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A jelenlegi szaktanácsadói szolgáltatásokra 

vonatkozó szakirodalom, jogszabályi környezet, 

dokumentumok és fejlesztések vizsgálata 
 

Ez a tanulmány rövid összefoglalást ad a témában megszületett szakirodalmak, 

elméleti megközelítések, jogi dokumentumok, nemzetközi és hazai modellek 

területén végzett elemzésekről a kutatás tematikája szerint. 

 

A nyolcvanas évek közepén megvalósult decentralizációs törekvések 

eredményeként az 1985. évi I. törvény az oktatásról1 deklarálta a szakmailag 

önálló iskolát, amelynek hatására 1986-ban megszüntették a szakfelügyeletet, és 

létrehozták helyette a szak- és pedagógiai tanácsadást. A projekt keretében 

megvalósult kutatás célja ennek, a Magyarországon 1985 és 2012 között 

működő szaktanácsadói rendszernek a formai és tartalmi szempontú vizsgálata, 

működésének a minél teljesebb, árnyaltabb és mélyebb feltárása volt.  

A kutatási folyamat a nevelés és oktatás eredményességét meghatározó 

pedagógiai tényezők azonosítására, a pályán levő pedagógusok szakmai 

munkájának elemzésére, a szaktanácsadás nemzetközi megközelítéseire és 

modelljeire, a jelenlegi szaktanácsadás elméleti, jogi és intézményi hátterére, 

valamint gyakorlatára irányult. Az eredmények megbízható adatokat nyújthatnak 

a szaktanácsadói szolgáltatások rendszerszintű megújításához.  

A kutatás kvantitatív és kvalitatív módszereket egyaránt alkalmazó, feltáró 

jellegű vizsgálat volt. A fejlesztést megalapozó, értelmező-elemző kutatásnak 

szerves részét jelentette a jogi és a szakirodalmi háttér, a hazai fejlesztési, 

valamint a nemzetközi tapasztalatok feltárása, amelynek módszere a 

dokumentumelemzés és a kvalitatív tartalomelemzés volt. A tanulmányozott 

országok, rendszerek, külföldi szakirodalom szűrése egyrészt elérhetőségi alapon 

történt (például hozzáférhető nyelv, letölthető dokumentumok), másrészt a 

különbözőség, az eltérő helyzetekhez kapcsolódás szempontja volt jelentős.  

 

A mérőeszközökkel és szempontrendszerekkel egyfajta spirális építkezést 

valósítottunk meg a kutatás-elemzés folyamatában, amely tipikus a kvalitatív-

értelmező kutatásokban, és kedvez a végiggondolt fejlesztésnek. A kutatás 

értelmezési szakasza ezen a módon nyúlik át a fejlesztésbe.  

 
Az 1. számú táblázat összefoglalja a kutatás konkrét területeit, szempontjait, 

valamint az alkalmazott módszereket. 

 

                                                           
1 http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8548 (2013-01-29.) 

http://www.1000ev.hu/index.php?a=3&param=8548
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Kutatási terület Szempontok Módszerek 

A pedagógusok 

folyamatos szak-
mai fejlődésére és 
ennek támogatá-
sára vonatkozó 
elméletek  

Milyen fő trendek vannak a szakirodalomban a 
pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésére 
és ennek támogatására vonatkozóan, és ezek 
milyen módon kapcsolhatók a támogató rend-
szerekhez, illetve a szaktanácsadáshoz? 

Milyen elméletek jelennek meg, amelyek a 
szaktanácsadás elmélete és gyakorlata 
mögött állnak?  

szakirodalom-
elemzés 

A szaktanácsadás-

ra vonatkozó 
megközelítések  

Milyen modellszerű elméleti megközelítések 

jelennek meg a pedagógust támogató 
rendszerekre és ezen belül különösen a 
szaktanácsadásra vonatkozóan a szakiroda-
lomban? Mik ezeknek a fő jellemzői 
(hasonlóságok, különbségek)?  

szakirodalom-

elemzés 

A szaktanácsadás 
jogi környezete 
Magyarországon 

Milyen jogszabályi háttér szab kereteket a 

szaktanácsadás működéséhez? 

Mely törvények, rendeletek szabályozzák a 
szaktanácsadói tevékenységet, és milyen 
tartalmi elemekkel? 

Milyen más, a magyar közoktatási rendszerben 
jelen lévő szakmai támogató vagy ellenőrző 
funkciót betöltő szereplőkkel kell a 
szaktanácsadásnak együttműködnie? 

jogszabályok, jog-
szabálytervezetek, 

koncepciók 
vizsgálata, doku-
mentumelemzés 

A szaktanácsadás 
intézményi háttere 

Milyen intézményi háttérrel működik a szak-
tanácsadás? 

Hol helyezkedik el a szaktanácsadó a közok-
tatás rendszerében? 

jogszabályok, szak-
mai szolgáltatók 

honlapjainak vizsgá-
lata, EU-s (TÁMOP) 
projektek elemzése 

a tervezett és 
megvalósult szak-
tanácsadói tevé-

kenység szempont-
jából, dokumentum-
elemzés, szakiroda-
lom tanulmányozása 

A hazai iskolafej-

lesztési modellek, 
futó fejlesztések  

Milyen iskolafejlesztési modellek, fejlesztések 

vannak jelenleg folyamatban Magyar-
országon? 

Hogyan érintik ezek a szaktanácsadói 
tevékenységeket? 

Milyen tartalmi elemei vannak a 
szaktanácsadást is érintő fejlesztéseknek? 

meglévő adatok 
vizsgálata,  
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Kutatási terület Szempontok Módszerek 

A pedagógusok 

szakmai munkája 
és a szaktanács-
adói tevékenység-
gel kapcsolatos el-
várások közötti 
kapcsolat 

Hogyan befolyásolja a pedagógusok szakmai 

munkája a szaktanácsadói tevékenységet és 
annak követelményrendszerét? 

pedagóguskuta-

tások meglévő 
adatainak vizsgá-

lata, dokumentum-
elemzés 

A nemzetközi ta-

pasztalatok a peda-
gógusok szakmai 
munkáját támoga-
tó, különböző szak-
mai segítő rendsze-
rekről, a szakta-
nácsadásról, a 
szaktanácsadás és 
a fejlesztő érté-
kelés kapcsolatáról.  

A nemzetközi 
tapasztalatok és a 
hazai gyakorlat. 

Milyen, a pedagógusok szakmai munkáját 

támogató, oktatási intézményeken belül és 
kívül működő szakmai segítő rendszerek 
vannak más országokban? 
Milyen támogatási és ezen belül szaktanács-
adási modellek működnek a gyakorlatban? 
Milyen adatok vannak az eredményességükre 
vonatkozóan?  dokumentum-

elemzés, 

összehasonlító 
vizsgálat 

Hol van a hazaihoz hasonló szaktanácsadás, 

hogyan működik? 
Melyek a támogató rendszerek prioritásai? 

Milyen feltételei vannak az innovációnak, és 

ezek a feltételek hogyan teremthetők meg? 
Melyek a megegyező, a hasonló és az eltérő 
elemek a hazai és a külföldi szaktanácsadói 
gyakorlatban? 
Mely elemek adaptálása tűnik hasznosnak és 
lehetségesnek? 

1. táblázat: A kutatás területei, tevékenységei, szempontjai és módszerei 

Az összefoglaló tanulmány első része a pedagógusmesterség kérdéséből indul ki. 

Az elméleti megközelítések elhelyezik a szaktanácsadást a tanári professzió, a 

mesterségbeli tudás és a folyamatos szakmai fejlődés kontextusában. A hazai 

Képesítési és Kimeneti Követelmények elemzése a jelenlegi hivatalos pedagógus 

professzió elemeit tárja fel. Ezután néhány nemzetközi modellt és a hazai 

gyakorlat sajátosságait elemzi a tanulmány. A nemzetközi színtéren több olyan 

ország pedagógustámogatási modelljét tekinti át, ahol jól működő támogató 

rendszer van. A hazai gyakorlat feltárásához bemutatja a szakirodalmat, a 

szaktanácsadás jogi környezetét, intézményi hátterét és a hazai fejlesztéseket.  
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1.1 A pedagógusok folyamatos szakmai 

fejlődésére és ennek támogatására vonatkozó 

hazai és nemzetközi elméletek 
 

A nemzetközi összehasonlító elemzések szerint a diákok iskolai teljesítményét az 

oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül elsősorban a tanári munka 

minősége határozza meg. A tanulói teljesítmények és általában az oktatás 

színvonalának javításához arra van szükség, hogy jó képességű, felkészült 

tanárok tanítsanak az iskolákban, és a legjobb tanárok hosszabb távon is a 

pályán maradjanak (Barber, M. – Mourshed, M., 2007). Ezért a szaktanácsadói 

tevékenység követelményrendszerének megújítását megalapozó vizsgálat nem 

képzelhető el a pedagógusok szakmai munkájának elemzése nélkül. 

Ugyanakkor a nemzetközi szakirodalomban többen felhívják arra a figyelmet, 

hogy a tanár nem kontextus-függetlenül cselekszik, nem feltétlenül jó megerő-

síteni a „minden a tanáron múlik” diskurzusát, és a tanár támogatásának is 

figyelembe kell vennie ezt a (szélesebb és szűkebb: társadalmi, helyi, iskolai 

stb.) kontextust (Cochran-Smith, 2003, Larsen, 2010). 

Az OECD 2005. évi átfogó pedagógusvizsgálata (Teachers Matter, 2005), 

valamint a második McKinsey-jelentés (Mourshed, M. – Chijioke, C. – Barber, M. 

2010) közel azonos módon foglalja össze, hogy milyen, a pedagógushivatással 

kapcsolatos oktatáspolitikai lépések vezetnek nagy valószínűséggel az oktatási 

rendszer színvonalának javulásához. Az utóbbi három fő területet határoz meg:  

 a pályára kerülők rátermettségének javítása,  

 a pályán levő pedagógusok rátermettségének javítása és  

 az iskolai szintű döntéshozatal megalapozása.  

Jelen tanulmány a fentiek közül a pályán levő pedagógusok rátermettségének 

javításához kapcsolódik, ami ugyanakkor szoros összefüggésben van a pályára 

kerülő pedagógusok rátermettségének javításával. A pályán lévő pedagógus 

folyamatos szakmai fejlődésének támogatásához elkerülhetetlen a frissen végzett 

tanárok képzési és kimeneti követelményeinek figyelembevétele.  

 

1.1.1 A tanár szerepe és kontextusa 
 

Nehéz pontosan meghatározni, hogy ”mennyi” a pedagógus szerepe az oktatás 

eredményességében, de abban egyetért a szakirodalom, hogy az iskolában zajló 

folyamatoknak ő az egyik kulcsfigurája. Ezért az oktatás céljainak eléréséhez 

(eredményességéhez) kiemelkedő fontosságú, hogy a rendszer, az oktatási 

intézmények mint szervezetek, a tartalmi szabályozók és az egyéb tényezők (pl. 

módszerek, eljárások) mellett különös figyelmet kell fordítani a pedagógus 
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személyére, nevelő-oktató munkája eredményességére és hatékonyságára. Ezért 

olyan fontos a pedagógusok képzése és folyamatos szakmai fejlődése, valamint 

az ehhez nyújtott különféle támogatások.  

A tanár kulcsszerepének kiemelése mellett a szakirodalomban egyre inkább 

előtérbe kerül, hogy a pedagógus nem kontextus-függetlenül tevékenykedik, 

hanem mélységesen beágyazott abba a kulturális-társadalmi és intézményi 

közegbe, amelyben él (Rapos–Gaskó–Kálmán–Mészáros, 2011). Ezért az ő 

támogatása (a szaktanácsadás) sem hagyhatja figyelmen kívül ezt a kontextust. 

Ez annál is inkább fontos, mert megjelentek olyan hangok is az utóbbi években, 

amelyek meggyőző érveléssel arra hívják fel a figyelmet, hogy a tanárt 

középpontba helyező (minőséget és elszámoltathatóságot kiemelő) diskurzusok 

megfeledkeznek a tanári feladatok komplexitásáról (Cochran-Smith, 2003), 

illetve hozzájárulnak a tanári professzió individualizálásához, dekontextuali-

zálásához, sőt deprofesszionalizálódásához is (Larsen, 2010). Ez nemcsak az 

oktatásügy, hanem a tanárok szempontjából is problematikus. Amint az idézett 

cikk kifejti: a tanárok a fenti diskurzus (tanár központi szerepe) internalizálásával 

magukévá teszik a tanár, mint „magányos, autonóm hős” közkeletű mítoszát, és 

ez izolációhoz, bűntudathoz, önvádhoz vezethet, ha például nehezen birkózik 

meg a pedagógus bizonyos feladatokkal.  

A szaktanácsadás szempontjából különösen fontos, hogy folyamatosan változik a 

tanárokkal szembeni társadalmi elvárásrendszer (Snoek, 2010), a pedagógu-

soknak kiterjesztett szerepelvárásoknak kell megfelelniük. Amint a TALIS 

felmérés megállapítja: olyan másodlagos szerepek kerülnek előtérbe, mint a 

vezetői szerep, a szervezetben betöltött hely, a kutató szerep, a kollégával 

együttműködő tanár (mentori szerepben is) stb. (European Commission, 2010) 

Ezen kívül a tanár oktató szerepének egyoldalú kiemelésétől eltolódás ment 

végbe a nevelő, a tanulók személyiségét fejlesztő és a sajátos nevelési igényű, 

illetve hátrányos helyzetű tanulók fejlődését is támogató pedagógusszerep felé. 

Ami fontos kérdés, hogy a pedagógusképzés mennyire készít fel ezekre az új 

szerepekre, és hogy a tanárok folyamatos szakmai fejlődésének támogatásában 

ezek mennyire vannak jelen. Itt világosan megjelenik az igény arra, hogy 

ezekben a változó elvárásokra felelő szerepekben is segítséget kapjanak a 

pedagógusok a szaktanácsadás során (is). Snoek (2010) már idézett cikkében 

arra vállalkozik, hogy meghatározza azokat a kompetenciákat, amelyek az új 

társadalmi elvárásokból következnek. A tanár ezek alapján alapos szaktárgyi 

tudással és a pedagógiai kutatások legújabb eredményeinek ismeretével 

rendelkezik, de alapos társadalomismerettel és oktatáspolitikai rálátással is. 

Képes elszámolni a társadalom felé munkájával, képes az iskola belső életére 

vonatkozóan kutatásokat végezni, képes a szakmai közösség munkájához 

hozzájárulni, és a pedagógiai kutatásokból származó tudást az osztálytermi 

keretekben innovációra használni. Attitűd szinten elkötelezett a tanulók 
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fejlesztése, de a szakma fejlesztése mellett is, ő maga állandóan törekszik a 

szakmai fejlődésre, és hajlandó elszámolni a külvilág felé munkájáról. 

