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BE VE ZE TÉS

A mo dul fel dol go zá sá nak cél ja:
az adap tív ne ve lés sel, ok ta tás sal kap cso la tos alap ve tő fo gal mak ér tel me zé se,
össze füg gé sek vá zo lá sa, a gya kor la ti vo nat ko zá sok fel mu ta tá sa.

A fel dol go zás hoz vá lasz tott megol dás:
• a té ma összeg ző ki fej té se,
• kér dé sek, felada tok meg fo gal ma zá sá val az ol va sot tak alap ján a sze mé lyes

ön refle xió, a he lyi kö rül mé nyek re vo nat ko zó konk re ti zá lás se gí té se,
• a to váb bi ön ál ló tá jé ko zó dás le he tő vé té te le ér de ké ben a té má hoz kap cso -

ló dó alap iro da lom meg je lö lé se.

A ki fej tés so rán kö ve tett szer ke zet: 
• lát le let a köz ok ta tás je len le gi ál la po tá ról,
• az adap ti vi tás mint le het sé ges prob lé ma ke ze lé si megol dás,
• az egy sé ges ség től az adap ti vi tá sig ve ze tő út ról a szak iro da lom ban,
• az egy sé ges ség től az adap ti vi tá sig ve ze tő út ról a gya kor lat ban.

A kér dé sek, felada tok a szö veg köz ben je len nek meg, ti pog rá fiai lag el kü lö nül -
ve a ki fej tés től. A meg fo gal ma zott prob lé má kat to vább kép zé si ta pasz ta la tok in-
 du kál ták, egyaránt al kal ma sak egyé ni to vább gon do lás ra, pá ros, cso por tos meg-
 vi ta tás ra. 

Az iro da lom két fé le kép pen je le nik meg az anyag ban: a ki fej tés so rán for rá -
sok ként sze re pel nek egyes mű vek, de az Iro da lom rész ben a hi vat ko zott iro da -
lom még más té te lek kel is kiegé szül. 





1. LÁT LE LET A KÖZ OK TA TÁS JE LEN LE GI 
ÁL LA PO TÁ RÓL

A ha zai köz ok ta tás ma, 2010 au gusz tu sá ban, szá mos ered mé nye mel lett ko moly
gon dok kal küzd. 

A „szá mos ered mény” meg fo gal ma zás nem csu pán sti lisz ti kai óva tos ko dás,
ha nem olyan té nyek áll nak mö göt te, mint az is ko lák szak mai ön ál ló sá ga; le he tő -
ség az ink lu zi vi tás ra, in teg rá ció ra; az is ko la pszi cho ló gus, a fej lesz tő pe da gó gus
al kal ma zá sá nak le he tő sé ge; az uta zó gyógy pe da gó gu si feladat kör meg je le né se; a
pe da gó gu sok to vább kép zés ben va ló kö te le ző rész vé te le; az is ko lák infrastruktu-
rális ál la po tá nak ja vu lá sa (szá mí tó gé pek, könyv tá rak); s az utób bi évek ben az is-
 ko lák szé les kö ré nek az or szá gos pá lyá za tok ban (HEFOP, TÁMOP) va ló rész vé -
te le stb. 

Kér dé sek, felada tok:
• Mi lyen do ku men tu mok ban, mi lyen tö rek vé sek ben, szol gál ta tá sok ban je le nik meg sa ját is-

 ko lá juk szak mai ön ál ló sá ga? Ho gyan hoz zák az is ko la spe ci fi ku mait a szü lők, a ta nu lók, a
fel sőbb is ko lák, a po ten ciá lis mun ka he lyek tu do má sá ra?

• Tar tal maz za-e az is ko la ala pí tó okira ta az in teg rá ció ra va ló nyi tott sá got? Mi lyen szel le mi sé -
get ta kar ez a hi va ta los nak te kint he tő is ko lai ál lás pont? Mennyi re gon dol ko zik er ről egy sé -
ge sen a tan tes tü let? Az el té rő vé le mé nyek ho gyan hat nak az in teg rá ció ered mé nyes sé gé re?
Az in teg rá ció me lyik vál to za tát (tel jes, rész le ges, szo ciá lis, hi deg) va ló sít ják meg?

• A pe da gó gu sok mi lyen in téz mé nyen be lü li és kí vü li szak mai se gí tő tár sak tá mo ga tá sá ra szá-
 mít hat nak? Mi se gí ti/aka dá lyoz za az együtt mű kö dést? Mi lyen ered mé nyes együtt mű kö dé si
for má kat dol goz tak már ki?

• Mi lyen to vább kép zé se ken vet tek részt a tan tes tü let tag jai? Mi tör tént a to vább kép zé sek tar-
 tal má nak hasz no su lá sa ér de ké ben?

• Mi lyen infrastrukturális fej lesz té sek tör tén tek az el múlt évek ben? Fel ké szült-e a tan tes tü let
az új IKT esz kö zök al kal ma zá sá ra (pl. in terak tív táb la)? 

• Az is ko lai könyv tár fej lesz té se, gon do zá sa ele gen dő fi gyel met kap-e? A könyv tár fej lesz té se -
kor te kin tet tel van nak-e a pe da gó gu sok mun ká ját se gí tő pe da gó giai, pszi cho ló giai mű vek
be szer zé sé re? Mi lyen pe da gó giai fo lyó ira tok jár nak az is ko lá ba?

• Mennyi re volt ak tív az el múlt idő szak ban az is ko la pá lyá zá si te vé keny sé ge? Ho gyan ha tot -
tak a si ke res pá lyá za tok a tes tü let szak mai fej lő dé sé re, pe da gó giai egy sé gé re? 

• Ho gyan ala kul az is ko la hely ze te a ré gió ban, mi lyen a vi szo nya a fenn tar tó val, a töb bi is ko -
lá val? 

Azon ban so rol hat juk a gon do kat is, szép szám mal van nak ilye nek. Er re utal-
 nak a ha zai és a nem zet kö zi tel je sít mény mé ré sek (min de nekelőtt a 2000 óta is-
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 mét lő dő PISA mé ré sek); az ezek hez (is) kap cso ló dó hát tér vizs gá la tok, ame lyek
ar ra mu tat nak, hogy a hul lám zó tel je sít mé nyek mel lett az is ko lák mun ká já ban
rit kán je le nik meg a hoz záadott pe da gó giai ér ték; hogy a ma gyar ta nu lók is ko-
 lá hoz va ló vi szo nya az ott el töl tött évek ará nyá ban egy re in kább rom lik; er re
mu tat az is ko lai ag resszió felerő sö dé se; ezt jel zik a nö vek vő men tál hi gié nés
prob lé mák, konk ré tan a ta nu lók kö ré ben a drog füg gő ség (ci ga ret ta, al ko hol, 
ká bí tó szer) nö ve ke dé se, a pszi cho szo ma ti kus tü ne tek kel küszködők nö vek vő
szá ma, ezt il luszt rál ja a „fe ke te pe da gó gia” je len ség vi lá ga, va la mint a kiégés
(burn out) egy re nyil ván va lób bá vá lá sa mind a ta nu lók, mind a pe da gó gu sok
egy ré szé nél.

Kér dé sek, felada tok:
• Mit mu tat nak a vissza jel zé sek sa ját is ko lá juk ta nu lói nak tel je sít mé nyei ről? Ho gyan vi szo-

nyul ez az is ko la cél jai hoz? Mi vel elé ge det tek, hol van nak ja ví ta ni va lók? A ja ví tás mi lyen al-
 ter na tív út jait tud ja ja va sol ni az érin tett te rü let mun ka kö zös sé ge?

• Ho gyan áll az is ko la a hoz záadott pe da gó giai ér ték te kin te té ben? Mit tesz nek en nek ér de ké -
ben?

• Mit mu tat nak az is ko lai elégedett ség vizs gá la tok ered mé nyei, mi lyen ten ni va lók le het né -
nek, mi re vál lal ko zik ezek kö zül a tes tü let?

• Van-e gond ja az is ko lá nak az ag resszió val? Az ag resszió me lyik vál to za ta okoz za a leg több
gon dot? Mi lyen egyé ni vagy kö zös ten ni va lók van nak az ag resszió megelő zé se vagy vissza-
 szo rí tá sa ér de ké ben? 

• A drog füg gő ség mi lyen je lei ér zé kel he tők az is ko lá ban? Mi lyen ered mé nyes vagy ép pen
ered mény te len pe da gó giai ke ze lé si mó do kat al kal maz nak a kol lé gák?

• Mi lyen tü ne tei van nak a kiégés nek, mi ből le het ész re ven ni, ha va la ki már ve szé lyez te tett e
té ren? Mi lyen tá mo ga tást tud nyúj ta ni a tan tes tü let, mi lyen kül ső se gít sé get le het igény be
ven ni? 

Sok min den nel pró bál koz nak a prob lé mák megelő zé se vagy kor rek ció ja ér-
 de ké ben az is ko lák ban. Van, ahol az is ko la ve ze tés a szük sé ges nek és ered mé -
nyes nek gon dolt adap tív, in no vá ciós tö rek vé sek gaz dá ja (és en nek pró bál ja
meg nyer ni több-ke ve sebb si ker rel a tan tes tü let tag jait); van, ahol egy-egy mun-
 ka kö zös ség az is ko la fej lő dé sé nek ko vá sza, nyit va hagy va a kap cso ló dá si le he tő -
sé get más te rü le tek szá má ra; van, ahol egy-egy pe da gó gus pró bál ko zik a to vább -
kép zés ben át gon dol tak al kal ma zá sá val (az is ko la ve ze tés vagy kol lé gái kö ré ben
nem rit kán ér tet len sé get ki vált va) – hogy csak a legegy sze rűbb va riá ció kat em-
 lít sük. Kí vül ről rá te kint ve ezek re a fo lya ma tok ra nyil ván va ló: egy sé ges, fej lőd ni,
a kö rül mé nyek nek meg fe le lően vál toz ni ké pes, ugyanak kor a kö rül mé nyek vál-
 toz ta tá sá ra al kal mas is ko lai kon cep ció szük sé ges, amely mö gé a tan tes tü let tag-
 jai fel so ra koz nak, de en nek eléré se hi he tet le nül ne héz. Pe dig ha a pe da gó gu sok
kö zöt ti szak mai orien tá ciók kü lön bö ző sé ge miatt az erők, a tö rek vé sek szét for -
gá cso lód nak, a vál to zás út ja gyöt rel mes és ke vés sé ered mé nyes lesz. 
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Kér dé sek, felada tok:
• Is ko lá juk me lyik in no vá ciós stra té gia sze rint mű kö dik? Mennyi re kö zügy a tan tes tü le ten

be lül a meg va ló su lás/meg va ló sí tás?
• Mennyi re tá jé ko zott a tes tü let más is ko lák mun ká já ban? Ter vez ze nek ta nul má nyi ki rán du -

lást („szom szé do lást”) a tan tes tü let szá má ra más is ko lák ba a jó gya kor la tok, a szo kat lan, is-
 me ret len el já rá sok, az őszin te szak mai be szél ge té se ken va ló rész vé tel ér de ké ben!



2. AZ ADAP TI VI TÁS MINT LE HET SÉ GES 
PROB LÉ MA KE ZE LÉ SI MEGOL DÁS

Az is ko lák ön fej lesz té sé nek, in no vá ció já nak egyik fon tos fel té te le len ne/le het ne
az adap ti vi tás fon tos sá gá nak el fo ga dá sa, az in téz mé nyi kon cep ció és a na pi gya-
 kor lat en nek szel le mé ben va ló ala kí tá sa. Az adap ti vi tás ról azon ban csak ak kor
tu dunk gon dol kod ni, be szél ni, ha el he lyez zük a mai is ko lá ban élő pe da gó giai
fo lya ma tok szö ve dé ké ben, vizs gál va a ha son ló sá go kat, kü lön bö ző sé ge ket, kap-
 cso ló dá si pon to kat. Kiin du lá sul az egy sé ges ség, a diffe ren ciált ság és az adap ti vi -
tás pe da gó giai ér tel me zé sé re, egy más hoz va ló vi szo nyá nak tisz tá zá sá ra van
szük ség. 

2.1. Az egy sé ges ség ről 

A ma gyar köz ok ta tás nak ko moly ha gyo má nyai van nak az egy sé ges ség te kin te -
té ben. Az 1980-as évek vé géig egy sé ges volt az is ko la rend szer, egy sé ge sek vol tak
a Tan terv és uta sí tás ban meg fo gal ma zott ne ve lé si cé lok, egy tan könyv sze rint
folyt az ok ta tás, az azo nos bá nás mód igé nyét hang sú lyoz ták a gya kor lat ban stb.
Ugyanak kor ta pasz ta lat ból is tud juk, hogy az egy sé ges is ko la rend szer ke re té ben
na gyon is kü lön bö ző is ko lák ala kul tak ki, hogy az együtt, egy osz tály ban ta ní -
tott/ta nu ló diá kok kö zött nagy el té ré sek van nak mind ne velt sé gi szint jü ket,
mind ok tat ha tó sá gu kat te kint ve. Ez a kü lön bö ző ség azon ban – és ép pen ez a
meg té vesz tő a hely zet ben – nem te szi fel tét le nül le he tet len né a ta nu lók együt tes
ered mé nyes ne ve lé sét-ok ta tá sát (hi szen a kö zel azo nos élet ko rú ta nu lók nak kö -
zös sa já tos sá gaik is van nak), de az ered mé nyek nagy el té ré se ter mé sze tes kö vet -
kez mény. Ez pe dig oda ve zet, hogy a diá kok több sé ge nem tud ja a kö zös ne ve lé -
si, ok ta tá si kö ve tel mé nye ket elér ni, sa ját le he tő sé gei nek ki bon ta koz ta tá sá ra
(gon dol junk itt a te het ség gon do zás szem pont jai ra) pe dig vég képp nem ke rül het
sor is ko lai kö rül mé nyek kö zött. 

Ami kor en nek az egy sé ges gya kor lat nak a fon tos sá gát el kezd ték szor gal maz -
ni – mintegy 250 éve –, ak kor az zal ér vel tek, hogy ez a megol dás azért le het ered-
 mé nyes, mert az azo nos osz tály ba já ró diá kok egy adott pe da gó giai hely zet ben
ugyanazt lát ják, hall ják, gon dol ják. Ma már tud juk, hogy ez az em ber kép nem
áll ja meg a he lyét. A diá kok na gyon is kü lön bö zők le het nek, az azo nos, ha son ló
élet kor sem je lent a ne vel he tő ség, ta nít ha tó ság szem pont já ból azo nos fel té te le -
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ket. Ha a kü lön bö ző gye re kek kel egy for mán bá nunk, csak a kü lönb sé gek nő nek,
s az ese tek je len tős ré szé ben nem az ál ta lunk ked ve ző nek el kép zelt irány ban (M.
Nádasi 2003a).

Ér de kes, hogy az óvo dá ba ke rü lő vagy ép pen az is ko la kez dő gye re kek ese té -
ben ál ta lá ban ter mé sze tes nek is te kint jük a kü lönb sé ge ket. Iz ga tot tan fi gyel jük a
ki csi ket – kö szön nek-e, ha be jön nek a te rem be; haj lan dók-e kap cso lat ba ke rül ni
az óvó nő vel, tár saik kal; az is ko lá ban olyan hely ze te ket te rem tünk, hogy ki de rül -
jön, jobb vagy bal ke ze sek-e; is me rik-e az irá nyo kat; kö ve tik-e az uta sí tá sain kat,
ké ré sein ket; fi gyel jük, ho gyan rea gál nak di csé ret re, fi gyel mez te tés re; tud nak-e
evő esz kö zök kel sza bá lyo san en ni; mi lyen szí nek ural ják a raj zai kat; sze ret nek-e,
tud nak-e ját sza ni; mennyi re fá ra dé ko nyak; mi lyen a szó kin csük, a ki fe je ző kész -
sé gük; ho gyan bán nak a mennyi sé gek kel stb., stb. Ter mé sze tes nek te kint jük a
kü lönb sé ge ket, tü rel me sen, új ra és új ra előír juk, ja vít juk a fü zet ben a su ta vo na -
la kat, a ma gá nyos gye re ke ket be von juk a kö zös já ték ba, ke res sük az egyes gye re -
kek ben a di csér ni va ló kat stb. Na gyon fi gye lünk a gye re kek re, hogy meg ta lál juk
hoz zá juk az utat, a kul csot, hogy „be cser késszük” őket. Nem vé let len, hogy az el -
sős ta ní tók szó sze rint be le fogy nak eb be az in ten zív mun ká ba. Ab ban már nagy
el té rés van a ta ní tók kö zött beál lí tó dás ban, szak mai tu dás ban, hogy az ál ta luk
még ke zel ni ké pes kü lön bö ző sé gek ha tá rait hol gon dol ják meg húz ni (a ta ní tó
szak mai lag tá jé ko zó dik; is ko lán be lül, kí vül se gít sé get kér; a gye rek más osz tály -
ba, is ko lá ba va ló át he lye zé sét igyek szik elér ni; ma gán ta nu ló nak ja va sol ja). Tud-
 juk, hogy a ta ní tó ez zel kap cso la tos dön té se egyes gye re kek szá má ra sors kér dés -
sé vál hat.

Az tán, ahogy meg ta nul ják a gye re kek az alap ve tő kultúrtechnikákat (meg ta -
nul nak ír ni, ol vas ni, szá mol ni), ahogy meg ta nul ják, ho gyan kell vi sel ked ni az is-
 ko lá ban (azaz meg ta nul ják, hogy nem ké sünk el, hogy meg csi nál juk és meg ta -
nul juk a há zi felada tot, hogy az órá kon nem fog lal ko zunk más sal, hogy a
szü net ben ki me gyünk a te rem ből, hogy az üze nő vagy az el lenőr ző fü ze tet nem
a gye rek, ha nem a szü lő ír ja alá stb.), azaz ahogy a gye rek ből ta nu ló lesz, ki csit
mint ha csök ken ne a kü lön bö ző sé gek irán ti ér zé keny sé günk. Egy re ke vés bé ar ra
kon cent rá lunk im már, ami ben a diá kok kü lön böz nek egy más tól, sok kal in kább
ar ra, ami ben hasonlítaniuk kel le ne egy más hoz, ar ra, ami lyen nek egy ta nu ló nak
len nie kell. 

Holott ma már tör vény ben meg fo gal ma zott ta nu lói jog, hogy min den ta nu ló
jut has son hoz zá az őt legin kább fej lesz tő, a szá má ra legin kább ked ve ző pe da gó -
giai kö rül mé nyek hez (Tör vény a köz ok ta tás ról, 1993), ugyanak kor tár sa dal mi
igény, hogy a pe da gó giai ha tás rend szer mi nél több ta nu ló ese té ben le gyen ered-
 mé nyes; azaz mi nél több ta nu ló mi nél job ban kö ze lít se meg az is ko la (a tár sa da -
lom szem pont já ból el ső ren dűen fon tos) ne ve lé si-ok ta tá si cél jait, kö ve tel mé nyeit
(sem mi kép pen nem meg nyug ta tó, hogy ma a fel nőt tek legalább húsz szá za lé ka
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funk cio ná lis anal fa bé ta, hogy nö vek szik a fia tal ko rú bű nö zés stb.). Mindezért
ter mé sze te sen nemcsak az is ko la te het, de az is ko lá nak is sze re pe van ben ne.

2.2. A dif fe ren ciá lás ról

Egy re nyil ván va lób bá lesz, hogy a kü lönb sé gek ak cep tá lá sa az egy sé ges ség he-
 lyett szük sé ges sé ten né a köz ok ta tás ban a meg fon tolt, szak sze rű diffe ren ciá lást.
Ugyanak kor ke vés olyan fo ga lom van, amely hez annyi rossz ér zés, in ge rült ség,
bi zony ta lan ság ta pad, mint a diffe ren ciá lás. An nak el le né re így van ez, hogy ma
már egyet len, az is ko la sa ját ma ga szá má ra összeál lí tott pe da gó giai prog ram ja
(IPP) sem ké szül het el a diffe ren ciá lás mel let ti (le het, hogy oly kor csak for má -
lis?) hit val lás nél kül. 

Kér dé sek, felada tok:
• Gyűjt sék össze egy tan tes tü le ten vagy egy mun ka kö zös sé gen be lül, hogy ki ho gyan ér tel -

me zi a diffe ren ciá lást. Ami kor be szél get nek ezek ről, ér de mes az ér tel me zé sek kö zös és el té -
rő je gyeit szám ba ven ni. Az egyes jel lem zők elő for du lá si gya ko ri sá ga mel lett a hasz nált ki fe -
je zé sek egyér tel mű sé gé vel is le het fog lal koz ni. (Pél dául mind annyian – akik hasz nál ták a
szót – ugyanazt ér tik „ké pes ség” alatt?) 

• Ké szül jön lis ta ar ról, hogy ki mit tesz a diffe ren ciá lás ér de ké ben. A „sem mit” és az „én csak
diffe ren ciál tan ta ní tok” nem fo gad ha tó el, konk rét fel so ro lás ra van szük ség. A lis ta át gon -
do lá sa, kö zös (rész le te ző) meg be szé lé se jó al kal mat ad az öt le tek, ta pasz ta la tok cse ré jé re. 

Ta lán ér de mes megem lí te ni, hogy a diffe ren ciá lás igé nye, gya kor la ta nem a
kö zel múlt, nem a je len ta lál má nya, bár mi ezt gyak ran így él jük meg. A 18. szá-
 zad tól kiala ku ló tö meg ok ta tás szo rí tot ta hát tér be a ko ráb bi diffe ren ciált gya kor -
la tot, amely ben pél dául a ta nu lók osz tá lyok ba so ro lá sá nak alapja a ta nu lók tu-
 dá sa, s nem élet ko ra volt; amely ben a „jó ne ve lés” igé nye össze kap cso ló dott a
te he tő sek kö ré ben az is ko lá ba já rás he lyett a há zi ta ní tók al kal ma zá sá val. Ter-
 mé sze te sen a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai nak fi gye lem be vé te le ezek ben az idők-
 ben nem tu do má nyos ala pon tör tént, ha nem a ta pasz ta lat ál tal megala po zott és
az igé nyek ál tal ve zé relt nem pro fesszio ná lis, hét köz na pi pe da gó giai gon dol ko -
dás alap ján. 

Az egyé ni sa já tos sá gok pszi cho ló giai lag megala po zott fi gye lem be vé te le a 19.
szá zad vé gé től a tö meg ok ta tás vas tag fo na ta mel lett, rész ben azon be lül egy vé-
 kony szál ban, a re form pe da gó giai irány za tok ban, majd ké sőbb az al ter na tív is-
 ko lák ban je lent meg. A re form pe da gó giák ugyanis – az in di vi duá lis lé lek tan és a
fej lő dés lé lek tan ko ra be li megál la pí tá sai nak is me re té ben – már el mé le ti leg meg-
ala po zot tan építhették fel a gye rek ből kiin du ló, az egyes gye re kek sa já tos sá gai -
nak nagy fi gyel met szen te lő kon cep ciói kat (M. Nádasi 1995; Né meth 1993;
Röhrs 1998). 



Ma gyaror szá gon ez a re form pe da gó giai gon dol ko dás mód a 20. szá zad el ső
fe lé ben csak na gyon kis mér ték ben (bár mi nő sé gi leg ma gas szin ten) je lent meg
(Buzás 1989). A tö meg ok ta tás egé szét az egy for ma ság ra, egy sé ges ség re tö rek vés
jel le mez te. Ezt bi zo nyít ják a ko ra be li köz pon ti, kö zös tan ter vek, egy for ma tan-
 köny vek – bár ter mé sze te sen ki sebb el té ré sek vol tak mind a tan ter vek ben, mind
a tan köny vek ben at tól füg gően, hogy ki volt az is ko la fenn tar tó. (Ér de mes be le la -
poz ni ko ra be li tan köny vek be. Ki sebb kü lönb sé ge ket fo gunk ta lál ni at tól füg-
 gően, hogy ál la mi, vá ro si, köz sé gi, egy há zi fenn tar tá sú volt-e az in téz mény;
hogy fiúk vagy lá nyok jár tak-e az is ko lá ba stb.) Ugyanak kor az együt tes ok ta tás
el já rá sai a gya kor lat ban szin te egyed ural mat él vez tek – azo nos me net ben felépí -
tett ta ní tá si órák, fron tá lis mun ka szer ve zés, en nek ke re tén be lül egy for ma te vé -
keny sé gek, sza va ló kó rus, katekizáló be szél ge tés (elő re meg ha tá ro zott kér dé sek -
re elő re meg ha tá ro zott fe le le tek) stb. Az egyé ni ér dek lő dés tá mo ga tá sá ra az
ön kép ző kö rök ben nyí lott le he tő ség, a te het ség fej lesz tés ér de ké ben va ló egyé ni
fog lal ko zás a ta ná rok beál lí tó dá sán, el hi va tott sá gán, szak ér tel mén mú lott.

Kér dé sek, felada tok:
• Mi lyen szé pi ro dal mi mű ve ket, pe da gó giai me moármun ká kat tud nak felidéz ni, ame lyek ben

a te het ség gon do zás nak, a mes ter-ta nít vány kap cso lat nak fi gye lem re  mél tó pél dái je len nek
meg?

A II. vi lág há bo rú után, de kü lö nö sen az is ko lák ál la mo sí tá sa (1948) után a
ha zai pe da gó giai gya kor lat ket tős ar cu la tú vá vált. Egy részt, ahogy azt már az
elő zőek ben je lez tük, el vár ta az ok ta tás po li ti ka az egy sé ges sé get, az egy for ma sá -
got – a mű velt ség ben, kép zett ség ben is mar kán san je lent ke ző ún. osz tály kü -
lönb sé gek vissza szo rí tá sa cél já ból. En nek a gon dol ko dás nak az alapja a de mok -
ra ti kus tár sa dal mi átala ku lás je gyé ben az volt, hogy nem csak a tár sa da lom
fel sőbb ré te gei nek gyer me kei, nem csak az ér tel mi sé gi csa lá dok gyer me kei le het -
nek te het sé ge sek, ta nul hat nak, sőt ta nul hat nak to vább, ha nem a mun ká sok, a
pa rasz tok, a tár sa da lom pe ri fé riá ján élő csa lá dok gyer me kei is. Ké sőbb az egy sé -
ges ség re még ráerő sí tett a po li ti ká nak az a meg győ ző dé se, hogy az is ko la így 
ké pes a tár sa da lom, ál lam ál tal meg kí vánt vi lág né ze ti egy sé ges ség je gyé ben a
leg töb bet ten ni. A tö meg ok ta tás ban ezért az egy for ma bá nás mód szük sé ges sé -
gé nek tor zí tó igé nye do mi nált. Az egy for ma sá got az is erő sí tet te, hogy elő tér be
he lye zé se lát szat ra össz hang ban volt a köz pon ti lag su gallt tár sa dal mi tö rek vés -
sel, a kol lek ti vi tás ra ne ve lés sel. Eh hez is meg fe le lő esz köz nek tűnt a fron tá lis
mun ka, ami hez – a ta nu lók egy más mel let ti sé ge miatt – a kö zös él mé nyek kö zös -
ség for má ló il lú zió ja kap cso ló dott. Más részt azon ban per sze volt kü lönb ség te -
vés. Ezt azon ban nem az is ko lák bel ső vi lá gá ban szor gal maz ta a közoktatáspoli-
tika, ha nem a kul tu rá li san hát rá nyos hely ze tűek to vább ta nu lá si esé lyeit nö vel te.
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De az in téz mé nyen be lü li egyé ni fej lesz té si/fej lő dé si le he tő sé gek biz to sí tá sa
szán dék sze rint (egy ben na gyon in ten zí ven) csak a né pi kol lé giu mok ban va ló -
sult meg.

