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Jelen írásomban az UNESCO „Hatékony iskolát mindenkinek — speci-
ális szükségletek az osztályban” c. projektjének  (Csányi  /szerk./  1993.)
egyik  vezető  gondolatcsoportjával  szeretném  megismertetni  az  olvasót,
melynek középpontjában maga a tanulási folyamat, ill. legkedvezőbb felté-
teleinek a biztosítása áll. A projektet tulajdonképpen a többségi általános
iskoláknak ajánlják annak érdekében, hogy a korábbiaknál hatékonyabbak-
ká váljanak akkor is, ha a körzetükben lakó azon gyermekeket is felveszik
és gondosan el is látják, akiknek a legkülönbözőbb típusú (részteljesítmény-
zavar, fogyatékosság, feltűnő magatartás stb.) tanulási problémáik vannak.

A gondolat kiinduló eleme az, hogy az a tanár, aki nem hárítja el magától
a „problémás” gyermeket,  nem akarja azt más felelősségi körébe utalni,
hanem kihívásnak tekinti a feladat megoldását azáltal, hogy a gyermekhez
szabott  legadekváltabb módszereket  kívánja megtalálni  és alkalmazni,  át-
alakul az egész pedagógiai személyisége, s hatékonyabban dolgozik osztá-
lyának többi tanulóival is. Ez az alapja a befogadó inkluzív osztály vagy
iskola szemléletének, a teljes pedagógiai rendszer, tehát nemcsak egy-egy
osztály,  hanem az egész intézmény hozzáállása változik, amennyiben a
projekt alkalmazása igazán eredményes.
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A tanítás-tanulás megszervezésének főbb formái

Bevezetőként idekívánkozik, hogy három alapvető tanítási helyzetről be-
szélhetünk:

a) a versenyeztető,
b) az individualizált (egyedi) és
c) az együttműködő

formáról. A két első az, amit hazai viszonylatban leginkább alkalmazunk, a
harmadikat csak elvétve, s éppen ennek szeretnénk a legtöbb figyelmet szánni.
Nézzük meg őket egyenként kissé részletesebben!

a) A versenyeztető

formával kapcsolatban idézek az UNESCO oktatócsomagjának magyar nyelven
is megjelent kiadványából  (Ainscow in. Csányi/szerk./1993.): „A hagyományos
megközelítés szerint az iskola olyan verseny, amelyet ezért hoztak létre, hogy
kiderüljön, melyik tanuló tudja a legtöbbet megtanulni. A tanulás a létrán való
felfelé mászáshoz hasonlítható, a siker a létra tetején található, de ide csak a
kiváltságos kevesek juthatnak el. A tanárok olyan feladatokat adnak tanítványa-
iknak, amelyeknél azoknak versenyezniük kell, hogy kiderüljön, ki a legjobb.
Azonban nyilvánvaló, hogy ahol győztesek vannak, ott veszteseknek is kell
lenniük. Az olyan helyesírási felmérés, amelynek a végén a jó teljesítményt
nyújtott tanulóknak fel kell emelniük a kezüket, megerősíti a nézetet, hogy az
iskola olyan, mint egy sportverseny. Arra ösztönzi a tanulókat, hogy magukért
dolgozzanak, ne figyeljenek mások teljesítményére, kivéve annyiban, hogy
megelőzték-e társaikat  a  versenyben.”  A tanár ebben az  esetben  bizonyos
kategóriákra osztja az osztályt, mércéje a szerinte az „átlagtól” elvárható szint,
s  a tanulók egymáshoz viszonyított  teljesítménye,  a gyermekek terhelését ez
irányítja. Vannak tanulók, akiket ez az eljárás nagyon ösztönöz, másokat azon-
ban visszavet, s egyre kevésbé lesznek képesek ebben a légkörben teljesíteni.

A másik tanulási-tanítási forma

b) az indivualizált,

melynek megjelenését gyakran a gyógypedagógia területén tapasztaljuk, külö-
nösen a korrepetálásra kiemelt gyermekeknél. A tanár a gyermek ismeretében
maximálisan igazodik az ő eddigi tudásszintjéhez, képességeihez, munkatem-
pójához. Ennek is lehetnek előnyei  bizonyos gyermekeknél és alkalmakkor,
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hátulütője azonban, hogy nincs, ami nagyobb erőfeszítésre ösztönözze a gyer-
meket.  Ainscow szavaival „sem a tanároknak, sem a tanulóknak nincs céljuk,
elszámolási  kötelezettségük,  amely  lendületben  tartaná  az  osztályt  vagy  az
egyes tanulót”. (Ainscow, 1991.)