 

1.1.2 Az iskola mint intézmény és közösség2 
 

A tanár közvetlen kontextusa az iskola. A kutatások megállapítása szerint azok a 

tanárokat támogató (továbbképző) programok a leghatékonyabbak, amelyek az 

adott intézményhez kötődnek, az ottani, lokális helyzetre, problémákra, 

kérdésekre, fejlesztésre építenek. Nagyon fontos tehát, hogy a szaktanácsadás 

és mindenféle támogató rendszer hogyan ágyazódik be a tanár első és 

legfontosabb professzionális közegébe, az iskolába (Rapos et al., 2011). Az iskola 

tekintetében lényeges figyelembe venni az intézményi identitás kérdését (ennek 

viszonyát a tanárok és diákok identitáskonstrukciójához) és azt a szakirodalmi 

trendet, amely a szervezet helyett a közösség metaforájával értelmezi az iskolát 

(Sergiovanni, 1994). Ezen belül is nagy szakirodalma van az iskola mint szakmai 

tanuló közösség (professional learning community) témakörének (Astuto et al., 

1993), amely fontos kiindulópont lehet a tanár fejlődése szempontjából is.  

Az iskolában levő közösségek – így a tanuló közösségek is – természetesen 

sokfélék, maguk is rendszerek, mint a szervezet, amely körülfogja őket, de e 

közösségek túl is nyúlhatnak az iskolai szervezet határain, sőt magát az iskolai 

szervezetet is tanuló közösséggé változtathatják. A tanuló szakmai közösség egy 

szűkebb értelmezésben olyan szakmai közösség(ek)et jelent az iskolában (pl.: 

Astuto és mtsai, 1993), amelyet elsősorban a szüntelen kereső és jobbá válni 

akaró nevelő-oktató pedagógusi közösség alkot; tágabb értelmezésben pedig e 

pedagógusi közösség, mint a pedagógiai munkáért felelősséget vállaló csoport, 

segítheti az egész iskola tanuló közösséggé válását. 

Az utóbbi évtizedekben elterjedt az iskola tanuló szervezetként való értelmezése 

is. A tanuló szervezet kifejezés az üzleti világból jön, és olyan szervezetet jelöl, 

amely folyamatosan gyarapítja tudását, tanul, ahol az egyének motiváltak a 

fejlődésre, és ezt a szervezet javára fordítják. (Senge, 1998). Az iskola 

tekintetében azonban a tanuló közösség értelmezés tűnik megfelelőbbnek a 

pedagógiai jelleg miatt. 

A tanuló szakmai közösségek az alábbi pontok alapján különböztethetők meg a 

tanuló szervezettől:  

 informális jelleg,  

 a tudásteremtés és -megosztás természetessége és szabadsága,  

 az önkéntes és közös szakmai elköteleződés.  

E szakmai közösségek iránti érdeklődés akkor erősödött meg, amikor 

felismerték, hogy szakítani kell a tudás leegyszerűsítő értelmezésével, mivel a 
                                                           
2 Ez az alfejezet Rapos – Gaskó – Kálmán – Mészáros, 2011, 6. fejezete egyes részeinek némileg átalakított 
változata. 
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tudás nem nyílt vagy rejtett, nemcsak személyes vagy közösségi, hanem e 

rendszerek egymásra hatásából épül fel. 

Mindezek alapján az iskola intézményén belül a tanuló szakmai közösség „az 

egymást támogató, együtt dolgozó emberek csoportja, akik fontosnak tartják a 

közösségbe való bevonódást, a tanulásra vonatkozó közös elképzelés kialakí-

tását, s akik közvetlen közösségükön belül és kívül lehetőségeket keresnek saját 

gyakorlatuk vizsgálatára, arra, hogy közösen új, jobb módszereket sajátítsanak 

el, melyekkel diákjaik tanulását eredményesebbé tehetik” (Stoll és mtsai., 2006, 

5.o.), a tudásteremtés és -megosztás valódi motorjai lehet. 

 

1.1.3 A tanárok folyamatos szakmai fejlődése (CPD: 

continuous professional development) 
 

A tanárok továbbképzése helyett a nemzetközi és a hazai szakirodalomban is 

egyre jobban a tanárok folyamatos szakmai fejlődése (Adey et al., 2004) kerül 

előtérbe. A maga szakmai fejlődéséért felelősséget vállaló, szakmai 

professziójában egyre tudatosabbá váló és folyamatosan fejlődő tanár képe kerül 

a képzést kapó, azt befogadó pedagógus helyébe. A folyamatosság kiemelésével 

pedig elmosódik a határ a kezdeti és a későbbi tanárképzés között, s a 

pedagógus szakmai fejlődése, illetve annak támogatása egységes, az egész 

szakmai pályafutáson végigvonuló folyamatként jelenik meg. 

A szakirodalomban látható a tendencia a tanárok szakmai fejlődésének 

szintekben történő leírására (Berliner, 2005). Ezek a szakértő tanárrá válás 

lépcsőfokai. Berliner leírja, hogyan válik a pedagógus újoncból szakértővé (5 

lépcsőben), melyek a szakértelem jellemzői, és hogyan lehet segíteni a 

szakértővé válásban a pedagógust.  

A tanár szakértővé válásának Berliner által leírt folyamata jól illeszkedik a 

folyamatos szakmai fejlődés elvárásához és a tanárság, mint professzió 

megragadásához, amely szintén erős trend lett az utóbbi évtizedekben. A hazai 

és nemzetközi szakirodalom több vonatkozásban is foglalkozik a pedagógusok 

folyamatos szakmai fejlődésével és ennek támogatásával. Ide tartozik a tanári 

kompetenciák standardizálása, amellyel kapcsolatban az Európai Tanács 2004-

ben elfogadta a Tanári kompetenciák és képesítések közös európai alapelveit3. E 

szerint a pedagógusképzésnek olyan multidiszciplináris felsőfokú képzésnek kell 

lennie, amely a következő négy területen fejleszti a kompetenciákat:  

 szaktárgyi ismeretek,  

 pedagógiai ismeretek,  

 a tanulók irányításához és támogatásához szükséges készségek és kompe-

tenciák, valamint  

                                                           
3 Common European Principles…, 2004 
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 az oktatás társadalmi és kulturális dimenzióinak megértésével kapcsolatos 

kompetenciák.  

 

1.1.5 A tanári szakmai fejlődés, mint tanulás 
 

Az utóbbi évtizedek másik fontos hozadéka, hogy a tanulástudományok 

eredményeit elkezdték alkalmazni a tanárok szakmai fejlődésének leírására is, és 

előtérbe került e fejlődés tanulásként való értelmezése. Magyarországon a 

konstruktivizmus (annak is az egyik változata, a radikális konstruktivizmus, 

amely az egyéni konstrukciókra koncentrál) (Nahalka, 2003) jellemzően a tanu-

lókra vonatkozó megközelítésekben jelent meg erőteljesebben, de a szakiro-

dalomban szerepet kapott a tanárokra vonatkozóan is a konstruktivista megkö-

zelítés (Falus, 2006), amelyben fontos a nézetek, a fogalmi váltás, a reflexió 

kérdésköre. Ennek – úgy tűnik – eddig még nem volt nagyon erős hatása sem a 

tanárképzésre, sem az oktatáspolitikára, sem a továbbképzési és pedagógus-

támogatási rendszerre. A szociális konstruktivizmus, amely a közösen felépített, 

társadalmi és társas tudásra és a tudás közös felépítésére helyezi a hangsúlyt, 

szintén nem nyert még teret a magyar kontextusban. Itt érdemes megemlíteni, 

hogy míg a reflexió mint alapvető módszer a tanárok fejlődésének támoga-

tásában (különösen a kezdeti képzésben) erőteljesen megjelenik a hazai 

gyakorlatban is (Schön, 1983), más, újabb nemzetközi trendek még nem értek el 

hozzánk, vagyis csak a tanárképzés egyes elszigetelt helyein jelentek meg (pl. 

angolnyelvtanár-képzés). Ilyen a gyakorló pedagógus kutatása (practioner 

research) (Cochran - Smith - Lytle, 2009), az action research és a legújabb 

öntanulmányozás (self study). Az akciókutatás (action research) általában egy 

intézményhez vagy annak egy csoportjához kapcsolódik, a gyakorló pedagógus 

kutatása (practioner research) a kutató tanár koncepcióját jelenti, aki a mun-

káját saját kutatással fejleszti, az öntanulmányozás (self study) pedig a tanár 

saját magára vonatkozó reflektív, nagyon mély, értelmező kutatása. Ez utóbbi 

módszereknek Snoek (2010) szerint az is a jelentőségük, hogy a pedagógus 

professzió tudásbázisa leginkább a kutatások által épül, és épp ezért szükség 

lenne arra, hogy a tanárok bekapcsolódjanak a kutatásokba, kutassák saját 

munkájukat.  

 

1.1.6 A mesterségbeli tudás meghatározása  
 

A konstruktivista kiindulópont hatást gyakorolt arra, hogy milyen módon jelenik 

meg a professzióhoz kapcsolódó tudás a szakirodalomban, és ennek az oktatás-

politikában is van lecsapódása. Hazánkban különösen Falus Iván munkássága 

(2006; 2007; Falus et al. 2011) jelentős e tekintetben. Több írásában arra hívja 

fel a figyelmet, hogy a tanár nézetrendszere és annak változása alapvető a tanári 
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munka és fejlődés szempontjából. A tanár munkáját, mindennapi cselekvését 

egy, a tanár személyisége, értékei, a korábbi tapasztalatok és a szerepelvárások 

bázisán kialakuló értékelő rendszer határozza meg, amelyet a nézetei és a 

gyakorlati tudása alkotnak. Ez az értékelő rendszer azonban az elméleti 

ismeretek és a gyakorlati tevékenység hatására folyamatosan változik.  

A fenti konstruktivista megközelítésből kiindulva az ELTE kutatócsoportja feltárta 

a pedagógusok gyakorlati tudását: a pedagógusok pedagógiáját (Golnhofer – 

Nahalka, 2001). Ennek fényében beszélnek a tanárok mesterségbeli tudásáról. 

Az utóbbi években Falus Iván és a köré épült kutatócsoport a tanári sztenderdek 

szakmai meghatározásában egyszerre használta fel az ilyen pedagóguskuta-

tásokból származó eredményeket és a nemzetközi színtéren megjelenő elvárá-

sokat (Falus, 2011). Ezt megelőzően Zsolnai József és munkatársai (különösen 

Kocsis Mihály) dolgoztak ki kompetenciasztenderdeket a pedagógus tevékeny-

ségköreiből kiindulva.  

 

1.1.7 A pedagógusok szakmai támogatásának 

nemzetközi trendjei  
 

A pedagógusok fejlődésének és tanulásának támogatásával kapcsolatban is 

megváltozott a szemlélet. Ahogyan fentebb jeleztük, már nem annyira 

továbbképzésekről beszélnek a szakirodalomban, hanem inkább a pedagógusok 

állandó, folyamatos támogatásáról különféle utakon, amelyben nagy szerepet 

kap a pedagógus maga (felelősség a saját fejlődéséért) és sok helyen az 

intézmény is, ahol dolgozik, hiszen ez a fejlődésének természetes közege.  

A nemzetközi szakértői elemzések többek között személyre szabott, 

gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszer bevezetését, illetve fenntartását 

javasolják a pályán levő pedagógusok rátermettségének javítása érdekében.  

Ez egyéni szinten nemcsak a minőségértékelést és a visszacsatolást, hanem az 

ehhez kapcsolódó szakmai továbbfejlődési javaslatok megvalósítását is jelenti, 

amely területek és funkciók a jól működő (sikeres) oktatási rendszerekben 

intenzív kapcsolatban állnak egymással. Ennek során először a szaktanácsadók 

feltárják a pedagógiai munka erősségeit és gyengeségeit, majd megfelelő 

szakmai továbbfejlesztési javaslatokat tesznek annak érdekében, hogy a kívánt 

részterületeken javuljon a pedagógus munkája. E rendszerekben tehát a 

pedagógiai munka értékelésének eredményeképpen az adott oktatási helyzethez 

és az adott pedagógushoz adaptált, személyre szóló fejlesztési tervek születnek.  

A következő alfejezet részletesebben is bemutatja a különböző nemzetközi 

trendeket, amelyek a pedagógusok támogatására és kiemelten a szaktanács-

adásra vonatkoznak.  
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1.2 Kitekintés a nemzetközi szakirodalomra és a 

pedagógusok szakmai támogatására a 

gyakorlatban 
 

A nemzetközi gyakorlatban a pedagógusok szakmai munkáját többféle támogató 

segíti. Egy részük az oktatási intézményekben dolgozik, mások külső szakem-

berek. Az angol és a német nyelvű tapasztalatok elemzésének egyik kiinduló 

problémája, hogy nem egyszerű a magyar szaktanácsadók és a nemzetközi 

gyakorlatban szereplő szakmai támogatók egymásnak való megfeleltetése. Azt is 

nehéz megfogalmazni, hogy mi az idegen nyelvű megfelelője a szaktanács-

adónak (mentor?, coach?, counsellor?), illetve hogyan fordíthatók a témával kap-

csolatos idegen szakszavak.  

A támogatás fontosságát és hatékonyságát mindenki elismeri, nagyon nehéz 

azonban olyan meggyőző kutatási eredményeket találni, amelyek egyik vagy 

másik modell jobb eredményességét igazolná. Az általában kis mintán végzett 

nemzetközi kutatások azt mutatják, hogy a támogatásnak (szaktanácsadásnak: 

mentoring, coaching) hatása van a pedagógus gondolkodására, munkájára és a 

tanulói teljesítményre is. Leginkább a  

 coach szoros együttműködését,  

 a terepen töltött hosszabb időt,  

 a minél inkább tisztázott célok mentén való támogatást,  

 a specifikus helyzetekhez, tartalomhoz, problémához kötött segítség-

nyújtást és  

 a pedagógus reflexiójának előmozdítását  

emelik ki a tanulmányok, mint a hatékony támogatás főbb jellemzőit.  

 

Amíg a pedagógus sztenderdek és a pedagógus minősítés rendszere világszerte 

nemzeti jelleget mutat, addig a szakmai támogatás területe univerzális. A peda-

gógusok folyamatos szakmai fejlődése a 21. század oktatásának népszerű és 

központi fogalma, amelynek elengedhetetlen eleme a széles körben, változatos 

formákban és gazdag eszköztárral megvalósuló személyes szakmai támogatás, 

amelynek két alapvető módja létezik:  

 

Mentorálás  

 

Egyéni nevelés, tanulás, gyarapodás a szakmai és a személyiségre vonatkozó 

fejlődés területén, bizalmi kapcsolat. A szó Télemakhosz nevelőjének, Mentornak 

a nevéből származik (Odüsszeia), jelentése nevelő, tanító, vezető, tanácsadó, 

pártfogó, atyai jó barát, vezetőtanár. A mentor a támogatott személy szakmai 

fejlődése mellett felelős annak jó közérzetéért is. A mentorálás folyamatában a 
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pártfogolt segítséget kap saját szakmai fejlődésének irányításához, hogy maxi-

málisan tudja kihasználni a lehetőségeit, erősítse készségeit, javítsa 

teljesítményét, és olyan személlyé váljon, amilyen lenni szeretne (Parsloe, 1992, 

idézve: Lord–Atkinson-Mitchell, 2008). A mentorálás összetett folyamat, amely 

„a tudásmegosztás és az egyéni fejlődés ösztönzésének céljával történik, és 

magába foglalja a coaching, a facilitáció és a tanácsadás területét. A mentorálás 

a személyes fejlődést támogatja, hosszabb távon történik, és segíti az egyént, 

hogy megtalálja kreatív, személyes és szakmai fejlődését egy tágabb kulturális, 

társadalmi és oktatási környezetben. (Renshaw, 2009).  

