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Dr. Benda József
Kreativitás és kapcsolatkultúra fejlesztés

A tanulás forradalmi modellje: kooperatív tanulás, a BKF-en

II.	rész:	megoldáskeresés	

	

					A	HKT™	technológia	története	és	alapelvei1		

A Humanisztikus Kooperatív Tanulás (a továbbiakban HKT™) program kidolgozását az Országos
Pedagógiai Intézet felkérésére 1983-ban, 28 évvel ezel tt kezdtük el. A programot ma már a
közoktatásban egy elismert, új tanulásszervezési paradigmaként tartják számon2, amit az alternatív
pedagógiák témakörében szinte minden tanár-, és tanítóképz  f iskolán tanítanak3. A program az
elméleti megalapozást követ en ezernél több iskolai osztályban állta ki a gyakorlati megvalósítás
próbáját, technológiai pontossággal segíti a pedagógusok eligazodását a folyamatban. Ma már
hasonló programok más forrásokból is terjednek4.

Milyen kihívásokra ad választ a HKT program?

Környezetünk folyamatos változása, a felzárkózási kényszer az európai kultúrákhoz, a tudásközpontú
társadalom építése már nem egyszer en a szokásos iskolai teljesítmény növelését vagy javítgatását,
hanem egészen mást követel. A tanulás az Internet korszakban forradalmi átalakuláson megy
keresztül. Az információözönben való eligazodáshoz és azok alkotó felhasználásához szükség van a
korábbi szokások és módszerek felülvizsgálatára és újraalkotására. Tetter s, felel sség vállaló és
együttm ködni képes állampolgárok nevelésére van szükség, ahogy ezt korábban elemeztük. Ezt
pedig nem lehet elérni a fiatalok passzivitásra, befogadásra való kényszerítésével, a kölcsönös
segítségnyújtás büntetésével!
A tanár ma már els sorban nem információforrás, hanem partner, mentor, segít társ az
eligazodásban és a rendszerezésben. Csak egy aktív, alkotó, kreatív és kooperatív tanulási
technológia segítségével képes választ adni korunk kihívásaira. 5

A HKT™ program ebben nyújthat segítséget a pedagógusok számára. Ez a pedagógiai paradigma az
alsó tagozattól az egyetemig, állami-, magán-, vagy egyházi iskolákban sikerrel alkalmazható. Olyan
nevelési program, amely szilárd erkölcsi alapokon áll, integrálja a legkorszer bb szervezetszociológiai,

1 Humanisztikus Kooperatív Tanulás, (honlapja: www.hktprogram.hu )
2 Vastagh Zoltán: Kooperatív pedagógiai stratégiák az iskolai gyakorlatban I-III., JPTE 1996, 1999, Pécs.
3 dr. Knausz Imre: A tanítás mestersége, Miskolc, 2001.
4 Spencer Kagan: Kooperatív Tanulás, Önkonet, 2001.
5 S. Kagan pragmatikusan és áttekinthet en, széles elméleti és tapasztalati bázison keresztül mutatja be az eljárás lényegét,
miközben példák és esetleírások tucatjaival segíti a gyakorló pedagógusok munkáját. Az elmúlt években m ve hatalmas
sikert aratott országszerte, és ezáltal megindult egy kedvez  folyamat a kooperatív eszméken alapuló pedagógia
elfogadtatása felé.
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fejl déslélektani, szociálpszichológiai kutatások, valamint a reformpedagógiai áramlatok
eredményeit6.

A HKT programban másfél évtizedes kutatásokkal7 és kísérletekkel újragondoltuk és átalakítottuk az
iskolai osztályok szervezeti és m ködési folyamatait. A folyamatban – szemben a hagyományos
iskolai módszertannal - a teljesítmény kerül középpontba és a bizalom, a társas kapcsolatok, az
együttm ködés visszanyerik emberformáló szerepüket. A nevelési technológia, nem csak szólamok
szintjén, hanem a gyakorlatban is biztosítja, hogy a gyerekek ne kerüljenek szembe önmagukkal,
társaikkal, környezetükkel, az iskolával, tanulással. A kialakított új tanulásirányítási paradigma a
személyiségfejlesztés céljának rendelte alá a képzési (oktatás-technológiai) folyamat egészét8.

6 Az elméleti modell kialakításakor a hazai körülményekre adaptáltuk a reformpedagógia tapasztalatai mellett a
szociálpszichológia és a szervezetszociológia legújabb kutatási eredményeit. A legfontosabb források a reformpedagógia
szakirodalmából: Hans Aebli lélektani didaktikája, Roger Cousinet szabadon választott társak nevelési módszere, Mária
Montessori eszközei és szemlélete, Celestine Feinet munkamódszerei, Rudolf Steiner Waldor skola-modellje.
Magyarországon is sok rokontörekvés honosodott meg a második világháború el tt. Merítettem Domonkos Lászlóné,
Nemesné Müller Márta írásaiból, és a közelmúlt alkotóinak írásaiból: Búzás László, Fábián Zoltán, Gáspár László, Mihály
Ottó, Nagy József és Zsolnai József, Trencsényi László  életm véb l.
A HKT™ más forrásai közül kiemelném a humanisztikus pszichológia, szociálpszichológia, szervezetszociológia,
családszociológia, tudásszociológia hazai és nemzetközi m vel it. Sokat köszönhetünk Moreno munkásságának (az
informális szervezet fölhasználása a nevelésben), Eliot Aronsonnak (a csoportközi viszonyok szabályozásának
szociálpszichológiája), Erich Frommnak az emberi alapszükségletek m ködtetése), Carl Rogersnek (a személyközpontú
gondolkodásmód hatékonysága), Alfréd Schütznek (szerepek és tudástartalmak viszonya), Günter L. Hubernek, Jürgen
Habermasnak is. A hazai pszichológiai-szocilógiai kutatók közül Mérei Ferencet, Ranschburg Jen t, Buda Bélát, Csepeli
Györgyöt, Somlai Pétert, Sziklai Lászlót, H vös Évát, Porkolábné Balogh Katalint, Vekerdy Tamást, Lövey Imrét és Járó
Katalint említhetem els sorban.
7 1986-89 között az MTA Tudományos Min sít  Bizottságának kandidátusi ösztöndíjasa voltam, 2001-ben védhettem meg e
témában kandidátusi disszertációmat.
8 A HKTTM program teljes bemutatása, kiadásra való kandidátusi disszertációm témája. (1997), rövid összefoglalója
megjelent: „Örömmel tanulni” címen 2007-ben az Agykontroll kiadónál.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


3

A technológia folyamat egymásra épül  7 fontos elemét a következ kben BKF sajátosságaira, és a
’tanítás, kutatás, prezentáció’, új nevén: „Alkotó tanulás” c. tantárgyra építve mutatjuk be9:

1. A célok, alapelvek és értékek, a nevelés elmélet
2. A szervezeti megoldások és a társas kapcsolatok felépítése
3. A tér és a berendezés
4. Id  és életritmus tervezése
5. A tanterv felépítése, szerkezete (taneszközök, curriculum, projektek)
6. Irányítás, értékelés, folyamat szabályozás
7. Továbbképzés, továbbfejlesztés, min ségbiztosítás

1. Célok, ’emberkép’, alapelvek, értékek

Az oktatási és nevelési folyamat céljaként – összhangban a társadalmi és munkaadói elvárásokkal -
olyan emberek, személyiségek formálását t zzük célul, akik magas önértékeléssel, er s akarattal
rendelkez , céltudatos és autonóm személyiségek, akik egyre jobb teljesítmények elérésére képesek.
Bíznak magukban és társaikban is meg tudnak bízni. Örömet  találnak az egyéni és a közös alkotások
folyamatában, er ik kiteljesítésében. Képesek kiegyensúlyozott kapcsolatokat építeni és felel sséget
vállalni társaik fejl déséért, tárgyi és társadalmi környezetükért.
E célok megvalósítása természetesen nem egy tantárgy feladata, hanem az egész nevelési folyamat
felépítésének az eredménye lehet. A tantárgy keretei között is meglév  lehet ségek azonban
el remutatóak lehetnek, amennyiben a folyamat eredményei visszaigazolják elképzeléseinket.

Az így kialakított képességek nem csak a vizsgán
visszakérdezhet  ’tantárgyi’ tudásban jelentkeznek
(amelyek persze nem hanyagolhatók el), hanem a fiatal
munkavállalók érzelmi, szociális, akarati, indulati
életében, vagyis a komplex személyiségben.
Ahogy korábban említettük, a kreatív tanulás, a
személyes hatékonyság és a kapcsolati kultúra, nem
akkor fejl dik a legintenzívebben, ha beszélünk róla,
vagy értekezéseket olvasnak a hallgatók e témában,
hanem akkor, ha az együtt töltött id  és (a tanítási-
tanulási) folyamat felépítése, technológiája lehet vé
teszi, meger síti, s t egyes esetekben
kikerülhetetlenné teszi (kikényszeríti) a
megvalósulását.

