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Hogyan alakítsunk ki párokat 
és egyéb csoportokat?

• Alsósoknál nehezebben megvalósítható, míg a felsősöknél könnyebben.

• Csökken a tanár terhelése, miután csak néhány csoportot kell irányítani.

• Legkisebb csoport egy pár, de 4-5 fős csoportok is jól tudnak működni.
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A csoport pedagógiai előnyei

1.  Együttműködés gyakorlása

• A csoport tagjai jó kommunikációban lesznek egymással, 
ha alaposan megosztják egymás között az ismereteket és 
ha mindenki elvégzi a feladat rá eső részét.

• Azok is bekerülnek a kommunikációba, akik egyébként az 
iskolai oktatásban inkább visszahúzódnak a közösségtől.



A csoport pedagógiai előnyei

2.  Egy új motiváció

• Az emberek egy része annyira el van foglalva magával, hogy 
alig ismeri a közösségi célok örömét. 

• A csoportmunkában a diák egyénileg nem versenyez másokkal. 
Ha a feladat olyan, akkor a csoportok versenyezhetnek 
egymással, ami egy sokak által csak ritkán megélt motivációt 
hoz létre, amit csoport-motivációnak nevezünk. 



A csoport pedagógiai előnyei

3.  Felelősség

• Egy tanárnak néhány gyerek szívesen mond kibúvókat arra, hogy 
miért nem készített el valamit, addig a többi diák előtt nem 
szívesen „égeti” le magát azzal, hogy cserben hagyja őket.

• A csoportban a diákok kénytelenek felelősséget vállalni 
egymásért is, mert ha egy valaki nem végzi el a dolgát, akkor a 
többiek is hátrányt szenvedhetnek. Így egymást is halandók 
motiválni, hogy elkészüljön a közös „mű”.



A csoport pedagógiai előnyei

4.  Személyes képességek kiemelése

• A csoportnak kiadott feladat olyan elvégzett részfeladatok 
összeillesztésével készül el, amiben minden diák a hozzá 
leginkább igazodót választhatja ki.

• Az egyik legfontosabb előny azonban az, hogy aki eddig 
nem tartotta magát sokra és visszahúzódó volt, annak is jut 
szerep és siker.



A csoport pedagógiai előnyei

5.  Csoport vagy csapat?

Léteznek olyan diákok, akik ha meghallják, hogy egy 
csoportban kell dolgozni, akkor úgy érzik, hogy vége a 
függetlenségüknek. Ezen azzal segíthetsz, hogy nem csoport, 
hanem csapat-munkának vagy ami még jobb, csapat-
feladatnak nevezed, mert a csapat sportok miatt az így 
elnevezett kategóriában könnyebben tudnak gondolkodni és 
működni.
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A csoportmunka előnyei 
a tanár számára

1. A csoportmunka csökkenti a tanár terhelését

A tanár kiadhat egy nagyobb lélegzetű feladatot akár öt 
diáknak is, miközben elvárhatja, hogy alapvetően a csoport 
kapcsolattartójával folytasson kommunikációt a haladásról. Ez 
időt spórol meg a pedagógus számára.



A csoportmunka előnyei 
a tanár számára

2. Könnyebb lesz az osztályzás

Bár sok tanárt zavarhat az, hogy a csoport összes tagja 
ugyanazt az osztályzatot kapja egy ilyen szisztémában az 
adott feladatra. A gyerekeknek azonban motiváló lesz.



A csoportmunka előnyei 
a tanár számára

3. Jobb kommunikáció, kevesebb agresszió

Amikor egy osztály tagjai között jobb a kommunikáció, akkor 
visszatérve a normál, iskolán belüli oktatásra, valószínűleg 
kevesebb lesz az osztályon belüli agresszív viselkedés, mert 
képesebbek lesznek szóban megoldani problémákat, vitákat.



A csoportmunka előnyei 
a tanár számára

4. Frissesség és több aktivitás az órákon

A csoportok között kialakult versenyszellem frissességet és 
több aktivitás hoz az órákba.



Tippek a csoportok 
kialakításához



Tippek a csoportok alakításához

1. Időnként új csoportokat alakíthatunk

A csoportos munka egy lehetősége, hogy időnként új 
csoportokat alakítunk. Ez még inkább javítja az osztályon 
belüli mobilitást és frissességet. Az állandó csoportok hosszan 
fenntartva létrehozhatnak egy újfajta „kasztrendszert” 
(legsikeresebb csoport), ezért vagy minden feladatra úgy 
csoportokat hozzunk létre vagy időnként alakítsunk új 
csoportokat.