 

Coaching 

 

Fogalma a rendszerváltás után került be a magyar szakirodalomba, és terjedt el 

az üzleti szférában. (Az angol coach szó az angolszász nyelvben élő kevés 

magyar eredetű szó egyike, Kocs község nevéből és a kocsi szóból származik.)  

A coaching a mentorálás szűkebb formája, csak egy célkitűzés megvalósítására 

vagy egy terület, egy készség fejlesztésére irányul (Hobson-Sharp, 2005, idézve: 

Lord-Atkinson-Mitchell, 2008), és a készségek vagy a teljesítmény fejlesztését 

hangsúlyozza (Simkins, 2006, idézve: Lord-Atkinson-Mitchell, 2008). A coaching 

célja a tanulás és a fejlődés folyamatának az erősítése egy specifikus terület 

teljesítményének növelésével. Rövid távú folyamat, azonnali, mikroeredménnyel 

jár. (Renshaw, 2009) 

E két fő támogatási formán belül és mellett még számos modell működik a 

vizsgált országokban, melyeket a folyamatban részt vevő szereplők számától és 

egymással való kapcsolatától függően az alábbi három csoportba sorolhatunk: 

 Személyes támogatás (one-to-one support) 

 Csoportos támogatás 

 Társtámogatás (peer-to-peer support) 

 

Ezek a modellek külső vagy belső szaktanácsadás formájában is léteznek. Közös 

bennük a szakmai támogatói kompetenciák meglétének szüksége. Ezek közül a 

legfontosabbak: 

 Az intézmény értékrendjét képviseli. 

 Örömmel osztja meg szakmai tudását. 

 Türelmes, megközelíthető. 

 Kész meghallgatni a kérdéseket és válaszolni azokra. 

 Hozzájárul a tanulást támogató környezet kialakításához. 

 Szakterületének ismerője, aki jól végzi a munkáját. 

 Büszke a hivatására és az intézményére. (Hunt, 2011) 
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A nemzetközi, angol nyelvű szakirodalom alapján megállapítható, hogy egyetlen 

kizárólagos meghatározás sincs a mentor vagy a coach szerepére, hanem a tevé-

kenységhez kapcsolódó konkrét feladatok vannak. A szaktanácsadó a kritikus 

barát, aki információt ad és támogat, mindig reflektív, elkötelezett és inspiráló. 

A modellek általános bemutatása után a következő alfejezetek az egyes országok 

gyakorlatán keresztül mutatják be a pedagógusok támogatásának nemzetközi 

mintáit.  

 

1.2.1 A pedagógusok szakmai támogatása Angliában 
 

Angliában a pedagógusok jelentős hányada részesül szakmai támogatásban, és 

többségük – legalábbis az NFER (National Foundation for Educational Research)4, 

Nagy-Britannia legnagyobb magán, non-profit oktatáskutató intézetének 2008-as 

és 2009-es mérései5 szerint – a pedagógusok 88%-a részesült az adott évben 

úgynevezett kölcsönös társtámogatásban, amelyet 80%-uk (a vezetők 95, a 

tanárok 77%-a), hasznosnak talált, és csak három százalék nem volt elégedett. 

A megkérdezettek 78%-a vett részt óralátogatáson, és 72%-uk nagyon 

hasznosnak is találta. Tízből hét tanár kapott mentor- vagy coachtámogatást, és 

59%-uk (88% vezető, 53% tanár) találta azt nagyon hasznosnak, és csak négy 

százalékuk gyengének. Az online támogatással a megkérdezettek 29%-a volt 

elégedett. 1994 és 2012 között az Oktatási Minisztérium háttérintézményeként 

működő Tanárképző Ügynökség (Teacher Training Agency, TTA), majd a Képzési 

és Fejlesztési Ügynökség (Training and Development Agency for Schools, TDA) 

volt felelős mind a pályakezdő, mind a pályán lévő pedagógusok tovább-

képzéséért. Mindkét szervezet kulcsfontosságú szerepet játszott az oktatás 

színvonalának emelésében. A TDA ötéves stratégiai tervének szerves része volt a 

szakmai támogatás, amely A mentorálás és a coaching nemzeti keretei (National 

Framework for Mentoring and Coaching) című stratégiai dokumentum alapján 

történt. A szervezet feladatkörét 2012 áprilisában a Teacher Agency, az oktatási 

minisztérium végrehajtó szervezete vette át, amely felelős a pedagóguspálya 

népszerűsítéséért, a munkaerő toborzásáért és megtartásáért, az oktatás és az 

intézményvezetés magas színvonalának biztosításáért (továbbképzés), valamint 

a pedagógusok magatartásáért6. Az egyéni szakmai támogatás nem tartozik a 

hatáskörébe. Az intézmények, a helyi önkormányzatok és a magánszolgáltatók a 

korábbi National Framework for Mentoring and Coaching/A mentorálás és a 

coaching nemzeti keretei dokumentum irányelveit használják továbbra is ezen a 

területen.  

 

                                                           
4 http://www.nfer.ac.uk/nfer/index.cfm 
5 Teacher Voice Omnibus Survay 
6 http://www.education.gov.uk/aboutdfe/executiveagencies/b0077806/teaching-agency/the-teaching-agency 
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1.2.2 Pedagógustámogatás Skóciában 
 

A skót kormány 2003-ban fogadta el az egész életen át tartó tanulás 

stratégiáját. A stratégia alapján megújult a tanterv (Curriculum for excellence), a 

pedagógusképzés és a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődésének támogató 

rendszere is.  

A pedagógus szakmával kapcsolatos elvárásokat – több más országhoz 

hasonlóan – Skóciában is évek óta úgynevezett szakmai standardok (Professional 

Standards) szabályozzák. Ezek olyan kompetencia-leírások, amelyeket a pályára 

való jelentkezésnél, az alap- és továbbképzések fejlesztésekor, valamint a 

pedagógusok minősítése és szakmai fejlődésük támogatása során egyaránt 

használnak. 2012 decemberében a korábbi szakmai standardok helyett – az 

említett stratégia alapján átdolgozott – új rendszert fogadtak el, amelynek 

alkalmazására 2013 szeptemberétől kerül sor.  

„A legsikeresebb oktatási rendszerek a pedagógusok – mint gondolkodó, kiváló 

és érdeklődő szakemberek – szakmai fejlesztésébe invesztálnak, akik nemcsak 

az éppen aktuális külső elvárásoknak tudnak sikeresen megfelelni, hanem arra is 

képesek, hogy elkötelezzék magukat az oktatás teljessége mellett, és kulcs-

szereplői legyenek az oktatási változások megformálásának és vezetésének.” 

(Graham Donaldson, 2011) 

 

1.2.3 A pedagógusok szakmai fejlődése Finnországban7  
 

Amióta a PISA méréseken a finn gyerekek kimagasló eredményeket érnek el, a 

világ különböző országainak oktatási szakemberei egyre inkább kíváncsiak a finn 

siker titkára. Számos elemzés arra hívja fel a figyelmet, hogy a „finn csoda” 

egyik titka a kiszámíthatóság, a bizalom és a magas színvonalú tanárképzés. Pasi 

Sahlberg, nemzetközi oktatási szakember, aki jelenleg a finn oktatási és 

kulturális minisztérium főigazgatója, hat alapelvben fogalmazta meg a finn 

oktatás eredményességének titkát. Ezek a következők:  

 verseny helyett együttműködés,  

 standardizálás helyett személyre szabottság, 

 választás helyett egyenlőség, 

 a vizsgálat-alapú elszámoltathatóság helyett bizalom alapú szakmaiság, 

 technológia helyett pedagógia, 

 több szakmaiság, kevesebb bürokrácia. 

 

Finnországban a pedagógusok folyamatos szakmai fejlődését elsősorban 

továbbképzések formájában valósítják meg.  

                                                           
7 Sahlberg, 2011 alapján 
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A magas színvonalú tanárképzést Finnországban nem követi indukciós folyamat, 

amely bevezeti a pályakezdőket a tanítási gyakorlatba. Folynak ugyan kutatások 

és fejlesztések, de a gyakorlat változatos: van, ahol komoly hagyományai 

vannak a pályakezdők támogatásának, amely sok helyen az igazgatók vagy a 

helyetteseik felelőssége, de számos olyan intézmény is létezik, ahol csak 

bevezetik a friss diplomást a tanterembe, és becsukják mögötte az ajtót.  

A pedagógusok továbbképzése hagyományosan a tanárképző felsőoktatási 

intézményekhez kötődik. Megvalósításukra a közoktatási intézményeket fenn-

tartó önkormányzatok évente három napot biztosítanak, ahol – munkaszerződés 

alapján – minden tanárnak kötelező részt vennie. Szerencsés esetben a tanár 

vagy az intézményvezető dönt arról, hogy milyen továbbképzésre van szükség. 

Számos megyében az önkormányzatok szervezik meg a kötelező kurzusokat, de 

a továbbképzések sokszor nincsenek összhangban az egyéni igényekkel.  

Egy 2007-ben a Jyväskylä Egyetem által elvégzett felmérés azt mutatta, hogy 

abban az évben a finn tanártársadalom kétharmada vett részt továbbkép-

zéseken, átlagban évi hét munkanapot vagy ötven órát fordítva a szakmai 

előmenetelre, amelynek a fele a tanárok szabadidejében történt. Az egyharmad, 

azaz kb. 20 000 tanár semmit sem tett szakmai fejődése érdekében 2007-ben.  

A finn kormány lépéseket szorgalmaz a megfelelő szakmai színvonal garan-

tálására, és az állami költségvetés 30 000 USA dollárnak (kb. 23 000 euró) 

megfelelő összeget biztosít a pedagógus-továbbképzésekre. Ennek az összegnek 

a megduplázását tervezik 2016-ra. 

A finn társadalom bízik jól képzett pedagógusaiban, akik mindennapi munkájuk 

során színvonalas teljesítményt nyújtanak. Külső szakmai támogatás vagy akár 

pedagógusminősítés Finnországban nem létezik. A finn pedagógusok és oktatás-

politikusok is azt vallják, hogy erre nincs szükség. A legtehetségesebb fiatalok 

jelentkeznek a pedagóguspályára, mindenkinek lehetősége van a tudományos 

kutatómunkára, doktori képzésre, amely a mai napig ingyenes. A tanári pálya 

autonóm, független és megbecsült hivatás. A pedagógusok nagy szabadságot 

élveznek a kreativitás és az innováció területén. Mindenféle központi vagy külső 

szabályozás, ellenőrzés gátolná a folyamatot, és a pálya elveszítené a 

vonzerejét.  

A finn tanárok magas színvonalú mesterképzésüknek köszönhetően kiváló 

kompetenciákkal rendelkeznek a tantervkészítés, a tanulói teljesítményértékelés 

és a tájékoztatás, valamint az iskolafejlesztés területén. A finn pedagógusok heti 

óraszámának része kétórányi közös tervező és fejlesztő munka, amelyet 

tekinthetünk társmentorálásnak vagy reflektív szupervíziónak is. A tanároknak 

lehetőségük van arra, hogy egymás munkájába bepillantsanak, hogy a 

munkaidőben együtt dolgozzanak, reflektáljanak saját és kollégáik tanítási 

gyakorlatára. A közös tevékenység eredményeképpen az egymás iránt érzett 

felelősség erősödik. Az igazgatók komoly tanítási gyakorlattal rendelkeznek, 
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amely képessé teszi őket arra, hogy segítsenek a kollégáknak felismerni 

erősségeiket és fejlesztendő készségeiket. A tanárok szakmai közösséget 

alkotnak, bíznak egymásban, vezetőik irányításában és szakértelmében. 

Rendszeres a szakmai párbeszéd a tanításról, a tanulásról. A társtámogatás 

hatékony, példaértékű megvalósulása tapasztalható a finn iskolákban. 

A finn közoktatási intézmények szakmailag autonóm intézmények, amelyek 

felelősek pedagógiai programjuk, helyi tantervük folyamatos tervezéséért, 

fejlesztéséért, korszerűsítéséért. A tanárok – a kötelezően tanítással töltendő 

munkaidejükön túl – tananyagfejlesztéssel, módszertani kísérletezéssel, a tanulói 

és az intézményi teljesítmény értékelésével, a tanulói teljesítményt mérő 

eszközök kidolgozásával, egyszóval iskolafejlesztéssel foglalkoznak, a közösség 

érdekében tevékenykednek. 

Finnországban nincsenek standardizált, tanulói vagy tanári teljesítményt minősítő 

rendszerek, egyetlen központi mérés van, az érettségi, amely alapján néhány 

médium szeret rangsorokat felállítani, de a finneket ez egyszerűen nem érdekli, 

nem foglalkoznak vele. Általános vélemény, hogy a pedagógusmunka haté-

konysága tesztekkel nem mérhető; a tanárok a tanulók egész személyiségére 

hatnak, ami számokban nem fejezhető ki.  

 

1.2.4 A pedagógusok szakmai támogatása 

Németországban8 
 

Németországban az oktatáspolitika – központi alapelvekre építve – szövetségi és 

tartományi szinten szabályozott. Mivel mind a 16 tartománynak külön oktatási 

minisztériuma, minisztere és saját oktatáspolitikája van, a német oktatási 

rendszer kevés egységességet mutat. Ebben a fejezetben a szaktanácsadás 

szövetségi szintű általános jellemzői9 után egy-egy tartomány sajátosságainak a 

bemutatására kerül sor. 

Mivel a pedagógiai munka minősége szoros kapcsolatban van az oktatási 

intézményekben dolgozó pedagógusok szakmaiságával, a szaktanácsadás döntő 

elemei a tanácsadás és a továbbképzés, amelyek kölcsönösen meghatározzák és 

kiegészítik egymást. 

Németországban a pedagógiai szakmai szolgáltatások kiemelkedően fontos 

területe a szaktanácsadás. Az iskolák növekvő önállósága és felelőssége mellett 

a tanítás minőségének javítása érdekében az elmúlt években nőtt a kereslet a 

továbbképzési programok és a külső szakmai segítség igénybevétele iránt.  

