is szerzett már, de „iskolai életében az együtt töltött négy évre emlékszik a legszívesebben 
vissza, s úgy gondolja, hogy gyermekét hasonló szellemben szeretné majd iskoláztatni.” – bizony megkönnyeztem.

Az is bizonyítja azt, hogy jó közösségeket, teherbíró, nyitott, érdeklődő diákokat neveltünk, nevelünk, hogy a 
felső tagozaton a HKT-s diákok helytállnak a tanulmányi munkájukban, különböző versenyekben jó eredményeket 
érnek el, és a délutáni elfoglaltságokon nagyon-nagy arányban vesznek részt, legyen ez irodalmi színpad, táncok-
tatás, cserkészet, különböző sportágak stb. Bár a módszert a felsős kollegáim nem mindig értékelték pozitívan, 
azért azt mégis elismerték, hogy a gyermekekre mindenben lehet számítani, s jók a tanulmányi eredményeik is, 
mert komolyan veszik a feladataikat. 

Hiszem, hogy nagyrészt ennek a modellnek a szellemében eltöltött négy évnek is köszönhetik tanítványaink 
pozitív indíttatásukat. Én pedig megvallom, már nem is tudok, de nem is akarok másféle módszert alkalmazni a ta-
nításban. Annál is inkább érzem a HKT-program időszerűségét, mert a NAT és az OM által kiadott kerettantervek 
alapelvei, követelményei, sok mindent átvettek már az alternatív iskoláktól, így tőlünk is. Amiért a nyolcvanas-ki-
lencvenes  években harcoltunk, az ma már – sok esetben – elvárás a „hagyományos” iskoláktól is.

Illésné Kobolák Judit, Solymár
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Három iskola három HKTTM-s tanítójának munkáját, óráit figyeltem, és kérdeztem véleményüket. (A Csaba ut-
cai Iskolában Úrné Koncz Kornéliáét, a Tanoda utcai iskolában László Béláét és a Kada utcai iskolában Elekházi 
Krisztináét.) Bár személyiségük és pedagógiai múltjuk eltérő, az órán való viselkedésük és véleményük sokban ha-
sonló. Ez azt valószínűsíti, hogy a HKTTM mint tanítási modell képes arra, hogy a pedagógusok viselkedéskészleté-
ből előhívja azokat a készségeket, amelyek illenek a HKTTM szelleméhez. 

Mik ezek? Elsősorban a pedagógus szerepének átértékelése. Ahogy az egyikőjük mondta: „Régebben úgy gondol-
tam, hogy a jó pedagógus olyan, mint egy jó színész. Azután pedig olyan, mint egy mágus. A HKTTM-ban leginkább 
játékmester vagyok. Megszervezem és beindítom a dolgokat, azután a gyermekek csinálják maguktól, amit kell.”

Másikuk elmesélte, hogy mint pedagóguscsalád gyermeke már igen korán azt a képet alakította ki magának, ho-
gy a tanár olyan valaki, akire a gyermekek odafigyelnek, felnéznek. A HKTTM kedvéért azonban hajlandó volt lemon-
dani e nárcisztikus örömökről, és most már azt tartja sikeres órának, amelyekben a tanító szerepel a legkevesebbet.

Harmadikuk a HKTTM gazdaságosságát hangsúlyozza. „A hagyományos órák végére mindig elfáradtam, a HKTTM-s 
órák után pedig friss és vidám vagyok.” Mégis, ez utóbbiaknak jobb a hatásfoka, mert a gyermekek aktívan dolgoz-
nak. Ugyanő kiemeli a tanár-diák viszony megváltozását: meghittebbé, partneribbé válását.

A HKTTM-ban a tanítók viselkedése tehát átalakul tekintélyőrző helyett partneri, nem egocentrikus helyett empa-
tikus, állandóan fegyelmező, nem mindent meghatározó, szabályozó és mindent értékelő helyett megértő, tole-
ráns és támogató.  Vidovszky Gábor, ÚPSZ 1993/9, 84. o.
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alaposság

Továbbképzési rendszer

Továbbképzési rendszerünk kialakításában fel-
használtuk a gyermekcsoportoknál is hasznosított 
személyiség- és szervezetfejlesztési módszereket. 
1986-ban indítottuk el továbbképzéseinket, és folya-
matosan gyarapodva a felhalmozódó tapasztalatok-
kal 1990–1997 között oklevéllel ismertük el a kiváló 
szakmai teljesítményt, és adtunk ezáltal garanciát a 
HKTTM-program hiteles képviseletére (I.-II.-III., sza-
ktanácsadói fokozatok).  

1996-tól szaktanácsadó oklevéllel rendelkező kol-
légáim  tartják a továbbképzéseket államilag akreditált 
tanfolyam keretében. Az évek során több ezer ped-
agógust vezettünk be a HKTTM program alapismere-
teibe. 

A továbbképzések formái
Szervezett: Felkészítő tanfolyam (30 óra); Gyakor-

lati tanfolyam (óralátogatás és elemzés: 150 óra, 3 év); 
Módszertani vásár; Évzáró tanfolyam (30 óra).

Egyéni: Szakirodalom-feldolgozás; HKTTM és más 
alternatív iskolák (osztályok) megismerése; Konzultá-
ció (igény szerint); Írásbeli vizsga; Szóbeli vizsga; Sze-
mélyiségfejlesztő tréning; Konferenciák és más 
önképzési formák.

A gyakorlati tanfolyam céljai
• A program terjesztése minél több iskolában. (A tan-

folyamon mindenki részt vehet – külön kötelezett-
ségvállalás nélkül – ha a részvételi díjat befizette.)

• Az ügy szolgálatára alkalmas (türelmes, alázatos, 
értékteremtő, ambiciózus) kollégák fölkészítése 
(személyiség és szaktudás) a HKTTM-mozgalom 
országos hálózattá fejlesztésére.
Az első év feladata a gyakorlatban eddig legkiválóbb 

eredményeket fölmutató kollégák munkájának megis-

merése, a szükséges attitűdök, készségek elsajátítása, 
a decentralizált tanulásirányítás gyakorlása.

A második évben fejlesztjük a nevelési folyamat ter-
vezéséhez és a szervezéséhez szükséges készségeket, 
és bővítjük, ellenőrizzük elméleti ismereteiket.

A harmadik évben elsajátítják a feladat- és tevékeny-
ségtervezés módszereit, amit záródolgozat vagy pro-
jekt írása összegez. Megismerkednek más alternatív 
programokkal és az új kollégák tanításával bizonyítják 
a HKTTM-mozgalom fejlesztésében való érdekeltsé-
güket.

A szaktanácsadói körbe azok léphetnek, akik ezen 
felül folyamatosan dolgoznak saját személyiségük fej-
lesztésén, széles körű szakmai és szakirodalmi tájéko-
zottságot mutatnak fel és ezért alkalmasak a Program 
képviseletére külső szakemberek előtt, különböző 
fórumokon.

A tanfolyamokra jelentkezni lehet a 114. oldalon 
található címeken. A HKT-program lényeges elemei 
bármelyik iskolában, minden iskolafokozaton bevezet-
hetők. A tanfolyamon precíz útmutatást kap minden 
résztvevő arról, hogyan illesztheti be a tanultakat 
munkájába, milyen eredményekre és nehézségekre 
számíthat.

A továbbképzések után készült felmérések azt 
mutatják, hogy a tanfolyamok elvégzése után sz-
inte valamennyi kolléga alkalmazza a HKTTM-pro-
gram módszereit (94%). Alkalmazása során azon-
ban számos nehézséget kell leküzdeniük, amiben 
segítségre számítanak. Ezek közül a legfontosabbak: 
nehéz összeegyeztetni a hagyományos iskolakon-
cepcióval, nincs hozzáférhető eszközrendszer, továb-
bi ismeretek szükségesek, sok felkészüléssel jár. 
Tapasztalataik szerint a programot alkalmazó 
nevelők munkáját, eredményeit a vezetők és a kol-
légák elfogadják, értékelik (segítséget, bíztatást, meg-
becsülést, elismerést kapnak). 

A felmérést Orbán Józsefné készítette 2002-ben

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

* A továbbképzések szakmai irányítása 1997-ben, finanszírozási ne-
hézségek miatt félbeszakadt.
** Bencze Györgyné (Budapest), Bereczki Ilona (Kartal), Csirmaz 
Mátyás (Jászfényszaru), Elekházy Krisztina (Budapest), Katonáné 
Rosta Hedvig (Keszthely), Kobolák Judit (Solymár), László Béla (Bu-
dapest), Mikóné Kocsis Éva (Zalaegerszeg), Horváthné Sümegi Má-
ria (Zalaegerszeg), Orbán Józsefné (Pécs).



65

HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

változás-támogatás

Az új valóság születése – nevelési eredmények

A HKTTM-programot másfél évtized alatt fejlesz-
tettük ki. Több száz osztályban folyamatosan kísér-
leteztük ki a széles körű elterjesztés követelményei-
hez igazodó megoldásokat. A pedagógusok 200 órás 
saját élményű tréningen sajátították el a szükséges 
elméleti és gyakorlati ismereteket, vezették be osz-
tályaikban folyamatosan a program elemeit.

A program curriculumrésze az utolsó években ké-
szült el. Ennek teljes körű kipróbálására és eredmény-
vizsgálatára – kormányzati megrendelés hiányában – 
még nem kerülhetett sor.

A HKTTM-programot bármelyik iskolában, évfo-
lyamban és osztályban be lehet vezetni az első osz-
tálytól a felnőttképzésig. Lépésről lépésre haladva, 
fokozatosan, hosszabb folyamat eredményeként 
érhetjük el kiteljesedett formáját. Nem feltétlenül 
szükséges átalakítani a tankönyvi struktúrát és a 
curriculumot, a forgalomban lévő taneszközök alapján 
is rendkívüli eredmények érhetők el a többi rend-
szerelem betartásával. 

A folyamatban fejlődési szakaszokat tudunk elkülö-
níteni egymástól. Tapasztalataink szerint az első hónap-
ban 15–20 percenként meg kell szakítani a csoportok 
munkáját értékeléssel. Néha a versenyeztetés is moti-
válja őket, ezáltal nagyobb kedvet éreznek a tanuláshoz. 
Új fejlődési szakaszhoz érünk, amikor a csoportok 
már képesek egy-egy feladat önálló elvégzésére.

Az önállósodás fokozatosan megy végbe: először 
a pedagógus mintát ad egy anyag feldolgozására, és a 

gyermekek támogatásra, biztatásra szorulnak. Később, 
amikor az alapkompetenciákat elsajátították, a cso-
portok önállósulnak, legvégül az egyes tanulók is. Ha 
a feladat jó, meglepően önállóak a gyermekek. Ha 
megoldhatatlannak tűnik számukra, egy probléma után 
megállnak, segítséget igényelnek.

A sok száz osztályban történt megfigyelés alapján
úgy tűnik, hogy egy év múlva már „más embereket”, 
„más gyermekeket” találunk ezekben az osztályok-
ban, mint megszoktuk: függetlenebbek, önállóbbak, 
magabiztosabbak. Hiányzik belőlük az a kisiskolásokra 
ma általánosan jellemző infantilizmus, amit a totális 
beszabályozottság és függőség tart életben más 
osztályokban.

Megtanulnak másokkal együtt gondolkodni, együtt-
működni, oda tudnak figyelni egymás szavaira, szándé-
kaira. Az idő múlásával a jobb tanulók megtanulnak 
tapintattal foglalkozni gyengébb társaikkal. Nyitottak 
mások kezdeményezéseire. Megtűrik a „különleges”, 
egyéni magatartást, nem korlátozzák egymást. Tole-
ránsak, kooperatívak, szeretettel közelednek egymás-
hoz és a felnőttekhez egyaránt.

Képesek arra, hogy megvédjék magukat, ki tudják 
fejteni érzéseiket és véleményüket másoknak. Partner-
ként viszonyulnak a felnőttekhez, szívesen kezdemé-
nyeznek kapcsolatokat, s abban egyénien vesznek részt. 
Sok gyermek önálló személyiségnek nevezhető. Mimi-
kájuk, arcjátékuk sajátos, egyedi. Fellépésük határozott, 
magatartásuk kiegyensúlyozott, nyugodt. Nem az ön-
védelem, a társaktól való félelem szabályozza magatar-
tásukat, hanem a nyitottság, a segítségnyújtás, a ter-
mészetesség. Szünetekben, s amikor nincs tanári fel-
ügyelet, elfoglalják magukat, értelmes játékokat talál-
nak ki, s jól érzik magukat együtt. Nehezebben viselik 

* A kiscsoportos tanulásirányításra való áttérés türelmes munkát 
igényel. Az osztály együttműködésének kialakulása fokozatos. Ah-
hoz, hogy eljussunk az osztály önszerveződésének, a gyermekek 
autonóm magatartása kialakulásának stádiumába, végig kell dolgoz-
ni a legjobb társadalmi helyzetű osztállyal is körülbelül egy évet. 
A fejlődés a tapasztalatok szerint négy részre bontható. A válto-
zási folyamat jellegzetes, jól elkülöníthető szakaszai: 1. szakasz: 
ráhangolódás (0–2. hónap) 2. szakasz: elmélyülés (2–6 hónap), 3. 
szakasz: stabilizálódás (kb. 6–9. hónap) 4. szakasz: beérés (a 
második évtől)

* Akkor jó egy feladat csoportmunkára, ha gondolkodtat, 
részfeladatokra bontható, nehéz, de megoldható a csoport 
számára, hosszabb ideig tart stb.
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értékteremtés

az érthetetlen szabályokat, a megmagyarázhatatlan 
korlátokat, ezért néhány felnőtt számára „szemtelen-
nek”, „visszabeszélőnek” tűnnek.

Egyre jobban szeretnek tanulni, iskolába járni; 
a tudás értékéért, nem az osztályzatokért tanulnak.

A változás azonban nem egyik pillanatról a másikra 
történik. Mivel ez nem magától értetődő a gyakorlat-
ban, érdemes alaposabban szemügyre venni a folyamatot. 

Aki az első időszakban tapasztalt „zűrzavar” miatt 
elbizonytalanodik, hitét veszti, esetleg szembe fordul 
a programmal, az valójában egy természetes ismerke-
dési folyamaton megy keresztül, amit – ha van kitar-
tása – előnyére is fordíthat.

Függőségből partnerség

A HKTTM-program indításakor a gyermek és a 
pedagógus között szoros, teljesen függő viszony van. 
A hagyományos osztályok első 5–6 évfolyamára több-
nyire ez a jellemző. A tanár példakép, a diák utánozza, 
s feltétlenül engedelmeskedik neki. A diáknak saját 
véleménye, álláspontja nincs, vagy csak ritkán. A ta-
nárral szemben szinte senki sem mer kezdeményezni, 
önálló véleményt kimondani. E kötődés határozza 

meg a társaihoz való viszonyát is. Ha valaki a társaival 
konfliktusba keveredik, nem megoldani igyekszik azt
hanem inkább árulkodik, a pedagógus segítségéért 
folyamodik. 

A HKTTM-program hatására a kötődések átala-
kulnak. Egyre több szál fűzi egymáshoz a gyermeke-
ket. Problémáikat egymással is megbeszélik, keveseb-
bet árulkodnak. A pedagógus támogatására persze 
szükségük van, de nyitnak egymás felé is. A pedagó-
gus egyre kevésbé lát bele apró-cseprő dolgaikba. 
Ez az autonómia felé vezető út első lépcsője.