Lényeges eleme az értékek megvalósulásának a közvetlen kényszerít  mechanizmusok (a szubjektív
osztályzás, vizsga) terének fokozatos csökkentése. Ezek hatása alatt történ  cselekvés lélektanilag
nem teszi lehet vé a folyamattal való azonosulást, a felel sségvállalást, az önálló, kreatív
gondolkodás és döntéshozatal kialakulását. A tanulás indítéka a diákok többségénél ezért a félelem, a
megfelelési vágy, az engedelmesség, amely kevésbé önvezérelt, bels , örömteli, felfedez  folyamat,
sokaknál pedig egyáltalán nem az. A magatartás ezért csak az ellen rzés ideje alatt marad csak fenn,
és hozza létre az alakoskodó, puskázó, hazudozó, átver  magatartási formákat.

Az el re ismert (megegyezett) kritériumoknak való önkéntes megfelelés, a kihívó célkit zések, a
közösség formáló ereje, az önmegvalósítás lehet sége magasabb rend  és hosszabban tartó
motivációs er ket mozgósít. Értékrendünk szerint a jöv  a kooperatív, együttm köd  tanár-diák

9 A HKT technológia f iskolai adaptációjáról van szó, amelyet 1983-1996 között fejlesztettünk ki, és terjesztettünk el
Magyarországon az általános iskolákban.

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


4

kapcsolatok elterjedése felé mutat. Fontosnak tartjuk, hogy a hallgatók, a tanár, a kisegít
munkatársak és a vezet k egyaránt megtalálják az örömet, helyüket, életük értelmét a rendszerben.
Ezt demokratikus játékszabályokkal, kiszámítható értékelési kritériumokkal, olyan
munkacsoportokkal érjük el, amelyek egyre magasabb szintre emelik tagjaik képességeit.

A tanulási folyamatot nem kizárólag egyéni er feszítésként, személyes teljesítményként, hanem egy
kollektív folyamat eredményeként ismerjük el. Ez a teammunka lényege, amelyet minden munkáltató
magasra értékel10. A tanulás sem egy személyben, hanem az emberek között zajlik. Az intenzív
egymásra gyelésben az ember többszörösét tudja nyújtani annak, mint amire önmagában képes.
Ehhez dinamikus, gondoskodó környezetet kell kialakítanunk, s tekintetbe kell venni az egész
személyiség m ködését.
Egyik legfontosabb eszközünk ebben a szervezetfejlesztés, vagyis olyan szociális struktúrák
kialakítása, amelyek megkövetelik az intenzív személyes kapcsolatokat, amelyek kikényszerítik a
pozitív gondolkodás, attit d és magatartás kialakulását.

A program módszertanának szemléleti alapját egyrészt a keresztény humanizmusra, az másrészt a
humanisztikus pszichológiára11 építettük. Beavatjuk a diákokat a folyamatokba és a közösen
kialakított célok eléréséhez cserébe k megsokszorozzák er feszítéseiket. Ez a szemlélet, mint látni
fogjuk, átitatja a technológia egészét. A fiatalok a csoportba lépés els  percét l megélhetik, hogy
fontos szerepük van saját sorsuk, helyzetük formálásában. Szükség van rájuk, nem csupán csavarjai
egy elidegenedett gépezetnek. (nem frusztrált tanuló-, és vizsgázógépek!) Így egyre biztosabban
tudják kezükbe venni tanulási folyamatuk (sorsuk) irányítását, válnak önállóan gondolkodó, kreatív
személyiségekké. Ez az kultúra csökkenti kiszolgáltatottságukat, kevesebb megalázó helyzetet és több
együttm ködést tartogat számukra.12

10 P.M. Senge: Az ötödik alapelv, HVG, 1998.
11 Lásd: C. Rogers, A. Maslaw, E. Fromm munkásságát
12 Magyar J.: A HKT egy gyakorló iskolapszichológus szemével, ÚPSZ, 1993/9. 86-89. o.
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A technológia a szokásos oktatásnál nagyobb gyelmet fordít a hallgatók szocializációjára. A társas
kompetenciák fejlesztéséhez felhasználja a csoportdinamika törvényszer ségeit; egyensúlyba állítja
az együttm ködés és a versengés folyamatait. A tantárgyi ismeretek mellett a proszociális viselkedés
kompetenciáinak fejlesztését is tartalmazza (empátia, kölcsönös tisztelet, segítségnyújtás és
elfogadás, a partner gondolatmenetének követése, szervezés-irányítás, értékelés, önellen rzés, az
érzelmi intelligencia kompetenciái stb.)

A tanítás helyett a (tapasztalati) tanulásra kerül a hangsúly. A tudás forrása nem csak a tanító és a
tankönyv, hanem a komplex nevelési helyzet. Az általuk is befolyásolható csoport klímája,
értékrendje, dinamikája, szerepviszonyai ugyanis meghatározzák az egyéni képességek
kibontakozásában a tanulás eredményességét. A kiscsoportos szervezet (kés bb tárgyaljuk) minden
gyermek számára biztonságot nyújt. Kiszámítható szabályrendszerek és folyamatok között tanulnak.
A biztonságérzet lehet vé teszi számukra az elmélyült és hatékony tanulást: a pedagógustól, a
könyvekb l, saját tapasztalataikból és egymástól. A toleráns és együttm köd  klíma hozzájárul
személyiségük sokoldalú fejl déséhez. A konzekvensen fölépített értékrend, társas környezet, tanterv
és folyamat szabályozás már fél év alatt lehet vé teszi a diákcsoportok egy részénél az önirányítási
kultúra kialakulását.

Hogyan tudjuk ezt megoldani iskolai keretek között, az egy tantárgyra rendelkezésre álló heti
másfél órában?13

2. A	szervezeti	megoldások	

A hagyományos csoportok a f iskolán, gyakorlati foglalkozásokon 16-30 f s létszámban
szervez dnek. Az el adásokon ez a létszám elérheti a 200-250 f t. A hallgatók óráról órára azonos
összetételben, vagy cserél dve vesznek részt a foglalkozásokon. Ez tekinthet  a tanulás szervezeti
keretének. A hallgatók tárgyválasztásuk alapján kerülnek a csoportokba, és félévente akár új társaik
lehetnek. A szervezeti megoldás nem támogatja a társas kapcsolatok kialakítását és elmélyítését.
Véletlenszer en jönnek létre vagy sem.

A gyakorlati órák – tapasztalataink szerint – annyiban különböznek a nagy létszámú el adásoktól,
hogy több lehet séget nyújtanak az interaktivitásra, a tanárral való párbeszédre, esetenként a
hallgatók prezentációt tarthatnak. Néhány kurzusokon teamekben is dolgozhatnak a diákok, és
el fordulnak órák, ahol projektet valósítanak meg. 14

13 Minél több tantárgyat érint egymással összehangolva a folyamatszabályozás, annál er teljesebben érvényesülnek a célok
és értékek.
14 „A projektoktatás egy tanulási- tanítási stratégia, a tanulók által elfogadott, vagy kiválasztott probléma, téma
feldolgozása, amely egyénileg vagy csoportban történik, megszüntetve, feloldva a hagyományos osztály- tanóra kereteket.
A végeredmény minden esetben egy bemutatható szellemi vagy anyagi alkotás, produktum.” Hegedüs Gábor: A
projektmódszer elmélete. In: Projektmódszer I. Hírös Akadémia, Kecskemét, 1998
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A társas kapcsolatok felépítése, ízelít  a kapcsolatépítés módszereib l

A kapcsolatkultúra fejlesztéséhez újra kell gondolni a szervezeti megoldásokat. Ahhoz, ugyanis, hogy
a kapcsolatok fejl djenek (a véletlenszer en összeverbuválódott) csoport az „érett teamek” fejl dési
szakaszba érkezzen, hosszú id n keresztül nagyon sok kölcsönös kapcsolatra, interakciókra és
hozzáért  vezetésre van szükség.
Az alább bemutatott szervezeti megoldást sok száz iskolai osztályban kikísérleteztünk ki, és
igazítottuk a széles kör  elterjesztés követelményeihez15. A program hatékonyságát kísérleti és
kontroll csoportok fejl désének összevetésével több dimenzióban is megvizsgáltuk.
A pedagógiai eredményvizsgálatokban ritkán veszik gyelembe a szociológiai háttértényez k
reprezentatív vizsgálatokban bizonyított determináló hatását. Gyakori eset, hogy a tanuló csoportok
eredményeinek egyszer  összehasonlításából vonnak le következtetéseket a tanítási módszerek
hatására. Módszertanilag ez azonban nem elég körültekint  megközelítés. Az iskola szociológiai
vizsgálatok minden kétséget kizáróan bizonyították, hogy a gyermekek iskolai eredményei a család
szocio-ökonómiai státusától függenek, nem az iskolában alkalmazott módszerekt l.16 Ezért a HKT™
program hatásvizsgálatának tervezésekor gyelembe vettük a társadalmi háttértényez ket is.

Vizsgálatainkban meglep  eredményeket tapasztaltunk17. Megfigyelhettük, hogy a kontroll csoportok
fejl désé teljes mértékben igazodott az országos reprezentatív vizsgálatok eredményeihez18, míg a
kísérletiek más fejl dési pályát mutattak. A kontrollokban a szegregáció és a társadalmi különbségek
növekedését, a kísérletiekben pedig az integrálódást és a kohézió növekedését figyelhettük meg.