A harmadik változat

c) az együttműködő vagy együttes tanulás.

Ez a szervezési változat a tanulótársakban rejlő lehetőségeket, a csoportmunka
különböző  változatainak  előnyeit  igyekszik  kihasználni.  Ebben  az  esetben
nemcsak a tanulás tananyaga tekinthető a tanulás céljának, hanem meghatáro-
zott szociális folyamatok elsajátítása is. Azokban az osztályokban, amelyekben
a gyermekeket közös munkára bíztatják és segítik, lehetőségük van a haladásra
a személyiségfejlődés e területein is, miközben evvel párhuzamosan az isme-
retszerzés vonalán is elérhetik céljaikat. A gyermekek önállósága nagymérték-
ben nő a tanártól való bizonyos fokú függetlenedés miatt.

Nem szabad azt feltételezni, hogy a fenti három forma közül az UNESCO-
projekt csak a harmadikat ajánlja, ellenkezőleg, éppen arra szólít fel, hogy a
tervezés során a tanár (illetve a tanárok csoportja, mert a közös tervezés is az
UNESCO-ajánlás része) alaposan mérlegelje, hogy kellő mértékben élt-e vala-
mennyi lehetőséggel, megfelelő egyensúlyt alakított-e ki a különböző formák
alkalmazása terén.

Miután az első két óraszervezési forma jobban ismert, a továbbiakban a
harmadik változattal foglalkozunk részletesebben.

Az együttműködő tanulás változatai

Az alábbiakban áttekintjük a csoportmunka különböző formáit.

Munka párokban

Ezt általában megelőzheti az egyéni munka, s ily módon lehetőség nyílik
arra, hogy az egyénileg felvetett kérdésekre, elgondolásokra a társ reagáljon, ill.
ezeket meghallgassa. A megelőző egyéni munka arra is lehetőséget ad, hogy
elkerüljünk egy buktatót, azt, hogy a pár egyik tagja passzív marad. Termé-
szetesen előfordulhat ennek ellenére is, hogy az egyik tanulónak nem jut semmi
az eszébe, vagyis passzívan érkezik el a második szakaszba, amikor társának be
kellene számolnia gondolatairól. Az ilyen esetben az is hasznos, ha meghallgatja
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társát, és azt a célt tűzzük ki, hogy a pármunka számára kijelölt idő végére a pár
bármelyik tagját megkérdezhetjük, hogy mire jutottak.  Így az erősebbiknek
szinte kötelessége lesz, hogy felvilágosítsa a gyengébbiket, különösen akkor,
ha pl. a párok eredményeit valamilyen formában értékeljük.

Munka kisebb (3-4 tagú) vagy nagyobb (5-6 fős) csoportokban

Ezek kialakítására több lehetőség nyílik:

— Csoporttá egyesülhet korábbi egy-egy vagy több pár. (Természetesen ez
nem kötelező,  van amikor a pármunka után visszatérünk a frontális vagy az
egyedi munkához.) Ilyenkor elvárható, hogy a párok által kialakított álláspont
megjelenjen az újonnan alakuló csoportban, vagyis az addig végzettekről, a
felmerült gondolatokról beszámolóra kerüljön sor.

— A csoport kialakulását meghatározhatja a tanár elgondolása is, pl.: szán-
dékosan vegyes képességű vagy éppen azonos szintű gyermekeket hoz össze.

—  Kiválaszthatják maguk a tanulók is,  hogy kikkel  szeretnének együtt
dolgozni.

—  Gyakori  forma  a  véletlenszerűen  kialakított  csoport.  Ennek  néhány
konkrét lehetősége pl. az, hogy a gyermekek mértani formákat vagy színeket,
virágokat stb. ábrázoló, azonos számú lapokat kapnak (pl. egy 9-es létszámú
csoportban 3 tulipán, 3 orgona, 3 margaréta), majd az azonos formákat kapókból
alakulnak ki a csoportok. Csoportok alakíthatók ki úgy is, hogy a gyermekek
adott számig számlálnak sorban (pl. a 9-es létszámú osztályban mindig 3-ig),
majd az azonos számúakból lesznek a csoportok.