Fél év elteltével a gyermekek egyre több önálló 
kezdeményezéssel állnak elő, ritkábban igényelnek 
segítséget. Teljes átéléssel és erőbedobással végzik a 
dolgukat. Egy év után önállóságuk megszilárdul, már 
több órán keresztül képesek közvetlen beavatkozás 
nélkül a feladatokra koncentrálni. Komolyak, partner-
ként viszonyulnak pedagógusaikhoz, és ezt viszont is 
elvárják. Két év elteltével képesekké válnak arra, hogy 
egy-egy témán napokon át zavartalanul dolgozzanak 
és annak befejeztével konferenciaszerű beszámolót 
tartsanak.

A magányosak barátkoznak

Az első időben tapogatóznak, ismerkednek társa-
ikkal. Eközben önmagukat próbálgatják, más-más 
csoportokban, más-más helyzetekben. Keresik he-
lyüket az egyes csoportokban (és csoportváltások 
jóvoltából) a többiek között is. Sokan bizonytalanok, 
frusztráltak. Néhányan átélik a kitaszítottság helyze-
tét is, aminek következtében egyre inkább figyelnek
társaikra (Hogyan kellene viselkedni?). Nem ismerik 
még fel, hogy a társaik gondolatait is hasznosíthatják, 
csak a pedagógusban bíznak. Egymással nem tudnak 
mit kezdeni, csak „piszkálódnak”. A fiúk néha még
verekednek is. A lányok szeszélyeskednek, féltéke-
nyek. Ritkán találják meg a kölcsönösen elfogadha-
tónak talált játékot, beszédtémát. Képtelenek egy-
másra odafigyelni, túlkiabálják vagy elhallgattatják
társaikat. Az intenzív foglalkoztatás miatt néhányan a 
hét végére elfáradnak. Egyesek megpróbálnak ural-
kodni, dirigálni, de ez egyre inkább kudarchoz vezet.

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y

A 3. év elején mutatkoztak a tanulásban és a 
viselkedésben kezdeti nehézségek. Nem tudjuk, eb-
ben milyen szerepet játszott az iskolaotthonról a 
csoportos tanulásra való átállás. A gyermek ez idő-
ben a közös munkában ritkán vett részt. Nagyon 
gátlásos természetű volt, idegenkedett minden új 
közösségtől. Kb. két hónap után megszűntek ezek a 
problémák, felszabadultabb lett, azóta is büszke ar-
ra, hogy ilyen jó közösség tagja. Megszűntek a 
számára ismeretlen emberekkel való indokolatlan 
gátlásai, bizonyos helyzetekben jobban feltalálja 
magát, intelligensen tud viselkedni.

F. SZ., Budapest

* A folyamat e jellegzetessége miatt szoktuk javasolni, hogy egy a 
programmal ismerkedô, induló pedagógus fél évig ne fogadjon 
látogatót, mert még nem mindenki számára letisztultak, látható-
ak az eredmények.
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kommunikáció

A második fázisban egyesek kivirulnak, és csak-
nem az egész osztályra kiterjed a nyugalom, a ki-
egyensúlyozottság légköre. A frusztrációs élmény csak 
egy-két nehezen beilleszkedő gyermeknél marad meg 
– párhuzamosan a tanítóhoz való szorosabb kötő-
déssel. Mindenki megtalálja a társaságát. Megtanulnak 
egymás szavaira figyelni, a fizikai kifáradás teljesen el-
tűnik. Türelmesebbé válnak egymással szemben. 
A verekedések, durvaságok fokozatosan megszűnnek. 
Szívesen jönnek az iskolába, nem akarnak kimaradni 
semmiből. Komolyabbá, megfontoltabbá válnak.

A harmadik szakaszban (fél év) már mindenki pon-
tosan ismeri a helyét az osztály hierarchiájában. Vé-
leménye van csoporton belüli és kívüli társairól is. 
Majdnem mindenki nyugodtan, kiegyensúlyozottan, 
teljes erővel dolgozik. A legproblémásabb gyerme-
kek is oldódni kezdenek. Egyes gyermekek sajátos 
egyéni stílust és magatartást alakítanak ki.

Egy év elteltével a gyermekek többsége önálló egyéni-
séggé válik. Tudatosan kialakult elvek alapján barát-
koznak. Kiegyensúlyozottak, jó kedélyűek. Tudnak 
együtt dolgozni, probléma nélkül, jó munkamegosztás-
ban. Képesek kifejezni, megfogalmazni érzéseiket és 
gondolataikat. Nyíltak és informatívak.

Veszekedésből dialógus

A csoportok egy része stabil, néhányan rögtön 
egymásra találnak, más csoportok összetétele gyak-
ran változik. A csoportváltások motivációi eltérőek. 
Lehet oka a vérmérséklet, a gondolkodási sebesség, 
lehet a családszerkezet (testvérek otthon), van aki a 
legokosabbak között akar lenni, van aki csak azonos 
neműek között stb. Gyakoriak a civódások, sértődé-
sek, heves érzelmi reagálások. Egymásra alig tudnak 
figyelni, gyenge a csoporton belüli kohézió. Ugyanak-
kor a „kollektivitás” túltengése figyelhető meg.
Mindent együtt akarnak csinálni, még ha egyedül 
könnyebb lenne is. A feladatokon veszekednek, nem 
tudják megosztani, vitatkoznak, kinél legyen a papír, ki 
írja, ki oldja meg stb. Érzéseik, indulataik egymás felé 
tisztázatlanok, zavarosak. Egymásra nézni csak keve-
sen mernek, akkor is csak pillanatokig.

Később egyes csoportok megerősödnek, a fluk-

tuáció megszűnik (bár nem teljesen). Már előfordul, 
hogy a szünetekben is együtt játszanak, énekelnek, sőt 
tanulnak. Jól érzik együtt magukat. A csoportért haj-
landók lesznek többet teljesíteni, külön feladatokat 
vállalni. Kezdik kidolgozni, kiérlelni sajátos munkastí-
lusukat. A korábbi lógósok, pihengetők aktivizálódnak, 
rájuk is átterjed a munkaláz.

Fél év múlva kirívó esetnek számít, ha valaki cso-
portot változtat. A csoportokon belül erős a kohé-
zió. Felelősséget éreznek egymás iránt, segítik egy-
mást, védik a csoportot és a csoporttagok érdeke-
it. Nagy figyelemmel vannak a tagok eredményei
és sikerei iránt. Érzéseik, indulataik egymás irányá-
ban letisztultak: mernek szembenézni egymással, 
nem félnek.

Egy év elteltével a csoportok közösségé érnek. 
Szoros kötődések alakulnak ki, pillantásokból is értik 
egymást. Kiállnak egymásért, de megtalálják a többi-
ekkel is a megoldásokat.

Nagyobb gyermekünk is ilyen módszerrel tanult, 
volt már fogalmunk róla. Örömmel láttuk, hogy a 
félénknek és zárkózottnak tűnő lányunk fokozato-
san feloldódik és vállalkozóbb lesz. Társain is lát-
tuk, hogy szorongásmentesen járnak iskolába, bátor-
ságuk nő. A tanító nénik otthonos környezetet, 
kiszámítható, ezért megnyugtató légkört terem-
tettek számukra. Világosan megfogalmazott célokat 
követtek, teljesíthető feladatokat kaptak, az elvárá-
sokat határozottan, mégis oldottan közvetítették. 
A gyermekek megedződtek, felnőttek a feladatok-
hoz. 

A „Fehérlófia” produkciójuk (I. helyezett az
Országos Színjátszó Fesztiválon) szemléletesen 
mutatja, hogy önszervező és fegyelmezett közössé-
ggé váltak, amelynek tagjai nagy felelősséggel, pon-
tosan teljesítették a részfeladatokat. Mindenkire le-
hetett számítani. Önértékelő és kritikai érzékük, 
igazságérzetük is bámulatosan sokat fejlődött.

 M.Sz.M., Keszthely, 2002

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y
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megbízhatóság

A tanító-diák viszony változása
Ráhangolódás: a növendék és a pedagógus között 

szoros, teljesen függő viszony van. A tanár példakép, 
a diák utánozza, s feltétlenül engedelmeskedik neki. 
A diáknak saját véleménye, álláspontja nincs, vagy csak 
alig valakinek. E kötődés határozza meg a társaihoz 
való viszonyát. A tanárral szemben szinte senki sem 
mer kezdeményezni, önálló véleményt kimondani. 
Ha valaki társaival konfliktusba keveredik, nem meg-
oldani igyekszik, inkább árulkodik, a feljebbvaló se-
gítségéhez folyamodik.

Elmélyülés: már nemcsak a tanárhoz kötődnek. 
Problémáikat egymással is megbeszélik, kevesebbet 
árulkodnak. A pedagógustól látszólag elfordulnak, át-
értékelik viszonyaikat, s nyitnak egymás felé. A peda-
gógus már nem lát bele minden gondolatukba, érzé-
sükbe. Ez nem az elhidegülés, hanem az öntörvényű 
magatartás, az önismeret, az autonóm személyiség 
kialakulásának első lépcsője.

Stabilizálódás: a gyermekek önállóak, függetlenítik 
magukat tanítójuktól. Kezdeményezéseik vannak és 
csak az eredményeket közlik a pedagógussal. Ritkán 
fordulnak segítségért a tanáraikhoz. A munkát aktívan 
és elkötelezetten végzik.

Beérés: rövid visszaesés után a gyermekek meg-
erősödnek önállóságukban, „kis felnőttként” visel-
kednek. Komolyak, partnerként viszonyulnak peda-
gógusaikhoz, és ezt ôk is elvárják.

Tanulási szokások
Ráhangolódás: mivel az együttműködést korábban 

nem gyakorolhatták, ez gyenge hatékonysággal indul. 
Az amúgy is szorgalmasak sokat dolgoznak, az addig 
gyengébb tanulók közül néhányan csak a „lábukat ló-
gatják”, nem tanulnak. Lemásolják a kész feladatokat 
és nem teljesítenek. Eleinte egy-egy gyermek irányít, 
dolgozik, a többi nézi. Lassan (ha a feladatok eléggé 
nehezek ahhoz, hogy csak együtt lehessen megoldani), 
kialakulnak az egyszerűbb munkamegosztási formák 
(például: az egyiket én, a másikat te oldod meg), de 
ez csak lépésről lépésre halad. Sok az időpazarlás, a 
fecsegés, lassú a munkatempó, gyenge a hatékonyság. 
Meg-megállnak, elveszítik a kedvüket. Sokszor félbe 
kell szakítani az órát, hogy értékeléssel motiváljuk 

őket. Magas a zajszint, veszekednek, vitatkoznak.  
A helyesírásuk, de főleg írásuk külső formája látvá-
nyosan romlik. Nincs gyakorlatuk abban, hogyan kell 
az idővel gazdálkodni. A feladatokat szinte bosszan-
tóan lassan oldják meg. A teljesítményszint 1–4 hétig 
leromlik és kifejezetten alacsony. Nem a kérdésre 
válaszolnak. Sokszor előfordul, hogy felszólításra 
valamiről beszélnek, de nem konkrétan a kérdésről. 
Észlelésük és kifejező képességük nagyon differenciá-
latlan. A feladat megoldásakor néhányan nem önálló-
an dolgoznak, lemásolják a többiekről a feladat 
anyagát. Ez a tanulás legprimitívebb formája (után-
zás), önállóság híján cselekszenek így. (Nem tudja el-
képzelni, hogy ő is kitalálhat valamit, ezért követi tár-
sait.) Lassan azonban rájön arra, hogy képes ő is ki-
találni dolgokat, és jó az, amit kitalált. Később 
megtanulja vállalni is az ötleteit.

Elmélyülés: a feladatok elvégzésének sebessége, a 
koncentráció mennyisége és mélysége – az együttmű-
ködési technikák megtalálásával – növekszik. A han-
goskodás munkazajjá szelídül. Az órák megszakítá-
sának szükségessége (motiváció, értékelés stb.) lassan 
megszűnik. Általános munkaláz terjed el az osztály-
ban. Megtanulnak egymást kiegészítve együtt dol-
gozni, háttérbe szorul az önmutogatás. A teljesítmé-
nyük egyébként is erőteljesen növekszik. Lassan javul 
az íráskép, gyorsabban javul a helyesírás.

Stabilizálódás: ekkor mutatkozik a legnagyobb fej-
lődés az együttműködésben. Nyoma sincs az év eleji 
bizonytalanságnak. A legkülönbözőbb típusú felada-
tokat is azonnal meg tudják oldani. Rövid áttekintés 
után felismerik, hogy melyik a legmegfelelőbb munka-
megosztási módszer. Ennek megfelelően dolgoznak 
párban, hármasával vagy négyesével, vagy mindenki 
kap egy részfeladatot. Kivétel nélkül mindenki végig-
dolgozza az egész délelőttöt, de a saját ütemében. A 
feladat tökéletesen szabályozza a magatartásukat. 
Van, aki kikapcsol, de a társaság sodrása magával ra-
gadja, nem kell szólongatni.

Beérés: a gyermekek kivétel nélkül képesek a fi-
gyelem összpontosítására, a fegyelmezett, koncent-
rált munkavégzésre. Nem zavarja őket meg ebben 
semmi. Sem a látogatók, sem videofelvétel stb. Gyors, 
pontos, lényegretörő a felelete az osztály 50%-
ának.
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határozottság

A félszegségtől a bátorságig

A nyilvános szereplés területén is érdekes megfi-
gyeléseket tehettünk. Az első időben a legtöbben 
zavarban vannak. Röviden beszélnek és hibásan (nyelv-
tanilag és értelmileg egyaránt). A beszédesebbek mel-
lébeszélésre hajlamosak, a hallgatagabbak hallgatásra. 
„Úgy kell kihúzni” belőlük a szavakat.  Beszéd köz-
ben ide-oda pillantgatnak. Csak a pedagógushoz in-
tézik szavaikat, mintha a társak nem volnának jelen. 
Ha megakadnak, nehezen folytatják. Részgondola-
tokat, mondatokat tudnak csak előadni.

Később egyesek szeretnének állandóan szerepelni, 
mások soha. A csoporton belül lassan oldódnak, de az 
osztály még nagy „nyomást” jelent a számukra.

Fél év után megtanulnak a nyilvános szereplés köz-
ben is odafigyelni saját szavaikra, folyamatosan kor-
rigálják tévedéseiket. Egyesek hosszabb mondaniva-
ló kifejtésére is mernek vállalkozni. Beszéd közben 
ránéznek partnerükre, nem sütik le a szemüket. Nem 
jönnek zavarba egy-egy közbekérdezésre, folytatni 
tudják a megkezdett gondolatot.

Egy év után (a másodikosok is!) képesek felvenni 
a vitát másokkal, és érvekkel vitatkoznak, bár nem 
folyamatosan. Hanghordozásuk, intonációjuk sajátos-
sá, egyénivé válik – bár szabályozni még csak bizo-
nyos korlátok között tudják. Egy-két kivételtől elte-
kintve nem érezhető rajtuk szereplés közben feszült-
ség. Érthetően, informatívan kommunikálnak.

So
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cselekvőképesség

Téglából épül a ház

Az elején személyek közötti viszonyokról lehet be-
szélni. Nincs különbség csoport és csoport között, 
az osztály strukturálatlan. Később képesekké válnak 
arra, hogy egy másik csoport előadását is végighall-
gassák. Az egyes (stabil) csoportok önállósága relatí-
ve nő. Az osztály légköre pozitív töltést kap, a gúnyo-
lódások ritkulnak, illetve megszűnnek. A kapkodás, 
a zűrzavar, a kiabálás és az idegesség megszűnik. 
Általános segítőkészséget lehet tapasztalni. Figyelnek 
egymásra, toleránssá válnak.

