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Bevezetés

Az integráció fogalma ma már a magyar pedagógiában sem ismeretlen. Mind az
elmélet, mind pedig a gyakorlat síkján van már tapasztalatunk. A témában egyre
bővülő ismeretek birtokába kerülünk napról napra. Vizsgálatomban a magyarországi
integrációs törekvéseket kutattam fel a speciális nevelési szükségletű, tanköteles korú
gyermekek legnagyobb csoportjára (kb. 90%), a tanulásban akadályozottakra szűkít-
ve le megállapításaimat, a gyermekek többségi iskolai pályafutásának megismerése
révén a fővárosban és nyolc megyében (Papp, 2001). Mind a gyógypedagógia, mind
pedig  a  többségi  pedagógia  számára  fontos  információkat  nyertem  a  tanulás
szervezésének kérdéseiről, a tanulás fölépítésének elemeiről, a pedagógiai segítés
működő formáiról, még feltáratlan didaktikai kérdésekről. Kiemelten foglalkoztam a
differenciálás  elméleti  és  gyakorlati  kérdéseivel  (Papp,  2002).  A kapott  ered-
ményekből a tanulók közötti kooperációról nyert adatokat emelem ki előadásomban.
Kutatási módszereim a következők voltak: dokumentum-elemzés, esettanulmány,
prestrukturált interjú, strukturált kérdőívrendszer.

Kooperáció az integrált oktatásban

Az integráció, a hatékony iskolai előmenetel alapja a gyermekek közötti kooperáció
alkalmazása. A tanulás folyamata az integrált oktatásban minden gyermekre értendő.
Minden gyermek a társaival kooperálva, saját fejlettségi szintjén, az ő pillanatnyi
gondolkodási, észlelési és tevékenységi szintjén „közös tárgyon” (projekt, terv, tarta-
lom, téma) tevékenykedik a többiekkel, vagyis játszik, tanul, dolgozik. Az integráció
tehát  kooperáló (dialógusokban  zajló,  interaktív,  kommunikáción  alapuló),

* A II. Országos Neveléstudományi Kongresszuson (Budapest, 2002. október 24-26.) elhangzott előadás
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csoportban zajló tevékenység. Az integráció egy általános (bazális) pedagógiát hoz
létre.  Bazális pedagógia, mivel a gyermekek és fiatalok mindenfajta fejlettségi
szintjét,  a  valóság  észlelésének,  a  gondolkodási,  észlelési,  cselekvési  kompe-
tenciáknak minden fokát szociális kirekesztés nélkül képesnek tartja a tanulásra.
Gyerekcentrikus pedagógia, mivel az ember személyhezkötöttségét (a biográfiája
értelmében) és ezzel együtt minden emberi csoport heterogenitását feltételezi, és a
tanulás és tanítás anyagát törvényszerűen az emberi fejlődéshez alakítja, vagyis egy
gyermek/tanuló „aktuális fejlődési zónáját” figyelembe véve a tanulást és tanítást a
„legközelebbi fejlődési zónához” (Vigotszkij) igazítja. Jellemző erre a pedagógiai
gondolkodásra a közös tárgyon való munkálkodás (ez nem jelenti  az ugyanazt
cselekvését, hanem a folyamatot helyezi a középpontba, mindenki számára létezik
egy folyamat a közös tárgyhoz kötötten). Így lehetséges elérni azt, hogy minden
gyermek cselekvően vegyen részt a tanulásban, minden tudás, ismeret, ami egy gyer-
mek birtokában van, hatást gyakorolhasson a másikra is, minden gyermek/tanuló
fontos tapasztalatokat nyújtson a közösség számára, mivel a saját maga identitását
mindenki csak más által tudja fölépíteni. (Feuser, 2000).

A kívánatos  kooperatív  tanulócsoportot  a  következők  jellemzik:  pozitív
interdependencia, egyéni beszámoltatás, heterogén csoportösszetétel, megosztott
vezetés és felelősség, a feladat és támogatása hangsúlyozása (M. Nádasi M., 1998,
2001; Horváth A., é.n.).

