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A kooperatív csoportok kialakítása

dr. Lénárd Sándor

„A múlt órán heterogén csoportokat alakítottam ki, és meglepve tapasztal-
tam, hogy a matematikában a jobbak növelik a lassabban haladók bizton-
ságérzetét, és a munkájuk is eredményesebb lett.”

Számtalan formája lehet a csoportok kialakításának, mely minden eset-
ben függhet az elérendő céltól, a csoportok állandóságától vagy összeté-
telétől. A kooperatív tanulásszervezés esetében a két gyakrabban hasz-
nált csoportszervezési módot érdemes kiemelni Spencer Kagan nyomán. 
(Kagan, 2001)
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1. Véletlenszerű csoportok

Vannak olyan helyzetek, 
amikor a fejlesztési cél 
megengedi, sőt kifejezet-
ten indokolja, hogy a cso-
portalakítás a pedagógus 
irányításától teljesen füg-
getlenül, spontán módon 
szerveződjön (például is-
merkedés, kommunikáció-
fejlesztés, problémameg-
oldás). Kialakítható:

szerencse alapon •  (sorsolással, mozaikképekkel, fogalompárokkal)
előnye: új kapcsolatok alakulhatnak ki, változatos, szórakoztató, –
hátránya: kialakulhat olyan csoport, ahol senki nem érti a feladatot. –

rokonszenv alapon •  (a csoportok baráti kapcsolataik mentén alakulnak)
előnye: a diákok általában motiváltak erre, és a barátok együttmű- –
ködése új energiákat hozhat a tanulásba,
hátránya: megerősítheti az osztályon belüli klikkeket, a hierarchikus  –
viszonyt.

Alább ismertetünk néhány konkrét módszert a véletlenszerű csoport-
alakításra.

Kettős kör

Az első lépésben a diákok két koncentrikus körben állnak úgy, hogy 
a külső és belső körben állók szembefordulnak egymással, majd az 
utasításra egy negyed fordulatot tesznek jobbra.

Érdekes interjúk:  • Sétáljanak körbe a diákok (a két kör egymás-
nak ellentétes irányban), és egy adott pillanatban párt alkotva 
a legközelebb állóval, készítsenek interjút egymással, például: 
„Hobbi”, „Kedvenc étel”, „Ideális tulajdonságom” témákban.
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Párok párja: •  Egy általunk kiválasztott pár és a mellettük álló leg-
közelebbi pár csoportot alkotva üljön le. A most helyet foglaló 
két pár mindkét oldalán álló pár jöjjön előre, találkozzanak, és ül-
jenek le. Minden megmaradt pár sorban tegye ugyanezt addig, 
amíg a kör el nem fogy.

Forgószínpad: •  A kialakult négyfős csoportokban minden diák 
mutassa be azt a partnerét, akivel korábban interjút készített.

Embermozaik

Ez a módszer a puzzle logikájára épül:

Kérjük meg a diákokat, hogy tépjenek négyfelé egy képeslapot. •

A diákok járjanak körbe a teremben, és cseréljék el a darabokat.  •
Akik még nem cseréltek, tartsák kezüket felemelve, hogy látszód-
jon, kivel lehet cserélni.

A diákok oldják meg a rejtvényt úgy, hogy azokkal alkossanak  •
egy csoportot, akiknél ugyanannak a képnek a darabjai vannak. 
Így új csoportok keletkeznek.

Szerepkártya

Válasszunk ki négy fontos szerepet, és készítsük el annyi színben, 
ahány csoportot szeretnénk kialakítani, majd véletlenszerűen osz-
szuk ki őket. A diákok sétáljanak összevissza a teremben, mindegyi-
kük egy szerepkártyával a kezében. Meghatározott jelre, egy adott 
pillanatban álljanak meg ott, ahol vannak, és kezdjenek társalogni a 
hozzájuk legközelebb állóval. Ezt ismételjék meg néhányszor, majd 
a diákok alkossanak párt azzal a diákkal, akinek ugyanolyan színű 
szerepkártyája van. A párok keressék meg az azonos színű párt. Így 
olyan négyes csoportok jöttek létre, melyekben már mindenkinek 
megvan a szerepe.
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2. Heterogén csoportok

