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tanulás tartalmai, illetve maga az elsajátítás folyamata. A cél érdekében a peda-
gógusoknak folyamatosan fejleszteni érdemes tanítási technikáikat, módszerta-
ni ismereteiket. A tanárképzés során rengeteg módszert említenek, de sajnos a 

„A kapott eredmények szerint mind az általános iskolákban, mind pedig a 
középfokú oktatásban is a tanári magyarázat és a frontális osztálymunka vezet 
az oktatás során a tanárok által alkalmazott módszerekben. A középiskolai kor-

szerepe. A csoportmunka és pármunka viszont aránytalanul kevesebbszer jele-

-
-

lyett, ahol egyfajta diktatúra uralkodik, mégpedig úgy, hogy a tanár beszél és 
diákok hallgatnak. A sokat emlegetett tanulói aktivitáson alapuló önálló vagy 

könnyebb elhelyezését, amivel az érzelmi szálat, vagyis a tanultak elfogadását 
is megpróbáljuk biztosítani. 

Azért is fontos ez a téma számomra és talán mások számára is, mert a szak-

világában. Ennek jó eszköze a kooperatív módszerek alkalmazása, ami nem 
-

gyományos csoportmunkát, azt gondolva, hogy kooperatív módon dolgoznak, 
de a csoportok alakítása, a szerepek, feladatok megosztása nem támogatja az 

-
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Tudatos szervezés, a sokféleség összehangolása

alapul. Nagy szerepet játszik a diákok értelmi készségének alakulásában, hi-
-
-

szerré, tehát az ismeret megszerzése nem a hagyományos módon befogadással, 

-
ben a gyakorlati foglalkozásokon például csoportokat alakítanak, és egy adott 
szerelési feladattal vagy a feladatot megosztva végzik el a munkát. 

tanulók kooperációján van. Jelenlegi társadalmunk egyik alapkérdése az okta-

felkínálni, új utakat megmutatni számukra. Ebben lehet hasznos azoknak a 

-

-

-

hogy saját magukhoz képest is jobban teljesítsenek a tanulók. Saját tapasztala-

hogy a társukéhoz viszonyított teljesítmény csak részben motivál, de ez esetben 

Kooperációjuk során a csoport tagjai sokkal mélyrehatóbban megismerked-

a munka során. A kiadott feladat megoldása során a diákcsapat megbeszélést 
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-
szögét, ezáltal sokkal mélyrehatóbban tudják felhasználni a munkájuk során. 
A kooperatív technikás csoportmunka hatékonysága az egyéni képességeket 

-

tudjanak válni, kritikusabbak lesznek magukkal szemben, és segíti a szociális 
beilleszkedést is.

-
-

ban felzárkózó tanulónak is a foglalkozásban való részvételre, felzárkózásra. A 
-

között megmarad a versenyszellem. A tanulóknak a gondolkodáson alapuló 

-
-

hozzáállást társas közegben.

jobban átérzi, vagyis megérti a másik tanuló szemszögét.

Segíti a diákok munkafázisainak összehangolását, hogy az dinamikusan 
zajlódjon le.

-
nikáció akár diák és diák között ugyanakkor a tanár-diák között is.
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Fejleszti a feladatra való koncentrálást.

A tanulásnak a kooperatív szerepe nagyon motiváló, mert így jó kedvvel végzik 
-

-

A kooperatív munka során, ha a csoport tagjainak munkája hasonló mérték-
ben hozzájárul a csoport sikeréhez vagy bukásához, akkor az egymásrautaltság 

csoport minél jobb eredményt érjen el. Ez a helyzet ideális környezetet biztosít 
-

nyabb munkavégzésre. 

csoport sikeréhez, és emiatt az egymásrautaltság gyenge, a gyengébb tagok 

-

Nemcsak építeni tudjuk az egymásrautaltságot, hanem rombolni is. Akkor 

többi tagjánál jobb eredményt ért el. Ez a többi tanulóban kudarcélményt, irigy-
séget eredményezhet, és ezért egy kevésbé pozitív hatású versenyhelyzetet te-
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-
konyságát, mivel a csoport tagjai pontosan ismerik saját és társaik képességeit, 

-

megszerzett eredmény hatására a tagok pszichés terhelése csökken, de egyéni 
-

és így nem hoznak javulást a tanulási teljesítményben. Ezért érdemes a közös 
-

valósulására.

hiszen, ha a csoportban egy vagy több tag is inaktív, úgy ez a többiekre nézve 
demoralizáló hatású. Ez a hatás sajnos többszörösen is rányomja a bélyegét 

-
konysággal végzik a feladataikat. Az inaktív tagok az aktív tagok munkáját is 
visszavetik. 

-
datosan a kooperatív alapelveket, akkor olyan feladatot adhat, amiben nincs 
logikus feladatfelépítés, és a kooperatív folyamatok nincsenek rendesen kioszt-

csak szimplán csoportmunkának hívjuk. Ha nincs meg a csoportmunkában az 

dolgozik, míg a többiek csak henyélnek a háttérben, és kihasználják a helyzetet. 