15 A vállalkozó pedagógusok 200 órás saját élmény  tréningen sajátították el a szükséges elméleti és gyakorlati ismereteket,
vezették be osztályaikban folyamatosan a program elemeit. A HKT™ programot bármelyik iskolai évfolyamon és osztályban
be lehet vezetni az els  osztálytól a feln tt képzésig. Lépésr l lépésre haladva, egy hosszabb folyamat eredményeként
érhetjük el kiteljesedett formáját.
16 Ladányi J.–Csanádi G.: 1983. Szelekció az általános iskolában, Mag veto; Csákó M.–Gazsó F.–Liskó I.–Molnár P.: 1979.
Közoktatási rendszer és társadalmi struktúra.
17 Részletesen olvasható: Benda J.: A kooperatív pedagógia szocializációs sikerei és lehetoségei Magyarországon, ÚPSZ
2002/9–10.
18 A gyermekek családi háttere meghatározza iskolai el menetelüket és a társas kapcsolataikat. Vagyis az el nyös és a
hátrányos helyzet ek közötti szakadék folyamatosan n .
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Bizonyítást nyert, hogy a diákok egymás közötti kapcsolatrendszerének fejlesztése - már két év
távlatában - befolyásolja a tanulmányi eredményességet, az iskolához és a feln ttekhez való
viszonyt19, amelyek kés bb életpályájukat meghatározzák.

iskolai körülmények között „szegregálódás” a kimaradók, lemorzsolódók számában figyelhet  meg
els  sorban.

Hogyan lehetséges ez, mi történik a folyamat mélyén?
Az el nyös társadalmi helyzet  diákok tanulóképességér l, lelki egyensúlyáról a család gondoskodik.
Segít feldolgozni, megérteni az iskolában megtapasztalt frusztrációk tömegét, és támaszt, védelmet
nyújt számukra.
A hátrányos helyzet  gyermekek helyzete sokkal nehezebb. Egyrészt el sem jutnak a f iskolába. Ha
eljutnak, növekv  kellemetlenséget, beilleszkedési nehézséget és kudarcok tömegét élik át a
folyamatban. Énképük romlik, magabiztosságukat elveszítik. Támaszt, partnert, együtt gondolkodó
társat alig találnak, hiszen a hagyományos pedagógia az ilyen típusú kapcsolatokat tudatosan leépíti
vagy kiszorítja falai közül. Biztonságigényüket, integritásuk fönntartását az iskola folyamatosan
veszélyezteti. A szül kre nem számíthatnak. Mindezek elviseléséhez menekülési útnak a szubkultúrák
kialakítása, kollektív teljesítmény visszatartás, értéktagadás kínálkozik. Ennek következményeként
pedig kihullanak a rendszerb l. Így indul meg a korábban bemutatott „elidegenedési”,
elmagányosodási folyamat, melynek végén megtaláljuk a szingliséget, a népességfogyást és a
népegészségügyi problémák jó néhány ismert vetületét. Ez a helyzet válik a függ ségek és devianciák
melegágyává (drog, cigaretta, alkohol stb.).

20

19 A társas kapcsolatok min ségét a gyermekcsoportokhoz és a feln ttekhez való viszony vizsgálatával tártuk föl. Két feln tt
referenciacsoportnak van jelent sége a gyermekek életében: a szül knek és az iskolaiak közül az osztályf nöknek. A
gyermekek iskolához való viszonyának változása mellett szociometriai vizsgálattal mértük meg a társas integráció
változásának mértékét. Emellett fogalmazásaik tartalomelemzésével felmértük gondolkozásuk változásait, valamint – a 80-
as években egyedülálló, ma már a vállalatok életében széles körben ismert vizsgálati módszert alkalmazva – 360 fokos
visszajelzést készítettünk. A gyermekek jellemezték önmagukat, egymást, a feln tteket és a feln ttek is ket.
A gyermekek egymás közötti viszonyainak és értéktartalmának megismeréséhez szociometriát és fogalmazások tartalom
elemzését alkalmaztunk. A gyermekek társas integrációja szempontjából azt tekintjük hátrányos helyzetben lév nek, aki a
szociometriai ábrán hosszabb id  (két év) távlatában ismételten magányos. Az évek elorehaladtával a magányosok
integrálódása ugyanis egyre valószín tlenebb. A csoportból való tartós kiszorulás a gyermeket elindíthatja az aszociális
viselkedés irányába. Megvizsgáltuk tehát a magányosok helyzetét. Azt tapasztaltuk, hogy a kontroll osztályokban 4–4
gyermek mindkét vizsgálati id pontban kapcsolat nélkül állt (10,3%; 16%). A kísérletiekben csak olyan gyermek maradt társ
nélkül, aki kés bb érkezett az osztályba. A többiek folyamatosan beilleszkedtek.
20 Részlet egy csoport prezentációjából
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A csoportok kialakítása és dinamikája

A HKT ™ program szerint tanuló diákok az osztályon vagy csoporton belül 3–5 f s kiscsoportokba
szervez dnek21. Szabadon választhatják meg társaikat. Ennek legfontosabb okai a következ k:

Az együttm ködési készségek elsajátítása kis lépésekben eredményesebb. Ezt el ször azokkal
a társakkal gyakorolják, akikkel könnyebben megy. Nem célszer  er ltetni a kapcsolódást
azokkal, akik között (egy adott pillanatban és feltételekkel) még nem lehetséges. A
csoportfejl dés dinamikája szerint, mikor már sokan elsajátították az alapkompetenciákat,
kialakították kon iktusmegoldási repertoárjukat, megpróbálkoznak a számukra nehezebben
kezelhet  társakkal is. (Ez egyébként fél éves, heti két órás tantárgy esetében alig valószín )
A tanár általi közvetlen csoportba sorolási eljárások (véletlenszer , kompetencia alapú,
váltogatott, szociometriai alapú, tematika szerinti vagy bármely más ’megfontolás’) – sok
száz osztály tapasztalata szerint – különösen a kezdeti szakaszban, nem hatékony. Az így
összeállított csoportokban feldolgozatlan kon iktusok, taszítások, ellenszenvek alakulhatnak
ki, ami már az elején elriaszthat egyeseket a közös tevékenységt l.

Foto: www.foldesimate.hu

A csoportok fejl dése 5 szakaszon megy keresztül. (Formálódás, konfliktusok, normák és
szabályok kialakulása, alkotó szakasz, szétbomlás). Amennyiben közvetlen beavatkozással a
vezet  nem találja el az egymáshoz ill  csoporttagokat, el fordulhat, hogy a csoport

21 A szervezeti megoldás szociológiai bemutatása nem tárgya a dolgozatnak, ezt más írásokban elemeztük. Pl.: Benda J. : Egy
új tanulásszervezési modell. Pedagógiai Szemle, 1987/7-8. 673-684.o.
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ködésének egész ideje alatt megreked a konfliktusok szakaszánál, és a tanulási célok nem
teljesülnek.
Tapasztalataink szerint (már kisiskolás korban is) meg lehet bízni a diákok döntéseiben. A
legkisebbek is alkalmasak arra, hogy eldöntsék, kivel akarnak együtt dolgozni, tanulni,
játszani, barátkozni stb. Az önkéntes csoportosulás biztonságérzetet, nyugalmat teremt,
amelyben ki tudják számítani egymás reakcióit, és ez lehet séget ad a kölcsönös megnyílásra,
a félelem és tartózkodás nélküli, szinte eszmecserére, ami a kapcsolatépítés alapja.
A szabad döntés felébreszti a diákokban a felel sség érzetet. Ha  dönthet abban, hogy kivel
dolgozik, érdekeltté tesszük a teljesítmény kölcsönös növelésében is. Senkire nem tudja
hárítani a felel sséget, hiszen  választotta a társát.
A kreatív gondolatok megjelenésében és megfogalmazásában kulcs szerepe van az elfogadó,
barátságos társaknak. Az els  pillanatban csak „érzés” szintjén felbukkanó gondolatok az
elutasító környezetben (a nevetségessé válástól, a kiszolgáltatottságtól való félelem miatt)
nem tudnak megjelenni. Az elfogadó társak viszont támogatják az eredetiség kifejl dését, a
merész asszociációk megszületését is. Ez a légkör a problémamegoldás pillanataiban, az
alkotóképesség kialakításának folyamatában különös jelent séggel bír. Nemcsak egy
kibontakoztatási lehet ségr l, hanem arról van szó, hogy ez a folyamat nem indul meg
szükségszer en, tehát támogatni kell. Ilyen (és más) támogatás híján csak a jó családi
hátter , vagy agresszív fiatalok lesznek képesek a megnyílásra. A hátrányos helyzet  vagy
visszahúzódó fiatalok szorongásait nem tudjuk feloldani, áldozatául eshetnek egy – számukra
- kevésbé alkalmas szervezeti megoldásnak.
A szabad választás alapján történ  csoportalkotás energiákat von be és m ködtet a tanulási
folyamatban. Az egymást jól megtalált csoporttagok munkavégz  képessége öngerjeszt
mechanizmusként m ködik, amely megsokszorozza a csoportok teljesít  képességét.

iskolai tapasztalatink szerint egy-egy fél éves tantárgynál osztályban 1-3 csoportnak
sikerül olyan sikeresen egymásra találni, hogy akár ’életre szóló’ barátság is kialakulhat
bel le. 2-4 csoportban a feladat elvégzése lesz az összetartozás f  motívuma, 1-2 csoportban
pedig el fordulhat, hogy nem tudnak jól együttm ködni, és külön támogatásra szorulnak.
Amikor nagy el adások 101

Fél éves heti két órás tantárgy a csoportdinamikai folyamatok megjelenését er sen behatárolja.
Sokkal er sebb hatást fejtenek ki a hét többi óráján szerzett tapasztalatok, és a korábbi években
kialakult reflexek, beidegz dések. Ennek ellenére a csoportok önkéntes szervez dése, és az
együttm ködés lehet sége jelent s energiákat szabadít fel a diákokban22.
A csoportok kialakítása a korábban bemutatott elméleti megfontolásokból nagyrészt szabadon
történik. Minden hallgató választhat és t is választhatják, egyetlen megszorítással: 3–5 f  kerülhet
csak egy csoportban. A létszám el zetes meghatározására, sok év és csoport tapasztalata alapján
azért van szükség, mert kisebb vagy nagyobb létszám esetén korlátozódik a csoporttagok aktivitása.
(Ha többen vannak, már egyesek kiszorulnak a feladatok megoldásából, illetve szétesik a csoport
kisebb egységekre)23.