— Szükség lehet arra is, hogy korábbi csoportokból alakítsunk ki újabb
csoportokat. Ennek előnye ugyanis, hogy a tanulóknak egyrészt be kell számol-
niuk az eddig végzettekről, másrészt újabb információkhoz juthatnak, hiszen
megtudják, mit végeztek, mire jutottak a többiek. Egyik módja, s ilyenkor
megnő a korábbi csoportlétszám, hogy egyszerűen egyesül az előző két vagy
három csoport. Egy másik eljárás a mozaikszerű csoport-kialakítás, amikor az
előző csoportok mindegyikében újból a véletlenszerű szétosztást (pl. számlálás,
képek, formák húzása) választjuk, s az azonos számot, formát, stb-t kapottak
kerülnek egy csoportba, ami azt jelenti, hogy minden új csoportban ott lesz egy-
egy képviselő a korábbi csoportból,  aki beszámolhat  a csoportjában addig
végzettekről.
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A csoportokban — de kevesebb megbízással  a  pároknál is — különböző
funkciókat oszthatunk ki annak érdekében, hogy a belső struktúrát feszesebbé
tegyük, s egyben a tanulókat jobban aktivizáljuk. Ezek a szerepek: „vezető”
(általánosan felelős a  csoport  munkájáért,  vezeti  a  megbeszélést),  „jegyző”
(feljegyzéseket  készít,  rögzíti  a mondottakat),  „időfelelős” (ha időre megy a
foglalkozás, pontosan jelzi egy-egy szakasz, vagy a teljes egység végét), „be-
számoló” (a csoport munkájának eredményeit foglalja össze az osztály többi
tagjának és a tanárnak), „ellenőr” (arra ügyel,  hogy a korábban megbeszélt
megállapodások bekövetkeznek-e). Természetesen nem mindig van valamennyi
felsorolt funkció betöltésére szükség.

A különböző óraszervezési lehetőségek
és a hallássérült tanuló

Az alábbiakban a konkrét utalások a hallássérült gyermekek példáján kerül-
nek bemutatásra, de úgy gondolom, hogy ezek mondanivalója bármelyik fogya-
tékossági csoportra, sőt a nem fogyatékosokra is alkalmazható, vonatkoztatható.

Valamennyi fent említett változattal élhet, és élnie is kell a hallássérültek
tanárának a speciális iskolában. A versenyeztető változat jól ismert a minden-
napos iskolai gyakorlatból, az osztály eredményeit gyakran szokás közzétenni,
ill. a gyermekek teljesítményeit globálisan, az elképzelt átlaghoz és egymáshoz
viszonyítva értékelni. Az individualizált forma, ha nem is olyan gyakran, de
azért  szintén  előfordul,  pl.  a  differenciált  feladattípusok  kiadásánál,  ill.  az
egyéni foglalkozások során. A harmadik változat alkalmazására ritkábban kerül
sor, korábban ajánlott módszereink közül elsősorban az anyanyelvi gyakorlati
foglalkozás megvalósítása során szerepel, de itt sincsenek igazán kihasználva a
szociális együttműködés lehetőségei.

Milyen előnyök származhatnak a hallássérültek tanítása során
az együttműködésre építő változatból?

Aktivizálás.  A gyermekek aktív közreműködése,  nyelvi  megnyilatkozása
szóban vagy írásban az óra legnagyobb részében szinte automatikusan megol-
dottak.

Önállóság. Az önálló, nem a tanár által irányított tanulási forma e struktúra
mellett jól biztosítható. A tanár fennmaradó idejében a csoportok munkájának
idején figyelmét jobban összpontosíthatja a tanulókra, s természetesen igény
esetén segítséget is nyújthat, nem felejtkezve el arról, hogy a segítségnyújtás
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mértéke csak az éppen szükséges minimum legyen. A csoportmunka egyben
növeli a tanulóknak a tanulási folyamatért érzett felelősségérzetét is. A felelős-
ség már nemcsak a tanáré, a tanuló érzi, hogy ő is hozzájárul ehhez a maga
eszközeivel.  Különösen igaz  ez akkor,  ha a  csoportmunkát  kombinálják az
egyéni feladat-kijelöléssel. A csoport avval kezd foglalkozni, amit egyes tagjai
már  elgondoltak  vagy  megoldottak.  A  csoportmunka  kiindulópontja  tehát
leggyakrabban az egyéni elgondolás, tapasztalat.

