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INTERAKTÍV CSOPORTOK 

 

 

 

 
 

 

 

Szeretünk interaktív csoportokban dolgozni, mert többet tanulunk, és mert gyorsabban telik az idő, 

és mert egy huszonöt fős osztályban a tanárnak mindenkire figyelnie kell... Ugyanakkor az interaktív 

csoportokban egy asztalnál mindössze hatan ülünk, segítünk egymásnak, és ha kérdés van, egy 

pillanat alatt megoldjuk. Jobb barátok leszünk, jobban megbízunk egymásban, és ha valaki egyedül 

érzi magát szünetben, és senki sem játszik vele, akkor odahívjuk, hogy játsszon velünk. Miért? Mert 

jobban megbízunk benne. (...) Nagyon szórakoztató az interaktív csoportokban való munka, mert 

sokkal többet tanulunk, mint egy normál osztályban.  

Ania, egy tízéves diák beszél az interaktív csoportokról az Európai Parlamentben. 

 

INTERAKTÍV CSOPORTOK 

HÁTTÉR-INFORMÁCIÓK 
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Az interaktív csoportok az INCLUD-ED (az Európai Bizottság „Strategies for inclusion and social 

cohesion in Europe from education” – befogadást és társadalmi kohéziót segítő oktatási stratégiák 

– elnevezésű, 2006 és 2011 között zajló 6. keretprogramja) kutatási projekt részeként meghatározott 

sikeres oktatási tevékenységek (SEA-k) egyik kezdeményezése. A veszélyeztetett tanulók 

oktatását támogató SEA-k sokféle környezetbe átültethető és sikeresen alkalmazott, univerzális 

komponensekkel rendelkeznek.  

Az Európai Parlament két brüsszeli nemzetközi konferenciáján bemutatott SEA-knak köszönhetően 

Európa-szerte több ezer gyermek tanulmányi eredményei javultak, ami esélyt adott számukra, hogy 

sikeresen folytassák iskolai tanulmányaikat. A projekt társadalmi-politikai hatása miatt döntött úgy az 

Európai Bizottság, hogy a kezdeményezést felveszi a 10 legfontosabb európai kutatási projektje közé. 

Az INCLUD-ED az egyetlen olyan stratégia a társadalmi-gazdasági és humán tudományok területéről, 

amely ezen a listán helyet kapott1.     

Az interaktív csoport alapját képező elméleti keret azon nagyszámú szakirodalmi forrásokra épül, 

amelyek szerint a képességek szerinti csoportosítás negatív hatással van a tanulásra, az 

elvárásokra és az önbecsülésre, illetve a társaktól való tanulásra vagy a jobb képességű csoportokba 

való átjutásra, különösen a kiszolgáltatottabb helyzetű diákok esetében, egyúttal utal arra, hogy meg 

kell szorozni és diverzifikálni kell azokat a kölcsönhatásokat, amelyeknek a diákok ki vannak 

téve. A pedagógia prominens megközelítéseivel összhangban az interaktív csoportok dialogikus 

megközelítésük révén több interakcióra adnak lehetőséget a diákok között, egyúttal javítják az ilyen 

interakciók minőségét. A dialogikus tanulás elmélete1 szerint a diákok mélyreható ismereteket 

szereznek a tárgyakból, személyes és társadalmi átalakulási folyamatokon mennek keresztül az 

egyenlőségen alapuló, egymás kulturális intelligenciáját elismerő és arra épülő párbeszédek révén, 

amelyek egyúttal transzformációra törekszenek, fokozzák a dialógusok instrumentális dimenzióját, a 

szolidaritás értékén alapulnak, a jelentésalkotás forrásaként működnek, és alapul veszik, valamint 

ösztönzik a különböző hátterű személyek egyenlőségét. Ennélfogva az interaktív csoportok bevonják 

a munkába a tanulók fejlődését közvetlen vagy közvetett módon befolyásoló résztvevőket – a 

tanárokat, a rokonokat, az ismerősöket, a szomszédokat, az egyesületi tagokat, a kerületi 

szervezeteket és a helyi önkénteseket is beleértve.  