                                                           
8 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/eurybase/eurybase_full_reports 
/DE_DE.pdf 
9Források: az Eurydice adatbázisa, a tartományi kultuszminiszterek által 2006 októberében elfogadott 
megállapodás (Támogatni és követelni – az oktatáspolitika kihívása” (Fördern und fordern – eine 
Herausforderung für Bildungspolitik), valamint a Német Ifjúsági Hivatal ajánlásai) 
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A tanárok továbbképzéséért is felelős tartományi kultuszminiszterek 2006-ban 

vállalták10, hogy kidolgozzák és jogszabályok által bevezetik a tanártovábbképzé-

sek és szakmai támogatások céljaihoz igazodó eszközrendszert, amely tartal-

mazza a továbbképzések és a szakmai támogatás kereteit és formáit is.  

A rendszer jellemzően három szintre tagolódik. Tartományi szinten a helyi 

kultuszminisztériumnak alárendelt továbbképző intézetek koordinálják a tovább-

képzéseket. A helyi, kisközösségi szinten szervezett továbbképzésekért, a szak-

mai támogatás megszervezéséért az iskolafelügyeleti hatóságok (tankerületi 

hivatalok) felelősek, míg az iskolán belüli továbbképzések szervezéséért az iskola 

vezetősége felel. Az intézmények munkájukhoz a tartományi intézetektől, a 

tankerületek szaktanácsadóitól kaphatnak segítséget. Minden tanár joga és 

kötelezettsége részt venni a továbbképzéseken, amelyet kezdeményezhet maga 

a tanár, az iskola vezetősége, a szaktanácsadó, illetve a tankerület. 

A tanártovábbképzések és a szakmai támogatások kiemelt témái a heterogenitás 

kezelése, a helyzet-felismerési képesség javítása és az egyes tanulókkal való 

differenciált foglalkozás fejlesztése.  

A továbbképzéseken való részvétel, illetve a továbbtanulás közvetlenül nincs 

hatással a tanárok minősítésére, illetve bérezésére Magasabb pozíció eléréséhez, 

további tantárgyak tanításához azonban elengedhetetlen a továbbképzéseken 

való részvétel.  

A Német Ifjúsági Hivatal ajánlásai11 szerint az oktatási intézményekben folyó 

pedagógiai munka minősítéséhez, valamint a változásokhoz szükséges 

támogatás biztosításához elengedhetetlen a szaktanácsadói hálózat kiépítése, a 

minőségi szaktanácsadás biztosítása. A fenntartók, az intézmények vezetői, 

illetve az intézményekben dolgozó pedagógusok részére egyaránt fontos a 

szakmai támogatás. A tartományok többségében valamennyi tantárgyhoz 

kapcsolódóan vannak szaktanácsadók. A szaktanácsadás specifikus szerepe és 

sokszínűsége miatt kiemelkedő koordinációs, közvetítő és moderátori feladatokat 

is el kell látnia egy szaktanácsadónak. 

A szaktanácsadás célirányos helyzetelemzéssel támogatja a gyakorlati munkát, 

amelynek alapján ajánlásokat tesz a továbbfejlődéshez.  

A szaktanácsadói feladatok széles spektruma szükségessé teszi a szaktanácsadók 

állandó továbbképzését. Ezen túlmenően különösen fontos a szaktanácsadók 

folyamatos szakmai minősítése is, mivel tőlük joggal elvárható, hogy a 

pedagógusokat a gyakorlatban előforduló problémák, kihívások kezelésében a 

legszakszerűbb és a legmodernebb eszközökkel, módszerekkel, tanácsokkal 

segítsék. A tanácsadás általában egy fejlődési folyamat része, és az abban részt 

vevők együttműködésén múlik sikeressége. A sikeres tanácsadás előfeltétele, 

                                                           
102006 októberében a kultuszminiszterek konferenciáján a szakmai szakszervezetek támogatásával és 
egyetértésével közös nyilatkozatot fogadtak el „Támogatni és követelni – az oktatáspolitika kihívása” (Fördern 
und fordern – eine Herausforderung für Bildungspolitik) címmel. 
11 http://www.bagljae.de/Stellungnahmen/091_Fachberatung_2003.pdf 
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hogy a pedagógus elfogadja a szaktanácsadó személyét, és nyitott legyen a 

tanácsok befogadására. Az általános szaktanácsadói kompetenciákon túl fontos a 

konkrét terület és a jogi keretfeltételek alapos ismerete is. Ha a szaktanácsadás 

szakmai felügyelettel is párosul, akkor a szaktanácsadói tevékenységnek még 

körültekintőbbnek kell lennie. Egyes esetekben a szaktanácsadói beszélgetések 

tartalmáról, határairól és a titoktartásról előre meg kell állapodni, illetve 

szaktanácsadói szerződést kell kötni.  

A kompetens szaktanácsadáshoz szükség van tapasztalatcserére, kooperációra 

és egymás közötti kollegiális tanácsadásra, valamint a szakmaprofil erősítésére. 

A Német Ifjúsági Hivatal szaktanácsadással kapcsolatos ajánlásait több 

tartomány is beépítette a szaktanácsadásról szóló rendeleteibe. 

 

1.2.5 Svájc 
 

Svájcban nincsen oktatási minisztérium, az oktatással kapcsolatos feladatokat a 

kantonok látják el, és ezek hoznak törvényeket, amelyek jelentősen különböznek 

egymástól. Svájcban 26 kanton van, ennek megfelelően 26, általában kevés 

egységességet mutató oktatási rendszerről beszélhetünk. Ebben a fejezetben 

néhány, egymástól eltérő rendszer fő jellegzetességei olvashatóak.  
 

Thurgau kantonban az iskolafelügyelet látja el a felügyeleti és tanácsadási 

feladatokat az óvodától a magániskoláig, minden iskolatípusban. A fenntartó 

hatóság az iskolavezetőség és a pedagógusok megbízása alapján végzi a 

feladatát. A tanfelügyelők tartják a kapcsolatot az egyes iskolák, a járási hiva-

talok és a kanton tanfelügyelete között. Feladataik közé tartozik a minőség-

biztosítás, a szakmai felügyelet, az ellenőrzés és a szaktanácsadás, valamint az 

állásfoglalás szakmai kérdésekben, a közreműködés projektek és iskolafejleszté-

sek megvalósításában. Hat fontos részterülete van munkájuknak: kapcsolat-

tartás, támogatás, tanácsadás, minősítés, felülvizsgálat és utasítás.  

A tanfelügyelők folyamatosan tartják a kapcsolatot az iskolákkal telefonon,  

e-mailben, személyesen. Aktuális kérdésekben, mindennapos tanulói, szülői, 

tanári, iskolavezetői problémák megoldásában segítenek. Tanácsot adnak isko-

laszervezési kérdésekben, a tantervek kidolgozásában. Részt vesznek óraláto-

gatásokon az iskola vezetőségének kérésére. Iskolafejlesztési projekteket 

véleményeznek, továbbképzéseket, előadásokat tartanak különböző témákban. 

Meghatározott időközönként átvizsgálják az iskola dokumentumait. Egy 

tanfelügyelőhöz 12-16 iskola tartozik. 

 

Bern kanton12 négy járásában 13 tanfelügyelő dolgozik a járási tanfelügyeletek 

irányítása alatt. Támogatják és felügyelik az óvodákat, az alsó- és középfokú 

                                                           
12http://www.erz.be.ch/erz/de/index/kindergarten_volksschule/kindergarten_volksschule/schulaufsicht/fs_schulaufsich
t.assetref/content/dam/documents/ERZ/AKVB/de/07_Schulaufsicht/SA_Aktuelles_Flyer_Schulaufsicht_d.pdf 
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oktatási intézményeket, valamint a magániskolákat. Munkájukat főállásban 

végzik, mellette nem tanítanak. Feladatkörükbe tartozik: 

 információ és kommunikáció 

 a tanfelügyeleti nevelési igazgató nagykövetei, 

 az intézmények és a tanfelügyelet közötti kapcsolattartók, 

 továbbképzések szervezése a fenntartó hatóság munkatársai és az 

intézményvezetők részére, 

 helyi és kantonszintű együttműködések biztosítása; 

 tanácsadás: 

 szaktanácsadás tanároknak,  

 tanácsadás intézményvezetőknek az iskolavezetéssel kapcsolatos 

kérdésekben, óralátogatásokkal kapcsolatban, 

 tanácsadás szülőknek, 

 az iskolaszerkezet optimalizálásának támogatása, 

 tanácsadás, felvilágosítás jogi kérdésekben, 

 az iskolavezetés támogatása pedagógiai, szervezeti, személyzeti, 

minőségbiztosítási kérdésekben, 

 közvetítés válsághelyzetek megoldásában, 

 közreműködés projektek és fejlesztések végrehajtásában; 

 felügyelet: 

 óvodák és oktatási intézmények felügyelete adminisztratív és 

pedagógiai szempontból, 

 magániskolák és gyógypedagógiai intézmények felügyelete pedagógiai 

szempontból, 

 a magántanítás engedélyezése és felügyelete, 

 ellenőrzés, 

 óralátogatások, 

 beszélgetések tanárokkal, 

 panaszkezelés, 

 a helyi hatósághoz benyújtott oktatással, neveléssel kapcsolatos pana-

szok kezelése. 

Tevékenységük fő célja: a „Jó iskola” megvalósítása. 
 
A berni Pedagógiai Főiskola13 széles körű tanácsadói szolgáltatásokkal áll az 

oktatási intézmények rendelkezésére. A személyközpontú tanácsadás középpont-

jában a pedagógusok állnak, óvónők, tanárok, gyógypedagógusok, intézményve-

zetők és egész tantestületek fordulhatnak a főiskolához tanácsadásért. Lehetőség 

van egyéni tanácsadásra, csoportos szupervízióra, megelőző jellegű terápiás 

foglalkozásokra, esetmenedzselésre hosszabb betegség után a zökkenőmentes 

visszailleszkedés érdekében.  

                                                           
13 http://www.phbern.ch/dienstleistungen/beratung.html 
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A pedagógusok egyéni kezdeményezésre, illetve az iskolavezetés javaslata 

alapján is fordulhatnak a főiskolához tanácsadásért. Az intézményvezetők és a 

pedagógusok egyaránt kérhetik problémás esetek megoldásához külső 

szakember, mediátor segítségét. 

A főiskola tanítással kapcsolatos tanácsadással is az oktatási intézmények, 

tantestületek, kiscsoportok, munkaközösségek rendelkezésére áll. Szakdidaktikai 

tanácsadási és coaching helyzetben a tanárok értékelhetik tanítási gyakorlatukat, 

kielemezhetik és továbbfejleszthetik tanítási módszerüket. Különösen a tanítási 

coaching teszi lehetővé az új módszerek közvetlen alkalmazását, és hat pozitívan 

a tanárok szakmai elégedettségérzésére.  

Az intézményvezetők számára káder-, szervezeti és iskolafejlesztési tanácsadást 

nyújtanak. Konfliktus- vagy krízishelyzetek esetén, stratégia kialakításának 

kérdésében, projektek megvalósításában és minden további intézményvezetéssel 

kapcsolatos kérdésben fordulhatnak a főiskolához tanácsadásért. 
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1.3 A szaktanácsadásra vonatkozó 

megközelítések a hazai szakirodalomban  

és a gyakorlatban 
 

A magyarországi pedagógiai szaktanácsadás az 1985/1986-os tanévben a 

11/1986. (VII.27.) MM rendelet alapján jött létre. Az oktatáspolitikában már jó 

ideje erősödött a szakfelügyeletet megszüntetni kívánó reformirányzat, a törvény 

mégsem alakította át egyértelműen a szakfelügyeleti rendszert szaktanácsadói 

hálózattá. A változások lépésről lépésre történtek. A szaktanácsadásról szóló 

11/1986. MM rendelet a szakfelügyelő elnevezést szaktanácsadóra változtatta, és 

az ellenőrzésről a támogatásra, fejlesztésre, önképzésre helyezte a hangsúlyt.  

A 19 megyei és a fővárosi tanács megalapította pedagógiai intézeteit, amelyek a 

megszűnő szakfelügyeleti rendszert váltották sok bizonytalansággal, a szak-

felügyelet és a szaktanácsadás fogalmainak időnkénti összemosásával.  

A fogalom tisztázásában fontos állomás volt az 1993-ban megjelent, A fővárosi 

szaktanácsadás chartá-ja című dokumentum, amely szerint „A szaktanácsadók 

pedagógiai állományú, szakmai-pedagógiai szolgáltatást végző szakemberek, 

akiket felkészültségük, kiemelkedő színvonalú oktató-nevelő munkájuk és ebből 

származó szakmai tekintélyük tesz alkalmassá e feladat ellátására. Tevékeny-

ségük folyamatos, és egy-egy tantárgy vagy szakterület egészére vonatkozik.” 

(A fővárosi szaktanácsadás chartája, 1993) 

A fogalom törvény által történő meghatározására 1999-ben került sor. Az 1993. 

évi LXXIX. sz. törvény a közoktatásról 14 87.§ (1.) bekezdés 2. pontja 1999-beli 

módosítása szerint a szaktanácsadó feladata az oktatási, pedagógiai módszerek 

megismertetése és terjesztése. Ezen belül:  

 „a pedagógiai programok, helyi tantervek, házirendek és más dokumentu-

mok elemzése, elkészítésének és alkalmazásának segítése,  

 a pedagógiai fejlesztő tevékenység elemzése, értékelése, segítése,  

 a tankönyvek és taneszközök készítésének, kiválasztásának segítése, 

 pedagógiai módszerek, eszközök, eljárások megismertetése, terjesztése, 

 egyéni tanácsadás.” 

 

A szaktanácsadás helyzete a megyékben jóval kedvezőtlenebb lett, mint a 

fővárosban. Egyre több megyében vontak be a feladatokba nem önkormányzati 

fenntartású intézményeket, szervezeteket, folyamatosan erősödött a nonprofit és 

a piacorientált szolgáltatók jelenléte. A pedagógiai szakmai szolgáltatások 

igénybevételére rendelkezésre álló állami forrás 2005-től folyamatosan csökkent, 

mindez párhuzamosan zajlott az állami, önkormányzati fenntartású megyei 

                                                           
14 1993. évi LXXIX. sz. törvény a közoktatásról 36.§ (2) bekezdés b. 
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szolgáltatói intézményhálózat összezsugorodásával, ily módon az ország egyes 

területein az ingyenesen igénybe vehető szolgáltatások köre lényegesen 

leszűkült. Az évezred első évtizedét a szaktanácsadói szolgáltatások biztosítása 

szempontjából is a decentralizáció jellemezte. A Közoktatási Információs Iroda 

Statisztika (KIRSTAT) 2009-es adatai szerint 10 megye és a főváros tartott fenn 

szakmai szolgáltatót, és 177 intézmény alapító okiratában szerepelt a pedagógiai 

szakmai szolgáltatás. Fenntartói szempontból is a sokszínűség volt a jellemző; 

voltak önkormányzati, felsőoktatási intézményi, forprofit és közoktatási 

szerződés alapján működő pedagógiai szakmai szolgáltatók. 2009-ben az összes 

szakmai szolgáltató, illetve a szolgáltatási feladat-ellátási hely mintegy 25 %-a 

volt nem állami, nem önkormányzati fenntartásban, míg a legtöbb oktatási 

intézményt az önkormányzati szektor tartotta fenn. 2013. január 1-je után a 

szolgáltató intézmények 75%-ának – amelyek állami-önkormányzati fenntar-

tásban voltak – fenntartója a köznevelési törvény értelmében az állam lett.  

