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Absztrakt 

EGYÜTTMŰKÖDÉS VS. VERSENY. 

A SAJÁTOS NEVELÉSI IGÉNYŰ GYERMEKEK INKLÚZIÓJÁNAK MEGKÖZELÍTÉSEI 

 

A diákok között a tanulási feladat megoldása általában verseny vagy együttműködés alapú 

interakcióban történik. Mindkét típusú interakciónak, a versenynek és az együttműködésnek 

egyaránt, különböző hatása van a diákok közös attitűdjére, a bevonódás mélységére és iskolai 

feladata bemutatásában való részvételmértékére, valamint az egyéni iskolai teljesítményre. A 

sajátos nevelési igényű gyermekek iskolai inklúziójának sikere magába foglalja a folyamatban 

részt vevő összes faktor közötti együttműködést. A gyógypedagógia része a román oktatási 

rendszernek és támogatja a sajátos nevelési igényű tanulók nevelési programjait, melyek a 

tanulók harmonikus fejlődéséhez illeszkednek. Kutatásunkat kérdőív alkalmazásával kezdtük, 

melyet Bihar megyei pedagógusok töltöttek ki. Egy korábbi tanulmányunkban ezt a módszert  

normál tantervű iskolákban, vegyes összetételű, sajátos nevelési igényű gyermeket is 
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befogadó osztályokban tanító pedagógus bevonásával végeztük. Jelenlegi tanulmányunkban a 

gyógypedagógustól származó adatainkat mutatjuk be. A kétrészes kérdőív összesen 46 itemet 

tartalmaz, melyek a verseny és az együttműködés légkörére irányulnak. Az első rész a 

következő információkat tartalmazza pl. munkában töltött idő, iskolai végzettség, életkor, 

gyermekek száma a tanulócsoportban stb. 

 

Kulcsszavak: együttműködés, verseny, gyógypedagógia, iskolai teljesítmény, kooperáció 

Diszciplína: pedagógia 

 

Bevezetés 

A diákokkal történő tanulási feladatok megoldása az interakció kontextusában történik meg 

a versenyzés és az együttműködés kapcsolatára alapozva. Az interakció mind a két típusa – 

együttműködés és versenyzés – különböző hatásokat gyakorolnak a diákok kölcsönös 

attitűdjére, a bevonódás mértékére és az iskolai feladatok megoldásában való részvételre, 

valamint az egyéni iskolai teljesítményre egyaránt.  

Az ebben a vonatkozásban kivitelezet kutatás (Mead, 1937, Deutsch, 1949) rámutat a két 

tanulási típus előnyeire és hátrányaira, illetve annak mértékére és módjára, hogy az egyes 

típusokat milyen formában lenne érdemes használni az iskolai oktatásban. A versenyzés 

kölcsönös versengésre vagy egy „harcra” utal két vagy több személy között, annak érdekében, 

hogy elérjék az egyéni célokat. (Golu, 1974, p.158) A versenyzés az önérvényesítés 

motivációjának egy formája, amelyben az egyén másokkal versenyez a társadalmi státusz 

vagy fölény megszerzése érdekében., és az együttműködés egy társadalmilag orientált 

tevékenység, amelyben az egyén összedolgozik másokkal, hogy elérjék a közös célokat 

(Ausubel 1981, p.491.) 

A két egymással ellentétes tanulási módszer a speciális oktatás vonatkozásában, két 

tudományos szempontból releváns kérdés megfogalmazását teszi szükségszerűvé: 

1. Milyen módszert alkalmazzunk az osztálytermi tanítás során: versenyzésen alapuló 

tanulást vagy a kooperatív tanulást? 

2. A két koncepció közül melyik reprezentálja az ideális formáját a tanulási 

tevékenységeknek? 

 

Kiegyensúlyozott környezet kialakítása a tanulási folyamat számára, segít a tanulóknak 

abban, hogy hatékonyan tanuljanak, emellett segít abban is, hogy jobban tudjanak figyelni a 
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tanárra, illetve egy pszichológiai alapot biztosít a tanulók kritikai gondolkodásának, valamint 

a társas kapcsolataik fejlődésnek is (Pascariu, 2018, p.60). 