Az egy sé ges ség zsák ut ca jel le ge a het ve nes évek ele jé re de rült ki, ami kor az
1972-es párt ha tá ro zat hoz ké szült hát tér vizs gá la tok ki mu tat ták, hogy a ta nu lók
tel je sít mé nyei nem meg fe le lőek, ne velt sé gi szint jük is hagy kí ván ni va lót ma ga
után. (Leg ki rí vóbb gond ként ta lán az je lent meg, hogy az el ső két év fo lya mon az
osztályismétlő gye re kek ará nya 18% volt.) 

El kez dő dött a le ma ra dók se gí té se. Megerő sö dött a gyógy pe da gó giai is ko lák
há ló za ta, az ál ta lá nos is ko lák ban meg je len tek a kor rek ciós osz tá lyok, nö ve ke -
dett a tan órán kí vü li is ko lai kor re pe tá lá sok sú lya. Egy re na gyobb fi gyel met pró-
 bál tak for dí ta ni a beil lesz ke dé si ne héz sé gek kel küz dő, a ne he zen ne vel he tő, a
hát rá nyos hely ze tű, a ve szé lyez te tett ta nu lók ra. (Ezek a ki fe je zé sek is ak kor je-
 len tek meg.)

Ha ma ro san han got ka pott a pe da gó giai köz gon dol ko dás ban – a tár sa dal mi
igaz sá gos ság je gyé ben – a te het ség gon do zás fon tos sá ga is. Ta go za tos osz tá lyok
szer ve zé sé nek en ge dé lye zé sé vel, ké sőbb bi zo nyos tár gyak emelt óra szám ban va -
ló ta ní tá sá val osz tály-, il let ve cso portszin ten le he tő vé tet te, majd a nyolc va nas
évek vé gén a nyolcosz tá lyos gim ná ziu mok en ge dé lye zé sé vel már is ko la szin ten is
fel vál lal ta az ok ta tás po li ti ka, a köz ok ta tás a te het ség gon do zás felada tát.

Nem kel lett sok idő, kiala kult mind a fel zár kóz ta tó, mind a te het ség gon do zó
te vé keny sé gek szé les kö re – csak a ta nu lók több sé gét ki te vő, se nem na gyon
gyen ge, se nem na gyon jól tel je sí tő gye re kek szem pont jai szo rul tak mindez zel
hát tér be. Pe dig en nek kö vet kez mé nyei be lát ha tat la nok vagy ta lán na gyon is be-
 lát ha tók. Ha a diá kok tö me gei nem kap ják meg a ne kik szük sé ges bá nás mó dot,
fej lesz tést, ta nul má nyi lag a ke vés bé jó, ma ga tar tá si lag a prob lé más ré teg fe lé fog-
 nak sod ród ni. Nyil ván va ló vá vált, nincs más megol dás, mint a ta nu lók tel jes kö-
 ré re ki ter je dő diffe ren ciá lás.

Ezen köz ben a legin kább igé nyelt pe da gó giai megol dás, a pe da gó giai köz-
 nyelv ben az egyik leg gyak rab ban hasz nált ki fe je zés a „diffe ren ciá lás” lett – a
közoktatáspolitika igé nyei nek, a ne ve lés tu do mány ál lás pont já nak, a na pi pe da -
gó giai mun ka ne héz sé gei re ala pu ló ta pasz ta la tok nak meg fe le lően, de köz ben a
ki fe je zés tar tal ma is ala kult, vál to zott, több fél reér tés ta padt hoz zá.

A to váb biak ban ezek nek a fél reér té sek nek a szám ba vé te lé re te szünk kí sér le -
tet (M. Nádasi 2006). Fél reér tés

• ar ra gon dol ni, hogy a kö rül mé nyek től füg get le nül az egy sé ges ok ta tást ki
kell cse rél ni, le kell cse rél ni a diffe ren ciá lás sal,

• azt hin ni, hogy a diffe ren ciá lás ba a kö rül mé nyek mér le ge lé sé től füg get le -
nül tel jes kö rűen, min den ki re és min den re ki ter je dően be le kell vág ni,
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• azt gon dol ni, hogy a diffe ren ciá lás csak olyan ok ta tás sal azo no sít ha tó,
amely ben min den ta nu ló mást csi nál, más felada ton dol go zik,

• ha azt fel té te lez zük, hogy a diffe ren ciá lás hoz ele gen dő, ha a felada tok a ta-
 nu lók ról va ló elő fel te vé sek hez kap cso ló dóan ke rül nek meg fo gal ma zás ra,

• az a gya ko ri vé le ke dés, hogy az új is me re tek el sa já tí tá sa min den ta nu ló
szá má ra ered mé nye sen csak a ta nár ma gya rá za tá nak, a ta nár ál tal irá nyí -
tott kö zös be szél ge tés nek az ered mé nye ként le het sé ges, te hát a gye re kek kel
va ló fog lal ko zás nak eb ben a sza ka szá ban az együt tes ok ta tás ki zá ró la gos -
sá ga in do kolt. Majd az is me re tek al kal ma zá sa tör tén het eset leg diffe ren -
ciá lás sal – le het hal la ni sok szor a fenn tar tá sok kal ter hes meg fo gal ma -
zást,

• az a né zet, amely sze rint az te kint he tő diffe ren ciá lás nak, ha a va la mennyi
ta nu ló szá má ra (osz tály, fél osz tály, ní vócso port) el hang zó ta ná ri köz lés -
ből, ta nár ál tal ve ze tett meg be szé lés ből a kü lön bö ző ta nu lók kü lön bö ző -
kép pen épül nek, és ez ön ma gá ban ma ga a diffe ren ciá lás,

• azt gon dol ni, hogy az a diffe ren ciá lás, ha min den ta nu ló ugyanazon a fel-
ada ton dol go zik, hi szen el té rőek, „diffe ren ciál tak” lesz nek az ered mé -
nyek,

• a diffe ren ciá lás azo no sí tá sa a sze lek ciós gya kor lat tal, azaz, hogy a diá ko kat
osz tá lyon be lül „ké pes sé geik” alap ján ré te gek re kell osz ta ni (jó ké pes sé -
gűek, kö ze pes ké pes sé gűek, gyen ge ké pes sé gűek – eset leg a sa sok, a fecs-
 kék, a ve re bek stb.), és vélt ké pes sé geik nek meg fe le lően kell a ré teg tag jai -
nak egyé ni felada tot ad ni,

• ha a ta nu ló kat ní vócso por tok ra oszt juk (pár hu za mos osz tá lyok ha son ló
szin tű ta nu lói egy ta nu ló cso port ban), majd úgy ta nít juk őket, mint ha egy-
 for mák len né nek,

• hogy diffe ren ciá lás a kü lön bö ző osz tá lyok pár hu za mos ta ní tá sa az osz tat -
lan vagy a rész ben osz tott kisiskolákban,

• diffe ren ciá lás nak te kin te ni, ha a ta nu lók vagy ta nu ló cso por tok, pá rok kü-
 lön bö ző felada to kat kap nak anél kül, hogy szá mol nánk az zal, ki nek/kik nek
van nak meg a fel dol go zás hoz, a megol dás hoz a szük sé ges tu dás be li,
együtt mű kö dés be li elő fel té te leik,

• azt hin ni, hogy min den ta nu ló szá má ra diffe ren ciá lás, ha kü lön bö ző ne-
 héz sé gű felada tok megol dá sát kí nál juk fel vá lasz tás ra, mert egyál ta lán
nem biz tos, hogy a gye rek rá tud lát ni sa ját kog ni tív le he tő sé gei re. A vá -
lasz tás nál in kább ka rak ter je gyek szá mí ta nak, s az, hogy va la ki ku darc ke -
rü lő vagy si ker orien tált-e.

Nem fél reér tés, csak a diffe ren ciá lás rész le ges ér tel me zé se mel let ti ál lás fog la -
lás, ha azt gon dol juk, hogy egyes ta nu lók kal, ta nu lók egyes cso port jai val va ló
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pluszfog lal ko zás (kor re pe tá lás vagy te het ség fej lesz tés) ki me rí ti a diffe ren ciá lás
fo gal mát.

A fen tiek ben fel so rol tak kö zös is mér ve, hogy a pe da gó gus mun ká já hoz kap-
 cso ló dóan fo gal maz meg ész re vé te le ket. Ez nem vé let len, hi szen a pe da gó gu sok
a diffe ren ciá lás hí vei nek vall ják ugyan ma gu kat, de nem sze re tik, mert sok szor
ér zik úgy, nem tud ják jól csi nál ni. 

Mai tu dá sunk sze rint a diffe ren ciá lás lé nye ge: az egyé ni sa já tos sá gok fi gye -
lem be vé te lé vel tör té nő fej lesz tés, il let ve olyan pe da gó giai kö rül mé nyek, fel té te lek
meg te rem té se, ame lyek le he tő vé te szik az egyén ön sza bá lyo zó fej lesz té sét. 

Ér de mes fel fi gyel ni eb ben az ér tel me zés ben, hogy lé nye gé ben a diffe ren ciá -
lás két vál to za ta je le nik meg ben ne: a ta nár ál tal irá nyí tott fej lesz tés, a diffe ren -
ciá lás és a ta nu ló ál tal irá nyí tott, önvezérelt, ön sza bá lyo zó fej lesz tés, az ön diffe -
ren ciá lás. 

Az egyé ni sa já tos sá gok fi gye lem be vé te lé vel tör té nő fej lesz tés a zárt pe da gó giai
gya kor lat, a zárt ok ta tás ke re tei kö zött va ló sít ha tó meg.

A zárt pe da gó giai gya kor lat lé nye ge, hogy köz pont já ban a pe da gó gus áll.
A je len leg pá lyán le vő pe da gó gu sok dön tő több sé ge ilyen is ko lai gya kor lat ban
nőtt fel, ez a köz pon ti hely zet a pá lya vá lasz tá si mo tí vu mok kö zött akár fon tos
sze re pet is be tölt he tett, több sé gü ket még er re a gya kor lat ra ké szí tet ték fel.

A zárt ne ve lé si-ok ta tá si gya kor lat ban a diffe ren ciá lás azt je len ti, hogy a pe da -
gó gus ke zé ben van a dön tés, hogy mit, mennyi ideig, mi lyen kö rül mé nyek, mi-
 lyen tár sas vi szo nyok kö zött, mi lyen mód sze rek kel kell az egyes diák nak ta nul -
nia; hogy a ne ve lé si szem pont ból tar ta lom mal bí ró szi tuá ció ban mi lyen
köz vet len vagy köz ve tett ha tás rend szer al kal ma zá sa a leg ha té ko nyabb. Azaz a
pe da gó gus ha tá roz za meg az egyes gye re kek re vo nat ko zóan a diffe ren ciá lás tar-
 tal mát, idő tar ta mát, mód ját, kö rül mé nyeit. Minden nek a jó megol dá sá ra csak
ak kor van esély, ha a pe da gó gus szak te rü le tén ki vá lóan kép zett, fej lő dés re kész
és ké pes; ha va ló ban is me ri az egyes ta nu ló kat az ok tat ha tó ság, a ne vel he tő ség
fon tos is mér vei szem pont já ból; ha al kal maz ni tud ja a diffe ren ciált fej lesz tés ér-
 de ké ben szi mul tán mó don is a ne ve lé si-ok ta tá si el já rá so kat; ha pe da gó giai krea -
ti vi tá sa, fan tá ziá ja al kal mas sá te szi diffe ren ciált bá nás mód al kal ma zá sá ra.
Mindez nem egy sze rű az is ko la tö meg ok ta tás ra, tö meg ne ve lés re kiala kult kö-
 rül mé nyei kö zött. 

Mint ezt már je lez tük, az is ko la kez dés évei ben, a 6–10 éves gye re kek kö ré ben
a zárt ok ta tás ke re tei kö zött meg va ló sí tott diffe ren ciá lás ra na gyobb esély van.
A ta ní tók sok időt van nak együtt ta nít vá nyaik kal, sok fé le te vé keny ség köz ben fi-
 gyel he tik meg őket, így a diffe ren ciá lás megala po zott le het. Ért he tő, hogy a ta ní -
tók el fo ga dób ban nyi lat koz nak a diffe ren ciá lás ról. A ma ga sabb osz tály fo kok ban
a pá lyán le vő pe da gó gu sok gyak ran nem iga zán tud nak, né ha nem is iga zán
akar nak meg bir kóz ni ez zel a feladat tal. Nem min dig tud ják a ta nu ló kat meg fe le -
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lően megis mer ni, nem min dig fel ké szül tek a pár hu za mos ta nu lá si utak meg ter -
ve zé sé re, szi mul tán ta nu lás szer ve zés ese tén nem min den ki tud ja a fi gyel mét
megosz ta ni; az ér té ke lés nél gya ko ri az el bi zony ta la no dás. S lát nunk kell, hogy a
nem meg fe le lő ered mé nye ket más je len tő sé gű nek le het megél ni, ha elő re tud-
 juk, hogy a meg szo kott egy sé ges ség ered mé nyes ség szem pont já ból rend kí vül
(de legalább meg szo kot tan) egye net len, vagy ha ki fe je zet ten azért pró bá lunk
meg diffe ren ciál ni, hogy az ered mé nyek job bak le gye nek, s még sem ezt ta pasz -
tal juk. Ilyen kor rit kán gon do lunk ar ra, hogy ta lán a mi diffe ren ciá lás nak gon-
 dolt megol dá saink ban is le het hi ba, hi szen a diffe ren ciá lást is ta nul ni kell a ta-
 nár nak, ahogy a pá lya kez dés évei ben az egy sé ges, fron tá lis ok ta tás jó szín vo na lú
megol dá sa sem volt ma gá tól ér tő dő.

A leg gya ko ribb in dok: ke vés az idő a gye re kek megis me ré sé re, az is ko la mai
mű kö dé se – nagy osz tály lét szá mok, ke vés idő, 45 per ces óra, me rev be ren de zés,
ke vés a pe da gó gus mun ká ját se gí tő esz köz (pl. feladat gyűj te mény) – nem ad le-
 he tő sé get ar ra, hogy a ha gyo má nyos megol dás tól lé nye ge sen el tér je nek. 

Ez mind igaz. Azon ban azt le het ta pasz tal ni, hogy ked ve ző kö rül mé nyek ese-
 tén sem fel tét le nül él nek a pe da gó gus kol lé gák a diffe ren ciált fej lesz tés le he tő sé -
gé vel. Gyak ran el bi zony ta la nod nak: megéri azt a ren ge teg pluszmun kát, amit a
diffe ren ciált fej lesz tés ter ve zé se, irá nyí tá sa, ér té ke lé se igé nyel? Azt kell mon da -
nunk, nem fel tét le nül biz tos, két ség te le nül koc ká za tos vál lal ko zás mindez a zárt
ok ta tás kö rül mé nyei kö zött.

Na gyobb si ker rel ke cseg tet a diffe ren ciá lás a nyílt ok ta tás, a nyílt pe da gó giai
ha tás rend szer ele meit ma gá ba öt vö ző gya kor lat ese tén. Mit je lent a diffe ren ciá lás
a nyílt ok ta tás, a zárt és a nyílt pe da gó giai ha tás rend szer ele meit öt vö ző gya kor -
lat ban?

A nyílt pe da gó giai ha tás rend szer ben, nyílt ok ta tás ban nem a pe da gó gus áll a
köz pont ban és on nan irá nyít, an nak el le né re, hogy a szak ér tel mét és fe le lős sé gét
nem vi tat ja el sen ki. Ez a gya kor lat nem tanárközpontú, de nem is tanulóköz-
pontú, ha nem személyközpontú. Ez azt je len ti, hogy a pe da gó giai fo lya mat ban
érin tet tek nek (pe da gó gu sok, ta nu lók, szü lők) együtt mű kö dé si le he tő sé gük és
kö te le zett sé gük van (M. Nádasi 2001, 2007).

E mö gött az el kép ze lés mö gött az a meg győ ző dés áll, hogy a ta nu ló kat nem
le het örök ké ké zen fog va ve zet ni, nem ér de mes ki zá ró lag az ál ta lunk he lyes nek
vélt úton te rel get ni. Nemcsak azért, mert té ved he tünk, ha nem azért is, mert a
gye re ket, a fia talt se gí te ni kell az ön ál ló vá vá lás ban, sa ját éle téért va ló fe le lős sé ge
okán (Bábosik 2006; M. Nádasi 2001, 2007).

En nek az ál lás pont nak a ki ter jesz té se a diffe ren ciá lás ra azt je len ti, hogy a ta-
 nu lók ma guk is részt ve het nek a sa ját tan tár gyi és szo ciá lis ta nu lá si fo lya ma tuk
meg ter ve zé sé ben, le bo nyo lí tá sá ban, ér té ke lé sé ben, ön ne ve lé sük ben. Nin cse nek
ma guk ra hagy va, ha nem a pe da gó gus sal együtt mű köd ve – ahol szük sé ges és le-
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 het sé ges a szü lő ket be von va – tör té nik mindez. A diá kok ér dek lő dé sük nek, te-
 her bí rá suk nak, szo ciá lis kap cso la taik nak meg fe le lően dönt het nek ar ról, hogy
mi lyen ta nul má nyi te vé keny sé get vál lal nak. En nek alap fel té te le a szí nes te vé -
keny ség rend szer ből a vá lasz tás, il let ve en nek ré szük ről tör té nő kiegé szí té si le he -
tő sé ge. Ez nem fel tét le nül azt je len ti, hogy min den ki mást csi nál, bár azt is je-
 lent he ti. Azt vi szont fel tét le nül je lent he ti, hogy az egyé ni ta nu lás mel lett pá rok,
cso por tok kö zös mun ká já ra is sor ke rül, ami az osz tá lyon be lü li szo ciá lis kap-
 cso la tok di na mi kus fej lő dé sét is ga ran tál ja, vég ső so ron az osz tá lyon be lü li ko-
 hé zió nö ve ke dé sé vel. Mindez a ta ní tás-ta nu lás ne ve lé si po ten ciál já nak nö ve ke -
dé sét ter mé sze te sen hoz za ma gá val.

Kér dé sek, felada tok:
• A nyílt ok ta tás ér tel me zé sé hez gyak ran kap cso ló dik fenn tar tás, sok szor kap cso ló dik hoz zá

a fe jet len ség től, zűr za var tól va ló fé le lem. Ér de mes át gon dol ni, át be szél ni: mi lyen vál to zá so -
kat okoz a meg vál to zott pe da gó giai mun ka; ki miért vál lal koz na a ki pró bá lá sá ra; ki miért
zár kóz na el at tól, hogy kö ves se a be mu ta tott gya kor la tot.

• Be szél je nek ar ról, ki ho gyan al kal maz za gya kor la tá ban a nyílt pe da gó giai ha tás rend szer ele-
 meit. Ne csak a ta ní tá si órá ra gon dol ja nak! Az eset le ges ku dar cok okait pró bál ják meg kö-
 zö sen fel de rí te ni.

• A diffe ren ciá lás nak nyílt ok ta tá si kö rül mé nyek kö zött va ló meg va ló sí tá sá hoz ki vá ló le he tő -
sé get biz to sít a pro jekt ok ta tás vagy a pro jekt sze rű ok ta tás (M. Nádasi 2003b). Gon dol ják vé -
gig, fel ké szí tik-e a ta nu ló kat a pro jekt mun ká ra, al kal maz zák-e az is ko lá ban a pro jekt ok ta -
tás, a projektszellemű ok ta tás kü lön bö ző vál to za tait. 

A nyílt pe da gó giai ha tás rend szer mű köd te té sé nek ak kor van rea li tá sa, ha le
tu dunk mon da ni ar ról, hogy min den ki min dig azt csi nál ja, amit mon dunk;
hogy min den ki min dig ránk néz zen; ha nemcsak mond juk, ha nem el is hisszük,
hogy a ta nu lás sal té ve dés is jár; ha tu dunk örül ni a vál to za tos megol dá sok nak;
ha ész re tud juk ven ni és ér té kel jük a kü lön bö ző te rü le te ken (ta nu lá si ered mé -
nyek, ma ga tar tás, íté lő ké pes ség, mun ka mo rál, ér dek lő dés stb.) je lent ke ző egé-
 szen ki csi vál to zá so kat is; ha is mer jük az egyé ni, a pá ros és a cso port mun ka sa já -
tos sá gait, di rekt vagy in di rekt be fo lyá so lá sá nak le he tő sé geit (M. Nádasi 2003a).

Ez a megol dás mind a tar ta lom, mind a fel dol go zás mód ja, mind az ér té ke lés
te kin te té ben dön tő sze re pet szán a ta nu lók nak, a pe da gó gu sok tól a di rekt irá-
 nyí tás he lyett a facilitáló, a ta nács adó fe le lős rész vé telt igény li.

A diffe ren ciá lás két fé le ér tel me zé sén gon dol koz va ter mé sze te sen újabb egy-
 ol da lú ság hoz ve zet ne, ha egyik vagy má sik megol dás ki zá ró la gos sá ga mel lett 
ér vel nénk, in kább egy mást kiegé szí tő, komp le men ter jel le gé re hív nánk fel a fi-
 gyel met. A fo lya ma tot a pe da gó gus szak ér tel me, fe le lős sé ge fog ja egy be, s a fo-
 lya mat ban a zárt és eb ben a nyílt ok ta tás ele mei nek meg je le né se, a zárt és a nyílt



21

Adap tív ne ve lés és ok ta tás

ok ta tás fel té te lei kö zött meg va ló sí tott diffe ren ciá lás mér té ke, ará nyuk va ló di
(szak ér te lem mel, pe da gó giai krea ti vi tás sal, fan tá ziá val) megol dan dó feladat.

2.3. Az adap ti vi tás ról

Az adap ti vi tás szak ki fe je zés ként va ló meg je le né se a pe da gó giá ban még nem te-
 kint vissza két év ti zed re, de ér tel me zé se máris több fé le. Az egyér tel mű ség ér de -
ké ben a kö vet ke zők ben adap ti vi tá son a pe da gó giá ban olyan al kal maz kod va fej-
 lesz tést/fej lő dést ér tünk, amely egyaránt te kin tet tel van az egy sé ges ség és a
diffe ren ciált ság szem pont jai ra, akár az egyé nek, akár a cso por tok, akár az in téz -
mé nyek igé nyei fe lől kö ze lí tünk. 

Az adap tív in téz mény élő, di na mi ku san vál to zó fo lya mat ban a ha tó kö ré be
tar to zó egyé nek, cso por tok (is ko la fenn tar tó, szü lők, tan tes tü let, ta nu lók, fel-
 sőbb is ko la, mun ka hely) alap igé nyei nek kielé gí té sé re tö rek szik. Alap igé nyek nek
te kint jük a to váb biak ban Lé nárd S. és Rapos N. (2008) nyo mán a kap cso la to kat,
a kom pe ten ciát és az au to nó miát. Ezál tal az in téz mény sa ját ma ga fenn ma ra dá -
sá nak, fej lő dé sé nek fel té te leit te rem ti meg, s ugyanak kor, ez zel együtt a ha tó kö -
ré be tar to zók mű kö dé se és fej lő dé se szá má ra meg fe le lő kö rül mé nye ket biz to sít.
A ha zai előz mé nyek (egy sé ges ség) után ért he tő, hogy a pe da gó giai in téz mé nyek
az adap ti vi tás ra va ló tö rek vés te kin te té ben kü lön bö ző szin ten áll nak (ez an nak
el le né re így van, hogy a je len le gi kö rül mé nyek kö zött az adap ti vi tás akár az in-
 téz mény fenn ma ra dá sá nak fel té te le le het).

Kér dé sek, felada tok:
• Ho gyan jel le mez nék is ko lá ju kat, in téz mé nyü ket adap ti vi tás szem pont já ból? Mi vel biz to sít -

ja az is ko la al kal ma zot tai (pe da gó gu sok és más mun ka kör ben dol go zók) szá má ra a po zi tív
kap cso la tok kiépí té sé nek, a kom pe ten cia és az au to nó mia átélé sé nek le he tő sé gét?

• Mi lyen sze mé lyes le he tő sé geik len né nek az in téz mé nyi adap ti vi tá si fo lya mat felerő sí té sé -
ben?

Az adap tív ne ve lés re, ok ta tás ra a na pi pe da gó giai mun ká ban ter mé sze te sen
kü lön bö ző esé lyek van nak az in téz mé nyi adap ti vi tás mér té ké től, konk rét ál la -
po tá tól (már meg le vő erős sé gei, gyen ge sé gei, hiá nyai) füg gően. 

A na pi gya kor lat ban a diffe ren ciá lás so rán az egyén re kon cent rá lunk – mind
a zárt, mind a nyílt pe da gó giai kö rül mé nyek kö zött. Ez na gyon kí vá na tos, azon-
 ban egy ol da lú meg kö ze lí tést ered mé nyez het, mert az egyén fej lő dé sé re, fej lesz -
té sé re kon cent rál. De ezen köz ben el te re lő dik/el te re lőd het a fi gye lem ar ról, hogy
a ta nu ló egyén szo ciá lis lény, aki tár sak kö zött él, ta nul, s tu dá sát, ma ga tar tá sát
(majd fel nőttko rá ban is) tár sas kö rül mé nyek kö zött kell sze rez nie, ér té ke sí te nie.
Eb ből az kö vet ke zik, hogy a diffe ren ciá lás mel lett az egy sé ges sé get sem mel lőz -
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het jük. Azon ban itt nem a tö meg ok ta tás ra, ha nem a diffe ren ciá lás so rán megis -
mert ta nu lók kal az egy sé ges ség ke re tein be lül fo lyó mun ká ra vagy ép pen ön ál -
lóan vég zett kö zös te vé keny ség re szük sé ges gon dol ni (M. Nádasi 2001, 2007).