A tanulási folyamat nagyobb fokú tudatosítása, az általánosítás, absztrakció
intenzívebbé válik. Különösen igaz ez akkor, ha a gyermekeknek lehetőséget
biztosítunk arra, hogy áttekintsék az óra felépítését, s fokozatosan hozzászok-
janak ennek szerkezetéhez (problémafelvetés, önálló megoldás vagy tapasztalat
felidézése,  problémamegoldás  részben  csoportokban,  a  lényeg  levonása,
visszajelzések,  végső konklúziók),  ill.  a  különböző csoportfunkciók  sikeres
betöltéséhez.

Természetes beszédhelyzetek. A csoportmunka szinte kínálja magát a dialó-
gusokra,  a  gyermek-gyermek közötti  felváltott  kommunikációs  helyzetekre.
Ugyanakkor élünk azokkal az eddig nem nagyon kihasznált lehetőségekkel,
melyek a gyermekek egymástól való tanulásában rejlenek, amikor a valamilyen
területen erősebb tanuló segíti a nálánál gyengébbet.

Az írásbeli fogalmazás természetes alkalmazása (feljegyzések, összefoglaló
stb.). A természetes alkalmazás alatt itt azt értjük, hogy a rögzítés, a fogalmazás
itt nem cél, netán öncélú tevékenység, hanem munkaeszköz.

Időérzékelés. A teljes csoportnak kiadott és időegységekre lebontott felada-
tok számos tapasztalatot  biztosítanak az idő megtapasztalásával kapcsolatban
(pl. mennyire hosszú vagy rövid a 2 perc, a 10 perc stb.).

Szociális kontaktusok megélése a tanulótársakkal nemcsak a tanórán kívül,
hanem annak egy részében is.  Az együtt  tanulás,  az  egymástól  tanulás,  az
egymást tanítás gondolatának gyakorlati megvalósulása.

Gyakorlati példák
a javasoltak megvalósítására a tanórán

Felmerül a kérdés, hogy mely életkortól alkalmazhatók az együttműködő
tanulás különböző változatai. Példáinkban kitérünk a legfiatalabb korosztálytól
való felhasználásra, de megjegyezzük, hogy természetesen a csoportmunka a
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tanulók életkorával arányosan juthat mind nagyobb térhez, s az érdemi dialó-
gusokhoz is a nyelvi szint egy foka szükséges.

Az alábbi példák mind órarészletek, nem tehetnek ki egy teljes órát. Ez azt
is jelenti, hogy időhatáruk van. Egy-egy gyermek szigorúan figyelheti az idő
betartását. Ezt a nagyobb nyomaték kedvéért olykor a táblára is felírhatjuk. Ha
alacsony az osztálylétszám, olykor, főleg, ha több funkciót akarunk kijelölni,
gondolhatunk arra is, hogy csak egyetlen csoportot alkotnak a gyermekek. A
lényeges mindenképpen az, hogy az irányító szerep időnként átkerüljön a tanár
kezéből a gyermekekébe, a tanár mintegy a tevékenység szélére szoruljon.

Fogalomelmélyítés, előkészítő osztály. A gyermekek már ismerik a fogalmak
különböző kategóriáit, a feladat, hogy önállóan gyűjtsék őket össze. Két cso-
portban dolgozhatunk, ha legalább nyolcan vannak. A csoportvezetők megkap-
nak egy-egy lapot, rajtuk az egyik csoportnál GYÜMÖLCS, ill.  a másiknál
BÚTOR felirat  látható  (ha még ezen fogalmak alá  nem tudnának válogatni,
akkor egyszerűen egy-egy megkezdett felsorolást kapnak (szilva, körte, ill. ágy,
pad). A feladat, hogy a csoportvezető sorra mindegyik gyermektől kér és kap
egy újabb szót (erre szükség esetén rávezetheti a táblán vagy külön lapra írva
egy mondat:  „Folytasd!”,  ill.  „Mondj egy gyümölcsöt/bútort!”)  Itt  fontos a
sorrend betartása, vagyis minden gyermeknek közre kell működnie. Ha valaki
már nem tud újabbat mondani, akkor már csak azok szólalnak meg, akiknek
még van közölnivalójuk. A jegyző írja le a szavakat (esetleg rajzolja le ábrában
a jelentést), vagy ha még nem vagy alig tud írni, kiválasztja őket egy számára
előkészített borítékból. Amennyiben ezt a tevékenységet máskor is — esetleg
délután — megismételjük (javasolható, hogy a rögzítés módját és a hívó-táblát,
valamint a szereplőket változtassuk meg), minden bizonnyal felbátorodnak a
gyengébbek is, hiszen emlékezni fognak a korábbi, hasonló foglalkozásra.

