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Bevezető gondolatok 
 
A magyar gyógypedagógus-képzés hagyománya, hogy a felsőoktatás 
keretében az egyes fogyatékossági csoportok pedagógiai 
segítségnyújtásához szükséges ismereteket szervezi egységbe és adja át 
szakon illetve szakirányon történő képzés formájában a hallgatók 
számára. 2004-től a gyógypedagógusok képzése értelmileg 
akadályozottak pedagógiája, hallássérültek pedagógiája, látássérültek 
pedagógiája, logopédia, pszichopedagógia, szomatopedagógia és 
tanulásban akadályozottak pedagógiája szakirányokon történik. 
(Gordosné, 2010) 2006-tól ezek a szakirányok a gyógypedagógus BA-
képzés részei, majd 2012-től az autizmus spektrum pedagógiája 
szakiránnyal bővült a gyógypedagógia alapképzési szak kínálata. A 
szakirányok teljes skálája ma az ELTE Bárczi Gusztáv Karának kínálatában 
jelenik meg, a vidéki képzőhelyek eltérő szakirány-portfólióval 
rendelkeznek. A Szegedi Tudományegyetem gyógypedagógus képzése 
nyolc féléves alapképzésében három szakirányt kínál: értelmileg 
akadályozottak pedagógiája, tanulásban akadályozottak pedagógiája és 
logopédia szakirányt.  

Mit kell tudnunk a gyógypedagógiai kompetencia körébe tartozó 
ismeretekről, melyeknek a fogyatékosságok tipológiája szerint 
differenciáltan meg kell jelenniük elméleti vagy gyakorlati képzési 
szegmensbe ágyazva a képzés során? 

„A gyógypedagógiai tanárok és terapeuták képzése azt a célt szolgálja, 
hogy a sérülés, fogyatékosság és akadályozottság típusának megfelelően 
képesek legyenek – bármely életkorban és bármely élethelyzetben – a 
nehezített individuális fejlődést, a személyiség kialakulását speciális 
eljárásokkal segíteni” (Mesterházi, 2001). „A szegedi gyógypedagógus-
képzésben a kezdetektől domináns a gyakorlati orientáció. A tantervben a 
diszciplínákon átívelő elmélet és a terepen végzett gyakorlat egységes és 
permanens hatásrendszert képez, és szembetűnő a praxis hangsúlyos 
jelenléte a tanegységek struktúrájában. Evidenciaként kezeljük, hogy a 
gyakorlati tudás, a gyógypedagógiai gyakorlati kompetencia a gyakorlati 
tevékenységekben fejleszthető hatékonyan” (Máténé, 2015). A 
gyógypedagógus hallgatók felkészítésének teljes folyamatát az elmélet és 
a gyakorlat egymásba kapcsolt megjelenése jellemzi. A gyakorlati 
kompetenciák kialakítása nem csak a terepen, a partner-intézmények 
mentor-tanáraitól, hanem számos tanegység tevékenységeinek során is 
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fejleszthetőek. Tanulmányunk egy olyan kezdeményezésről szól, amely 
túlmutat a jelenlegi gyógypedagógus-képzés fogyatékosság-tipológián 
alapuló, szakirány-specifikus jellegén, és ötvözi az elméleti és gyakorlati 
ismeretek átadását a hallgatók számára. 

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar 
munkatársaiként kutatjuk és elősegítjük a nevelés-oktatás módszertani és 
tartalmi fejlődését. Tanítjuk hallgatóinknak a különböző tanulásszervezési 
módszereket és formákat, nekünk is törekednünk kell óráinkon annak 
megvalósítására.  

