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A Komplex Instrukciós Program olyan heterogén tanulói összetételt feltételező oktatási
eljárás, amely eredményesen alkalmazható minden tanuló iskolai sikerességének
megalapozásához. A speciális kooperatív ismeretelsajátítási Program jellemzője, hogy
alkalmazása során a nevelés és oktatás kognitív, morális és affektív komponenseit
egyformán fontosnak tartja, vagyis a tudományos-intellektuális, társadalmi-állampolgári és
a személyiségfejlesztésre irányuló célok közül egyiket sem helyezi előbbre a többinél. A
módszer komplexitása a tanulók személyiségének fejlesztéséhez szükséges
tevékenységek együttes alkalmazását jelenti.
A Komplex Instrukciós Program alkalmazása egyrészt segíti a hátrányos helyzetű,
tanulásban lemaradt tanulók felzárkóztatását, másrészt a csoportfoglalkozások alatt a
heterogén összetételű osztályokban a speciális instrukciós eljárás alkalmazásán keresztül
lehetőség nyílik a tanulóknak az együttműködési szabályokra történő felkészítésére, a
felszín alatt megbúvó tehetségek kibontakoztatására a sokféle, eltérő képességet
megmozgató tananyag alkalmazásán keresztül. A feladatok alkalmat adnak a tanulóknak,
hogy eltérő képességeikkel vagy eltérő problémamegoldó stratégiájukkal hozzájáruljanak
a sikeres probléma-megoldáshoz, amely lehetőségek továbbfejlesztik a tanulók
erősségeit, miközben újakra is szert tesznek. A feladatok összetettsége teret ad minden
tanulónak a feladatokhoz való hozzáféréshez és intellektuális kompetenciájának
felvillantására, amelyen keresztül a különböző szociális háttérrel, tudással rendelkező
gyerekeknek is alkalma nyílik a feladatok sikeres véghezvitelére, a csoportmunka
megoldására.
A speciális munkaszervezés lehetőséget ad a pedagógusnak arra, hogy a feladatok
megfelelő végrehajtása érdekében megtanítsa a gyerekeket a csoporton belüli
együttműködési szabályokra, a meghatározott szerepek elsajátítására, mivel a tanárnak
az óra során alkalma nyílik a csoport egésze és a csoporttagok egyedi munkájának
követésére. Ebben a speciális csoportmunka-szervezésben a tanár célja az, hogy minden
diáknak megadja a lehetőséget a munkában való egyenrangú munkavégzésre és
tudatosítsa, hogy mindenkinek van olyan képessége, amely alkalmassá teszi a feladatok
megoldásában való sikeres közreműködésre. Ahhoz, hogy minden tanuló számára
biztosított legyen a tanulásban történő előrehaladás, a tanárnak meg kell tanulnia a diákok
között meglévő különbségek kezelését.
A módszer egyik fontos célja a tanár szakmai hozzáértésének fejlesztése a
csoportmunka-szervezés során. Míg a hagyományos csoportmunka során a tanár
hajlamos a direkt beavatkozásra, irányításra, addig ennél az oktatási módszernél a
beavatkozás szükségtelen. A tanulók csak végső esetben fordulnak segítségért a
tanárhoz, hisz a betartandó normák alapján lehetőségük nyílik a feladatok egymás közötti
megbeszélésére. A csoportban a tanulók különböző szerepeket töltenek be, van olyan
felelős, akinek az a faladata, hogy segítséget kérjen a tanártól, és e tanuló magyarázata
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segítségével jusson a csoport előbbre a feladat megoldásában, miközben nyelvi
kifejezőkészségük a kommunikációs készségük javul.
Flanders szerint a közvetett irányítás a pedagógus tevékenységének az a fajtája, amely
teret ad a tanulói önállóságnak az oktatási folyamatban, és amely mellett a tanulónak
lehetősége adódik döntések hozatalára, mialatt személyisége az oktatási folyamat
meghatározó tényezőjévé válik, és alkalmassá válik önállóan tervezni, szervezni tanulási
tevékenységét.
A módszer alkalmazása közben a program alapelveinek betartására fokozottan ügyelni
kell. A módszer elvei között szerepel a differenciált, nem rutinszerű feladatok alkalmazása,
amely minden esetben nyitott végű, több megoldást kínáló, sokféle, eltérő képességek
mozgósítására alkalmas feladatot jelent. A felelősség megosztásának elve magában
foglalja az egyén felelősségét a saját és a csoport teljesítményéért és a csoport
felelősségét az egyén teljesítményéért. A csoportfeladat igényli az egymásrautaltság
kialakítását és a csoporttagok kölcsönös támogatását, mert amennyiben egy tanuló
önállóan is képes lenne a feladat önálló elvégzésére, elvesztené ösztönző szerepét a
csoportmunkára. Abban az esetben, ha a feladat sokrétű, színes, nyitott végű, sokféle
képességet mozgósít, ha az idő korlátozott, ha a tanár a csoportmunka fontosságát meg
tudja teremteni, a feladat sikeres végrehajtása biztosított.