Hasonlóan gyűjtethetünk előkészítő osztályosokkal egyszerűen szavakat is
egy-egy témában (pl. fürdőszoba), vagy csak egyszerűen neveket (pl. a mesében
szerepelt állatok), máskor kérdéseket.

A társalgási szöveg vagy az olvasott történet mondatainak rendezése, előké-
szítő osztály. Először párokban dolgoznak, mivel minden pár egy több részre
vágott mondatot kap. Ezt összerakva mehet a pár a csoportba, ahol elhelyezi a
mondatot a megfelelő helyre. Ezúttal mindenképpen kell két csoport, mivel a
csoport összpontszáma a fontos. A feladat, hogy a megfelelő sorrendet együtt
megállapítsák. A pontozást a csoport összteljesítménye adja.

Ennek egy másik variációja, hogy mindenki kap egy-egy szavakra vágott
mondatot a csoportban, s a feladat az egyes mondatok összeállítása egyénileg,
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a  csoport  végeredményét  a  tagok  jó  megoldásai  adják.  Itt  tehát  mindenki
egyénileg, de a közösségért dolgozik.

Ugyanez valósítható meg matematika órán vagy a nyelvtan órákon is, s
természetesen már nem az előkészítő osztály szintjén, amikor mindenki egyé-
nileg oldja meg a példákat, de eredménye végül a csoportéban összegződik.

Szerepjáték, alsó vagy felső tagozatos osztály . Az óra elején a csoportok
maguk írják össze a szereplő jellemzőit. Verseny van a csoportok között, hogy
minél többet és minél értékesebb jellemzőket találjanak.

Tematikus beszélgetés bevezetése bármely szinten. A csoportnak lesz veze-
tője, jegyzője és ellenőre. Hasonlóan a fenti megoldáshoz, az adott témához
mindenki megnevezi a csoportvezető irányítása mellett, hogy miről akar majd
beszámolni. A jegyző feljegyzi a neveket, s mellé egy-egy jellemző szót (pl. a
cím „Balesetek”, majd „Évi: kirándulás, Jani: bicikli, Péter: a nagymama” stb.).
Ahhoz, hogy a jegyzők ennek a feladatnak meg tudjanak felelni, az előzetes
órák  során  közösen  kell  hasonló  módon  a  tanárral  dolgozniuk,  együttesen
megegyezve abban, mi is legyen az a szó, amit emlékeztetőnek felírnak. Ha ez
a váz megvan, a csoport felbomlásakor, azaz a beszélgetés beindulása során a
jegyzők átadhatják egy-egy másik gyereknek (ellenőr) a listát, aki ügyel majd
arra, hogy valóban megszólaljanak azok, akik korábban témáikat megadták (fel
is szólíthatja őket erre: „Évi, mesélj a kirándulásról!”).

Az olvasmány első értelmezése, nagyobbak. A kulcsszavak közös tisztázása
után minden gyermek azonos 3 lényegi kérdést kap, ezekre különálló számozott
papírlapokon (3 vagy 4 kisebb lap) egyénileg válaszolnak írásban, de név nélkül.
A munka elkészültével csoportosítva összegyűjtik a lapokat különálló kupacok-
ba.  Majd  az  osztályból  kialakított  csoportok  mindegyike  megkap  egy-egy
kupacot, s a válaszokat közösen értékelik pl. úgy, hogy mindenki kap egy-egy
lapot, arról dönt, majd megmutatja a többieknek. Nagyobbaknál a hibás vála-
szok indoklása is lehetséges („Azért nem jó, mert...”).

Ugyanerre egy másik variáció, a szótisztázás után már párokra vagy csopor-
tokra  oszolnak,  majd  magukban  olvasnak,  de  a  párban  vagy  a  csoportban
közösen keresik a választ.