Fél év alatt mindenki megértette, hogy „téglából 
épül a ház”: a csoportok munkájából áll össze az iga-
zi eredmény. Felismerték, hogy amennyiben egymás 
munkáját kiegészítik, akkor lesz teljes egész a munka. 
Bírálják és értékelik a másik csoport munkáját. Jó kö-
zösséggé válik az osztály. 

Zûrzavarból koncentrált tanulás

A teljesítmény 1–4 hétig leromlik és kifejezetten 
alacsony. A helyesírás, de főleg az íráskép romlik. Sok 
az időpazarlás, a fecsegés, lassú a munkatempó, gyen-
ge a hatékonyság. Eleinte egy-egy gyermek irányít, 

dolgozik, a többi csak nézi vagy a „lábát lógatja”, le-
másolja a kész eredményt. Meg-megállnak, elveszítik 
a kedvüket. Magas a zajszint, veszekednek, vitatkoz-
nak. Nem értik a kérdéseket. Sokszor félbe kell szakí-
tani az órát, hogy a pedagógus értékeléssel motiválja 
őket. Észlelésük és kifejezőképességük differenciá-
latlan. 

Második szakasz: lassan elsajátítják az egyszerűbb 
munkamegosztási formákat (például: „az egyiket én, 
a másikat te oldod meg”). Sorban rájönnek arra, hogy 
képesek kitalálni is dolgokat, és az jó. Később megta-
nulják fölvállalni is az ötleteiket. A feladatok elvégzésé-
nek sebessége, a koncentráció mennyisége és mélysé-
ge – az együttműködési technikák megtalálásával – 
növekszik. A hangoskodás munkazajjá szelídül. Álta-
lános munkaláz terjed el az osztályban. Megtanulnak 
egymást kiegészítve dolgozni, háttérbe szorul az ön-
mutogatás. A teljesítmény erőteljesen növekszik. Las-
san javul az íráskép, gyorsabban javul a helyesírás.

Fél év után rohamosan javul az együttműködés. 
Rövid áttekintés után megtalálják a legjobb munka-
megosztási módszert, és a feladatokat villámgyorsan 
megoldják. Sokféle munkamódszert ismernek: pár-
ban, hármasban vagy négyesben együtt, illetve rész-
feladatokkal önállóan, egyedül dolgoznak. Képesek 
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belső kontroll

arra, hogy az egész órán át önállóan, illetve csoporto-
san tanuljanak. A saját ütemében, kivétel nélkül minden-
ki végigdolgozza az egész délelőttöt. A feladat szabá-
lyozza a magatartásukat. Van, aki kikapcsol, de a társa-
ság sodrása magával ragadja, nem kell szólongatni.

Egy év után a gyermekek kivétel nélkül képesek 
a figyelem összpontosítására, a fegyelmezett, kon-
centrált munkavégzésre. Nem zavarja őket meg eb-
ben semmi: látogatók, videofelvétel stb. Gyors, pon-
tos, lényegre törő a felelete az osztály 50%-ának. 
Már összevont, dupla órák is tarthatók. 

A kiteljesedett célállapot az, amikor a gyerme-
kek teljes önállósággal tanulnak, és a pedagógus köz-
vetlen irányítására csak bizonyos munkaszakaszokban 
van szükség.

Fejlesztéstől az önfejlesztésig

A HKTTM-program egyik jelentős eredménye, 
hogy rugalmasan alkalmazkodik a gyermekek/fiata-
lok fejlődési folyamatához. Egészen más módszerek-
kel dolgozik a 6 éves gyermekekkel mint a 12, 18, 
vagy a 25 éves korosztállyal. Így van ez az irányítás-
sal, az időbeosztással is. Az eredményeket a táblá-
zatban láthatjuk.

Az idő beosztása szempontjából lényeges, hogy le-
gyenek olyan időszakok, amelyeket közvetlenül a pe-
dagógus irányít és mindenki rá figyel, és legyenek olyan

időszakok, amelyeket a gyermekek osztanak be. A 
gyermekek csoportosan és önállón beosztható ideje 
folyamatosan növekedik. 

A második-harmadik évre már általánossá válik a 
nyugalom az osztályokban, a magatartási zavarok, ren-
detlenkedések megszűnnek. Konfliktusaikat külső be-
avatkozás nélkül, az egymás iránti megértés és biza-
lom szellemében rendezik el és a tanulásra, feladatra 
irányuló figyelem jellemző az osztályokra. A pedagógu-
sok közvetlen beavatkozásai fokozatosan ritkulnak.

A harmadik osztályban 2–3 órát, negyedik osztály-
ban már 1–1 teljes napot tudnak úgy tanulni, hogy csak 
reggel és délután irányít közvetlenül osztályszinten a 
pedagógus, egyébként pedig egy-egy gyermekkel, 
csoporttal foglalkozik. Az ötödik évfolyamra (gimná-
zium első éve) elég érettek a gyermekek már ahhoz, 
hogy 2–2 napot is önálló/csoportos tanulással töltsenek 
el. Beszámolóik egy-egy témakörből konferenciaszerűvé 
válnak, alapos, tudatos, sokoldalú témafeldolgozással. 
Az időtervezés egyre inkább a gyermekek önálló fel-
adatává válik. A pedagógus az egyes gyermekek, kis-
csoportok támogatójaként lép föl: tervezi, előkészí-
ti, rendszerezi, összefoglalja, szabályozza a folyama-
tot. Az úgynevezett „tanítás” (kérdve kifejtő módszer) 
helyett a pedagógus előadásokat tart. Az osztály – 
más szervezeti egységekkel közös – kutatóműhelye-
ket, konferenciákat és egyéb, információcserére al-
kalmas eseményeket szervezhet.

Az időfelhasználás arányai az évek előrehaladtával

1. osztály 2. osztály 3. osztály 4. osztály 5. osztály 6. osztály
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A pedagógusok által beosztott idő

A kiscsoportok által beosztott idő

„Szabadfoglalkozási” idôsáv
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Az értékrendszer átalakulása

A hagyományos osztályhoz viszonyítva az érték-
renszer gyökeresen átalakul. Megszűnnek bizonyos 
személyiségszerepek (sztár, balek, jópofa stb.). A sze-
repléskészség – mint mérce – helyébe az együttműködési 
képesség, a tudás, a kollektivitás, a tolerancia, illetőleg a 
kooperativitás (egymás kiegészítése) lép.

Egyre inkább a produkció, a teljesítmény válik köz-
ponti értékmérővé: széles értelemben ez lehet tánc, 
játék, előadás, különlegesség, bármi. Általános érték-
ké válik a tudás. Kritikusak, aprólékosan kielemzik az 
eredményeket, rámutatnak a hibákra, s mind társaiktól, 
mind tanáraiktól elemző értékelést várnak. Szinte kizá-
rólag a csoport véleménye érdekli őket, a tagok „mi-
nősítését” csoporton belül ők maguk végzik, s azt nem 
közlik senkivel.

Egy év múltán a teljesítmény, a minőség mint érték, 
stabilizálódik. Egyre kevésbé igénylik a pedagógus kül-
ső megerősítését. A jól szervezett tanulási folyamat 

(ahol mindenkinek jut tevékenység), jelenti számukra 
a fontosat, a hasznosat, a megbecsülést.

Gyermekünk az elmúlt év során mind közléke-
nyebbé és közvetlenebbé vált. Véleményünk szerint 
ez a csoportos munka eredménye. Szervezőkészsége 
is fejlődött. Nemcsak osztálytársaival, hanem más 
barátaival is a csoportos játékot kedveli inkább. Ve-
zető, irányító típussá vált. Alkalmazkodó képessége 
nőtt, de itt még javulásra van szükség. …Szeret ta-
nulni, szeret szerepelni. Eltűntek az elmúlt évben 
(másodikban) számunkra bosszantó történetek az 
osztállyal kapcsolatban: ki kit vert meg, Jancsi és 
Erzsike csókolódzott a játszótéren. Helyette: Anna 
néni mit mesélt, a másik csoportban milyen érde-
kes játékot találtak ki, mi pedig megyünk Katiékhoz, 
mert előadást próbálunk anyák napjára stb.

 Z. K., Budapest

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y
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kiegyensúlyozottság 

Négy-öt gyermek összehajol**

– Az úgy van, tetszik tudni – mondja az uzsonna 
maradékát gyorsan lenyelve a kis szőke kölyök, – hogy 
a nehezebb példát én megcsinálom, a könnyebbet meg 
a többiek. – Rám néz, hogy követem-e, orra körül az 
aprócska, jókedvű ráncok mulatságos táncot járnak. – Az-
tán, ha mindenki elkészült, közösen ellenőrizzük – foly-
tatja. Egyik lábáról a másikra áll, karjával magához húz-
za barátját, ránéz, hogy igaz-e, s csak azután magyaráz 
tovább. Szeme villog, rám néz, mögém néz, nyitott mon-
dataival beszélgetést kínál nekem s a többieknek is. S míg 
társai a beszélgetésbe kapcsolódnak, élénken bólogat. 
Szája sarkán kis remegés jelzi, hogy mondaná tovább, 

de megtanulta, hogy dolgozni, beszélni, tanulni, élni csak 
közösségben lehet, s hogy a közös gondolkodásnak tör-
vényei vannak. A hallgatás is az. Tízéves, gyermek még, 
kommunikálni mégis magasabb szinten képes, mint sok 
felnőtt korú ismerősöm…

 Az osztályban egymásnak arccal állított padok mel-
lett négy-négy gyermek dolgozik a közös feladatokon.  
A tanító néni – legalábbis a szokásos értelemben – itt nem 
tanít, a gyermekek mégis mindent tudnak, amit negyedi-
kes korukra a tanterv előírt nekik. S tudnak ezenkívül 
tömérdek más dolgot is. Tudnak időt beosztani, feladatot 
megosztani és közösen megoldani, tudnak beszélni és megbe-
szélni dolgokat, van véleményük, és elfogadják egymás 
véleményét. Tudnak egymásra figyelni, és megtanultak
koncentrálni is. Halkan beszélgetnek. Önként vállalt fe-
gyelem keretei között folyik az óra. A falakon, akár a többi 
iskolában, táblák és táblázatok; a magyar nyelvtan sza-
bályai, mértékegységek. A polcokon, a könyvek mellett 

Úton, útfélen beszélik*

* Több, mint száz újságcikk, TV- és rádióriport született a prog-
ramról az elmúlt évtizedekben. Kettőt idézünk.

** Részlet Dogossy Katalin írásából, Szenzáció magazin 1989/2. száma
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baba, babaház; egy vénségesen vén mackó figyel a sarok-
ban. A tananyag olyan, akár a legtöbb iskolában. A tanterv 
ismeretanyaga olyan, amilyen. A tanítás azonban egé-
szen más.

Szeplős, nagy fülű, turcsi orrú kicsi lány, arcán feszült 
figyelemmel, igyekszik megérteni, mit is magyaráz a má-
sik. A padokon lexikon, hazulról hozott képek, könyvek, 
a közös munka eszközei.

Bevallom, mint a hazai pedagógia viharaiban régóta 
megtépázódott szülő és újságíró, óvatos kétkedéssel in-
dulok mindig, órát, iskolát meglátogatni. S bizonyos szo-
rongással vegyes kíváncsiság hajt a pedagógiai kísérletek 
felé. Tudom, ahogyan lassan tudja ezt már minden szü-
lő és pedagógus, hogy a magyar iskolarendszer úgy, aho-
gyan jelenleg működni próbál, úgyszólván működéskép-
telen. Szociológiai felmérések, statisztikák és tudomá-
nyos kutatások ezer adattal bizonyítják, hogy a jelenlegi 
általános iskola képtelen a hátrányos helyzet csökken-
tésére csakúgy, mint a tehetséggondozásra. Pedig az em-
ber különösen kisiskolás korban finom, képlékeny, érzé-
keny és sebezhető lény. Ilyenkor elég egyetlen durva hiba, 
egyetlen neurotikus pedagógus ahhoz, hogy a kisgyermek 
évekig alvászavarokkal, fefájással, agresszivitással vagy 
akaratvesztéssel reagáljon. A szülő nem szakember, nem 
képes mindig nyugodt, meleg, szeretetteljes és elfogadó 
légkörrel kompenzálni otthon az iskolában elkövetett bű-
nöket. Jelenleg mégis csupán a szerencsén múlik, hogy 
a kisgyermek iskolába lépésekor mivel és kivel találkozik. 
Hogy mivé válik számára az iskola: a tudást mint érté-
ket, mint elérni, megszerezni érdemes, csodákat rejtő vi-
lággá, vagy ellenkezőleg, gyűlöletes, szorongató, kudarcot 
kudarcra naponta fölhalmozó, kötelező elfoglaltsággá. 

Szorongva indultam hát Solymárra is. A felszabadult, 
nyugodtan beszélgető és dolgozó gyermekek nyíltsága és 
jó hangulata azonban megnyugtatott. Benda József 1984 
óta folyó kiscsoportos tanulásszervezési modellkísérlete, 
amely már ma is hat iskolában folyik, ha a nevelésirányítás 
reformellenzéke meg nem tapossa, sokat hallat majd még 
magáról. A koncepció a személyiségbe vetett bizalomra, 
a gyermekek közötti együttműködésre épít, és felbontja 
a hagyományos tanulásszervezés egész folyamatát.

– A hagyományos iskolában a gyermekeknek nem 
szabad felállni, beszélni, véleményt nyilvánítani, csak, ha 
erre felszólítják őket – mondja Benda József, a kísérlet 

kidolgozója és vezetője. – A gyermek minden percét beosz-
tó tanítási rend viszont korlátozza biológiai és társas szük-
ségleteinek kielégítését. Ilyen körülmények között maga-
tartásuk, gondolkodásuk, egymáshoz való viszonyuk szűk 
határok közé szorul. Folyamatosan romló teljesítményük, 
az iskolai értékrendtől való elfordulásuk, magatartásza-
varaik a rendszer működésképtelenségét jelzik. A mi is-
kolánkban a gyermekek a tanítási órán folyamatosan jogot 
kapnak a problémák, a feladatok megbeszélésére. Mun-
kacsoportokban közösen dolgoznak, fejlődik egymás iránti 
érzékenységük, fejlődik akaraterejük, kommunikációs 
készségük. Úgy tűnik, ezzel a módszerrel eredményeseb-
ben tudjuk megoldani a tehetséges és a nehezen kezelhe-
tő gyermekek személyiségfejlesztését is. A szakirodalom 
egyértelműen leszögezi, hogy kis csoportban növekszik 
a gyermek tanulási kedve, teljesítménye, miközben maga-
tartásuk fegyelmezettebbé válik. Most megkérdezhetné: 
miként? A kutatás és a hozzá kapcsolódó egész modellkí-
sérlet erről szól. Nehéz ezért néhány mondatban meg-
fogalmazni. De gondoljon csak arra az egyszerű tényre, 
hogy a gyermek mint személy nem létezik önmagában, 
csak kapcsolatainak gyűrűjében. A személyiségfogalom csu-
pán egy gondolkodásbeli redukció. Az emberi képességek 
között is csak kevés olyan van, amelyik a társaktól füg-
getlenül létezik. Ilyen, mondjuk, a néma olvasás, de a 
hangos olvasás és a beszéd már természetesen nem. Min-
den osztályban szinte az iskolába járás első napjaitól kezd-
ve létrejönnek kisebb csoportok. A legtöbb tanár ezeket 
klikkeknek nevezi, és igyekszik szétrombolni, ahelyett, hogy 
fölhasználná őket. Gondolja csak el, hogy az iskolai osz-
tályon kívül az életben sehol sem létezik olyan szervezet, 
ahol 30 egyenrangú beosztott tartozik egy vezetőhöz. Az 
ilyen szervezet nem munkaképes. Egy ilyen struktúra au-
tomatikusan létrehozza a sztárt és mellette a szürke tö-
meget. Pedig ez mindenkinek rossz. Kis csoportban a gyer-
mekek megtanulják, hogy ők fontosak a többiek számára, 
hogy mindenki fontos. Ettől biztonságban érzik magu-
kat, nő az önbizalmuk. Ebben a mikroklímában kibontakozik 
a személyiség, mert módja van megnyilatkozni és önma-
gát a többiek között állandóan ellenőrizni. Elindul a fel-
fedezés folyamata, a tudás közös tudássá válik, hisz min-
denki hozzáteszi saját gondolatait, otthonról hozott isme-
retit. Ezek a gyermekek egy-két év után eljutnak odáig, 
hogy akár egész nap önállóan, külső irányítás nélkül dol-
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gozzanak. És hihetetlen munkakedvvel dolgoznak is. Meg-
tanulják feloldani feszültségeiket, megtalálják helyüket a 
csoportban, és érdekes módon el is fogadják azt. Az in-
formáció számukra nem cél, hanem eszköz. Létrejön az 
a folyamat, amely szerintem minden tanítás célja: a ta-
nár fölöslegessé tétele.