Azon az állásponton vagyunk, hogy nincsen „tökéletes együttműködés”, de nincsen 

„megszüntettet verseny”  (az elmélet az egész társadalomra érvényes, az amerikai szakember 

szerint, A Kohn, 1992) se egy emberi közösségben 

 

Együttműködés vs. Verseny 

A versenyzés leggyakoribb modelljei a versenyek, az Olimpia, a sport versenyek, nemzeti 

értékelések, vizsgák. A versenyek megnyerésének jutalmai közé tartoznak az oklevelek, a 

díjak, átlagos és kiemelkedő teljesítmények, fejlődő önkép és nem utolsósorban a 

népszerűség. Számtalan egyéb tényező befolyásolja a versenyek folyamatát az iskolákon 

belül, ezen belül: a tanárok elvárásai, az iskola és az osztályok nagysága, az iskolai 

átmenetek, az iskola hatékonysága, etnikai összetétele, gyerekek kulturális tapasztalatai, 

korlátozott vagy kidolgozott nyelvi kódok, érzelmi intelligencia, stb. (R. Harwood. S. A. 

Miller, R. Vasta, 201, p. 408). Közös tanulás fejleszti a szociális képességeket, konfliktus 

megoldó képességeket, vezetői képességet és a csapatmunka képességet, és ennek 

eredményeként a közös tanulás megtanítja őket, hogy megértsék, és együtt dolgozzanak 

azokkal, akik különböznek tőlük. Az érem másik oldala, másrészt, a diákok függővé válnak 

egymástól és elvesztik annak a képességét, hogy egyedül dolgozzanak, a csoport munkák 

feszültségeket tudnak kelteni a csoporttagok között. Az alábbiakban bemutatott tengelyen, azt 

látjuk, hogy az együttműködés helyzete versenyhelyzetté válik a diákok csoportjai között, ami 

átfordulhat konfliktusos helyzetté. Az az apró momentum, ami összekapcsolja őket nagyon 

kicsi, jelentéktelen. (Fig 1). A verseny serkenti az egyéni erőfeszítéseket és a produktivitást és 

felkészíti a diákokat az életre, ami nagyon versenyképes, de agresszív konfliktusokat és 

viselkedést generálhat, a kommunikáció hiánya alakulhat ki a kollégák között, 

tisztességtelenül háttérbe szoríthat egyeseket, erősíti a szorongást és a kudarctól való félelmet, 

ápolja az önzőséget. A fent említett jellemzők azt mutatják, hogy mind az együttműködés 

útján való tanulásnak és a verseny útján való tanulásnak is vannak előnyei és hátrányai, 

mindazon esetben, hogyha exkluzív vagy egyéni tanulási módszert alkalmaznak az 

osztályteremben. Ez az oka, hogy a „COOPETITION” kifejezés megjelent. 

A coopetiton kifejezés egy amerikai nyelvújítás, de a játékelméletből származó ideológia is az 

a mód. A versenytársakkal való partnerségen keresztül együttműködést lehet létrehozni. Ha 

párhuzamot vonunk a verseny játékok és a didaktikai megközelítés között, akkor 
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összefoglalva azt mondhatjuk, hogy ennek a két tanulási típusnak kombinációja a siker kulcsa 

a modern pedagógiai megközelítésben. A tanulási folyamatnak ez az új szervezési formája, az 

ország határain kívül az egyik legelterjedtebb. Ha a Bihar megyei oktatásról beszélünk, akkor 

azt mondhatjuk, hogy a légkör az összefogásé, amely az 

egymás közötti versengés felé hajlik, minden eszközt 

felhasználva az ilyen típusú szervezés megvalósításához. 