Tippek a csoportok alakításához

2. A csoport mérete

A csoport méretét, azt hogy hány fő van benne, azt a feladat 
összetettsége is meghatározza, ezért sem indokolt állandó 
csoportokat fenntartani.



Tippek a csoportok alakításához

3. Te nevezd meg a kapcsolattartásra kijelölt diákokat

Te nevezd meg a csoport veled való kapcsolattartásra kijelölt 
diákját. Így minden csoportban lesz olyan személy, amely 
képes összetartani, szervezni a csoportot. 

Ne hozz létre csoportokat úgy, hogy te csak a kapcsolat-
tartókat nevezed meg, és velük választatod ki saját csoportjuk 
többi tagját. Lehangoló lesz azok számára, akiket csak a 
legutolsó körben választanak be.



Tippek a csoportok alakításához

4. Asszimetrikus párok

Állíts párba egy jobban felkészült diákot egy kevésbé jóval. Az egyik 
korrepetálja a másikat, amiért akár kis jegyet is kaphat, vagy alsósoknál 
piros pontot, ami majd beváltható jeggyé. Ha az, akit korrepetáltak 
beszámol arról, hogy mit tud jobban, akkor kaphat érte ő is jegyet, de az 
együttes munkáért együtt mindenképpen kaphatnak pontokat, jegyeket. 

Minél több módon jutalmazunk valós teljesítményt, annál ösztönzőbb lesz 
a rendszer. Az a gyerek, aki így felzárkózik, egy idő után már a pluszpontok 
nélkül is tudni akar majd.



Tippek a csoportok alakításához

5. Diákórák

Tedd tanárrá a diákodat! 
Kiadhatsz valakinek egy következő órai anyagrészt vagy egy 
csoportnak egy teljes órai anyagot, amit ők felosztanak 
egymás között és együtt megtartanak egy online órát. 
Ez erősíti az önállóságot és a felelősségtudatot, és további 
lehetőség osztályzatok szerzésére.



Osztályzások 
a távoktatásban



Osztályozás a távoktatásban

Pedagógusok főbb problémái voltak az osztályzásban:

• „A tanulók összedolgoztak a dolgozat írásakor.”
• „Szülők írták meg a dolgozatot.”
• „Ha a gyerek nem vett részt az órán vagy a dolgozatíráson, 

akkor nehéz volt pótoltatni vele.”
• „Nem egységes módon érkeztek be a tanulók elvégzett 

feladatai.”



Osztályozás a távoktatásban

Pedagógusok főbb problémái voltak az osztályzásban - folytatás:

• „A gyereknek sok ideje volt a feladatok elvégzésére.”
• „Az osztályozás és az osztályzatok követése még több 

adminisztrációt igényelt, mint eddig.”
• „Időigényes volt a javítás.”



Osztályozás a távoktatásban

Egy pedagógus így összegezte ezt egy felmérésben:

„Ez a tanév alkalmatlan volt arra, 
hogy reálisan értékeljük a gyerekeket.”



Osztályozás a távoktatásban

Magyarországon és még sok helyen a világban, az iskolák 
számos szintjén kötelező osztályzatokat adni. 

Ez akkor is így van, ha nem egyformán szeretünk osztályzatokkal 
foglalkozni, illetve nem egyformán látjuk azt, hogy mennyire 
helyes vagy helytelen a gyerekek osztályzatokkal való 
értékelése.



Osztályozás a távoktatásban

Mi tanárok különböző módon állunk az osztályozáshoz, van aki:

• Osztályoz, mert kell, de örülne, ha mindenkit magához képest 
lehetne osztályozni.

• Osztályoz, de nála senki sem bukik meg.
• Osztályoz, mert muszáj.
• Osztályoz, mert fontosnak tartja az osztályzatokat.
• ...



Osztályozás a távoktatásban

Osztályzás nehézségei az online oktatásban

• A gyerekeknek is megnövekedett terhelése van ilyenkor, 
mégpedig szinte minden tantárgyból.

• Még a szülőknek is nagyobb terhelése van legtöbbször.
• A szülő vajon mennyire kompetens abban, amit a diáknak kell 

tanulnia, amiben őt segítenie kellene.
• Eszközhiányok diákoknál.