A Programban a tanulók munkájának ellenőrzése a szabályokon és a szerepeken
keresztül történik. Allport úgy fogalmaz, hogy a szerep a szociális életben való részvétel
egyik strukturált formája, azaz mindaz, amit egy csoportpozíciót elfoglaló tanulótól
elvárunk. A munkában minden tanulónak meghatározott szerep jut (kérdez, előad,
beszerzi az anyagot, elsimítja a konfliktusokat stb.), amely szerepek az egymást követő
csoportmunkák során cserélődnek, rotálódnak, és ez a forgás elősegíti a csoporttagok
közötti együttműködést, a mások iránti tisztelet kialakulását, a szerepek elsajátítását és a
képességek sokoldalú fejlesztését. A szerep mindig a feladat típusától és a csoport
létszámától függ (az ideális csoportlétszám 3-5 fő). A szerepeket a csoport tagjainak el kell
fogadniuk, betöltésük közben ki kell alakítani azokat a készségeket, amelyek alkalmassá
teszik őket a szerep fenntartására. A pozíciót betöltő személynek szerepe teljesítése
közben gyakorolnia kell azokat a jogait, amelyek alapján bizonyos viselkedéseket elvárhat
a csoport tagjaitól. A csoport teljesítménye pedig attól függ, hogy a csoport tagjai
egyetértenek-e azokkal a szabályokkal, amelyek megszabják, hogy mit várhatnak el
egymástól. Az együttműködési normák és szerepek fontos feladata egy olyan helyzet
létrehozása, amelyben a diákok megértik a velük szemben támasztott elvárásokat, és
képesek tanári felügyelet nélkül is dolgozni.
A Magyarországon használatos, csoportmunkán alapuló módszerek és a Komplex
Instrukciós Program – hasonlóságuk ellenére – abban különböznek, hogy az órai munka
során ez utóbbiban kizárólag a csoportmunka eredményeit felhasználva nyílik lehetőség
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az egyéni feladatok megoldására. Az órai munka során fontos a tanári utasítás,
beavatkozás visszaszorítása, a gyerekek önálló, a kiosztott tanulói szerepeknek megfelelő
munkavégzésének erősítése, a szerepek óráról órára történő rotációja, amely rotáció a
különböző helyzetekben való megfelelést, az eltérő képességek kibontakoztatását
biztosítja. A Program által javasolt, érdekes, több megoldást kínáló, sok önálló munkát
igénylő feladatok innovatív probléma-megoldást, alkotó gondolkodást, leleményességet,
esetleg művészi (zene, dráma, tánc, rajz, stb.) képességet igényelnek. Ezek a feladatok
eszközök (szótárak, lexikonok, televízió, videó, fotó, diagram, táblázat stb.), de nem
speciális eszközök, széles skáláját igénylik. A feladatok többféle megoldást kínálnak,
nyitott végűek, amelyek elősegítik a gyerekek egymás közötti interakcióját, és egy
központi téma köré csoportosulnak. A cél a feladatok összeállításánál a gondolkodás
fejlesztése, egy téma több oldalról történő megközelítése, megértése, feldolgozása, a
közös munka végzése.
A tanár állandóan erősíti a csoport tagjaiban azt a tudatot, hogy mind az egyén, mind a
csoport, képes a feladat sikeres véghezvitelére, és arra, hogy a feladatok megoldásához
történő egyéni hozzájárulás a csoport sikerének záloga. Csak akkor szól bele a munkába,
ha az elkerülhetetlen, viszont gyakran ösztönzi a tanulókat gondolkodásra és
együttműködésre. A tanulók között kialakult különbségeket azzal próbálja meg kezelni,
hogy olyan feladatokat választ, amelyek lehetővé teszik a csoporttagok egyenrangú
szerepvállalását a munkában, amely munkáról két csatornán érkezik visszajelzés: a
csoportfeladatok és az egyéni feladatok útján.
A tanár munkája során szakít a rutin-döntéshozatallal, reagálása attól függ, hogy a
csoport milyen úton hajtja végre a feladatot és a tanulók között lévő teljesítménybeli
különbség milyen jellegű beavatkozást igényel. A feladatok jellege megkívánja, hogy új és
differenciált feladatokat és módszereket alkalmazzon, ezzel késztetve absztrakt
gondolkodásra a tanulókat.
Nézzük meg, hogy miért igényel több felkészülést egy ilyen tanítási órának az
összeállítása! Ha egy osztályon belül öt csoport tevékenykedik csoportonként 3-5 fővel,
akkor ez azt jelenti, hogy az órai munka öt eltérő csoportmunkán alapul és mindegyik
tanuló a csoportmunkára támaszkodó egyéni feladatot kap saját képességeinek
megfelelően. Az egyéni feladatot pedig minden esetben úgy kell meghatározni, hogy a
diáknak szüksége legyen a csoportfeladat eredményére, vagyis máris jelentkezik annak
igénye, hogy a közös csoportfeladat elvégzése megfelelő színvonalú legyen az egyéni
továbbhaladás érdekében.
A Programban a csoporttevékenység az osztálytermi munka magja, de nem
kizárólagosan, a csoporttevékenység igazodik a tananyaghoz. Alkalmazására lehetőség
van többek között egy anyagrész összefoglalásánál, egy új tananyagrész előkészítésénél,
de új ismeret szerzésére és feldolgozására is alkalmat adhat. Ezt a csoportmunkát az
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amerikai iskolákban a tanítási órák körülbelül egyötödében alkalmazzák. Ez a gyakoriság
lehetővé teszi, hogy a csoporttagok kellőképpen meggyőződjenek az általuk elsajátított
viselkedés helyességéről vagy helytelenségéről, valamint alkalmuk adódik képet formálni
arról, hogy a szerepük teljesítésének értelmezése egybevág-e a többiek elvárásaival.
Az általános iskola elsődleges feladatai az alapkészségek kifejlesztése, a tanulási
képességek, a fantázia fejlesztése, a tanulás megszerettetése, az önálló gondolkodásra
és kreativitásra nevelés, a gyerek jellemének formálása, a praktikus ismeretek átadása. A
Komplex Instrukciós Program ezeket a célkitűzéseket megvalósító nevelési-oktatási
eljárás.

Kelt: Balmazújváros, 2014. december 7.
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