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Bevezetés 
A program feladata a tanulási (elsősorban olvasási) nehézségekkel küzdő fiatalok számára a 

hiányosságok pótlására, a munkás életben szükséges készségek és kompetenciák 

megszerzéséhez szükséges kompetenciák fejlesztése. Célcsoport a szakiskolás tanulók, 

fiatalok voltak. A program célja volt a kooperatív tanulás segítségével, egyénre szabott, 

differenciált módszerek alkalmazásával a tanulók motivációjának javítása, továbbá az egyén 

tanulási nehézségeinek, illetve a tanulási képességekben tapasztalható zavarok okainak 

feltárása, hogy a tanuló ismeretszerzési igénye és lehetőségei kibővüljenek. Fontos volt a 

praktikus ismeretszerzési utak felhasználásának megismertetése, a szociális és életviteli 

kompetenciák egyéni fejlesztésének megvalósulása.  

A programban résztvevő szakiskolások rövid bemutatása 
A mintaprogram kipróbálásának helyszíne: Nyitott Ajtó Baptista Szakképző Iskola (NABIS) 

Miskolc, Petőfi S. u. 11. (belváros).  

A mintaprogram kipróbálása során a 9. osztályos hegesztő tanulókkal dolgoztam, akik név 

szerint a következők:  

Csík Marcell 

Csóka Kevin 

Csóka Martin 

Gyulyik Péter 

Kiss Attila 

Kiss Tamás 

Kőrösi Richárd 

Krepcsik Attila 

Krepcsik Zsolt 

Lakatos Roland 

Nagy Sándor 

Nagy Zsolt 

Papp Károly 

Pekár Márk Miklós 

Pusztai Zsolt 

Rádai Krisztián 

Roni István 

Shorkel Norbert 

(Saját kezű aláírásos névsor 

szkennelve.) 
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Nagy részük hátrányos helyzetű. Csak fiúk vannak az osztályban, akik – két fő kivételével – 

mindnyájan bejárók. A két fiú miskolci, a többiek Miskolc közelében, ill. távolabb 

elhelyezkedő falvakból járnak be. Közelebbről például Alsózsolcáról, Felsőzsolcáról, 

Arnótról, Ongáról, Bőcsről, Kesznyétenből, Sajóhídvégről, de vannak közöttük például 

szikszóiak, alsóvadásziak is. Van, aki Megyaszóról és Újcsanálosról jár be a Nyitott Ajtó 

Szakképző Iskolába, Miskolcra. A távolabbról utazóktól kérdeztem, hogy esetleg miért nem 

Szerencsre járnak iskolába, hiszen az sokkal közelebb lenne. Erre azt válaszolták, hogy ott 

nagyon rossz a képzés, az ő szóhasználatukkal „gagyi”.  

Ezek a hegesztő tanulók mindnyájan távolsági busszal közlekednek minden nap Miskolcra és 

haza. A Búza térre érkeznek a távolsági (sárga) buszokkal és onnan gyalogolnak városon 

belül az iskoláig. Egyiküknek sincs városi helyi bérlete se villamosra, se buszra. Eléggé 

kényelmetlen helyzetben vannak, főleg az elmúlt téli időszakban gyakran késtek a buszok, így 

iskolából is késtek a tanulók reggelente. Kérdeztem tőlük, hogy miért nem vesznek helyi 

bérletet is? Erre azt felelték, hogy az már úgy túl „sokba vóna”. Meleg étkezés 

igénybevételére nincs lehetőségük az iskolában. Ha nem hoznak otthonról ennivalót, valahol 

reggel vásárolnak, vagy az iskolai automatát veszik igénybe. Tehát, mivel nem rendelkeznek 

semmilyen helyi járatú városi bérlettel, én jártam át (a város egyik végéből a másikba) a 

foglalkozásokra hozzájuk, vagyis utazgattam a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolából a 