Kutatási eredmények

A gyermekekre vonatkozó kérdőív 41 kérdése közül hat kérdés foglalkozott a
tanulói együttműködéssel. Mind az osztálytanító, mind pedig a gyógypedagógus
válaszolt a kérdésekre. A 16. kérdés félig zárt formában kérdezett rá arra, hogy
tanítja-e  a  pedagógus  a  gyermekeknek az egymással  való együttműködést.  A
kapott válaszok alapján képeztünk kategóriákat.

A gyermekek közötti kooperáció alkalmazása

Kooperáció alkalmazása
osztálytanító      gyógypedagógus

n % n %

még sosem gondolta 3 5 - -

általános együttműködésre tanít 25 42,4 18 62
szituációban, kiscsoportos kommunikációban 9 15,3 4 12

csoportvezetőt készíti fel 2 3,4 - -
feladat köré rendezi 11 18,6 1 3,5
nem a kérdésre válaszol 9 15,3 6 22,5
összesen 59 100 29 100

1. táblázat
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A válaszadók 5,1%-a az osztálytanítók közül egyértelműen kijelentette, hogy még
sosem gondolt annak szükségességére, hogy tanítsa a gyerekek közötti kooperá-
ciót. További 15,3% nem a kérdésre válaszolt, illetve válaszából kitűnt, hogy ő
sem alkalmazott még olyan jellegű tevékenységet, amikor a tanulók együttműkö-
désére lett volna szükség. A gyógypedagógusok esetében ez 22,5%, ami magya-
rázható azzal, hogy ők külső differenciálás keretében foglalkoznak a tanulókkal,
és ez a forma az alacsony tanulólétszámok miatt nem alkalmazható. Legmagasabb
arányban szerepelnek azok a válaszok, amelyekből az derül ki, hogy általában fel-
szólítják a tanulókat az együttműködésre anélkül, hogy ennek a technikáját külön
tanítanák nekik (osztálytanító:42,4%; gyógypedagógus:62%). Ennek a technikáját
igen  kis  arányban  tanítják  a  pedagógusok  kiscsoportos  kommunikációban,
szituációban  (osztálytanító:  15,3%;  gyógypedagógus:  12%).  Ezt  a  képet  kicsit
javítja az a helyzet, hogy az osztálytanítók 18,6%-ban olyan jellegű feladatokat
adnak a  tanulóknak,  amelynek a  kivitelezése során rákényszerülnek  a  helyes
technikák használatára. Megállapítható tehát, hogy nem szervez a pedagógusok
többsége olyan kooperatív tanulócsoportokat, ahol a pozitív függőség, az egyéni
beszámoltatás, a heterogén csoportösszetétel, a megosztott vezetés és felelősség,
a feladat mellett a támogatás hangsúlyozása is megjelenne. Mivel a válaszokban
sem jelentek meg pontosan így ezek a fogalmak, ezért foglaltuk össze az ebbe a
körbe  besorolható  válaszokat  a  szituációban,  kiscsoportos  kommunikációban
megjelenő kategóriaként.

A kooperációval  is  összefüggő  kérdés  a  csoportok  összetételének  vizsgálata.
Mindez természetesen a differenciálásról alkotott képét is tükrözi az adott peda-
gógusnak. A kérdőív 18. zárt kérdése erre kereste a választ.