A vizsgált időszakra jellemző a tantárgyhoz nem köthető szaktanácsadások 

arányának növekedése (2001-ben csupán 16, 2005-ben 43, 2009-ben pedig már 

273, tantárgyhoz nem köthető szaktanácsadás fordult elő). Egyre több szak-

tanácsadás történt könyvtár, diák-önkormányzati munka, kollégiumi nevelés, 

mérés-értékelés, gyermek- és ifjúságvédelem, tanügyigazgatás, fejlesztő peda-

gógia, minőségfejlesztés, tanulásmódszertan, integráció, pályázatírás, érettségi 

felkészítés, iskolai dokumentumok aktualizálása témakörökben. (Székely, 2009). 

Jellemző volt még az integráció, a szocio-emocionális nevelés és a magatartási 

problémák kezelésével kapcsolatos pedagógus kompetenciák erősítésére irányuló 

szaktanácsadás is (Annási - Herpai, 2006). Ugyanakkor a szaktanácsadók 

létszáma 2009-re a 2005-ös létszám felére csökkent. A klasszikus területi elvű 

szerveződés mellett horizontális szerveződések is működtek, mint például a 

Zsolnai József nevéhez fűződő kísérleti oktatás, az önfejlesztő iskolák, az 

integráló iskolák bázisintézményei vagy a kistérségi szerveződések, az uniós 

pályázatok konzorciumai. 

 

1.4 A szaktanácsadás jogi környezete 
 

A szaktanácsadás jogi környezetét, működésének jogszabályi hátterét több 

törvény és rendelet is szabályozza. Mivel e tanulmány írásának idején is folyik a 

jogszabályok alkotása és módosítása, az adatok a 2013. június 12-i aktuális 

állapotot tükrözik. 

 

A köznevelési jogszabályok  

 

A 2011. évi CXC törvény a nemzeti köznevelésről új helyzetet teremtett a 

szakmai szolgáltatások, és ezen belül a szaktanácsadás ellátása tekintetében.  
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A törvény az országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés rendszerét, az országos 

pedagógiai-szakmai szolgáltatás és a nemzetiségi nevelés-oktatást segítő peda-

gógiai-szakmai szolgáltatás rendszerének kiépítését, működtetését az oktatásért 

felelős miniszter köznevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladatai közé sorolja, ezzel 

deklarálva, hogy a szakpolitika és az ágazati irányítás számára továbbra is 

kiemelt oktatási prioritásként jelenik meg a pedagógusok minőségi munkájának 

és mesterségbeli tudásának folyamatos és változatos támogatása, ennek 

érdekében a pedagógiai szakmai szolgáltatások megújítása, valamint egy 

egységes, államilag fenntartott szakmai szolgáltatási rendszer kiépítése.  

A törvény 19.§-a deklarálja, hogy a nevelési-oktatási intézmények, a pedagógiai 

szakszolgálati intézmények és fenntartóik, valamint a pedagógusok munkáját 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások – közöttük a szaktanácsadás, tantárgygon-

dozás – segítik. A korábbi szabályozáshoz képest új elemként jelenik meg a 

tantárgygondozó megfogalmazás. 

A jogszabály 61.§-ában megfogalmazottak szerint a szaktanácsadó feladata a 

pedagógusok munkájának szakirányú (tantárgyi vagy sajátos pedagógiai 

területen igényelt) segítése, véleményezése, konzultációk, továbbképzések, 

szakmai fórumok szervezése. A szaktanácsadó központi szakmai irányítás mellett 

látja el feladatait. Szaktanácsadói megbízást kizárólag az kaphat, aki pedagógus-

munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséggel és szakkép-

zettséggel, pedagógus-szakvizsgával, valamint a nevelő-oktató munkában 

eltöltött legalább tízéves szakmai gyakorlattal rendelkezik. A szaktanácsadó 

pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó intézmény alkalmazásában áll vagy 

egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy onnan öt évnél nem régebben 

ment nyugdíjba. 

A jogszabály felhatalmazza az oktatásért felelős minisztert, hogy a pedagógiai-

szakmai szolgáltatás ellátásának részletes szabályait rendeletben állapítsa meg. 

A köznevelési törvény 19.§-a indirekt módon bevezeti az országos pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat, mint olyanokat, amelyek helyi szinten nem szervez-

hetők meg hatékonyan, vagy az ágazati irányítás feladatait segítik. Ezekről a 

szolgáltatásokról direkt módon a 77. § és a 78.§ rendelkezik. Eszerint az oktatá-

sért felelős miniszter gondoskodik az országos pedagógiai-szakmai szolgáltatá-

sokról és az állami nevelési-oktatási intézmények számára ingyenesen nyújtott 

pedagógiai-szakmai szolgáltatások megszervezéséről, továbbá a miniszter köz-

nevelés-fejlesztéssel kapcsolatos feladata az országos pedagógiai-szakmai szol-

gáltatás, a nemzetiségi nevelés-oktatást segítő pedagógiai-szakmai szolgáltatás 

rendszerének kiépítése, működtetése.  

Ezt a szabályozási funkciót a pedagógiai-szakmai szolgáltatásokról, a pedagógiai-

szakmai szolgáltatásokat ellátó intézményekről és a pedagógiai-szakmai szolgál-

tatásokban való közreműködés feltételeiről szóló 48/2012. (XII.12.) EMMI 

rendelet tölti be, amely szerint a szaktanácsadás, tantárgygondozás célja: 
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a) a pedagógusok munkájának fejlesztő célú támogatása, 

b) pedagógiai szakmódszertani fejlesztő beavatkozások tervezése, 

szervezése, végrehajtásuk monitorozása, 

c) a pedagógusok munkájának a szakterületükkel, munkakörükkel 

összefüggő szakmódszertani segítése, 

d) a pedagógus munkájával összefüggő szaktanácsadói tevékenységek 

összegzése, nyilvántartása, 

e) az intézményvezető pedagógiai munkájának a támogatása, 

f) felkérésre szakmai konzultáció szervezése, 

g) a szaktanácsadó tevékenységhez kapcsolódó, az adott tantárgy, szakte-

rület köznevelési feladataihoz kapcsolódó tudományos információ gyűjtése, 

feldolgozása és közvetítése a nevelési-oktatási intézmény és a pedagógusok 

részére, 

h) részvétel a tanulmányi és tehetséggondozó versenyek szervezésében. 

(2) A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladata: 

a) a nevelési-oktatási intézményben a pedagógiai tevékenység elemzéséhez 

szükséges, a helyzetelemzést megalapozó dokumentumok feltárása és 

összegzése a látogatott intézmény, pedagógus munkájával kapcsolatban, 

b) a helyi nevelési-oktatási intézményi nevelési, tantervi-tartalmi szabá-

lyozás dokumentumainak elemzése, helyi alkalmazásuk vizsgálata, segítése, 

c) a nevelési-oktatási intézmény, a nevelési-oktatási intézményben dolgozó 

pedagógus tankönyv, taneszköz alkalmazásának, továbbá pedagógiai módsze-

reinek vizsgálata, kiválasztásuk támogatása, 

d) nevelési tevékenységek, tanóra és más pedagógiai célú foglalkozás 

látogatása, a vizsgált tanórák, foglalkozások értékelése, 

e) óra és foglalkozáslátogatást követően a tapasztalatok közös feldolgozása 

az érintett pedagógussal, munkaközösség vezetővel, intézményvezetővel, 

f) a látogatott pedagógus számára személyre szabott fejlesztési és 

továbbképzési javaslatok megfogalmazása, 

g) javaslatok megfogalmazása az intézmények belső önértékelésének 

fejlesztésére. 

 

A jogszabály szemléletváltásra utal: a tantárgygondozás, a módszertani kultúra 

kerül a szaktanácsadói tevékenység előtérbe.  

A szaktanácsadás, tantárgygondozás feladatai közül „a látogatott pedagógus 

számára személyre szabott fejlesztési és továbbképzési javaslatok megfogalma-

zása” [48/2012 EMMI rendelet 26. § (2) f] a legújabb elem, amelynek értel-

mében a pedagógussal, az intézményvezetővel és a szaktanácsadóval közösen 

személyre szabott fejlesztési terv készül, amelynek megvalósulását a szakta-

nácsadó az ismételt látogatás alkalmával monitorozza, míg az igazgató folyama-

tosan nyomon követheti. A másik kiemelésre érdemes feladat az intézmények 
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belső önértékelésének fejlesztése. A fejlődés leghatásosabb módszere, ha a 

pedagógusok saját maguk tárják fel az egyéni és az intézményi fejlesztést 

igénylő területeket, saját maguk fogalmazzák meg a kihívásokat.  

A jogszabályban megjelenik az intézményvezetők pedagógiai munkájának a 

támogatása (26. § (1) e). Az intézményvezető a felelős az iskolában folyó 

szakmai munkáért, a kollégák folyamatos szakmai fejlődéséért, valamint saját 

vezetői és pedagógiai munkájának a minőségéért. Az intézményvezetőket 

támogató szaktanácsadói tevékenység kiemelt szerepet kell, hogy kapjon a 

pedagógiai fejlesztésben. A rendelet meghatározza a szaktanácsadás területeit 

[48/2012 EMMI rendelet 26. § (4)], ugyanakkor nem rendelkezik a szakta-

nácsadó és a szakmai szolgáltató kapcsolatáról, a szaktanácsadói munka 

finanszírozásáról, a szaktanácsadó munkaidő-kedvezményéről. 

Jelenleg szaktanácsadói tevékenységet a 48/2012. (XII.12.) EMMI rendelet 

alapján az láthat el, aki „pedagógiai intézetben pedagógiai szakértő vagy peda-

gógiai előadó munkakörben alkalmazásban áll, vagy aki erre megbízást kapott, 

és szerepel a szaktanácsadói névjegyzékben”.  

 

A közigazgatási jogszabályok  

 

A közigazgatás azon szervezetek összessége, amelyek közhatalmat gyakorolva, 

az állam vagy az önkormányzat nevében közfeladatokat látnak el és jogszabályo-

kat hajtanak végre. A helyi közügyekben az önkormányzati igazgatás, az 

országos jelentőségű ügyekben a központi közigazgatás jár el. 

A szaktanácsadás, mint a köznevelési intézmények működését támogató peda-

gógiai-szakmai szolgáltatás, közvetve a közigazgatás mindkét alrendszeréhez, az 

államigazgatáshoz és az önkormányzati igazgatáshoz is kapcsolódik. 
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1. ábra: A járási hivatalok irányítása 

 

A szaktanácsadást ellátó állami fenntartású szakmai szolgáltató intézmények az 

oktatásért felelős miniszter irányítása alatt működő központi hivatal, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) szervezeti egységei. Az intéz-

mények működését közvetlenül irányító KLIK alkalmazottak pedig a közszolgálati 

tisztviselőkről szóló 2011. évi CXCIX. törvény hatálya alá tartoznak. 

A pedagógiai-szakmai szolgáltatások, köztük a szaktanácsadás egységes szakmai 

irányításában részt vesz az oktatásért felelős miniszter által alapított 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. 
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A munkaügyi jogszabályok  

 

A közoktatási törvényhez hasonlóan a köznevelési törvény is egyértelműen 

kimondja, hogy a szaktanácsadó pedagógiai-szakmai szolgáltatást nyújtó 

intézmény alkalmazásában áll, egyéb köznevelési intézmény alkalmazottja vagy 

onnan öt évnél nem régebben ment nyugdíjba. Eszerint a szaktanácsadó egy 

szakmai szolgáltató alkalmazottja vagy valamelyik köznevelési intézmény 

pedagógus – aktív vagy nyugdíjas – dolgozója. Mindkét esetben vonatkoznak 

rájuk a munkaügyi jogszabályok. 

 

1.5 A tanári szak általános képzési és kimeneti 

követelményei (KKK)  
 

A jogszabályi környezethez és a pedagógusok mesterségbeli tudásához egyaránt 

szorosan kapcsolódik a Nemzeti köznevelési törvény megjelenését követő 

8/2013. (I.30.) EMMI rendelet15, amely az egységes tanárképzés kimeneti 

követelményeiről és a képzés sajátosságairól rendelkezik. A jogszabály útmu-

tatást ad a tanári professzióval és a tanárok mesterségbeli tudásával kapcsolatos 

jelenlegi hivatalos elvárásokról.  

 

A rendeletből kibontakozó tanári professzió képe 

 

A rendeletben a szakterületeihez jól értő, hagyományosabbnak tekinthető tudós 

tanár (akinek megfelelő ismeretei vannak a tudományterületén) és a fejlesztés 

(nevelés-oktatás) területén általában kompetens tanár képe egyszerre jelenik 

meg. Az osztatlan tanárképzés újra szétválasztja a középiskolai és általános 

iskolai tanár képzését, az egyik legfontosabb különbség a szakterületi kreditek-

ben van, ami azt a képet sugallja, hogy az általános iskolai tanárnak kevesebb 

tudással kell rendelkeznie a szakterületéről ahhoz, hogy azt eredményesen 

tanítsa.  

Mindemellett azonban az európai tendenciákat követő, a bolognai rendszerben 

erősebben érvényesített tanári professzió képe is megjelenik a rendeletben. Erre 

utal, hogy a tanári végzettségi szint egységesen mesterfokozatú marad, a cím a 

MEd (Master of Education). Elsősorban olyan tanárokat kell képezni, akik 

valamilyen szakterület tanításához értenek, és akik általános fejlesztési (nevelés-

oktatáshoz kapcsolható) kompetenciákkal rendelkeznek.  

A rendelet nem szakít a Nat modelljével, annak fejlesztési területei és nevelési 

céljai beépülnek a képzésbe: az egyes szakok KKK-i (a rendelet 3. számú 

melléklete) megjelenítik ezeket a szempontokat. Ez utóbbiak – szintén kettős 

                                                           
15 A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 
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módon – egyrészt nagyon részletes leírást adnak arról, hogy milyen szakterületi 

tudással kell rendelkeznie a tanárnak (sőt az egyes részeket hány kredit 

értékben kell tanulnia), másrészt az egyes tanári kompetenciacsoportokat a 

sajátos tanári feladatokhoz köti (a szaktárgy tanítása), vagyis a képzéstől azt 

várja el, hogy a specifikusan magyartanári, angoltanári, matematikatanári stb. 

kompetenciákat fejlessze.  

A gyakorlat (és az ahhoz kapcsolódó feladatok) nagy kreditértékű jelenléte  

(50 kredit) és hosszú szakasza (1 teljes év) azt sugallja, hogy a tanári 

professziót nagyrészt a gyakorlat során elsajátítható szakmának tekinti a 

rendelet szövege. Ez összhangban áll az aktuális nemzetközi megközelítésekkel 

és trendekkel. Az egyéves szakmai gyakorlatot záró portfólió a képzés egyik 

megőrzött, jó gyakorlata. Alapot ad a későbbi szakmai fejlődésben is kiemelkedő 

jelentőségű portfóliókészítéshez.  