Az adap ti vi tás te hát a diffe ren ciá lás (a pe da gó gus ál tal irá nyí tott fej lesz tés
és/vagy a ta nu lók önvezérelt fej lesz té se) és az egyé ni sa já tos sá gok is me re té ben
meg va ló su ló egy sé ges ség együt tes al kal ma zá sa a pe da gó giai fo lya mat ban. Az
adap ti vi tás a részt ve vők együtt mű kö dé sén ala pul, az érin tet tek köl csö nös al kal -
maz ko dá sát fel té te le zi egy más hoz és a kö rül mé nyek hez – a pe da gó gus szak ér tel -
mén ala pu ló fe le lős sé gét nem csök kent ve.

Az adap ti vi tás hoz az út a diffe ren ciá lá son ke resz tül ve zet.



3. AZ EGY SÉ GES SÉG TŐL AZ ADAP TI VI TÁ SIG 
VE ZE TŐ ÚT RÓL A SZAK IRO DA LOM BAN

Az adap tív ok ta tást nem le het el ren del ni, nem le het be ve zet ni. Gya kor lat ban va ló
ter je dé se min de nekelőtt a pe da gó gu sok adap ti vi tást el fo ga dó vi szo nyu lá sán mú -
lik. A pe da gó gus feladat kö re, sze re pe ugyanis – adap tív ok ta tás ra vál lal koz va –
rész ben ki ter jesz ke dik, rész ben átala kul. 

A feladat kör ki ter jesz ke dé se el ső sor ban ab ból adó dik, hogy az is ko lák szak-
 mai au to nó miá já ból kö vet ke zően – mint ezt az elő zőek ben már érin tet tük – a
pe da gó gu sok nak dön tő sza vuk lett/le het az ok ta tás cél já nak, tar tal má nak, me-
 ne té nek meg ha tá ro zá sá ban is, ami az adap tív ok ta tás hoz elen ged he tet len.

A szerep átala ku lá sá nak fő oka az, hogy az adap tív ok ta tás meg va ló sí tá sá nak
alap fel té te le a szak mai ön ál ló ság. Eh hez a spe ciá lis szak tu dá son (szak te rü le ti,
pszi cho ló giai, pe da gó giai, tan tárgy- pe da gó giai) kí vül pe da gó giai prob lé ma ér zé -
keny ség re, pe da gó giai fan tá ziá ra na gyobb mér ték ben van szük ség, mint ez ko-
 ráb ban bár mi kor el várt volt, mint er re bár mi kor le he tő ség nyílt. 

Az adap tív ok ta tás ra va ló fel ké szült ség te hát nem csak szán dék, ha nem hoz-
 záér tés kér dé se is. Lát ni kell azon ban, hogy a leg szak sze rűbb, legel hi va tot tabb 
pe da gó giai mun ka sem le het ered mé nyes, ha nincs mö göt te az ér de kel tek – a tan-
 tes tü let, a gye re kek, a szü lők – tá mo ga tá sa, ha nin cse nek meg a szük sé ges tár gyi
fel té te lek. A tan tes tü let vagy legalábbis az érin tett osz tály ban szin tén ta ní tó ta ná -
rok tá mo ga tá sa azért szük sé ges, mert az adap tív ok ta tás a ta nu lók ra olyan 
ha tás sal le het, amit a zárt ok ta tás kon cep ció ja sze rint dol go zó, eset leg a diffe ren -
ciá lást még azon be lül is mel lő ző kol lé gák „ne he zen tűr nek”. A gye re kek vár ha -
tóan más ta ná rok óráin is el mond ják a ta na nyag gal kap cso la tos gon do-
 la tai kat, részt akar nak ven ni az ok ta tá si fo lya mat kö rül mé nyei nek ala kí tá sá ban
– mindez könnyen ér té ke lő dik az adap tív ok ta tás tól ide gen ke dők sze mé ben
„szem te len ség ként”. S a kö vet kez mény nemrit kán a kol lé gák kö zöt ti konflik tu -
sok ki rob ba ná sa. 

A szü lői tá mo ga tás sem ma gá tól ér tő dő. A mai szü lők dön tő több sé ge még a
zárt, diffe ren ciá lás nél kü li ok ta tá si gya kor lat ban nőtt föl, po zi tív vagy ne ga tív él-
 mé nyei től füg get le nül azt tart ja „az ok ta tás”-nak. Ha nem vá lik a szü lők szá má ra
vi lá gos sá az adap tív ok ta tás cél ja, lé nye ge, ha nem kap nak tá jé koz ta tást ar ról,
hogy en nek mi lyen kö vet kez mé nyei van nak a gya kor lat ra néz ve, könnyen jut-
 hat nak ar ra a meg győ ző dés re, hogy azért mond hat ják el a gye re kek a vé le mé -
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nyü ket az órán, azért dol goz hat nak együtt cso port- vagy pá ros mun ká ban, mert
„a ta nár nem tud ta ní ta ni, nem tud fe gyel mez ni, azt csi nál hat nak ná la a gye re -
kek, amit akar nak”. Ar ról most nem is szól va, hogy ha az is ko lá ban le het a gye rek
őszin te, ön tu da tos, ha nyu god tan kér dez het, vé le ményt nyil vá nít hat – mindez
ott ho ni vi sel ke dé sé ben is meg je le nik.

A ta nu lói tá mo ga tó együtt mű kö dés csak ak kor prob lé ma men tes, ha az is ko -
láz ta tás ele jé től kezd ve hoz zá szok nak a ta nu lók az adap tív ok ta tás le he tő sé gei -
hez, be le ta nul nak mind azok ba a rész vé te li, dön té si mó dok ba, ame lyek az ered-
 mé nyes ta nu lás fel té te lei. Ha ké sőb bi osz tály fo kon ta lál koz nak a ta nu lók az
adap tív ok ta tás sal, el kép zel he tő, hogy nem rög tön és nem min den ki szá má ra
lesz egyér tel műen ked velt a vég re haj tó, tu do má sul ve vő sze rep ből átáll ni az ak -
tív, együtt mű kö dő sze rep re. A ma ga sabb osz tály fo ko kon a meg vál to zott ta ní tá si
stí lus, a ve lük va ló sa já tos bá nás mód, a szo kat lan vi szo nyu lás miatt gyak ran
érez het nek bi zony ta lan sá got, ami nemegy szer a szá muk ra egy sze rűbb, meg szo -
kott pe da gó giai kö rül mé nyek kö zé va ló vissza vá gyó dást ered mé nye zi. 

A tár gyi kö rül mé nyek eb ben az eset ben a gye re kek meg fe le lő fi zi kai moz gás -
te rét, a több pél dány ban ren del ke zés re ál ló esz kö zö ket, sza bad pol cos osz tály-
vagy hoz zá fér he tő, az irá nyí tott vagy az egyé ni ta nu lás ban igény be ve he tő is ko -
lai könyv tá rat, jó eset ben szá mí tó gé pe ket, szoft ve re ket is je lent. 

Az adap tív ok ta tás meg va ló sí tá sá hoz te hát nem elég a jó szándék, szak mai
hoz záér tést igé nyel. En nek a hoz záér tés nek – megíté lé sem sze rint – leg fon to -
sabb te rü le tei:

• széles körű, biz tos, to vábbépít he tő szak te rü le ti tu dás,
• a gye re kek adap tív ok ta tás szem pont já ból fon tos sa já tos sá gai nak is me-

 re te,
• a ta nu lók szá má ra legin kább ked ve ző ta nu lá si kö rül mé nyek meg te rem-

 té se.

3.1. A szak te rü le ti tu dás ról

A pe da gó gus szak te rü le ti tu dá sa, mű velt sé ge – jól tud juk – kö zügy. Az adap tív
ok ta tás ra vál lal ko zó pe da gó gus ese tén meg egye ne sen lét fel té tel. Az adap tív ok-
 ta tás ugyanis a ta na nyag gal va ló kü lön bö ző irá nyú, mély sé gű, in ten zi tá sú fog lal -
ko zást, te vé keny sé get fel té te le zi a ta nu lók ré szé ről – ami nek az is ré sze, ami vel a
pe da gó gus fog lal koz na az egyé ni sa já tos sá gok ra nem fi gye lő ok ta tás ese tén, de
nem csak annyi. Az adap tív ok ta tás te hát fel té te le zi, hogy a pe da gó gus szak te rü -
le tén fo lya ma to san fej lesz ti ma gát. A meg le vő tu dás kiegé szí té se so rán a sa ját ér-
 dek lő dés mel lett ér de mes a ta ní tott gye re kek élet ko ri, il let ve konk rét, ak tuá lis
ér dek lő dé sé re is te kin tet tel len ni. 
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Ez szak te rü le ten ként mást je lent. Le het tud ni, hogy pél dául a ta nu ló kat a tör-
 té ne lemta nul má nyaik kez de tén nem annyi ra a po li ti ka tör té net ér dek li, mint in-
 kább az élet módtör té net; egy-egy ma te ma ti kai, ké miai, bio ló giai, fi zi kai té tel
„ro kon szen ves sé” té te lé hez se gít het nek a tu do mány tör té ne ti ada lé kok, a tu dó -
sok élő em be rek ként va ló be mu ta tá sa sa ját ko ruk ban stb.

S ha sa ját ön kép zé sét a pe da gó gus nem ke ze li ma gánügy ként, ha nem a ta nu -
ló kat beavat va vesz részt szer ve zett to vább kép zés ben, vagy megoszt ja a ta nu lók -
kal ak tuá lis ol vas mány él mé nyeit, ta nu lá si ta pasz ta la tait, ak kor olyan, idő ben
messze ha tó mo dellt ad, amely sze mé lyes sé ge miatt min den élet kor ban na gyon
ha té kony. 

3.2. Az adap tív nevelés, ok ta tás szem pont já ból fon tos ta nu lói 
sa já tos sá gok is me re té ről

A gya kor lat ban sok szor he lyet te sí ti a ta nu lók pe da gó giai szem pont ból fon tos, il-
 let ve cél tól füg gő sa já tos sá gai sze rin ti is me re tét a hét köz na pi (vagy bur kolt vagy
naiv vagy la tens vagy imp li cit vagy szub jek tív) pe da gó giai sze mé lyi ség el mé let
alap ján kiala ku ló elő fel te vés. 

Ko ráb bi vizs gá la taink sze rint a ha zai pe da gó gu sok sa ját szak mai tu dá suk
egyik leg biz to sabb, legér vé nye sebb ele mé nek a ta nu lók is me re tét tart ják.
Ugyanak kor leg bi zony ta la nabb nak a diffe ren ciá lás te rü le tén ér zik ma gu kat, ho-
lott en nek alap fel té te le a ta nu lók is me re te (Fa lus és mtsai 1989). Ez az el lent -
mon dá sos hely zet is jel zi, hogy – a nem zet kö zi ku ta tá sok kal egy be vá góan – a
pe da gó gu sok ta nu lók ról kiala kult ké pe gyak ran nem a pe da gó giai mun ka szem-
 pont já ból iga zán lé nye ges je gyek alap ján jön lét re.

A szo ciál pszi cho ló giai ku ta tá sok már több mint fél év szá za da egy re újabb ol-
 dal ról, egy re diffe ren ciál tab ban igye kez nek fel tár ni, leír ni, hogy a hét köz na pi
sze mé lyi ség el mé let hez kap cso ló dóan a sze mély kö zi kap cso la tok kiala ku lá sá nak
leg fon to sabb – egy más ról in kább csak el mé le ti leg le vá laszt ha tó – rész fo lya ma -
tai: az el ső be nyo má sok kiala ku lá sa, en nek alap ján a kategorizáció, az attribúció,
az elő fel te vé sek meg fo gal ma zá sa, a ro kon- és el len szen vek meg je le né se (Forgas
1989; Mé szá ros 1997).

Ho gyan je le nik meg mindez – csu pán váz la to san át te kint ve – a pe da gó giai
gya kor lat ban? 

Az el ső be nyo má sok kiala ku lá sá nak lé nye ge a tu laj don sá gok együttjárásába
ve tett hit, azaz va la mely tu laj don ság lé té ből kö vet kez te tünk egy má sik sa já tos -
ság ra. Hogy mi lyen sa já tos ság ra fi gye lünk fel egyál ta lán, hogy mi re kö vet kez te -
tünk, azt meg ha tá roz za sa ját sze mé lyes élet tör té ne tünk, szak mai ta pasz ta la taink
kö re, pil la nat nyi hely ze tünk. 
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Az el ső be nyo más kiala ku lá sá nak fo lya ma ta az is ko lai gya kor lat ban a szak-
 iro da lom alap ján nagy vo na lak ban a kö vet ke ző kép pen ír ha tó le:

A kiin du lópon tot a ta nu lók meg je le né sé nek, te vé keny sé gé nek ész le lé se, sok
eset ben az elő ző pe da gó gus vé le mé nye is je len ti. Bár az is ko la ke re tek kö zé szo-
 rít ja a meg nyil vá nu lá si le he tő sé ge ket, ezek szá ma egy-egy is ko lá ra, osz tály ra, de
akár még egy gye rek re gon dol va is szám ta lan, tel jes sé gé ben szám ba ve he tet len.
A pe da gó gus ezért ezek kö zül sze lek tí ven csak azok ra fi gyel fel (a töb bi mel lett
el sik lik!), ame lyek hét köz na pi pe da gó giai el mé le te sze rint a ké sőb biek ben (a ta -
nu lók kal va ló kap cso lat ban, az elér he tő tel je sít mé nyek ben) fon to sak le het nek.
Vagyis azo kat tart ja lé nye ge sek nek, ame lyek – ko ráb bi ta pasz ta la tai alap ján – a
si ke res pe da gó giai mun ka szem pont já ból dön tő nek tűn nek. E sze lek tí ven kie-
melt sa já tos sá gok ad ják a kö vet kez te té sek anya gát, ezek alap ján ala kul ki az el ső
be nyo más. 

Ami el ső kö ze lí tés ben meg le pő, hogy az el ső be nyo má sok kiala ku lá sa so rán
figyelembe vett sa já tos sá gok nem kap cso lód nak a – pszi cho ló giá ban, pe da gó -
giá ban is mert, ta nult – tu do má nyos sze mé lyi ség el mé le tek hez. E sa já tos sá gok
ugyanis a kö vet ke zők: a ta nu ló kül se je, fel sze re lé sé nek ál la po ta, vi sel ke dé se a
pe da gó gus sal és tár sai val, be széd kész sé ge, be széd mód ja, a ko ráb ban ta ní tott
test vé rek „pe da gó giai em lé ke”, a ta nu ló mö gött ál ló csa lád mi lyen sé ge. 

Hogy mi lyen sa já tos sá gok ra fi gye lünk fel, hogy mi lyen az el ső be nyo más szí-
 ne ze te, azt meg ha tá roz za, hogy mi lyen pe da gó giai kon cep ció hí vei va gyunk,
mi lyen cé lok irá nyít ják pe da gó giai te vé keny sé gün ket.

Ha a zárt ok ta tás hí vei va gyunk, ak kor a gye re kek, if jak ne vel he tő sé gé re, ta nít-
 ha tó sá gá ra, pe da gó gus sal va ló együtt mű kö dé si kész sé gé re uta ló sa já tos sá gok ra
fi gye lünk in kább, ha a nyílt ok ta tás ele mei is meg je len nek gya kor la tunk ban, 
ak kor a ta nu lók ön ál ló sá gá ra, a pe da gó gus sal és a ta nu ló tár sak kal va ló együtt-
 mű kö dé sé re vo nat koz tat ha tó jel zé se ket fog juk in kább kiemel ni – ugyanab ból a
ta pasz ta la ti anyag ból kiin dul va. 

Így pél dául, a szak iro da lom megál la pít ja, hogy a zárt ok ta tás hí vei kö ré ben
a ta nu ló ról kiala ku ló el ső be nyo mást, ké pet po zi tí van be fo lyá sol ja az ér tel mes
te kin tet, a ma gas hom lok, a fi gyel mes arc ki fe je zés, a kel le mes, szép arc, a fej-
 lett be széd kész ség, a tisz ta, ren des kül ső, az ud va rias vi sel ke dés, a ko ráb ban
már ta ní tott jó ma ga tar tá sú, jól ta nu ló test vér/ek em lé ke, ha a ta nu ló tel jes
csa lád ban él.

Pe da gó gu sok kal a té má ról be szél get ve az is ki de rül, hogy egy olyan ap ró ság -
nak lát szó moz za nat, mint a ta nu ló ke reszt ne ve (pl. Mer ce des, Emerencia vagy
ép pen Zsu zsan na, Jú lia stb.) szin tén nyo ma té ko san sze re pel het az el ső be nyo -
mást meg ha tá ro zó té nye zők kö zött. Sőt, az is min den na pos, hogy egyes kol lé gák
sa ját pe da gó giai ba bo nái kat is be le ve tí tik az el ső be nyo má sok kiala ku lá sá nak
fo lya ma tá ba. („Györ gyi ne vű ta nu ló val ne kem még jó kap cso la tom nem volt.” –
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„Ta valy ról tu dom, hogy azok nál a kis fiúk nál, akik nek a szü lei en ge dik az ilyen
nyak ba ló gó, di va tos fri zu rát, nem szá mít ha tok sem mi jó ra. Na gyon el ké nyez te -
tet tek, nem csi nál ják, amit mon dok.” – „Már elő re fé lek, mit fo gok az el vált szü-
 lők gyer me kei vel kez de ni. Mert mit lát ott hon, mi lyen ne ve lést kap ott hon egy
ilyen ta nu ló?”)

Az el ső be nyo má sok – mint ezt min den pe da gó gus ta pasz ta lat ból tud ja –
nem csak egyes ta nu lók ra, ha nem osz tá lyok ra, ta nu ló cso por tok ra is vo nat koz -
hat nak. („Még nem so kat tu dok ró luk mon da ni, de már ér zem ab ból, ahogy fel-
áll tak, ahogy rám néz tek, hogy jól meg fog juk ér te ni egy mást.” – „Egy osz tály -
ban ennyi túl ko ros! Elég rá juk néz ni, hogy az em ber nek az egész osz tály tól
el men jen a ked ve!”)

Kér dé sek, felada tok:
• Ér de mes el gon dol kod ni azon, el be szél get ni ar ról, hogy me lyik ta nár mi lyen ta nu lói sa já tos -

sá gok ra ér zé keny el ső sor ban. Biz to san min den ki meg tud ja fej te ni ön ma gá ra néz ve en nek
okait is. 

Az el ső be nyo más kiala ku lá sá val együtt jár a ta nu lók kategorizációja, cso por -
tok ba so ro lá sa. Ez a ta nu lók kal va ló együtt mű kö dés fel té te le, hi szen mi köz ben a
pe da gó gus szem ben áll, együtt mű kö dik az osz tállyal, tud ja, hogy az osz tály egy-
 más tól kü lön bö ző egyé nek ből áll, de ugyanak kor szá mít hat ar ra, hogy a kü lön -
bö ző ség mel lett egye se ket ha son ló ság is jel le mez, ami a sok fé le gye rek kel va ló
bá nás mó dot va ria bi li tá sá ban be lát ha tó vá te szi.

A kategorizáció le het ho ri zon tá lis vagy ver ti ká lis. Ho ri zon tá lis a kategorizá-
ció, ami kor va la mely sa já tos ság alap ján egy más mel let ti cso por tok ba so rol juk a
ta nu ló kat. Ilyen ter mé sze tes ka te gó ria pél dául a ta nu lók ne me, de a ka te gó riák
több sé gét az egyes pe da gó gu sok al kot ják meg, a la zán össze füg gő tu laj don sá go -
kat egy cso port ba von va. Így a ta nu lók vi sel ke dé sük alap ján le het nek fe gyel me -
zet tek, fe gyel me zet le nek; az együt tes mun ká hoz va ló vi szo nyuk szem pont já ból
a ta nu lók be so rol ha tók a min dig ak tí van se gí tő, a könnyen vagy ép pen ne he zen
moz gó sít ha tó, a kö zöm bös, a kö zös mun kát ki fe je zet ten hát rál ta tó cso port ba
stb. A ver ti ká lis kategorizáció lé nye ge, hogy a ta nu ló kat a ho ri zon tá lis ka te gó riá -
kon be lül – fon tos nak tar tott megkülönbözető jegy alap ján – al cso por tok ba
oszt ják. Pél dául: a fe gyel me zet len ta nu lók cso port ján be lül a ne ve let le nek, az
éret le nek, a szán dé ko san za va rók stb. 

A ha zai gya kor lat ban a kategorizáció leg gyak rab ban a „ké pes sé gek hez” kap-
 cso ló dik. Ho ri zon tá lis kategorizáció ese tén le het nek jó, kö ze pes és gyen ge ké-
 pes sé gű ta nu lók, mint ahogy ugyanez a meg kü lön böz te tés az osz tá lyok te kin te -
té ben is ál ta lá nos. A ké pes ség szó gya ko ri hasz ná la ta a tu do má nyos (pe da gó giai,
pszi cho ló giai) el mé le tek hez va ló kap cso ló dás lát sza tát kel ti, s csu pán csak an nak
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a ko ráb ban már em lí tett je len ség nek a de monst rá lá sá ra al kal mas, hogy a szak-
 sza vak hasz ná la ta mind a köz nyelv ben, mind a szak nyelv ben kü lön bö ző tar tal -
mak kal tör tén het.

Hi szen a gyer me ke ket, if ja kat azért tart hat ják pél dául jó ké pes sé gű nek, mert
egyen le te sen jó tel je sít mé nyűek, vagy szor gal ma sak, kö te les ség tu dóak, vagy jól
ve szik az is ko lai aka dá lyo kat, vagy a pe da gó gus be nyo má sai alap ján egy sze rűen
meg van győ ződ ve ró la, hogy jó ké pes sé gűek, csak va la miért ez nem tud ki de -
rül ni – minden nek pe dig nem sok kö ze van a ké pes sé gek pszi cho ló giai, pe da gó -
giai el mé le ti ér tel me zé sé hez. A kö ze pes ké pes ség pe dig egy sze rűen nem ér tel -
mez he tő. A diák nak me lyik ké pes sé ge kö ze pes? Az összes? És me lyek ezek?
Mi hez ké pest kö ze pes? A gyen ge ké pes sé gűek és a rossz ta nu lók kö zé nyu god tan
te he tünk e sze rint az ér tel me zés sze rint egyen lő ség je let, bár rit káb ban elő for dul
a „len ne esze, de nem ta nu lás ra hasz nál ja” for du lat is. 

Ver ti ká lis kategorizáció ese tén ez azt je len ti, hogy a jó ké pes sé gűek cso port -
ján be lül pél dául meg kü lön böz te tés re ke rül nek az ál ta lá ban vagy a va la mi ben
kiemel ke dő ké pes sé gűek, a jó ké pes sé gű, de lus ta vagy a jó ké pes sé gű, de rossz
kö rül mé nyek kö zött élő ta nu lók stb. 

A ka te go ri zá lás sal együtt jár az attribúció, és en nek nyo mán, ez zel együtt a ta-
 nu lók kal kap cso la tos elő fel te vé sek kiala ku lá sa, a ro kon- és el len szen vek meg je le -
né se.

Az attribúció nem más, mint fel té te le zé sek meg fo gal ma zá sa je len sé gek, ese-
 mé nyek okai ról. Eb ben az össze füg gés ben az a kér dés, hogy a ta nu ló ka te go ri zá -
lá sa mö gött – amennyi ben ez szub jek tív megíté lés kér dé se – mi lyen oko kat le het
fel té te lez ni.

Nem zet kö zi ku ta tá sok sze rint is az a jel lem ző, hogy a pe da gó gu sok a ta nu lók
tel je sít mé nyei mö gött, ha zai szó hasz ná lat tal él ve „ké pes sé gei” mö gött ál ta lá ban
szor ga lom ra-lus ta ság ra, ér dek lő dés re-ér dek te len ség re, adott sá gok ra vagy ép -
pen csa lá di kö rül mé nyek re uta ló oko kat fel té te lez nek, leg több ször egy okot em-
 lí te nek, s azt sta bil nak tart ják. Lé nye gé ben ugyanez a hely zet a ta nu lók vi sel ke -
dé sé vel kap cso la to san meg je lölt okok kal is, csak e te rü le ten erő tel je seb ben
je len nek meg a pszi cho ló giai ki fe je zé sek. Pél dául a ta nu lók ag resszív vi sel ke dé -
sé nek oka le het vagy a si ker él mény vá gya vagy a fe lül ke re ke dés szük ség le te vagy
a rossz mo dell kö ve tés vagy a szo ron gás stb. Ami fel tű nő: sem a nem zet kö zi ku-
 ta tá sok ban nincs an nak nyo ma, sem a ha zai ku ta tá sok ban nem erős az oktu laj -
do ní tás nak az a vo na la, amely sze rint a pe da gó gu sok sa ját mun ká juk ban is ke-
 res nék az oko kat. Egyéb ként ez alól a sta ti kus, pe da gó giai te vé keny sé gen kí vül
eső okok fel té te le zé se bi zo nyos mér té kig fel men tést is ad hat.

Az elő fel te vé sek lé nye ge, hogy ál ta lá ban ki nem mon dott, sok szor még ma-
 gunk ban sem tu da to su ló vé le ke dé seink ala kul nak ki a ta nu lók ta nít ha tó sá gá -
val, ta nu lé kony sá gá val, sze mé lyi sé gé vel, a ta nár-ta nu ló kap cso lat ak tuá lis és



29

Adap tív ne ve lés és ok ta tás

pers pek ti vi kus ala ku lá sá val stb. kap cso lat ban. Ezek az elő fel te vé sek min de -
nekelőtt meg je len nek a ta nu lók kal, az osz tállyal kap cso la tos me ta kom mu ni ká -
ciók ban (a nem ver bá lis, nem szán dé kos meg nyil vá nu lá sok ban); ab ban, hogy
ta ní tá si órán hány szor, mi lyen jel le gű felada tok nál ke rül nek fel szó lí tás ra a
gyer me kek, hogy mennyi ideig gon dol koz hat nak a vá la szon, hogy kap nak-e le-
 he tő sé get a ja ví tás ra, hogy mi lyen ér té ke lést kap nak, hány szor kez de mé nyez
vagy fo gad kez de mé nye zést a pe da gó gus tan órán kí vü li kap cso lat ra stb.
Mindez pe dig be fo lyá sol ja a ta nu lók énképét, ön ér té ke lé sét, en nek kö vet kez té -
ben tel je sít mé nyeit is. 

Az elő fel te vé sek meg je le né sé nek fo lya ma tát min den eset ben ro kon- vagy el-
 len szen vek meg je le né se kí sé ri. Meg je le né sük ter mé sze tes (nem  csak a pe da gó -
giai sze mély ész le lés hez kap cso ló dó) fo lya mat, nem kell miat ta ma gya ráz kod -
nunk. Csak két kö rül ményt kell szem előtt tar ta nunk.

