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Módszer a társas kapcsolatok fejlesztésére 
 
 
  A modern kor és életvitel követelményei közé sorolható: a szocializáció, az erkölcsi és magatartási normák 
kialakítása, kommunikációra, kooperációra, konfliktus-kezelésre, önállóságra, önművelésre, helyzetfelmérésre való 
készség birtoklása. A peda-gógusnak mint nevelőnek figyelembe kell vennie ezeket a szempontokat, és munkája 
során a felsorolt képességeket tudatosan kell fejlesztenie a diákokban.  
  Az egyik elsődleges nevelési feladat az önálló, kölcsönös függősségi viszony-ban lévő személyiségek 
nevelése és a független egyén személyiségének kialakítása, aki nem csupán alkalmazkodni tud, hanem képes dönteni, 
választani, érvelni és véleményt mondani.1 Ezeket a képességeket a csoportmunka segítségével kitűnő módon lehet 
fejleszteni.  
  A csoportmunka módszerének alkalmazására minden egyes diszciplína kereté-ben sor kerülhet. A 
csoportmunka pozitívuma, hogy a nevelési folyamatot tapasztalat-szerzés útján képzeli el, amely feltételezi a 
szituációnkénti társas kapcsolatokat. 
A kiscsoport az, amely erre a legnagyobb lehetőséget nyújtja. A kooperatív kis-csoportos munka az önálló 
munkavégzésre, aktivitásra, problémamegoldásra, együtt-működésre, egymást kiegészítő feladatvégeztetésre, 
bizalomra épül.2  
  Csoportokat létrehozhat a tanár, alakíthatnak a tanulók, ifjak. Történhet me-chanikusan (pl. ülésrend 
szerint), de a csoportösszetétel megbeszélés tárgyát is képez-heti. A csoportalakítás szempontjai többfélék lehetnek: 
a diákok tanulmányi szintje, érdeklődésük, speciális képességeik, a társas kapcsolatrendszerben elfoglalt helyük stb.  
  A pedagógusnak a tanulói kiscsoportok összeállítása érdekében ismernie kell a csoport szociális struktúráját. 
Különösen az ún. peremifjak és a vezetők helyzete, illetve szerepe vet fel pegagógiai-pszichológiai problémákat. A 
„peremifjak” magá-nyosságának feloldásában segíthet a jól irányított csoportoktatás. A csoportvezető magatartása is 
sokféle lehet, s rászorul a pedagógus ellenőrzésére és befolyásolására.3 Mivel a cél az együttműködésre képes 
csoportok összeállítása, a pedagógusnak a csoporttagok kiválasztásakor nem lehet egyetlen kritériuma a tanuló 
teljesítménye. 
A tanulók személyi jellemzői is döntően befolyásolják a csoportmunka sikerét.4 A jó emocionális légkör, az 
elfogadott célok és a jó vezető szükséges feltételei a csoport működésének. 
  A csoportmunka megtervezésekor döntő, hogy alkalmazásának milyen funkciót szánunk. Dönthetünk úgy, 
hogy e szervezési móddal élénkítjük az iskolai élet mindennapjait. Amennyiben ez a cél, úgy gondolnunk kell arra, 
hogy a csoport-feladatok valódi gondolatcserét igényeljenek, a tervezett idő alatt feldolgozhatók legyenek. De 
dönthetünk úgy is, hogy a csoportmunkát differenciálás, az egyéni sajá-tosságokat figyelembe vevő fejlesztés 
érdekében alkalmazzuk. Ebben az esetben a feladatok meghatározásakor fontos szempont, hogy a tanulók valódi 
ismeretében döntsünk a megoldandó feladatokról, hogy azok ne csak az ismeretszerzésre legyenek alkalmasak, 
hanem az adott csoport szintjéhez igazodóan fejlesztőek legyenek.5 
  A jól szervezett csoportmunka mind az egyes tanulókra, mind a csoportra pozitív hatással van. A diákok 
megtanulnak figyelni, hallgatni egymásra, vitatkozni egymással; gyakorlatot szereznek a munkamegosztásban, az 
idővel való gazdálko-dásban; tapasztalatot szereznek az önálló tanulás mások által alkalmazott eljárásairól; 
élményeket szerezhetnek – olykor a tanár segítő beavatkozásának eredményeként – a konfliktusok 
kortárscsoportokban való megoldásának módjairól; a tanulási folyamat-ban új oldalról ismerik meg társaikat, s 
fontos tapasztalatokat szereznek önmagukról.6 A csoportmunka eredményei talán kevésbé látványosak, mint egy 