Olvasástechnika. A gyermekek párokban vagy kis csoportokban gyakorol-
ják az olvasástechnikát. Sorban olvassák az egyes mondatokat.

Olvasástechnika  szóértelmezéssel  összekapcsolva  párokban  vagy  csopor-
tokban. Többnyire az olvasmány részletes feldolgozásakor ajánlható, és bekez-
désenként,  gondolati  egységenként haladva.  Aki valamit  nem ért,  megkérdi
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társától, társaitól. Ha a pár vagy a csoport nem talál megoldást, felírják a kritikus
szót vagy mondatot egy papírra. A tanár megkapja a cédulákat, s a teljes osztályt
bevonva igyekszik a problémát megoldani.

Ennek  egy  másik  változata:  a  csoport  minden  tagja  magában olvassa  a
korábban már feldolgozott olvasmányt, és egy-egy egységhez tartozó kérdése-
ket (esetleg többválasztásos formában) kap írásban. A kérdéseknek nem kell
feltétlenül megegyezniük mindenkinél. Megválaszolják adott időn belül, majd a
csoport közösen ellenőrzi a válaszokat. A hibás válaszokat kirakják. A verseny
ezúttal is arra vonatkozik, hogy melyik csoportnak van több jó megoldása. A
hibás megoldásokat ezután a csoportok maguk korrigálhatják, így a tanárra és a
teljes osztályra végül csak a még fennmaradt hibás válaszok javítása marad.

Kérdések  alkotása  az  olvasmányhoz (vagy  a  társalgási  szöveghez).  A
csoport minden tagja kérdéseket ír egy megadott részhez, minden kérdést külön
kis  papírra  (5 perc).  Közösen átnézik és kijavítják a  hibákat  (6 perc).  Majd
összeszámolják, hány kérdés van összesen, ill. hány különböző kérdés született
(2 perc). A csoportok versenyeznek ebben. Ilyen esetben, ha mindig új feladat
következik, ezeket a tanár szakaszosan jelenti be, vagyis a gyermekek egyszerre
csak egy feladatot kapnak, ezt időre teljesítik, majd következik az újabb feladat.

Az olvasmány egy-egy szereplőjének jellemzése.  Az indítás történhet  ún.
„ötletvihar”-ral a csoportban. A csoportvezető irányítása mellett mindenki mond
valamilyen jellemző tulajdonságot. A jegyző sorra felírja őket egy papírra (2
perc).  Ezt követőleg új feladatot  kapnak a csoportok a tanártól. Ez történhet
írásban, hogy a tanulók az instrukciót is elsajátítsák és begyakorolják: „Számoz-
zátok  meg fontossági  sorrend  szerint  az  összegyűjtött  tulajdonságokat!”  (2
perc). Végül írjanak indoklást az első három tulajdonsághoz (a csoport fogal-
maz, a jegyző ír, 5 perc). Ezután a beszámolók helyet cserélnek, s ismertetik a
másik csoportban,  hogy mire jutottak, ezt  lehetne kérdések alapján is felső
tagozaton  (a  csoport  kérdezi,  milyen  tulajdonságokat  találtatok,  mi  volt  az
indoklás). Ennek egy másik változata lehetne, amikor az „ötletvihar” frontálisan
zajlik, a tanár minden tulajdonságot felír a táblára, majd a csoportok feladata a
3 legfontosabb tulajdonság kiválasztása, s ha a gyermekek már olyan szinten
vannak, indoklásuk.

Szövegértelmezési feladatok. A feladatokat (pl. mondatok aláhúzása, számo-
zása, hiányzó szavak pótlása) megoldhatják magukban a csoport egyes tagjai (6
perc). Aki valamivel nem boldogul, az a végén jelzi a csoportvezetőnek, aki a
még rendelkezésre álló időben (pl. 3 perc) a csoport tagjaival elmagyarázza
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neki, mi a jó megoldás. Vagy az ellenőr nézi át a válaszokat, s adja vissza a
hibásakat.