A tanári szakma általános, önálló leírása legtisztábban a 2. számú mellékletben 

jelenik meg a dokumentumban, amely a korábbi bolognai rendszerhez kidol-

gozott kompetencia-leírás struktúráját és tartalmának egy részét is megőrző, 

kompetenciaalapú meghatározását adja a tanári mesterségnek. Ebben egy olyan 

komplex fejlesztést támogató tanár képe jelenik meg, aki nagyon széleskörű 

pedagógiai kompetenciákkal rendelkezik.  

 

A kezdeti képzés kimenete és kapcsolata a későbbi szakmai fejlődéssel 

 

A dokumentum egyik legerőteljesebb része az 1. számú melléklet bevezető 

szövege, amely megfogalmazza, hogy milyennek kell lennie a végzett tanárnak a 

képzés végén16. A legfontosabb elvárás a széles körű tudás. E tudás területei a 

szaktudomány, a pedagógiai és pszichológiai tudás, valamint az általános 

műveltség. A tudós értelmiségi képe jelenik meg a szövegben, amelyet tovább 

árnyal, hogy „mivel rendelkezik e területeken”: elméleti és gyakorlati tudással, 

készséggel, képességgel, műveltséggel. A fogalmak használata kifejezi az elvárt 

tudás sokrétűségét, és azt, hogy a tudós értelmiségi itt nem a „tudományba 

zártan”, hanem gyakorlati szakemberként is működő értelmiségit takar. A követ-

kező mondat első fele az oktatás tartalmára utal ügyelve a nevelésinek és 

oktatásinak tekinthető szempontok egyensúlyára. A szóhasználat itt is sokré-

tűséget fejez ki: fejlesztési területek, célok, értékek, feladatok, tartalmak 

jelennek meg. A mondat második fele többféle megközelítést érvényesítve beszél 

arról, hogy a tanár mit is tesz az oktatás tartalmával, hiszen a tanár a tartalmak 

közvetítőjeként, a tudásépítés szakembereként, az EU-ban annyira fontos 

kulcskompetenciák fejlesztőjeként jelenik meg. A következő mondat első fele 

meghatározza az oktatás területeit (és itt nemcsak az iskola jelenik meg, hanem 

az iskolarendszeren kívüli képzés és a felnőttoktatás is!), a második pedig a 

                                                           
5 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 
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tanár feladatait: szakrendszerű oktatás, pedagógiai munka, oktatásfejlesztési 

programokban való részvétel. A következő mondat kiemel néhány kompetenciát: 

pedagógiai alkalmazás, a tanulók megismerése, a személyiségfejlesztés, a 

tanórai és tanórán, iskolán kívüli munkájuk differenciált irányítása, hatékony 

pedagógiai módszerek, eljárások alkalmazása (módszertani alkalmazott tudás); a 

mondat második fele pedig néhány további területet határoz meg, ahol a 

tanárnak kompetensnek kell lennie: pályaválasztási, gyermek- és ifjúságvédelmi, 

szociális és nevelési tanácsadási feladatok. Végül a tanár személyiségére vonat-

kozó elvárások fogalmazódnak meg: értékrenddel rendelkező (azt közvetítő), 

önfejlesztésre képes, kreatív. Végül a doktori képzésre kész, végzett diplomás 

tanár jelenik meg az utolsó mondatban.  

A leírás igen magas követelményeket támaszt a végzett tanárral szemben, 

viszonylag világos képet ad a tanári munka sokrétűségéről. Egyfajta misszióként, 

tanári küldetésleírásként értelmezhető, és nagyon nehezen lehetne a számon 

kérhető követelmények megfogalmazásaként alkalmazni. Sok ponton túl nagy az 

elvárás a kezdeti tanárképzés szintjéhez képest: felkészültség az oktatásfejlesz-

tési programokban való részvételre, pályaválasztási, ifjúságvédelmi, szociális, 

nevelési tanácsadási feladatok. Erre biztosan nem tud megfelelően felkészíteni a 

tanárképzés.  

A 2. mellékletben megnevezett kompetenciák leírásában a szövegalkotók 

igyekeznek a szintnek megfelelő megfogalmazásokra, de ezek nem annyira a 

kimeneti értékelésre alkalmasak, hanem inkább távlati, a szakmát leíró szerepük 

van. Az egész leírás szóhasználata arra utal, hogy itt inkább a tanárral szembeni 

elvárások kerültek megfogalmazásra, amelyek az egyéni fejlődés során folya-

matosan alakulnak. Például ezt írja a szöveg: „Képes a konfliktusok hatékony 

kezelésére.” Ez nagyon nehezen mérhető, és a végzett tanár szintjén valószí-

nűleg nehezen is teljesíthető elvárás. Nyilván arról van szó, hogy ez a tanárral 

szemben támasztott általános elvárás. A kezdő tanár képes lesz a konfliktusokat 

felismerni, és igyekszik különféle módszerekkel kezelni. A tanári know-how 

része, hogy árnyaltabban lássa a konfliktusokat, többféle módszert használjon a 

kezelésükre, a saját konfliktuskezelésére vonatkozó reflexiója is fejlődjön, egyre 

hatékonyabb legyen a megoldásokban stb. A szövegben megadott kompetencia 

nem igazi kimeneti szabályozás, hanem olyan alap, amelyet már a kezdő 

tanárnak is folyamatosan értékelnie kell magában, s állandó tárgya lehet a tanári 

fejlődésnek.  

Itt látszik, hogy a KKK-ban leírt kompetencialista fontos alap – a szintekhez 

később specifikusan kidolgozott kompetencialistákkal együtt – a folyamatos 

fejlődéshez és annak támogatásához. A hallgató már a képzése során megta-

nulja, hogy az ezekben való fejlődésére reflektáljon a portfólió segítségével, és 

ezt később is folytassa. A támogatásnak e kompetenciák irányadó jellegére kell 

támaszkodnia. Ez az értékelésben nehezítő tényező, a támogatásban viszont 
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valóban egyfajta célkitűzésként jelenhet meg. Fontos felelőssége a tanárt 

segítőknek, hogy le tudják bontani ezeket a kompetenciákat. Például a fentebb 

idézett konfliktuskezelés tekintetében: a támogatónak (szaktanácsadó, vezető, 

mentor stb.) segítenie kell a kollégának, hogy a hatékony konfliktuskezelés felé 

haladó úton lássa, hol tart, milyen terület az erőssége, és mik a gyengeségei, 

mikben kell még fejlődnie. A fogalom – mint oly sokszor a kompetenciák leírá-

sánál – elég tág is, tehát ki is lehet emelni bizonyos tényezőit (pl. a konfliktus 

átlátása, a reakciók, a konfliktus folyamata stb.).  

A kompetenciák nagyon sok területet átfognak, ami egyrészt jó, mert a tanári 

professzió képét teljességre törekvően jelenítik meg, másrészt viszont minden 

egyes szempontra nehéz folyamatosan figyelni. Ezért érdemes fókuszpontokat, 

kiemelkedő fejlesztési területeket találni a tanár folyamatos szakmai fejlődése 

nyomán.  

 

A kompetenciaterületek és a kompetenciák 

 

A nagyobb kompetenciaterületek átfogják a pedagógusi szakma különböző 

feladatait és tevékenységeit. Az első kettő a tanulók egyéni és közösségi 

(általános) fejlesztésére (hagyományosan a nevelés témaköre érintett itt 

elsősorban), a harmadik a szaktárgyi és szakmódszertani tudásra vonatkozik, a 

negyedik a tervezés kompetenciáját, az ötödik a tanulás támogatását emeli ki,  

a hatodik az értékelésre koncentrál, a hetedik a szakmai együttműködést és a 

kommunikációt és végül a nyolcadik az autonómia és felelősségvállalás fogalmát 

teszi meg külön kompetenciaterületnek. Ezekből a területekből egy, a tanulók 

egyéni és közösségi fejlődését, tanulását segítő, a szaktudományában jártas, az 

értékelést szakszerűen végző, másokkal együttműködő és kommunikáló, a fejlő-

déséért autonóm módon felelősséget vállaló tanár képe bontakozik ki. Egy-egy 

terület kiemelése egyrészt nemzetközi tendenciákat követ, másrészt a tanulást 

és a tanulót középpontba állító szakmai szemléletet tükröz. Amint látszik, 

némileg eltér ez a kép a fenti, rövidebb megfogalmazástól, ezért szakmailag és a 

fejlesztési területek meghatározásához jobban is használható.  

 Az első kompetenciaterületen a tanulók egyéni sajátosságai, egyéni meg-

ismerése, fejlesztése, a különbözőségeik, a differenciáló bánásmód áll a 

középpontban, erős a képességkomponens.  

 A második terület a tanulók hátterének ismeretét, elfogadását, pedagógiai 

folyamatba történő beépítését, valamint a közösségek értékek mentén való 

fejlesztését jeleníti meg. A társadalmi komponens ebben a szövegben nem 

igazán erős, a közösségi dimenzió a fontosabb. Az attitűd komponens erős 

a nyitottság, az érzékenység, a demokratikus értékek iránti elkötelezettség 

szempontjai mentén.  
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 A harmadik kompetenciaterület a szaktárgyhoz általában kapcsolódó 

kompetenciákat fogalmaz meg. Az ismeret komponens erős. Lényeges, 

hogy ez csak egy a 8 közül, tehát a 2. melléklet nem a szaktárgyból indul 

ki a tanári professzió leírásában.  

 A negyedik kompetenciaterületen a képességek állnak a középpontban.  

A szöveg szerint a tervezés a pedagógus egész tevékenységét áthatja, és 

fontos szakmai kompetencia a céloknak megfelelő stratégiák, módszerek, 

eszközök kiválasztása is.  

 Az ötödik terület kétségtelenül központiként jelenik meg (az ismeretek, 

képességek és attitűd egyensúlyban vannak): nagyon sok dimenziót 

tartalmaz, benne van az adaptív tanulásszervezéstől az info-kommu-

nikációs technikák alkalmazásán át az egész életen át tartó tanulásig több 

terület. A differenciálás és az adaptivitás kulcsfogalmak. A tanuló 

sajátosságai, különbözőségei (akárcsak az első kompetenciaterületen) itt is 

megjelennek. A tanulást leginkább egyéni, de ugyanakkor másokkal 

végzett folyamatként írja le a szöveg.  

 A hatodik területen a fejlesztő értékelés szemléletét látjuk. 

 A hetedik kompetenciaterületben nagyon sok minden megjelenik 

(egymástól eléggé különböző dimenziók is): a szakmai együttműködés, az 

osztálytermi kommunikáció, a konfliktuskezelés és a saját pedagógusi 

szerep építése ide helyezve a szakirodalom, a kutatások kérdéskörét is.  

 A nyolcadik kompetenciaterületen a szakmájában magabiztosan mozgó, 

kezdeményező, együttműködő tanár képe körvonalazódik nagyon röviden.  

 

Következtetések a tanárok támogatása, különösen a szaktanácsadás számára 

 

A KKK olyan kiindulópont, amely a későbbi szakmai fejlődés számára is forrásul 

szolgál. A szöveg inkább iránymutató kompetenciákat ad meg, amelyekben 

folyamatosan fejlődnie kell a pedagógusnak, és ebben nagy szerep hárul az őt 

támogató rendszerekre, így a szaktanácsadás rendszerére is. A támogatás abban 

segíthet a pedagógusnak, hogy a megfogalmazott elvárásoknak megfelelően a 

saját szerepét az adott kontextusban megtalálva, alakítva fejlődjön. A támoga-

tásban, valamint annak fejlesztésében érdemes a szöveg explicit megfogalmazá-

saira koncentrálni (és a képzés egyéb jellemzőiből adódó nem kimondott 

jellegzetességeket kevésbé kiemelni), különösen a kompetenciák leírásában.  

A jelenlegi fejlesztési irány arra enged következtetni, hogy a jogalkotó meg 

akarja a szaktárgyakat, valamint a szaktárgyat tanító tanár képét erősíteni, és a 

pedagógust a szaktárgyak tanításában kívánja támogatni. Eközben ebben és 

számos más dokumentumban is a fejlesztő, nevelő pedagógus képe is erőteljes, 

aki lehet, hogy épp osztálya közösségfejlesztésében és nem az adott tantárgy 

módszertanában szorul támogatásra. Ezért a tantárgygondozó szaktanácsadó és 
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általában a szaktanácsadó profiljához a KKK is hozzájárul azzal, hogy a 

pedagógusi feladatok és kompetenciák rendkívüli sokrétűségét mutatja fel.  

A tantárgygondozói és egyéb tanácsadási feladatok a rendelet szövegének 

szellemében összekapcsolhatók, és egyenlő súllyal kell, hogy megjelenjenek.  

A szaktanácsadó pedig e rendelet szövegének fényében rendelkezik mindazzal a 

szaktárgyi tudással, amely a szövegben felsorolásra került, és azokat még el is 

mélyítette az évek során. Jó azoknak a pedagógiai kompetenciáknak a terén, 

amelyeket a 2. számú melléklet leír, és ezekben szüntelenül igyekszik fejlődni is, 

valamint kiváló szakembere annak, hogy a szaktárgy oktatása során hogyan 

lehet a kompetenciákban megfogalmazott általánosabb fejlesztési szempontokat 

érvényesíteni.  

Ez utóbbi szempont különösen kiemelkedik, hiszen kétséges, hogy a kezdeti 

pedagógusképzésben a rendelet 3. számú mellékletében megfogalmazott 

kompetenciákra (a szaktárgyi ismereteket kivéve) mennyire tud hatékonyan 

felkészíteni a képzés. Ezért ez a terület különösen fontos lehet a későbbi szakmai 

fejlődésben, s ennek kifejezetten szakértőjévé kell válnia a szaktanácsadónak.  

 

1.6 A szaktanácsadás a köznevelési rendszerben  
 

A köznevelési rendszer eredményességének javítását célzó oktatáspolitikai 

intézkedések között kiemelkedő helyet foglal el a pedagógiai-szakmai ellenőrzés 

(tanfelügyelet), a minősítés és a támogatás hármas egységének megvalósítása. 

Az intézményekben ötévente sorra kerülő pedagógiai-szakmai ellenőrzés, amely 

épít az intézményi önértékelésre, a pedagógusok, intézményvezetők és 

intézmények általános pedagógiai szempontok alapján történő, diagnosztikus 

jellegű, fejlesztő célú értékelése. A pedagógusok minősítése az életpályán való 

előrehaladás feltétele, kötelező és választható minősítésekből áll, míg a 

szaktanácsadás feladata elsősorban a pedagógusok folyamatos szakmai fejlő-

désének a támogatása. Az egyes szerepek és funkciók összehasonlítása jól 

nyomon követhető a 3. táblázatban. 
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Szaktanácsadás 

Tanfelügyelet 

(pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés) 

A pedagógus 

életpályához 

kapcsolódó pedagógus 
minősítés 

Jogszabály  

Nkt. 61. § (4) 

48/2012. (XII. 
12.) EMMI 
rendelete  

Nkt. 78.§ (1) f, 86-87. §. 