Utópia? Amikor a kísérletről írott szórólapot először 
elolvastam, azt gondoltam, hogy az. De hasonló érzés fog 
el mindig, ha valami hirtelen a megvilágosodás erejével 
válik nyilvánvalóvá. 

Mert minden kisgyermek szívesen tanul. Ugyanolyan 
komolyan s kitartóan képes küzdeni a tudásért az iskolá-
ban, ahogyan küzdött az első szavak megformálásáért 
otthon egyéves korában. Ahogyan képes volt az első lé-
pésekért megbotlani százszor, és felkelni és leülni ezer-
szer, elismételgetve a mozdulatot, míg el nem fáradt, 
ugyanúgy képes harcolni a betűkkel, ujjával végigaraszol-
gatva a papíron. S a számokkal is, megszorozni, összead-
ni őket újra, elölről, míg meg nem születik a jó eredmény, 
ahogyan fölrakta az építőkocka darabjait, próbálgatva, 
hogy meddig rakhatja még.

Mert nem tűnhet el egy csapásra az igyekezet, a tel-
jesíteni akarás az iskolába lépés pillanatával. De lerom-
bolható! Sok kudarccal és dilettáns pedagógiával. Utált 
kötelességgé változtatható az örök emberi többre vágyás: 
az egyetlen erő, amely egy társadalmat a pusztulástól 
megmenthet.

Iskolások álma – álmok iskolája

„…A humanisztikus iskolában az óra azzal kezdő-
dik, hogy összetolják a padokat, és egy kupacba ülnek 
a barátok. A tanár magyarázata alatt nem kell hátratett 
kézzel ülni, nem tilos felállni, hátrafordulni, a szomszéd-
dal beszélgetni. A tanulók azt tehetik minden egyes órán, 
ami életelemük: kérdezősködhetnek, megbeszélhetik gon-
dolataikat a társaikkal. Hagyományos feleltetés nincs, 
tehát nincs mitől rettegni. Nem tilos a súgás, sőt köte-
lező egymást kisegíteni.

A szülők szerint mintha csoda történt volna azokkal 
a gyermekekkel, akik ilyen osztályban tanulnak. Szeret-
nek iskolába járni, a magányos, visszahúzódó gyermekek 
is barátokra leltek. Legtöbben bátrabbak, érdeklődőbbek, 
kezdeményezőbbek lettek, sokan kifejezetten szorgalma-
sak, önérzetesek. Otthon és társaságban is felszabadul-
tabbak, ugyanakkor jobban tisztelik mások véleményét, 
és odafigyelnek a többiekre.

Aki azt hiszi, hogy ilyen iskola csak a mesében van, 
nem sokat téved. Az önként szerveződő, autonóm cso-
portok együttműködésén alapuló tanulásszervezési mód-
szer alkalmazása hazánkban ma még ritka, mint a fehér 
holló. Annak ellenére, hogy eredményességét szakmailag 
minden szinten elismerik, nem tud kellőképpen elterjedni. 
Ennek oka valószínűleg az, hogy a pedagógus számára 
sokkalta fárasztóbb, nagyobb türelmet, alaposabb fel-
készülést, jóval több fantáziát igényel. 

A gyermekek legalapvetőbb tulajdonságaira épül az 
egész módszer. A gyermek kíváncsi, szeret kutatni, kísér-
letezni, szereti közreadni amit tud, szereti magát próbára 
tenni. A módszert követve nincs más teendő, mint ezeket 
az adottságokat kihasználni, irányítani. Az így tanuló 
gyermekek sokkal nyitottabbak, vállalkozóbbak, kiegyen-
súlyozottabbak. És amikor ismét hagyományos iskola-
típusba kerülnek, akkor sem elveszettek. Sokkal türel-
mesebbek a társaikkal, jobban tudnak alkalmazkodni. 
A módszer beépül a tanuló személyiségébe. Olyan útra-
való, olyan „hamuban sült pogácsa”, amitől bárhol sike-
resebb lesz az átlagnál…”

Nagyobbik gyermekünk korábban a Dallos Ida 
úti iskolába járt. Rossz tapasztalataink voltak ezen 
iskolával poroszos szemlélete miatt és hasonlókat 
hallottunk más iskoláról is. A Humanisztikus Iskola 
pontosan ez ellen a szemlélet ellen hirdetett „had-
járatot”. Nagyobbik gyermekünkön közvetlenül ta-
pasztaltuk a nevelési szemlélet változásának hatá-
sát, ezért írattuk a Humanisztikus Iskolába kisebbik 
gyermekünket is. Itt, a gyermek fejlődése zökkenő-
mentes, az iskola az anyagi nehézségek ellenére 
beváltotta a hozzáfűzött reményeket. Nagy kár len-
ne, ha anyagi okok miatt az iskola nem tudná foly-
tatni nevelő-oktató munkáját.

Z. Z. szülő

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

* Részlet Budai Anikóírásából, Esti Hirlap, 1993. VIII. 30.
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okosság

A tanulmányi eredményességet tekintik a hagyo-
mányos iskolák legfontosabb céljának. Mégis, a tö-
bbször ismételt országos reprezentatív felmérések 
azt mutatják, hogy a gyermekek tanulmányi eredmé-
nye az iskolai évek előrehaladtával romlik. Okait sokan 
az iskolához való viszony romlásában látják.*

A kiscsoportos tanulásszervezés szembetűnő ha-
tékonyságát nemzetközi összehasonlító vizsgálatok a 
hatvanas évektől kezdve széles körűen bizonyítot-
ták.** A szakirodalom feldolgozása után úgy tűnt, hogy 
e kérdéskörben semmi bizonyítani való nincs. Mag-
yarországon ennek ellenére nem terjedt el. Ennek 
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* Báthory Z.: 1973, Tanulási eredmények, PSZ/7–8. 634–643. 
Csapó B.: 1986. A gondolkodás műveleti képességeinek 
fejlődése, Magy. Pszich. Társ. VIII. Orsz. Konf. Bp. MTA; Csákó 
M.–Gazsó F.–Liskó I.–Molnár P.: 1979. Közoktatási rendszer és 
társadalmi struktúra, in: Társadalmi struktúránk fejlődése II. 
85–165. Társ. Tud. Int.; Gazsó F.–Pataki F.–Várhegyi Gy.: 1971. 
Diákéletmód Budapesten; Kádárné F. J.: 1979. Olvasástanítá-
sunk eredményei, szövegmegértés, in: Tanulmányok a nev. tud. 
köréből /75–76. 67–153. Akadémiai.

** Meyer, E.: 1963. Sozialerziehung und Gruppenunterricht 
international gesehen, Stuttgart; Fábián Z.: 1965. A csoportfo-
glalkozások lehetőségei és főbb formái az általános iskola 1–4. 
osztályában. Tanulmányok a nevt. k. 1964, Bp.; Mills, R.: 1970. 
Readings in the Sociology of Small Groups, Prentice Hall; 
Bödicker, M.: 1975. Csoportmunka az iskolában – Empirikus 
vizsgálati eredmények. Psychologie in Erziechung und Unter-
richt./3. (OPKM); Teamarbeit in der Sozialpädagogik, 1976. 
Katzman Verlag, Tübingen, Schafer, K.–Schaller K.: 1976. 
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továbbképzési rendszer

* Vagyis azt, hogy maga a kísérleti helyzet, a megfigyelés is növeli
az eredményességet. Két év távlatában már természetes, 
megszokott folyamattá válik a program. R.K.Merton: 
Társadalomelmélet és társadalmi struktúra, Gondolat, 1980.

** A vizsgálat csak kis mintán tudott elkészülni, de a kiválasztott 
két osztály mögött a mintegy 800 pedagógust, 250 iskolát és  
20 000 gyermeket érintő 15 éves fejlesztő munka tapasztalata 
áll.

*** A számítógépes elemzést Magyar Judit pszichológus és Könyves 
Tóth Előd matematikus-pszichológus végezte.

okát abban láttuk, hogy a szakma vezetői egészen az 
elmúlt évekig egyszerű módszertani kérdésként kezelve 
alulértékelték a kiscsoportos tanulásszervezés 
jelentőségét. 2000 körül változott a helyzet a vezetők 
megítélésében, de még ma is kevesen látják meg benne 
a mélyén rejtőző gyökeres nevelésfilozófiai paradigma-
váltás lehetőségét. A HKTTM-program kidolgozásával 
a nyolcvanas-kilencvenes években erre tettünk kí-
sérletet. Első megközelítésre úgy tűnt, hogy a széle-
sebb körű elterjedés néhány módszertani probléma 
megoldásával segíthető.* 

A kísérlet több szempontból eltért a publikált 
csoportkísérletektől. Az egyik lényeges eltérés mint 
említettük, a szimpátia alapú, a csoportdinamikára építő 
társválasztás. A másik a kiscsoportos szervezeti keret 
kiterjesztése a tanulás teljes időtartamára. Újdonságnak 
tekinthető a gyermekek erőteljes bevonása a döntési 
folyamatokba, a folyamatos fejlesztés stratégiája, a kisc-
soportos tanulás rendszerbe ágyazása, valamint a saját 
élményre építő tréningek és a továbbképzési rendszer 
kidolgozása. A részelemek átalakítása és koherens, egy-
más hatását erősítő elrendezése gyökeresen átalakí-
totta a nevelési folyamatot, és az öntevékeny, emberi 
méltósággal felruházott, felelősségteljes, szervezett 
gyermekcsoportot helyezte a középpontba. Mind-

 Kritische erziechungswissenschaft und kommunikative Didak-
tik, Heidelberg; Popp,W.: 1976. Kommunikative Didaktik, Wein-
heim/Basel; Vastagh Z.: 1980. Mikrocsoportok az iskolai osz-
tályokban. Akadémiai; The friendly classroom for a small planet. 
1988. Prutzman, P. és mások Philadelphia, New Society Publ.; 
Buzás L.: 1980. A csoportmunka. Tankönyvkiadó; Dalton, J.: 
1985. Adventures in thinking. South Melbourne, Nelson; Cervel-
lati, M: 1987. Lavori di gruppo, E.La Scuola; Huber,G.L.–Geissler 
A.K–Perrez M.: 1987. Psychologie der padagogischen Interak-
tion; Gruppenzentrierter unterricht 1989. / S. és Y. Sharon / 
Ernst Klett Verlag, Stuttgart; Warwick D.: 1989. Team Teaching 
/Grundlegung und Modelle / Qulle and Meyer Verlag, Heidel-
berg. Johnson, D. W. – Johnson, R. T. – Holubec, E. J.: 1991. 
Cooperation in the classroom. Edina, Interaction Book Comp.

* Később jöttünk rá arra, hogy kiscsoportos tanulásszervezés 
szétfeszíti a hagyományos iskola kereteit, és elterjesztésének 
paradigmatikus-strukturális akadályai vannak. Az oktatásirányí-
tás egyértelmű támogatása nélkül az iskolai gyakorlatban soha 
nem fog előtérbe kerülni ez a nagyszerû és kiváló eredményeket 
felmutató módszertan.

** Mint említettük, a curriculum vizsgálatára nem került sor. Ennek 
bevezetése tovább növelné a program eredményességét.

ezek miatt számítottunk az eredményesség javu-
lására.**

Vizsgálataink a tanulás mellett a nevelés, a szocial-
izáció eredményeit is számba vették. Azokat a minőségi 
változásokat kerestük, amelyekben kifejeződik a nevelé-
si folyamat gyökeres átalakulása, és bizonyítani tudják 
a szeretetkapcsolatokra építő HKTTM-program személyi-
ségfejlesztő hatását.

Két évre terveztük a kísérletet, hogy egy hosszabb 
távon érvényesülő folyamat eredményét regisztrál-
hassuk. Így egyrészt az ún. „kísérleti effektus”* hatását 
is ki tudtuk szűrni, másrészt a folyamatban már a sze-
mélyiségváltozások iránya is megmutatkozott. A vál-
tozásokra koncentráltunk. Azt kerestük, hogy honnan indul-
nak és milyen irányban fejlődnek a kiválasztott osztályok 
és a gyermekek a vizsgált időszakban. 

Két kísérleti (29, 30 gyermek), és két kontrollcso-
port (26, 30 fő) adatait rögzítettük (9–11 éves korosz-
tály).** Felmértük a gyermekek szociológiai hátterét, 
a szövegértő képességét, az iskolához való viszonyát, 
a társas kapcsolataik változásait (egymással és a 
felnőttekkel), valamint az önértékelésüket. Faktor- 
és  klaszteranalízis segítségével kerestük a statiszti-
kailag érvényes összefüggéseket, szignifikanciákat,
s így elemeztük adatainkat.***

 

Meggyőződésem, hogy Benda József munkája 
hiánypótló a hazai kutatásokban, de némiképpen 
páratlan az általam megismert nemzetközi szakiro-
dalomban is. Jelentősége nem csak a téma fon-
tosságában van, hanem, hogy sokszínű kutatásmód-
szertani eszközökkel kontrollálja hipotéziseit.

Dr. Horváth Attila, oktatáskutató

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y
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mikro-megközelítés

A pedagógiai eredményvizsgálatokban ritkán 
veszik figyelembe a szociológiai háttértényezők de-
termináló hatását. Gya kori eset, hogy a tanuló csopor-
tok eredmé nyeinek egy szerű összehasonlításából 
következtetéseket vonnak le a tanítási módszerek 
hatására vonatkozóan. Módszertanilag ez elfogad-
hatatlan megközelí tés. Az isko la  szociológiai vizsgála-
tok minden kétséget  kizáróan bi zonyították, hogy a 
gyermekek iskolai eredmé nyei a csa lád szocio-
ökonómiai státusától függenek, nem az alkalmazott 
módszerektől.** Ezért a HKTTM-program hatásvizs-
gálatának tervezésekor figyelembe  vettük a társadal-
mi háttértényezőket is. 