Az egyik az, hogy a gye rek ro kon- vagy el len szen ves sé ge nem az ő sa já tos sá -
ga, ha nem ránk jel lem ző, hogy kit, mi lyen nek tar tunk. Te hát nem a gye rek tu laj -
don sá ga, hogy ro kon szen ves, ha nem ne künk, a mi elő ze tes ta pasz ta la taink, ak-
 tuá lis szük ség le teink miatt ro kon szen ves. Er re az is ko la hét köz nap jai nem
egy szer szol gál tat nak tan pél dá kat, ami kor egy-egy kollégiális meg be szé lé sen,
tan tes tü le ti ér te kez le ten ki de rül, hogy ta nár tár sak ugyanaz zal a gye rek kel kap-
 cso lat ban más fé le ér zel mek kel vi sel tet nek. 

A má sik szem előtt tar tan dó kö rül mény az, hogy az is ko lai ta nár-ta nu ló kap-
 cso la tok nem pri vát kap cso la tok, ha nem szak mai kap cso la tok. Pri vát kap cso la -
tok ban le het he lye a ro kon- és el len szen vek sze rin ti vi sel ke dés nek (pél dául, ha a
zöld sé gest el len szen ves nek ta lá lom, be vá sár lóhe lyet vál toz ta tok), a pe da gó giai
fo lya mat ban azon ban a ta nárt nem ve zet he tik ro kon- és el len szen vei, ha nem
szak mai cél jai, meg fon to lá sai. Ha tu dom, mi a felada tom, miért va gyok fe le lős,
ro kon- és el len szen vei met ke zel ni tu dom (Fa lus és mtsai 1989).

E te rü le ten a tu da tos ság hiá nya azért prob lé ma, mert ha a pe da gó gus te vé -
keny sé gei elő fel te vé sei és ér zel mei ál tal ve zé rel tek, ak kor – a vizs gá la tok egy be -
hang zó ál lí tá sa sze rint – a se gí tő fi gyel met a jól ta nu ló, jó ma ga tar tá sú, al kal maz -
ko dó ta nu lók kap ják, a gyen géb bek, a prob lé má sak pe dig gyak ran ta lál koz nak
eluta sí tás sal, holott a na gyobb tá mo ga tás ra ne kik len ne szük sé gük. A nem is-
 mert, nem kont rol lált elő fel te vé sek, ér zel mek te hát az ér de mek sze rin ti és nem a
rá szo rult ság sze rin ti pe da gó giai gya kor lat alap ját ad hat ják. Ta nul sá go sak ez zel
kap cso lat ban azok a tör té ne tek (nem me sék!), ame lyek ar ról szól nak, ho gyan tu-
 dott va la ki kez dő dő el len szen vé nek úgy fö lé be ke re ked ni, hogy el kez dett job ban
fi gyel ni ar ra az osz tály ra, el kez dett „kö ze lebb men ni” ah hoz a ta nu ló hoz, aki vel
kez de ti fel szí nes elő fel te vé sei in kább ne ga tí vak vol tak. Ez az egyik „tit ka” a rá-
 szo rult ság sze rin ti pe da gó giai gondolkodásmódra és gya kor lat ra va ló rá han go -
ló dás nak. 



30
M. Nádasi Má ria

Az el ső be nyo más ra épü lő kategorizáció, attribúció, elő fel te vés kiala ku lá sa, a
ro kon- és el len szen vek meg je le né se na gyon gyors fo lya mat, le fo lyá sa per cek -
ben, órák ban, na pok ban mér he tő. 

Ugyanak kor na gyon gya ko ri az elő fel te vé sek ben va ló kor lát lan hit. Ez fe je ző -
dik ki pél dául a kö vet ke ző és az ezek hez ha son ló gya ko ri ki je len té sek ben: „csak
rá né zek, tu dom, ki vel ál lok szem ben”, „el ső há rom nap után min den gye rek nyi-
 tott könyv szá mom ra”. Az ilyen meg nyi lat ko zá sok min den kép pen fenn tar tás sal
ke ze len dők – a gye re kek, de sok szor a pe da gó gus szá má ra is be lát ha tat lan kö vet -
kez mé nyek kel jár hat nak. Gon dol junk a „ska tu lyá ba” szo rí tott ta nu lók ra, vagy a
ta nít vá nyaik ban – holott csak sa ját elő fel te vé seik ben – is mé tel ten csa ló dó pe da -
gó gu sok ra. 

Az elő fel te vés a na pi pe da gó giai ta pasz ta la tok ha tá sá ra to vább vál to zik/vál -
toz hat na a rea li tás és a va ló ban fon tos sze mé lyi ség je gyek megis me ré sé nek irá nyá -
ban. Az elő fel te vé sek mó do sí tá sá ra azon ban fő leg ak kor ke rül het sor, ha vi lá go -
sak a hét köz na pi sze mé lyi ség el mé le ten ala pu ló ta nu ló kép ből va ló kiin du lás
ve szé lyei. Ha azon ban er ről a fo lya mat ról nem tu dunk, gyak ran elő for dul, hogy
a ta pasz ta la to kat ér tel mez zük úgy, hogy ne za var ja elő fel te vé sein ket. (Pél dául:
„Ez a dol go zat most ugyan jól si ke rült, de ez csak vé let len.”) – A gye re kek a já-
 ték tól ki pi rul va, fel he vül ve gyü le kez nek csen ge tés kor az ud va ron. X-hez: „Lá -
tom, jól ját szot tál, egé szen ki pi rul tál” (mö göt te po zi tív elő fel te vés); Y-hoz: „Lá -
tom, már megint agyon ro han gál tad ma gad, egé szen vö rös vagy, az tán majd az
órán pi hensz” (mö göt te ne ga tív elő fel te vés).

A leg több in for má ciót a gye re kek ről az ok ta tás ban és az ok ta tá son kí vü li
együtt lét, a kö zös élet szol gál tat ja.

Kér dé sek, felada tok:
• Pe da gó giai si ke reink, ku dar caink, meg le pe té seink, csa ló dá saink gyak ran kap cso lód nak a

ta nu lók ról va ló elő ze tes vé le mé nyünk höz. Az ese tek elem zé se, az er ről va ló kö zös gon dol -
ko dás ho gyan hasz no sít ha tó a ké sőb biek ben?

• Mi lyen ta pasz ta la tok van nak ar ról, hogy a ta nu lók ész le lik-e a pe da gó gu sok elő fel te vé seit? 

Egy-egy osz tály ta nu lói ren ge teg do log ban ha son lít hat nak egy más hoz, kü-
 lön böz het nek egy más tól, de a pe da gó giai fo lya mat ered mé nyes sé ge szem pont -
já ból nem min den vo nás egy for mán fon tos.

A meg ha tá ro zó ta nu lói sa já tos sá go kat ke res ve az iro da lom ban már sok ér té -
kes megál la pí tás hal mo zó dott fel. Ezek alap ján egyér tel mű nek tű nik, hogy nem
tart ha tók azok a fel té te le zé sek, ame lyek egy té nye zőt tesz nek fe le lős sé a gye re kek
ta nu lá si fo lya mat ban va ló rész vé te lé nek szín vo na láért. Az egy té nye zős fel té te le -
zé sek kö zül a legis mer teb bek azok, ame lyek az ok tat ha tó ság és az élet kor, az ok-
 tat ha tó ság és az in tel li gen cia, az ok tat ha tó ság és a nyel vi fej lett ség, az ok tat ha tó -
ság és az apa fog lal ko zá sa, a csa lád szociokulturális szint je kö zött fel té te lez nek
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ki zá ró la gos össze füg gést. E fel té te le zé sek tu do má nyo san megala po zott bí rá la tát
ma már je len tős iro da lom tar tal maz za. 

Egyér tel mű nek tű nik az is, hogy a ta nu lá si fo lya mat ban va ló rész vé tel szín-
 vo na la mö gött több sa já tos ság együt tes ha tá sát kell fel té te lez nünk. Hogy me lyek
ezek a sa já tos sá gok, er re vo nat ko zóan nincs ál ta lá no san el fo ga dott ál lás pont. Ez
a hely zet bi zo nyá ra össze függ a ta nu lás-ta ní tás ér tel me zé sé vel, fo lya ma tá val
kap cso la tos ku ta tá sok sok fé le sé gé vel, hely ze té vel. De adód hat ez ab ból is, hogy
az ok ta tás komp lex fo lya ma ta az elem zés szá má ra szá mos meg kö ze lí té si le he tő -
sé get tesz jo gos sá, il le tő leg in do kol ha tó vá.

Ez ért he tő vé te szi azt is, hogy a szer zők a diffe ren ciá lás szem pont já ból lé nye -
ges ta nu lói sa já tos sá go kat ke res ve szin tén el té rő vagy rész ben el té rő ál lás pon ton
van nak. 

Hoz zá tar to zik az igaz ság hoz, hogy nem csak a diffe ren ciá lá si kri té riu mok
meg ha tá ro zá sa te rén jel lem ző a sok fé le ség, ha nem el té rőek a né ze tek a te kin tet -
ben is, hogy bíz zuk-e a ta nu lói sa já tos sá gok megíté lé sét a pe da gó gu sok ra vagy 
in kább mé rő esz kö zö ket ad junk-e a ke zé be; az „ön diffe ren ciá lás ra” gon dol va ha-
 gyat koz zunk-e, ha gyat koz ha tunk-e a ta nu lók önis me re té re. Va ló szí nű leg a leg-
 fon to sabb a ta nu lók meg fi gye lé se, a pe da gó gus em pá tiá ja, de ter mé sze te sen a
pe da gó gu sok ál tal hasz nál ha tó esz kö zök (kér dő ívek, felada tok) hasz ná la tát nem
el vet ve. Ilyen mó don a ta nu lók meg fi gye lé se az ön diffe ren ciá lás fo lya ma tá ban
szin tén ki tű nő ta pasz ta lat, te hát ha az ön sza bá lyo zó ta nu lás nak nagy je len tő sé -
get tu laj do ní tunk is, ez nem je lent he ti a ta nu ló is me ret ről va ló le mon dást.

Kér dé sek, felada tok:
• Gyűjt sék össze legalább mun ka kö zös sé ge ken be lül, hogy az egyes ta nu lók megis me ré sé nek

mi lyen mód sze reit al kal maz zák. Me lyik megol dás nak mi az elő nye, ve szé lye? 
• Be szél je nek meg olyan ese te ket, mi kor a vizs gá la tok mást mu tat tak egy-egy gye rek kel, diák-

cso port tal kap cso lat ban, mint ahogy ar ról elő ze te sen vé le ked tek. Mi lyen gon dol ko dá si utat
jár tak vé gig az in for má ciók egyez te té se ér de ké ben? 

A ta nu lók sa já tos sá gai ról diag nosz ti kus ér té ke lés sel le het tá jé ko zód ni (Goln-
hofer–M. Nádasi–Sza bó 1993; Golnhofer 2003; Lé nárd–Rapos 2008).

Az ér té ke lés lé nye ge: tá jé ko zó dás an nak ér de ké ben, hogy a pe da gó giai fo lya -
mat kö vet ke ző lé pé sei a va ló ság is me re té ben reá li san meg ter vez he tők le gye nek.
Az ér té ke lés nek ez a vál to za ta a pe da gó giai köz gon dol ko dás ban leg gyak rab ban
a ta nu lók elő ze tes, megala po zó tu dá sá nak a fel tá rás hoz kap cso ló dik. (Pél dául: a
té ma zá ró ta nul sá gai nak elem zé se a to vább ha la dás szem pont já ból; óra ele ji is-
 mét lés stb.) A je len le gi szak mai szó hasz ná lat két te kin tet ben is ki szé le sí ti ezt az
ér tel me zést. A pe da gó giai fo lya mat si ke res sé ge szem pont já ból nemcsak a ta nu -
lók kiin du ló tu dá sa lé nye ges, ha nem egyéb sa já tos sá gai is. Ezek megis me ré se,
együt tes ér tel me zé se alap feladat. Ab ban már lé nye ges kü lönb sé gek le het nek,
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hogy egy-egy eset ben mi lyen sa já tos sá gok fel tá rá sát tart juk fon tos nak, és ezt ho-
 gyan old juk meg. A má sik vál to zás ter mi no ló giai. A ha gyo má nyos diag nosz ti -
kus ér té ke lés (a kiin du ló hely zet fel tá rá sa), for má ló-se gí tő ér té ke lés (a ta nu lá si
fo lya mat se gí té se ér de ké ben), szummatív ér té ke lés (a ta nu lá si fo lya mat ered mé -
nyei re va ló kon cent rá lás) mel lett meg je lent a szak iro da lom ban a „fej lesz tő ér té -
ke lés” is (Lé nárd–Rapos 2008), amely a diag nosz ti kus és a for má ló-se gí tő ér té -
ke lés funk cióit egye sí ti, s az adap tív ok ta tás ban kulcs sze re pet ját szik. 

Ter mé sze te sen mi nél töb bet tu dunk egy gye rek ről, pe da gó giai in tuí ciónk kal
mi nél job ban tud juk eze ket az in for má ció kat ke zel ni, an nál ked ve zőbb fel té te le -
ket tu dunk te rem te ni a fej lő dés hez, a fej lesz tés hez. 

Ha azon ban mégis kor lá to zás ra, ezál tal kieme lés re tö rek szünk, az adap tív
ne ve lés, ok ta tás meg va ló sí tá sa ér de ké ben elen ged he tet len vál to za tos ta nu lás -
szer ve zés fel té te lei re te kin tet tel, a kö vet ke ző ta nu lói sa já tos sá gok megis me ré se
tű nik fel tét le nül szük sé ges nek:

1. a ta nu ló megala po zó tu dá sa, amely re épít kez ve kell to vább lép nünk (elő -
ze tes ta nul má nyok, el kép ze lés, hét köz na pi is me ret, egye di ta pasz ta la -
tok),

Kér dé sek, felada tok:
• Legalább mun ka kö zös sé gen be lül gyűjt sék össze azo kat a megol dá so kat, ame lyek kel a ta nu -

lók elő ze tes, megala po zó tu dá sá ról tá jé ko zód ni le het.
• A ter mé szet tu do má nyos tár gyak ta nu lá sa, a mo rá lis fo gal mak ér tel me zé se ér de ké ben kü lö -

nö sen fon tos le het a ta nu lók hét köz na pi tu dá sá nak, né ze tei nek megis me ré se. Mi lyen mó -
don le het a ta ní tá si fo lya mat ban er re te kin tet tel len ni? 

2. a ta nu lók ak ti vi tá sa (ez kü lön bö ző jel le gű mo ti vá ció ból szár maz hat),

• Van-e az egyes gye re ke ket il le tően át te kin té se ar ról, hogy mi van ak ti vi tá sa hát te ré ben? Ho-
 gyan tud ja ezt a tu dá sát a gye re kek kel va ló fog lal ko zás köz ben ka ma toz tat ni?

• Az egyé ni mo ti vá ció mi lyen vál to za tait al kal maz zák?

3. a diá kok ön ál ló ta nu lás ra va ló fel ké szült sé ge (a diffe ren ciá lás, az adap ti vi -
tás – szer vez zük meg bár hogy – fel té te le zi az egyé ni vagy koo pe ra ti vi tás ban ki-
 fej tett ön ál ló sá got),

• Az ön ál ló ság megál la pí tá sá hoz szük sé ges va ló di ön ál ló sá got igény lő felada to kat ad ni olyan
te rü le te ken, ame lye ken majd ezt igé nyel jük (feladat megol dás, szer ve zés, ku ta tás stb.). Az
ön ál ló ság mi lyen je gyei re ér de mes fi gyel ni a kü lön bö ző te rü le te ken? Ké szít se nek lel tárt!

4. az egyes ta nu lók fej lett sé ge a diák tár sak kal va ló együtt mű kö dés te kin te té -
ben (a diffe ren ciá lás, az adap ti vi tás so rán sor ke rül het koo pe ra tív – pá ros,
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cso por tos – ta nu lás szer ve zés re is, amely fel té te le zi a ta nu lók együtt mű kö -
dés te kin te té ben va ló fej lett sé gét),

• Van-e olyan ta pasz ta la ta/ta pasz ta la tuk, hogy a pe da gó gus sal va ló együtt mű kö dés nem fel-
 tét le nül je len ti a ta nu ló tár sak kal va ló együtt mű kö dés re va ló fel ké szült sé get is? Mi lyen okai
le het nek en nek?

• Ho gyan le het fej lesz te ni a ta nu lók egy más sal va ló együtt mű kö dé si kész sé gét? 
• Tan tes tü le ten be lül mi lyen együtt mű kö dé si for mák ban te vé keny ked nek? 
• A ta ná rok egy más sal va ló együtt mű kö dé si ta pasz ta la tai (po zi tív, ne ga tív él mé nyek) se gí te -

nek-e a ta nu lók e te kin tet ben va ló megér té sé ben, fej lesz té sé ben? 

5. a ta nu ló tár sas hely ze té nek jel lem zői (a ta nu lás szer ve zé si mó dok al kal ma -
zá sa kor fon tos, hogy te kin tet tel le gyünk a ta nu lók cso por ton be lü li tár sas
hely ze té re – mind a sa ját, mind a töb biek szem pont já ból),

• Biz to san szok tak vé gez ni szo cio met riai vizs gá la to kat. Elő for dult már, hogy más ké pet kap-
 tak az osz tály rej tett kap cso lat rend sze ré ről, mint ami re szá mí tot tak? Mi le het en nek az oka?

• Ho gyan le het fi gye lem be ven ni az osz tály vál to za tos tár sas szer ke ze tét az ok ta tás mun ka for -
mái nak meg ha tá ro zá sa kor? Ki mi vel pró bál ko zott ed dig? Mi lyen megol dá sok vál tak be? 

Színesíti a ké pet, hogy mindezek a sa já tos sá gok más képp je len het nek meg
at tól füg gően, hogy az egyes diá kok ra mi jel lem ző in tel li gen cia szem pont já ból.
Howard Gardner (1985) több szö rösin tel li gen cia-el mé le té re kell itt utal nunk.
A mai is ko la alap ve tően az in tel li gen cia ha gyo má nyos fel fo gá sá ra épül, ezért a
diá kok ver bá lis és a lo gi kai in tel li gen ciá já nak sa já tos sá gai be fo lyá sol ják fő leg a
ta nu lók is ko lai pá lya fu tá sát. Gardner sze rint nyolc in tel li gen ciafaj tá ról be szél -
he tünk. A ver bá lis és a lo gi kai in tel li gen cia mel lett még leír ja a vi zuá lis, a kinesz-
tétikus, a ze nei, az in ter per szo ná lis, az intraperszonális és a prak ti kus in tel li -
genciát. Ez a nyolc fé le in tel li gen cia a ta nu lás nak, a ta nít ha tó ság nak kü lön bö ző
mód jait je len ti. Ez a nyolc fé le in tel li gen cia az egyes em ber re kü lön bö ző össze té -
tel ben jel lem ző, min den ki nek van nak erős és gyen ge pont jai. Az in tel li gen ciák
pre fe ren ciái az egyes diá kok nál be fo lyá sol ják az ér dek lő dést, a megér tés, az el sa -
já tí tá si fo lya mat sa já tos sá gait, s azt, hogy mi lyen mó don, for má ban tud nak a ta-
 nu lás ered mé nyei ről ké pet ad ni. A diffe ren ciá lás fel té te le zi az erős sa já tos sá gok -
ra va ló épí tést, s egy ben szük sé ges sé te szi a ke vés bé fej lett te rü le tek le he tő ség
sze rin ti fej lesz té sét.

3.3. A ked ve ző ta nu lá si fel té te lek meg te rem té sé ről

A ked ve ző ta nu lá si kö rül mé nyek kö zött gon dol ha tunk ar ra, hogy ele gen dő tér,
idő, esz köz rend szer áll jon a ta nu lók ren del ke zé sé re, hogy ked ve zőek le gye nek a
ta nu lás tár sas fel té te lei stb.
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A to váb biak ban ezek kö zül kiemel jük a szer ve zé si mó do kat, a ta nu lók mun-
 ka for máit. A fel té te lek kö zül ezt a prob lé ma csok rot azért emel jük ki, mert az
adap ti vi tás az e te rü le ten va ló tisz tán lá tás nél kül nem tár gyal ha tó, nem meg va -
ló sít ha tó; ezt a tisz tán lá tást sok szor gá tol ja még, hogy a vál to za tos mun ka szer -
ve zés egész köz ok ta tást át ha tó gon do la ta, igé nye még nem ál ta lá nos.

A ta nu lás szer ve zé si mó dok há rom cso port ját le het leír ni, a diffe ren ciá lás sal,
adap ti vi tás sal össze füg gés be hoz ni: fron tá lis mun ka, koo pe ra tív mun ka, egyé ni
mun ka. 

3.3.1. A fron tá lis mun ká ról

Má ra már a fron tá lis mun ká nak két vál to za ta ala kult ki. 
Az el ső, el ter jedt vál to zat a ha gyo má nyos ér tel me zés, s azt je len ti, hogy a ta-

 nu lók ugyanaz(ok)ért a cél(ok)ért, ugyanolyan tar ta lom fel dol go zá sá val, azo nos
idő tar tam ban és gyak ran azo nos ütem ben, pár hu za mo san vesz nek részt az el sa já -
tí tás fo lya ma tá ban. A fron tá lis mun ka esze rint az ér tel me zés sze rint a ta nu lók -
kal va ló egy sé ges fog lal ko zás a zárt ok ta tás kon cep ció já nak meg fe le lően, nem
tu laj do nít va je len tő sé get a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai nak.

A fron tá lis mun ka szer ve zé se nem kö tő dik az osz tály fo gal má hoz. Akár az
egész osz tály, akár több osz tály ta nu lói ból ideig le ne sen mű kö dő szer ve ze ti ke ret,
akár az osz tály ból csak né hány ta nu ló, akár több osz tály együtt vesz részt egy
pár hu za mos el sa já tí tá si fo lya mat ban – min den eset ben fron tá lis szer ve zés ről
be szé lünk.

A fron tá lis mun ka al kal ma zá sa nem kö tő dik ki zá ró la go san egyik mód szer hez
sem. Min den ta ná ri és ta nu lói el já rás kap csol ha tó hoz zá, amely le he tő vé te szi a
pár hu za mos mun ka vég zést. 

Mind annyiunk szá má ra nyil ván va ló, hogy a fron tá lis mun ka ha gyo má nyos
és ál ta lá nos al kal ma zá sa so rán a kü lön bö ző ta nu lók ha son ló sá gá nak il lú zió já ra
épí tünk, ami nek ter mé sze tes kö vet kez mé nye, hogy az e szer ve zé si mód ban va ló
ta nu lás nem min den ki szá má ra iga zán (elég gé) fej lesz tő, ha nem csak azok szá-
 má ra, akik tény leg olyan szin ten áll nak az elő ze tes tu dás szem pont já ból, mint
amit az egész osz tály ról fel té te le zünk, és akik kö zö sen jól ak ti vi zál ha tók.

A fron tá li san szer ve zen dő óra, óra rész let ter vé ben, váz la tá ban a cél/ok, a tar-
 ta lom, a di dak ti kai felada tok, a mód sze rek, az esz kö zök meg ha tá ro zá sa az ok ta -
tás ba be vont ta nu lók szá má ra kö zö sen tör té nik – akár az osz tály egé szé ről, akár
csak né hány ta nu ló ról van szó. 

Mi vel a fron tá lis mun ka e vál to za tá ban nem le het vagy nem szo kás a ta nu lók
kö zöt ti kü lönb sé gek re te kin tet tel len ni, ezért ál ta lá ban a kö ze pe sek („a nagy át -
lag”) szá má ra tör té nik a ter ve zés. Ta nul sá gos el lent mon dás ugyanak kor, hogy
ezt a „kö ze pe sek” szá má ra ké szült ter vet az tán a leg jobb ta nu lók köz re mű kö dé -
sé vel rea li zál ja a pe da gó gus.
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Az alap szi tuá ció ból adó dik, hogy az ok ta tás so rán a pe da gó gus di rekt irá nyí -
tá sa (a pe da gó gu sok ak tuá lis szó be li inst ruk ció ja) do mi nál (Buzás 1974, 1980).

Mi lyen prob lé mák ra utal az iro da lom?

1. A kü lön bö ző szer zők gyak ran em lí tik a pe da gó gus és az egyes ta nu lók kö-
 zött kiala ku ló kom mu ni ká ciós za vart. Konk ré tan: nem min den ta nu ló ér -
ti ugyanúgy, amit a pe da gó gus mond (elő ze tes tu dá sa, pil la nat nyi ál la po ta
miatt); il let ve a ta nu lók tól ér ke ző vissza csa to lást a pe da gó gus nem ér tel -
me zi meg fe le lően, azaz egy vagy né hány ta nu ló vá la szát, hoz zá szó lá sát
mint az egész osz tály meg nyil vá nu lá sát ér té ke li. 

2. Jel lem zően ala kul a fron tá lis mun ká ban a ta nu lók sze rep lé se. A kü lön bö ző
elő me ne te lű ta nu lók nak kü lön bö ző le he tő sé geik van nak: a jó ta nu lók
gyak rab ban és je len tő seb ben az új is me ret fel dol go zás fo lya ma tá ban sze-
 re pel nek, a gyen gébb ta nu lók rit káb ban és fő leg össze fog la lás kor, is mét -
lés kor, el lenőr zés kor ke rül nek sor ra (Weiss 1974).

3. Az egyes gye re kek ré szé ről passzi vi tás, meg nem ér tés stb. miatt gya ko ri a
ta nu lá si fo lya mat időn kén ti meg sza kí tá sa, a mo zaik sze rű rész vé tel, a tel-
 jes leál lás. Az ok ta tás pe ri fé riá já ra szo rult gye re kek kö zött ter mé sze te sen
felerő söd nek a konk rét pe da gó giai szi tuá ció tól füg get len ak ciók, el kez de -
nek más sal fog lal koz ni, megélén kül nek a tar tal muk ban, for má juk ban
nem kí vá na tos egy más kö zöt ti kap cso la tok. Ezek a je len sé gek ve szé lyez te -
tik a pe da gó gus sal együtt ha lad ni tu dó s kí vá nó gye re kek mun ká ját is, hi-
 szen kö zöm bös vagy ép pen el len sé ges, de min den kép pen za va ró kö rül -
mé nyek kö zött kell tanulniuk. A pe da gó gus szá má ra pe dig oly kor alig
el vi sel he tő ter het je lent a fe gyel me zés.

4. A fron tá lis mun ká ra alap ve tően jel lem ző a ta nu lók kö zöt ti in terak ciók
sze gé nyes sé ge, még ab ban az eset ben is, ha az al kal ma zott mód sze rek
(meg be szé lés, vi ta) elv ben nem zár ják ki a ta nu lók kö zöt ti kap cso la to kat.
A ta nu lók kö zöt ti együtt mű kö dés il le gá lis for má ja ként dí vik a sú gás, a
„pus ká zás” stb.

5. Mind a fe gyel me zé si prob lé mák, mind az együtt mű kö dés il le gá lis for mái
gyak ran ve zet nek konflik tu sok hoz a pe da gó gus és az osz tály, il let ve a pe-
 da gó gus és egyes ta nu lók kö zött. 