A kormány felsőoktatási középtávú szakpolitikai stratégiát hozott 
nyilvánosságra 2016-ban. A stratégiai célok közé sorolta többek között az 
oktatók pedagógiai és oktatás-módszertani felkészültségének javulását, az 
oktatásmódszertan gyakorlat- és hallgatói munkavégzés központúvá 
tételét, valamint új oktatási módszerek és oktatástechnika 
alkalmazásának előmozdítását (Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2016). 
Ennek indoklását Sági Matild és Varga Júlia 2010-es tanulmányára 
hivatkozva az alábbi módon fogalmazza meg: „Az életben sikeresen 
helytálló emberek neveléséhez szükséges a köznevelés folyamatos 
fejlesztése. Ez feltételezi a pedagógusképzés és a pedagógus-
továbbképzés folyamatos megújítását. A tanulók iskolai teljesítményét az 
oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a 
pedagógus, illetve a tanári munka minősége határozza meg. Ahhoz, hogy 
jó pedagógusok kerüljenek a pályára, a megfelelő képességű pedagógus 
hallgatókon felül az együttműködés gyakorlatának és kultúrájának, 
valamint a folyamatos szakmai fejlődés elvének és gyakorlati 
megközelítésének alkalmazását ösztönző pedagógusképzés szükséges, 
ami magában foglalja a módszertani megújulást is” (Sági & Varga, 2010, 
id. Fokozatváltás a felsőoktatásban, 2016:105). 

 
A kétoktatós és a kollaboratív módszer 
 
Hasonló megújulásra való törekvés vezetett minket, amikor egy 
közoktatási keretek között már bizonyítottan jól működő módszer, a 
kéttanáros modell gyakorlatát szerettük volna a felsőoktatás keretei 
között megvalósítani.  

A kéttanáros modell elsősorban a sajátos nevelési igényű és tanulási 
nehézséggel küzdő tanulók többiekkel együtt megvalósuló egyéni 
fejlesztését hivatott megoldani. A megszokott iskolai gyakorlattól eltérően 
egy osztállyal egyszerre két pedagógus foglalkozik: az osztálytanító vagy 
szaktanár és egy gyógypedagógus vagy fejlesztőpedagógus. Az együttes, 
közös tevékenységének minden eleme a gyermekek sokoldalú 
személyiségfejlődését szolgálja.  A két pedagógus egymástól eltérő 
módszerei, látásmódja, eszközei kiegészítik egymást, a gyermekek pedig 
többlet segítséghez jutnak. A modell több formában is megvalósulhat, 
amely függ a két pedagógus szakmai döntésétől, és az osztály 
összetételétől. Alapelv a közös célért való együtt-dolgozás úgy, hogy 
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eközben a szakemberek teljes mértékben tiszteletben tartják egymás 
kompetenciahatárait (Kőpatakiné, 2011). 

A szegedi Gyógypedagógus-képző Intézetben a kredit-kiosztás – amely 
a képzés hálótervében az egyes szakirányokhoz rendelve megjelent – 
megkívánta, hogy egyes komplex tartalmú kurzust két oktató alá 
rendelve, a specifikus tartalmakat köztük megosztva folyjon a képzés. Az 
oktatótársak ebben képzési formában egyeztetnek a tartalmi kérdésekről 
és a számonkérés formájáról, de nem egy időben, közösen tartják meg az 
adott órákat, hanem eltérő időpontokban, egymástól függetlenül. Ez a 
kétoktatós módszer. Mi az együtt-oktatás módszerét, az úgynevezett 
kollaboratív oktatást szerettük volna megvalósítani a kurzusainkon belül, 
amikor a két oktató – a közoktatás kéttanáros modelljéhez hasonlóan – 
szoros együttműködésben, közösen tartja meg az órákat. A különböző 
felsőoktatási helyzetek különböző szervezési formákat tesznek lehetővé, 
ezért a két módszert nem célunk összehasonlítani, nem tartjuk egyik 
módszert jobbnak vagy rosszabbnak a másiknál. A tanulmány további 
részében a kollaboratív oktatásra kívánunk fókuszálni.  