-
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Párhuzamos interakciók

A párhuzamos interakciók a kooperatív szervezésben azt jelentik, hogy a di-
-

-

véve ismerik meg az oktatási anyagot. A diákok az esetlegesen meg nem értett 
anyagrészeket diáktársuktól vagy szaktanárukkal megvitatva sokkal mélyebb 
tudást sajátítanak el a hagyományos képzési módszerekkel ellentétben. A ha-
gyományos oktatásban  egyirányú a kommunikáció, tehát a tanár ismerteti az 

részletesebb megismerésére, megértésére. Ezzel szemben a kooperatív okta-
-

-
nyebben, rutinosabban dolgoznak kooperatív módon a tanár és a tanulók is egy-
aránt. 

-

-

-
lást fog kiváltani, fásultságuk miatt nehezen fogják fogadni a változást a 
képzési módszerben.
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tanítok a tanulóknak. Ezáltal elmondhatom, hogy tanításom során szinte min-
den évfolyam megfordul a gyakorlati óráim nagy részén. A pályafutásom so-

kialakítani az adott óra menetét, hogy minél sikeresebben tudják elsajátítani a 

a tanulók nem szeretnek elméletben tanulni, inkább csak a gyakorlati, kézzel-
-

találni számukra a jobb megértés érdekében. Az egyetemi tanulmányaim so-
rán bukkantam rá a kooperatív csoportos módszerekre. Ekkor gondoltam úgy, 
hogy ezt nekem is ki kellene próbálnom a tanulók körében. Számos feladattal 
és módszerrel kísérleteztem ennek érdekében, ezt szeretném most összegezve, 
dióhéjban bemutatni.

Tanórai témafeldolgozás

-
-

korlat, az elméleti tartalmakat a gyakorlathoz feladat kapcsolja, és fontosnak 

diákokkal a foglalkozás elején szoktam kidolgoztatni az adott tanagyagot vagy 
feladatot. A nemrég még számomra is új módszereket olyan formában építet-

-
-

feladatával, akkor áll össze egy egész gyakorlati feladattá, amit az adott napon 

-
-

zetelik ki a számukra lényegesnek vélt információkat. Amikor úgy gondolják, 

úgy kiegészíteni, hogy a lényeges információkra a beszélgetés során rávilágít-
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-

-

gyakorlati foglalkozás során a szerelési feladatokat teljesen önállóan dolgozzák 

az a kérdés, hogy a szaktanár hogyan tud segíteni a diákoknak a témafeldolgo-
-

és nem tudják megtalálni vagy kijavítani a hibájukat, ekkor a szaktanár beavat-

a munka során. A feladat kijavítása a diákoké. Ha a diák kérdez, akkor a tanár 

végképp nem megy, akkor adja meg csak a választ számára.

foglalkozások alatt, amióta ebben a szervezési formában dolgozunk. A hagyo-
mányos csoportmunka sok hátránnyal járt a kooperatív munkával szemben. Ez 

-
kokkal a tananyag feldolgozásában. 

A tananyag feldolgozása mozaikmódszerrel

A dolgozatomban szeretném illusztrálni az egyik kooperatív csoportos gyakor-
lati foglalkozás módszerét. A tizennegyedik évfolyam kilenc tanulója érkezett 



223

Tanítási módszerek fontossága a diákok életében

1. ábra Állványos Suzuki motor (Forrás: Saját fotó)

lépésre az óra témája. Hogy létre tudjon jönni a gyakorlati megvalósítás, a há-
rom kooperatív csoportnak össze kell dolgoznia, mert a szerelési témák úgy 

feladatuk megoldását. A kidolgozásuk végén áll össze a tananyag egy egésszé, 
ami megmutatja számukra a fontosabb szerelési lépéseket a munka során.

-

tanulók átolvassák a tananyagot, és nekikezdenek a kidolgozáshoz. A koopera-
tív munkát mindig tudatosan kell szervezni és kiadni a tanulók számára, hogy 

szétszereléséhez az információkat. A csoport második tanulója a motor ösz-
szeszereléséhez kapja meg a lépéseket. A gyakorlati feladatuk során a szét- és 
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-
szerelése sokkal komplikáltabb munkafolyamatokból áll. A harmadik tanuló 
besegít a 2 tanulónak, és összefoglalja a szerelési lépéseket, illetve vázlatosan 

2. a  (Forrás: Saját fotó)

-

mindenféle információt a látható papírokon, amit önállóan kell feldolgozniuk. 
-

res diák a vezérlés összerakásához kapta meg az információkat. A fehér piros 
-

lett dolgoznia a folyamat lépéseit. A fekete pulóveres társuké talán a legnehe-
zebb feladat, hisz neki kell összefoglalni a két tananyagrészt, hogy elmondja 

-
ni a motor feltöltési mennyiségeit, továbbá a szelephézag-állítás folyamatát a 
motoron. Itt is meg kell határozni a szerepköröket, hogy ki mit csinál. Az egyik 
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tanuló megnézi a feltöltési és állítási mennyiségeket, a másik a szelephézag-be-

az információkat.
-

a szerelés folyamatában.