A társak el tti az önelfogadtatási vágy, a szociális megfelelni akarás el tt óriási hajtóer t, motivációt
ébreszt föl a hallgatókban. Ez a hagyományos osztályokban is m ködik. Ott azonban nincs meg
mindenki számára a szükséges mozgástér, ezért csak egymás rovására tudják magukat érvényesíteni,

22 Általános iskolai tapasztalataink és a kutatások szerint az egy-egy tantárgyban elkezdett csoportmunka is hatékonyabb a
hagyományos oktatásnál, ám minél hosszabb id szakban kerül alkalmazásra, annál mélyebb és tartósabb
személyiségváltozáshoz vezet.
23 Ezt a követelményt érdemes szigorúan betartani akkor is, ha esetenként a hallgatók többen szeretnének együtt lenni,
mert elején még könnyebben elfogadják, utóbb azonban id rabló konfliktusokat eredményez.
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ami eltorzítja a csoportszerepeket.24 Mivel a kiscsoportos szervezet kell  élet- és mozgásteret nyújt
minden tagjának, nem egymás ellen, hanem mindenki a saját csoportjának az elismertetéséért k zd,
amely, mint kés bb a felmérésekb l látni fogjuk, megsokszorozza a hallgatók egyéni és csoportos
teljesítményét.
Kutatásaink során megvizsgáltuk a szabad választások hosszú távú hatását. A csoportok jelent s
részében megfigyelhet , hogy néhányan azonnal megtalálják hosszú id re szóló társaikat,
barátaikat25. Mások számára csak a féléves tantárgy teljesítése válik céllá, de kés bb is segítenek
egymásnak. Végül marad néhány olyan hallgató is, akik id legesen – a feladat hatására  -
megpróbálnak együttm ködni, kés bb azonban (hiányzó kompetenciáik vagy más okokból) nem
tudnak csapatot építeni maguk köré.

Elvétve találkoztunk olyan hallgatókkal is, aki kifejezetten ellenálltak minden társas tevékenységnek,
és nem voltak hajlandók együttm ködni senkivel. Egy-egy ilyen helyzet (sérült diák) elgondolkodtató.
Mikor cselekszünk helyesen: ha lemondunk a célokról és értékekr l vagy ellenkez leg ragaszkodunk
hozzájuk, hiszen a társas együttm ködés szándékának a hiánya kés bb még súlyosabb problémák elé
állítja a hallgatót? A kérdésre kés bb visszatérünk.

Korábbi (teljes iskolai id ben, hosszút távon folyatott) kísérleteink a szabad társválasztás
technikájának sikerességét meger sítették. A kezdetben kialakuló csoporthelyzet
Id vel átalakul. A diákok intenzív együttléte óriási lehet séget teremt a kölcsönhatásokra. Az
átalakulás ismételt próbatételt, tapasztalatok gy jtését, új és új kompetenciák megszerzését,
személyiségük lassú átalakulását, folyamatos fejl dését, kibontakozását eredményezi. Eközben
megismerik er sségeiket és gyengéiket, mások értékes tulajdonságait, és ez hozzájárul a csoport, az
osztály egészének integrációjához. A diákok fokozatosan képessé válnak arra, hogy bármelyik
társukkal együttm ködjenek, minden diákban kialakul az egymásra való oda gyelés képessége. Fél év
– egy év alatt a gyengébbek is elsajátítják a kooperatív magatartás legszükségesebb kompetenciáit. A
társválasztást kés bb egyre inkább a hatékony feladat-végzés határozza meg. Más-más
csoportszerkezet alakulhat ki a különböz  tantárgyi feladatok esetén, vagy játékok, sport, spontán
baráti összejövetel stb. alkalmából, miközben a csoportok értelmi képességek, vagy akár lakóhely
szerint is differenciálódhatnak.

24 Err l a témáról Járó Katalin hierarchikus szociometria vizsgálataiból olvashatunk. Járó Katalin-Szathmáriné Balogh Mária:
A csoport megismerése és fejlesztése, Kossuth L. Tudományegyetem, 2000.
25 Egy menedzsment tantárgy el adáson, 150 f s hallgató csoportban a csoportok feladata egy virtuális vállalkozás
létrehozása volt. A csoportok között 7-8 olyan sikeres egymásra találás is történt, ahol a tervezett vállalkozást kés bb a
valóságban is tervezték együtt megcsinálni.
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Foto: www.foldesimate.hu

Az id  el re haladtával egyre több er s köt dés és munkakapcsolat alakul ki az osztályban, amely
segíti a gyermekeket problémáik folyamatos megoldásában, biztosítja a továbbfejl dés lehet ségét
és kiegyensúlyozottá, harmonikussá teszi az osztály, a csoport egészének m ködését26.
A sérült diákok integrációja jelenti a legtöbb nehézséget a tanár számára. F iskolai körülmények
között természetesen egész más kihívásokkal kell szembe nézni, mint az általános iskolákban. Ilyen
esetek egy heti két órás tantárgy által adott keretben alig kezelhet k. Egyéni megoldásokat és alkut
lehet kötni, hiszen nincs realitása a valóságos integrációnak.

A társas beilleszkedési zavarok eredete sokszor csecsem  vagy kisgyermekkorban (sérült
szül k, csonka család stb. következményeként) keletkezik. Ezek megoldása, a zavarok
kezelése lassú, és útveszt kkel teli folyamat, ami terápiás beavatkozást is igényelhet
(önismereti, pszichodráma stb. vagy más tréning csoport, egyéni terápia). Általános iskolai
tapasztalataink szerint, intenzív együttm ködésben, 6–8 hónap kell ahhoz, hogy a problémás
gyermekek megtalálják az ket befogadó csoporttársakat. Ez az útkeresés azonban számukra
nélkülözhetetlen ahhoz, hogy illeszkedési nehézségeiket megoldják.
A feladat részükre nem csak egy-két id leges kapcsolat szerzése, hanem az, hogy elsajátítsák
az intim köt déshez, a kapcsolatok menedzseléséhez szükséges alapélményeket és
kompetenciákat.

Az ilyen diákokkal az els  id szakban gyakran el fordul, hogy társaik nem választják ket,
ezért egyedül vagy párban ülnek átmenetileg. A feladat nem egyszer : nem „csak” támogatni
kell ket a többieknek, hanem megismerni, elfogadni, integrálni, ami kölcsönösen meglév
társas kompetenciák egész sorát feltételezi, így hosszabb id re van szükség az
elsajátításához. Ha ez 9–11 éves korig nem történik meg, kamasz-, vagy ifjúkorban, már szinte
lehetetlen. Az iskolából való kilépésük után a társas kapcsolataik megoldatlansága deviáns
vagy antiszociális pályára kényszerítheti ket. Amennyiben kés bb sem kapnak segítséget
köt dési képességük kialakításához, élet-, és karrier lehet ségeik évr l évre besz külnek. Ha
pedig rátalálnak egy er s vonzással bíró szubkultúrára, amely kielégíti társas-biztonsági
igényüket, megmenekülhetnek az elmagányosodástól, de cserébe föladják függetlenségüket.
Ilyen nehéz helyzet  diákok fölfedezése a f iskola számára egy külön integrációs kihívás
lehet.