Vizsgált csoportjaink között (a lakásméret, az egy 
főre jutó jövedelem és a szülők iskolai végzettsége 
alap ján) mind a legelőnyösebb,  mind a leghátrányosabb 

szo cio-ökonómiai hátterű osz tály a két kontroll cso-
port volt. A két kísérleti osztály „közé pen” helyezke-
dett el. 

Ha a reprezentatív szociológiai vizsgálatok ered-
mé nyei alapján, a csoportok társadalmi hátterének is-
meretében fogalmazzuk meg kiinduló hipotéziseinket, 
a következô eredményeket várhatjuk:
1. A legelőnyösebb helyzetű csoport (Kontrollelőnyös)  

eredményei a legjobbak és ez fejlődik a négy kö-
zül  a legdinamikusabban.

2. A leghátrányosabb helyzetű csoport (Kontroll 
hát rányos) gyenge eredményről indul, és még 
inkább  lemarad.  

3. A társadalmi háttér szempontjából középen elhe-
lyezkedő osztályok (Kísérleti előnyös, Kísérleti 
hátrányos) a két csoport között, a kiinduló 
sorrend ben helyezkednek el.

* Részletesen olvasható: Benda J.: A kooperatív pedagógia szocial-
izációs sikerei és lehetőségei Magyarországon, ÚPSZ 2002/9–10.

** Ladányi J.–Csanádi G.: 1983. Szelekció az általános iskolában, 
Mag vető; Csákó M.–Gazsó F.–Liskó I.–Molnár P.: 1979. Közok-
tatási rendszer és társadalmi struktúra.

Jövedelem (100 Ft/fő) Lakásméret (m2/fő) Apa felsőfokú végzettségû. Anya felsőfokú végzettségû

Családi háttér

A hátrányos vagy az előnyös helyzetű gyerekek fejlődnek jobban?

Kontroll előnyösKísérleti hátrányosKontroll hátrányos Kísérleti előnyös
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szelídség
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A körzeti iskolájából mindenképpen el akartam hozni. Örültem, amikor megismerhettem a Humanisztikus 
Alapítványi Iskola célkitűzéseit, pedagógiai módszereit, amelyekkel messzemenően egyetértek. Szemben az áll-
ami iskolák „fasisztoid” és nem gyermekcentrikus módszereivel. Korábban gyűlölt iskolába járni, nem akart tan-
ulni, leszakadó gyermeknek indult. Ismerősök ajánlották a HKT-t. Egy éves munka eredménye, hogy a gyermek 
szeret suliba járni, délutánonként sem akar hazajönni, a tanulás jobban megy, nem görcsöl a teljesítményektől, 
a szabad és kötetlen légkörben javultak a teljesítményei.

K. K., Budapest

S Z Û L Ő I  V É L E M É N Y
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szorgalom

Mutasd mit tudsz!

A tanulmányi eredményesség változását itt csak 
egy* vizsgálati eszköz segítségével mutatjuk be. A szé-
les körben elfogadott IEA nemzetközi olvasásgyorsa-
sági tesztet alkalmaztuk az egyik legfontosabb alap-
képesség, az olvasásmegértés vizsgálatára, amely a 
transzfer hatását tekintve a legerősebb alapképes-
ségek egyike.**

A diagramm azt mutatja, hogy a 2 évvel korábbi 
saját eredményeikhez képest hány %-kal fejlődtek az 
egyes osztályok. A várakozásnak megfelelően a hátrán-
yos családi hátterû kontroll osztályba járó gyerme-
kek teljesítménye nőtt a legkisebb mértékben (7,6 
%). A kísérleti osztályok javulási mértéke azonban min-
den várakozást felülmúlva növekedett. Az előnyösebb 
elérte, a hátrányosabb jelentősen meghaladta 

(16,6%) a legjobb szocio-ökonómiai helyzetû kon-
troll osztály szövegértésének fejlődését! (13,7%)!

Orbán Józsefné 2002-ben HKT-tanfolyamot 
végzett, és a módszert alkalmazó 120 pedagó-
gus körében megkérdezte, hogy milyen előnyeit 
látják a programnak. Legtöbben a tanulmányi 
eredményességet emelték ki (89 szavazat). Az 
eredményesség igazolására sok nevelő jelezte, 
hogy a tanulók elnyerték az első helyezéseket 
az országos, megyei és házi versenyeken (ma-
tematika, rajz, sport, valamint az anyanyelv és 
irodalom tárgyban: vers, színjátszás, próza-, me-
semondó, helyesírás)

* Eredetileg a tanulmányi eredményeket és a matematikai képes-
ségeket is vizsgáltuk, ahol az eredmények hasonlóak. Terjedelmi 
okokból itt csak ezt közöljük.

** Az itemek egy rövid történetet tartalmaznak, amit 3 szó követ. 
Be kell karikázni azt, amelyik illeszkedik a történethez. A 40 item-

ből álló teszt kitöltéshez 20 perc áll rendelkezésre. A teszt a 
8–16 éves korosztály olvasási sebességének és szövegértésé-
nek vizsgálatára alkalmas. Az értékelésben a mennyiséget és a 
hibaszámot figyelembe véve képeztünk %-os mutatókat. Forrás:
Zsolnai, NYIK 1982.
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derű

Ki szeret iskolába járni?

Véleményünk szerint fontos, hogy az iskola meg-
teremtse annak a feltételeit, hogy a gyermekek jól 
érezzék ott magukat, és minél több sikerélményt él-
hessenek át.* Ez az élmény hosszabb távon befolyásol-
ja a tanulás várható eredményességét, befolyásolja a 
gyermekek életpályáját, sikerességét, perspektíváit. 

Az adatok szerint a kontrollcsoportok iskolához 
való viszonya, a társadalmi determinánsok szerint rom-
lott a várakozásnak megfelelően (vagyis a hátrányos 
helyzetûé erőteljesebben). Ezzel szemben a kísérle-
tieké javult! Vagyis két év elteltével jobban szerettek 
iskolába járni a gyermekek, mint előtte.

Az elemzés következő lépéseként a tulajdonság-
párokból faktorokat képeztünk.** Két faktorban tapasz-
taltunk szignifikáns változásokat: a „kellemetlen”*** és 
a „kielégítő”**** faktorban.

A program indítása előtt a két kísérleti osztály szá-
mára volt a legkellemetlenebb az iskola, szemben az 
előnyös helyzetû kontrollcsoporttal. Két év múlva a 
kísérleti csoportokban pozitív, a kontrollokban – kül-

önösen a hátrányos helyzetûben – negatív irányban 
történt változás. 

A vizsgálat eredményeként megállapíthatjuk, hogy a 
szociológiai vizsgálatokban kimutatott, az iskolákhoz való 
romló viszony csak a hagyományos tanítású iskolákra igaz, 
a HKTTM-programra annak az ellenkezője: kellemesebbnek 
és jobbnak találják az iskolát két év elteltével.

* Az Osgood féle 5 fokozatú attitûdskálát használtunk. A gyermekek 
14 tulajdonságpár (pl.: kellemes-kellemetlen, eredményes-ered-
ménytelen stb.) mentén értékelték az iskolát. Adatfeldolgozás: a 
szignifikáns (p<0,05) különbségeket mutató szópárok értékeit át-
lagoltuk és %-ban fejeztük ki. Forrás: Klein Sándor: A komplex ma-
tematika tanítási módszer pszichológiai hatásvizsgálata, Akadémia, 
Bp. 1980.

A csoportban biztonságban éreztük magunkat. 
Megtanultunk alkalmazkodni és tiszteletben tartani 
mások döntését. Ez a négy- öt gyermekből álló, hét 
kis csapat mindegyike olyan, mint egy család. Min-
denki mindenkinek segít, és a segítséget el is fogad-
juk. Új barátokat szereztünk. Számomra ezeket je-
lenti egy csoport. Bár jövőre ötödikesek leszünk és 
kettesével fogunk ülni, mégis szép emlék marad a 
csoportban ülés.

M. R., Pécs

G Y E R M E K V É L E M É N Y

** A faktorok az adott csoportra statisztikailag igazolható állításo-
kat tartalmaznak. Az átlag különbségek szignifikanciájának meg-
állapításához variancia-analízist használtunk.

*** Kellemetlen faktor: unalmas, rossz, eredménytelen, kellemetlen, 
nehéz

****Kielégítő faktor: változatos, igazságos, komoly, gyors
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szocializáció

A gyermekek társas kapcsolatain keresztül érvé-
nyesülnek a társadalmi hatások, amelyek az életpá-
lyát meghatározzák. A társas kapcsolatok megisme-
réséhez kézenfekvő a gyermekcsoportokhoz és a 
felnőttekhez való viszony vizsgálata. Két felnőtt refe-
renciacsoportnak van jelentősége a gyermekek éle-
tében: a szülőknek és az iskolaiak közül az osztály-
főnöknek. A gyermekek iskolához való viszonyának 
változása mellett szociometriai vizsgálattal mértük 
fel a társas integráció változásának mértékét. Emel-
lett fogalmazásaik tartalomelemzésével felmértük 
gondolkozásuk változásait, valamint – a 80-as évek-
ben egyedülálló, ma már a vállalatok életében széles 
körben ismert vizsgálati módszert alkalmazva – 360 
fokos visszajelzést készítettünk. Jellemezték önma-
gukat, egymást, a felnőtteket és a felnőttek is őket.

Beképzelt nyafka vagy játszótárs

A gyermekek egymás közötti viszonyainak és érték-
tartalmának megismeréséhez szociometriát és fogal-
mazásvizsgálatokat alkalmaztunk. A gyermekek tár-
sas integrációja szempontjából azt tekintjük hátrányos 
helyzetben lévőnek, aki a szociometriai ábrán hosz-
szabb idő (két év) távlatában ismételten magányos. 
Az évek előrehaladtával a magányosok integrálódása 
ugyanis egyre valószínûtlenebb. A csoportból való tar-
tós kiszorulás a gyermeket elindíthatja az aszociális 
viselkedés irányába. Megvizsgáltuk tehát a magányo-
sok helyzetét. Azt tapasztaltuk, hogy a kontroll osz-
tályokban 4–4 gyermek mindkét vizsgálati időpontban 
kapcsolat nélkül állt (10,3%; 16%). A kísérletiekben 
is volt 1–1 magányos gyermek, de csak az, aki később 
érkezett az osztályba. A többiek beilleszkedtek.  
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közösség

A számszerû mutatókban (kohéziós, kölcsönösségi 
index stb.) a kísérletiek felülmúlták a kontrollok ered-
ményeit. Vagyis a kísérleti osztályokban a magányo-
sok, az aszociális pályára taszítottak, kirekesztettek 
problémája megszünt.

A fogalmazások elemzése

Milyenek az osztálytársaim?

A gyermekek egymásról alkotott véleményét nézve 
bepillanthattunk az osztályokban mûködő értékrend-
be is. Elgondolásunk szerint a gyermekek fejlődése 
szempontjából nem mindegy, hogy együttmûködő 
társak vagy riválisok ülnek egymás mellett, hogy segí-
teni vagy legyőzni akarják-e egymást. 

A kontrollosztályokba járók ezt írják egymásról: 
„beképzelt”, „nem szeret iskolába járni”, „a lányok 
megjátszák magukat”, „sértődős”, „kárörvendő”, „irigy”, 
„némely teszi az eszét, némely hazudik”, „a fiúk meg
vannak bolondulva”, „a lányok nyafkák”, „kényesek”, 
„kiközösít” stb.)

 A kísérleti osztályok gyermekei ezt írják: „szeret 
játszani”; „a fiúk mozgékonyak, erősebbek”, „kicsit dur-
vák, de ez náluk természetes”; „jól eljátszunk együtt, 
fiúk-lányok”, „barátaimmal elbeszélgetünk”, „sokat sze-
retnek játszani, pedig a legtöbben jól tanulnak” stb.

A gyermekek által használt jelzők mindent elmonda-
nak. Fogalomhasználatuk mutatja, hogy a kontrollosz-
tályok hangulata teljesen más, mint a kísérletieké. Ott 
erős a legyőzés kényszere és a legyőzetéstől való féle-
lem, a kirekesztés, rivalizáció, vádaskodás. Emitt elfogadják 
egymást és megbecsülik a teljesítményt. Itt inkább tár-
sak, ott inkább ellenségek ülnek együtt.

Látható, hogy ha olyan társas kapcsolatokat alakí-
tunk ki a gyermekek között, amelyre a kölcsönös tá-
mogatás és segítségnyújtás a jellemző, a személyes 
eredmények javulása mellett az egész csoport ki-
egyensúlyozott fejlődésére számíthatunk. Az egyolda-
lú és meggondolatlan versenyeztetés viszont kevesek 
győzelme és fejlődése mellett a többség frusztrációját, 
kirekesztését, teljesítményromlását, a hangulat el-
durvulását vonja maga után.
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segítségnyújtás

Milyen szerepet játszik a gyermekek szocial-
izációjában a felnőttekhez való viszony? 

A gyermekek társadalmi beilleszkedéséhez fontos, 
hogy kiegyensúlyozott kapcsolat alakuljon ki a gyer-
mek és a felnőtt  között úgy a családban mint az isko-
lában (modellkövetés, azonosulás, szereptanulás stb.), 
bár e kapcsolatok meghatározói éppen a felnőttek.

A szociológiai kutatásokból kiindulva joggal gon-
dolhatnánk, hogy ezt is a szociológiai determinációk, 
a szülők iskolai végzettsége, a gyermekekre fordított 
ideje, és az anyagi-társadalmi helyzete határozza meg.  
Ebből következően a jó családi háttér pozitív hatást 
gyakorolna a kapcsolatra, a rosszabb háttér ellenke-
zőleg, a társadalmi integráció ellen hat.

Küzdelemből segítőkészség

A tanítók 20 tulajdonságpár mentén, 5 fokú ská-
lán értékelték tanulóikat (pl.: érdeklődő–érdektelen, 
barátságos–barátságtalan stb.). Két faktort emelünk 
ki a tulajdonságokból, a „jó tanulót”* és a „társast”**.

A szociológiai felmérések adatai szerint a jobb ta-
nulást a jó családi hátterű gyermekeknél kellene tapasz-
talnunk. Az eredmény azonban az, hogy ehelyett – a 
tanítók, a szülők véleményével egybehangzóan – csak 
a kísérleti osztályok fejlődtek két év alatt pozitív irányban.

So
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* okos, elmélyült, szorgalmas, érdeklődő stb.
** közösségi, segítőkész, vidám stb.

A kapcsolat minőségi felelőse: a pedagógia paradigma
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vidámság

A „társas” faktorban a két kísérleti és a hátrányos 
kontroll javul, a jó helyzetű kontrollosztály jelentősen 
romlik. Ez az eredmény érdekes következtetéseket 
sugalhat a kortárs szubkultúrák kialakulásának megin-
dulásáról, amelyre még később visszatérünk. 

Orbán Józsefné felmérése szerint (2002-ben 
120 HKTTM-tanfolyamot végzett, és a módszert 
alkalmazó pedagógus kérdezett meg) a nevelők 
a következő tulajdonságokban tapasztaltak 
jelentős fejlődést: együttműködés, tolerancia 
és alkalmazkodás, szorgalom és érdeklődés, 
véleményalkotás és kommunikáció, vidámság, 
önállóság, kreativitás.

D
un
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es
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Jobban szeretem, ha a csoporttársaim veszik ész-

re a hibáimat. Nem szeretem, ha a tanár javít ki.
B.J., tanuló 

G Y E R M E K V É L E M É N Y
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megbecsülés

Mindig ilyen gyermekre vágytam!