„akrobatikus” módszerekkel megszervezett frontális tanításé, de hatása hosszan tartó és mély. A köz-vetlen tanítási 
célokon kívül ezzel a módszerrel, a tanulók számára és örömére fejleszthetők azok a személyiségvonások, amelyekre 
a későbbiekben szüksége lesz, mint amilyen az együttműködési képesség, kockázatvállalás.7 
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  Behtyerev összehasonlította a csoportmunka eredményét az egyéni tanulásé-val, és arra a következtetésre 
jutott, hogy a csoportmunka következtében a jó tanulók teljesítménye átlagosan 22%-kal javult, míg a gyengébbeké 
44%-kal. Az adatokból egyértelműen kiderül, hogy a gyengébb tanulók számára különösen nagy fejlődést biztosít a 
csoportmunka alkalmazása.8  
  Immár klasszikus értékű Thorndike kísérlete, amelyben 46 személy felváltva dolgozott egyénileg és 
csoportban. Intellektuális feladatokat kellett megoldaniuk. A csoport teljesítménye mindig jobb volt. A közös munka 
pozitív hatását az oktatás-ban Piaget is elismeri. Szerinte a közösségi munka elősegíti az értelmi fejlődést, a többféle 
módon való gondolkodás termékenyítően hat az osztály gondolkodására.9 Természetesen a csoportteljesítmény 
pontosabb, színvonalasabb, de általában több időt vesz igénybe. Éppen ezért a csoportteljesítmény függ a feladat 
természetétől is. Ha a feladat nem teszi lehetővé a munkamegosztást, a több egyéni javaslat emeli a teljesítményt, de 
meghosszabítja az időt.  
  A csoportmunka a demokrácia tanulóterepe. Éppen ezért a tekintélyelvi ala-pon vezetett osztályban a 
csoportmunka idegen test marad. Az autokrata tanár a csoportok címén ugyanarra a stílusra beállított miniatűr 
csoportokat szervez.10 
  Az együttes munka során szerzett tapasztalatok révén átalakul a csoport társas kapcsolatrendszere, az első 
szakaszban várhatóan felbomlik a régebbi kölcsönös kap-csolatok egy része, majd újrastrukturálódik és sűrűsödik a 
társas mező.11 A munka-megosztás általában előnyökkel jár. A térbeli koordináció erők összeadását jelenti, az időbeli 
előnyök összegzését. Helyes együttműködés esetén többet produkál, mint az egyéniek összege.12 
  A csoportmunka előnyét a következőkben foglalhatnánk össze: 
  1. Statisztikai hatás. Az egyéni eredmények összegződnek. Másrészt a több elemszám valószínűsíti a 
magasabb teljesítményt (pl. a sportban). 
  2. Szociális facilitáció. Pusztán a közösségi helyzet emeli a teljesítményt, a motivációt és az igényszintet. 
  3. A versengés szelleme fokozza a csoport eredményességét. 
  Az egyéni teljesítmény is versengésre serkenthet, de a verseny akkor igazán hatékony, amikor kollektív 
szellemre épül, és a versenyzők segítik egymást, és általa a kollektív eredményt kívánják fokozni. (A pedagógusnak 
figyelnie kell erre, mert a versenyhelyzet negatív személyiségvonások kialakulásához is vezethet.)  
  4. A kollektív munka másik előnye a vitákban mutatkozik meg. Általános ta-pasztalat, hogy a viták segítik a 
nézetek tisztázását. A vitában felszínre kerülnek az ellentmondások, amiket az egyén sokszor nem is vesz észre, ezért 
is jó a hatásuk a logikus gondolkodás fejlesztésére. Ez élénkítőleg hat a közösség és az egyén tevékenységére és aktív 
tanulásra ösztönöz, mozgásba hozza az összes értelmi erőket. Az érzelmi hatások és az élményszerűség is erősítik a 
tanulás hatását és eredményes-ségét. A csoportos tanulásban többféle szempont kerül elő egy-egy kérdés tanulmá-
nyozásánál. A tanulók így hozzászoknak a problémák sokoldalú vizsgálatához, ahhoz, hogy egy kérdést többféle 
viszonylatban lehet nézni. Ez pedig a dialektikus gondol-kodás kifejlődése szempontjából rendkívül értékes.13  
  A csoportmunkának több formája alakult ki. A csoportoktatás legtöbb híve megtartja az osztálykeretet, és 
azon belül hoz létre csoportokat.  
  Domokos Lászlóné – aki magyar vonatkozásban először kísérletezett ezzel a munkamódszerrel – két fajtáját 
ismerteti a csoportmunkának:  