Kér dé sek, felada tok:
• A fel so rolt prob lé mák egy ré sze jól meg fi gyel he tő ta ní tá si órán. A sa ját órán tör té nő meg fi -

gye lés he lyett egy más óráin ér de mes hos pi tál ni, a vá lasz tott szem pont sze rint jegy ze te ket
ké szí te ni, majd meg be szél ni a ta pasz tal ta kat. 
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Rö vi den szól va: a fron tá lis mun ká nak ez a vál to za ta csak a ta nu lás le he tő sé -
geit kí nál ja fel a ta nu lók nak, a fel té te leit nem biz to sít ja.

Ezért a fron tá lis szer ve zé si mód kö rül mé nyei kö zött az ered mé nyek szum-
matív ér té ke lé se sok eset ben fe szült sé gek kel ter hes. Az ér té ke lés nem le het reá -
lis, mert az el sa já tí tás egyé ni fel té te leit nem le he tett biz to sí ta ni – az ér té ke lés
ugyanak kor szi go rúan egyén re sza bott. 

Ilyen kor szá mí tás ba kell ven ni, hogy a fron tá lis mun ka ha tá sa nem egy for -
mán érin ti az egyes ta nu ló kat. Min dig van több-ke ve sebb gye rek az osz tály ban,
akik nem tud nak és/vagy nem akar nak részt ven ni a nem rá juk mé re te zett fron-
 tá lis mun ká ban. Azo kat, akik le fe lé tér nek el az ok ta tás so rán fi gye lem be vett
szint től – el hagy juk, akik kiemel ked nek eb ből a szint ből – kö zöm bös sé vál nak,
eset leg egy bi zo nyos idő után le fe lé ni vel lá lód nak.

Az egyé ni sa já tos sá gok ra nem fi gye lő fron tá lis mun ka te hát a ta nu lók kü lön -
bö ző irá nyú és mér té kű fej lő dé sé nek ked vez – és nem huny ha tunk sze met afe lett,
hogy ez az irány nem mu tat min dig a ne ve lé si cé lok fe lé, hogy ez a mér ték sok-
 szor a mi ni mu mot sem éri el. 

Kér dé sek, felada tok:
• Mi szól az egy sé ges ség mel lett a pe da gó gus szem pont já ból?
• El kép zel he tő-e, hogy a ta nu lók nak a ta ní tá si óra ha tá sá ról meg vál to zott tu dá sá ról a fron tá -

li san szer ve zett óra vé gén a pe da gó gus ké pe nem pon tos? En nek fel de rí té sé re vé gez zen ki-ki
vizs gá la tot! A ta nu lók óra ele ji tu dá sát ves se össze az óra vé gi tu dás sal!

• Sok gon dot okoz, hogy a ta nu lók nem tud ják/nem akar ják fo lya ma to san kö vet ni a fron tá li -
san szer ve zett ta ní tá si órát, ún. mel lék te vé keny sé get vé gez nek. Ez még az ál ta lunk te het sé -
ges nek tar tott vagy a ké pes sé geik hez alul tel je sí tő diá kok ese té ben is így le het. Miért lép nek
ki a ta nu lók a pe da gó giai fo lya mat ból? En nek adott gye rek re, osz tály ra vo nat ko zó megis -
me ré sé hez hoz zá se gít het a gye re kek meg fi gye lé se, egyé ni be szél ge tés, ol dott osz tály fő nö ki
órán zaj ló be szél ge tés.

• A gye re kek je len tős ré sze jól ér zi ma gát az egyé ni sa já tos sá gok ra nem fi gye lő fron tá lis mun-
 ká ban (a leg ke vés bé jó ta nu lók is). Mi le het en nek az oka? 

A gyer me kek re, if jak ra fi gye lés igé nye, a diffe ren ciá lás olyan meg va ló sí tá sá ra
tö rek vés, amely ben nagy sze re pe van a ta nu ló ön sza bá lyo zá son ala pu ló fej lő dé -
sé nek, ki ter mel te Eu ró pá ban a 20. szá zad ban a fron tá lis mun ka egy olyan má sik
vál to za tát is, amely csak a nyílt ok ta tás vagy a nyílt ok ta tás ele meit beeme lő pe-
 da gó giai kon cep ció ke re té ben al kal maz ha tó.

A fron tá lis mun ka nyílt ok ta tás ke re té ben al kal maz ha tó vál to za tá ban úgy 
va ló sul meg az egy sé ges ség, hogy az az osz tály/a cso port tag jai nak is me re tén ala-
 pul, s a ta nu lók le he tő sé get kap nak a sa já tos sá gaik sze rin ti mun ká ra. Eb ben az
eset ben a fron tá lis mun ka al kal maz ha tó az adap tív ok ta tás ér de ké ben. A fron tá -
lis mun ká ra vo nat ko zóan a ha gyo má nyos ér tel me zés ben megadott jel lem zők
kö zül ek kor csak az ér vé nyes, hogy a fel dol go zott tar ta lom és az idő tar tam azo-
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 nos, de nem szo rí ta nak az azo nos cé lok, nem kap sze re pet az azo nos ütem. A fron -
tá lis mun ka e vál to za tá nak lé nye gi jel lem ző je, hogy nem csak a ta nu lás le he tő sé -
geit, ha nem fel té te leit is biz to sí ta ni tud ja a ta nu lók szá má ra. 

A fron tá lis mun ka e vál to za tá ban a di rekt irá nyí tás he lyett a ta ní tás-ta nu lás
fo lya ma ta a pe da gó gus és a ta nu lók együtt mű kö dé sé nek ered mé nye ként ala kul,
a pe da gó gus és a ta nu lók kö zös cél jai val a hát tér ben. Az osz tály ban, a cso port -
ban a pe da gó gus és a ta nu lók kö zött a kom mu ni ká ciós kap cso la tok két irá nyúak,
s nagy sze re pük van a ta nu lók kö zöt ti in terak ciók nak is. Ter mé sze te sen ez zel
együtt jár a ha gyo má nyos fron tá lis el he lyez ke dé si mód al kal man kén ti átala ku lá -
sa – egy olyan ülés mód, fle xi bi lis el he lyez ke dé si mód, hogy a gon do lat cse re köz-
 ben a ta nu lók egy más fe lé for dul has sa nak, egy más ar cát is lát has sák.

Az adap tív ok ta tás ér de ké ben al kal ma zott fron tá lis mun ká ban jó részt meg-
előz he tők a kom mu ni ká ciós za va rok, a kö zös gon do lat cse re al kal mat ad a né ze -
tek tisz tá zá sá ra. A ta nu lók az ilyen jel le gű fo lya ma tok ban gyak ran ke rül nek ja-
 vas lat té te li, dön té si, vé le mé nye zé si szi tuá ció ba. 

A fron tá lis mun ka e vál to za tá ra jel lem ző a ta nu lók kö zöt ti in terak ciók gya-
 ko ri sá ga, tar tal mi, for mai vál to za tos sá ga; se gí tése, a meg be szé lés, a vi ta a ta nu lás
ter mé sze tes kö ze ge. Ez zel az at ti tűd del ter mé sze te sen együtt jár, hogy a ta nu lók
a ta nár ál lí tá sai hoz, el vá rá sai hoz is ön ál lóan vi szo nyul nak – ami a bel ső meg-
 győ ző dés, a bi za lom okán va ló egyetér tést, el fo ga dást ép pen úgy je lent he ti, mint
több in dok lás igényelését, eset leg mó do sí tó ja vas la tok meg fo gal ma zá sát stb. 

A fron tá lis mun ka e vál to za ta al kal maz ha tó pél dául a kö zös ma ga tar tá si sza-
 bá lyok meg be szé lé se kor; a kö zös él mé nyek fel dol go zá sa kor; kö zös prog ra mok
elő ké szí té se kor; ta pasz ta lat cse re ér de ké ben; egyé ni él mé nyek ről va ló be szá mo -
lók al kal má val; di ver gens prob lé mák kü lön bö ző megol dás me ne té nek be mu ta -
tá sa ér de ké ben; ön ál ló ku ta tómun ká ról cso por tos vagy egyé ni be szá mo ló meg-
 hall ga tá sa ide jén stb. 

A ta nu lók hoz zá já ru lá sa az ok ta tás tar tal má nak fel dol go zá sá hoz sa ját le he tő -
sé geik mér té ké ben tör tén het, felerő sít ve ez zel az egy más tól ta nu lás le he tő sé gét.
En nek per sze alap fel té te le az az at ti tűd, ame lyik a pe da gó gus tu dá sá val, vé le mé -
nyé vel nem egye ző ta nu lói ki je len té sek hez, vé le mé nyek hez nem „le söp rően” vi-
 szo nyul, ha nem kí ván csi az e meg nyil vá nu lá sok mö göt ti okok ra, a ta nu lók el té -
rő vé le mé nyét nem egy sze rűen rossz nak, ha nem más nak gon dol ja – még ak kor
is, ha va la mit már ta ní tott, ha va la mi ről volt már szó. Eh hez per sze tü re lem kell.
De a szük sé ges tü re lem ter mé sze tes for rá sa a gye re kek, if jak tu dá sá nak ko mo -
lyan vé te le, és an nak el fo ga dá sa, hogy amit gon dol nak, ahogy gon dol ják, nem
vé let len – minden nek ra cio ná lis és/vagy ér zel mi és/vagy ész le lés be li okai van-
 nak. En nek a pe da gó gu si ma ga tar tás mód nak a mo dell ér té ke a ta nu lók szá má ra
nem be csül he tő túl sem ak tuá li san, sem pers pek ti vi ku san.
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A fron tá lis mun ka e vál to za tá ban fo lyó kö zös mun ka (leg gyak rab ban meg-
 be szé lés, együt tes te vé keny ség) biz to sít ja a részt ve vők ér dek lő dé sét, be fo ga dó
vagy al ko tó ak ti vi tá sát, en nek kö vet kez té ben a pszeudo „fe gyel me zé si” prob lé -
mák ép pen túl mo ti vált ság miatt je len het nek meg, és jó eset ben in kább örö möt
okoz nak a pe da gó gus nak, mint bosszú sá got. A fron tá lis mun ka e mód já ra ké-
 szül ni „pon to san” nem le het. In kább több va riá ció el gon do lá sa ajánl ha tó, na-
 gyon szé les szak tár gyi hát té ren. 

A fron tá lis mun ká nak ez a vál to za ta nem ve zet egye ne sen az össze ge ző-le zá -
ró ér té ke lés hez, hi szen az el sa já tí tás so rán nem az egyet len al kal ma zott szer ve -
zé si mód. Te hát az egy sé ges el sa já tí tás, egyé ni ér té ke lés di lem má ja eb ben az
eset ben nem je lent ke zik.

A ta nu lás so rán az a ter mé sze tes, hogy a ta nu lók ugyanaz zal kap cso lat ban
sze rez nek ta pasz ta la to kat, ugyanazon gon dol kod nak – és nem fel tét le nül
ugyanar ra jut nak, fő leg nem egy szer re. Eh hez fel tét le nül szük sé ges az ok ta tá si
idő höz va ló ru gal mas vi szony, vagyis az óra cent ri kus szem lé let mód he lyett az
idő ben el nyú ló fo lya mat ban va ló gon dol ko dás. 

Össze fog lal va te hát megál la pít ha tó, hogy a fron tá lis mun ká nak két vál to za ta
ala kult ki. A tö meg ok ta tás szer ve zé si mód ja ként, akár ki zá ró la go san is al kal -
maz ha tó fron tá lis mun ka; a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai val nem szá mo ló fron tá -
lis mun ka diffe ren ciá lás ra nem al kal mas. A ta nu lók nak csak a ta nu lás le he tő sé -
gét kí nál ja fel, fel té te leit nem biz to sít ja; aki tud és akar együtt ha lad ni a
pe da gó gus sal, az meg te he ti. Az utób bi évek ben a köz ok ta tás ban is kiala kult a
fron tá lis mun ká nak egy olyan, a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai nak is me re té ben re-
a li zál ha tó vál to za ta, amely úgy je len ti az egy sé ges sé get, hogy köz ben mó dot ad
az egyé ni sa já tos sá gok meg nyil vá nu lá sá ra, fi gye lem bevé te lé re. A fron tá lis mun -
ka e vál to za ta ezért nem csak a ta nu lás le he tő sé geit, ha nem fel té te leit is biz to sít ja
a ta nu lók szá má ra, s így ab ban az eset ben, ha a diffe ren ciá lást biz to sí tó mun ka -
for mák hoz kap cso ló dik, be so rol ha tó az adap tív ok ta tást le he tő vé te vő szer ve zé -
si mó dok kö zé.

3.3.2. A koo pe ra tív mun ká ról

A koo pe ra tív mun ka lé nye ge, hogy 2 ta nu ló pár ban vagy 3–6 ta nu ló cso port ban
köl csö nös gon do lat cse ré ben old meg ka pott vagy vál lalt felada tot. Pe da gó giai
ha té kony sá gá nak for rá sa a pá ron, cso por ton be lül kiala ku ló köl csö nös füg gé si,
fe le lős sé gi és el lenőr zé si vi szo nyok di na mi ká ja. 

A koo pe ra tív mun ka je len tő sé gét a 20. szá zad ele jén ki bon ta ko zó re form pe -
da gó giai moz ga lom is mer te fel, a pe da gó giai fo lya mat ta nu ló cent ri kus meg kö -
ze lí té sé nek ke re té ben. Má ra a koo pe ra tív mun ká nak már kiala kult a zárt ok ta -
tás ba beil lesz tett vál to za ta is.
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Zárt ok ta tás ese tén az osz tály a pe da gó gus inst ruk ció já ra tör té nő át me ne ti
ta go zó dá sát je len ti a ta ní tá si óra rö vi debb-hosszabb idő sza ká ra ka pott feladat
megol dá sa ér de ké ben.

Nyílt ok ta tás vagy a nyílt ok ta tás ele meit is ér vé nye sí tő ok ta tás es etén a cso-
 por tok al kothat ják az osz tály ré szét is, de le het nek osz tá lyok fe let tiek is; te vé -
keny sé gük szo rít koz hat a ta ní tá si órá ra, de túl is nő het azon; a kö zö sen megol -
dan dó felada to kat kap hat ják is, vál lal hat ják is, ki is ta lál hat ják ma guk nak. 

A koo pe ra tív mun ka szol gál hat ja a pe da gó giai mun ka vál to za to sab bá té te lét
is, va la mint a diffe ren ciá lást, az adap ti vi tást is. Ez utób bi azért le het sé ges, mert
nem csak a ta nu lás le he tő sé gét, ha nem fel té te leit is biz to sít ja a ta nu lók szá má ra.
A koo pe ra tív mun ká val kap cso lat ban legin kább a kö vet ke ző prob lé má kon ér de -
mes el gon dol koz nunk: a pár-, il let ve cso port ala kí tás; a pá rok, cso por tok bel ső
struk tú rá ja; a ta nár irá nyí tó sze re pe a koo pe ra tív mun ká ban; a kö zös mun ka ér-
 té ke lé se; a koo pe ra tív mun ka fej lesz tő ha tá sa.

Ami a cso port ala kí tást il le ti, a pá rok, cso por tok a pe da gó gus ál tal lét re hoz -
hatók, en ge dé lyez he tők, sza ba don ala kul hat nak. A vá lasz tott megol dás a ne ve -
lési-ok ta tá si fo lya mat ban a pe da gó giai cé lok tól, a ta nu lók együtt mű kö dés 
szem pont já ból va ló fej lett sé gé től, tu dá sá tól, ér dek lő dé sé től, ro kon szen vi kap-
 cso la tai tól, az egyé nek tár sas hely ze té től függ het . A zárt ok ta tás ese tén in kább
egy-egy szem pont alap ján va ló cso port al ko tás az ál ta lá nos, nyílt ok ta tás ban
vagy an nak ele meit tar tal ma zó pe da gó giai fo lya mat ban a cso por tok több fé le
szem pont együt tes mér le ge lé se, ér vé nye sü lé se alap ján jön nek lét re a pá rok, a
cso por tok.

Kér dé sek, felada tok:
• Ha nincs még sok gya kor la tuk a koo pe ra tív mun ka szer ve zé sé ben, vagy in kább az egyszem-

pontú pár- vagy cso port ala kí tás sal pró bál koz tak ed dig, ér de mes cél zot tan tá jé ko zód ni a
szak iro da lom ban. Ami kor sa ját ál lás pont ju kat ala kít ják, ér de mes azok tól az egy ol da lú -
ságok tól is óva kod ni, amellyel egyes szer zők nél ta lál koz hat nak.

• Egyál ta lán nem biz tos, hogy az osz tály min den ta nu ló ja érett egy adott idő pont ban a koo -
pe ra tív mun ká ra. Ezt ho gyan ke ze lnék ta nu lás szer ve zés szem pont já ból?

A pá rok, de ér te lem sze rűen még in kább a cso por tok bel ső struk tú rá ja sok-
 szor vet fel kér dé se ket. Az alap kér dés az, hogy le gye nek-e sze re pek (ta nár ál tal
meg ha tá ro zott, rög zí tett sze re pek) a cso por ton be lül. Te hát le gyen-e cso port ve -
ze tő, jegy ző, a töb biek ma ga tar tá sá ra fel vi gyá zó stb. a cso port ban, vagy a pe da -
gó gus ilye ne ket ne ha tá roz zon meg, a cso port mű kö dé se köz ben majd ki ter me li
a szük sé ges sze re pe ket, s mű kö dés köz ben ala kít ja azok tar tal mát, s kap csol ja
hoz zá a sze mé lye ket. Vi lá go san kell lát ni: ha a sze re pek re vo nat ko zóan a pe da -
gó gus köz li sze mé lyi dön té seit, sé rül nek a koo pe ra tív mun ka le he tő sé gei, ame-
 lyek ab ból adód nak, hogy a ta gok kö zött köl csö nös füg gé si, fe le lős sé gi, el lenőr -
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zé si vi szo nyok van nak, sé rül az ön sza bá lyo zás fo lya ma ta (az, hogy min den ki
irá nyí tó és irá nyí tott), meg je len nek az alá- és fö lé ren delt sé gi, sza bá lyo zott vi szo -
nyok. Per sze ilyen ese tek ben is ér té kes a cso port mun ka – végül is gya ko rol hat ják
a cso port tag jai az együtt mű kö dést – de ezek a vál to za tok a cso port mun ka zárt
ok ta tá son be lü li meg va ló sí tá sát de monst rál ják. Kár len ne a koo pe ra ti vi tás pe da -
gó giai le he tő sé gei vel nem él ni. 

Kér dé sek, felada tok:
• Vi tas sák meg, mi szól a kivülről sza bá lyo zott és az ön sza bá lyo zó cso port mun ka mel lett! 
• Ve gyünk részt a pe da gó giai szak nyelv fej lesz té sé ben! Mit je lent het az a ki fe je zés, ame lyet

ma olyan gyak ran le het hal la ni, hogy „koo pe ra tív cso port mun ka”? 

Ha a pe da gó gus meg vál to zott sze re pét vizs gál juk, ki kell tér nünk a koo pe ra tív
mun ka ter ve zé sé re, irá nyí tá sá ra. A cso port mun ka ter ve zé sé nek lé nye ge a zárt
ok ta tás ban a diffe ren ciá lás ér de ké ben a cél-tar ta lom-cso port is me re te alap ján a
cso port felada tok meg fo gal ma zá sa. A cso por tok hoz iga zo dás je lent kez het a fel-
ada tok tar tal má ban, ne héz sé gi fo ká ban, mennyi sé gé ben, az inst ruk ció kü lön bö -
ző mér té kű rész le te zett sé gé ben, önel lenőr zé si tám pon tok megadá sá ban. Ezt a
mun kát meg ne he zí ti a kez de ti idő szak ban, hogy a cso port nem egy sze rűen a
gye re kek össze ge, ha nem új sze rű mi nő ség. A cso port sa já tos sá gok megis me ré se
után biz ton sá go sabb le het a ter ve zés, de a cso por tok fej lő dé se, vál to zá sa min dig
előidéz het vá rat lan hely ze te ket.

Az alap hely zet ből kö vet ke zik, hogy e szer ve zé si mód ese té ben a pe da gó gus
in di rekt, a felada to kon és a ta nu ló tár sa kon ke resz tül tör té nő irá nyí tá sa do mi nál.
A köz ve tett rá ha tá si mó dok na gyon fon to sak, mert dön tően eze ken mú lik, hogy a
cél tu da to san összeál lí tott cso por tok ban a cso port ra mé re te zett felada tok megol dá -
sa so rán ne csak a ta nu lás le he tő sé gei, ha nem a fel té te lei is adot tak le gye nek az
egyes gye re kek szá má ra.

Ab ból in dul tunk ki, hogy a kö zös feladat köl csö nös füg gé si, fe le lős sé gi és el-
 lenőr zé si vi szo nyo kat te remt a ta nu lók kö zött. En nek ered mé nye a ta nu lók kö-
 zött ki bon ta ko zó egy más ra ha tás rend sze re. Eze ket a ha tá so kat ele mez ve a kö-
 vet ke ző tí pu so kat tud tuk el kü lö ní te ni: a ta nu lók kö ve tel mé nye ket tá masz ta nak
egy más sal szem ben; a cso port tag jai köl csö nö sen ér té ke lik egy más mun ká ját,
ma ga tar tá sát; cso por ton be lü li vagy kí vü li ta go kat ál lí ta nak egy más elé pél da ké -
pül; a cso port ta gok fel vi lá go sít ják egy mást az adott hely zet ben ál ta luk he lyes nek
tar tott ma ga tar tás mód já ról. Az egy más ra ha tás so rán re giszt rál ha tó for mák
szá mos vál to za ta és kom bi ná ció ja for dul elő. Az egy más ra ha tá sok mi nő sé ge
vál to zó, il let ve az ér té kes egy más ra ha tá si for mák mel lett vagy ép pen he lyett szá-
 mos, az együtt mű kö dést za va ró vagy ép pen le he tet len né te vő meg nyil vá nu lást is
ta pasz tal tunk.
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Az egy más ra ha tá sok mi nő sé ge, mennyi sé ge, ará nyai dön tően a cso por tok
össze té te lé nek függ vé nye. Ér de kes és jel lem ző, hogy eb ből a szem pont ból nem a
ta nul má nyi ered mény, nem a szo cio met riai kap cso lat rend szer a dön tő, ha nem az,
hogy a ta nu lók együtt mű kö dé si szín vo na la mi lyen. 

A ta nu lók kö zöt ti köz ve tett rá ha tá si for mák mel lett a pe da gó gus nak a cso port
te vé keny sé gé hez kap cso ló dó beavat ko zá sai, a köz ve tett rá ha tá si mó dok kü lö nö -
sen fi gye lem re mél tóak. A köz ve tett rá ha tá si mó dok va riá cióit ele mez ve a kö vet -
ke ző tí pu so kat le he tett ki szűr ni: kö ve tel mény tá masz tás, ér té ke lés, pél da ál lí tás,
tu da to sí tás, va la mint ezek komp lex vál to za tai. E beavat ko zá sok ha tá sá nak kö zös
jel lem ző je, hogy al kal ma zá suk ered mé nye ként a cso por ton be lül a ta nu lók kö-
 zött az egy más ra ha tá sok gya ko rib bak lesz nek, ér té ke seb bé vál nak, az ér té ke -
sebb ele mek sze mé lyi ség for má ló ha tá sa nö vek szik a ke vés bé ér té ke sek ro vá sá ra,
meg nő nek az esé lyei a konflik tu sok ne ve lő ha tá sú fel dol go zá sá nak. Úgy ta lál tuk,
hogy a köz ve tett rá ha tá si mó dok szá má nak nö ve ke dé se a cso por ton be lü li köz-
 ve tett rá ha tá si for mák mennyi sé gi nö ve ke dé sét idé zi elő. Tí pus be li össze füg gést
nem ta lál tunk, azaz bár mi lyen köz ve tett rá ha tá si mód ki vált hat bár mi lyen köz-
 ve tett rá ha tá si for mát.

Azon ban azt is meg kell ál la pí ta nunk, hogy a fen ti össze füg gés nem min den
cso port ese té ben egy for mán in ten zív, a köz ve tett rá ha tá si mó dok ra ér zé keny és
kö zöm bös cso por to kat egyaránt ta lál tunk. Elem zés alap ján megál la pít ha tó, hogy
azok a cso por tok nem rea gál nak ezek re a ha tá sok ra, ame lyek az együtt mű kö dés
szem pont já ból egy ön te tűen fej let le nek, te hát a konflik tus men tes, nem al kal -
maz ko dó cso por tok. A töb bi cso port tí pus ese té ben úgy ta lál tuk, hogy az együtt-
 mű kö dés szem pont já ból fej lett ta nu lók „ve szik” és tár saik nak to váb bít ják a pe-
 da gó gus ilyen irá nyú ha tá sait, s igye kez nek ezek nek a kö zös mun ka so rán
ér vényt sze rez ni.

Azt le het mon da ni, hogy a pe da gó gus „cso port ra cél zott” meg nyil vá nu lá sai
na gyon lé nye ge sek, ami nem azt je len ti, hogy nin cse nek kö zös ten ni va lók va la -
mennyi cso port vi szony la tá ban.

Így min den cso port ban fi gye lem mel kell kí sér ni a feladat megol dás tar tal mi-
lo gi kai út ját, hogy meg le hes sen ad ni a szük sé ges se gít sé get. Emel lett ter mé sze -
te sen még rea gál ni kell az együtt mű kö dés re, a köz ve tett rá ha tá si mó dok kal cél-
 sze rűen kell se gí te ni a kö zös mun kát. Konflik tus men tes, al kal maz ko dó cso port
ese té ben ez a gör dü lé keny együtt mű kö dés nyug tá zá sá nál nem je lent töb bet.
A konflik tu sos cso por tok ese té ben ar ra ér de mes ügyel ni, hogy beavat ko zá -
saink kal az együtt mű kö dés szem pont já ból fej let tebb ta nu lók po zí cióit, s ez zel
vár ha tóan ha tá sát erő sít sük. A konflik tus men tes, nem al kal maz ko dó cso por tok
ese té ben – ha ilyen az elő ze tes cso port ala kí tá si meg fon to lá sok el le né re mégis
len ne – a más cso por tok ba va ló be so ro lás, vagy egyéb mun ka for má ban va ló fog-
 lal koz ta tás lát szik meg nyug ta tó nak.
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Kér dé sek, felada tok:
• A cso port fo lya ma tok ha té kony be fo lyá so lá sá nak mód já ról tá jé ko zód va ko ráb bi vizs gá la -

tunk alap ján úgy tű nik, hogy a kol lé gák nem hasz nál ják ki a cso port mun ká ból adó dó le he -
tő sé ge ket, nem él nek tu da to san a köz ve tett rá ha tá si mó dok kal. Né há nyan azt je lez ték, hogy
nem avat koz nak be le a cso port fo lya ma tok ba, még konflik tu sok ese tén sem (Fa lus és mtsai
1989). Mi lyen meg gon do lás le het e megol dás mö gött?