 

  

 

 

 

Befogadás és együttműködés 

Ahhoz, hogy az iskolai inklúzió sikeres legyen, a folyamatban lévő összes tényező 

együttműködésére szükség van. A speciális oktatás alkotóeleme a román oktatási rendszernek 

és támogatnia kell az oktatási programokat, amik megfelelőek a sajátos nevelési igényű 

gyerekek harmonikus fejlődéséhez (Barth, Florescu, Ciobanu, 2019, p.12). A sajátos nevelési 

igényű gyermekeknek szükségük van arra, hogy segítsék őket az alkalmazkodásban, 

beilleszkedésben és a szocializációban. Vygotsky (1978) nézőpontja szerint a sajátos nevelési 

igényű gyermek, akit egy átlagos osztályba integráltak, az együttműködésen és az 

osztálytársakkal való interakción keresztül fejlődik a tudása, a nyelve (nyelvhasználata?), a 

gondolkodása, a kreativitása és végül, de nem utolsó sorban az önbecsülése. 

Ahhoz, hogy ezt elérjék, szükséges beilleszteni mind mennyiségi, mind minőségi tartalmakat, 

olyan tárgyakat kiválasztani, amik a sajátos nevelési igényű tanulók szükségletein alapulnak, 

kivitelezni iskolai hátránykompenzáló programokat, átalakítani a tanítási módszereket 

(együttműködésen alapuló tanulási technikák, cselekvésközpontú technikák, didaktikus játék), 

a didaktikus anyagot (megérzés), átalakítani az értékelési folyamatot, követni az egyéni 

teljesítőképesség fejlődését, legyen az írott, szóbeli, vizuális vagy kinesztetikus. 
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Az inklúzív oktatáshoz való csatlakozás kiemeli az iskolai fejlődés szükségét, hogy az 

általában vett iskolai környezetben a tanulók találkozzanak fogyatékos gyerekekkel 

(ugyanúgy, mint más perifériára szorult csoportokkal), mivel ők is alapvető alkotóelemei az 

emberi sokszínűségnek – a sajátos különbségeikkel (Barth, Florescu, Ciobanu, A 

„versenyszerű együttműködés” előnyei a folyamat tanítás-tanulás értékelésében, a publikáció 

folyamatában).  

A harmadik ábrán bemutatjuk az oktatás négy típusát tekintetbe véve az oktatási program 

fogalmait a gyermek intellektuális, szociális, kulturális, személyes és érzelmi fejlődésétől 

függően. 

- A hagyományos oktatás úgy definiálható, mint a normák összessége, ami a 

hagyományos társadalmon alapul. Sok szülő és tanár az objektív oktatási sztenderdek 

megtartását támogatja. A hagyományos oktatásban a tanulók közötti verseny a 

hierarchián és az egyéni tevékenységen nyugszik.  

- A speciális oktatást a fogyatékossággal elő gyerekeknek szánják, akik nem tudnak 

elérni egy bizonyos tudásszintet, de a társadalmi viselkedésük hasonló a hagyományos 

osztályba járó kortársaikéhoz.  

- Integrált oktatás – egyének közötti kapcsolatok bevonása, ami az integritásuk 

elismerésén alapul, megosztott értékekkel és igazságokkal rendelkeznek és céljuk, 

hogy oktassák a sajátos igényű gyermekeket tipikusan fejlődő gyermekek között 

- Azinklúzív oktatás azt jelenti, hogy minden gyermeknek megvan a joga a minőségi 

oktatásban való részvételhez egy befogadó környezetben (Ciobanu, 2017, p. 36). 

Figyelemre méltó, hogy az integrált oktatás eredményeként egy paradigmaváltás következett 

be a fogyatékos gyerekek értékelésében és intervenciójában, miközben hangsúlyt fektettek a 

pszichopedagógiai és szociológiai készségekre az iskolában és a társadalmi integrációban, így 

felülkeveredve az orvosi modellen. Bármilyen módon az inklúzió jobban illeszkedik a 

gyermekek igényeihez, mert többet jelent a megértésnél, ezzel kiküszöbölve a diszkriminációt 

és a szegregációt egy összetett folyamat lévén, ami bevon minden oktatásban résztvevő 

szereplőt. (Ciobanu, 2017, p. 37) 
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Módszertan 

A kutatás módszertanát tekintve elsősorban kérdőívekre épül, amelyek segítségével Bihar 

megye pedagógusait kérdeztük meg. A kutatás során 63 olyan pedagógustól szereztünk 

információkat, akik a gyógypedagógiai ellátásban dolgoznak.. a kérdőív 46 elemből áll, s kitér 

a speciális osztályok légkörére, amelyekben a kooperatív és a versengő tanulási módszereket 

alkalmazzák. A munkaeszköz két részből tevődik össze. 