a) az egész osztályra szabott feladat, ahol mindegyik csoport ugyanazt a munkát végzi; 
b) amikor egy témát több részletkérdésre osztanak, és mindegyik csoport egy-egy részletet dolgoz ki.  

  Az első munkaformánál könnyebb a megvitatás, mivel minden csoport ugyan-úgy ismeri a kérdést.  
  A második munkaforma nagyobb elmélyedést biztosít, és a közös beszámoló gazdagabb anyagot nyújt az 
osztály egészének.  

A csoportmunka alkalmazásának lépései a következők:  

– a csoportmunka tartalmi és hangulati előkészítése frontálisan; 

– a csoportfeladatok kiosztása vagy a választás lehetővé tétele vagy a cso-port által önállóan 
meghatározott feladat rögzítése; 

– az együttes munkára rendelkezésre álló idő meghatározása; 

                                                 
8 Behtyrev 6-10 éves gyermekeken végzett megfigyelést. A tanulóknak egy mozdony és hat állat képét mutatták meg. A tanulók 
először egyéni megfigyeléseiket írták le, majd új lapra a vita utáni módosításokat kellett leírniuk. A vita hatására általában 38% 
módosított az eredeti meg-figyelésen.  
9 Kelemen László: i. m. 393–394. o. 
10 Báthory Zoltán: Tanulók, iskolák, különbségek. Budapest, 1997, Okker. 206–207. o. 
11 Falus Iván (szerk.): Didaktika. Budapest, 1998, Nemzeti Tankönyvkiadó. 384–385. o. 
12 Kelemen László: i. m. 395. o. 
13 Uo. 396–397. o. 



– a csoportos tevékenység a pedagógus igényelt vagy kezdeményezett segít-ségével, a csoportokra célzott 
hatásrendszerrel vagy éppen a csoportok közötti konzultációval; 

– a csoportmunka befejezése; 

– a csoportok frontális munkaformában történő beszámolói, kiegészítések, viták közben mindenki 
számára szükséges tartalmak rögzítése (szükség esetén tanári irányítással); 

– az egyes csoportokhoz kapcsolódva a munka szöveges, szóbeli értékelése, a megoldás tartalma, 
színvonala mellett együttműködés jellegére is ki-térve.14 