A tanulói csoportösszetétel változása a foglalkozásokon

csoportösszetétel
osztálytanító          gyógypedagógus

n % n %

állandó csoportösszetétel 14 24,2 13 42

ritkán változó csoportösszetétel 22 37,9 8 29

állandóan változó csoportösszetétel 22 37,9 8 29

összesen 58 100 29 100

2. táblázat

Jellemző az állandó vagy ritkán változó csoportösszetétel (osztálytanító: 62,1%;
gyógypedagógus: 71%). A hagyományos pedagógiai gondolkodásban a homogén
csoportképzés a differenciálás alapja. Ezeket a csoportokat a tanulók képességei
szerint képzik deklaráltan, ténylegesen azonban a teljesítmények, még inkább a
szorgalom alapján. A csoportok meglehetősen zártak, alig van lehetőség a mobili-
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tásra. Állandóan változó csoportösszetétel abban az esetben születik, ha a cso-
portképzés nem a fenti elvek alapján történik, hanem a tanulók közötti kooperáció,
a különbségek természetes módon való kezelése, a tanulási stratégiák figyelembe
vétele, a gyerekek közötti szimpátia kérdése, a pozitív interdependencia különböző
formáinak alkalmazása alkotják mások mellett a szempontsort.

A (Á) 19. kérdés az előző szerves folytatása, mivel a csoportváltozás kezde-
ményezőjére kíváncsi.

A csoportösszetétel változásának kezdeményezője

kezdeményező
osztálytanító           gyógypedagógus

n % n %

pedagógus kezdeményezi 45 91,8 17 63

gyermek kezdeményezi 4 8,2 10 37

összesen 49 100 27 100

3. táblázat

Az osztálytanítók esetében az előző adatok megerősítését tapasztaltuk. 91,8%-ban
ők határozzák meg a csoportösszetételt  és változtatását. A gyógypedagógusok
esetében 63%-ban kezdeményez a gyógypedagógus 37%-ban megengedi a gyer-
meki változtatást.

A tanulók közötti differenciáláson sokan sokfélét értenek. Mivel ez egyik köz-
ponti  kérdése  ennek  a  pedagógiai  gondolkodásnak,  a  kérdőívben  nagy  teret
szenteltünk ennek a vizsgálatának. Ugyanakkor azért is indokolt a differenciálás
ennyire sokoldalú körüljárása, mivel több elem együttes működtetése eredményezi
a hatékony rendszer kialakulását. A csoporton belüli tényleges tevékenysége az
egyes csoporttagoknak az együttműködés, a feladatok elosztása, a heterogenitás
figyelembe vételének függvénye. A 20. kérdés nyílt formában azt tudakolta, ho-
gyan képes biztosítani a pedagógus mindenki részvételét a csoportban. A kapott
válaszok alapján az alábbi kategóriák mentén értékeltük az adatokat (lásd köv.o.)

A válaszokból a korábban kirajzolódott kép finomodása válik nyilvánvalóvá. Az
osztálytanítók 41,5%-a nem alkalmazza a csoportmunkát. A gyógypedagógusok
esetében ez az arány még magasabb, 48,5%. Ez utóbbi esetben azért indokolt ez a
magas arány, mivel egy-egy gyerek esetében egyéni fejlesztő munkát végeznek.
Ugyanakkor a vizsgálatból az derül ki, hogy sok esetben a gyerekek részleges integ-
rációban vesznek részt, vagyis a tantárgyak egy részében a gyógypedagógussal tanul-
nak, sokszor összevont formában, amikor indokolt lenne a csoportmunka alkal-
mazása. Abban az esetben, ha alkalmazzák a pedagógusok a csoportmunkát, akkor
legnagyobb arányban a sikerélménnyel biztosítják azt, hogy mindenki dolgozzon
(osztálytanítók 20,8%; gyógypedagógusok 24,3%). Ez pozitív eredmény. A többi
adat azt bizonyítja, hogy hagyományos értelemben vett csoportmunkát alkalmaznak
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a pedagógusok, amikor is folyamatosan figyelik a csoportok munkáit, azt, hogy
mindenki dolgozik-e, szúrópróbaszerűen kiemelnek tagokat. Mindösszesen az osz-
tálytanítók 11,2%-a jelezte, hogy az egyéni teljesítmények összege (valamint a
csoporttöbblet) adja a csoport közös teljesítményét, éppen ezért mindenkinek érdeke,
hogy dolgozzon, illetve, hogy segítse, kivárja a társát. Ebben az esetben valósul meg
egyedül a klasszikus kooperatív csoportmunka.