Az interaktív csoportok önálló gyakorlatként, de akár a tanulási közösségeket alkotó iskolákba 

beépítve is alkalmazhatók más SEA-k, például irodalmi olvasókörök és a családi oktatás mellett. A 

tanulási közösségek elnevezésű projekt egy, az egész iskolát érintő beavatkozásra épül, amelynek 

célja a korai iskolaelhagyás leküzdése, valamint az iskolai teljesítmény és a társadalmi kohézió 

javítása. Az ezekben az iskolákban elért javulás eredményeképpen az Európai Bizottság és az 

Európa Tanács azt javasolta, hogy tekintsék az iskolákat tanulási közösségnek a korai 

iskolaelhagyás csökkentése és a tanulási eredmények javítása érdekében.2  

 

HOGYAN MŰKÖDNEK AZ INTERAKTÍV CSOPORTOK? 

Az interaktív csoportokban a diákok kis, heterogén csoportokba vannak osztva, amelyek 

mindegyikét egy-egy felnőtt támogatja. Mindegyik csoport négy vagy öt diák köré szerveződik: 

képességszint, nem, kultúra, nyelv és etnikum tekintetében heterogén módon épül fel. Az interaktív 

                                                 

1 Aubert, A., Flecha, A., García, C., Flecha, R., & Racionero, S. (2008). Aprendizaje dialógico en la sociedad de la 
información. Barcelona: Hipatia; Flecha, R. (2000). Sharing Words: Theory and Practice of Dialogic Learning. 

Lanham, M.D: Rowman & Littlefield. 
2 Az Európai Bizottság közleménye (2011. január). Az iskolai lemorzsolódás felszámolása: Az Európa 2020 
stratégia sikerének előmozdítása. 
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csoportok tanulási folyamataiért két felnőttcsoport felel: a tanárok és az önkéntesek. Az 

önkéntesek gyakran családtagok és a közösség tagjai – az írástudatlan vagy nagyon alacsony 

iskolázottságú személyeket, már végzett tanulókat, önkéntes egyetemi hallgatókat és a közösségi 

szervezetek más felnőtt tagjait is ideértve.  

A tanárok előzetes, intenzív képzéseken vesznek 

részt, amely során elsajátítják az interaktív 

csoportokra vonatkozó szakmai ismereteket. Az 

önkéntesek is lehetőséget kapnak arra, hogy részt 

vegyenek a képzésen. A tanárok feladata az 

összes tevékenység előkészítése az osztály 

számára, valamint az, hogy órák előtt röviden 

ismertessék az önkéntesekkel a feladatukat. Noha 

a feladatok ismertetése fontos, nem feltétlenül 

szükséges, mivel az önkéntes feladata nem a 

tanár szerepének átvétele, hanem hogy dinamikusan támogató tanulási interakciókat 

kezdeményezzen a csoportokban, és irányítsa a tevékenységet. Ezért bárkiből lehet önkéntes.   

A csoporttevékenységek rövidek, kb. 15-20 percesek, és az instrumentális tanulás köré 

szerveződnek. Ha egy tevékenység véget ér, a csoport összes diákja újat kezd, amelyet egy másik 

felnőtt koordinál. Ennek a dinamikának köszönhetően a diákok kb. másfél óra alatt négy 

különböző tantervi feladatot végeznek el, és a csoporttársaikon kívül négy különböző felnőttel 

dolgoznak együtt. Ennek következtében az interaktív csoport fokozza az instrumentális tanulást, 

ezáltal garantálja, hogy minden diák 4-szer többet tanuljon, mint egy hagyományos tantermi órán. 

Ezen túlmenően az interaktív csoport a résztvevők motivációja mellett a közös munkát is javítja, 

mivel a tanulás a szolidaritás elvén, nem pedig rivalizáláson alapul, és a csoport minden tagjának 

segítenie kell a társainak a feladat befejezésében (mivel ez előfeltétele a következő csoportba 

lépésnek).  

Az interaktív csoportok elvén működő iskolákban a tananyag tartalma nem különbözik a többi 

iskoláétól, azaz a hivatalos tananyagot követik, és a tanároknak az állam által jóváhagyott 

szabályok szerint kell tanítaniuk. Habár az interaktív csoport bármelyik tantárgyhoz alkalmazható, a 

nyelvtudás és a matematika instrumentális tanulása több iskolában is kiemelt fontosságú. Az 

interaktív csoport, valamint a többi SEA célja, hogy megtörjék a „Mathew-effektust” (vagyis azt a 

tendenciát, hogy kevesebb jut a több nehézséggel rendelkezőknek), mivel a SEA-k mindenki 

számára páratlan lehetőségeket nyújtanak – különösen magas szintű tartalmakat a hátrányos 

helyzetűek számára. A tanárok döntik el, mikor alkalmazzák az interaktív csoport kezdeményezést 

az osztályukban; használata azonban nem helyettesít más tevékenységeket, például a tanórákat. 