 
A kollaboratív tanítási módszer 
 
A felsőoktatásban folytatott együtt-oktatást, vagyis a kollaboratív oktatást 
úgy definiálhatjuk, mint két vagy több oktató szervezett, szinkronoktatási 
tevékenysége, amelyet munkamegosztás céljából, és egy olyan eredmény 
reményében végeznek, amit külön-külön nem tudnának elérni (Clancy et 
al., 2015). Ez az együttműködési kapcsolat új lehetőségeket teremt a 
kurzus tematikájának összeállításában, az órák megtervezésében, az órák 
megtartásban és a vizsgáztatásban is. A kollaboratív oktatás elősegíti a 
hallgatók együttműködését, lehetőséget biztosít mind pedagógiai, mind 
szakmai szempontból a multiprofesszionális team-munkára (Ferguson & 
Wilson, 2011). A hallgatók a tananyag elsajátításán túl azt is első kézből 
tapasztalják meg, hogy mi a teendő azokban az esetekben, ahol az adott 
probléma egyetlen terület perspektívájából, vagy egymástól függetlenül 
működve nem oldható meg, hanem arra van szükség, hogy minden 
szereplő a maga sajátos tudásait adja bele a folyamatba (B. Erdős, 2018). 

A kollaboratív kapcsolatok nem egyszerűek, a sikeres együtt-tanítás 
mindkét oktató részéről szoros együttműködést, rengeteg időt és 
erőfeszítést igényel. A kollaboratív tanítás egy olyan kapcsolat 
kialakításáról szól, amelyben a két oktató kiegyensúlyozottan reagál 
egymás és a hallgatók igényeire is. Nincs meghatározott vezető, mindkét 
oktató egyenrangú félként tűnik fel a hallgatók előtt, és áll 
rendelkezésükre kérdéseik megválaszolásában vagy segítségnyújtásban. 
(Lock et al., 2016).  
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A kollaboratív oktató 
 
A hatékony és sikeres együtt-tanítás érdekében az kollaboratív oktatóknak 
az alábbi tulajdonságokkal kell rendelkezniük (B. Erdős, 2018): 

• Rugalmasság, hogy saját szerepének biztonságából nyitottak 
legyenek új tudások, új területek irányába 

• Legyenek tisztában saját korlátaikkal, azzal, hogy mi az, amire 
alkalmasak és mire nem. Hol ér véget a saját tudásuk, és hol kerül 
előtérbe a társoktató szakértelme. Versengésnek, egymás 
elnyomásának nincs helye.  

• Hatékony felelősségmegosztás a tervezéstől az értékelésig 
• Bizalom a másik munkájának színvonalában, elköteleződésében, 

amelyet nagyban befolyásol az oktatók korábbi együttműködése 
más feladatok kapcsán. 

 
A kollaboratív oktatás típusai 
 
A kollaboratív oktatásnak hat típusát különböztethetjük meg (Cook, 
2004). (A képek forrását a következő, interneten elérhető oldalon találjuk: 
https://www.tes.com/lessons/kPc30G8Xb4LXSg/copy-of-co-teaching): 

1. „Egy tanít, egy megfigyel”:  
A két oktatóból csak az egyik aktív, a másik oktató 
passzív megfigyelőként van jelen a teremben, és 
bizonyos szempont alapján információkat gyűjt 
oktatótársáról vagy a hallgatókról, amit aztán 
közösen kielemeznek. 

 
 
 

2. „Egy tanít, egy vándorol”:  
Az egyik oktató tanít, a másik asszisztensként van jelen 
az órán, folyamatosan mozog, vándorol a teremben, és 
segíti a hallgatókat önálló, páros vagy csoportos 
munkájukban.  