A csoporttagok részvételét biztosító technikák

technikák
osztálytanító           gyógypedagógus

n % n %

nincs csoportmunka 22 41,5 13 48,5

folyamatos ellenőrzés 5 9,4 4 12,1

szereposztással 2 3,8 1 3

szúrópróba, szereposztás 1 1,9 - -

folyamatos ellenőrzés, szúrópróba 1 1,9 3 9,1

sikerélmény 11 20,8 7 24,3

szúrópróba, sikerélmény 2 3,8 - -

szúrópróba, folyamatos ellenőrzés, sikerélmény 1 1,9 - -

szereposztás, sikerélmény 1 1,9 - -

egyéni teljesítmény összege 6 11,2 - -

egyéni teljesítmény, szúrópróba - - 1 3

sikerélmény, egyéni teljesítmény összege 1 1,9 - -

összesen 53 100 29 100

4. táblázat

A (Á) 21. kérdés szorosan kapcsolódott az előzőekhez, mivel azt tudakolta nyílt
formában, hogyan valósul meg az ellenőrzés. A kapott válaszok alapján az alábbi
kategóriákat képeztük:

Ellenőrzés a csoportos tevékenységek kapcsán

ellenőrzés
osztálytanító             gyógypedagógus

n % n %

nem a kérdésre válaszol 17 34 9 31

önellenőrzés 17 34 20 69

beszámoló 6 12 - -

csoportok egymást ellenőrzik 10 20 - -

összesen 50 100 29 100

5. táblázat
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Az  első  kategóriába  kerülők  azok,  aki  nem  alkalmaznak  csoportmunkát,  a
kérdésre megpróbáltak válaszolni, de ez lehetetlen vállalkozás volt. A korábbiak-
kal összhangban a hagyományos formákat alkalmazzák a pedagógusok, az önel-
lenőrzést (osztálytanítók: 34%; gyógypedagógusok: 69%) és a beszámolót, bár ezt
már  alacsony  százalékban  (osztálytanítók:  12%).  Abban  az  esetben,  amikor
minden csoport ugyanazt a tevékenységet végezte, ez megfelelő eljárás. Akkor
azonban,  amikor  a  pedagógusok  a  csoportoknak  különböző  feladatokat  adtak,
fontos, hogy megismerjék egymás munkáját a különböző csoportokban dolgozó
tanulók.  Mivel  ezt  a  formát  kevesen  alkalmazzák,  az  ellenőrzésnek  ehhez
kapcsolódó variánsait is, mint pl. a csoportok egymás munkájának megtekintését,
ellenőrzését, kevesen használják (osztálytanítók: 20%).

A (Á) 22. kérdéssel nyílt formában tovább akartuk mélyíteni ezt a problémakört.
Azt kértük a kitöltőktől, hogy részletezzék, hogyan érik el azt, hogy a csoportok
megismerjék egymás munkáját.  Nem kaptunk az előzőekhez képest  újabb in-
formációkat. Ennek az az oka, hogy nem alkalmazzák a pedagógusok a kooperatív
csoport-technikákat.

A csoportok közötti kapcsolatok formái

formák
osztálytanító                     gyógypedagógus

n % n %

nem a kérdésre válaszol 11 23,9 13 50,0

beszámoló 29 63,0 12 46,2

cserélnek a csoportok 6 13,1 1 3,8

összesen 46 100 26 100

6. táblázat

A következő  nyílt  kérdés  arról  tudakozódott,  hogyan  kooperál  a  tanuló  a
társaival. E kérdés indokoltsága többrétű. Egyrészt az osztályközösségbe való
beilleszkedés egyik feltétele a megfelelő kooperáció. Másrészt a tanulók közötti
kooperáció  a  tanulási  folyamatban  a  differenciálás  elengedhetetlen  eleme.  A
válaszok alapján az alábbi kategóriákat képeztük: nincs is kooperációra lehetőség
a tanulás alatt; nem kooperál; ő kezdeményez; ő nem kezdeményez, de elfogadja
másoktól; jól kooperál; konfliktusokkal kooperál.
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A tanulásban akadályozott gyermekek kooperációja a társakkal