Szintén a tanárok feladata eldönteni, milyen tananyagot használnak a feladatnak megfelelően, 

mint ahogy nekik kell az interaktív csoportot megfelelően végrehajtani. 

Az interaktív csoportot szervező iskolákban a diákok támogatására vonatkozó döntéseket a 

szokásos eljárások szerint kell meghozni, és a szülők, a tanárok, az önkéntesek és a diákok is részt 

vesznek a tanulással kapcsolatos értékelések és döntések dialogikus folyamataiban. Mivel minden 

felnőtt csak négy-öt diákkal foglalkozik, és a tanár felügyeli az egész tevékenységet, az interaktív 
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csoport a diákok nehézségeinek és támogatásának egységesebb értékelését teszi lehetővé. 

Lehetővé teszi továbbá azt is, hogy egyre több és többféle támogató forrás álljon rendelkezésre: a 

tanár, az önkéntesek és az osztálytársak. Néhány esetben a részt vevő tanároknak is támogatást 

nyújt abban, hogy segíteni tudjanak a legtöbb nehézséggel küzdő diákoknak. Ugyanezek a 

szereplők vesznek részt az interaktív csoport sikeres működésének monitorozásában és 

értékelésében; az interaktív csoport gyakran végződik közös beszélgetéssel arról, hogy mit tanultak 

a diákok, mi működött jól, és milyen gyenge pontokon lehetne javítani. A belső eljárások mellett az 

interaktív csoportot végrehajtó tanárok és iskolák standard értékelő eszközöket is használhatnak 

(pl. standardizált teszteket); az interaktív csoport célja, hogy segítse a diákokat bármilyen vizsga 

sikeres teljesítésében. 

Az interaktív csoport bevezetése sem az iskolák, 

sem a diákok számára nem jár többletköltségekkel, 

továbbá az iskolák nem kapnak kiegészítő 

támogatást a megvalósításukhoz. Az interaktív 

csoport mindazonáltal mobilizálja az oktatási 

közösség számára már eleve rendelkezésre álló 

erőforrásokat – elsősorban a közösség tagjait és 

magukat a diákokat –, hogy fokozza az összes diák 

tanulási eredményét. Mivel az interaktív csoport 

fejlesztésére a már rendelkezésre álló erőforrásokon keresztül kerül sor, fenntartható oktatási 

tevékenységnek bizonyul.  

 

KEZELENDŐ IGÉNYEK/PROBLÉMÁK 

■ Az oktatásban való részvétel és iskolába járás 

■ Viselkedési problémák csökkentése 

■ Motiváció a tanuláshoz 

■ Jó emocionális közérzet, szolidaritás és barátság 

■ Tanulási eredmények 

■ Multikulturális együttélés 

■ A családtagok és a közösségi többi tagjának oktatási szereplőként való szerepvállalásának 
megerősítése 

■ Tanulók-családok-iskolák közötti kapcsolat 

■ Otthoni tanulás koordinálása a gyermekoktatással kapcsolatban 

 

A BEAVATKOZÁS SZINTJE 

Az interaktív csoport minden olyan személynek szól, aki valamilyen szinten részt vesz az iskola 

tevékenységében. Az interaktív csoport iskolák széles körében megvalósítható, így a kora 

gyermekkori nevelést végző intézményekben, általános és középiskolákban, valamint 

felnőttoktatási központokban (az egész életen át tartó tanulás és/vagy ún. második esélyt biztosító 

oktatás részeként). Interaktív csoportokat állami, magán-, egyházi vagy világi, illetve szegény 

városrészek iskolái, középosztálybeli tanulók által látogatott iskolák, valamint a felső osztály által 
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lakott negyedekben található iskolák egyaránt szervezhetnek. Noha minden diák részt vesz az 

interaktív csoportban, a csoport különösen a társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos 

helyzetű tanulók, a kisebbségi csoportok, a tanulási nehézségekkel küzdők, illetve a 

fogyatékossággal élők számára jár előnyökkel.  

 

A BEAVATKOZÁS INTENZITÁSA 

Az interaktív csoportot folyamatosan vezetik be a tanév során, és kivétel nélkül minden osztály minden 

diákja részt vesz rajta. A tanárok, az önkéntesek és a diákok maguk biztosítják, hogy minden tanuló 

megkapja a szükséges szintű támogatást a tanulási interakciók megsokszorozódásával, mind a 

kompetensebb társak (magasabban képzett diákok), mind a felnőttek sokfélesége (tanárok és nem 

tanárok) révén. 