• Ugyaneb ben a ku ta tás ban a pe da gó gu sok több sé ge a kö vet ke ző megol dá sok al kal ma zá sá ról
szá mol be: a pe da gó gus el dön ti a vi tát; igaz sá got tesz; „le ren dez”, szi dás sal, fe gyel me zés sel,
ha tal mi szó val „ren det tesz”; rá ve ze ti a cso por tot a he lyes megol dás ra; a ta nu lót má sik cso-
 port ba he lye zi stb. Mi le het ezek nek a reak ciómó dok nak a hát te ré ben?

A pe da gó gus se gí tő ér té ke lé se a vé gig kí sé ri cso port mun kát. A cso port mun ka
le zá rá sa után a cso port kép vi se lő je vagy mun ka megosz tás ban a cso port tag jai
be szá mol nak a kö zös mun ka ered mé nyé ről. A pe da gó gus cso port ra sza bott ér-
 té ke lő te vé keny sé gé nek na gyon fon tos sze re pe van, mert – mint ezt a ku ta tá -
saink so rán ké szült mag ne to fonfel vé te lek bi zo nyít ják – a cso por tok fel dol goz -
zák és a ké sőb biek ben, a kö vet ke ző órá kon meg pró bál ják ér vé nye sí te ni a
vissza csa to lás ta nul sá gait. Ezért fő ben já ró kér dés, hogy mi re ter jed ki az ér té ke -
lés. Azok kal ér tek egyet, akik sem a cso port nak, sem a cso port ta gok nak nem ad -
nak osz tály za tot, pon to kat. A cso port mun ka ér té ke lé sé nek adek vát for má ja a szó-
 be li, a cso port ra, eset leg az egyé nek re mint a cso port tag jai ra irá nyu ló ér té ke lés.

A cso por tok fej lő dé se szem pont já ból na gyon lé nye ges, mi re irá nyul az ér té -
ke lés. Egyér tel mű, hogy a csak tel je sít mény re kon cent rá ló ér té ke lés nem elég ha-
 té kony, mert úgy fi gyel mez tet a hi bák ra, úgy ösz tö nöz ma ga sabb tel je sít mény re,
hogy nem mu tat ja meg a hoz zá ve ze tő utat, nem hív ja fel a fi gyel met az együtt-
 mű kö dé si prob lé mák ra, a ja ví tás mód já ra. Pe dig er re szük ség van, mert az
együtt mű kö dés ből adó dó ta pasz ta la tok ér tel me zé sé re nem min den gye rek ké -
pes, sőt, azt mond hat juk, mi nél ke vés bé fej lett egy ta nu ló, an nál ke vés bé. Na-
 gyon ér de ke sek eb ből a szem pont ból is azok a ku ta tá si ered mé nyeink, ame lyek
ar ra utal nak, hogy a cso por ton be lü li rend bon tást, együtt mű kö dé si prob lé má kat
ép pen azok a ta nu lók nem ér zé ke lik, akik ezek for rá sai (Bábosik–Nádasi 1975).

Ha té ko nyabb az az ér té ke lés, amely a tel je sít mény szem pon tok mel lett az
együtt mű kö dés jel le gé re is utal. Ez ugyanis le he tő vé te szi a gye re kek szá má ra az
együtt mű kö dés so rán szer zett ta pasz ta la tok ér tel me zé sét, megerő sí ti az ilyen
szem pont ból ér té kes ta pasz ta lat ele mek ha tá sát, a ke vés bé ér té ke sek ki szű ré sé -
hez pe dig hoz zá já rul. Az ilyen tí pu sú ér té ke lés se gí ti a gör dü lé ke nyebb együtt-
 mű kö dést a kö zös mun ka kö vet ke ző al kal mai ban, te hát a cso por tok fej lő dé sé -
ben na gyon je len tős sze re pet tölt be.
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Kér dé sek, felada tok
• Mi le het az oka an nak, hogy sok kol lé ga szí ve sen osz tá lyoz za a cso port mun ka ered mé nyét,

mind cso port-, mind egyé ni szin ten?
• Be szél ges se nek ar ról, mi lyen ne ve lé si hi bá kat le het el kö vet ni ak kor, ha a pe da gó gus a ta nu -

lók (ál ta la pon to san át nem lá tott) mun ka fo lya ma tát, tel je sít mé nyét osz tá lyoz za, pon toz za a
cso port tár sak (mond juk a cso port ve ze tő) ér té ke lé se alap ján. 

A koo pe ra tív mun ka sze mé lyi ség fej lesz tő ha tá sá nak fő jel leg ze tes sé gei vel je-
 len tős iro da lom fog lal ko zik. A kö vet ke zők ben csak azok ra a vár ha tó ered mé -
nyek re utal nék, ame lyek ab ból adód nak, hogy a cso port mun ká ban le he tő ség
van az egyes ta nu lók sa já tos sá gai nak fi gye lem be vé te lé re, a diffe ren ciált ság biz-
 to sí tá sá ra.

An nak kö vet kez té ben, hogy a ta nu lók tár sas sa já tos sá gai nak meg fe le lő cso-
 por tok ba ke rül nek, s kö zö sen kell dolgozniuk a feladat megol dás ér de ké ben, tár-
 sas té ren so kat fej lőd het nek. Azál tal ugyanis, hogy együtt kell működniük, na-
 gyon kell figyelniük egy más ra. En nek le het sé ges kö vet kez mé nyei:

• Fej lő dik a gye re kek em pá tiás (be leér ző) ké pes sé ge, en nek ered mé nye ként
vál to zik, fej lő dik tár sas ha té kony sá guk szín vo na la, va la mint to le ran cia ké -
pes sé gük.

• Az együtt mű kö dés so rán új ol dal ról és job ban megis me rik egy mást, átala -
kul az osz tály kap cso lat rend sze re.

• A cso port ta gok reak ciói alap ján min den gye rek ren ge teg ta pasz ta la tot sze-
 rez ar ról, ho gyan lát ják, ho gyan ér té ke lik má sok; ez a korrektív szo ciá lis él-
 mény erő tel je sen hat az egyes ta nu lók ön ér té ke lé sé re.

• Az együtt mű kö dés so rán a gye re kek ta pasz ta la to kat sze rez nek az együtt-
 mű kö dés cél sze rű és azt za va ró mód jai ról. 

Azál tal, hogy a feladat megol dás ban kü lö nö sebb ri zi kó nél kül min den ki részt
ve het, hi szen a bel ső kor rek ció megelő zi a nyil vá nos sá got; azál tal, hogy min den
gye rek azt csi nál hat ja, amit tud vagy amit sze ret ne, de ugyanak kor ta nú ja is a
töb biek te vé keny sé gé nek,

• csök ken a ta nu lá si fo lya mat ban a szo ron gás és ugyanak kor nö vek szik a ta-
 nu lá si kedv; a cso port mun ka ked velt sé ge a gye re kek kö ré ben egyér tel -
mű;

• fej lőd nek a kö zös feladat megol dás hoz szük sé ges el já rá sok, men ta li tás te -
rén: be szél ge tés, vi ta, má sok meg hall ga tá sa, min den gon do lat, öt let „bea-
dá sa” a kö zös be stb.;
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• min den ta nu ló pro fi tál a pe da gó giai fo lya mat ból, s ez mind a gye rek ta nu -
lá sá ban, mind a tel je sít mé nyek ben, mind ne velt sé gi szint jé nek vál to zá sá -
ban je lent ke zik. 

A koo pe ra tív mun ka sze mé lyi ség fej lesz tő ha tá sa sa já to san je lent ke zik az
egyes ta nu lók ese té ben – nem min den ki fej lő dik min den ben egy for mán in ten -
zí ven. A „ne ve lő dés” te rü le te, mér té ke függ vé nye an nak, hogy az egyes gye rek
mi re érett, il let ve ho gyan ala kult – a pe da gó gus rá ha tá si mód jai val tu da to san
be fo lyá sol va – a cso port ján be lü li ha tás rend szer.

Kér dé sek, felada tok:
• A szak iro da lom fő leg a koo pe ra ti vi tás ta nu lók ra gya ko rolt ha tá sá val fog lal ko zik. Holott e

szer ve zé si mó dok al kal ma zá sa a pe da gó gus ra is fi gye lem re  mél tó ha tás sal van. Sa ját ta pasz -
ta la taik alap ján ér de mes len ne eze ket a ha tá so kat számba venni. 

Össze fog lal va: koo pe ra tív (pár ban fo lyó és cso port mun ka) mun ka az egyes
ta nu lók szá má ra a diffe ren ciált ta nu lá si fel té te lek biz to sí tá sát ered mé nyez he ti,
te hát al kal ma zá sa na gyon ered mé nyes le het.

A pár ban fo lyó mun ka, a cso port mun ka al kal ma zá sa azon ban nem au to ma -
ti ku san ered mé nyez jó szín vo na lat. Az al kal ma zá suk ról va ló he lyes dön tés a zárt
ok ta tás kö rül mé nyei kö zött fel té te le zi a ta nu lók tu dá sá ban, ak ti vi zál ha tó sá gá -
ban, ön ál ló mun ka vég zé si szint jé ben, együtt mű kö dé si sa já tos sá gai ban és tár sas
hely ze té ben va ló tá jé ko zott sá got. E sa já tos sá gok is me re té ben le het az egyes gye-
 re kek szá má ra a meg fe le lő pár ba, il let ve cso port ba he lye zés sel a ta nu lás hoz a
ked ve ző szo ciá lis fel té te le ket és a cso port szá má ra meg fe le lő szin tű feladat tal 
a tu dás be li to vább lé pés kö rül mé nyeit biz to sí ta ni. A kö zös ta nu lás so rán ki bon -
ta ko zó ha tás rend szer ér té kes sé gi szint je, ne ve lő ha tá sa a pe da gó gus ál tal – az
egyes ta nu lók és a cso port mint egy ség sa já tos sá gai nak is me re té ben – al kal ma -
zott köz ve tett rá ha tá si mó dok kal emel he tő.

A nyílt ok ta tás ele meit ér vény re jut ta tó ok ta tás ban szer ve zett koo pe ra tív
mun ka a ta nu lók ta nu lá si és szo ciá lis ön ál ló sá gán ala pul, és azt fej lesz ti.

A cso port mun ka sze mé lyi ség fej lesz tő ha tá sa diffe ren ciált. Nem min den ta-
 nu ló fej lő dik egy for mán a cso port mun ka so rán őt ért im pul zu sok ha tá sá ra, vi-
 szont – pe da gó giai lag tu da tos, kö rül te kin tő al kal ma zá sa ese tén – min den ki ne-
 ve lé si cél jaink kal adek vát mó don és irány ban vál to zik.

3.3.3. Az egyé ni mun ká ról

Az a jól is mert hely zet, hogy a gye re kek csend ben, egyé ni leg dol goz nak, több fé -
le dol got je lent het. Ha az ér té ke lés bi zo nyos al kal mait (pl. dol go zat írás) le szá -
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mít juk, ak kor is legalább négy fé le pe da gó giai hely ze tet je lent het a gye re kek
egyé ni mun ká ja:

• A gye re kek fron tá li san szer ve zett órán pár hu za mo san, ugyanazon dol goz -
nak, a megol dás ra va ló fel ké szült sé gük szín vo na lá tól füg get le nül.

• A gye re ke ket „ké pes sé geik” alap ján két, há rom ré teg re bon tot ta a pe da gó -
gus, az egyes ré te gek ta nu lói más-más felada ton dol goz nak.

• A gye re kek ta nu lás szem pont já ból fon tos egyé ni sa já tos sá gaik közel eső
volta miatt kap nak vagy vá lasz ta nak azo nos felada tot, ame lyen egyé ni leg
dol goz nak.

• A gye re kek sze mély re sza bott vagy vál lalt felada ton dol goz nak.

Nem le het két sé ges, hogy e vál to za tok pe da gó giai lag kü lön bö ző mi nő sé ge ket
je len te nek a megegye ző for ma el le né re.

A ha gyo má nyos fron tá li san szer ve zett órán a gye re kek egyé ni mun ká ja pár-
 hu za mo san, fel ké szült sé gük re va ló te kin tet nél kül zaj lik; ar ra al kal mas, hogy a
ta nu lók is mé tel ten re mény te le nül szem be sül je nek sa ját hiá nyos sá gaik kal, kor lá -
taik kal. Ez a megol dás te hát diffe ren ciált fej lesz tés re nem al kal mas.

Nem te kint he tő diffe ren ciá lás nak az a megol dás, ami kor az osz tály ké pes ség-
ré te gek re (jók, kö ze pe sek, gyen gék) bon tá sa – eset leg ül te té se is – ha tá roz za meg
azt, hogy me lyik ré teg mi lyen felada tot fog kap ni. Fi gyel jünk fel ez zel kap cso lat -
ban há rom prob lé má ra.

A pe da gó giai köz nyelv ben a ké pes ségfo ga lom – mint er ről ko ráb ban is gon-
 dol kod tunk már – rend kí vül bi zony ta lan tar tal mat ta kar. Ko ráb bi vizs gá la taink,
ta pasz ta la taink alap ján megala po zot tan ál lít ha tó, hogy a kol lé gák nak az egyes
gye re kek ké pes sé gei ről va ló ál lás pont ja a ta nu lói tel je sít mé nyek ten den ciá ja
alap ján fo gal ma zó dik meg, hogy a ta nu ló ról kiala kult – nemegy szer a tel je sít -
ménnyel egy be nem eső – „kép” fe je ző dik ki ben ne, s a ké pes sé gek mi nő sé gé ről
va ló vé le mény ne he zen vál to zik. En nek a gya kor lat nak jel lem ző je, hogy az ok ta -
tás so rán a ké pes sé gek hez va ló iga zo dást te kin ti felada tá nak (a jók ne héz, a
gyen gék könnyű felada tot kap nak) –, ami szint rög zü lés hez ve zet. Ezért il lú zió
az, hogy az ilyen iga zo dó gya kor lat ese té ben a ké pes ség ré teg ből va ló ki- és az ab -
ba va ló be ke rü lés ter mé sze tes és gya ko ri je len ség le het. Holott ezt az igényt
rend sze re sen em le ge ti az iro da lom is, s az in ter júk ban is elő for dult olyan meg-
 fo gal ma zás, hogy ezek a ké pes ség ré te gek ter mé sze te sen nem le het nek me re vek.
Rá kér de zés re azon ban ki de rült, hogy a hely vál toz ta tás szór vá nyos. A le he tő ség -
ben va ló bi zo da lom va ló szí nű leg nem egyéb me rő önál ta tás nál, hi szen a megol -
dás al kal ma zá sá nak sze mé lyi ség fej lesz tés- be li koc ká za ta nyil ván va ló. Nem 
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vé let len, hogy az e te kin tet ben is ko lás ko ruk ban traumatizálódott pe da gó gu sok
(„hiá ba ta nul tam akár mennyit, nem tud tam ki jut ni a gyen gék ska tu lyá já ból”;
„hány szor szé gyen kez tem, mert a gyen ge pad sor ban ül tem”) a ké pes sé gek alap-
 ján meg szer ve zett egyé ni mun kát in du la to san uta sít ják el. Te hát a há rom prob-
 lé ma: a „ké pes sé gek” bi zony ta lan ér tel me zé sé nek in go vá nyos ta la ján so rol juk a
gye re ke ket kü lön bö ző ré te gek be; a felada to kat eh hez a vélt szín vo nal hoz iga zít -
juk; ezál tal a ta nu lók – elenyé sző ki vé tel lel – ré te gük fog lyai lesz nek. A ké pes sé -
gek alap ján va ló ré te gek be so ro lás te hát nem a diffe ren ciált fej lesz tést se gí ti, ha -
nem a meg le vő kü lönb sé ge ket to vább nö ve li, rosszabb eset ben a vélt
kü lönb sé ge ket va ló ság gá vál toz tat ja, ezál tal a sze lek ció esz kö zé vé vá lik (M. Ná-
dasi 2003a).

Diffe ren ciá lás ra al kal mas (rész ben egyén re sza bott és tel je sen egyén re sza bott)
egyé ni mun ka

A rész ben egyén re sza bott mun ka a kö vet ke ző kép pen len ne jel le mez he tő: a gye-
 re kek ta nu lás szem pont já ból fon tos egyé ni sa já tos sá gaik közeleső volta miatt kap-
 nak vagy vá lasz ta nak azo nos felada tot, ame lyen egyé ni leg dol goz nak.

Né hány kiegé szí tés az ér tel me zés hez:
• Az elő ze tes tu dás és egyé ni mun ka vég zés te rén va ló fej lett ség fi gye lem be -

vé te le mel lett az egyes ta nu lók nál a feladat meg ha tá ro zá sa kor az ak ti vi zál -
ha tó ság is fon tos szem pont. Ar ra sze ret nék ez zel utal ni, hogy elő ze tes tu -
dás és mun ka vég zé si szint te rén va ló ha son ló ság ese tén is elő for dul hat,
hogy egyes gye re kek egye di ak ti vi tá si ér zé keny sé gük miatt in kább az egyé -
ni, má sok in kább a ta nu lók kö zöt ti együtt mű kö dés re ala po zó szi tuá ciók -
ban tud nak na gyobb in ten zi tás sal, ki tar tóan dol goz ni.

• A felada tok ha son ló ta nu lók ra mé re te zé se mind a feladat tar tal má ban,
mind mennyi sé gé ben, mind a feladat megol dás hoz adott inst ruk ciók rész-
 le te zett sé gé ben ki fe je zés re jut hat. Lé nye ges, hogy az e te kin tet ben ha son ló
ta nu lók kö re di na mi ku san vál toz hat – ez a meg kö ze lí tés a me rev ré te gek -
ben va ló gon dol ko dást ki zár ja. A ha son ló sá got mu ta tó ta nu lók lét szá ma
te hát vál to zó, az osz tá lyon be lül kiala ku ló ta go ló dás nem sta bil. Ezért nem
ta lá lom sze ren csés nek er re a megol dás ra a diffe ren ciált ré teg mun ka ki fe je -
zést al kal maz ni.

• A ta nu lói sa já tos sá gok ha son ló sá gát fi gye lem be ve vő feladat meg ha tá ro zás,
feladat vá lasz tás sem tud ja ki vé de ni azt, hogy ne adód ja nak az egyes gye re -
kek mun ká já ban pe rió du sok, pil la na tok, ami kor el bi zony ta la nod nak, el-
akad nak, el fá rad nak és té ved nek vagy ki kap csol nak. Vé gül is nem gé pek -
ről, ha nem em be rek ről, gye re kek ről van szó.
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A tel je sen egyén re sza bott mun ka az egyes ta nu lók szá má ra a leg ked ve zőbb
mó don biz to sít ja a diffe ren ciált ta nu lás fel té te leit, a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai -
nak ma xi má lis fi gye lem be vé te lé vel.

A diffe ren ciá ló egyé ni mun ka az el sa já tí tás diffe ren ciált fel té te leit biz to sít ja a
ta nu lók szá má ra. Le he tő vé te szi, hogy min den ta nu ló min den ko ri sa ját szint jé -
ről to vább lép ve, egyé ni el sa já tí tá si fo lya mat ban tud ja egy re job ban meg kö ze lí te -
ni a ne ve lé si, ok ta tá si cé lo kat, a kö ve tel mé nye ket, vagy tud jon azo kon – sa ját le-
 he tő sé geit ki hasz nál va – túl lép ni.

E szer ve zé si mód cél sze rű al kal ma zá sá nak fel té te le a ta nu lók elő ze tes tu dá sá -
ban, ak ti vi zál ha tó sá gá ban, egyé ni mun ka vég zés te rén va ló fej lett sé gük ben meg-
 va ló sí tott tá jé ko zó dás mel lett az iga zo dó-fej lesz tő jel le gű, egyé ni leg fel dol goz -
ha tó felada tok meg ta lá lá sa a zárt ok ta tás ban a pe da gó gus, a nyílt ok ta tás ban a
ta nu ló ré szé ről.

A diffe ren ciá ló egyé ni mun kát megala po zó ter ve ző mun ka lé nye ge: diag nosz -
ti kus ér té ke lés sel an nak megál la pí tá sa, hogy bi zo nyos ok ta tá si cé lok, kö ve tel mé -
nyek szem pont já ból az egyes ta nu lók hol tar ta nak, azaz mi lyen előis me re teik
van nak, a kap cso ló dó jár tas sá gok, kész sé gek te kin te té ben mi jel lem ző rá juk.

Zárt ok ta tás ese tén ezután kö vet ke zik:

• az így kiala kult kép, az ak ti vi zál ha tó ság és az egyé ni mun ka vég zés szem-
 pont já ból va ló fej lett ség egy be ve té se, s ezek alap ján az adott hely zet ben a
gye re kek kö zöt ti ha son ló sá gok, kü lönb sé gek megál la pí tá sa,

• a cé lok is me re té ben a ha son ló ta nu lók szá má ra a feladat ki vá lasz tá sa vagy
meg fo gal ma zá sa.

A nyílt ok ta tás ele meit ér vé nye sí tő gya kor lat ban a diag nosz ti kus ér té ke lés
után a fo lya mat más képp ala kul:

• a diag nosz ti kus ér té ke lés ered mé nyei nek megis mer te té se, meg be szé lé se a
ta nu lók kal,

• a to vább lé pés hez al kal mas felada tok felaján lá sa,
• a felada tok ta nu lók ál tal tör té nő ki vá lasz tá sa, lé nye gé ben az ön diffe ren ciá -

lás.

A diffe ren ciá lás, ön diffe ren ciá lás alap ve tő fel té te le a pon tos diag nó zis s a di-
ag nosz ti kus ér té ke lés ered mé nyei nek is me re te, mind a pe da gó gus, mind a ta nu -
ló ál tal. Így tud a pe da gó gus meg fe le lően iga zod va fej lesz tő felada to kat aján la ni,
s a ta nu lók így tud nak ezek kö zül (vagy eze ken kí vül) reá li san vá lasz ta ni. Nem
elég kö rül te kin tő te hát az olyan megol dás, ami kor kü lön bö ző („könnyű, kö ze -
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pes, ne héz”) ne héz sé gű felada to kat adunk a gye re kek elé az zal, hogy vá lassza -
nak, me lyik megol dá sá ra ér zik ma gu kat ké pes nek. Eb ben az eset ben a ta nu lók -
nak úgy kell dönteniük, hogy nem tud nak sem mi lé nye ge set a feladat és sa ját tu-
 dá suk bel ső kap cso la tá ról, s ugyanak kor kor lá toz za őket sa ját önér té ke lé sük,
önis me re tük.

A ter ve zőmun ka vég ső cél ja olyan, a ta nu lók sa já tos sá gait fi gye lem be ve vő 
feladat(ok), feladat rend szer(ek) lét re ho zá sa, ame lyek nek megol dá sa ered mé nye -
ként – ta nórai se gít ség gel (pe da gó gus, tár sak, esz kö zök) – a ta nu lók biz ton sá go -
san érik el a szá muk ra megál la pí tott kö ve tel mé nye ket, akár kap ják, akár vá laszt -
ják azo kat.

A ha gyo má nyos ok ta tá si fel té te lek ese tén a ter ve zés so rán az is el dön ten dő,
hogy mi lyen mó don fog tör tén ni a felada tok köz ve tí té se; a ta ná ri köz lést, a fel-
adat la pot, az írás ve tí tőt, a táb lát, a szá mí tó gé pet (eset leg pár hu za mo san töb bet
is) fog juk-e hasz nál ni.

Ab ban az eset ben, ha a feladat köz ve tí tés esz kö zeit elő re el tud juk ké szí te ni
(feladat lap, írás ve tí tő-fó lia), na gyon fon tos, hogy ezek hi ba men te sek, jól ol vas -
ha tóak, át te kint he tőek, esz té ti kai szem pont ból meg fe le lőek le gye nek. A fél reért -
he tő, rosszul ol vas ha tó, át te kint he tet len, ne he zen ke zel he tő feladat la pok za va ró
kö vet kez mé nyei az órán je lent kez nek. En nek kö vet kez té ben a tény le ges mun ká -
ra for dít ha tó idő csök ken.

A feladat(ok) for má ba ön té se kor szük sé ges an nak el dön té se is, hogy mi kor,
mi lyen for má ban biz to sít juk az önel lenőr zés, önér té ke lés tám pont jait. E szer ve -
zé si mód al kal ma zá sa so rán megold ha tat lan, hogy a pe da gó gus min den ta nu ló -
nál rea gál ni tud jon az el sa já tí tá si fo lya mat min den moz za na tá ra, ezért szük sé -
ges gon dos kod ni az önér té ke lés meg fe le lő mód jai ról, esz kö zei ről, mert csak
ezál tal le het biz to sí ta ni a megerő sí tés, a kor rek ció szük sé ges gya ko ri sá gát.

A ta nu lá si fo lya mat irá nyí tá sa alap ve tően in di rekt, az egyes ta nu lók ese té ben
a se gít ség nyúj tás di rekt sza ka szai val. 

Az irá nyí tás jó szín vo na lú megol dá sá hoz a ta nu lók egyé ni mun ká já ról va ló
fo lya ma tos in for má ció gyűj tés szük sé ges. Ez biz to sít ja, hogy kiegé szí tő ta pasz ta -
la to kat sze rez zünk a ta nu lók ön ál ló egyé ni mun ka vég zé si szint jé ről (ami majd 
a kö vet ke ző ter ve zés so rán jól ka ma to zik), ugyanak kor a ta nu lók te vé keny sé -
gének fo lya ma tos fi gye lem mel kí sé ré se hoz zá já rul a nyu godt, el mé lye dés re al-
 kal mas ta nu lá si kö rül mé nyek kiala ku lá sá hoz, ál lan dó su lá sá hoz, va la mint ez a
fel té te le an nak is, hogy szük ség ese tén ér té ke lést, se gít sé get le hes sen ad ni. Ter-
 mé sze te sen ez az in for má ció gyűj tés nem je lent het túl gya ko ri, in do ko lat lan bea-
vat ko zást, mert ez zel nem se gí te nénk, ha nem hát rál tat nánk a gye re ke ket. Ha a
pe da gó gus nem tö re ked ne a ta nu lók meg fi gye lé sé re, mintegy ki lép ne az ok ta tá -
si fo lya mat ból (pl. ad mi niszt rá lás, pénz szá mo lás), ak kor a gye re kek sze mé ben is
csök ken ne sa ját te vé keny sé gük fon tos sá ga, ők is gyak rab ban fog lal koz ná nak
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más sal – ugyanak kor le he tet len né vál na az irá nyí tás, bi zony ta lan ná vál na a kö-
 vet ke ző al ka lom ra tör té nő ter ve zés.