A kontrollcsoportok szülőinek véleménye a gyer-
mekek tanulásával kapcsolatban romlik (kevésbé 
szeret iskolába járni, kevesebbet olvas, tanul stb.). 

A kísérleti csoportok szülőinek véleménye pozitívan 
változik: a korábban nyugtalan, fegyelmezetlen gyermekek 
jobban szeretnek tanulni, iskolába járni és kötelesség-
tudóbbak, kiegyensúlyozottabbak és kezelhetőbbekké 
váltak.

Az együttműködés jellegzetes megynyilvánulása, amikor egymásnak tesznek szívességet a gyermekek

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y

A kiscsoportos oktatás jótékony hatása 
véleményem szerint ott érvényesül, hogy 
tisztelik egymást a gyermekek. Nincsenek 
ellenségeskedések, kiközösítések, hiszen a 
négy év folyamán szinte mindenki mindenkiv-
el együtt dolgozott, és ez összekovácsolta, 
igazi közösséggé formálta őket. Rendszeres 
beszélgetésekkel, szereplésekkel és dráma-
játékokkal feloldották gyermekeinkben a 
gátlásokat, félelmet és lámpalázat.

 dr. F. Gy., Keszthely, 2002

B
ud

ap
es

t



90 

HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

az esélyegyenlőség pedagógiája

Jó, hogy ti vagytok a szüleim!

Milyennek látod a felnőtteket? címen írtak fogalma-
zásokat a gyermekek. A fogalmazásokat tartalom-
elemzéssel dolgoztuk föl.* A két kontrollosztály az el-
ső felmérésen igen pozitívan vélekedett a felnőttekről 
(70–30%). Ez a kép két év alatt kiegyenlítődött 
(50–50%), kevésbé tapasztalják őket megértőnek, 
kedvesnek, jónak stb. A kísérleti osztályok gyerme-
keinek felnőtt képe a kísérlet után lett kedvezőbb, 
vagyis jobban megtalálták a hangot a felnőttekkel 
(jónak, segítőkésznek, gondoskodónak látják őket).

Mindhárom elemzés egyöntetűen azt mutatja, hogy a 
szociológiai vizsgálatoktól eltérően nem csak a családi hát-
tér határozza meg a gyermekek és a felnőttek kapcsolatát. 

A program igen erősen tudta ezt a területet is be-
folyásolni. A sikeresség oka az lehet, hogy a folyama-
tos kooperáció olyan társas kompetenciákat fejleszt 
ki, amely transzferálódik az iskolán és a kortársakon 
kívüli kapcsolatokra is. Ennek gyakorlása pedig a felnőt-
tekkel való kölcsönös megértésben, vagyis a felnőttek 
szándékainak pontosabb fölmérésében, ezáltal a ny-
itottabb és eredményesebb társadalmi kapcsolatok 
kialakításában is megjelenik.

Elmélyült, okos, kiegyensúlyozott

A hátrányos helyzetű kontrollcsoportban a gyer-
mekek igen kedvező önjellemzése negatív irányban 
változik. Az előnyös kontrollosztályban a kedvező ön-
kép a sikeresség és életvidámság faktorokban javult.

A kísérleti osztályokban a korábban kedvezőtlenebb 
önkép javult a kiegyensúlyozottság, elmélyültség, 
okosság tulajdonságokban, és mindhárom faktorban 
(sikeresség és életvidámság, szelídség).

* A felnőttekről írt fogalmazások szavait pozitív – negatív kategóriák-
ba soroltuk. Pl.: pozitív: segít, kedves, jó, megértő, okos, ügyes stb. 
Negatív: szigorú, nem aranyos, mérges, ver, mással foglalkozik stb. 
Huber,G.L.: 1989. Zur Erhebung und Auswertung qualitativer Da-
ten, Berichte aus dem Arbeitsbereich Pädegogische Psychologie, 24.
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természetesség
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demokrácia

A reprezentatív szociológiai vizsgálatok szerint a gyer-
mekek családi háttere meghatározza iskolai előme-
netelüket és a társas kapcsolataikat. Ezen belül az elő-
nyös helyzetet előnyösebbé, a hátrányost hátrányosabbá 
teszi. Saját kutatásunk alapján ez valóban igaz, de csak 
a hagyományos pedagógiák alkalmazása esetén.

Mi történik a folyamat mélyén?

Az előnyös társadalmi helyzetű gyermekek 
lelki egyensúlyáról a család gondoskodik, segít feldol-
gozni, megérteni az iskolában megtapasztalt frusztrá-
ciók tömegét, és támaszt, védelmet nyújt számukra. 
Mivel az iskolában személyes igényeiket kevéssé tud-
ják érvényesíteni, ezért egyre inkább eltávolodnak 
annak értékrendjétől. Ezt minden vizsgálat alátámaszt-
ja. A felnőttek is egyre kevesebbet törődnek velük. 
Egymás között az erősek társaikkal szemben érvénye-
sítik érdekeiket, gyakori a torzsalkodás, a gúny, a le-
nézés, a kirekesztés, az előítélet, a fizikai erőszak.

A hátrányos helyzetű gyermekek helyzete sokkal 
nehezebb. Növekvő kellemetlenséget és kudarcok tö-
megét élik át az iskolában. Énképük romlik. Bizton-
ságigényüket, integritásuk fönntartását az iskola folya-

matosan veszélyezteti. A szülők velük még kevésbé 
törődnek, ezért mindezek elviseléséhez menekülési 
útnak kizárólag a kortárscsoportokon belüli szubkul-
túrák kialakítása, a kollektív teljesítmény visszatartása 
és az értéktagadás kínálkozik. Közösségi élményben 
nagyon kevesen részesülnek. Kapcsolataikban ritkán 
vagy sosem élnek meg  intimitást. Támaszt, partnert, 
együtt gondolkodó társat alig találnak, hiszen  a ha-
gyományos pedagógia az ilyen típusú kapcsolatokat 
tudatosan leépíti vagy kiszorítja falai közül. Ezért – ha 
a családban sem kapnak mintát és impulzusokat eb-
ben az irányban – már 7-8 évesen megindul a sokak 
által ismert „elidegenedési”, elmagányosodási folyamat, 
melynek végén megtaláljuk a szingliséget, a népességfo-
gyást és a népegészségügyi problémák jó néhány ismert ve-
tületét. Ez a helyzet válik a függőségek és devianciák 
melegágyává (drog, cigaretta, alkohol stb.).

A kísérleti osztályokban azonban más folyamatok 
érvényesülnek. A gyermekek – a családi háttértől füg-
getlenül – jobban szeretnek iskolába járni és eredmé-
nyesebben tanulnak. Társas kapcsolataik, minden 
irányban, bizonyíthatóan fejlődnek. Énképük javul. Érték-
rendjük a tolerancia, az elfogadás és a szeretet irányába 
változik.

A program alkalmas arra, hogy erősítse az is-
kolával, a felnőttekkel, a társakkal szembeni bi-
zalmat. Eredményes szervezetet, szemléletet, 
módszereket és eljárásokat kínál, az eltérő sze-
mélyiségek eltérő irányú fejlődési szükségletei-
nek a hagyományosnál nagyobb mértékű kielé-
gítésére, miközben javítja a teljesítményeket is. 

A vizsgálatok alátámasztják, hogy a társas kapcso-
latok intenzív fejlesztése gyökeresen átalakítja a neve-
lési folyamatot, és javítja a tanulmányi eredményes-
séget.

Az iskolák szervezeti kultúrájának átalakítása 
a HKTTM-programmal tehát a nevelési és az ok-
tatási célkitűzések elérésének és az esélyegyen-
lőtlenség csökkentésének bevált és járható útja.

Esélyegyenlőség fehéren, feketén

Segít legyőzni a „nem tudom, nem értem”  félel-
mét, hiszen mindig akad egy csoporttárs, aki elma-
gyarázza a feladatot. S az egyikük gondolata tovább-
viszi a többiekét is. A másság megtapasztalása to-
leranciára is nevel, s a gyermek apránként meg-
tanulja tisztelni a társait. Felismeri erényeiket és 
hibáikat a közös munka során, s a csapatban uralko-
dó demokratikus szellem lehetővé teszi ezeknek a 
megfogalmazását is. Így lassan kikristályosodnak 
azok az értékek, amelyek mindenki számára köve-
tendőek lesznek. Ezeket ők maguk fogalmazhatják 
meg, s tűzhetik célul maguk elé.

Varga Ágota, Pécs

S Z Ü L Ő I  V É L E M É N Y
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öngerjesztő folyamat

Az iskolák szervezetfejlesztésének, nevelési 
kultúrájának a „humanizálása” mind az oktatási 
rendszer átalakításának, mind a hosszú távú nem-
zetpolitikai feladatok sikeres végigvitelének az 
egyik kitörési pontja. Húsz-huszonöt év távlatában, 
más társadalompolitikai tényezővel együttesen, töme-
ges méretekben hozhatja meg a várt eredményeket. 

Föl kell szabadítani a gyermekeket, a fiatalokat és a
pedagógusokat a fölösleges stressz és az értelmetlen 
szabályok betartatásának a kényszere alól! Emberi ar-
cúvá kell tenni az iskolák szervezetét, hogy képesek le-
gyenek a társas kapcsolatok és a közösségek kiépítésé-
re és ápolására! Meg kell tanítani a pedagógusok jelen-
tős részét arra, hogyan lehet örömöt vinni a tanulási 
folyamatba, és egyidejűleg növelni annak hatékonysá-
gát.

Egy előre tekintő kormányprogram keretében 
legalább az általános iskolák alsó évfolyamait kel-
lene szemléletileg, módszertanilag, taneszközök-
kel és továbbképzési programokkal abba az iránya 
terelni, hogy az egészséges emberi kapcsolatok 
kialakítása, a proszociális viselkedés támogatása 
túlsúlyba kerülhessen a ma általános megszégye-
nítéssel, bűnbakképzéssel, versenyeztetéssel és ag-
resszióval, valamint az értelmetlen teljesítmények 
hajszolásának bevett szokásrendszerével szemben.

Ez kitörési lehetőség mind az oktatási rendszer 
számára (a szocializációs deficit korrekciója és a tanu-
lási teljesítmények növelése érdekében), mind a né-
pességnövekedés hosszú távú meglapozására. Ilyen 
szellemiséggel oldhatók meg a nevelésügy több évtized-
re visszanyúló problémái, szüntethetôk meg az iskola 
funkciózavarai és változtathatók meg (a zsigerekben) 
népünk önsorsrontó mentalitásának mélystruktúrái.

Munkacsoportunk 25 évig dolgozott egy lehetséges 
megoldáson, amely az iskoláskorú népesség lelki-men-
tális rehabilitációjának lehetne az egyik programja. Adott 
a lehetőség az együttműködésre és a gyermekek 
tiszteletére építő sikeres nevelési módszerek és 

eljárások országos elterjesztésére a közoktatásban. 
Ezt a Humanisztikus Iskolaprogram (HKTTM ) alapján, 
sok száz kiváló munkatársam fáradhatatlan te-
vékenységével több ezer gyermek megtapasztalhatta 
már. Az osztályainkban tanuló gyermekek szeretnek is-
kolába járni és tanulni. Érzelmileg gazdag, nyílt, őszinte, 
kiegyensúlyozott emberekké váltak. Segítik egymást és 
konfliktusaikat képesek egymás előnyére megoldani.
Bebizonyosodott, hogy a társas tanulási folyamat 
kikényszeríti a pozitív gondolkozás, attitűd és 
magatartás kialakulását, ami országunkban alap-
vetően hiányzik.

Egy gyarapodó nemzet nevelése

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

A kísérlet jelentőségét elsősorban abban az ér-
tékben látom, amiben egyesíthető a teljesítmény és 
a kooperáció. Egyesíthetők azok a teljesítmények, 
amikre az európai pedagógia nagyon régóta törek-
szik. A kognitív kompetenciák elérésére, tudásra, 
ismeretszerzésre és olyan teljesítményorientációra, 
ami az európai kultúra alapjainak az elsajátítását 
tenné lehetővé. Ez az évszázadok során egyre 
inkább úgy alakult, hogy elérésükhöz individualisztikus 
eszközöket használtak a pedagógusok, miközben 
nem magánoktatást végeztek, hanem osztályokat 
tanítanak. Az iskolai osztályban individualisztikus 
motivációk, ellenőrzések dominálnak. Ezt próbálja 
a kísérlet is áttörni azzal, hogy egyesíti a teljesít-
ményorientációt, a szociális kreativitás, kooperáció, 
társas élmény, együttes élmény, együttes feladat 
meghatározás és döntések sorozatával. Én ezt rend-
kívül fontosnak tartom. Nem merném azt mondani, 
hogy ez az egyetlen üdvözítő pedagógia, de hogy ez 
egy nagyon fontos pedagógiai újítás, arról meg va-
gyok győződve. Minden nagyrabecsülésem ezé a kí-
sérleté, támogatandónak tartom, és örülnék, ha mi-
nél jobban elterjedne Magyarországon és másutt. 

Dr. Somlai Péter, szociológus
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katarzis

A HKTTM-program kiállta mind a szakmai megmé-
retés, mind a gyakorlat, mind az idő próbáját. „Miért 
nem terjedt el mégis futótűzként a magyar iskola-
rendszerben, ha más országokban a kooperatív tanu-
lás programjáról ez elmondható?” – kérdezheti jogo-
san az érdeklődő?

Nem egyszerű a válasz. Mérei Ferenc írta meg a 
negyvenes évek közepén, hogy az iskolák könnyen 
fogadnak be egy új tankönyvet, tantárgyat, vagy egy 
új órarendet. A legnehezebben a módszerek és atti-
tűdök változnak, mert azok ezer szállal kötődnek az 
adminisztratív vezetéshez, a fennálló rendhez, a peda-
gógus képzéséhez és az iskolarendszer egész verti-
kumához. Ezeken változtatni csak komplex stratégiák-
kal lehetséges. A komplex stratégiákat pedig felülről 
irányítják Magyarországon.

A rendszerváltozás utáni iskolapolitika – kormá-
nyoktól függetlenül – nem támogatta, nem támogat-
ja az ilyen irányú óriási társadalmi igény realizálását.

So
ly
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ár
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Ha az iskolarendszer nem teszi lehetővé, hogy a 
gyermeknek legalább hat évvel később lehetősége 
adódjon a közösségi élethez való tartozás lehetőségét 
megtapasztalni, amely által elindulhatnak benne az 
olyan pozitív érzelmek, amelyek a társadalmi 
beilleszkedésben döntő szerepet játszanak, akkor 
szegényebb lesz az ember.

A társadalomban megfigyelt érzelmi elszegénye-
dés következménye a drog, a bűnözés, a különböző 
devianciák megjelenése, amit nem lehet másképpen 
befolyásolni, csak úgy, hogy ha a fiziológiai, pszicho-
lógiai alapokat is érintő nevelési körülményeket gyö-
keresen megváltoztatjuk. Erre alkalmas a HKTTM -
program. 

Dr. Sziklai László, pszichológus
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rendszerépítés

„Emberi kapcsolatainkon keresztül vagyunk képesek 
világunk valódi megértésére”

(Peter Senge)

Voltaképpen mi is a célja az iskolai vagy az iskolán 
kívüli nevelésnek? 

Az, hogy a gyerekek felvértezve minden szükséges 
készséggel, ismerettel és attitűdökkel, a lehető legko-
rábban képesek legyenek önállóan tanulni, cselekedni, 
hogy eredményesen beilleszkedve a társadalmi kör-
nyezetükbe, sikeresebbé tegyék saját közösségüket. 
Ez a folyamat a HKT-modellt alkalmazva, több lépcső-
ben, jelentős időmegtakarítással elérhetô.