Osztályozás a távoktatásban

Összedől-e a világ attól, ha valaki az online oktatásban 
„érdemtelenül” jobb jegyeket kapott?

Ez előfordulhat akár azért:
• mert összedolgoztak a diákok, 
• mert a szülő besegített neki, vagy azért 
• mert sok ideje volt válaszok után kutatni az interneten...



Osztályozás a távoktatásban

Osztályzás ideális menete 9 lépésben, ha minden technikai 
eszköz rendelkezésre állna:

1. Kiadunk például egy dolgozatot
2. A diákok értesülnek róla a megállapodott kommunikációs 

felületen
3. A diák saját eszközén otthon beírja vagy kiválasztja a 

válaszokat



Osztályozás a távoktatásban

Osztályzás ideális menete 9 lépésben, ha minden technikai 
eszköz rendelkezésre állna:

4. Mi kiértékeljük a válaszokat (vagy automata kiértékeli).
5. A válaszok összegződnek és jeggyé alakulnak.
6. A jegyek automatikusan bekerülnek a „Krétába” vagy „e-

naplóba”.
7. Közben megtekinthetünk egy listát azokról, akik nem 

töltötték ki.



Osztályozás a távoktatásban

Osztályzás ideális menete 9 lépésben, ha minden technikai 
eszköz rendelkezésre állna:

8. Közben látjuk az összes osztály összes dolgozatát és más 
feleltetési módszereket, hogy hol tartanak azok.

9. A szoftver emlékeztetőt küld azoknak, akik nem töltötték ki.



Osztályozás a távoktatásban

Értékelési rendszer kialakítása függetlenül a technikai 
lehetőségektől:

• Csoportfeladatra osztályzás
Adj ki feladatot diákok egy csoportjának. A csoport tagjai 
ugyanazt az osztályzatot kapják, de megkérdezheted őket, 
hogy szerintük ki volt a legnagyobb érdem a 
csoportmunkáért közülük, s annak adhatsz még valami pluszt. 
Így kevés kontrollal több jegyet adhatsz.



Osztályozás a távoktatásban

Értékelési rendszer kialakítása függetlenül a technikai 
lehetőségektől:

• Kis osztályzatok
Adj úgynevezett „kis jegyeket” jó hozzászólásokért, beadott 
feladatokért, azért ha valaki segített diáktársának megtanulni 
valamit. A „kis jegyeket” azután néha vond össze rendes 
osztályzattá.



Osztályozás a távoktatásban

Értékelési rendszer kialakítása függetlenül a technikai 
lehetőségektől:

• Teszt
Bejelentheted előre, hogy online tesztet íratsz. Meglehet, 
hogy pár diák így összedolgozik, de készülni fognak rá. A teszt 
közben egy veled nem megosztott csatornán beszélni fognak 
a válaszokról, de még így is tanulnak.



Osztályozás a távoktatásban

Értékelési rendszer kialakítása függetlenül a technikai 
lehetőségektől:

• Felelés Zoom-on vagy Google Meeten vagy máson keresztül
Időigényes, jó szervezést igényel, viszont látszik a gyerek 
tudása és látszik az is, ha lemaradt. Előre megmondhatod, 
hogy mikor ki felel, kifejezetten jó, ha emiatt, de felkészül rá. 
Akár 5 diákod is kaphat osztályzatot egy alkalommal, egy 
órán.



Osztályozás a távoktatásban

Értékelési rendszer kialakítása függetlenül a technikai 
lehetőségektől:

• Különórák
Ha belefér az időbe, akkor tartható mondjuk kéthetente egy 
olyan óra, amin nem kötelező részt venni, de ami két célt is 
szolgálhat. Az egyik az, hogy szorgalmi feladatot végezhetnek 
jegyekért, a másik célja pedig kiscsoportos korrepetálás azok 
számára, akik lemaradtak. Így több figyelem jut azokra, 
akiknek nehezebben megy.



Kívánunk sok sikert 
és egy gondtalan 

tanévkezdést!

Ezek a diák kísérték Stadler Veronika előadását a 2020. évi Online Oktatás 
Pedagógus Konferencián a Virágozz és Prosperálj Alapítvány szervezésében.

https://www.viragozzesprosperalj.hu/
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