Nyitott Ajtó Szakképző Iskolába oda és vissza. Így az a helyzet állt elő, hogy – sajnos – 

ezeket a fiúkat nem tudtam elvinni az iskolai könyvtárba és könyvtári körülmények között is 

tartani nekik foglalkozást, mivel a könyvtárunk helyileg az általános iskolában található, 

amely a Vasgyárban van. E mostoha körülmények mellett örömteli volt, hogy legalább a 

számítógépes terembe bejuthattunk. Magukról még azt is nyilatkozták, hogy „mindenki 

hegesztőnek tanul, de nem mindenki lesz az, mert nem tudnak kerületet számolni”. Abban 

mindnyájan egyetértettek, hogy ha kitanulják a szakmát, jól akarnak keresni, külföldre fognak 

menni, mert ott sokat kap egy hegesztő. Majd „megszedik” magukat, aztán vagy 

visszajönnek, vagy nem.  

Egyébként nagyon sajnálatos, elmondták, hogy egyikük sem szokott könyvtárba járni, sem az 

iskolaiba, sem máshová.  

A program célkitűzései, feladatai 
A mintaprogram kipróbálása során arra törekedtem, hogy a 3x10 órás időtartamra terjedő 

modult elvégezzem. Az órákat, foglalkozásokat az előírt időintervallumban (2015. november 

16. és 2016. február 29. között) osztottam be. A témakörökhöz feladatlapokat, kérdéseket 

szerkesztettem kiosztható, kitölthető formában.  

A kognitív motiváció helyreállításához fontos a kíváncsiság felkeltése, az érdeklődés 

fenntartása megoldási késztetés kialakítása révén. Közismert tény, hogy a tanulási zavaroktól 

szenvedő gyerekek, mire középiskolába jutnak, legtöbbször viselkedési problémákat, 

magatartási, szociális, kommunikációs akadályozottság tüneteit is mutatják. A 

hátránykompenzáció legfontosabb feladata az eredeti probléma, zavar felderítése, a rárakódott 

viselkedési problémák lebontása, a gyerekek eredeti kíváncsiságának visszaadása. A 

programban rendelkezésre álló időkeret felhasználása megfelelő pedagógiai eszközök 

segítségével megnyitotta a tanulók számára azt az utat, hogy elindulhassanak az 

ismeretszerzés újabb, általuk eddig nem ismert irányába. Én bízom benne, hogy sikerült azt 

elérni, hogy érdeklődésük valamilyen szinten kinyílt és el tudtam velük hitetni, hogy 

valamilyen szinten ők maguk, önállóan is képesek az eléjük kerülő helyzetekre, problémákra 

megoldásokat találni. Elsődleges célom volt, hogy a program végére elérjem, hogy képesek 

legyenek a tanulók az ismeretszerzésnek olyan útjait járni, amelyek számukra is 

eredményesek lehetnek. Ösztönözni kívántam őket a kreatív gondolkodásra, a többiekkel való 
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közös munkára, együttműködésre. Igyekeztem kipróbáltatni velük, elérni velük a személyes 

tapasztalati élményt az önálló tanulással kapcsolatban. Fontos volt, hogy a tanulók partnerként 

vegyenek részt a feladatok megoldásában. Meg is kapták mindig a lehetőséget a feladatok 

közti önálló választásban.  

A mintaprogram megvalósításának megszervezése, előkészítése 
A programban a tanulók heterogén csoportokban vettek részt. Amint az előzőekben 

részleteztem, intézményünk belvárosban található épületében folytak a foglalkozások. A 

szakképző épületében két tanteremben (egy kisebb és egy nagyobb helyiségben, plusz az 

informatika teremben) kaptunk helyet mindig aktuálisan, a lehetőségekhez mérten. A nagyobb 

teremben fizikailag egyszerűbb volt kis csoportokat alakítani, a kisebb teremben eléggé 

szűkösen fértünk el. Az informatika terembe a terembeosztások és a sűrű kihasználtság miatt 

nehéz volt bejutni, de az is sikerült.  