 
 
 

3. „Párhuzamos tanítás”:  
Az oktatók egy időben tanítanak, a tananyag 
megegyezik, de a csoportot kettéosztják, így 
lehetőségük nyílik a hallgatók alaposabb 
megismerésére, megfigyelésére, a visszahúzódóbbak 
aktivizálására.  
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4. „Állomásos tanítás”: 
 A hallgatókat csoportokra osztjuk, és forgószínpad 
szerűen mozognak egyik állomástól a másikig. Az 
oktatók segítségével a hallgatók az állomásokon más-
más tananyagot sajátítanak el és más feladatot 
végeznek. Létrehozhatunk egy oktató nélküli állomást 
is, ahol önálló munkában dolgozhatnak a hallgatók. 
 
 
 
5.  „Alternatív tanítás”:  
A hallgatókat egy kisebb és egy nagyobb csoportra 
osztjuk, a két oktató ugyanazt a tananyagot adja át 
csak más módszerekkel, más megközelítésben.  
 
 

 
 

6. „Team tanítás”:  
Mindkét oktató aktív, egyenrangú félként vezeti az 
órát. Tudatosan tervezik, hogy melyik fél, mikor szólal 
fel, a magyarázatok a két oktató beszélgetéseiből, 
egymásnak feltett kérdéseikből indulnak ki. 

 
A kollaboratív oktatás előnyei (B. Erdős, 2018; Clancy et al., 2015) a 
következők: 

• a hallgatók elemző-készsége fejlődik 
• képessé válnak többféle nézőpont kreatív szintézisére  
• jobban emlékeznek a tanultakra  
• fejlődik az oktatók és a diákok közötti kapcsolat 
• izgalmasabbak, elevenebbek, természetesebbek, ezáltal 

követhetőbbek a tanórák 
• a módszer elősegíti a személyközi kapcsolati készségek, 

kommunikációs készségek, a team-munka készségek fejlődését 
• az oktatás eredménye, kimenete összességében jobb lesz, ami 

összhangban van a felsőoktatással szemben támasztott korszerű 
követelményekkel  

• az oktatók módszertani felkészültsége, kreativitása fejlődik, új 
területekkel szembesülnek 

• az oktatók új megvilágításban láthatják saját területeiket, és nyitottá 
válnak más területek nézőpontjaira 

• javul a munkatársak együttműködési készsége, és ez intézményi 
szinten is érezteti a hatásait, az intézeti szervezet jövőképe erősödik, 
pozitívabb lesz 
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Kollaboratív oktatás a Szegedi Tudományegyetem 
gyógypedagógus BA-képzésében – pilot-kutatás 
 
Kollaboratív oktatási pilot-programunkhoz olyan kurzusokat választottunk, 
melyek a szegedi képzés „értelmileg akadályozottak pedagógiája” 
szakirányán, illetve a „tanulásban akadályozottak pedagógiája” 
szakirányán jelenik meg. Ugyanakkor tartalmukat tekintve az azóta önálló 
szakiránnyá vált autizmus spektrum pedagógiája képzéshez köthetők. A 
kurzusok jelenlétét a fent említett szakirányok képzési kínálatában, 
valamint a kollaboratív módszer kipróbálását a következők tették 
indokolttá: 

• Az autizmus spektrum zavar az állapotok széles skáláját fedi, 
értelmileg akadályozott és tanulásban akadályozott személyeket is 
érint, e szakirányok hallgatói számára is szükségesek az ezirányú 
elméleti ismeretek. 

• Képzésünk portfóliójában nem jelenik meg az autizmus spektrum 
zavar pedagógiája szakirány, így ehhez kapcsolódó terepgyakorlatot 
sem végeznek hallgatóink. Ugyanakkor a tanulásban akadályozott 
tanulók és értelmileg akadályozott tanulók köznevelési 
intézményeiben teljesített gyakorlataik során találkoznak autista 
tanulókkal is. 