Tapasztalati tanulás

A magatartás (viselkedés, attit d) szavakkal, meggy zéssel, kizárólag „rábeszéléssel” nem
fejleszthet . A jutalmazás és a büntetés er sebb hatású, de a személyiséget egyrészt függ vé,
kiszolgáltatottá teszi, másrészt ellenállást, szembeszállást eredményezhet.
A belülr l vezérelt, önálló, döntésképes, kreatív személyiség inkább a saját érzékszervi élményeire,
tapasztalataira építve alakítja magatartását, viszonyait. Ehhez illeszti, ezzel méri össze a szóbeli
„intelmeket”, javaslatokat. A magatartás, az attit d, az érzelmi intelligencia fejlesztése akkor igazán
eredményes, ha a gyermekek sokirányú tapasztalataikat összevethetik a szóbeli elemzésekkel,
irodalmi-történelmi és más kulturális forrásokkal. A szilárd meggy dések kialakulásához
megérzésre, megértésre, belátásra van szükség. Arra, hogy száz és száz különböz  helyzetben

26 Az itt leírtakat komplex szociálpszichológiai vizsgálatokkal igazoltuk, melyben kísérleti és kontroll csoportok bevonásával
feltártuk a szociometriai helyzet, az attit d, a gondolkozás változását, és összevetettük a pedagógusok és szül k által észlelt
változásokkal, a tanulmányi eredményekkel és a tudáspróbákkal.
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megtapasztalja a társas együttm ködés számára is gyümölcsöz  el nyeit, a kölcsönösen elfogadható
etikus magatartás energetizáló, katartikus hatását.
Ezek a tapasztalatok semmilyen „ráolvasással”, verbális ráhatással, szövegeléssel nem
helyettesíthet k. S t, ha a tapasztalatok ellentmondanak a beszédnek, a levont következetések
éppen azt er sítik, hogy mást kell mondani és mást kell cselekedni a sikeres túléléshez. Ennek
eredménye az, hogy sokan bezárkóznak, (küls ) bels  emigrációba vonulnak, önvédelemre
rendezkednek be, mert elvész a környezet biztonságot nyújtó stabilitása és bármikor számíthat
pozíciói elveszítésére. Lemond környezete alakításáról, felel sséget nem vállal. Társadalmi
mértékben az a folyamat, amely nem támogatja az épít  energiák kibontakozást, lerontja az
össztársadalmi teljesítményt.
A magas tudástartalmú termékek nem ilyen csoportfolyamatokra épülnek. Az együttm ködés, a
dialógus, a személyiség és teljesítménytisztelet értékei mentén, a személyes er források
összeadásából jönnek létre. Ez az „európai” út. És ilyen munkatársakat keres a munkáltatók
többsége.

Minél több élethelyzetben meg tudják tapasztalni a gyermekek a hazudozás, a rombolás, a negatív
indulatok lélekromboló érzéseit és következményeit, ugyanúgy, mint a csoportépít
kezdeményezések hatását, annál gazdagabb személyiséggé válnak és annál szilárdabban tudják
képviselni értékrendjüket. Ezt összevetve a tankönyvi leírásokkal, pedagógusi elemzésekkel értik
meg, hogyan is m ködnek az elvek a valóságban. Ekkor, a gazdag élménybázison kialakuló
fogalomkészlet, attit d, értékrend, erkölcsi er vé válik a csoportban és minden tagját befogadva
alakítja, támogatja a közösséget.

3. Tér	

A tér kialakítása meghatározza a benne folyó munkát, kommunikációs lehet ségeket, jelzi a hatalmi
viszonyokat, az információ áramlásának útját, az ott folyó munka típusát és eredményességét is.
Amikor a „tanítás terét” kialakítjuk, ezzel a meghatározzuk az ott folyó munka típusát és
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eredményességét. Az el adások tartásához berendezett termek célja az, hogy a „hallgatók” csöndben
üljenek, és csak az el adóra figyeljenek.
Ha kooperatív feladatot is akarunk végeztetni a hallgatókkal, új szokásokat kell bevezetnünk, amely
az els  id szakban kisebb nehézségbe is ütközhet. A termet ugyanis felváltva hol el adásra, hol
csoportos párbeszédre kell alkalmassá tenni, a székeket egymás felé forgatni. A szükséges gondosság
elmulasztása, vagy a szokás kialakításának elhanyagolása megterhelheti a tanár-diák
együttm ködést, ezért érdemes energiát fordítani az elején, a figyelem kívánatos irányának
megfelel en, a berendezés rugalmas átalakítására.

4. Az	id 	felhasználása	

Az id beosztás átalakítása a kooperatív tanulás meghatározó eleme. A hagyományos oktatásnál
minden perc a tanár által meghatározott.  A diákok folyamatos irányítás alatt állnak, önálló
gondolkodásra, cselekvésre nincs idejük27. Ennek megfelel en – ha elfogadják – egyfel l engedelmes
„tanulógépekké” válnak, másfel l megtanulnak ébren aludni az órákon. Kreativitásuk,
gondolkodásuk, személyiségük csak az iskolán kívüli helyzetekben fejl dhet és bontakozhat ki.
Vannak olyan diákok is, akik ezt egy id  után nem viselik el könnyen, és az el adások, órák alatt
kivonják magukat – és egymást – a folyamatos irányítás alól. SMS-eznek, neteznek, beszélgetnek,
néha el sem mennek az órákra.

A kooperatív id beosztás az együtt töltött id  fölötti rendelkezés jogát felosztja a diákok és a tanár
között. Kialakítunk olyan id sávokat, amelyek az egyéni elmélyülést, a kiscsoportos tevékenységet, az
el adást vagy a nagycsoportos beszélgetést támogatják. Ez lehet vé teszi, hogy bizonyos
id szakokban a diákok maguk osszák be idejüket és ezáltal megtapasztalják szuverén döntéseik
hatását, befolyásolják egymást, építsék kapcsolataikat, érvényesítsék elképzeléseiket. Egy heti két
órás tantárgy esetében ez kb.: 10-30-30-30 %

27 Hogyan is volna lehetséges így „önállóságra” szoktatni így ket, amit a munkáltatók hiányolnak?
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A fels oktatásban elkezdett kooperatív tanulás kell  hatékonyságának eléréséhez elengedhetetlen,
hogy ideje legyen a hallgatóknak ahhoz, hogy megtapasztalják az együttm ködésben rejl  el nyöket.
Ehhez a heti 2 óra nem elégséges. Ha csak ennyi élményük van a társas tevékenységb l, nagyon
kevesen, f leg azok fognak profitálni a lehet ségb l, akiknek vannak el zetes tapasztalataik, vagy jó
családi háttérrel rendelkeznek, és a túl vannak bizonyos alapkompetenciák megszerzésén.
Azok számára, akiknek ez els  élményük, sokkal több feszültséget, „megalkuvást”, frusztrációt,
hatalmi harcot, dacolást, betartást, feldolgozhatatlan konfliktust eredményez, hiszen ezek mind
részei az együttm ködésnek és a csoportok team-mé válásának.

A helyzet a kezeléséhez két lehet ség kínálkozik. Egyrészt (a tantárgy részeként) bizonyos témakörök
közös feldolgozása (kommunikáció, konfliktuskezelés, csoportfejl dés, csoportdinamika, közös
célalkotás), másrészt az együtt töltött id  meghosszabbítása a diákok „házi feladattal” való
ellátásával, amire kés bb még visszatérünk. Ez lehet séget nyújt számukra abban, hogy megnyújtsák
és kellemessé tegyék együttléteiket, vagyis csoportjaikat meger sítsék, és a tantárgyon, iskolán kívül
is er forrássá alakítsák.  Amennyiben a kooperatív tanulás lehet sége más tantárgyakra is kiterjed,
természetesen nem kell minden szakaszt el röl kezdeni, az elsajátított készségek a csoportot
magasabb fejlettségi szintre emelik, amely teljesítményüket tovább növeli. Érettebb szakaszokban –
jól el készítve - egyre több id t adhatunk a diákoknak a csoportos tevékenységre, és ezzel is növeljük
önállóságuk mozgásterét.

Egyéni
munka

Kiscsoportos
megbeszélés

Tanári el adás

Csoport
beszámolók (HF)

Az id  felhasználása kezdetben %
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5. A	tantárgy	tartalmi	vázlata	

Az alkotó tanulás (tanulás, kutatás, prezentáció) tantárgy tartalmi elemei a fentiekb l következ en:

Életvezetés és élettervezés (stressz kezelés, felel sségvállalás)
Tanulástervezés, (információk szerzése, feldolgozása, integrálása; olvasási és tanulási
módszerek)
Együttm ködés fejlesztés, (kommunikáció, konfliktuskezelés, csoportdinamika, kooperatív
tanulás, kollektív intelligencia-fejlesztés)
Prezentáció (dolgozatírás és el adás, vizsgázás)
Folyamat értékelés, önreflexió

A témakörök feldolgozásának algoritmusa28

6. Irányítás,	értékelés,	folyamatszabályozás	
„Docendo discimus” (tanítva tanulunk)

Az eredmények értékelése

Mai29  tudásunk szerint kreativitásra, felel sségvállalásra, team-munkára, önállóságra,
kommunikációs készségre, rugalmasságra, nyitottságra, önbizalomra és más társas kompetenciákra
frontális oktatással, el adásokkal, a hallgatókat passzivitásban tartva nem lehet képezni. Ezek az

28 Tanulmányunkban a „tanulás, kutatás, prezentáció tantárgy átalakítását mutatjuk be. A program adaptációja azonban
más tantárgyakban is megtörtént. Hasonló céllal és személettel dolgoztuk át a „vezetés-szervezés”, és a „karrier
menedzsment” tantárgyakat, illetve tartottuk meg tréningjeinket.
29 Nem is annyira mai ez a tudás, hiszen már a latin közmondás is ezt idézi

1.
Nyitó beszélgetés,
egyéni és csoport
beszámlók a házi
feladat alapján

2.
El adás a

következ  téma
bevezetése3.