A mintaprogram kipróbálása kezdetén előzetesen megismerkedtem a csoporttal, 

elbeszélgettem velük.  Meg kellett velük értetni, hogy miről is van itt szó, mit is kérek én 

tőlük. A programban való részvétel önkéntes volt, tanórákon kívüli. Az osztályfőnök teljes 

mértékben partnerként viszonyult hozzá, ajánlotta a gyerekeknek, hogy vegyenek benne részt. 

Ám a gyerekeknek az első, zsigeri reakciójuk az volt, hogy minek ez nekik, mi lesz nekik 

ebből a hasznuk. Valami „kézzel fogható”, rövid időn belül látható, megtérülő hasznot 

reméltek. Nagyon nehéz volt velük megértetni, hogy csak nekik, maguknak lesz ebből a 

programból olyan előnyük, hogy megtanulnak tanulni önállóan, tanulási, kutatási módszereket 

igénybe venni, egymást segíteni, támogatni a munkában. Sikerekhez jutnak el együtt és 

önállóan, fejlődik a figyelmük, a kreativitásuk, a szövegértésük, megtanulnak szórakozva 

tanulni, érdekes feladatokat végeznek majd stb. Eleinte nagyobb ellenállást mutattak, azt 

mondták, ha nem kötelező, ők ugyan nem csinálják. Próbálták azt kialkudni, hogy aki ezt 

vállalja, legalább kapjon valami jó jegyet magyarból. Az volt még további ellenvetésük, hogy 

így is későn érnek haza, minek maradnának emiatt egy későbbi buszra. A magyar szakos 

kolléga egyetértésével kilátásba kellett helyeznem, hogy a program zárásakor, aki nevét adja 

(mert egyébként nem kötelező) a feladatokhoz, azt értékelni fogjuk. Továbbá azt is sikerült 

megoldani néhány alkalommal – köszönhetően az osztályfőnök (Hudák Ibolya, továbbá a 

magyar szakos kolléganő, Borsodi Csilla Noémi) rugalmas hozzáállásának és segítségének -, 

hogy az ő óráik terhére is tarthattam foglalkozásokat pár alkalommal. Végül a nagy többséget 

sikerült meggyőzni, azonban mégis voltak, akik ennek ellenére sem vállalták a részvételt. 

Akik azonban vállalták, hogy részt vesznek a programban, alá is írták és kinyilvánították, 

hogy ezt önként teszik.  

Ezt követően komoly feladat volt még az időbeosztás (figyelembe véve az órarendeket és a 

terembeosztásokat) elkészítése. Mivel 2015. november 16-tól már csak fél hónap maradt a 

hónap végéig, a decembert pedig megrövidítette a téli szünet, így a nov. 16-tól dec. 31-ig tartó 

időszakra az első modult, vagyis 10 órát terveztem. 2016. januárjára került a második modul, 

újabb 10 óra, majd februárra a harmadik, befejező modul, újabb 10 óra.  

A mintaprogram tartalma, végrehajtása 
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1. A hegesztő osztály az osztályfőnökükkel 

1. Modul: hátrányok, elsajátítandó kompetenciák 
 

Ebben a modulban kellett a hátrányokat és a fejlesztendő kompetenciaterületeket 

feltérképezni annak érdekében, hogy új ismeretszerzési utakat dolgozhassunk ki a tanulók 

számára. Lehetőséget kell teremteni a valódi problémák iránti érdeklődés felkeltésére, 

elemzésére, a megoldásukra való képesség, késztetés tartóssá válására, az újonnan 

megszerzett tudás közvetlen hasznosítására, ösztönözve a tanulói együttműködést, az 

egymásra figyelést. Az érdeklődés felkeltése, a megoldásokra való törekvéshez a képességek 

kifejlesztése, a megszerzett tudás hasznosítása, az egymásra figyelés minden modulban fontos 

volt és kiemelt helyen szerepelt.  

