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A hátrányos helyzetű, tanulásban leszakadt gyerekek iskolán belüli problémája, lemaradásuk 

kompenzálása csak az oktatás gyökeres megváltoztatásával, reformjával érhető el, ezért 

keresni kell azokat a tanítási módszereket, amelyek minden társadalmi csoport gyermekei 

számára megfelelnek. Magyarországon több újszerű, alternatív pedagógiai módszer ismert, de 

a magyar pedagógiai gyakorlatban megszokott pedagógiai módszerekkel a tudásban és 

szocializáltságban heterogén összetételű csoportokat nehéz iskolai sikerhez juttatni.  

 

Mi a Komplex Instrukciós Program? 

A Stanford Egyetem Complex Instruction módszerének a hejőkeresztúri iskola által adaptált, 

majd erős innovációs folyamat eredményeként megszületett Komplex Instrukciós Program 

(KIP) arra hivatott, hogy elterjesszen egy, a heterogén tanulói csoportok nevelésére kiválóan 

alkalmas oktatási módszert, amelyben a kognitív képességek fejlesztés mellett nagy hangsúlyt 

kap a tanulók viselkedésének a formálása, a szocializáció is. A módszer egyaránt alkalmas a 

tanulásban lemaradt, az alulteljesítő, a megfelelő ütemben haladó és a tehetséges gyerekek 

együttnevelésére. 

A fentieken kívül a programnak pedagógusokra kifejtett hatása is érezhető, amely a 

tantestületen belüli pedagógiai kultúraváltásban mutatkozik meg.
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Mi a program célja? 

A Komplex Instrukciós Program célja a közoktatási intézményekben tanuló, különösen 

hátrányos helyzetű tanulóknak az osztálytermi sikerességéhez történő hozzájárulás és az ezt 

célzó nevelő-oktató munka színvonalának emelése. A program alkalmazásának 

eredményeként jelentős változás áll be a tanulók igazolatlan hiányzásában, a bukások 

számának csökkenésében és az érettségit adó középiskolában történő továbbhaladásban. 

 

Miért van szükség pedagógiai kultúraváltásra a tantestületekben? 

 

A tanulói összetétel heterogenitása arra készteti a pedagógusokat, hogy átgondolják eddigi 

munkájukat és megoldást találjanak a megváltozott összetételű tanulói csoportok nevelésére-
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oktatására. A program lehetőséget ad a pedagógusoknak a hatékony tanítási óra 

megszervezésére (Komplex Instrukciós Program), a szabadidő ésszerű és élvezetes eltöltésére 

(Logikai Táblajáték Program) valamint a szülőkkel történő együttműködés erősítésére 

(Generációk Közötti Párbeszéd Program). 

Milyen hatásai és eredményei vannak a program bevezetésének? 

A Program rövid távú terve a hátrányos helyzetű tanulók státuszproblémájának a kezelése, a 

gyerekek tudásának a gyarapítása, iskolai sikerességének a biztosítása. A kognitív képességek 

fejlesztése mellett a Program egyik bizonyított eredménye a tanulók szocializáltságában 

bekövetkező pozitív változás, aminek a testvérekre, szülőkre gyakorolt hatása a családokon 

belül is mérhetően jelentkezik. A program hosszú távú célja minden gyermek hozzásegítése a 

középiskolai szintű továbbtanuláshoz, amely a munkaerőpiacra történő sikeres belépésüket és 

ezzel az ország jövőjét alapozza meg. Fontos cél a tanári kompetenciák javítása és a 

tantestületen belül a pedagógiai kultúraváltás. 

Jelenleg kik vesznek részt a programban? 

Jelenleg a programban hatvan iskola több mint 20 000 tanulója és több mint 1 500 

pedagógusa vesz részt. A módszert 2000-ben a hejőkeresztúri iskola Hejőkeresztúri Modell 

néven dolgozta ki, amely iskola a program bázisiskolája. 

 