Nincs szükség a régi értelemben vett tanításra, 
motiválásra, differenciálásra, osztályzásra stb. mint a 
hagyományos pedagógia oszlopfőire. Ehelyett a gyer-
mekek egyéni és csoportos tanterveken közösen, 
egymást tanítva tanulnak. Közös célkitűzéssel, üte-
mezéssel, értékeléssel és eredményekkel. A peda-
gógusok szervezik a tanulásukat, tréningezik őket az 
egyre komplexebb csoportos és önálló feladatvég-
zésre. Ötödik-hatodik évtől a pedagógusok – elsajá-
títva a legkorszerűbb menedzsmentismereteket – egy-
re inkább új szerepbe helyezkednek. Facilitálják a tár-
sas folyamatokat, mentorálják, támogatják a gyermekek 
egyéni-társas fejlődését, míg ők kutatásaikat, termé-
keiket, eredményeiket konferenciaszerűen egymás szá-
mára megtanítják. A fiatalok ma 18 éves korig elsa-
játított „érettségi” tananyag tanulását 2-3 évvel koráb-

ban befejezhetik, és nagyobb kihívások után nézve 
– már tanulóként – részt vesznek az innovációs szel-
lemi műhelyek (egyetemek vagy vállalatok) alkotó 
munkájában, friss, dinamikus és  kooperatív gondol-
kodásukkal megtermékenyítve a szervezetek intelli-
gens termékeinek fejlesztését.

A kimagasló „tanulmányi” eredmények mellett más 
területeken is folyamatosan alkotnak. Részt vesznek a 
helyi társadalmak életében, az idősgondozásban, a 
környezetvédelemben, a kulturális életben stb. Sokfé-
le művészeti ágban, tudományterületen a megújulás, 
az innováció motorjává válnak.

A tanulás forradalmi modelljében mindenki tanár 
és diák egy személyben. Mindkét fél: a tanár és a diák 
egyaránt rendelkezik olyan tudással, erőforrásokkal 
és eszközökkel, amelyek nélkülözhetetlenek a folya-
mat hatékony levezetésében, ezért a kölcsönös part-
nerségre törekszenek. Valódi csapatmunka folyik. 
Az iskolák örömforrást jelentenek a pedagógusok, a 
gyermekek és a szülők számára. A tanulás élmények-
kel és tapasztalatokkal bőséges folyamat, amelyben 
minden résztvevő folyamatosan fejlődik, és egyre gaz-
dagabbá válik tudásában, személyiségében, kapcsola-
taiban. Teljes erőbedobással tanul, alkot, épít mindenki. 
Az együttműködés, egymás támogatása és a közösen 
szabályozott korrekt versengés a résztvevőket egyre 
nagyobb és nagyobb teljesítményekre sarkallja.

A hátrányos helyzetű tanulók „integrálódásának” 
nehezebb része az első 4-5 évben befejeződik. Ehhez 
a legtöbb támaszt személyes biztonságélményük meg-
teremtése és a folyamat örömteli, élvezetes esemény-
sorrá alakítása adja. Az intimitás, a szeretet és a biza-
lom működteti az eredményes társas kapcsolatokat. 
Az informális szervezet (szimpátia csoport) megerő-

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

Vajon nem lehet-e a humanisztikus kooperatív al-
ternatíva rendszerszerűségét egyszerűen úgy fölfog-
ni, hogy ez az alternatíva része a magyar közoktatás 
rendszerének? Ebből az a konzekvencia is levonható, 
hogy az oktatáspolitikának számon kell tartani.

Dr. Csoma Gyula, oktatáskutató

Elképzelem a jövő iskoláit

* Keszthelyi iskolánk B osztályos tanulója 2006-ban elsô helyezett 
lett az országos matemetika versenyen, megelôzve a híres válo-
gatott gyerekekkel dolgozó budapesti iskolákat, és hasonló 
eredményekrôl (országos színjátszó fesztivál, rajzverseny, fizika, 
biológia stb.) hosszú listát vezetünk évek óta.
** G. Dryden–dr J. Vos: A tanulás forradalma, Bagolyvár, 2004.
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tudásgazdaság

sítése elsöprő erővel növeli meg az ember társas 
„működésének” hatékonyságát. Ezért itt a kényszerítés 
és a hatalmi eszközök helyett a támogatás, segítség-
nyújtás, megengedés, terelgetés, környezetalakítás 
játszanak szerepet. A közösen alkotott szabályrend-
szerek és a korábban bemutatott folyamatok segítsé-
gével az integráció – ha lassú folyamat is – de ered-
ményes. Az együttműködésre építő módszertan és 
gyakorlat mindenki számára biztosítja a képességei-
nek megfelelő szerepeket. A gyermekek hamar el-
jutnak a gyors, hatékony és korszerű ismeretszerzés 
örömeihez.

Az iskolák „gondolkodó, tanuló szervezetekké” 
alakulnak át, amely kereteket és erőforrásokat bizto-
sít az önreflexióra, a fejlődési potenciáljának további
növelésére, a konfliktusok feldolgozására és az új
gyakorlatok kialakítására.

A gondolkodó, tanuló szervezet nem azonos egy 

gondolkodó, intelligens vezetővel. A gondolkodó szer-
vezetben ún. „gyakorlati közösségek” (Communities 
of Practice) jönnek létre, ahol mindenki tiszteletben 
tartja az etikai értékeket, a belső működési szabály-
rendszereket, az iskola összes érintettjének igényeit és 
szükségleteit. 

Ezáltal válik tudásforrássá és járul hozzá az egyéni 
mellett a kollektív intelligencia kifejlesztéséhez is. A 
kollektív intelligencia valójában a természetes élet-
közösségekben maradéktalanul megnyilvánul, amely 
megfelelő szabályrendszerek alapján működik, és ez 
biztosítja a fajok túlélését. A kollektív intelligencia az 

A kollektív intelligencia kifejlesztésének szintjei és megnyilvánulási formái

IV.
Gyakorlati

közösség építése, közös
alkotó folyamatok beindítása: 

A kollektív intelligencia fejlesztése

III.
Közös jövőkép, célok, 

értékek, stratégiák kidolgozása

II.
Játék, beszélgetés, közös élmények 

és tapasztalatok, szabálytanulás

I.
„Érezzük jól egymást” 

(buli, közös kajálás, kirándulás stb)

* Csákó mihály interjúja Pór Györggyel,
Tudattágítás csúcstechnológiával, Számítástechnika, 1999. április, 
Georg Poór: blog of Collective Intelligence http://www.community-
intelligence.com/blogs/public/; Quest for Collective Intelligence:
http://www.vision-nest.com/cbw/quest.html; Liberating the 
Innovation Value of Communites of Practice http://www.
community-inteligence.com/resources.html
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kollektív intelligencia

élőlények csoportjainak képességrendszere, nem a 
tagjaié. Alacsony szinten megjelenik a hatalmi, autoriter 
szervezetekben is, de kiteljesedése és erőforrássá, 
értékteremtő tényezővé válása csak a kooperatív szer-
vezetekre jellemző.

A kollektív intelligencia olyan erőforrásokat moz-
gósít, mint a hagyományteremtés, a tisztelet, a meg-
becsülés, a közös tervezés, a koordináció, a stratégia-
alkotás, az intelligens tudástermékek, a minőségelv 
megjelenése a szervezetekben, amelyek a közösség 
minden tagjának személyes fejlődését és sikerét tá-
mogatják. 

Az alkotó folyamat fő iránya a személyes értékeken 
és motivációkon alapuló társas megoldások megtalá-
lása, amely nem csak távoli, a jövőben megfogalma-
zott célokat, hanem a jelen élő valóságának a szükség-
leteit, energiáit is szolgálja. Az egymás erősségeinek 
feltárása, a magasabb minőségű belső késztetések 
és szükségletek szolgálata és fölhasználása a közös 
csoportsiker érdekében minden résztvevő (tanár és 
diák) közvetlen személyes érdeke, ezért aktívan részt 
vesznek a kialakításában, és felelősséget vállalnak a fo-
lyamatért. Megerősödnek azok a képességek, ame-
lyek a párbeszédekben való tanulást teszik lehetővé, 
és amely a valóság folyamatos újra alkotását, a terem-
tés közvetlen megélését és megértésének élményét 
biztosítják a résztvevőknek.

Ennek egyik legfontosabb képességcsoportja a dia-
lógusra való képesség kifejlesztése.* A dialógus a né-
zetek áramlását, megismerését, az igazság keresését, 
az önmegvalósítást, a csapatmunkára törekvést jelen-
tik; szemben a vitával, a diszkusszióval, amely inkább 
a nézetek ütköztetéséről, az „igazam” kereséséről, 
az önérvényesítésről és a győzelemről szól.

A gondolkodó, tanuló szervezet tehát az „alkotó pol-
gár” mozgásterét biztosítja, a dialógusképesség és a kol-
lektív intelligencia kifejlesztése által. Szakít a történelmi 
korokon átívelő hatalomközpontú, agresszíven elnyomó 
működési modellel és a pozíciók, s a hierarchia szolgá-
lata helyébe az alkotó ember szolgálatát állítja. Az into-

leráns, faji, kulturális, gazdasági elnyomás helyébe az új 
tudományos paradigma által elfogadott partneri együtt-
működés eszméjét helyezi.

A „zabolátlan erőszak” kultúrája (Erich Fromm) 
felcserélhető a bizalom és alkotás kultúrájával, ahogy 
erre számtalan példa van a jelentős sikereket elért 
tudományos iskolák és szervezetek között.

Ma még ez csak álomnak tűnik azok számára, akik 
nem tapasztalhatták meg e folyamat valóságos sors-
fordító erejét. Ez a HKTTM-s osztályok egy részében 
azonban már ma is megélhető.

A jövő iskoláiban a szervezet működésének másik 
alapja – a bizalomra és párbeszédre épülő társas kap-
csolatok mellett – a digitális információs rendszerek 
használata. Ma már az interneten több és frissebb tu-
dás érhető el, mint bármelyik tankönyvben. Az élen 
járó országokban a tanulás szerves részévé vált a szá-
mítógép-használat. Ez azonban csak akkor válik kö-
zösségi és szervezeti erőforrássá, ha érett és egész-
séges személyiségek kezébe kerül. A kapcsolódásra, 
párbeszédre való képesség kifejlesztése mellett a di-
gitális eszközrendszer válik a másik erőforrássá a gyer-
mekek és az iskolák kezében, amely országunk ver-
senyképességét a nemzetközi környezetben meg-
sokszorozhatja. „Az a nemzet, amely a digitális 
kommunikáció robbanásszerű fejlődést elsőként 
kihasználja, és összeköti az új tanulási technikákkal, 
világelső lehet az oktatás terén”.

S Z A K É R T Ő I  V É L E M É N Y

Fontosnak tartom a képzési rendszer átalakí-
tását, az oktatás jelenlegi szerkezete ugyanis fé-
nyévekre van a gazdasági igényektől. Ma már nem 
elég egy szakmára kiképezni valakit, sokkal inkább 
arról kell gondoskodni, hogy egész életpályáján ru-
galmasan tudjon alkalmazkodni a folyamatosan vál-
tozó gazdasági igényekhez.

Járai Zsigmond, az MNB elnöke

* P.M. Senge: Az ötödik alapelv, HVG, 1998.
** László Ervin – Stanislav Grof – Peter Russell: A tudat forradal-
ma, Új paradigma kiadó,1999
*** Gordon Dryden – dr. Jeanette Vos: A tanulás forradalma, 
Bagolyvár, 2004



HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

A projektkönyv (füzetsorozat) a pedagógiai mun-
kát közvetlenül és hatékonyan támogatja az általános 
iskolák 1-6 évfolyamán. A füzetsorozat hiánypótlás 
Magyarországon. Olyan modern pedagógiai techni-
kák és módszerek meghonosítását teszi lehetővé, 
amelyek a nevelőmunka eredményességét megtöbb-
szörözik.

A segédanyag lehetővé teszi bizonyos tananyag-
részek részletekben is megtervezett feldolgozását, 
és az azonnali alkalmazást. Kézikönyvszerűen hasz-
nálható, gyakorlatias, rugalmasan alakítható és sok-
féle összetételű osztályhoz illeszthető. 

Kinek ajánljuk? 
A Nagy Projektkönyvet mindazoknak a pedagógu-
soknak ajánljuk, akik szeretnének korszerű eszközök-
kel és módszerekkel tanítani.

Felépítése, forrásai, illeszkedése a tantervekhez 

A projektkönyv tematikája a Humanisztikus Koope-
ratív Tanulás™ (HKT) tantervére épül, amelynek 1-4. 
évfolyamos része államilag elfogadott, átfogó, komp-
lex kerettanterv.

A projektek – más tantervek használata esetén 
– több évfolyamban is alkalmazhatók egyes ismeret-
részek bevezetéséhez, gyakorlásához, elmélyítéséhez, 
kapcsolódási pontok kialakításához, ellenőrzéshez.

Módszertani kiegészítő segédanyagként illeszke-
dik a forgalomban levő tankönyvekhez, de átfogó in-
terdiszciplináris megközelítésben. Igazodik a hetes 
rendszerű tanítási rendhez, 1-1 projekt általában 1 
hétre alkalmazható tanítás- és tanulás módszertani 
segédanyagokat foglal magába.

A projektek tartalmazzák a konkrét pedagógiai 
célokat (tudás és nevelés), a ráfordítandó időtartamot, 
a szervezéssel kapcsolatos előkészületeket és megol-
dásokat, az ajánlott szakirodalmat, a tevékenységet, a 

várható eredményeket, a szükséges eszközöket és fel-
tételeket, feldolgozásra ajánlott szöveget, feladatokat.

Szerkezete
Az alapcsomag a mappából, a módszertani útmuta-
tókból és a projektleírásokból áll.

A projektek füzetsorozatban lesznek, – ötös csoma-
gokban – megrendelhetők. A mappában egymástól 
elválasztva fűzhetők le, könnyen kezelhető formában. 

Várható eredmények
A pedagógusok sikeressége, elégedettsége növekszik. 
Az eddig kezelhetetlennek tűnő gyermekek megsze-
lídülhetnek, a nehéz és konfliktusos helyzetek meg-
oldódhatnak. A nevelési folyamat hatékonysága mind 
az oktatás mind a nevelés tekintetében javul, a gyer-
mekek motiváltsága, tanulóképessége és hajlandó-
sága növekszik. Javulhat a szülőkkel való kapcsolat. 
A feszültségek, a tanító-diák szembenállás oldódhat, 
vagy megszűnhet. A gyerekek egymás közötti ag-
ressziója csökken. A környezet károsítása (falfirkák,
rombolás, törés stb.) csökken vagy megszűnik. Öröm-
telivé, együttműködésessé válik a légkör.

A szülők azt fogják tapasztalni, hogy a gyerekek 
nem csak vitákról, veszekedésekről, frusztrációkról 
számolnak be esténként, hanem arról is, hogy milyen 
kellemes élményekben volt részük az iskolában. Gyer-
mekeiken pozitív változásokat észlelhetnek (nyitot-
tabb, együttműködőbb, segítőkészebb, kiegyensúlyo-
zottabb viselkedés stb.) A gyermekek kevesebb szo-
rongást, egészségkárosodást, stresszt élnek át. 
Javulnak a tanulmányi eredmények, nagyobb bizton-
ságban érzik magukat az iskolában, szívesebben fog-
nak oda járni. Elmúlnak a sok helyütt tapasztalt „gyo-
mor- és fejfájós” reggelek, sírógörcsök, huzavonák. 
A kapcsolatok harmonikusabbá, empatikusabbá, 
toleránsabbá válnak. A kirekesztett gyermekek szá-
ma csökken, akár nullára.