Az olvasmány tartalmi összegzése,  nagyobbak. Az olvasmányt  frontálisan
már átvették a tanárral nagyobb vonalakban. A tanár véletlenszerű csoport-
összeállítást alkalmaz. Annyi csoportot alakít ki, ahány egységre kívánja az
olvasmányt felosztani. Kijelöli a feladatot minden csoport számára (pl. „Olvas-
sátok el  a  3.  bekezdést/ezt  a  részt”),  vagyis,  hogy egy adott  csoport  tagjai
ugyanazt a részletet olvassák el magukban. Miután elolvasták, a vezető kérdé-
seket kap, melyeket feltesz a csoportjának. Ezután az a feladat, hogy minden
tanuló a rész rövid tartalmán gondolkodjon el, majd fogalmazzák meg együtt.
A jegyző leírhatja, ha vannak olyan szinten. Ezután a mozaik-módszert alkal-
mazva újabb számozás következik a csoporton belül. Az új csoportokban tehát
az előző csoportoknak csak egy-egy (esetleg két) képviselője kerül. Az új feladat
a történet elbeszélése a megfelelő sorrendben, úgy, hogy az előző csoportok
mindegyike szót kapjon.

Nyelvtani,  nyelvalaki  feladatok,  környezetismeret  és  a  szaktárgyak. Minél
fejlettebb a gyermekek beszéde, annál nagyobb mértékben használhatók fel a
fent jelzett óraszervezési formák. Például: környezetismereti, szaktárgy órán a
gyermekek párokat alkotva (egy jobb, egy gyengébb tanuló) elolvasnak adott
témában egy rövidebb egységet a tankönyvből, majd megbeszélik az olvasotta-
kat, azaz kérdéseket tehetnek fel egymásnak (valószínűleg a jobbik olvasó tesz
fel több kérdést). Ezután csoportot alkotnak egy másik párral, és megpróbálnak
megállapodni abban, mi volt a legfontosabb az adott részből. Végül a „beszá -
moló” tanuló közli ezt a tanárral (pl. tollba-mondja, s a tanár, ha szükséges, kissé
korrigálva) — felírja a közlést a táblára. Vagy:

Problémamegoldás. A tanulók egy csoportja a közös rész után a témához
kapcsolódó problémát kap. Először mindenki magában gondolkodik, ha akarja,
egy-egy szót fel is jegyezhet magának, vagy akár rajzolhat is, majd párokban
beszélik meg, végül a csoportvezető felszólítására beszámolnak. Legvégül a
csoport kialakítja a véleményt, és leírja. (Az utasításokat sohasem egyszerre,
mindig lépésről lépésre kapják az idő kijelölésével együtt.) Ajánlatos időnként
írásban megadni az instrukciókat (pl. a tanár feltartja a megfelelő lapot).

Aktív csoportmunka: anyagok sorbarendezése, válogatása, csoportosítása,
terep  kialakítása  stb.  A  két  csoport  meghatározott  időn  belül  oldja  meg  a
feladatot, versenyeznek egymással, ki lesz előbb és jobb eredménnyel kész. A
csoport minden tagjának képesnek kell lennie arra, hogy el tudja mondani a
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munka befejezése után, hogy mi miért került a kijelölt helyre, mi a neve, felső
fogalma stb.

Óravégi  összefoglaló. A  párok  vagy  csoportok  hiányos  mondatok  vagy
kérdések  formájában  kapják  meg  az  összefoglalást.  (Csoportoknál  érdemes
kissé nagyobb alakban elkészíteni, hogy mindenki jól lássa.) Miután elvégezték
a feladatot, frontálisan értékeljük a munkákat. Nagyobbaknál indoklást, kiegé-
szítést is kérhetünk.

  ❖❖❖

Még lehetne sorolni az ötleteket. Úgy gondoljuk, ennyi példa elég arra, hogy
megindítsa a képzeletet, s a konkrét órák kapcsán ki-ki rájöjjön, hol lehetne
bekapcsolni  ezeket  a  gyermekek  önállóságát  nagymértékben  fejlesztő,  az
együttműködő tanuláson alapuló óraszervezési változatokat. Ne feledjük, hogy
csak  a  fokozatos  haladás  a  kívánatos  (páros  munka,  kisebb  csoport,  majd
nagyobb). A bonyolultabb formákra csak az egyszerűbbek után térhetünk át. Új
feladatokat sem jelölhetünk ki a csoportoknak, csupán ha már a közös, a tanár
által irányított munka során tisztáztuk őket, hiszen önálló végrehajtásuk csakis
ebben az esetben várható el.
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