Az egyéni feladatokhoz elkészítettem a feladatlapokat. 
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2. Feladatlapok 

Feladata az volt, hogy először önállóan, egyénileg elolvassák el a  

szövegértési feladatot, majd önállóan válaszoljanak a kérdésekre. A hegesztőknek ez az 

egyéni olvasás, szövegértés, értelmezés nem kis problémát okozott. Köztük járkáltam közben, 

figyeltem hogyan dolgoznak, ha kellett segítettem. Nem a válaszokat sugalltam, hanem 

próbáltam abban segíteni, hogy megértsék mit olvasnak. Ezt határozottan igényelték is. 

Először az volt a kérésük, hogy én olvassam fel a szöveget, ők hallgatnák, mert nekik úgy 

könnyebb, de erre nem tudtak rávenni, határozottan megmondtam nekik, hogy ezt nekik kell 

elolvasni magukban, megérteni, értelmezni, a kérdésekre válaszolni. Biztos, hogy meg tudják 

csinálni, ha akarják és nem mondják rá kapásból, hogy nem tudják. Végül elolvasták és többé-

kevésbé válaszokat is adtak. Ennyire jutott idő ezen az órán. A legközelebbi alkalommal  

ugyanezt a szöveget fel kellett frissítenünk (mert már nem emlékeztek rá), hogy a feladat 

szerint 4-5 fős csoportokban megbeszélhessék, majd az önállóan adott címeket egymásnak 

megmutathassák és megbeszéljék a történet tanulságait. Kezdeti nehézséget jelentett az, hogy 

kevésbé tudtak csoportban dolgozni és beszélgetni. Inkább frontálisan igyekeztek beszélgetni. 
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Számukra lényegtelen volt, hogy ki, kivel van egy csoportban, osztályszinten próbáltak 

mindent megtárgyalni.  

3. Frontális munka  

Az önálló munka, a kérdések egyéni megválaszolása alapján megállapítható, hogy a közös 

beszélgetés után sem értette meg mindenki a szöveg valódi mondandóját, a lényeget. Pl. a 

békák versenyéről szóló kis történetből nem azt szűrték le, hogy a nézők, a környezet húzták 

vissza őket, az önbizalmukat vették el, nem biztatták, hanem szinte ellendrukkerek voltak. A 

győztes béka nem hallotta ezt a negatív hangot, mert siket volt. Olyan vélemények születtek, 

hogy azért nem győztek, azért adták fel többen, mert túl magas volt a torony. Arra a kérdésre 

például, hogy „Mit üzen számodra ez a történet?” nagy részt olyan válaszok születtek, mint 

pl.: „Nem éri meg békaversenyre menni.” vagy: „Nem mindig a gyorsaság számít.” Többen 

erre a kérdésre nem is válaszoltak, vagy azt írták, hogy semmit. A címadásos feladatnál ilyen 

címek születtek, mint pl. „A siket béka, A nagy szurkoló, A siket győztes béka”, egy másik 

cím: „A csoport békák” Egy fő adta azt a címet, hogy: „Kitartás”  
 

 

A tulajdonságok és viselkedések osztályozása, megvitatása feladatrész már sokkal jobban 

ment, nagy sikert aratott. Ez különösen tetszett mindenkinek. A gyerekek szívesen gyűjtöttek 

még tulajdonságokat és azokat is osztályozták, sorba rendezték. Tehát ez egy nagyon 

népszerű feladat volt mindenki körében. Az önálló feladatvégzés és a páros munka, a 

vélemények megbeszélése, ütköztetése itt már sokkal jobban ment.  
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4. A tanulók rangsorolják a tulajdonságokat, viselkedéseket 

Volt, aki nem osztályzatot adott, hanem írásban véleményezte az adott viselkedést, pl. a 

„puskázik a dolgozatnál” mellé odaírta, hogy „azt mindenki szokott”, vagy pl. a negatív 

tulajdonságok táblázatánál az egyik tanuló szinte mindenre nullás osztályzatot adott, kivéve a 

„verekedős”-t és a „puskázik a dolgozatnál”-t, mert ezeket ötössel jutalmazta. Meg is 

indokolta, hogy a verekedés az jó, mert ha erős vagy és legyőzöl mindenkit, akkor tekintélyed 

van, félnek tőled, puskázni pedig nem szégyen, hanem azt jelenti, hogy ügyes az illető, ha 

nem veszi észre a tanár, senki sem ítéli el. Egy másik fiú az összes negatív tulajdonságot 

egyesre osztályozta, viszont arra, hogy „Igazat ad neked, ha vitatkozol valakivel” ötöst adott. 