 
A vizsgálat adatai 
 
Oktató-párosunk 2019 őszén az SZTE JGYPK Gyógypedagógus-képző 
Intézetében autizmus specifikus terápiákról és az autizmus pedagógiai 
megközelítéséről szóló kurzusokat oktatott harmad- és negyedéves 
gyógypedagógus hallgatók számára. Az „Autizmus specifikus terápiák” 
című „gyakorlati” kurzust nappali tagozaton 41 (20 és 21 fős 
csoportbontásban), levelező képzésben 24 hallgató számára. Az „Autista 
tanulók pedagógiai fejlesztése és terápiája” című kurzust nappali 
tagozaton 53 hallgatónak oktattuk előadás formában, csoportbontás 
nélkül. A korábban ismertetett, a kollaboratív oktatás típusai közül az „egy 
tanít, egy megfigyel”, az „egy tanít, egy vándorol” és a „team tanítás” 
módszereit alkalmaztuk mindkét kurzusunk alkalmain. 

A hallgatók számára egy 16 kérdésből álló online anonim kérdőívet 
állítottunk össze, melyet kurzusonként külön hirdettünk meg. 
Kutatásunkban az első kurzus esetében 44 válaszból, a másodiknál 23 
válaszból dolgoztunk.   

 
A vizsgálat célja 
 
Kérdőíves felmérésünkben a „felhasználói oldal” visszajelzéseit 
monitoroztuk, szerettünk volna visszajelzést kapni arról, hogy a hallgatók 
tanulási motivációját befolyásolja-e az együttoktatási módszer 
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alkalmazása. Motiváción az oktatás elméletében két tényezőt értünk; 
egyrészt a tanulót (hallgatót) érintő belső hajtóerőket, amelyek a tanárral 
(oktatóval) való együttműködésre és a tanulási folyamatban való 
tevékeny részvételre késztetnek, másrészt a tanár (oktató) erőfeszítéseit, 
amit azért tesz, hogy a hallgatót rávegye a tevékeny együttműködésre 
(Klein, 2017). 

Tudni szerettük volna, hogy a hallgatók milyen benyomásokat, 
érzéseket szereztek az általunk kollaboratív módon oktatott kurzusok 
során. Kérdéseket tettünk fel arra vonatkozóan, hogy mennyire tartották 
követhetőnek az órákat, milyennek érezték a kurzusok tempóját, légkörét, 
mennyire unatkoztak, elég gyakorlatiasnak érezték-e a tananyag fókuszát, 
valamint, hogy a különböző tanulásszervezési formák közül melyik 
jelentette számukra a legintenzívebb, legtöbb hasznosítható tudást 
eredményező helyzetet.  

 
A vizsgálat eredményei 
 
Milyen volt az órák, előadások tempója. A hallgatók többsége az órák 
tempóját mindkét kurzuson megfelelőnek, tempósnak, de követhetőnek 
tartotta. Míg a 3. évfolyamosoknak tartott Autizmus specifikus terápiák 
kurzusnál csak egy hallgató jelezte, hogy vontatottnak érezte az órákat, 
Az autisták pedagógiai fejlesztése kurzus esetében, amelyet a 4. 
évfolyamosoknak tartottunk, ezt 6 hallgató is megtette. 

 
1. ábra Milyen volt az órák, előadások tempója? (Autizmus specifikus terápiák) 

 
2. ábra Milyen volt az órák, előadások tempója? (Autisták pedagógiai fejlesztése) 
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Milyennek ítélte meg az előadások légkörét. Mindét kurzus kapcsán 
elmondható, hogy a hallgatók alapvetően pozitív véleménnyel voltak az 
előadások légkörét illetően. Többnyire kellemesnek, interaktívnak, 
hasznosnak és érdekfeszítőnek tartották az órákat.  A negyedéves 
hallgatók körében volt néhány hallgató, aki unalmasnak vagy 
nyomasztónak élte meg az órák légkörét.  