kooperáció
osztálytanító                   gyógypedagógus

n % n %

nincs is kooperációra lehetőség 22 22,2 3 8,8

nem kooperál 22 22,2 4 11,8

ő kezdeményez 21 21,2 15 44,1

ő nem, de elfogadja másoktól 16 16,2 3 8,8

jól kooperál 7 7,1 2 5,9

konfliktusokkal kooperál 8 8,1 1 2,9
értékelhetetlen adat 3 3 6 17,6
összesen 99 100 34 100

7. táblázat

A vizsgált általános iskolákban a tanítás-tanulás szervezése olyan, hogy 22%-ban
nincs is lehetőségük a tanulóknak a kooperációra. A gyógypedagógus által veze-
tett foglalkozásokon ez mintegy 9%. Az osztálytanítói válaszok szerint a tanulók
szintén egynegyede nem kooperál, míg ezt a jelenséget a gyógypedagógusok fele
olyan arányban jelzik. Külön kiemelendő az az adat, amelyik a tanulásban akadá-
lyozott gyermek kezdeményezéséről szól. A gyógypedagógusok szerint a tanulók
fele kezdeményezi a kooperációt. Ezt a jelenséget az osztálytanítók fele annyiszor
tapasztalják. A kooperációban rejlő pedagógiai lehetőségeket nem használják ki
ma még a pedagógusok.

Összefüggésvizsgálat

Mivel a pedagógusok válaszaiban nem jelent meg a kooperatív technika kifejezés
használata sem gyűjtő fogalomként, sem részletezve, hanem szinonimákból, a kö-
rülírásból következtettünk erre, mi a kategóriák között a „kiscsoportos kommuni-
kációs szituációban tanítja”  kategóriát  hoztuk létre erre  az esetre. Ezek után a
gyermekek teljesítménye és a pedagógus együttműködést tanító szerepe közötti
összefüggést alávetettük a x2 próbának. A matematika átlagos teljesítményében
mind az osztálytanítók, mind pedig a gyógypedagógusok esetében szignifikáns
kapcsolat mutatható ki (x2=42,394, p= 0,016 osztálytanítók; x2 = 10,829, p=0,028
gyógypedagógusok).  Ahol  az osztálytanítók  általánosan tanítják a  gyermekek
közötti  együttműködést,  vagyis  van  csoportmunka,  de  a  hagyományos  érte-
lemben, ott átlagos a gyermekek teljesítménye.

A gyógypedagógusok a kiscsoportos kommunikációs szituációk alkalmazása
esetén a matematika és nyelvtan teljesítmény terén értek el javulást.  Ezeken a
területeken tendenciaszerű összefüggés mutatható ki a kiscsoportos kommuniká-
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ciós szituáció alkalmazása és a jó teljesítmény között (nyelvtan: p=0,070; mate-
matika:  p=  0,117).  Megállapítható,  hogy  teljesítménynövelő  hatása  van  a
csoportos  munkaformának:  a  hagyományos  csoportmunka hatása  is  nagyobb,
mintha egyáltalán nem alkalmaznának ilyen szervezési formát, de a leghatéko-
nyabb eszköz a kooperatív csoportmunka.