Csirmaz Mátyás

Nagy Projektkönyv
(dr. Benda József közreműködésével)
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A projekt

Hegedűs Gábor és munkatársai szerint a projektokta-
tás egy tanulási, tanítási stratégia, a tanulók által el-
fogadott, vagy kiválasztott probléma, téma feldolgo-
zására,
• Egyénileg vagy csoportban történik, megszüntet-
ve, feloldva a hagyományos osztály- és tanóra kere-
teket; végeredmény minden esetben egy bemutat-
ható szellemi vagy anyagi alkotás, produktum,
• és az alábbi jól elkülöníthető szakaszokból áll:

– témaválasztás
– tervkészítés (célok és feladatok megfogalmazása)
– szervezés
– adatgyűjtés
– a téma feldolgozása
– a produktum összeállítása, bemutatható

formában
– a projekt értékelése, korrigálás
– a produktum bemutatása, nyilvánossá tétele
– a projekt lezárását követő tevékenységek
(Hegedűs Gábor, 2002)

Projekttípusok

A projekteket – sokféleségük miatt – különbözőkép-
pen szokták csoportosítani.
Megkülönböztethetünk:
1. A projekt célterülete szerinti projekttípusokat: Ilye-

nek lehetnek a technikai, művészeti, a környezeti ne-
velési, gazdaságismereti projektek, a kutatási pro-
jektek, s mindezek vegyes típusai. Az általános is-
kolában a különböző tantárgyakat, 
tantárgycsoportokat megjelenítő projektek (pl. re-
álprojekt, humán- projekt, vagy ezek vegyes 
változatai). Alsó tagozaton az „egy- két-tanítós” 
rendszer lehetővé teszi a komplex vegyes projek-
tek megvalósítását.

2. A projekt tartalma szerinti projekttípust

3. Színhely szerinti projekttípust
4. Résztvevő tanulók létszáma szerinti projekttípust
5. A projekt időstruktúrája szerinti projekttípust

A projektpedagógia történetéről

Ókori, középkori pedagógiai témájú olvasmányaink-
ban több helyen fel-feltűnik olyan tanulási tevékeny-
ség leírása, amelyről felismerhetjük a projektpeda-
gógia gyökereit.

A projekt-módszer leírása a XVIII. századra nyú-
lik vissza. A Párizsi Építészeti Akadémián projektnek 
nevezték a nagyobb építési vállalkozások azon részle-
teit, amelyeket a diákok önálló kidolgozásra kaptak 
meg.

A XIX. sz. közepén az Egyesült Államokban az 
építészeti és mérnöki főiskolákon jelenik meg e mód-
szer, később átterjed az általánosan képző iskolákra 
és a szakiskolákra az ipari, mezőgazdasági és művé-
szeti tárgyakban.

A projektoktatás történelmi gyökerei éppúgy fel-
fedezhetők Németországban, mint Amerikában.

A XX. század fordulóján kibontakozó reformpedagó-
gia bírálta a hagyományos iskolákat. E bírálat két erő-
teljes törekvésben, a pragmatizmus nevelésfelfogásá-
ban és a gyermektanulmányi mozgalomban jelentkezett.

A projektmódszert John Dewey alkalmazta először 
chicagói kísérleti iskolájában (1896), majd követője, 
Kilpatrick írta le a módszer elvi alapjait és a gyakor-
lati alkalmazás módjait 1918-ban megjelent, „The pro-
ject method” című könyvében.

A szó jelentése:
A „projectum” latin szó, tervet, tervezetet, javaslatot 
jelent.
A „projektív” kifejezés jelentése vetítés, (kivetítés).
Projektál: tervez, javasol, előre vetít szavak ill. kife-
jezés szinonimájaként szokták használni.

A projektpedagógiáról dióhéjban
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A HKTTM  egy rugalmas és erőszakmentes szervezeti 
kultúra és személyiségépítő pedagógiai technológia, amely 
alkalmazkodni tud az eltérő társadalmi hátterű sze-
mélyek eltérő igényeihez. Nem tanításról, hanem tanu-
lási folyamatról, illetve tanulásszervezésről beszélünk.

Ennek rendeljük alá a technológiai folyamatot: a 
tanár-diák viszonyt, az iskolai tananyagot, az érték-
rendszert, a társas kapcsolatokat, az iskola fejlődő, 
mozgásban lévő szervezetét, vezetési módszereit, az 
idő- és térbeosztást és a továbbképzéseket. Az így ki-
alakított képességek nem csak a tantárgyi tudásban 
jelentkeznek (bár azok sem hanyagolhatók el), hanem 
a gyerekek érzelmi, szociális, akarati, indulati életében, 
vagyis a komplex személyiségben.

A gyermekbarát kultúra csökkenti a gyerekek ki-
szolgáltatottságát, kevesebb megalázó helyzetet és 
több együttműködést tartogat számukra. A program 
a hagyományos módszereknél nagyobb figyelmet for-
dít a gyerekek szocializációjára. A szociális kompeten-
ciák fejlesztéséhez felhasználja a csoportdinamika tör-
vényszerűségeit; egyensúlyba hozza az együttműködés 
és a versengés folyamatait. A tantárgyi ismeretek mel-
lett a proszociális viselkedés kompetenciáinak fejlesz-
tését is tartalmazza. A tanítás helyett a (tapasztalati) 

tanulásra kerül a hangsúly. A tudás forrása nem csak a 
tanító és a tankönyv, hanem a komplex nevelési hely-
zet.

A kiscsoportos szervezet minden gyermek számá-
ra biztonságot nyújt. A diákok kiszámítható szabály-
rendszerek és folyamatok között tanulnak. A félelem 
nélküli biztonságérzet lehetővé teszi számukra az el-
mélyült és hatékony tanulást: a pedagógustól, a köny-
vekből, saját tapasztalataikból és egymástól. A toleráns 
és együttműködős klíma hozzájárul személyiségük sok-
oldalú fejlődéséhez.

A HKT-curriculum
A HKT- tanterv kettős tartalmi szerkezetben 
épül fel:

1. Hagyományos tantárgyi tantervekből álló 
szerkezetben,

2. Projektszerű, komplex integrációs szerkezet-
ben.

A tantervre épülnek az ún. projektkönyvek, az annak 
feldolgozását elősegítő szöveggyűjtemények, feladat-
gyűjtemények, önművelési naplók és egyéb tanulási 
segédletek

A HKT- technológia, a projektek módszertani bázisa

TANTERV
Tantárgyi rendszer

TANULÁSI SEGÉDLETEK
Önműv. naplók,

témafeldolgozások stb.

FELADATGYŰJTEMÉNYEK
tanítási, tanulási segédlet

SZÖVEGGYŰJTEMÉNYEK
tanítási, tanulási segédlet PROJEKTEK

TÉMATERV

A HKT-curriculum rendszerének ábrája



HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

MEGRENDELHETŐ CSOMAGOK

Termék
Használható az alábbi általános iskolai évfolyamokon

1. 2. 3. 4.
Első projektcsomag 
Terjedelme: 100 oldal. Tartalma:

1. 1. A projektről: 
– Hogyan készítsünk projektet?
– Projekttípusok bemutatása

1. 2. A HKT-programcsomag:
– A programcsomag bemutatása
– Kooperatív technikák

1. 3. Projektleírás: FARSANG  

1. 4. Projektleírás: TÜNDÉREK, BOSZORKÁNYOK

1. 5. Projektleírás: TAVASZI SZOKÁSOK, 
TEVÉKENYSÉGEK

1.6. Projektleírás: VIRÁGOK, FÁK, CSERJÉK

1.7. Projektleírás: A TERMÉSZET KINCSEI

Termék
Használható az alábbi általános iskolai évfolyamokon

1. 2. 3. 4.
Második projektcsomag
Terjedelme: 100 oldal. Tartalma:

1. 1. A projektről:
– A pedagógus megváltozott szerepéről
– A projektmunka ellenőrzése, értékelése

1. 2. A HKT-programcsomag:
– Tanterv és projekt
– Kooperatív technikák

1. 3. Projektleírás: ŐSZI SZOKÁSOK, TEVÉKENYSÉGEK

1. 4. Projektleírás: VÁSÁR

1. 5. Projektleírás: ÖLTÖZKÖDÉS

1.6. Projektleírás: HOL ÉLÜNK?

1.7. Projektleírás: BUDAPEST

   



HUMANISZTIKUS KOOPERATÍV TANULÁS

Használható az alábbi
általános iskolai évfolyamokon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Játékok, játszótér

Élettörténet

Család, rokonság

Étel, ital

Állatok

Növények

Családi szokások

Iskolai szokások

Közlekedés

Kereskedelem

Egészség

Mesék a hidegről

Madarak

Sárkányok, átváltozások

Képtelenségek

A legkisebb

Mesés növények

Mesebeli tárgyak

Mese és zene

Természeti ritmusok

A természet megújulása

Húsvét

Élőlények, életjelenségek

Élettelen dolgok

Ember és környezete

Pünkösd

Testünk, érzékszerveink

Fejlődésem

Gyógynövények

Játsszunk a rejtvényekkel

Játsszunk cirkuszt

Játsszunk színházat

Játsszunk bábszínházat

A Föld keletkezése

Használható az alábbi
általános iskolai évfolyamokon
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Fantasztikus lények

Mesebeli lakóhelyek

Átváltozások

Állatmesék

Álom

A víz és élővilága

A mező élővilága

Az erdő élővilága

Kertünk, házunk

Csillagos ég

Barátaim, ellenfeleim

Kapcsolatok
a természetben

Hol élünk?

Honnan jöttünk, hogyan 
jöttünk?

Őskor

Ókor

Középkor

Feltalálók kora

Emlősök, madarak

Hüllők, kétéltűek, halak

Rovarok

Dombságok

Hegységek

Alföld

A víz

A város

Az erdő

A család

Levegő

A magyarok őstörténete

Reneszánsz

Kontinensek, országok

Ezernyolcszáz- 
negyvennyolc

      

További, készülő projektek

HKTTM Fejlesztő Központ
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HKTTM Fejlesztő Központ

SZOLGÁLTATÁSAI:
• Előadások, tréningek tartása, személyes tanácsadás, coaching

tantestületeknek, iskolaigazgatóknak, önkormányzatoknak
• Akkreditált felkészítő tanfolyamok tartása pedagógusoknak (kooperatív

pedagógia, projektpedagógia, ének-zene, kézművesség)
• Szaktanácsadó-képzés 
• Szakmai segítségnyújtás a HKT-t alkalmazó pedagógusoknak
• Pedagógiai értékelés a HKT-t alkalmazó iskolák,iskolavezetők számára
• Pedagógiai programok kibővítése a HKT-modellel
• Pályázatírás és teljes körű lebonyolítása iskolák, önkörmányzatok,

kistérségek részére
• Könyv- és folyóirat-kiadás

Kérjük, hogy adója 1%-ával járuljon hozzá
Ön is az Alapítvány céljainak megvalósításához

Adószám: 19638191-1-42

A HKTTM Fejlesztő Központ alapító szervezetei:

HUMANISZTIKUS ISKOLA ALAPÍTVÁNY (Közhasznú)
Bencze Györgyné, Tel: 06-30/531-5422 e-mail: hkt@hktprogram.hu; benczehajni@hktprogram.hu 

honlap:www.hktprogram.hu

HKT-2000 Közhasznú Alapítvány 
Csirmaz Mátyás, Tel/Fax: 06-57-422-851; 06-30-405-0088; e-mail:csirmat@pr.hu; 

honlap: www.hkt2000.hu
 

HUMÁN ERŐK Kft. 
Dr. Benda József, Tel: 422-1455, Fax: 422-1454; bj@humanerok.hu

honlap: www.humanerok.hu
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A HKTTM-Program taneszközei
(kiadás alatt)

KERETTANTERV
AZ ÁLTALÁNOS ISKOLÁK 1–6. ÉVFOLYAMA RÉSZÉRE

MÓDSZERTANI SEGÉDANYAGOK:
• Projektmódszertani kézikönyv az általános iskolák számára
• Az értékelés problematikája
• A HKT-program minőségfejlesztési, „minőségbiztosítási” rendszere

PROGRAMCSOMAGOK

A Nagy Projektkönyv I–VI.

1. évfolyam:
Munkaterv, Projektkönyv, Feladat- és szöveggyűjtemény, Önművelési Napló,
Olvasókönyv, Feladatlapok matematikához

2. évfolyam:
Munkaterv, Projektkönyv, Feladat- és szöveggyűjtemény, Önművelési Napló,
Olvasókönyv

3. évfolyam:
Munkaterv, Projektkönyv, Feladat- és szöveggyűjtemény, Önművelési Napló,
Olvasókönyv, Feladatlapok matematikához

4. évfolyam:
Munkaterv, Projektkönyv, Feladat- és szöveggyűjtemény, Feladatlapok
matematikához

Hon-és népismeret programcsomag az általános iskolák részére:
Tanterv, Hon- és népismeret tankönyv a felső tagozat számára,
Kalendárium – foglalkoztató könyv alsó tagozatosoknak

Ének-zene és kézművesség programcsomag az általános iskolák részére
Tanterv, Pedagógus-továbbképzési anyag, Feladat- és szöveggyűjtemény,
Munkafüzet

Foglalkozástervezetek gyűjteménye 1-2-3.



FŐBB REFERENCIÁK: 
BAT, Danubius Hotels, Duropack-Starpack, EGIS Rt., Ferrinfo Rt. Foglalkoztatáspolitikai

és Munkaügyi Minisztérium, Fővárosi Gázművek, IKEA, InterCom, Johnson Diversey,
Külkereskedelmi Főiskola, MATÁV, McDonalds’s, Richter, VÁTI stb.

Kapcsolat: dr. Benda József • Tel.: 1/ 422-1455 • bj@humanerok.hu • www.humanerok.hu

Humán Erõk Kft.

CÉLUNK A SIKERES VÁLLALKOZÁSOK 
FEJLŐDŐKÉPESSÉGÉNEK NÖVELÉSE

HR-szakértői tanácsadás
– Thomas DISC
– Munkakörelemzés
– Kiválasztás, AC/DC
– Karriermenedzsment
– Teljesítménymenedzsment
– Kompetenciamenedzsment, Outplacement

Szervezetfejlesztés 
– Helyzetfelmérés 
– Stratégiaalkotás 
– Működésfejlesztés
– Változásmenedzsment

Alkalmazott módszertanok
– NLP (Neuro-Lingvisztikus Programozás)
– TA (Tranzakcióanalízis)
– Thomas DISC
– HKT™ (Humanisztikus Kooperatív Tanulás)
– Pszichodráma
– Strukturált T-csoport

Csoportos készségfejlesztés,
tréningek
– Asszertivitás
– Csapatépítés 
– Konfliktuskezelés
– Stresszkezelés
– Tárgyalástechnika
– Telemarketing 
– Vezetői motiváció fejlesztése

Személyes fejlesztés, coaching
– Work-life balance
– Executive coaching

Egyedi fejlesztésű programok
– Csapatépítő programcsalád
– Nagycsoportos csapatépítés
– „Life-Prémium” vezetői coaching 
– Családi harmónia tréning

A HKTTM-Program taneszközei
(kiadás alatt)