3. ábra Gyakorlati feladat megvalósítása (Forrás: Saját fotó)

Amikor a diákok kidolgozták az elméleti tananyagot, következhet a dugaty-

majd szerelni szeretnének, ami a képen is látható a Suzuki márkájú 1300 köb-
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csoport minden tagjának megvan az adott feladata. Az új ismeret alkalmazása 

-

Ilyenkor is nagyon hasznosnak látom, ha kooperatív munkaformában dol-

a munkafolyamat alatt is folyamatosan tudnak új ötleteket kitalálni, egymással 
-

beszélni az adott problémákat, esetleges lépéséket a szerelési folyamatoknál, 
-

nos, ha a csoportokban van egy húzóember, aki otthon vagy esetleg szervizben 
-

lyen oknál fogva, a diáktársaik sokkal szívesebben tanulnak vagy kérdeznek. 
Szerintem ez azért lehet, mert a tanulók többsége nem szereti felvállalni, hogy 
valamit nem tud a szerelés során. Szégyennek tartja a tudatlanságát, esetlen, 

feladatról. A csoporttársában vagy az osztálytársában sokkal jobban megbízik, 

vagy miért kellett kivenni azt az alkatrészt, vagy hogyan szerelte vissza az adott 
motorba. Ennek a szakoktatásban tapasztalható jelenségnek is kedvez a koope-
ratív módszerek alkalmazása, hiszen támogatóan hat az egymástól tanulásra, a 
másik segítésére, a közös megoldások megtalálására.

Elemzésem a szakközépiskolás diákokra terjedt ki, a kilencedikes évfolyam-
tól egészen a szakképzésben tanuló tizenötödikes évfolyamig. A vizsgálatom 
eredményei alapján a kooperatív módszer a hagyományos oktatási struktúrá-

körében tapasztalt fogékonyságban és a tanári hozzáállásban, nyitottságban is. 
A gyakorlati óráim alatt a tanulók nagyobb hatásfokkal tudták megolda-

ni vagy teljesíteni az általam kiadott elméleti vagy gyakorlati feladatokat. A 

gondolkodás terén. Továbbá elmondható, hogy a feladat- és problémamegoldó 
-

lamilyen váratlan esemény történik a gyakorlati feladatok megoldása közben. 
-

nak gyakorlati foglalkozásai értékesebbé, színvonalasabbá tételéhez. Az eddigi 
tapasztalatok, megtapasztalások alapján az oktató a feladatokat a kooperatív 
csoportok igénye szerint tudja tudatosan és rugalmasan megváltoztatni. 
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-
za létre az egyes csoportokat. Azt feltételeztem, hogy a heterogén csoportszer-

ez változott a kooperatív csoportmunka hatására. A diákok szívesen fogadják 
-
-

részletesen megismerkednek az adott gyakorlati feladattal és a hozzá tartozó is-
meretanyaggal, mivel a feladatok megoldása során a diákok átgondolják, meg-

problémákra. A közös munka során a csoport tagjai megismerik társaik szemlé-
letét az adott problémával kapcsolatban, így joggal lehet idézni azt a közmon-
dást, hogy „több szem többet lát”. Sokkal mélyrehatóbb ismeretet szereznek a 

A csoportmunka hatékonysága azon múlik, hogy az egyéni képességeket 
hogyan tudjuk minél jobban felszínre hozni és közkinccsé tenni. Ezért a kiadott 
feladatokat sokkal hatékonyabban tudják megoldani, ezáltal az sokkal gyorsab-

segít nekik, hogy magabiztosabbá tudjanak válni, kritikusabbak legyenek ma-
gukkal szemben, de saját érdemeiket is elismerjék és elismertessék, és segíti az 

-
ben. 

Kollégáim és saját személyes tapasztalatom alapján is a diákok nagy szá-
-

talataim arra sarkallnak, hogy a továbbiakban is igyekezzek ezt a kooperatív 
megközelítést alkalmazni, hasznosítani tananyagaim feldolgozásában és azok 
fejlesztésében.

Harmadik hipotézisem a tanári, pedagógusi viselkedést vizsgálta az új mód-
szer bevezetésével kapcsolatban. Tapasztalataim alapján azt predesztináltam, 

-
gét az új módszertani kezdeményezésre. A várakozásaimhoz képest, számomra 
is nagy meglepetést okozva, nagyon pozitív volt a visszajelzés a kollégák ré-

meg, így magukénak érzik az újítást. 
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Ezen felbuzdulva tervezem ennek a témának a továbbfejlesztését akár a doktori 
disszertációm témájaként is olyan módon, hogy a közismereti tantárgyakra is 

-
mosok esetében véleményem szerint túlzottan az elsajátított elméleti tananyag-
ban szerzett jártasságot kérik számon, míg a magasabb évfolyamokban ennek 
az ellentéte valósul meg.
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Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak 

a pedagógusok a mai magyar iskolában? Hidak a 

tantárgyak között

This study describes the use of cooperative methods in teaching technical 
school students in the 9th to 15th grades. Thanks to the susceptibility of the 

-
hermore, their problem-solving ability has been improving gradually. 