Kiscsoport
os

beszélget
és a téma

alapján

4.
Az el adás

második része

5.
Házi felaladat

kiadása: olvasás
és

feladatmegoldás
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attit dök és készségek a gyakorlatban „just do it” formában jelennek meg, nem „él  tankönyvek”,
el adások formájában.
A tanítás, az információk feldolgoztatásának a módszertana – a szaktudományok mai szemlélete
szerint –  a kooperatív tanulás (= tanítva tanulás), az információk tréningszer  feldolgozása, projektek
generálása és kivitelezése. A megtanítandó tartalmaknak, információknak a jelent s részét a tanár
nem „mondja el”, hanem beépíti a folyamatba, felfedezteti, felismerteti a hallgatók csoportjaival.

A tanár facilitátor, moderátor szerepben, szervezi és támogatja a diákok tevékenységét. Kevésbé
motivál az alapszükségletek30 megvonásával, nyomásgyakorlással (osztályzat, hiányzás), jobban
fókuszál a magasabb rend  szükségletek felébresztésére és kielégítésére, mint pl. a közösséghez
tartozás, a szeretet, az önmegvalósítás, az önbecsülés növelése, a folyamatos fejl dési lehet ség, az
örömforrások biztosítása. Feladata a tanulási környezet megteremtése (tárgyi, információs,
szabályozási, kapcsolati, mentális ráhangolás), tanulástámogató algoritmusok bemutatása és
kialakuló helyzetek nyitott szemlélet  menedzselése.

Foto: www.foldesimate.hu

Tipikus tanári feladatok pl.: a csoportok kialakításának támogatása különböz  játékos technikákkal,
majd a munkájukhoz megfelel  feladatok és projektcélok megfogalmazása, a bels  munkamegosztás
támogatása, a konfliktusok kezeléséhez szükséges szemléletmód kialakítása, formálása. Egyfel l a
csoportok létrehozásával helyzetetek, feladatok, kihívások elé állítja a diákokat, másrészt rködik
afelett, hogy képessé váljanak megfelelni a kihívásoknak és sikerélménnyel záruljon számukra a
folyamat.

A tanár értékelési funkciói

Megtehetnénk, hogy az értékeket és célokat megfogalmazva ráhagyjuk a diákokra, hogy elkészülnek
vagy sem a házi feladatokkal, bízva saját motivációkban. Ez a megoldás azonban csak olyan diákoknál

ködik biztonságosan, akik már elsajátították a felel sség vállalás képességét, és elkötelezetten,
teljes er bedobással hajtanak saját és társaik sikeréért. Ez nem tömegjelenség. Gyakrabban
tapasztaljuk, hogy a diákok azt a tevékenységet végzik el, amit értékelünk és ellen rzünk. Ebben nem

30 Gondoljunk A. Maslow szükséglet piramisára, ahol az alsó szinten vannak az alapszükségletek (étel, ital, szex),
majd a biztonsági, a közzöséghez tartozás, a legtetején az önmegvalósítás)
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különböznek a feln ttekt l sem . A korszer  vállalati teljesítménymenedzsment koncepciók
aprólékosan felépítik a munkatársak tevékenységének motívumait, és ahhoz kötik az el menetelt és
a bonuszokat. Itt is hasonló, több dimenziós megoldások m ködnek a legeredményesebben.

Rendkívül fontos, hogy direkt vagy a rejtett dimenziókban mit mérünk, értékelünk, mert amit
mérünk, amire odafigyelünk, az fejl dik! Ezért mérésünkben szerepet kapnak olyan dimenziók,
amelyek a hagyományos felfogásban „spontán”, vagy egyáltalán nem értékelnek, ezért nem is
fejl dnek intenzíven, pedig a célok szempontjából mégis fontosak. Ilyenek pl.: a kreativitás, az
önértékelés, a társak értékelése - a tanári értékelés mellett -, és az eredményesség széles skálája. (pl.:
tervezés, célkit zés, a teljesítmény fejl dése, felel sség vállalás, el adásmód, közösségszervezés,
kapcsolatépítés, tolerancia, értékteremtés, a termék stb.), vagyis mindazon értékek, kompetenciák,
tulajdonságok, amit a vállalatok a kezd  munkavállalókban keresnek.
Az értékelés tanári kötelezettsége azonban kiegészülhet a diákok önértékelésével (Gondoljunk itt az
„önállóság” vállalati igényéhez illeszked  módszertani megoldásra).

További húzóer t, és önfejleszt  motivációt jelent, ha a diákokkal el re egyeztetjük a kiscsoportok
fejl dését támogató megnyilatkozásokat, és ezekért k adhatnak pontot egymásnak. Ilyen
megnyilatkozások lehetnek pl.: ki miben támogatta a csoport munkáját, mennyi energiát tett a közös
feladatok megoldásába, hány találkozón vett részt stb. Ezeket a kritériumokat (javaslatok alapján) k
állíthatják föl a csoporton belül a félév elején, és a végén ennek alapján pontozzák egymást, ami
„felel sség vállalás” címen beleszámít a végs  értékelésbe is.
Ezek a megoldások az önállóság kifejlesztése mellett er teljesen fejlesztik a kölcsönös támogatást és
megértést, a közös célkit zést, az empátiát, az érzelmi intelligencia sok fontos kompetenciáit, s t a
teljesítményorientált gondolkozást és sok más faktort is. Az ilyen indirekt irányítási technikákkal érjük
el, hogy számtalan helyzetben ’megmérjék’ egymást és rákényszerüljenek a kölcsönös támogatásra,
ami kés bb már életük természetes részeként mint kompetencia épül be magatartási repertoárjukba.

Heti két órás tantárgy esetén az értékelés technikailag pontozással t nik a legkönnyebben
kivitelezhet nek. Így tudjuk elérési kritériumokkal differenciálni kompetenciákat, visszajelzéseket
adni a haladásról és objektívvá tenni az értékelési szempontokat. Ugyanakkor az is fontos, hogy az
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értékelési szempontok konszenzussal legyenek megalkotva, hogy olyan dimenziókat fejlesszenek, ami
a diákok számára is értéket jelent, és ezért hajlandók azonosulni velük, és hajtanak is érte.

Példa egy értékelési rendszerre

A házi feladatok er sen súlyozottak a technológiai folyamatban.
Ennek az az oka, hogy a heti két óra, azon belül a csoportos tevékenységre rendelkezésre álló 20-40
perc nem elegend  id  a társas kompetenciák elsajátítására. Célja pedig, hogy olyan
csoportnormákat és személyes készségeket sajátítsanak el a diákok, amelyek feltétlen szükségesek pl.
a kreatív gondolkozás, vagy a személyes hatékonyság kibontakozásához.
Az értékelés egyik nyitott szegmense az ’extra’ teljesítmények nyújtásának elismerése. Ennek a célja
a csoportban megjelen  kreatív teljesítmények elismerése és bátorítása. A bemutatásra kerül
félévben ennek a projektterméke a hallgatókkal közösen elkészített honlap volt, amely a tantárgy
részterületeinek feldolgozásához használható linkgy jteményt tartalmaz, és több-kevesebb
er bedobással, de gyakorlatilag minden csoport (minden diák!!) részt vett ennek gy jtésében és
kialakításában. http://hktprogram.hu/Alkoto/

7. Továbbképzés,	továbbfejlesztés,	min ségbiztosítás		

A HKT™ adaptálása a F iskolai oktatásra nem fejez dhet be egy tanulmány, vagy egy tanterv
elkészítésével. Ez csak a valóság alakításának az els  lépése. Ahhoz, hogy szellemisége és technológiai
megoldásai kifejtsék kedvez  hatásukat, egy innovációs folyamatra van szükség, melyben az elméleti
keretek él  valósággá, önfejleszt  rendszerré válhatnak.
A konkrét megvalósítás egyértelm vezet i igény alapján tanári teamekben történhet, amennyiben
erre a megfelel  körülmények kialakítása megtörténik. A koncepció elsajátítása, az elméleti alapok
megismerése-megértése, elfogadása egy felkészít  tanfolyammal veszi kezdetét olyan tanárok
részvételével, akik úttör  munkájukért megfelel  támogatásban is részesülhetnek. Ennek hiányában
a program nem valósítható meg.
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Az	els 	év	értékelése	

A programot 2010. szeptember-december között személyesen hat tanulócsoporttal, más kollégák
további 8-10 csoporttal tudták kipróbálni. A félév saját a hallgatói csoportjaimtól végén visszajelzést
kértem a folyamatról. A kérdésekre a 144 hallgatóból 111-en válaszoltak (77%, ami reprezentatív
mintának számít), így a válaszokból levonható következtetések érvényesek lehetnek. A kérdéseket
kivetítve kapták meg a hallgatók, csak a választ kellett leírniuk egyénileg, kb. 10 percben. Névtelenül
adhatták be. A kérdésekben arra voltam kíváncsi, mennyire teljesültek a program tervezésekor
kit zött célok. Sikerült-e megfelel  elkötelezettséget elérni a hallgatók körében, mennyire tudják a
továbbiakban hasznosítani az itt tanultakat, megszerezték-e a szükséges társas kompetenciákat,
kialakult-e körülöttük az a kapcsolatháló, ami tovább lendíti ket tanulmányi idejükben és
életvitelükben. Ezek mellett a tantárggyal és az értékelési rendszerrel kapcsolatban kértem
visszajelzéseket. Nézzük meg a válaszokat!