  A kiscsoportos munka megszervezése és hatékony működtetése nem könnyű a pedagógus számára. Nagy 
kitartás, türelem és sok tanulás szükséges ahhoz, hogy va-laki szakértője legyen, mivel a befektetett munka nem 
azonnal, hanem egy folyamat eredményeként térül meg. A csoportmunka a kollektív munkára alapoz és egy nagyobb 
közösség keretén belül folyik, így tehát a rész és egész viszonya az egység fenn-tartásával működik.  
 A csoportfogalom különböző érvekre támaszkodva többféleképpen értelmez-hető attól függően, hogy 
mihez viszonyítunk. A csoport szervezését tekintve különféle elveket és szempontokat vehetünk figyelembe: nagy 
létszám, minősítés, érdeklődés, munkamegosztás, szimpátia. Bármilyen alapon is történjen a kiválasztás mindegyik 
esetben igen fontos tényező az elfogadottság érzése, amely segíti az intellektuális képességek, az alkotó 
problémamegoldó gondolkodás, kreativitás fejlődését.15 
  Általában a csoport önkéntes megválasztásával heterogén csoportok jönnek létre, ahol a csoportokon belül 
a hallgatók tanulási teljesítménye és képessége külön-bözik, amely lehetőséget ad arra, hogy minden csoportnak és 
általa a csoport tagjainak sikere legyen. A 3-5 fős heterogén összetétel ezért pszichikailag az egyén fejlődése 
szempontjából a legegészségesebb. Az eddigi eredmények azt mutatják, hogy a hete-rogén csoportokban 
fokozottabb az együttműködés.16 
  Érdekes jelenség, hogy a csoportok fejlődése során más lesz a tanár és tanuló viszonya, a gyerekek 
magatartása, tanulási szokásai, szereplés, a csoportok működése, csoportközi viszonyok, valamint az értékrendszer.17 
  A csoport ideális működését csak fokozatosan lehet elérni, időre van szükség, míg a csoport tagjai össze 
tudnak hangolódni.18 
  Így, az első két hónapban sok lehet a konfliktus a csoporttagok között, nem figyelnek egymásra, egymás 
szavába vágnak, a csoporton belüli kohézió gyenge, esetleg egy irányít és igyekszik a problémát megoldani, míg a 
többiek félrevonulnak.19 
A csoport vezetője számára ezek kellemetlen jelenségek lehetnek, de a helyes vezetői beavatkozás mindig abból indul 
ki, hogy nem konfliktusmentes, steril klímára kell törekedni, hanem az optimális feszültségi szint teljesítményfokozó 
és a kommunikáció hatékonyságát javító hatását kell kiaknázni, amely a csoportfejlődés különböző szaka-szaiban 
fontos.  
  Az eredményes konfliktuskezelés20 néhány alapszabályaihoz segíthetnek a következő alapszabályok:  

– a konfliktusban érintettek hálózatának rekonstruálása, 

– a szereplők pozitív motiválása a saját szerep újraértékelésében, 

– a változtatási szándék felkeltése, 

– a kölcsönös elfogadás határainak feltárása, 

– kommunikáció javítása, nyitottság fokozása, 

– optimális feszültségszint fenntartása, 

– kedvező légkör biztosítása, 

– tükörkép felmutatása.21 
  A következő 2-5 hónapban a csoport tagjai már jobban kötődnek egymáshoz és megbeszélik a problémákat. 
Közlékenyebbek egymással szemben és a személyközi viszonyokban kiegyensúlyozottabbak. Kevesebb a feszültség, 

                                                 
14 Falus Iván: i. m. 384. o. 
15 Sallai Éva: Tanulható-e a pedagógus mesterség? Veszprém, 1996, Veszprémi Egyetemi Kiadó. 80–85. o. 
16 Kelemen László: i. m. 401–403. o. A csoportok osztályozásával kapcsolatosan említést tesz: heterogén, homogén, rugalmas 
csoportokról és azoknak sajátosságairól.  
17 Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés. 15–16. o. 
18 Ezzel kapcsolatosan érdemes kiemelni a csoporton belüli egyetértés, összeférhetőség (kom-patibilitás) fontosságát. A jó 
emocionális légkör (szociális klíma), az elfogadott célok és a jó vezető szükséges feltételei a csoport működésének. 
19 Szatmáriné Balogh Mária – Járó Katalin: A csoport megismerése és fejlesztése. Debrecen, 1994. Kossuth Lajos Tudományegyetem. 
35. o. 
20 Gyakorlati útmutatást nyújt a konfliktusok kezelésére a Cor van den Berg. (szerk.): Modul. Konfliktuskezelési modell. Kiadja a 
Gereformeed Hogeschool, amelyet a Kolozsvári Református Tanárképző számára fordítottak le magyarra.  
21 Szakály Dezső: Csoportmunka. Miskolc, 1998, Miskolci Egyetemi Kiadó. 80. o. 