 
3. ábra Milyennek ítélte meg az előadások légkörét? (Autizmus specifikus terápiák) 

 
4. ábra Milyennek ítélte meg az előadások légkörét? (Autisták pedagógiai fejlesztése) 

 
Az előadások 90 perce alatt ön szerint átlagban hányszor lépett ki a 

figyelmi helyzetből (telefon, facebook, bambulás, alvás, stb.) 
Összeségében a hallgatók körülbelül 70%-áról elmondható, hogy az órák 
során csak 1-2 alkalommal léptek ki a figyelmi helyzetből. A harmadéves 
hallgatók majdnem 16%-a megszakítás nélkül tudott figyelni a másfél óra 
alatt. 
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5. ábra Az előadások 90 perce alatt ön szerint átlagban hányszor lépett ki a 

figyelmi helyzetből (telefon, facebook, bambulás, alvás, stb.)? 

 
7. ábra A kurzus teljesítéséhez kapcsolódó feladat illeszkedett-e a félév során 

tanultakhoz? 

 
Melyik tanulásszervezési forma jelentette Ön számára a legintenzívebb, 

legtöbb hasznosítható tudást eredményező helyzetet. A hallgatók körében 
a csoportos munkaszervezési forma volt a legkedveltebb. A harmadéves 
hallgatók körében szintén sok szavazatot kapott a páros munka, illetve a 
szituációk oktatók általi moderálása. Ez utóbbi különböző terápiás 
foglalkozások, felmérő eszközök, tesztek kipróbálását jelentette. A 
frontális tanulásszervezési formát vélték a hallgatók a legkevésbé 
hasznosnak.  
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8. ábra Melyik tanulásszervezési forma jelentette Ön számára a legintenzívebb, 

legtöbb hasznosítható tudást eredményező helyzetet? (Autizmus specifikus 
terápiák) 

 
9. ábra Melyik tanulásszervezési forma jelentette Ön számára a legintenzívebb, 

legtöbb hasznosítható tudást eredményező helyzetet? (Autisták pedagógiai 
fejlesztése) 

 
Az együttoktatós kurzusvezetés véleményem szerint. A hallgatók 

véleménye határozottan kiáll a kollaboratív oktatás legfőbb pozitívuma 
mellett, hogy a hallgatók és oktatók egy adott témát több szempontból is 
megvizsgálnak, ezáltal képessé válnak többféle nézőpont kreatív 
szintézisére. Izgalmasabb, interaktívabb a két oktató által tartott óra, így 
a hallgatók érdeklődése is tovább fentartható. Ennek ellenére csak 11, 
illetve 26%-uk (az összlétszám 16%-a) javasolná más kurzusok esetében 
is bevezetni.  
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10. ábra Az együttoktatós kurzusvezetés véleményem szerint… (Autizmus specifikus terápiák) 

 
11. ábra Az együttoktatós kurzusvezetés véleményem szerint… (Autisták pedagógiai fejlesztése) 

 
Záró gondolatok 
 
Pilot-kutatásunk eredményeként megállapíthatjuk, hogy a választott 
kurzusok együttoktatott módszerrel a hallgatók számára a téma, a 
kurzustartalmak többoldalú megközelítését, eredményes és hatékony 
tanulási helyzeteket, kooperatív feladatmegoldásokat és tudatos 
jelenléttel párosuló együttműködést eredményeztek. Oktatói oldalról 
megállapíthatjuk, hogy a hallgatói aktivitás fokozódása a kurzus során 
érezhető volt, a hallgatók élénkebbnek, motiváltabbnak tűntek. 
Fesztelenebb, de tisztelettudó viszony alakulhatott ki hallgatók és oktatók 
között. A pozitív légkör minket is inspirált, hatékonynak és sikeresnek 
éreztük magunkat. Többletmunkát jelentett az órákra való felkészülés 
időigényessége. Sok időt és energiát fektettünk a heti szintű közös 
tervezésbe, az óra anyagának összeállításába, a gyakorlati feladatok 
kidolgozásába. A páros jelenlét ugyanakkor a hallgatók előtt folytatott 
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dialógusra, megfigyelő szereplőként az órát követő reflexiókra is 
lehetőséget teremtett számunkra. 
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