Az egyé ni mun ka so rán gyak ran adó dik olyan hely zet, hogy a ta nu ló kez de -
mé nye zi a kap cso lat fel vé telt a pe da gó gus sal. Fon tos, hogy min den ilyen tö rek -
vést ész re ve gyünk, és tü rel me sen, sze mély re szó lóan, ösz tön zően rea gál junk.
A szer ve zé si mód ad ta le he tő sé gek lé nye ge sik kad el a se gít ség től va ló el zár kó zás
ese tén, hi szen még nem mi nő sí tő ér té ke lés, ha nem ta nu lás, el sa já tí tás fo lyik; s
nem az a lé nyeg, hogy a gye re kek csi nál ja nak va la mit, el le gye nek fog lal va, ha -
nem, hogy si ke re sen lép je nek elő re – a ne kik meg fe le lő szin ten és mér ték ben – a
ta nu lá si fo lya mat ban.

A se gít ség nyúj tás ál ta lá ban ak kor ered mé nyes, ha fel tár juk a meg tor pa nás
okát. Csu pán né hány gya ko ri okot em lí te nék: té ved tünk a feladat meg ha tá ro zá -
sa kor, a feladat vé gül is nem a ta nu ló hoz mé re te zett (hiá nyo sak vagy rész le ge sek
az előis me re tek, nem meg fe le lő szin tűek a feladat megol dá sá hoz szük sé ges jár-
 tas sá gok stb.); nem ele gen dő vagy nem meg fe le lő az inst ruk ció; nem ol vas ta a
gye rek vé gig az uta sí tást; vagy bi zo nyos sza va kat fél reér tett, fél reol va sott; be le-
unt a gye rek az in ten zív mun ká ba; ak tuá lis sze mé lyes prob lé mák miatt fá ra dé -
kony ság, fi gyel met len ség stb.

Az okok vál to za tos sá ga miatt a se gít ség adás mód ja is sok fé le le het. Az ér de -
kelt sé gi szin tet nö vel ni le het pél dául ér té ke lés sel, az egyé ni fe le lős ség re va ló 
hi vat ko zás sal, az együtt ér zés ki fe je zé sé vel, a kö ve tel mé nyek is mé telt meg fo gal -
ma zá sá val stb. A tar tal mi se gít ség lé nye gé ben az inst ruk ciók megér té sét és a fel-
adat megol dást szol gál ja. Az inst ruk ció megér té se ér de ké ben szük ség le het az
egy sze rű vé gigol vas ta tás ra, meg nem ér tett fo gal mak ér tel me zé sé re, kiegé szí té -
sé re, pon to sí tá sá ra. A feladat megol dás ér de ké ben sor ke rül het az előis me re tek
pót lá sá ra, felidé zé sé re (kér dé sek se gít sé gé vel, köz lés sel, a hasz nál ha tó for rás, pl.
tan könyv, fü zet, szó tár meg je lö lé sé vel); az össze füg gé sek felis me ré sé nek se gí té -
sé re (kér dés sel, kiegé szí tő köz lés sel, ana ló giá ra va ló hi vat ko zás sal, pót feladat -
tal); a hi bák fel tá rá sá ra (önel lenőr zés re biz ta tás sal, az önel lenőr zés tám pont jai -
nak ki je lö lé sé vel, kér dés sel, köz lés sel) stb. Nem nyúj ta na meg fe le lő se gít sé get a
pe da gó gus, ha a ta nu lói kér dés re csak megis mé tel né az elő ze tes inst ruk ciót, ha
szte reo tip for du la tok kal tér ne ki a vá lasz adás elől, ha ké szen ad ná a jó vá laszt, a
megol dást. Pe da gó giai lag nem ment he tő ilyen ese tek ben sem a le tor ko lás, a le-
in tés, a gú nyo ló dás.

A se gít ség nyúj tás sal kap cso lat ban nem le het nem szól ni ar ról, hogy ez szel le -
mi leg na gyon meg ter he lő, mert hi szen sok szor és gyor san kell „vál ta ni”, az el té rő
gon do kat ér zé kel ni, a meg fe le lő pe da gó giai megol dást meg ta lál ni. Ezért kü lön is
hang sú lyoz nám, hogy a se gít ség adás hoz ér de mes fel hasz nál ni a leg kü lön bö -
zőbb se géd le te ket (tan könyv, táb lá zat, ké zi könyv stb.), s a se gít ség nyúj tást rész-
 ben egyén re sza bott mun ka ese tén rá le het bíz ni az azo nos felada ton dol go zó ta-
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 nu ló ra is (köz na pi ta pasz ta lat, hogy a gye re kek gyak ran ha ma rabb ér zé ke lik
egy más prob lé máit mint a fel nőt tek).

Az irá nyí tás so rán gyak ran vissza té rő hely zet, hogy egyes ta nu lók – eset leg
vá rat la nul – előbb fe je zik be mun ká ju kat. Ilyen ese tek ben az ak ti vi tást, a diffe -
ren ciált fej lesz tés fo lya ma tát kiegé szí tő felada tok kal le het fenn tar ta ni.

Nem hasz nál ná ki a pe da gó gus az egyé ni mun ka ad ta le he tő sé ge ket, ha nem
tö rőd ne azok kal, akik előbb lesz nek kész, ha a ta nu lók ra bíz ná, hogy mi vel fog-
 lal koz za nak a fel sza ba du ló idő ben, ha for má lis, nem ta nul má nyi jel le gű felada -
tot ad na.

Hasz nos, ha az óra vagy óra rész let vé gén sor ke rül az ér té ke lés re. Pe da gó giai
le le ményt igény lő óra szer ve zé si gond, hogy a felada tok ér té ke lé se ne je lent sen a
gye re kek egy ré sze szá má ra holt időt – hi szen ér de kelt sé gük gyak ran csak sa ját
felada taik megol dá sá ban van.

Tö re ked ni kell ar ra, hogy az ér té ke lé si szem pon tok egyér tel műek le gye nek, a
he lyes megol dás ki de rül jön, a ja ví tás ra mód nyíl jék. Az ér té ke lés le he tő leg ne
csak a tel je sít mény re, ha nem in do kolt eset ben az egyé ni mun ka vég zés jel le gé re
is tér jen ki, a he lyes mun ka szo ká sok kiala ku lá sát le het ez zel se gí te ni.

Is mé tel ten fel ve tő dő kér dés: ad ha tunk-e azo nos je gyet, pont szá mot kü lön -
bö ző ne héz sé gű felada tok he lyes megol dá sá ra; vagy ad junk a könnyebb feladat -
ra rosszabb je gyet, ez zel is ér zé kel tet ve, hogy hiá ba a jó mi nő sé gű el sa já tí tá si fo-
 lya mat, nem azo nos ne héz sé gű feladat ról van szó. Eb ben a kér dés ben ér té ke lé si
rend sze rünk nek az az alap ve tő di lem má ja je le nik meg, hogy a je len le gi gya kor -
lat ban nem vá lik elég gé szét a for má ló-se gí tő ér té ke lés és az össze ge ző-le zá ró ér-
 té ke lés funk ció ja, al kal ma zá si te rü le te. 

Te kin tet tel ar ra, hogy a diffe ren ciá lást szol gá ló egyé ni mun ka egyér tel műen
az is me ret szer zés, al kal ma zás, rend sze re zés szol gá la tá ban áll, cél ja az el sa já tí tás
és nem a meg mé re tés, az ér té ke lés alap ve tő szem pont ja csak az le het, hogy a
gye rek hol tart a cé lok hoz, kö ve tel mé nyek hez ve ze tő úton, mennyit fej lő dött ön-
 ma gá hoz ké pest – en nek megis mer he tő sé gét vár juk, re mél jük a tel je sít mény től.
Megíté lé sem sze rint ezt elég ki fe je zés re jut tat ni kö zös ja ví tás, meg be szé lés, szö-
 ve ges ér té ke lés so rán. Ez az ér té ke lé si gya kor lat egy ben új ener giá kat sza ba dít -
hat na fel az el sa já tí tá si fo lya mat szá má ra, hi szen a tel je sít mény szo ron gás he lyé -
be a ki sebb-na gyobb ta nu lá si pers pek tí vák moz gó sí tó ha tá sa lép het ne.

Azál tal, hogy a feladat adá sa, vá lasz tá sa az irá nyí tás és az ered mé nyek ér té ke -
lé se so rán le he tő ség nyí lik a ta nu lók egyé ni sa já tos sá gai nak fi gye lem be vé te lé re,
biz to sít ha tó az a fel té tel rend szer, amely ga ran tál ja, hogy az egyes ta nu lók jó
szín vo na lon ér jék el a kö zös kö ve tel mé nye ket, szá mol va per sze a fej leszt he tő ség
ha tá rai val (ame lyek mö gött áll hat nak adott ság be li hiá nyok is, olyan hal mo zott
szociokulturális hát rány is, amely nek leg fel jebb csak eny hí té se, de felol dá sa nem
kép zel he tő el a ta ní tá si órán), s per sze ha tár ta lan sá gá val is. A fron tá lis mun ka
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ha gyo má nyos al kal ma zá sá ban a leg több fe gyel me zé si prob lé mát oko zó gye re -
kek (mert túl sá go san le van nak ma rad va, vagy mert már tud ják, ami vel fog lal -
koz ni kel le ne, és/vagy a tár sak tól va ló pszi cho ló giai izo lá ció tel je sen ter mé szet -
el le nes hely ze tét hosszú tá von nem tud ják el vi sel ni), a pszi chi kai lag sé rült
gye re kek, az együtt mű kö dés szem pont já ból fej let len ta nu lók eb ben a szer ve zé si
mód ban köt he tők le, fej leszt he tők legin kább az ed dig tár gyalt mun ka szer ve zé si
mó dok kö zül.

Azál tal, hogy a gye re kek erőik hez mért felada tot kap nak, ér dek lő dé sük nek
meg fe le lő felada tot vá laszt hat nak, elér he tő szá muk ra a jó tel je sít mény, a si ker –
po zi tív beál lí tó dás ala kul hat ki vagy erő söd het meg az ilyen mó don (is) ta nult
tárgy hoz, ma gá hoz a ta nu lás hoz. Biz to sít ha tó az egyé ni ta nu lá si mód sze rek ben
va ló fej lő dés, s a ta nu lók hoz reá li san mé re te zett felada tok se gí tik a he lyes önér té -
ke lés kiala ku lá sát, elin dít hat nak az önér té ke lés te rén kor rek ciós fo lya ma tot.

A ta nu lók egy más kö zöt ti kap cso la tai a rész ben egyén re sza bott mun ka so -
rán nem túl gya ko riak – bár az azo nos felada ton dol go zók kö zött a köl csö nös se-
 gít ség nyúj tás szor gal ma zan dó –, a kap cso lat a feladat tal és a pe da gó gus sal meg-
 ha tá ro zó. Ezért az e té ren va ló fej lő dés re giszt rál ha tó el ső sor ban. 

Össze fog lal va: a rész ben egyén re sza bott és tel je sen egyén re sza bott mun ka a
diffe ren ciált ta nu lá si fel té te le ket biz to sít ja. Cél sze rű al kal ma zá sa zárt ok ta tás ese-
 tén fel té te le zi a ta nu lók elő ze tes tu dá sá nak, ak ti vi zál ha tó sá gá nak, ön ál ló, egyé ni
mun ká ra va ló al kal mas sá gá nak is me re tét; a nyílt ok ta tás ele meit ér vé nye sí tő
gya kor lat ban a diag nosz ti kus ér té ke lés ered mé nyei nek megis mer te té se szük sé -
ges a ta nu ló val az adek vát feladat vá lasz tás ér de ké ben.

A gye re kek tu dás be li ha son ló sá ga vagy kü lön bö ző sé ge ese tén is si ker rel al-
 kal maz ha tó ez a szer ve zé si mód. Azon ban, ha egyes ta nu lók ak ti vi zál ha tó sá ga
az egyé ni mun ka ke re tei kö zött nem old ha tó meg jó szín vo na lon, vagy ép pen ál-
 lan dó se gít ség re szo rul ná nak, ha té ko nyabb le het a pe da gó gus sal vagy a tár sak -
kal va ló együtt mű kö dés re épí tő szer ve zé si mó dok al kal ma zá sa.

A rész ben egyén re sza bott mun ka fej lesz tő ha tá sa a ta nu lók tel jes kö ré ben re-
 giszt rál ha tó, bár nem min den ki nél azo nos nagy ság ren dű.

3.3.4. A szer ve zé si mó dok vál to ga tá sá ról, szi mul tán al kal ma zá sá ról

Az ed di giek alap ján ta lán lo gi kus nak lát szik, hogy az adap tív ok ta tás szük sé ges -
sé te he ti a vál to za tos óra szer ve zést. A szer ve zé si mó dok mel let ti dön tést ak tuá lis
ne ve lés-ok ta tá si cél jai nak, a ta na nyag jel le ge, a ren del ke zés re ál ló idő, az ok ta tás
kö rül mé nyei, a pe da gó gus szak te rü le ti, pe da gó giai, pszi cho ló giai fel ké szült sé ge,
a ta nu lók sa já tos sá gai ról va ló tu dás, az ak tuá lis ta nár-ta nu ló, ta nu ló-ta nu ló vi-
 szony, va la mint az érin tet tek tes ti-lel ki ál la po ta be fo lyá sol ja.
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A gya kor lat ban jól is mert a szer ve zé si mó dok vál to ga tott al kal ma zá sa, ez az
egyes szer ve zé si mó dok ered mé nyes sé gé hez alap ve tően szük sé ges le het. Így pél-
 dául a cso port mun ka meg kez dé se előtt, a cso port tel je sít mé nyek be mu ta tá sa kor
ter mé sze te sen adó dik a fron tá lis szer ve zé si mód.

Az adap ti vi tást he lye sen ér tel mez ve nem két sé ges, hogy nem csak a szer ve -
zési mó dok vál to ga tá sá nak, ha nem szi mul tán – idő ben pár hu za mo san – al kal -
ma zá sá nak is gyak ran van in do kolt sá ga a pe da gó giai mun ká ban. A szi mul tán
ta nu lás szer ve zés ga ran tál ja, hogy a ta nu lók a szint jük nek, sa já tos sá gaik nak leg -
in kább meg fe le lő mun ka for má ban ta nul ja nak, te vé keny ked je nek, ezál tal a
mun ka for mák sa já tos ha tás rend sze re va ló ban ha té ko nyan ér vé nye sül jön.

Ar ról van te hát szó, hogy egy ta ní tá si órán elő for dul hat, hogy egyes gye re kek
tel je sen egyén re sza bott felada ton dol goz nak, má sok cso port mun ká ban; egyes
gye re kek rész ben egyé ni mun ká ban, má sok pá ros és cso port mun ká ban stb.

Ja va sol ha tó, hogy a ta nu lói sa já tos sá gok ra te kin tet tel szer ve zett fron tá lis
mun ka mel lett – ta ná ri dön tés alap ján – más szer ve zé si mód ban ta nu lás ne foly-
 jék. En nek legalább há rom oka van. 

Az egyik: ha a fron tá lis mun ka – mint az re mél he tő – iz gal mas kö zös gon dol -
ko dás, esz me- és vé le mény cse re vagy kö zös te vé keny ség vá lasz tott feladat tal, ak -
kor a ki re kesz tett ség ér zé se ural kod hat el azok ban a ta nu lók ban, akik pár hu za -
mo san más felada ton dol goz nak akár egyé ni leg, akár pár ban, akár cso port ban. 

A má sik: ha az ok ta tás egy he lyen, mond juk az osz tály ban zaj lik, a ta nu lók -
nak olyan hely zet ben kel le ne felada taik ra összpontosítaniuk, amely hely zet ben
– ép pen a kö zös irán ti ér dek lő dés miatt – ez nem vár ha tó el tő lük. 

A har ma dik: a fron tá lis mun ká nak ez a vál to za ta a pe da gó gus és a ta nu lók
együtt mű kö dé sé nek fo lya ma tá ban ala kul, de a pe da gó gus ki-ki lé pé se eb ből a
me net ből – mert az egyé ni leg, pár ban, cso port ban dol go zók se gít sé get kér nek –
a ta nu ló szá má ra za va ró, a ta nár szá má ra rend kí vül meg ter he lő.

In kább ja va sol ha tó, hogy egy szer re, egy más sal pár hu za mo san, szi mul tán
mó don az összes töb bi szer ve zé si mód ban ta nul ja nak, ta nul has sa nak a gye re -
kek, mert ezek a felada ton, a ta nu ló tár sa kon, a te vé keny sé gen ke resz tül va ló ban
in di rekt irá nyí tá son túl csak al kal man ként te szik szük sé ges sé a pe da gó gus di-
 rekt irá nyí tá sát. Ez a megol dás te hát a pe da gó gus szá má ra sem je lent el vi sel he -
tet len ter het – meg fe le lő gya kor lott ság ese tén.

A szi mul tán szer ve zés ter mé sze te sen nemcsak a ta ní tá si órán le het cél sze rű,
ha nem az is ko la tel jes te vé keny ség rend sze ré ben. A ta ní tá si órán kí vü li szi tuá -
ciók ban azon ban ezt el kép zel ni sem tud juk más képp. 

Kér dé sek, felada tok:
• Ér de mes számba venni, hogy egy-egy osz tály feladat megol dá sa kor mi lyen szer ve zé si mó-

 dok ban dol goz nak pár hu za mo san a gye re kek. Mennyi pe da gó giai meg fon tolt ság van ezek
mö gött? 



4. AZ EGY SÉ GES SÉG TŐL AZ ADAP TI VI TÁ SIG 
VE ZE TŐ ÚT RÓL A GYA KOR LAT BAN

Kér dés, hogy ami ről a szak iro da lom ír, ami ről a kép zé sek, to vább kép zé sek szól-
 nak, meg va ló sít ha tó-e a gya kor lat ban, nem csak egy sze rűen il lú zió-e. A to vább -
kép zé sek ta pasz ta la tai alap ján meg le het ál la pí ta ni, hogy akit megérint a té ma,
az el kezd más képp (adap ti vi táscent ri ku san) lát ni, más képp (adap ti vi táscent ri -
ku san) dol goz ni, s ez az ér zé keny ség az adap ti vi tás ra hi he tet len szak mai ener gi-
á kat sza ba dít fel. 

A kö vet ke zők ben a szer zők en ge dé lyé vel négy szö veg szól mindar ról, ami ről
ed dig be szél tünk, ame lyek tük rö zik a té ma gya kor la ti le he tő sé geit, az átál lás –
va ló szí nű leg – ti pi kus ne héz sé geit, felis me ré seit, örö meit.

4.1. Nyílt ok ta tás, ön dif fe ren ciá lás 3. osz tály ban

A Köz ne ve lés 66. év fo lya má nak 18. szá má ban egy ér de kes írás je lent meg. Ar ról
van szó ben ne, hogy a pe da gó giá ban ta nul tak ha tá sá ra (ha ko mo lyan ve szik,
ami ről szó van) mi tör tén het a gya kor lat ban. Az ELTE Ne ve lés tu do má nyi MA
szak 2010. ta va szán vég zett hall ga tó ja, Schu bert Zi ta, aki pá lya kez dő ta ní tó, be-
 szá mol ar ról, ho gyan ta lált rá a pe da gó giaok ta tás ha tá sá ra a nyílt ok ta tás ra, azon
be lül a fő leg egyé ni diffe ren ciá lás ra, s a sok si ke res egyé ni ön sza bá lyo zó fo lya -
mat ho gyan ala kít ja az osz tály egé szé nek lég kö rét, a sa ját szem lé let mód ját.

A hús vé ti aján dé kot nem min dig a nyu szi hoz za

Az én gya kor la tom még nyúl fark nyi, de már én is ren ge teg raj zot, nyu szit őriz-
 ge tek a fiók jaim ban, ahogy ezt Hilbert Zsu zsi is te szi. Na gyon fon to sak ezek az
aján dé kok szá mom ra, min det el te szem rend re, vi gyá zok rá juk, mind hez em lék
fű ző dik. Az én fió kom mé lye, re mé lem, so káig gya ra pod ni fog még gyer me ki
mun kák kal, van nak azon ban olyan aján dé kok, ame lyet nem tu dok a fió kom mé-
 lyé re ten ni. Eze ket a fe jem ben, de fő leg a szí vem ben őr zöm.

A fő is ko lán Hilbert ta nár nő azt ta ní tot ta ne kem, hogy a diffe ren ciá lás ban az
el ső és leg fon to sabb, hogy min dig azt tart suk szem előtt, hogy „mind annyian
má sok va gyunk”, min den kis gyer mek más és más. Min den ki egy sze ri és megis -
mé tel he tet len. Az a har ma dik osz tály is, ahol ta ní tok, 9–10 éves in di vi duu mok
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kö zös sé ge. Min den ki erős és jó va la mi ben, és min den ki más te rü le ten szo rul fej-
 lesz tés re, se gít ség re. Ma te kot eb ben a tan év ben kezd tem a 3.a-ban ta ní ta ni. Fél-
 tem, hi szen, ma gas az osz tály lét szám, 29-en va gyunk, és mint ahogy az előbb
em lí tet tem, ahá nyan, annyifélék. Nem „gye rek anyag”, nem massza, egyé ni sé gek
mind annyian. 

Még az év ele jén fel kel lett mér nem azt, hogy ki hol tart ma te ma ti ká ból. Ír-
 tunk egy „dol go za tot”, ami re ké szül ni nem kel lett, ami nek ter mé sze te sen nem a
meg sze rez he tő jó jegy volt a cél ja, ha nem az, hogy a gye re kek és én lás suk azt,
hogy mi az, ami még nem megy annyi ra, mint sze ret nénk, mi az, amit sze ret -
nénk, ha job ban men ne. Ter mé sze te sen min den ki más te rü le ten szo rult se gít -
ség re. Min den kis gye rek dol go za tát – mint min dig – szö ve ge sen ér té kel tem,
min den ta nu ló ese té ben kiemel tem azo kat a te rü le te ket, amik na gyon jól men-
 nek, és azo kat, ame lyek nem annyi ra.

A ma tekórá kon el kezd tük a 3. osz tá lyos ta na nya got. Itt az aka dá lyo kat min-
 den ki más képp vet te. Akik na gyon biz tos tu dás sal ér ke ztek 3.-ba, azok nak nem
volt gond juk, akik ke vés bé biz tos sal, azok a gye re kek érez ték, hogy van nak pó-
 tol ni va ló hiá nyos sá gok. De min den ki pon to san tud ta, hogy mely te rü le ten van-
 nak ezek.

Egy reg gel gon dol tam egy na gyot: elő vet tem egy do bozt, eb be be le tet tem
min den fé le ma tekfelada tot. So kat. Na gyon so kat. El sős, má so di kos és har ma di -
kos gye re kek nek va lót is.

Az egyik év ele ji órán ki tet tem a do bozt a ta ná ri asz tal ra. A gye re kek per sze
kér dez ték, hogy mi az, mi van ben ne. Mond tam, hogy aki kész a felada tá val,
meg néz he ti. Jöt tek sor ban. 

„A miénk?” – kér dez ték. „Ve he tünk be lő le? Me lyi ket ve het jük ki?” „Ame lyi -
ket sze ret né tek” – vá la szol tam. Elő ször cso dál koz tak, vé gül min den ki ki vett be-
 lő le va la mit ma gá nak. Ér de kes: mind annyian olyan felada tot vá lasz tot tak, ami-
 lyen re va ló ban szük sé gük volt. Egy re töb ben jöt tek és tur kál tak. A felada tok
gyor san fogy tak. Ki tet tünk egy má sik do bozt, azt el ne vez tük pos ta lá dá nak. Oda
ke rül tek be a megol dott felada tok. Az tán a gye re kek azt kér ték, hogy le gye nek
sza bá lyok. „Rend ben, és mik le gye nek azok?” Kö zö sen meg be szél ték, hogy mi-
 lyen sza bá lyo kat sze ret né nek. Fon tos, hogy

• min dig le gyen te le a doboz, mert ak kor min dig vá lo gat ha tok ked vem sze-
 rint,

• 10-nél töb bet ne vi hes sek el egy szer re,
• ha el vit tem, meg pró bál tam, mégis úgy ér zem, hogy nem megy, vissza te -

hes sem, és ve hes sek he lyet te má si kat,
• ha nem si ke rült el ső re megol da nom, de na gyon ér de kel a feladat, ak kor

meg pró bá lom egy má sik gye rek kel kö zö sen megol da ni. Ha kö zö sen sem
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megy, ak kor vissza te szem. Va ló já ban bár ki től kér he tek se gít sé get, aki ről
úgy gon do lom, hogy se gí te ni tud ne kem,

• ha se hogy sem megy, mégis azt ér zem, hogy nem tu dok meg vál ni at tól a
feladat tól, ak kor ké rek se gít sé get a ta ní tó né ni től. Ha kö zö sen úgy ha tá ro -
zunk, hogy el tesszük ké sőbb re, mert eh hez még fej lőd nöm kell, ak kor azt a
felada tot fél re tesszük, és ké sőbb vissza té rünk rá,

• amit ki vá lasz tok, an nak min dig ne kiál lok, min dig meg pró bá lom megol -
da ni,

• bár mi kor le hes sen tur kál ni, ami kor a kö te le ző felada to kat megol dot tam.

Ez oda ve ze tett, hogy né hány hé ten be lül már az ud var ra is vit tek ma guk kal a
gye re kek felada to kat, és gon dos kod tak a hét vé gi el fog lalt ság ról is, sőt, aki dél-
 után ha mar megír ta a lec két, az na gyon örült, mert ma radt idő a tur ká ló ból vá-
 lo gat ni és felada to kat megol da ni. Az el ső hó nap ban 500(!) da rab feladat fo gyott
el a do boz ból. És ezek a felada tok ter mé sze te sen mind meg je len tek megold va a
pos ta lá dá ban. Én pe dig csak ja ví tot tam, ja ví tot tam, ja ví tot tam bol do gan.

Min den ki gya ko rolt, s köz ben ír tuk a dol go za to kat, mint min den ki más. Én
min den dol go zat vé gé re odaír tam az ér té ke lést, mint min den ki más. Az egyik
dél után, ami kor a pos ta lá dát ürí tet tem, és szed tem ki a ja ví ta ni va ló kat, bol do -
gabb vol tam, mint a Föl dön bár ki más. Le ve le ket ta lál tam a felada tok közt. Ilye-
 ne ket: „Ked ves Zi ta né ni! Légy szí ves hoz zál ne kem olyan felada to kat, ami ben
csak összeadás és ki vo nás van 100-ig, mert ne kem az nem megy!” És ilye ne ket:
„Sze ret ném, ha hoz nál ne kem szor zást, meg osz tást, mert én azt gya ko rol ni sze-
 ret ném, hogy leg kö ze lebb ne hi báz zak!” És volt még ilyen is: „Ha hoz nál ne kem,
Zi ta né ni olyan felada to kat, amik a dogában vol tak, ak kor én azo kat megol da -
nám, at tól oko sabb len nék, és megír nám új ra a dogát, és az már job ban si ke rül -
ne, mint az elő ző!”