türelmesebbek és meg-értőbbek egymáshoz. Erősödik a csoporton belüli összetartás, bátrabban mondanak 
véleményt egymásról. 
  A harmadik szakasz a stabilizálódás szakasza, amelyet a 5-7-ik hónapban lehet észlelni, amikor igyekeznek a 
szabályokhoz ragaszkodni és azt betartani, minden tag aktívan dolgozik. A jelentkező problémákkal együtt tudnak 
dolgozni és elosztani a feladatokat. A kommunikáció fokozatosan hatékonnyá válik. A bátortalan és gátlásos diák is 
többet szerepel. 22 
  A csoportmunka indítását minden esetben elő kell készíteni. Legfontosabb elvek a csoportmunka 
kialakításában: 
Fokozatosság elvének érvényesítése a társas kapcsolatok fejlesztésében:  

– társas készségek és képességek kialakításában, feladatok tervezésében és tan-tárgyak bevonásában, 
időtartamban; 

– tudatosság a tervezésben.23 
Fokozatosság elvének érvényesítése:  
  A társas együttműködés igen bonyolult és sokféle magatartásformát igényel. Ezeket a magatartásformákat az 
egyetemi hallgatók is elsajátíthatják tudatosítással, tapasztalás alapján, szituációteremtéssel, és különböző 
gyakorlatokkal fejleszthetők. Mivel egy társhoz való alkalmazkodás könnyebb, mint kettő-háromhoz, ezért a társas 
helyzetek első lépcsőfoka a páros kapcsolat kell legyen. 
A csoportmunka lényegének ismertetése: 
  A pedagógusnak első feladata, hogy a módszert ismertesse. Indokolja meg, hogy miért lesz ez a hallgatók 
számára jó és milyen előnyei vannak a csoportos mun-kának. Tudatosítani kell azt, hogy az együttélésnek vannak 
szabályai, amelyeket be kell tartani a zavartalan munka és a jó légkör kialakítása érdekében, amelynek gyakorlására az 
ilyen jellegű tevékenységeken sor kerülhet. 
 A pedagógus, aki a csoportmunka-módszert alkalmazni szeretné, négy alap-vető funkció egyensúlyának 
megteremtésére kell koncentrálnia: 

1. olyan viselkedés, amely a csoporttagok önértéktudatának fenntartására alkalmas; 
2. a csoporttagok közötti kapcsolatok fenntartását és kibővítését szolgáló be-avatkozások; 
3. a csoporttagok célazonosulását és közreműködésük biztosítását célzó beavat-kozások; 
4. a csoport munkamódszerét formáló beavatkozások.24 

  Amint erre már utalás történt, a csoportmunkában a vezetőre hárul a döntő szerep. Ahhoz, hogy a vezető 
tevékenysége minél eredményesebb legyen, szükséges kiemelnünk, hogy nem hagyhatja figyelmen kívül a 
hatékonyságot befolyásoló té-nyezőket.  
A hatékony vezető jellemzői: 

– Megérti és elfogadja, hogy nemcsak vezetője, hanem tagja is a csoportnak. 

– Mindenkivel „fair” módon és következetesen jár el. 

– Hisz abban, hogy a csoport minden tagja jó munkát akar végezni. 

– Abból az alapállásból indul ki, hogy mindenki őszinte, nyitott, és azt csinálják, amit mondanak. 

– Minden csoporttagot egyéniségként kezel, és törődik velük. 

– Bízik abban, hogy az elvégzett munka sikeres lesz. 

– Úgy cselekszik mindig, ahogy azt másoktól is elvárja. 

– Saját maga és társai számára keresi és biztosítja a fejlődési lehetőséget. 