20/2012 (VII.31.) EMMI 
rendelet  

Nkt. 64-65. §  

Cél  
A pedagógusok 
fejlesztő célú 
támogatása 

Pedagógusok, intézmény-
vezetők, intézmények 
általános pedagógiai szem-
pontok szerint történő 
fejlesztő értékelése  

A pedagógusok munká-
jának komplex értéke-
lése annak érdekében, 
hogy a pedagógusok az 
előmeneteli rendszer 
megfelelő fokozataiba 
kerüljenek  

Módszer  

Szakos óra és 

foglalkozáslátoga-
tás,  

Óraelemzés, 
Megbeszélés a 
pedagógussal,  

Munkaközösségi 
megbeszélés 

Dokumentum-
elemzés,  

Jó gyakorlatok 
ismertetése,  

A mesterségbeli 
tudás fejlesz-
tésére vonatkozó 
javaslatok 
megfogalmazása  

- óra- és foglalkozásláto-
gatás, 

- interjú  

- pedagógiai dokumen-
tumok vizsgálata 

- intézményi önértékelés 
vizsgálata  

- a pedagógus port-
fóliójának értékelése  

- portfólió „védés” 

- az intézményvezető 
összegző véleményének 
elemzése 

- óra- és foglalkozás-
megfigyelések, 

- Dokumentumelemzés 

- A tanfelügyelet során 
készült jegyzőkönyvek 

 elemzése  

- intézményi önértékelés 
(ennek része a  

 munkaközösség-veze-
tők, diákok, szülők 
véleménye) vizsgálata 

Gyakoriság  
évente egy 
látogatás  

legalább ötévente  

Kötelező: a gyakor-

nokok minősítő vizsgája 
(2-4 év) és az első 
minősítés (6-9 év)  

Nem kötelező: A 
mesterpedagógus és  

kutatótanár fokozathoz 
szükséges minősítés  

Irányítás  

Az Oktatáskutató 
és Fejlesztő Inté-
zet (OFI) szakmai 
irányítása alapján 
a pedagógiai inté-
zetek végzik.  

Az Oktatási Hivatal szervezi 
a kormányhivatal 
közreműködésével. 

(Megállapodás alapján 
más) 

A minősítéseket a 
kormányhivatalok 
szervezik az Oktatási 
Hivatal szakmai 
irányításával.  
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Szaktanácsadás 

Tanfelügyelet 

(pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés) 

A pedagógus 

életpályához 

kapcsolódó pedagógus 
minősítés 

Ki végzi  

A pedagógiai-

szakmai szolgál-
tatást szervező 
intézménnyel al-
kalmazásban, 
szerződésben álló 
szaktanácsadók, 
tantárgygondozók 

Köznevelési szakértők, akik 

a pedagógiai-szakmai 
ellenőrzés (tanfelügyelet) 
és pedagógusminősítés 
szakterületen szerepelnek 
az országos szakértői 
évjegyzékben.  

- köznevelési szakértő,  

- intézményvezető  

- a pedagógusképző 
intézmény felkészített 

 oktatója  

Következ-

mény  

A szaktanácsadók 
intézkedésre nem 
jogosultak.  
A szaktanácsadó 
közreműködésé-
vel elkészülő 
egyéni/intézményi 
fejlesztési javaslat 
szerinti tevékeny-
ségek.  

A szakértői csoport intéz-
kedésre nem jogosult. 

A jegyzőkönyv bekerül a 
pedagógus portfóliójába  

A pedagógus magasabb 
életpálya fokozatba 
kerül, vagy marad az 
adott fokozatban, vagy 
munkaviszonya meg-
szűnik  

 

3. táblázat: Új szakértői szerepek17 

 

Mivel a szaktanácsadás elsődleges feladata a pedagógusok munkájának fejlesztő 

célú támogatása, minden olyan tevékenységgel és feladattal foglalkoznia kell, 

amelyet valamely jogszabály elvár a pedagógusoktól. Ezek között a legfon-

tosabbak a minden egyes diák személyisége komplex fejlesztésének támogatása 

a Nat által meghatározott fejlesztési területeken, a kulcskompetenciák fejlesz-

tése, a műveltségközvetítés, a tudásépítés, az egységesség és a differenciálás 

egyensúlyának megteremtése, a tanulók belső motivációjának kialakítása és 

ébrentartása, az előzetes ismeretekre alapozó, cselekvő, együttműködő és 

differenciált tevékenységeken alapuló nevelés és oktatás. Mivel az oktatás 

minőségében meghatározó szerepük van a pedagógusoknak, a szaktanácsadás 

szempontjából fontos elem az egyes pedagógusok pedagógiai professziójának 

fejlesztése, az egyéni karrierút és a belső fejlődés, a szakmai motiváció 

fenntartásának támogatása. A „kritikus barát” szerepét betöltő szaktanácsadó az 

a támogató erő, akivel a pedagógus közösen megfogalmazhatja a személyre 

szabott jövőképet, átgondolhatja az önfejlesztés lehetőségeit, megtervezheti 

annak lépéseit, azt, hogy az adott pedagógus hogyan válhat professzionális 

szakemberré, aki a legkorszerűbb szakirodalom ismeretében megfigyel, kutat, 

elemez és kísérletezik, aktív tagja az Iskola szakmai közösségének, mester-

                                                           
17 Hoffmann Rózsa: A köznevelési rendszer megújulása című előadása a Közoktatási Szakértők Országos 
Egyesülete Küldöttgyűlésén, Budapest, 2013. április 5.  
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pedagógussá vagy kutató tanárrá válik a mindennapi pedagógiai kutató tevé-

kenységének köszönhetően.  

A szaktanácsadói tevékenységet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet szakmai 

irányítása mellett a fővárosi és a megyei pedagógiai intézetek végzik a kerületi 

és járási kabinetek bevonásával. Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

szaktanácsadói névjegyzékében szereplő tantárgygondozók és szaktanácsadók 

láthatják el a feladatokat. 

A megújuló szaktanácsadás legfontosabb elemei:  

 kizárólagos támogatói tevékenységet jelent az értékelés teljes 

kizárásával,  

 folyamatosság jellemzi, a jogszabályi háttér előírja a tervezés és a 

szervezés mellett az eredmények megvalósulásának a vizsgálatát, a 

visszatérő látogatást, 

 feladata a pedagógus egyéni fejlesztése a professzionalizmus irányába, 

 szétválik a pedagógiai szakértő és a szaktanácsadó szerep. 

 

1.7 A hazai iskolafejlesztési modellek, futó 

fejlesztések tanulságai a pedagógusok 

támogatásával kapcsolatban  
 

1.7.1 Iskolafejlesztés és oktatási eredményesség 
 

Az iskolafejlesztés egy rendkívül összetett, hosszú ideig tartó és soha véget nem 

érő folyamat, amelynek célja az oktatás eredményességének és hatékony-

ságának növelése. Több szerző (D. Hopkins, M. Fullan) is fölhívja a figyelmet 

arra, hogy az iskolafejlesztés végső, morális célja, hogy minden egyes diák 

számára biztosítva legyen saját képességeinek optimális fejlődése. Az oktatás 

komplex rendszerének fejlesztése nem lineáris változás, ezért az egyes 

beavatkozások hatása nem tervezhető. Az iskolafejlesztés folyamatában az 

intézmények megismerik saját képességeiket és törekszenek azok fejlesztésére. 

Tartós és mélyreható változás úgy érhető el, ha a változás folyamatában 

egyaránt figyelnek az egyes emberre, a tanulás belső környezetére és a külső 

intézményi környezetre. A sikeres iskolafejlesztéssel foglalkozó kutatások fölhív-

ják a figyelmet arra, hogy eredményes és fenntartható változás csak a világosan 

megfogalmazott célok elérését támogató, a kihívásokra válaszoló környezetben, 

kis lépésekben és több szinten történő beavatkozások által érhető el.  

Nemzetközi szakértők (Newmann, King és Young, 2000, D. Hopkins) szerint az 

iskolafejlesztés értelmezhető olyan, az oktatást érintő változásként, amely a 

tanulói eredmények javítása mellett azt is célul tűzi ki, hogy fejlessze az iskola 

változások kezelésére való képességét is. (Hopkins, 2011) Az iskolafejlesztés 
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tehát elválaszthatatlan az iskolának, mint szervezetnek az eredményes változ-

tatásra való kollektív képessége nélkül.  

 

1.7.2 A pedagógusok támogatása a hazai 

iskolafejlesztésekben  
 

Ez a fejezet az utóbbi időben Magyarországon lezajlott vagy jelenleg is futó 

iskolafejlesztési programnak a pedagógusok támogatásával kapcsolatos 

tapasztalatait foglalja össze. 

A COMENIUS 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Program 

 

Magyarországon a ’80-as évektől megszűnt az óvodák, iskolák külső ellenőr-

zését, értékelését végző hagyományos intézményrendszer, a szakfelügyelet. 

Ezzel párhuzamosan a közoktatási intézmények jelentős részében háttérbe 

szorult a tudatos és rendszeres belső értékelés és ellenőrzés. Az 1990 óta 

erőteljesen decentralizálódott magyar közoktatási rendszerben a közoktatás 

néhány akut problémájának megoldására központi beavatkozásként lényegében 

csak a minőségfejlesztés és a pedagóguspolitika kínálkozott olyan területként, 

amelyeken keresztül a kormányzatnak befolyása lehetett a közoktatási 

intézmények napi működésére. Ebben a helyzetben az oktatáspolitika a 

COMENIUS 2000 közoktatási minőségfejlesztési program intézményi és 

fenntartói szintű minőségirányítási modellek kidolgozásával és terjesztésével 

kívánta elősegíteni, hogy a magyar közoktatás intézményei olyan versenyképes 

szervezetekké váljanak, amelyek sikeresen válaszolnak a kihívásokra és a 

környezetükből érkező változó igényekre. 

A program egyik új eleme volt a tanácsadó kiválasztása, amely egy háromnapos 

felkészítő, pszichológiai kiválasztó tréningen valósult meg. A tanácsadók előtt 

álló összetett feladatrendszer sok esetben speciális helyzeteket teremtett, és e 

helyzetek kezelése speciális kompetenciákat igényelt. Így például a projekt 

megvalósítása során több alkalommal kellett a tanácsadónak irányítani az 

intézményi team munkáját, illetve esetenként a teljes tantestületet.  

Az intézményi folyamatok szabályozása során sok esetben kellett olyan működési 

kérdéseket végiggondolni a projekt-teamben, amely valójában az intézmény-

vezetés területe. Ezek a helyzetek felvetették a külső tanácsadó és az 

intézményvezető kapcsolatának kérdését is. Ugyanez a kérdés jelent meg abban 

a dilemmában is, hogy az intézmény vezetője részt vegyen-e a team 

munkájában. A tanácsadóktól fejlett empatikus, konfliktuskezelési, 

problémamegoldó, kommunikációs képességet igényelt az ilyen jellegű helyzetek 

kezelése. 

Szintén új elemként jelent meg a tanácsadók munkájának értékelése. A projekt 
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végén a tanácsadónak és az intézményeknek is el kellett készíteni egy záró 

beszámolót, amely többek között a tanácsadó munkájának intézményi 

értékelését is tartalmazta. 

 

MAG (Megelőzés–alkalmazkodás–gondoskodás) 

 

A MAG (Megelőzés–alkalmazkodás–gondoskodás) program egy 2003-2007 

között, nemzetközi kooperációban megvalósult pedagógiai fejlesztés, amelynek 

középpontjában a tanulás fejlesztése állt. Célja volt, hogy az általános iskolákat 

minden gyermek számára az eredményes tanulás helyszínévé fejlessze, a diákok 

szükségleteihez igazodó adaptív tanulásszervezés által. A program e cél elérése 

érdekében egyszerre három szinten avatkozott be úgy, hogy e folyamatban 

együttesen vettek részt az osztálytanítók, az intézményvezetők és a helyi 

oktatásirányítás képviselői. A legtöbb támogatást az iskolafejlesztés motorjai, a 

pedagógusok kapták. Az önként vállalkozó tanítók időről időre intézményi, 

regionális és országos szinten találkoztak egymással és trénereikkel. A tréningek 

során egy-egy új módszert ismertek meg, majd a következő találkozásig 

mindenki kipróbálta azt a saját napi szakmai munkája során. A következő 

találkozáson lehetőség volt a tapasztalatok megosztására. A földrajzilag távol 

lévő intézmények közötti tapasztalatmegosztást ötlettárak, hírlevelek segítették. 

Az országos találkozókon pedig inden Iskola bemutatta a tanév eredményeit, 

szakmai továbbképzésre és közös gondolkodásra volt lehetőség (Bognár, 2005).  

A MAG-fejlesztésben a pedagógus támogatása állt a középpontban, de ezzel 

párhuzamosan zajlott az intézményvezetők (és az iskolafenntartók képviselőinek) 

képzése és támogatása annak érdekében, hogy nyitottak és képesek legyenek az 

innováció támogatására, illetve a támogató iskolai légkör és környezet meg-

teremtését tudatosan végezzék, elkötelezettek legyenek a program iránt.  

A pedagógus akkor tud eredményesen dolgozni az adaptív tanulásszervezés 

megvalósításán, ha vezetője is adaptívan figyel az ő szükségleteinek kielé-

gítésére, támogatja, hagyja tevékenységeinek megvalósítását. Az intézmény és 

vezetője felelős azért, hogy ne csak fennmaradjon az adaptív pedagógiai 

gyakorlat, hanem a felsőbb osztályokban is elterjedjen.  

 

Iskolafejlesztés Hejőkeresztúron 

 

A hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola jó példája a kreatív pedagógiai 

útkeresésnek, az intézmény megújulási igényéből és szükségletéből fakadó inno-

vációnak. A rendszerváltás óta végbement társadalmi, gazdasági és politikai 

változások következtében radikálisan átalakult a társadalom struktúrája; a 

megnőtt társadalmi egyenlőtlenségek hatása pedig az oktatás minden területén 

érezhető. Ezekre a problémákra válaszolva alakultak az iskola fejlesztő prog-

ramjai, amelyek mára komplex rendszert alkotnak.  
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A hátrányos helyzetű, a tanulásban leszakadt, gyakran nyelvi, fogalomértel-

mezési nehézségekkel küzdő gyerekek iskolán belüli problémájára, lemaradásuk 

kompenzálására szolgál a hagyományostól eltérő megoldási lehetőséget jelentő 

Hátrányos Helyzetűek Oktatása (H2O) program18, ami egy olyan tanítási-nevelési 

módszer, amely elősegíti a különbözőképpen szocializált, eltérő kulturális 

háttérrel rendelkező gyermekek együttműködését. Az idegen nyelvi kompetencia 

fejlesztésében a TABELLO19 digitális támogatású nyelvoktatási módszer kifejlesz-

tésével segíteti a H2O programhoz csatlakozó általános iskolákat. 