A kooperativitás szemlélete (együtt-
működés, kölcsönös segítség, egy-
mástól tanulás) főként a vegyes 
csoportokban tud hatékonyan meg-
valósulni. Az a szerencsés, ha egy-
egy ilyen kis csoportban a diákok 
több szempontból is különböznek 
egymástól: nem, etnikai hovatarto-
zás és az adott tantárgyi területen 
nyújtott teljesítményük alapján. Ez 
egyrészt lehetőséget kínál arra, hogy 
a jobb teljesítményű diák segítse a 
gyengébbet, másrészt toleranciára, 
egymás elfogadására nevel. A hete-
rogén csoportok kialakítását a tanár 
irányítja. Ha a pedagógus előre át-
gondoltan és tudatosan állítja össze a csoportokat, akkor olyan tanulási 
környezetet alakíthat ki, amely egyaránt kedvező a tanulási teljesítmény, 
a szociális kompetenciák fejlesztése és az eltervezett nevelési célok szem-
pontjából. 

előnye: a csoporttagok megfelelő segítséget tudnak nyújtani egymás- •
nak, és érdemi kapcsolat tud kialakulni az egyébként egymással kevés-
sé kommunikáló diákok között,

hátránya: a csoport kialakítása és eredményes működése hosszabb  •
időt vesz igénybe, és ami nem működik jól, az könnyen állandósul a 
csoporton belül.
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Alább ismertetünk néhány konkrét módszert a heterogén csoportala-
kításra.

A tanulmányi teljesítmény alapján – csak a tanár dönt

Készítsünk egy olyan számozott listát, amely a vizsgált területen  •
a legjobb teljesítményt nyújtókkal kezdődik, és a leggyengébb 
teljesítményűekkel fejeződik be. Elkészítéséhez használjuk a fel-
méréseket, az osztályzatokat, tapasztalatunkat.

Válasszuk ki a legjobb, a leggyengébb és a két közepes teljesít- •
ményt nyújtó diákot. Alkossák ők az első csoportot. (Kivéve, ha 
azonos neműek, azonos etnikai csoporthoz tartoznak, ellensé-
gek vagy közeli barátok.) Ha változtatnunk kell, akkor a lista köze-
péről mozdítsunk fel vagy le egy gyereket.
A többi csoport kiválasztásához ismételjük meg az előző mód- •
szert a maradék listával. A kimaradó diákokból hármas vagy ötös 
csoportot kell létrehozni.

Párok párja – a tanár csak részben dönt

A diákokat egy adott területen nyújtott teljesítményük alapján  •
négy csoportra osztjuk:

nagyon jól teljesítő, –
jól teljesítő, –
átlagosan teljesítő, –
gyengén teljesítő. –

A négy csoport a terem egy-egy oldalán helyezkedik el (a nagyon  •
jók szemben a gyengén teljesítőkkel, a jók szemben az átlagosan 
teljesítőkkel).

Az egymással szemben lévő diákok alakítanak párokat (nagyon  •
jó–gyenge, jó–átlagos), majd e párok választanak maguknak 
párt a másik csoportból. Így az adott területen eddig nyújtott tel-
jesítmények szerinti, vegyes csoportok alakulnak ki.
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Témacsoportok – csak a diákok döntenek

A hajlított véleményvonal nevű csoportképzési módszerrel előidéz-
hetjük eltérő vélemények megjelenését, élénk viták kialakulását.

A véleményvonal kialakítása: •  A diákok felsorakoznak egy vo-
nalban az adott témáról vallott véleményük alapján, az egyetér-
tőtől a tagadóig. Ezután beszéljék meg, indokolják választásukat 
a mellettük állóval.

A véleményvonal meghajlítása: •  Hajlítsák be a sort úgy, hogy 
egy teljesen egyetértő álljon szembe egy teljesen tagadóval, így 
az ellentétes véleményeket képviselőktől fokozatosan az egy-
máshoz közeledő képviselőkig állnak egymással szemben.

Páros séta: •  Az a pár, amelyik a leginkább és legkevésbé egyet-
értő diákokból áll, sétáljon hátra, és álljon a hajlított sor végében 
ahhoz a két gyerekhez, akik a vonal másik végén voltak. Ők azok, 
akiknek nem volt határozott véleménye.

Csoportalakítás: •  Ez a négy diák leül egy csoportba. A megmaradt 
párok a vonal mindkét oldaláról csatlakoznak egymáshoz, négyes, 
vegyes csoportokat alkotva.