Ezt meg is indokolta azzal, hogy aki neki vitában igazat ad, mellé áll, akkor az neki jó 

haverja, és az jó tulajdonság. Voltak, akik próbálták bizonygatni neki, hogy mi van, ha csak 

azért ad igazat, mert fél tőled, hogy bevágódjon nálad. Ezt az érvet nem igazán tudta cáfolni.  
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5. Beszélgetés kis csoportban tulajdonságokról, viselkedésekről  

Az első modul elvégzése során a differenciáló, önértékelésre is alapozó pedagógia kellett, 

hogy előtérbe kerüljön. A differenciálás a csoportfoglalkozásokon valósult meg, ehhez 

hasonlóan az önértékelés is csoportszinten, ill. beszélgetések keretein belül történt. A tanulók 

értékelése szóban történt, természetesen minden tanuló teljesítményét önmagához 

viszonyítva. A modul végére a legörvendetesebb tapasztalat az volt, hogy kezdték egymás 

véleményét meghallgatni és elfogadni, még ha nem is értettek vele egyet. A modul során sok 

lehetőség nyílt egyéni-, páros- és csoportfoglalkozásra, különös hangsúlyt fektetve a 

kooperatív tanulás lehetőségeire. A modul végére a gyengébben teljesítők, a szótlanok, halk 

szavúak is kezdtek bekapcsolódni a munkába, felbátorodtak, önként kértek feladatot és azt 

elvégezték, kevesebb lett a fegyelmezési probléma. Az anyanyelvi fejlesztés is központi 

szerepet töltött be mind a szövegalkotások, mind a beszélgetések terén. A fejlesztés 

fókuszában álló területek a következők voltak: percepció, figyelem, emlékezet, motiváció, 

akarati tényezők. Gondolkodási műveletek: összehasonlítás, konkretizálás, általánosítás, 

absztrakció, analízis, szintézis. Gondolkodási fajták: algoritmizáló, analógiás, kauzális. A 

szociális viselkedés, a kommunikáció lelki folyamatok által módosított megjelenése, az 

indulatkezelés, az érzelmek kimutatása, felvállalásának módja, az önismeret. Természetesen, 

ezek a fejlesztési területek nem csak az első modulban jelentek meg, hanem a 

hátránykompenzációs program teljes egészében.  

 

2. Modul: A célok elérését segítő feladatok 
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A modulban teljesített feladatok során lehetőség nyílt a foglalkozásokon különböző 

kompetencia területek fejlesztésére, továbbá különböző módszerek alkalmazására. A „három 

kívánság” feladat mindenkinek nagyon tetszett. Egyik fajta tipikus kívánság volt a gazdagság, 

a sok pénz kívánalma. Ehhez hasonlóan a jó állás, kocsi, család is sokaknál megjelent. Ezek a 

3 közül szinte mindenkinél szerepeltek. Nagyon gyakori volt az, hogy „legyek híres”, továbbá 

az, hogy „legyen még több kívánságom”.  Akadtak érdekes kívánságok is, pl. volt, aki többek 

között azt írta, hogy „időutazó szeretnék lenni” , továbbá volt olyan is, aki szeretne tudni 

repülni. A hegesztők között szerepelt néhány „legyek jó focista” és „legyek szerencsés” is. A 

szociális gondozók és ápolók csoportjában döntőbb mértékben jelent meg az emberi 

kapcsolatokra vonatkozó kívánságok köre, ill. a nem anyagi értékekkel kapcsolatos 

kívánságok, pl. barátság, család, szeretet, szerelem, remény, tudás, jó jegyek, becsület, hit, 

egészség, boldogság. A 2-3 fő csoportokban bőven volt téma a vitához, a vélemények 