– Nem hagyatkozik a pozícióból származó distanciális előnyökre, hanem segítő-kész. 

– Kimutatja támogatását és közösségvállalási készségét nehéz helyzetekben is.25  
  A vezetőnek mindig fontos feladata a csoportmunka folyamatában a kommu-nikáció fenntartása és 
hatékonyságának javítása. 
A kommunikációt javító módszerek: 

– Reflektálás: segíti az egyén bekapcsolódását a vitába. 

– Tisztázás: kiemeli az elhangzottak lényegi elemeit. 

– Nyitott végű kérdések: segítik a kommunikáció fenntartását, gerjesztik a visz-szacsatoló információkat. 

                                                 
22 Szatmáriné Balogh Mária – Járó Katalin: i. m. 35–37. o. A csoport fejlődésében a következő szakaszokat sorolja fel: I. 
Orientációs szakasz, II. Polarizáció és belharc, II. Konszolidációs fázis, IV. Munka vagy produktív fázis, V. Befejező vagy 
terminális fázis.  
23 Humanisztikus kooperatív tanulásszervezés. 21–22. o. 
24 Szakály Dezső: i. m. 74–75. o. 
25 Uo. 79. o. 



– Az eredmények hangsúlyozása: a gondolatok hasznosítható elemeire kon-centrál. 

– Összefoglalás: figyelemkeltő hatású megszólalás.26 
  A sikeresen működő csoport jellemzőit David W. Johnson és Frank P. Johnson fogalmazták meg 1982-ben. 
A szerzők szerint a hatékonyan működő cso-portra háromféle aktivitás jellemző: 

– megvalósítja céljait, 

– önmagát belülről megerősíti, 

– olyan irányba fejlődik és változik, amely növeli hatékonyságát. 
  Az ilyen csoport tagjai olyan képességekkel rendelkeznek, amelyek segít-ségével: 

– le tudják győzni a csoport megvalósítása előtt álló akadályokat; 

– el tudják fogadni egymás másságát; 

– a konfliktusokat mint feladatokat tudják megoldani, fenntartva a magas színvonalú kommunikációt 
egymással; 

– le tudják küzdeni a csoportfejlődést gátló tényezőket.27 
  A csoportmunkának, a már említett előnyei ellenére, van egy hátránya, amely a tanári vezetés nem elég 
intenzív voltából fakadhat: a csoporton belül nincs mindig biz-tosítva a tanulás megfelelő színvonala. Ezt főképp a 
csoportok beszámolójánál lehet érzékelni. Az osztály ezekből a beszámolókból nem mindig kap olyan teljes és szín-
vonalas ismeretrendszert, mint a tanári vezetéssel folyó frontális osztálymunkában.  
  Amikor a pedagógusban felvetődik annak a kérdése, hogy milyen legyen az egyéni, a csoport- és az 
osztályoktatásnak az aránya, és mi legyen a különböző oktatási formákban a pedagógus szerepe, a következő 
alapvető pedagógiai igazságokat kell fon-tolóra vegye: 

– A tanár szakszerű és céltudatos vezetése szükséges a színvonalas, rendszeres tanuláshoz. 

– Az oktatásban biztosítani kell a tanulók önálló feladatmegoldását. 

– A csoportmunkának kétségtelen előnyei vannak az egyéni tanulással szemben. 

– Az osztályoktatásnak is vannak előnyei. 

– Az egyéni képességek, tanulási tempók és módszerek különbözőek. 
  Az egyéni, csoport- és osztályoktatás helyes összekapcsolása a felsorolt elvek alapján történhet. Tény 
azonban, hogy a sikeres csoport tagjaiból megújulni képes, ru-galmasan alkalmazkodó, az emberi kapcsolatok 
kezelésére alkalmas egyének kerülnek ki, akik társaikkal együtt tudnak működni egy feladat megoldásán. 

 

                                                 
26 Uo. 80. o. 
27 Szatmáriné Balogh Mária – Járó Katalin: i. m. 39. o. 
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