1. Mennyi energiát tettél a csoport munkájába?

Feltételezésünk szerint minél több energiát fektet valaki egy tantárgy tanulásába, annál inkább válik
elkötelezetté, és lesz eredményes a számára. A válaszok többsége ilyen volt: „Teljesen”,
„maximálisan”, „mindent”, „rengeteget”, „hetente többször is”.

57%
17%

10%

6% 1%

Energia befektetés

Maximálisat

80-90%

Amennyit kellett

Közepeset

Semmit
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A kérdésre adott válaszok szokatlanul er s azonosulást mutatnak a tantárggyal kapcsolatban. A
hallgatók 84%-a(!) maximális er bedobással vett részt a munkában. Nincsenek összehasonlító
adataim, de ez meggy  eredménynek t nik, amely a HKT™ módszertan általánosan tapasztalt
diák-elfogadottságához hasonló eredményt mutat31

2. Kaptál-e másoktól támogatást?

Hipotézisünk szerint, ha támogatják egymást a hallgatók, társas komptenciáik jelent s mértékben
fejl dnek, a munkáltatók „csapatmunka” és „kommunikációs” készségek „problémamegoldó
képesség” iránt megmutatkozó igényét kielégítik.
A válaszok többsége ilyesmi volt: „Kölcsönösen számíthatunk egymásra”, „sok segítséget kaptam”,
„rengeteget”, „nagyon jó közösség alakult ki”

32

Mint látjuk, a hallgatók 99%-a örömmel m ködik együtt másokkal, ha erre a tanári módszerek
lehet séget adnak. Ezzel nem csak a tanulási tartalom elsajátítását segítjük, hanem er teljesen
támogatjuk a szocializációs folyamatot, el készítjük majdani munkahelyi beilleszkedésüket és
személyes boldogulásukat. Megfelel  módszertannal ennek a potenciálnak a fölhasználása mind

31 Több ezer általános iskolai osztályban használják már országszerte és tanítják a legtöbb tanárképz  intézményben
32 Részlet egy csoport prezentációjából

71%

28%

1,00%

Kaptál-e támogatást másoktól?

Rengeteget

Igen

Kicsit, nem
mindenkit l

Clic
k t

o buy N
OW!

PDF-XChange

w
ww.docu-track.com Clic

k t
o buy N

OW!
PDF-XChange

w
ww.docu-track.com

http://www.docu-track.com/buy/
http://www.docu-track.com/buy/


21

marketing, mind elégedettség, mind eredményesség szempontjából szembeötl en hasznos lehetne
a BKF számára.

3. Milyen nehézségeid voltak/vannak?

A hallgatók személyes tanulási vagy életviteli nehézségeire való odafigyelés a hatékony tanulás
körülményeinek megteremtéséhez elengedhetetlen. Ezen az úton tudjuk támogatni úgy a tehetséges
mint a lemaradó, lemorzsolódó diákokat, akár a sikerek felé való úton, akár azért, hogy leküzdjék az
akadályokat, és önfeladás helyett végig vigyék a tanulási folyamatot. A válaszok többsége ilyen volt:
„a beilleszkedéssel voltak problémáim, amin a csoporttársaim sokat segítettek”, „együttm ködés”, „a
csoporttagok nem egyenl  mértékben vettek részt”, „nehezen rázódott össze a CSAPAT”, „akaratom
érvényesítése”, „megszerettetni magam”, „bizalom kialakítás”, „mindig meg akarok felelni, ezért
felszínessé válok”

A válaszokból látjuk, hogy kevés diáknak nincs egyáltalán nehézsége. A megjelöltek viszont olyan
típusú nehézségek, amelyek megoldása nélkülözhetetlen mind a sikeres munkavállaláshoz,
életvitelhez, vagy akár a diplomához. Ezért a következ kben érdemes további segítséget nyújtani a
társas kapcsolatok alakításához, a motivációs bázis megteremtéséhez, a prezentációhoz, és
figyelemmel kísérni ezek hatását.

4. A tanulási folyamat értékelése

Az értékelés fontosságáról korábban szóltunk, tudjuk, hogy ez az egyik kulcsmozzanata a folyamat
sikerének. Vizsgáljuk most meg, hogy élték meg hallgatók az értékelési folyamatot!

A válaszok többsége ilyen jelz ket tartalmazott: „korrekt”, „igazságos”, „reális”, „logikus”, „jó”,
„tökéletes”, „átfogó”, „szuper”, „motiváló”, „eleinte féltem, de jó”; „jó, hogy egymást értékeljük”
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A válaszadók 16%-a a többféle, ellentmondó bírálatot fogalmazott meg: „magas a mérce”, „nem elég
szigorú”, „homályos”, „nem igazságos”, „szubjektív”, „magamat mások el tt nem szeretem
értékelni”, „egymást ne értékeljük”; „a csapat kapta, nem az egyén”, „van aki a csapat miatt kap
kevesebbet”, „nem kidolgozott az el adásoknál”, „nem értékeli a féléves munkát”

Az értékelési rendszer tehát a kit zött célok irányában formálta a diákok magatartását és alapvet en
bevált. Bizonyos részei és a kommunikációja azonban finomításra szorul. Egyértelm bbé,
átláthatóbbá kell tenni és értelmezni az egyes részeket.

33

Összegezve, a tantárgy átalakításának az volt célja, hogy a szervezeti kultúra, a tanítási-tanulási
technológia komplex fejlesztése által tartós viselkedésváltozást érjünk el a hallgatóknál,
kiegészítve és meger sítve a tréningek hatását.

Egy ilyen mikro-vizsgálat természetesen nem alkalmas arra, hogy tudományos bizonyítékokat állítson
a hipotézisek mellé, azonban meger síti, hogy jó irányban történt a fejlesztés. A hallgatók
visszajelzései azt mutatják, hogy a kapcsolati kultúra, személyes hatékonyság fejlesztése, a
munkaadói elvárások felé való közeledés (kommunikáció, csapatmunkára való alkalmasság,

33 Részlet egy csoport prezentációjából
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problémamegoldó képesség), megtörtént. A kreativitás fejl désének vizsgálatához komolyabb
pszichológiai apparátus bevetésére volna szükség. Az eredmények azt mutatják, hogy, érdemes
volna nagyobb energiákat fordítani a f iskolán a kooperatív tanulás szélesebb kör  elterjesztése
felé.

	

Következetések	és	perspektívák			

Voltaképpen mi is a célja az f iskolai nevelésnek/oktatásnak?

Talán az, hogy a fiatalok diplomával a kezükben elhelyezkedjenek a munkaer  piacon.
Talán az, hogy - felvértezve minden szükséges készséggel, ismerettel és attit dökkel -
elinduljanak az életfogytig tartó tanulás felé, a lehet  legkorábban képesek legyenek
önállóan tanulni, cselekedni, hogy eredményesen beilleszkedve a társadalmi környezetükbe,
sikeresebbé tegyék saját magukat és közösségeiket.
Talán az, hogy társaikkal összefogva olyan új eszméket, szolgáltatásokat és termékeket
hozzanak létre, amelyekre eddig senki nem gondolt, és képesek legyenek ezeket kivitelezni,
majd eladni a világpiacon, mindannyiunk javára.

Valószín leg sokféle célt meg tudunk fogalmazni, és mindegyikben lesznek olyan mozzanatok,
amelyekben néhányan magukra ismernek. Bármelyik célrendszert szeretnék szolgálni, igazodnunk
kell korunk elvárásaihoz, és nem ismételgetni az eddig beváltnak t  technikákat és eljárásokat,
hanem kidolgozni a kölcsönös, kooperatív tanulás és a közös alkotás személyi és szervezeti
feltételeit.

Az iskolák szervezetfejlesztésének, nevelési kultúrájának a korszer sítése mind az oktatási rendszer
átalakításának, mind a hosszú távú nemzetpolitikai feladatok sikeres végig vitelének az
elodázhatatlan feladata és az egyik kitörési pontja34. Miért ne járhatna ebben el l éppen a BKF?
Országunk versenyképessé válásának záloga a diákok, a atalok, a pedagógusok fölszabadítása a
fölösleges stressz és az alig felhasználható „elméleti” tanulás  kényszere alól! Gyakorlatias képzésre
alkalmassá kell tenni az iskola szervezetét, amely a kooperatív tanuláson, a közösségek felépítésén
keresztül vezet.
Egy magániskola keretei a legalkalmasabbak arra, hogy szemléletileg, módszertanilag,
taneszközökkel és továbbképzési programokkal olyan az irányba fejlessze oktatási-nevelési
kultúráját, hogy az egészséges emberi kapcsolatok kialakítása, a proszociális viselkedés támogatása
túlsúlyba kerülhessen, és ezáltal felszabadítsa szervezet rejtett energiáit35.