 

EREDMÉNYEK 

Az interaktív csoport néhány főbb eredménye3: 1) az iskolai teljesítmény javulása (teljesítményráták), 

2) az egész közösség bevonása a tanulási-oktatási folyamatokba és az iskolai tevékenységekbe, 3) a 

távollét és a korai iskolaelhagyás csökkenése, 4) az együttélés javítása, 5) a meglévő erőforrások 

hatékonyabb használata. Ezeket az eredményeket egy konkrét iskola példáin keresztül mutatjuk be. 

Az Angel Guimerà iskola El Vendrell (Katalónia, Spanyolország), Puig városrészében, az egyik 

leggyorsabban növekvő területen található. Ez az iskola a diákok beilleszkedésének 

referenciaközpontjává vált, mivel nagy arányban járnak ide speciális oktatási igényű diákok. Az 

iskolai teljesítményre vonatkozó adatok több mint öt százalékpontos növekedést mutatnak – 

standardizált tesztekkel mérve – az interaktív csoport bevezetése előtti időszakhoz képest. 

 

Standardizált tesztek eredményei 

2008-2009 2011-2012 

7,8 %-kal magasabb a regionális 

átlagnál 

13 %-kal magasabb a regionális 

átlagnál 

 

A standardizált tesztek eredményeinek javulása (a 2008/2009-es és a 2011/2012-es tanév között). Forrás: 

INCLUD-ED projekt. 

 

A Mare de Déu de Montserrat iskola Terrassa (Spanyolország) külvárosában található. A 

külvárosban jellemzően alacsony iskolázottságú családok laknak, és rendkívül magas a 

munkanélküliség és a szegénység aránya. A diákok nagy része Marokkóból és Latin-Amerikából 

érkezett, néhányuk pedig roma származású. Az iskola a 2001/2002-es tanév óta alkalmaz interaktív 

csoportokat. A 2009 és 2011 közötti adatok szerint az iskola javulást ért el a nyelvi kompetenciák és 

a matematika terén. A nyelvtudás tekintetében a magas szinten teljesítő diákok aránya idővel nőtt, 

                                                 

3 Az alábbiakban bemutatott mennyiségi adatok olyan iskolákra vonatkoznak, amelyek több SEA-t hajtanak végre, 

ezért az interaktív csoportok egyedi hatása nem különíthető el. Minél több a végrehajtott SEA, annál nagyobb 

javulást érnek el az iskolák. 
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míg az alacsony szinten teljesítőké csökkent. A matematikai kompetenciák vonatkozásában is 

ugyanez a tendencia figyelhető meg. 

 

 

Az alapvető nyelvi kompetenciák javulásának százalékos aránya (2009 és 2011 között). Hatodik osztály. Forrás: 

INCLUD-ED projekt. 

 

 

Alapvető matematikai kompetenciák (2009 és 2011 között). Hatodik osztály. Forrás: INCLUD-ED projekt. 

 

A La Paz iskola La Milagrosa városrészben, Albacete (Spanyolország) külvárosában található. A 

városrészt főként nagyon alacsony iskolázottságú, rossz életkörülmények között élő roma családok 

lakják, akik körében magas a munkanélküliség szintje. A tanulói teljesítményre vonatkozó adatok 6 

nyelvi területen 1,1 és 2,3 pont közötti értékkel (5 fölött) javultak. 

 

Nyelvi kompetenciák. Javuló tendenciát mutató területek. Negyedik osztály. Forrás: INCLUD-ED projekt. 
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Emellett a La Paz iskolában az iskolai teljesítmény növekedését a diákok hiányzásának csökkenése 

és a beiratkozott diákok számának növekedése kísérte. A 2006/2007-es tanévben a hiányzások 

mértéke 30 % volt, ami 2007/2008-ban 10 %-ra csökkent, 2008/2009-ben pedig már elenyésző 

volt. A beiratkozott diákok számának csökkenésével jellemezhető tanéveket követően az SEA-k – 

például az interaktív csoport – (2005/2006-os tanévben történő) bevezetése óta nőtt az iskolába 

járó gyermekek száma. 

 

 
 

A beiratkozott diákok számának alakulása Forrás: INCLUD-ED projekt. 