ütköztetéséhez. Minél mélyebbre ástunk/ástak, annál inkább kezdték újrafogalmazni az 

értékrendjüket. Megtanultak figyelni egymásra, koncentrálni, érvelni, megvédeni 

álláspontjukat. Érdekes lehetett volna, ha a viták során, a kisebb és nagyobb csoportos 

véleményütköztetés során nem a hegesztők a hegesztőkkel, hanem más osztálybeli tanulókkal 

vitázhattak volna. Sajnos erre nem kerülhetett sor sem az időkeret miatt, sem fizikailag, a 

helyi és órarendi beosztás miatt sem. Összességében szépen kirajzolódott, hogy kívánságaik 

nagy része szinte kivétel nélkül az anyagi, dologi javakra vonatkoztak. Egy-két egyéb fordult 

elő még.  
 

6. Csoportmunkában 
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A három kívánság leírása, megfogalmazása lehetőséget nyújtott a kreativitás, szövegalkotás, 

szövegértés fejlesztésére egyaránt. Meg kellett fogalmazniuk, hogy mit szeretnének elérni, mit 

tartanak fontosnak az életben. Végül ütköztetniük kellett véleményüket, vitázni, érvelni, 

cáfolni. Ugyanakkor fejlődött a figyelmük, hiszen figyelniük kellett egymásra is, koncentrálni 

nem csak a saját szövegükre, hanem az elhangzottakra is. Továbbá fejlődött az emlékezetük, 

mert emlékezniük kellett, hogy ki, mit mondott, melyik társuk hogyan érvelt. Értékelniük, 

véleményezniük kellett egymást, s el kellett fogadniuk mások véleményét. Ez kicsit 

nehezebben ment  

 

 

 

7. Páros munka 

3. Modul: Értékelések 
Ehhez a modulhoz érve azzal szembesültem, hogy az eddigi kényelmes feladat- és 

időbeosztás nem tartható, ill. látnom kellett, hogy nem minden feladatot fogunk tudni minden 

elvégezni. Így meg kellett osztanom a hátralévő elvégzendő feladatokat. Így megosztottuk a 

„vicces” feladatokat, tehát nem minden csoport kapott meg minden viccet, hanem a csoportok 

különböző vicceken dolgoztak. Ezután megkerestük a megadott képeket az interneten: 
http://www.fokusz.info/index.php?cid=1682237116&sid=1415853301 

Különböző témakörökben kutatómunkát is végeztünk, amiből már önálló feladatként ppt-t is 

összeállítottak a gyerekek. Természetesen, nem a teljes modult, az összes 10 órát fordítottuk 

értékelésre, ezt inkább az egyes foglalkozások végén tettem meg.  

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1682237116&sid=1415853301
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8. Vicceket értelmeznek a gyerekek 

 

A viccek feldolgozása, megértése/megértetése kapcsán alkalom nyílt újra a csoportmunkára, a 

vélemények kifejtésére és ütköztetésére. Két viccnél megkérdezték néhányan, hogy „Oszt mi 

ebben a vicc?” 

Végül már gyorsabban megértették a vicceket, azok átvitt értelmét, a humorban a 

komolyságot. Alkalom nyílt a viccek különböző üzeneteinek megbeszélésére, megvitatására.  

Nagyon tetszett a gyerekeknek a képkeresés az interneten, a megadott linken: 

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1682237116&sid=1415853301 

Élvezettel keresték a képeken a különböző formákat, alakokat, figurákat. Örömmel kiáltottak 

fel, ha megtalálták valamelyiket. Aki még nem találta azt, amit a többiek már igen, segítséget 

kért. Nagyon tetszett nekik ez a feladat. Ezt az informatika teremben tudtuk megnézni.  