A kollektív intelligencia kifejlesztése

A tanulás forradalmi modelljében mindenki tanár és diák egy személyben36. A tanár és a diák csak
együtt rendelkezik olyan tudással, er forrásokkal és eszközökkel, amelyek nélkülözhetetlenek a

34 „Fontosnak tartom a képzési rendszer átalakítását, az oktatás jelenlegi szerkezete ugyanis fényévekre van a gazdasági
igényekt l. Ma már nem elég egy szakmára kiképezni valakit, sokkal inkább arról kell gondoskodni, hogy egész életpályáján
rugalmasan tudjon alkalmazkodni a folyamatosan változó gazdasági igényekhez”. Járai Zsigmond, az MNB volt elnöke,
Figyel , 2008. Március 6.
35 Korábbi kutatásaink és kísérleteink eredményei is egyöntet en azt mutatták, hogy a HKT osztályokban tanuló gyermekek
szeretnek iskolába járni és tanulni. Érzelmileg gazdag, nyílt, szinte, kiegyensúlyozott emberekké váltak. Segítették egymást
és kon iktusaikat képesek voltak egymás el nyére megoldani. Bebizonyosodott, hogy a társas tanulási folyamat
kikényszeríti a pozitív gondolkozás, attit d és magatartás kialakulását, ami országunkban alapvet en hiányzik.
36 G. Dryden–dr J. Vos: A tanulás forradalma, Bagolyvár, 2004.
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folyamat hatékony m ködtetéséhez, levezetéséhez. Ez a megközelítés azonban, a hagyományok
sz jén keresztül kevésbé tudatosult a számunkra. Kölcsönös partnerségre és valódi csapatmunkára
van szükség, amelyet nem írhatnak fölül a szokásrend által kialakított bürokratikus akadályok.

A jöv  iskolájában az oktatók és a diákok az egyéni és a csoportos tanterveken közösen, egymást
tanítva fognak tanulni. Közös célkit zéssel, ütemezéssel, értékeléssel és eredményekkel. A
pedagógusok interdiszciplináris teamben dolgoznak. Egy részük – elsajátítva a legkorszer bb
menedzsment ismereteket – új szerepbe helyezkedik. Nem tanítással, hanem a csoportok
fejlesztésével, tanulásuk szervezésével, coachingolással, tréningezéssel foglalkozik. Facilitálják a
társas folyamatokat, mentorálják, támogatják a gyermekek egyéni-társas személyiség és fejl dését,
támogatják kutatásaikat, termékeiket, eredményeiket megvalósítását és bemutatását. A diákok
ezáltal képessé válhatnak az egyre komplexebb csoportos és önálló feladatvégzésre, és – akár még
tanulóként – részt vesznek az innovációs szellemi m helyek (egyetemek vagy vállalatok) alkotó
munkájában. Friss, dinamikus és kooperatív gondolkodásukkal megtermékenyíthetik a szervezetek
fejl dését. Részt vehetnek a helyi társadalmak fejlesztésében, a környezetvédelemben, a kulturális
életben stb. és a hozzáért en felépített társas intelligenciájuk, kreativitásuk segítségével mindenütt a
megújulás, az innováció motorjává válhatnak. Egy folyamatban beszélhetünk igazi kreativitásról.

Az együttm ködésre épít  módszertan és gyakorlat mindenki számára biztosítja a képességeinek
megfelel  szerepeket. Ehhez a legtöbb támaszt személyes biztonságélményük megteremtése és a
folyamat örömteli, élvezetes eseménysorrá alakítása adja. Az intimitás, a szeretet és a bizalom

ködteti az eredményes társas kapcsolatokat.
 Az iskola örömforrást, közös alkotást jelentenek a pedagógusok, a diákok és családjaik számára
egyaránt. A fiatalok hamar eljutnak a gyors, hatékony és korszer  ismeretszerzéshez. A tanulás
élményekkel és tapasztalatokkal b séges folyamat, amelyben minden résztvev  folyamatosan
fejl dik, és egyre gazdagabbá válik tudásában, személyiségében, kapcsolataiban. Teljes
er bedobással tanul, alkot, épít. Az együttm ködés, egymás támogatása és a közösen szabályozott
korrekt versengés a résztvev ket egyre nagyobb és nagyobb teljesítményekre sarkallja.
Az iskola „gondolkodó, tanuló szervezetekké” alakulhat át, amely kereteket és er forrásokat
biztosít az önre exióra, a fejl dési potenciáljának további növelésére, a kon iktusok
feldolgozására és az „új gyakorlatok” kialakítására.

37

A gondolkodó, tanuló szervezet nem azonos egy gondolkodó, intelligens vezet vel. A gondolkodó
szervezetben ún. „gyakorlati közösségek” (Communities of Practice38) jönnek létre, ahol mindenki

37 Részlet egy csoport prezentációjából
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tiszteletben tartja az etikai értékeket, a bels  m ködési szabályrendszereket, 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
életközösségekben maradéktalanul megnyilvánul, amely megfelel  szabályrendszerek alapján

ködik, és ez biztosítja a fajok túlélését.

A kollektív intelligencia az él lények csoportjainak képességrendszere, nem a tagjaié. Alacsony
szinten megjelenik a hatalmi, autoriter szervezetekben is, de kiteljesedése és er forrássá,
értékteremt  tényez vé válása csak a kooperatív szervezetekre jellemz . A kollektív intelligencia
olyan er forrásokat mozgósít, mint a hagyományteremtés, a tisztelet, a megbecsülés, a közös
tervezés, a koordináció, a stratégiaalkotás, az intelligens tudástermékek, a min ségelv megjelenése a
szervezetekben, amelyek a közösség minden tagjának személyes fejl dését és sikerét támogatják.

Az alkotó folyamat f  iránya a személyes értékeken és motivációkon alapuló társas megoldások
megtalálása, amely nem csak távoli, a jöv ben megfogalmazott célokat, hanem a jelen él
valóságának a szükségleteit, energiáit is szolgálja. Az egymás er sségeinek feltárása, a magasabb
min ség  bels  késztetések és szükségletek szolgálata és fölhasználása a közös csoportsiker
érdekében minden résztvev  (tanár és diák) közvetlen személyes érdeke, ezért aktívan részt vesznek
a kialakításában, és felel sséget vállalnak a folyamatért.
Meger södnek azok a képességek, amelyek a párbeszédekben való tanulást teszik lehet vé, és amely
a valóság folyamatos újraalkotását, a teremtés közvetlen megélését és megértésének élményét
biztosítják.
Ennek egyik legfontosabb képességcsoportja a dialógusra való képesség kifejlesztése.39 A dialógus a
nézetek áramlását, megismerését, az igazság keresését, az önmegvalósítást, a csapatmunkára
törekvést jelentik; szemben a vitával, a diszkusszióval, amely inkább a nézetek ütköztetésér l, az
„igazam” keresésér l, az önérvényesítésr l, a gy zelemr l és a hatalomról szól.

A gondolkodó, tanuló szervezet az „alkotó polgár” mozgásterét biztosítja, a dialógusképesség és a
kollektív intelligencia kifejlesztése által. Szakít a történelmi korokon átível  hatalomközpontú,
agresszíven elnyomó m ködési modellel és a pozíciók, a hierarchia szolgálata helyébe az alkotó
ember szolgálatát állítja. Az intoleráns, faji, kulturális, gazdasági elnyomás helyébe az új tudományos
paradigma által elfogadott partneri együttm ködés eszméjét helyezi40.
A „zabolátlan er szak” kultúrája (Erich Fromm) átalakítható a bizalom és alkotás kultúrájává, ahogy
erre számtalan példa van a jelent s sikereket elért tudományos iskolák és szervezetek között41.

A jöv  iskoláiban a szervezet m ködésének másik alapja – a bizalomra és párbeszédre épül  társas
kapcsolatok mellett – a digitális információs rendszerek használata. Ma már az interneten több és
frissebb tudás érhet  el, mint bármelyik tankönyvben. Az élen járó országokban a tanulás szerves
részévé vált a számítógép-használat. Ez azonban csak akkor válik közösségi és szervezeti er forrássá,
ha érett és egészséges személyiségek kezébe kerül. A kapcsolódásra, párbeszédre való képesség
kifejlesztése mellett a digitális eszközrendszer válik a másik er forrássá a diákok és az iskolák
kezében, amely országunk versenyképességét a nemzetközi környezetben megsokszorozhatja. „Az a

38 Csákó mihály interjúja Pór Györggyel, Tudattágítás csúcstechnológiával, Számítástechnika, 1999. április, Georg Poór: blog
of Collective Intelligence http://www.communityintelligence.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, 2007. Március 3.
39 P.M. Senge: Az ötödik alapelv, HVG, 1998.
40 László Ervin – Stanislav Grof – Peter Russell: A tudat forradalma, Új paradigma kiadó,1999
41 Gordon Dryden – dr. Jeanette Vos: A tanulás 2004.
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nemzet, amely a digitális kommunikáció robbanásszer  fejl dést els ként kihasználja, és összeköti az
új tanulási technikákkal, világels  lehet az oktatás terén”42.

A kollektív intelligencia kifejlesztésének szintjei

42 Gordon Dryden – dr. Jeanette Vos: A tanulás forradalma, Bagolyvár, 2004
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