 

Az interaktív csoport hozzájárulása a tanulás javuláshoz együtt jár az együttélés és a szolidaritás 

szintjének javulásával a diákok körében, ami azt mutatja, hogy az iskoláknak nem kell választaniuk 

a tananyag tartalma és az értékek között. Az interaktív csoportban résztvevőktől származó 

idézetek jól példázzák és bemutatják a közösségi részvétel kulcsfontosságú szerepét: 

 

Ha önkéntesekkel és kis osztálytermi csoportokban dolgozunk, többek között az értékekkel is 

foglalkozunk. Arra törekszünk, hogy kapcsolatot létesítsünk egymással, tiszteljük a mellettünk 

ülőket, toleranciát tanuljunk, tudván, hogy ha elsőként fejezzük be a feladatot, azzal még nem 

vagyunk kész. Nem a saját teljesítmény, hanem a csoport teljesítménye számít. Csoportban 

gondolkodunk. (iskolai koordinátor)4 

 

Mielőtt beléptem a terembe, óriási hangzavar volt. Elviselhetetlen volt a ricsaj! Aztán az egyik 

kislány felkiáltott: „Itt van Juan anyukája”, és mindenki leült. [És azt mondtam] „Gyerünk, 

gyerekek, mindenki nyugodjon le, és meglátjátok, mi történik”, és minden gyerek ott ült, és 

csinálta, amit a tanár mondott, és minden jól ment... Ekkor a tanár megkérdezte: „Mikor 

látogat meg bennünket legközelebb, Emilia?” (kisebbséghez tartozó írástudatlan anya)5 

                                                 

4 Elboj, C., & Niemelä, R. (2010). Sub-communities of Mutual Learners in the Classroom: The case of Interactive 
groups. Revista De Psicodidáctica, 15(2), 177–189. o. doi:10.1387/RevPsicodidact.810. 186. o. 
5 Diez, J., Gatt, S., & Racionero, S. (2011). Placing Immigrant and Minority Family and Community Members at the 

School's Centre: the role of community participation. European Journal of Education, 46(2), 184–196. o. doi:10.1111/j.1465-

3435.2011.01474.x. 

Trends in the students' enrolment
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Ezeket a fejlesztéseket további források nélkül érik el, ami azt jelenti, hogy az interaktív csoport 

használata a rendelkezésre álló közösségi erőforrások hatékonyabb kihasználását jelenti. Az alábbi 

ábrán egy iskola adatai láthatók. Az ötéves időszak alatt a beiratkozott diákok száma sokkal 

nagyobb mértékben nőtt, mint a tanárok száma, és ennek következtében több lett az egyes 

tanárokhoz rendelt diákok száma. Ugyanebben az időszakban vezették be a SEA-kat, köztük az 

interaktív csoportot, aminek következtében jelentősen javult a diákok teljesítménye. Az interaktív 

csoport lehetővé tette a meglévő erőforrások hatékonyabb felhasználását: minden ezer euró havi 

kiadásból több diák oktatását lehetett megvalósítani, és az eredményeik is javultak. A tanulmányi 

eredmények az erőforrások hatékonyabb felhasználása miatt, nem pedig az erőforrások 

mennyiségének növekedése miatt javultak. 

 

 

 

Az oktatásra fordított minden havi ezer euróra jutó diákok száma Forrás: INCLUD-ED projekt. 

 

Az interaktív csoportok iskolai bevezetése nem zajlik zökkenőmentesen. A megvalósítás egyik fő 

akadályát egyes tanárok ellenállása jelenti: nem mindenki látja szívesen ugyanis a szülőket vagy az 

iskolán kívüli közösség tagjait az osztálytermekben. Az interaktív csoportot nincs értelme 

megvalósítani, ha a tanár nem teszi meggyőződésből: a tanárok eldönthetik, hogy szeretnének-e 

interaktív csoportban tanítani vagy sem. Az ellenállás leküzdhető, ha a tanárok látják a többi 

osztályban elért eredményeket, ami meggyőzi őket arról, hogy a módszernek az ő osztályukban is 

van helye. 

A pozitív eredmények miatt az interaktív csoportot megvalósító iskolák száma a 90-es évek óta 

jelentősen nőtt. Jelenleg több mint 200 iskola szervez interaktív csoportot Európa-szerte, és több 

mint 300 Latin-Amerikában. Mivel több diák tanulmányi eredményeit és oktatási kilátásait javítja, az 

interaktív csoport ígéretes eszköznek bizonyulhat az EU2020 részeként kitűzött cél – az iskolai 

lemorzsolódási arány 10 % alá csökkentése – megközelítésében. 
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