Eze ket a le ve le ket nem tet tem a gye rek raj zok kö zé a fió kom mé lyé re, ha nem
be tet tem a tás kám ba. Min dennap ve lem van nak. Fon tos üze ne tet tar tal maz nak
szá mom ra a diffe ren ciá lás ról. A gye re kek ta ní tot ták meg ne kem, mit je lent a
gya kor lat ban a diffe ren ciá lás.

A le ve lek ben fog lal tak nak meg fe le lően az őszi szü net re min den ki nek bo rí -
ték ba tet tem, amit kért. Név re szó ló üze ne te ket ír tam mel lé jük, amely be fon tos -
nak tar tot tam be leír ni, hogy ez nem há zi feladat, a felada tok megol dá sa egyál ta -
lán nem kö te le ző. A szü net utá ni el ső ta ní tá si na pon jöt tek a 3.a-sok, és na gyon
iz ga tot tak vol tak mind annyian. Leül tek, és bár reg ge liz ni ké szül tünk, elő ke rül -
tek a bo rí té kok. Sza kad tan, gyű röt ten, hasz nál tan(!). Min den ki megol dot ta az
összes be le tett felada tot. A gye re kek alig vár ták, hogy visszaad has sák ne kem a
gyűj te ményt, bol do gok vol tak, iz ga tot tak, vár ták a reak ciót. Per sze egé szen
meg ha tód tam, er re nem szá mí tot tam. He te ken ke resz tül ja ví tot tam és ér té kel -
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tem a ren ge teg felada tot, a pos ta lá da pe dig csak telt, csak telt. „So sem fo gok a vé-
 gé re ér ni…” – gon dol tam. Ma már tu dom, hogy eb ben re mény ked he tek, hogy
so sem fo gok a vé gé re ér ni a felada tok ja ví tá sá nak.

A té li szü net előtt kis ta nít vá nyaim már szól tak jó elő re, hogy ugye nem fo -
gom el fe lej te ni a bo rí té ko kat?! Nem fe lej tet tem el, gon do san össze ké szí tet tem
min den ki nek a ma gáét. A gye re kek bol do gan szá mol tak, én bol do gan ja ví tot -
tam. 

A ta va szi szü net azon ban idén na gyon rö vid volt. Va ló ban, ahogy Zsu zsi ír ta,
úgy gon dol tam, az én szor gos kis csa pa tom na gyon megér dem li a pi he nést,
most el ma rad nak a bo rí té kok. Igen ám, de a szü net előt ti utol só na pon ne kem
sze gez ték a szo ká sos kér dést: „Hoz tál bo rí té ko kat?” „Nem” – vá la szol tam, „Rö -
vid a szü net, pi hen ne tek kell!” Ek kor megint fur csa do log tör tént: az egyik kis-
 lány sír va fa kadt, a töb biek fel há bo rod tak, és azt mond ták, van még pár órám,
gyor san pó tol jam a hiá nyos sá gai mat! Mit volt mit ten ni? El ro han tam, össze kap -
tam a köny vei met, és az egyéb for rá so kat, és el kezd tem fény má sol ni és nyom tat -
ni. Fog tam a 29 da rab bo rí té kot, ráír tam a ne ve ket, és be vit tem az osz tály ba. Ki-
osz tot tuk eze ket üre sen. Ki tet tem a ren ge teg felada tot, és le he tett vá lo gat ni, ki
mi lyet és mennyit sze ret ne ma gá nak a szü net re. Azt a ké pet so sem fe lej tem el:
egy-egy gye rek rik kancs ként kí nál ta az egyes feladat la po kat: „Ki kér ma ra dé kos
osz tást?”, „Ná lam van szö ve ges feladat, ki kér?” És a gye re kek jöt tek, men tek, vá-
 lo gat tak, cse re be rél tek, men tek fény má sol ni ma guk nak a könyv tár ba, és gyűj tö -
get tek. So kat, na gyon so kat vett ma gá hoz min den ki. Nem 10-et, sok kal töb bet,
hogy biz to san elég le gyen. Azt mond ták, nem baj, ha nem lesz nek meg mind del
a szü net vé gé re, mert le het azt utá na is csi nál ni. 

A szü net nek vé ge, ren ge teg megol dott feladat ér ke zett vissza, és ren ge teg bo-
 rí ték ke rül elő a sza ba di dő ben, a ma tekórá kon, ha va la ki ha mar ké szen van a kö-
 te le ző felada tok kal. 

Én idén a hús vé ti aján dé kot nem a nyu szi tól, ha nem az én szor gal mas har-
 ma di kos osz tá lyom tól kap tam. At tól a kö zös ség től, ahol min den ki más és más:
más ban jó, más ban nem jó; mást sze ret, mást nem sze ret; mást tud, mást nem
tud. Egy do log ban azon ban egy for mák: azt sze ret nék, ha azt a tényt min den ki
el fo gad ná, hogy min den gye rek más és más…

4.2. Úton az adap ti vi tás fe lé

Petőiné Fábri Zsu zsa, ma te ma ti ka sza kos ta nár, az ELTE fej lesz tő pe da gó gia to-
 vább kép zé si sza kán 2010 ta va szán vég zett. Szak dol go za tá ban be szá mol ar ról,
mit tesz, mit gon dol, mit érez, mi köz ben 7. osz tá lyos ta nít vá nyai val az adap tív
ok ta tás meg va ló sí tá sa fe lé ha lad. Hoz zá já ru lá sá val a dol go zat ból a kö vet ke zők -
ben há rom rész let be mu ta tá sa kö vet ke zik.
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Kik ke rül je nek egy cso port ba?
A kol lé ga nő ko ráb ban nem al kal maz ta a cso port mun kát. Be szá mol ar ról, mi-
 lyen kö rül te kin tően, mi lyen szem pon to kat mér le gel ve ál lí tot ta össze a 7.c osz-
 tály cso port jait ma te ma ti kaórá ra, az al geb rai ki fe je zé sek be ve ze té se té ma kö ré -
ben. Azt is jel zi, hogy az osz tály más tan tárgy ban sem dol go zott ezelőtt eb ben a
szer ve zé si mód ban. 

A té ma
Az órák té má jául azt a ta na nya got vá lasz tot tam, ami a tan me ne tem ben kö vet ke zik: az al geb rai

ki fe je zé sek be ve ze té se.

A ter ve zés
El ső ként meg kér dez tem a gye re ke ket, hogy van-e ked vük „ki csit más képp” ta nul ni a ma te ma ti -

kaórá kon, ami az ed di giek től legin kább ab ban tér el, hogy gyak ran fo gunk cso port ban, il let ve pár-
 ban dol goz ni; és re mé lem, hogy mi nél több ször si ke rül ér de kes, oly kor já té kos felada tok kal ta lál -
koz niuk. Örül tem, hogy igent mond tak. Tud ják, hogy ta nu lok egy is ko lá ban a ta ní tás ról, és ezért
is fon tos ez ne kem.

Be von tam kol lé gái mat is. A fé lé vi osz tá lyo zó ér te kez le ten, mint min dig, most is szó ba ke rül tek
a gye re kek kel kap cso la tos ta nu lá si prob lé mák. En nek kap csán megem lí tet tem, hogy ta nu lok egy
új ta nu lás szer ve zé si mód szert és szem lé le tet, ame lyet al kal maz ni fo gok az órái mon, és bí zom ab -
ban. hogy ez ha tás sal lesz a gye re kek ta nu lás hoz va ló hoz záál lá sá ra. Kér tem kol lé gái mat, figyeljék
a gye re ke ket, és mond ják el ta pasz ta la tai kat, hogy a ta nul sá go kat kö zö sen fel hasz nál has suk a gye-
 re kek kel va ló ta nu lá si gon dok, si ker te len sé gek eny hí té sé re.

A fé lé vi szü lői ér te kez le ten a szü lők nek is megem lí tet tem a ma te ma ti ka ta nu lás ba „be csem pé -
szett” új don sá go kat, amely nek a je len  lé vő szü lők na gyon örül tek.

Ezután he te kig ter vez tem a to váb bi lé pé se ket, ke res tem a felada to kat, az öt le te ket, gyár tot tam
az esz kö zö ket.

Elő vet tem az osz tály nem rég ké szí tett szociogramját, össze szed tem a jegy ze tei met, em lé kei -
met a ma te ma ti ka- és osz tály fő nö ki órák ról, kö zös prog ram jaink ról. Meg néz tem, ho gyan tud nék
négyfős cso por to kat csi nál ni úgy, hogy ab ban le he tő leg olyan pá rok le gye nek, akik szívesen dol-
goznak egy más sal, és a négy em ber kö zött se le gyen ki bé kít he tet len el len tét. A 26 diá kot 5 négyfős
és két há romfős cso port ra osz tot tam, és úgy gon dol tam, hogy a há romfő sök a gya ko ri pá ros mun-
 ká ban is hár mas ban fog nak dol goz ni. Az osz tály na gyob bik ré szé nek cso por to sí tá sa könnyen
ment, de van há rom pe rem hely zet ben lé vő ta nu ló. Fon tos volt szá mom ra, hogy ők is ki pró bál has -
sák ma gu kat cso port hely zet ben. Az egyik há romfős cso port ba tet tem azt a pe remhely ze tű kis-
 lányt, akit szin te sen ki sem sze ret (vi szont ő ma te ma ti ká ból ügyes), ahol a má sik két cso port tag
sem kö tő dik na gyon erő sen egy más hoz, és ma te ma ti ká ból szo rul hat nak se gít ség re. A má sik két
pe rem hely ze tű gye rek (egy fiú és egy lány) egy-egy négyfős cso port ba ke rült. Van há rom olyan ta-
 nu ló is az osz tály ban, akik ről úgy ér zem, hogy a ma te ma ti kát már ré gen„felad ták”, eb ből ket tő nek
vi szont a leg jobb ba rát ja ún. „jó ma te kos”, és re me kül ak ti vi zál ha tó az órá kon, és ná luk már a pá ros
mun ka is na gyon ha té kony nak bi zo nyult ed dig is. A har ma dik volt a leg ke mé nyebb dió (ő egy fiú),
ne ki egy olyan cso por tot akar tam ta lál ni, ahol eset leg van esé lye a sze rep vál tás ra: mel lé tet tem egy
ba rát ját és egy olyan „jó ta nu ló” lányt, aki nek a se gí tő kész sé ge és sze rény sé ge ki ma gas ló. Baj ban
vol tam az zal a na gyon ne héz kö rül mé nyek kö zött élő fiú val (most is új ne ve lő szü lők höz va ló ke rü -
lés kény sze rí tet te is ko la vál tás ra), aki szin te na pok kal ezelőtt csöp pent az osz tály ba, hi szen ró la
szin te sem mit sem sem tud tam.



58
M. Nádasi Má ria

A tár sas hely ze tük, ak ti vi zál ha tó sá guk és együtt mű kö dé si szint jük fi gye lem be vé te le mel lett a
legutóbb írt ma te ma ti ka-fel mé rő jük ered mé nyét is szem előtt tar tot tam. Ezek re tá masz kod va ösz-
szeál lí tot tam a min den te kin tet ben he te ro gén cso por to kat.

Nagy mun ka volt, és nem is vol tam egyér tel műen elé ge dett az ered ménnyel.
De tud tam, hogy vál toz tat ha tok raj ta, ha szük sé ges nek lá tom.

4.3. Az el ső cso port mun kás óra után

Pró bál ko zá saink után gyak ran megelég szünk glo bá lis reak ció val: meg könnyeb -
bü lünk, le mon dóak le szünk. Azon ban ta nul ni ab ból, ami ve lünk tör té nik, csak
ak kor tu dunk, ha diffe ren ciál tan tud juk ér tel mez ni, ele mez ni a ta ní tás-ta nu lás
so rán tör tén te ket. A kol lé ga nő ön refle xió ja nem csak sa ját to vább lé pé sét se gít he -
ti, ha nem má sok szá má ra is ins pi rá ló, ki pró bá lás ra csá bí tó le het. 

Ta pasz ta la tok
A terem át ren de zé sé nek mód ját, a cso por tok össze té te lét már az előző órán meg be szél tük, gya ko -
rol tuk. Azt kér tem a gye re kek től, hogy az új ülés rend, ha le het, le gyen ké szen be csön ge tés re, és ők
min den re em lé kez ve, a meg be szélt mó don vár tak.

Meg le pő volt a szá mom ra, hogy a „más faj ta” te rem rend au to ma ti ku san meg hoz ta ben nem a
„más faj ta” ma ga tar tást. Pl. a két hetes ugyanúgy kint állt a táb lá nál, mint más kor, és ez egy ki-
 csit„ko mi kus nak” tűnt most. Meg be szél tük, hogy azo kon az órá kon, ami kor így ülünk, a hetes je-
 lent sen a he lyé ről, és sen ki nek sem kell feláll ni.

A má sik, ami meg le pő volt szá mom ra hogy eb ben az „új han gu lat ban” ide gen nek tűnt a há zi
feladat el nem ké szí té sé ről tör té nő be je len tés, majd a pon to zó kér dé se: „Kap fe ke te pon tot?” Így
ezt mond tam: Most, en nél az új anyag ta nu lá sá nál nem bün te tek sen kit a há zi feladat hiá nyáért, de
sze ret ném nyo ma té ko san fel hív ni a fi gyel me te ket ar ra, hogy a há zi feladat to vább ra is ré sze – úgy,
mint ed dig – a gya kor lás nak, aki el mu laszt ja, ke ve seb bet gya ko rol, és el kép zel he tő, hogy így ke ve -
seb bet fog tud ni. Fur csa ér zés volt, hogy annyi min den „kell” er re az órá ra: feladat la pok, 6 db ké zi
táb la fil cek kel, táblatörlőkkel, kár tyák, az óra váz la tom stb., hogy a meg szo kott hol mik, pl. a nap ló
hir te len olyan ide gen nek és nem oda va ló nak tűnt.

A „fe gye lem” is más volt. Kezd ve azon, hogy több nyi re csak„profilokat” lát tam, nem a gye re -
kek tel jes ar cát – a tel jes ar co kat in kább a gye re kek lát ták, hi szen ők ket ten-ket ten szem ben ül tek
egy más sal, ne kem pe dig ol dalt. Ne he zebb volt elér ni, hogy min den ki rám fi gyel jen, hogy el tud-
 jam mon da ni, mi lesz a mai órán, és el tud juk kez de ni a mun kát. Ter mé sze te sen tu dom, hogy nem
na gyon dol goz tak még cso port ban az el múlt 6 és fél év ben, így tel je sen ért he tő volt, hogy ez az új-
 don ság ere jé vel ha tott rá juk, és az lett vol na ér de kes, ha ugyanúgy vi sel ked nek, mint ed dig, mint ha
nem tör tént vol na sem mi.

Az 1. feladat megol dá sá nál jól mű kö dött a ké zi táb la, és több nyi re jól mű kö dött a cso por tos
meg be szé lés is. A felada ton kén ti el lenőr zés nél meg néz tük mind a hat táb lát és el mond tuk, me lyik
jó és miért, il let ve még ar ra is rá jöt tünk, hogy a hi bá sak mit ér tet tek fél re. Úgy tűnt, hogy a megol -
dás meg be szé lé sé nél töb ben figyeltek, mint ami kor az egyé ni mun kák megol dá sát be szél jük meg.

A 2. feladat „kár tyái”, ahogy szá mí tot tam, a vál to za tos ság miatt si kert arat tak. Gon dol tam rá,
hogy to vábbad ják a cso por tok egy más nak a két-két kár tyát, de at tól fél tem, hogy lesz olyan cso-
 port, ame lyik le ma rad és tü rel met len sé get vált ki a má sik cso port ból, ame lyik emiatt nem kap új
kár tyát. Az tán ar ra gon dol tam, hogy idő ha tárt sza bok, és egy jel re to vább kell ad ni, de azt hi szem,
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ez megint csak fruszt rál ta vol na a las súb ba kat. Így hát úgy dön töt tem, hogy min den asz tal ra le te -
szem az összes kár tyát, és pá rok ban, az tán cse re után pá rok ban, majd cso port ban meg be szél ve és
így to vább lesz a leg jobb. Volt olyan cso port, ahol a pá rok tem pó ja na gyon el tért egy más tól, ott
úgy ala kult, hogy hú zo gat ták a kár tyá kat a gyor sab bak egy más után, de pont ne kik volt a vé gén
ide jük, hogy se gít se nek a las súbb pár nak. Hang sú lyoz tam, hogy nem az a lé nyeg, hogy mindegyik
felada tot megold ják, ha nem az, hogy ami vel fog lal koz nak, az le he tő leg hi bát lan le gyen, és hogy
ért sék is. Mi köz ben fi gyel tem, ho gyan dol goz nak, volt, hogy pá rok, il let ve egész cso por tok se gít sé -
get kér tek tő lem, né hány irányt mu ta tó mon dat tal se gí tet tem ne kik. De sok kal töb ben vol tak azok,
akik egy más hoz for dul tak, és szin te sen ki nem „unat ko zott”.

Az idő vi szont na gyon rö vid volt. Úgy sza ladt el ez a 45 perc, mint egy pil la nat. Nem volt üres-
já rat. A 2. feladat el lenőr zé sé nél je lent kez tek azok, akik meg akar ták mon da ni a vá laszt és rö vi den
– ahol ér de kes volt – a ma gya rá za tot. Itt már érez he tő volt az óravé ge han gu lat, va ló szí nű leg el is
fá rad tak, hi szen vé gig dol goz ták az órát.

A definíció felírá sa kor megint vissza tért a tel jes rend. Így a há zi felada tot is meg le he tett be-
 szél ni.

Az óra cél ja, hogy is mer ked je nek az al geb rai ki fe je zé sek kel és megis mer jék a fo gal mat, meg-
 va ló sult. Hogy mi lyen mély sé gig, az majd a to váb biak ban ki de rül.

En nek az órá nak a vé gén – gon dol ko dás nél kül – mond tam ki a sza va kat: „Kö szö nöm a mun ká -
to kat. Ren dez zé tek vissza a ter met! Hol nap ta lál ko zunk. Hol nap is cso port ban fo gunk dol goz ni.”

A vissza ren de zés na gyon gyor san ment, sen kit sem kel lett „lasszó val fog ni”, meg be szél ték egy-
 más kö zött, hogy ki csi nál ja, és csi nál ta. Az egyik gon do la tom az volt, hogy „Ez túl szép, hogy igaz
le gyen.” A má sik: „Va jon há nyan ír nak hol nap ra lec két?”

4.4. Az el ső lé pé sek az adap ti vi tás út ján 

A szak dol go zat zá ró fe je ze te mu tat ja be össze fog la lóan azo kat a gon do la to kat,
ér zel me ket, ame lyek a szer zőt fog lal koz tat ják az adap ti vi tás hoz ve ze tő út ra
lép ve. 

Kö vet kez te té sek
Aho gyan azt már a be ve ze tőm ben is em lí tet tem, ed di gi mun kám so rán elsősor ban a fron tá lis osz-
 tály mun kát al kal maz tam a kor lá tai el le né re ered mé nye sen és si ke re sen. Felis mer tem azon ban,
hogy a meg vál to zott kö rül mé nyek miatt a gye re kek kö zül egy re töb ben ne he zen tud tak fi gyel ni,
bár mennyi re is igye kez tem ér de ke sen és szí ne sen ta ní ta ni. Ez a ta pasz ta lat éb resz tett rá ar ra, hogy
vál toz tat nom szük sé ges, és a vál toz ta tás irá nyát az adap ti vi tás megis me ré se szab ta meg. Fon tos
fel fe de zé se ket tet tem az is mer te tett órák meg va ló sí tá sa so rán, me lyek se gí te ni fog nak a to vább lé -
pés ben, fej lő dés ben. 

Az órá kon meg nö ve ke dett ta nu lói ak ti vi tást ta pasz tal tam, me lyet a vál to za tos óra szer ve zés -
nek és az in terak tív mód sze rek al kal ma zá sá nak tu laj do ní tok. A ta nu lá si- és mun ka kedv a fron tá lis
mun ká ban ed dig is jól mű kö dő gye re kek több sé gé nél to vább ra is meg volt. Vál to zást olyan ta nu -
lók nál ta pasz tal tam, akik a ha gyo má nyo san szer ve zett órá kon ed dig a tel je sít mény te rén ku dar cot
val lot tak. A szubjektumközpontú, in terak tív ta nu lás az ő szá muk ra ho zott va ló di, po zi tív mo ti vá -
ciós vál to zást.

Mi vel a leg több órán fő leg pár ban, il let ve cso port ban dol goz tak, fo lya ma to san kom mu ni kál -
niuk kel lett. Ta pasz tal ha tó volt kom mu ni ká ciós kész sé gük fej lő dé se. Ta nul sá gos volt figyelni, ho-
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 gyan pró bál ják meg ta lál ni egy más gon do la tai hoz az utat, be lát ni és be lát tat ni az össze füg gé se ket
egy-egy prob lé ma vagy feladat megol dás so rán, ho gyan pró bál ják el fo gad ni tár saik más ként gon-
 dol ko dá sát, meg mu tat ni ben ne a jó meg lá tást vagy ép pen a té ve dést, az elaka dás he lyét, amely nek
tisz tá zá sa szük sé ges a to vább lé pés hez.

Az órá kon fo lyó mun ka so rán gyak ran ke rül tek dön té si hely zet be a gye re kek. Meg nőtt an nak
szük sé ges sé ge is, hogy má sok ra figyeljenek, má sok vé le mé nyét figyelembe is ve gyék, el fo gad ják.
A kap cso lat te rem tés, együtt mű kö dés, se gí tő kész ség elen ged he tet len fel té te le volt a si ke res mun-
 ká nak. A te vé keny ség ben megélt si ker pe dig se gí tet te az egész sé ges ön bi za lom, a po zi tív önér té ke -
lés kiala ku lá sát.

A ta ní tá si cél meg va ló su lá sát az adott anyag rész össze fog la lá sa után a 8. órá ban röp dol go zat tal
el lenőriz tem. 

Az ér té ke lés meg le pő ered ményt ho zott. Van az osz tály nak öt olyan ta nu ló ja, aki az el múlt
évek ben na gyon gyen ge ered ményt nyúj tott eb ből a tárgy ból. Meg le pe tés volt mind szá muk ra,
mind szá mom ra a tel je sít mé nyük. Ők öten a ma guk tól el várt nál sok kal jobb ered ményt ér tek el.
Ez azt je len ti, hogy az adap ti vi tás ele mei re épitő óra szer ve zés az ő igé nyei ket is fi gye lem be ve szi, az
ő szük ség le teik hez is iga zo dik.

A töb biek ered mé nye nem tért el szig ni fi kán san at tól, amit ed dig is nyúj tot tak. A gyen géb ben
tel je sí tők ese té ben meg kell ta lál nom azt a mun ka for mát, mód szert, ami ne kik a leg meg fe le lőbb.

Mindezek összeg zé se ként megál la pí tom, hogy az adap tív ta nu lás szer ve zés szin te min den ál ta -
lam ki tű zött cél ja meg va ló sult vagy an nak irá nyá ban ha lad. Ered mé nyes sé ge a ha gyo má nyos óra-
 szer ve zés sel szem ben vi tat ha tat lan. A cé lok meg va ló su lá sá hoz ve ze tő út azon ban szá mom ra igen
ne héz volt. Ne héz sé gét a diffe ren ciá lás meg va ló sí tá sa je len tet te. Ne héz volt a ta nu lói ön ál ló ság
megen ge dé se a ma te ma ti kaórán.

Rá jöt tem, hogy amíg egy osz tály- vagy év fo lyamprog ram meg szer ve zé sé nek se gí té se köz ben
könnyen a gye re kek ke zé be tu dom ad ni a fe le lős sé get, és el tu dom fo gad ni a mun ká juk ban je lent -
ke ző tem pó kü lönb sé get, ad dig a ma te ma ti kaórák vélt ta na nyagszo rí tá sá ban ez ne he zen si ke -
rült.

Elein te a diffe ren ciá lá si le he tő sé get csak a kü lön bö ző szin tű ma te ma ti kai felada tok adá sá ban,
fel kí ná lá sá ban lát tam. Nagy él mény volt szá mom ra, hogy megen ged tem a ma te ma ti kaórá kon is,
hogy min den ki ab ban a tem pó ban ha lad jon, amely szá má ra a leg kom for to sabb, és hogy ez mű kö -
dött. Megér tet tem, hogy óráim nak „több ki me ne te lű nek” kell len niük, mert a gye re kek is azok.
En nek felis me ré se mér föld kő volt óra szer ve zé si és ter ve zé si mun kám ban, el fo gad tam an nak té-
 nyét, hogy akik nem igény lik a ta ná ri ma gya rá za tot, azok vé gez he tik a mun ká ju kat enélkül, ön ál -
lóan. Rá jöt tem, hogy az ön ál ló ság nem je lent ma gá raha gyott sá got, hi szen ott va gyok és se gí tek.

Az, hogy ki nek, mi kor, mi lyen mun ka for má ban és mód szer rel ér de mes dol goz nia, el ső sor ban
a szükségleteitől függ. Hogy a gye rek eze ket vál to gat has sa akár egy ta ní tá si órán be lül is, ez ter mé -
sze tes, mert a leg főbb szem pont az, hogy min den ki meg kap ja, ami re szük sé ge van. Mindezek
meg va ló su lá sá hoz ösz tön ző, tá mo ga tó, bizalomteli lég kör szük sé ges, és a cé lok és sza bá lyok vilá-
gos meg fo gal ma zá sa. Me net köz ben jöt tem rá, hogy ta ná ri mun kám so rán, a gye re kek kel kap cso -
la tos te vé keny sé geim ben már ed dig is szá mos adaptív elem volt:

• a biz ton sá gos lég kör meg te rem té se,
• a köl csö nös bi zal mon ala pu ló kap cso la t a ta nu lók kal,
• az em ber sé ges hang nem,
• a ta nu lók tisz te le te, el fo ga dá sa,
• a ta nu ló ra va ló oda fi gye lés kész sé ge,
• a ta nu lók jel zé sei re va ló fo gé kony ság,
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• az ér zé seim kímondása és meg mu ta tá sa,
• a ta nu lók fe le lős ség gel va ló fel ru há zá sa.

Ezek nél kül nem kép zel he tő el adap tív ta ní tás.

A diá kok vá la szai is el gon dol kod ta tóak. A 24-es lét szá mú osz tály ból já té kos -
nak 21 fő, ér de kes nek 20 fő tar tot ta az órá kat, sze ret tek pár ban, cso port ban 
dol goz ni (23 fő), bár mi lyen órán dol goz ná nak így (21 fő). Az adap tív szem lé let
se gít sé gé vel az egyelő re még el lenál ló, bi zony ta lan, más képp vé le ke dő ta nu -
ló(k)hoz is meg le het majd ta lál ni az utat, bi zo nyá ra ép pen az ő se gít sé gük kel. 
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