Összefoglalás

Mind a gyermekeket tanító osztálytanító, mind pedig a gyógypedagógus válaszai-
ból az derült ki, hogy sokan (mintegy 50%) egyáltalán nem tanítják a gyermekek
közötti együttműködést. Ritkán szerveznek olyan tevékenységet, amelyhez nélkü-
lözhetetlen a tanulói kooperáció. Amennyiben alkalmaznak csoportos munkafor-
mákat, nem tanítják meg a tanulóknak az együttműködés technikáit. Jellemző az
állandó csoportösszetétel,  a  differenciálás alapja  a  homogén csoportba sorolás,
ahol a  deklarált  képességek szerinti  besorolás helyett  a tanulói  teljesítmények,
még inkább a szorgalom áll a középpontban. A tanulói csoportválasztást még a
pedagógusok tíz százaléka sem engedélyezi. A csoportok ellenőrzése a hagyo-
mányos felelősi, csoportvezetői beszámolón keresztül folyik. A csoportok egymás
közötti ellenőrzési formáit alig alkalmazzák. Megállapítható, hogy nem szervez a
pedagógusok  többsége  olyan  kooperatív  tanulócsoportokat,  ahol  a  pozitív
interdependencia, az egyéni beszámoltatás, a heterogén csoportösszetétel, a meg-
osztott vezetés, a felelősség, a feladat mellett a támogatás hangsúlyozása is meg-
jelenne.

A  tanulásban  akadályozott  tanulók  többségi  iskolai  megfelelésében  a
megváltozott  tanulás-irányítási  technikáknak  szerepük  van. Megállapíthatjuk,
hogy a  tudatosabb,  magasabb  szintű  differenciálás  toleránsabb  magatartással
párosul mind a pedagógusok, mind pedig a tanulók részéről, a gyermek szívesen
végzi a tevékenységet, sikeres lesz a feladatban, végül pedig a tanulói teljesítmény
megnő.  A tanulói  teljesítmény  függ  a  pedagógusok  integráló  hajlamától,  az
osztálytanító  és  a  gyógypedagógus  együttműködésétől  és  a  tanulók  közötti
kooperációtól.

Javaslatok

A pedagógusképző intézményekben mind a  graduális,  mind  pedig  a  posztgra-
duális oktatásban nagy teret kell szentelni a kooperatív technikák megtanítására,
hogy ezáltal  ne csak  a  tanulásban  akadályozott,  integráltan  tanuló  gyermekek,
hanem  minden  gyermek  tanulási  esélyei  nőjenek  az  általános  iskolában.
Kutatásomból az derült ki, hogy ma még az iskolák pedagógusai felkészületlenek
a feladatra. A pedagógus  alapképzésben kiemelt helyet kellene, hogy kapjon az
együttnevelés köre. A továbbképzések számos ilyen tematikával állnak a hallgatók
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rendelkezésére, mégsem jelentenek megfelelő kínálatot a gyakorló pedagógusok
számára. A tanfolyamok tematikáját is módosítani javasolt a későbbiekben. Vizs-
gálódásom során pedagógiai helyzetképet kaptam az együttnevelés mai magyar-
országi helyzetéről. Ebből az derül ki, hogy számos helyen kényszerből kerülnek
az osztálytanítók az együttneveléssel kapcsolatba. Fontos lenne a jövőben, hogy
ne kényszerítsék a pedagógusokat erre  a  feladatra,  ha mégis  részt  kell  venni
ebben, akkor pedig biztosítsák a pedagógusok felkészülését a feladatra. Gyógy-
pedagógus  jelenléte  nélkül,  az  osztálytanítók  jelenlegi  felkészültsége  mellett
lehetőleg ne vállalják az együttnevelést, vagy legalábbis ne az ilyen gyakorlatból
vonjanak  le  következtetéseket  az  együttnevelés  hatékonyságára.  Javaslom
integrációs centrumok létrehozását.
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Örömmel tájékoztatjuk olvasóinkat, hogy 2003. június 15-én Kolozsvárott mega-
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ülésen  munkacsoportokban  megfogalmazták  alapszabályzatukat,  amelyet  a
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Terveik között szerepel egy Gyógypedagógiai Szemle című folyóirat indítása is.
A két egyesület, a MAGYE és az RMGYE választott vezető tisztségviselői fel-
vették  a  kapcsolatot  egymással.  Reméljük,  hogy folyamatos  és  alkotó  lesz  az
együttműködés.
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