 

http://www.fokusz.info/index.php?cid=1682237116&sid=1415853301
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9. A projekt záró értékelése 

 

A harmadik modulról az volt a gyerekek véleménye, hogy az volt a legérdekesebb, hiszen itt 

volt a „vicces” blokk, az internetes képek és a ppt készítés. Itt kielégíthették kíváncsiságukat, 

kreativitásukat. Dolgozhattak önállóan, érdeklődési körüknek megfelelően kutathattak az 

interneten. Vitakészségük ekkorra fejlettebb lett, mint a program elején volt és már 

ügyesebben, sőt rutinosabban tudtak csoportban dolgozni.  

Amint már említettem, ppt-t is készítettek. Kis csoportokban dolgoztak. A sportok 

témakörben keresgéltek, majd olimpiai sportágakat dolgoztak fel. (A két művet 

beszámolómhoz mellékelem.) Nem én választottam ki számukra a témakört, ők döntöttek 

emellett. Én csak ötleteket, példákat soroltam fel, hogy esetleg miből válasszanak. De nem is 

a végterméken volt a hangsúly, hanem az interneten történő keresésen, a releváns képek, 

anyagok kiválogatásán, azon, hogy közös nevezőre jussanak a csoportok, hogy mi, melyik 

kép kerüljön bele a végleges produktumba. Az volt a tapasztalatom, hogy a végére jól tudtak 

együttműködni. Voltak kisebb viták a produktum készítése közben, de az teljesen rendben 

volt, az természetes dolog. Nem vesztek össze, megtalálták a közös nevezőt. Még rajzokat, 

tervet is készítettek, pedig az nem volt a feladat része, de ők úgy érezték, hogy azzal 

megkönnyítik saját munkájukat. A végén a csoportok be is mutatták egymásnak a 

prezentációjukat. Elmondták, hogy mit, hol, hogyan kerestek. Nagy figyelemmel nézték és 

hallgatták egymás beszámolóját. A végső megállapításuk az volt, hogy még annyi mindent 

bele lehetett volna tenni, ha legközelebb készítenek ilyesmit, azt hosszabbra csinálják.  
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Összegzés 
Bízom benne, hogy a tanulókat elindítottam az ismeretszerzés útjain. A program 

kipróbálásának végére elértük, hogy érdeklődésüket sikerült felkelteni különböző témákban. 

Még fontosabb, hogy nagyobb hitet kaptak olyan értelemben, hogy bízzanak magukban, hogy 

többre képesek, hogy nem szabad az eléjük kerülő problémák elől megfutamodni, a 

megoldásokat meg lehet találni csoportosan, együttműködve, vagy akár egyedül is. Úgy 

látom, hogy képesek lesznek az ismeretszerzésnek olyan útjait járni, amelyek számukra 

eredményesek lesznek. Az új ismeretek megszerzéséhez, megértéséhez és felhasználásához 

szükségük van aktív, kreatív gondolkodásra is. Remélem, hogy képesek lesznek 

megvalósítani a saját megértési folyamataiknak egyre tudatosabb irányítását. Azt 

tapasztaltam, hogy a program végére mindenki megtanult a társaival együttműködni, 

kihasználni a kooperáció nyújtotta lehetőségeket.  

Mindenki minden feladatnál az első perctől partnerként vett részt és lehetőségük volt 

választani is a feladatok között, sőt még arra is lehetőségük volt, hogy 

egyes feladatoknál azt válasszák, hogy azt és ott éppen akkor nem csinálják meg, akkor 

kiszállnak. Ilyen előfordult egy tanulónál, de amikor látta a többiek sikerélményeit, 

eredményeit, ő is kért feladatot és bekapcsolódott a munkába.  