Az első rész olyan kérdéseket tartalmaz, amelyek a munkaidőre, az oktatás színvonalára, a 

korra és a tanulói létszámra utalnak. A második rész tartalmazza azokat a kérdéseket, amelyek 

a kooperatív és a versengésen alapuló tanításra vonatkoznak. Ezek a kérdések összhangban 

vannak a jelenlegi kutatással és azzal a módszerrel is, ahogy a Bihar megyei tanárok oktatnak 

a speciális iskolákban. 

A kutatás célkitűzései a következők voltak: 

• Rávilágítani a lehetséges összefüggésre a tanteremben uralkodó légkör és az iskolai 

sikeresség között az SNI tanulók esetében. 

• A didaktikai tevékenységek szervezése és az SNI tanulók sikeressége közötti 

kapcsolatra. 

  

 

A kutatás során megfogalmazott hipotézisek a következők voltak: 

• abban az esetben, ha az osztályteremben kooperatív tanulás folyik, akkor az SNI 

tanulók sikeresebbek lehetnek 

• a kooperativitáson keresztül megvalósuló didaktikai megközelítés, előnyben részesíti a 

pozitív visszajelzést az speciális oktatási követelmények vonatkozásában. 
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• A válaszadók többsége több mint 10 éve van a tanári pályán. Ezen pedagógusok több 

mint 6 éve alkalmazzák a kooperatív tanulási technikát a mindennapi pedagógiai 

munkájuk során. A diagramon látható (4. ábra), hogy a tanárok által alkalmazott 

tanulásszervezési technikák hogyan alakultak. Az ábrából jól látszik (5. ábra), hogy a 

kooperatív és a versenyen alapuló tanítás igen elterjedt Bihar megyében.  

 

A kooperatív tanulási környezet fontossága a sajátos nevelési igényű tanulók osztályában 

rendkívül fontos, az ilyen típusú környezet kialakítása a tanulók önbecsületének fejlődése 

szempontjából is kifejezetten fontos. 

A kollégák számára nyújtott segítség a válaszadók által kedvező hatást fejthet ki a 

megfelelő tanulási környezet kialakításának minden egyes osztályban. A kooperáció 

formájában kivitelezett tanulási tevékenységek, tanítás és értékelés, nemcsak elősegíti a 

tanulási nehézségekkel küzdő gyerekek kognitív fejlődését, hanem a társakkal való 

kommunikációra is pozitív hatást gyakorolhat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Következtetések 

Miután elemeztük az adatokat két hipotézis állt elő, amelyeket ebben a megközelítésben 

kezdtünk el bebizonyítani. Tehát, arra jutottunk, hogy megvan a lehetőség a könnyebb 

befogadásra az SNI tanulóknál, ha az osztályteremnek a légköre együttműködő/segítőkész, és 
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a tanulói együttműködésen keresztüli tanulás egy értékes eszköz azért, hogy támogassák a 

tanulók pozitív hozzáállását a tanulói tevékenységek irányába.  

Az általunk összegyűjtött és a tanulmányban bemutatott adatok alapján, azon az 

állásponton vagyunk, hogy a didaktikus tanulási tevékenységeket újra kell gondolni, annak 

érdekében, hogy az oktatási tevékenység a lehető leghatékonyabb formában valósuljon meg. 

Ez az újfajta módszer lehetőséget biztosít a különleges bánásmódot igénylő tanulók számára, 

hogy szabadon és korlátok nélkül kifejezhessék magukat, s ezáltal fejlesszék kommunikációs 

készségeiket. Mindezek mellett, a módszer külön figyelmet fordít a kognitív képességek 

fejlesztésére, s ez elősegíti a tanulók társadalomban történő beilleszkedését. 
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