A tanulók első pillanattól igényelték a visszacsatolást, a tanári segítséget, irányítást, sok 

esetben a véleményemet. A vélemények ütköztetésénél nem csak a tanári, sőt nem elsősorban 

a tanári elismerés érdekelte őket, hanem az osztálytársak, csoporttársak figyelme, 

megbecsülése, elismerése. A közös munkák megvitatásánál, bemutatásánál nagy szerepe volt 

annak, hogy érezték, hangsúlyozták, hogy ők is benne voltak, hogy ők maguk egyénileg mit 

tettek hozzá, akár egy szót, egy ötletet stb. A közösen végzett munkát mindig kiemelten 

értékeltem. Azt, hogy hogyan tudtak párban, illetve csoportban dolgozni mindig kiemeltem, 

megdicsértem. Hangsúlyoztam, hogy az egészséges vita előrevisz, épít, mindenki tanulhat 

belőle, csak közben tisztelnünk kell egymás véleményét, még ha nem is értünk vele egyet.  

A feladatok végén a csoportok mindig beszámoltak. Ezt lehetőleg úgy, hogy minden 

alkalommal a csoport más-más tagja, nem mindig ugyanaz az ember. (A KIP-es 

foglalkozásokhoz hasonlóan oldottam meg a csoportbeli szerepeket.) Lehetőség nyílt arra is, 

hogy elmondhassák ki, hogyan érezte magát, mi volt a jó, a nehézség.  

 

A hátrányos helyzet esetében a motiválatlanság leküzdése talán a legnagyobb feladat minden 

területen, tanórákon, egyéb foglalkozásokon egyaránt. Ez a motiválatlanság egyrészt a 

közömbösségben nyilvánul meg, az unalomban, a mindent feladásban, a lemondásban, abban, 

hogy nekem úgyse sikerül, én úgyse tudom, én úgyse vagyok képes. Nagyon nehéz feladat azt 

elérni, hogy kezdj hozzá, próbáld meg, ne mondd rá rögtön, hogy úgyse…. 

Természetesen az itt kipróbáltakhoz sok hasonló feladatra és hasonló támogató, segítő, 

bátorító hozzáállásra van szükség, amikor megerősítjük őket, biztatjuk és lelkesítjük. Hiszen a 

biztatást és megerősítést, motiválást a családi háttér nem igazán adja meg. Azonban nem 

szabad sietni sem, csak apró lépésekben lehet haladni. Mindehhez sok-sok idő, sok-sok 

hasonló foglalkozás kellene.  

Ez a hátránykompenzációs program, amit most 30 órában kipróbáltam, sokat segített, adott 

egy „lökést” a tanulóknak az önbizalom kiteljesedéséhez vezető úton. Megmutatta, 

érzékeltette számukra az önálló és csoportos ismeretszerzési technikákat, az együtt dolgozás, 

tanulás, együtt gondolkodás lehetőségét. Bízom benne, hogy nem volt haszontalan, hogy 

megszereztek olyan kompetenciákat, amelyek segítségével munkájuk során tovább 

fejlődhetnek, esetleg képezhetik magukat. Sajnos, ez a 30 óra nagyon kevés volt a cél elérése 
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érdekében, de még ezt is nagyon nehéz volt megszervezni, beilleszteni a napi időbeosztásukba 

(plusz az enyémbe) a szakmai és általános tantárgyak tanulása, a szakmai gyakorlatok, a 

bejárás stb. mellett. Esetünkben is több tanár szoros és odaadó együttműködésére volt szükség 

ahhoz, hogy technikailag beilleszthessük az amúgy is túlterhelt gyerekek mindennapjaiba. A 

program mindenképpen hasznos volt. Azt a célt, amit ennyi idő alatt el lehet érni, azt – 

véleményem szerint – elérte. Az lenne az ideális, ha az ebben a programban leírt feladatok 

elvégzéséhez hasonlóan, az itt kipróbált technikákkal tanulhatnának közismereti és szakmai 

tantárgyakat egyaránt. Nagyon hasznos lehetne esetleg egy utókövetés is, hogy a későbbiek 

folyamán melyik gyerek tanulmányaira hat-e, hogyan hat a programban történt részvétele.  