Az iskolában alkalmazott Komplex Instrukciós Programot a Stanford Egyetemen 

fejlesztették ki E. Cohen és R. Lotan vezetésével. A Program célja minden 

gyermek tudásszintjének emelése, és a tanulók sikerélményhez juttatása az 

osztálymunka során. A program keretében olyan feladatokat kell megoldani, 

amelyekben a csoportban dolgozó gyerekek csak akkor lehetnek sikeresek, ha 

együttműködnek, és mindenki hozzáadja saját tudását a megoldáshoz.  

A generációk közötti párbeszéd program a szülőket vonja be az iskolai munkába. 

A szülő jobban megérti a tudás értékét, ugyanakkor a tanító, tanár megismeri a 

szülők kiválóságait. 

A hejőkeresztúri iskola meghirdette a tanuló szervezetté válás programját. Az 

intézményvezetés tudatosan törekszik arra, hogy kivétel nélkül mindenkit olyan 

felelős helyzetekbe hozzon, amelyben a szervezet egészével kapcsolatban 

vannak feladatai. Az évek során a szakmai munkaközösségeken túlmutató, a 

szervezet egész pedagógiai rendszerét átfogó szakmai műhelyek alakultak az 

intézményben, amelyek az évek alatt folyamatosan megtanulták önállóan 

tervezni, irányítani és értékelni saját tevékenységüket. Megőrizték a szervezet 

eredeti hierarchikus logikáját, de alacsonyabb szinten is megteremtették az 

önállóság, problémamegoldás, kommunikáció és együttműködés feltételeit. 

Célkitűzéseiket egyszerűen és gyakorlatiasan fogalmazzák meg.20 

 

„Változásért változunk”21 

 

„Változásért változunk” címmel iskolafejlesztési programot dolgoztak ki 

Hajdúnánáson a korábbi négy önkormányzati iskola összevonásával létrejött 

intézmény működésének segítésére, a felvetődő problémák megoldására.  

Az Egyensúly Mentálhigiénés Konzultációs Alapítvány (EMKA) szakemberei az 

iskola vezetőjével, a tanárok és a városvezetők segítségével olyan iskolafejlesz-

tési programot alkottak, amely megkönnyítette az összevonásokkal járó változás 

feldolgozását. Nem látszatmegoldást akartak, hanem valós megoldásokat, 

amelyeknél számítani lehetett az erős, intenzív ellenállásra. Az iskolafejlesztés 

                                                           
18 http://www.h2oktatas.hu/hu/a-modszer 
19 TABELLO – Kürti János által megalkotott on-line nyelvoktató rendszer 
20 Fejlesztés-módszertani ötlettár 
21 http://www.moosz.com/moosz-vezeto-hir/orszagos-problemara-talaltak-megoldast-hajdunanason 
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belső vezetői igény volt, amelyet egyrészről a szokatlan feladattól való félelem 

táplált, másrészről az a vezetői felismerés, miszerint ennek a feladatnak a 

lebonyolításához a pedagógusi kompetenciákon túl más eszközökre is szükség 

van. Ezért kért az összevont iskola vezetője munkájához külső segítséget is. 

Az EMKA közreműködésével a diagnózist követően újszerű szervezeti modellt 

alakítottak ki, amely tükrözte a vezetői szerepeket, a dolgozói kollektíva 

szerveződését, pillanatnyi aktivitását az iskolai feladatmegosztásban. A dolgozói 

visszajelzések, észrevételek, kritikák feldolgozásával egy minőségi munkavégzést 

támogató új teljesítményértékelési rendszert dolgoztak ki. A fejlesztés fő fókusza 

a szervezeti működés, valamint a pedagógusteljesítmény mérése és láthatóvá 

tétele volt. A folyamat első lépéseként különböző szociometriai, elégedettségi és 

szervezeti diagnózis kérdőívek, valamint vezetői workshopok segítségével tárták 

fel mindenre kiterjedően a négy iskola összevonása után kialakult problémákat. 

A korábbi merev, lineáris szervezeti ábrát elvetették, s egy új, többdimenziós 

intézményi struktúrát dolgoztak ki, amely figyelembe vette a pedagógusi munka 

összetettségét, és a folyamatosan változó közeghez alkalmazkodott. Folya-

matosak voltak az érzékenyítő tréningek, a működést támogató workshopok, a 

vezetői készséget fejlesztő képzések, a coaching, a tanácsadás. 

A tanárok felkészítése a változásokra nagyon fontos szempontként érvényesült, 

hiszen egyrészt szükség volt a változással járó ellenérzések, frusztrációk keze-

lésére, másrészt kardinális kérdésként jelentkezett, hogy a változások 

kezeléséhez kapnak-e a pedagógusok használható eszközöket. Bármennyire 

akarhatja egy vezető vagy szervezet a változást, ha nincs felkészítve a 

folyamatra, ha nincs eszköz a kezében, akkor a változási folyamat elakad, és a 

szervezet megtorpan. A programban a változásra való felkészítést a vezetőkkel 

kezdték, és a program végéig intenzíven támogatták őket egyéni szinten és 

vezetői csoportként is. 

A program egyik alapvető eszköze volt az állandó jelenlét, a folyamatos 

tanácsadás. Sok-sok egyeztetéssel, beszélgetéssel, együttgondolkodással és 

visszacsatolással érték el, hogy a felhasználók is motiváltak, együttműködőek 

lettek. Kiépültek azok a mechanizmusok, szabályzók, amelyek szavatolják a 

működés fenntartását: a szervezeti struktúra, a munkafolyamatok, a 

teljesítményértékelési rendszer. Folyamatosan zajlott és zajlik a vezetők 

monitorozása. Olyan belső munkatársakat képeztek, akik folytatni tudják a 

program fejlesztését, működtetését, így a program önfenntartóvá vált. 

 

Dobbantó 

 

A 2008-2011 között a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú 

Nonprofit Kft. Dobbantó projektirodája által irányított program közvetlen célja 

egy olyan szakiskolai előkészítő, 9. évfolyami program kialakítása és meg-
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valósítása volt, amely az SNI tanulók számára biztosított egyéni ütemterven 

alapuló képzést, felkészítve őket a többségi oktatásban és képzésben való 

részvételre, a sikeres továbbhaladásra. A program közvetett célja a magatartási 

és tanulási zavarokkal küzdő, az iskolarendszerű oktatásban lemaradó vagy a 

rendszerből már kisodródott 15-25 éves fiatalok számára a szakiskolai képzés 

bázisán az oktatás vagy a munka világába visszavezető, a sikeres egyéni életút 

megtalálásához eljuttató lehetőséget biztosítása volt.  

A fejlesztés központjában az a gondolat állt, hogy az eredményes és fenntartható 

fejlesztés érdekében komplex módon szükséges megváltoztatni azt a tanulási 

környezetet, amely a diákok korábbi iskolai sikertelenségéhez vezetett. Ahhoz, 

hogy vissza lehessen ültetni őket az iskolapadba, rendszeres iskolába járásra 

kellett őket szoktatni, és minden, az iskoláról és az ott folyó munkáról meglévő 

képükkel ellentétes tanulási környezettel kellett fogadni őket. Ezért a 

Dobbantóban teljesen megváltoztatták a tanulás fizikai környezetét, szervezeti 

kereteit, tartalmát, a tanulásszervezés módszereit, valamint a pedagógiai 

szemléletet és gyakorlatot (pedagógiai paradigmát). A Dobbantó programban 

differenciált iskolafejlesztési kereteket, ún. Dobbantó-bójákat határoztak meg, 

amelyek között az intézményeknek széles mozgásterük volt. A bóják (egyéni 

tanulási út, team-működés, életpálya-építés, diáktámogatás, az iskola együtt-

működése a coach-csal és a mentorral, iskolaszintű bevonódás, a lemorzso-

lódottak felkutatása és megtartása, iskolafejlesztési program.) az intézményfej-

lesztés kereteiként segítséget jelentettek az iskolák számára a saját fejlődésük 

nyomon követésére, az elemzések elvégzésére és a szükséges beavatkozások 

megtervezésére és végrehajtására. 

A pedagógusok és az intézmények vezetői folyamatos szakmai támogatást 

kaptak ahhoz, hogy biztonsággal mozogjanak ebben az új tanulási környezetben, 

és értően éljenek az új lehetőségekkel. Az intézményvezetők és szakmai vezetők 

munkáját képzett szakemberek, az oktatási terület sajátosságaira is felkészített 

ún. educoachok, az iskolai szakmai teamek vezetőit és a pedagógusok munkáját 

pedig mentorok segítették. Az educoach az iskolavezető egy-egy munkanapját 

követte. Segítséget nyújtott a fejlesztési modell meghatározásában, a fejlesztési 

terv elkészítésében és megvalósításában, a változás követésében, a stratégia 

alakításában, a vezetői képességek megerősítésében, az elvárások összehango-

lásában, a tantestületen belüli változás elősegítésében.22 A rendszeres és 

személyre szóló támogatásnak köszönhetően a program során jelentős fejlődés 

mutatkozott a vezetők munkájában különösen a motiválás, az időgazdálkodás, a 

kommunikáció, a konfliktuskezelés, a tervezés, a jövőkép alakítása, a beszámo-

lók készítése, a HR-koncepció tervezése és a menedzsment terén.  

A változást segítő mentorok a programra kiválasztott pedagógusok munkáját 

rendszeres szupervízióval, folyamatos támogatással, képzésekkel, megoldási 

                                                           
22 http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/zaro-kiadvany.pdf 

http://www.fszk.hu/dobbanto/szakmai_anyagok/zaro-kiadvany.pdf
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alternatívákkal, a személyközpontú, segítő pedagógusszerep kialakulásának tá-

mogatásával segítették. Havonta általában egy napot töltöttek az iskolában, de a 

pedagógusok és a team szükségleteihez igazodva ez változhatott. Kettős 

feladatkört láttak el: egyrészt képezték a pedagógusokat, másrészt folyamatosan 

támogatták őket. Ennek megfelelően a mentorok képzése, felkészítése a 

diáktámogatás segítésére, a team-működés és az egyéni tanulási folyamat támo-

gatására, a mentori szerepkör gyakorlására, fejlesztésére irányult.  

 

Szakiskolai Fejlesztési Program I és II 

 

A 2003-tól 2006-ig és a 2006-tól 2009-ig tartó Szakiskolai Fejlesztési Program 

(SZFP) I és II volt az első komolyabb, nagy költségvetésű központi fejlesztési 

program, amely a szakiskolai problémáknak a kezelésére (tanulási, magatartási 

problémák, diákok szociokulturális háttere, lemorzsolódás, bukások nagy száma, 

motiváltság hiánya, szakiskolák tárgyi eszközeinek, tananyagainak, módszer-

tanának, alternatív megoldásoknak a hiánya), a szakképzés modernizálására 

irányult (Békési, 2007).  

A fejlesztési program 3 komponensből állt: az ’A’ a 9-10. évfolyam általános 

képzésére, a ’B’ a 11-12. évfolyam szakmai képzésére, a ’C’ komponens pedig a 

szakiskolából kimaradók, lemorzsolódók beillesztésére irányuló fejlesztési pro-

jektek indítását támogatta a pályázaton nyertes oktatási intézményekben. 

Egyszerre mindhárom komponensbe kevés intézmény kapcsolódott be, általában 

az egy vagy két komponensben való részvétel volt a jellemző. A D1 (önfejlesztő 

iskola) és a D2 (intézményi önértékelés, minőségfejlesztés) komponensek 

középpontjában a pedagógusok fejlesztése állt annak érdekében, hogy a 

beavatkozások az intézményekben eredményesek és hosszú távon fenntarthatók 

legyenek. Ebbe a munkába minden nyertes intézménynek be kellett 

kapcsolódnia, függetlenül attól, hogy az A, a B vagy a C komponensre nyert 

támogatást. 

A továbbképzések a fejlesztésekben közreműködő pedagógusok, szakértők, 

intézményvezetők és az iskolák fenntartói számára nyújtottak tanulási lehető-

séget. Jóval nagyobb hangsúlyt helyeztek a humán erőforrás fejlesztésére, mint 

az eszközfejlesztésekre. Központilag szerveztek továbbképzéseket, amelyeken 

tantestületenként 3-5 fő vett részt, és így megoldható volt a multiplikáció, a 

megszerzett információk hatékony átadása. A tematikus országos és regionális 

konferenciák, találkozók szervezésével – a horizontális tanulás (hálózati tanulás, 

tanulószervezet, egymástól tanulás) különböző formáival – megalapozták a 

programban részt vevő szakiskolák hálózattá szerveződését az azonos érdekek 

azonosításával, a tudáscserével, a szakmai kapcsolatok kialakításával, valamint a 

meglévő kapcsolatok erősítésével. Egyre nagyobb szerepet tulajdonítottak 

ugyanis az egymástól való tanulás módszereinek. A horizontális tanulás talán 
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legfontosabb jellemzője, hogy már bevált és működő gyakorlatokat közvetít. 

Helyszíni, a teljes tantestületeket érintő tréningeket is szerveztek a szakiskolai 

közismereti és szakmai tanárok, a szakoktatók szakmai, pedagógiai és 

módszertani kompetenciáinak fejlesztése, a tanulóközpontú és kompetenciaalapú 

oktatási módszerek alkalmazása, illetve a fejlesztések széleskörű elterjesztése 

érdekében a tantestületek „érzékenyítése” céljából, valamint az új tananyagok 

alkalmazásának segítésére.  

A program az intézményi pedagógiai kultúra változását tematikus projektekkel és 

támogató sávval segítette. A tematikus projektek határai túlnyúltak egy-egy 

komponensen, és a (bármilyen komponensű) fejlesztésben részt vevő intéz-

mények számára nyújtottak képzéseket, eszközöket, segédanyagokat és egyéb 

termékeket, szolgáltatásokat a mérés-értékelés, a pályaorientáció, az idegen 

nyelvi (angol és német) képzés, valamint az informatika területén. 

A támogató sávban kifejtett tevékenységekkel a program az eredmények, a 

tudás, a know-how terjesztését célozta azokban az intézményekben, amelyek 

nem vettek részt az SZFP I. pályázatban. A támogató sáv részét képező külső 

monitoring rendszer, amely később kiegészült belső monitoringgal is, az ered-

mények mérését, értékelését, visszacsatolását és a tervezésbe való becsator-

názását célozta. Ezek alapján a fejlesztők és az alkalmazók képesek voltak a 

korrekciókra a program teljes ideje alatt. 

Minden szakiskola mérési, értékelési munkájának segítésére egy-egy szakértőt 

jelöltek ki, akik a helyszínen támogatták az iskola mérési, értékelési csoportjának 

a munkáját, tanácsokat adtak, valamint közvetlenül vagy különféle kommuniká-

ciós csatornákon keresztül részt vettek a közös munkában. A szakértők tevé-

kenységét az iskolák általában nagyon pozitívan ítélték meg, igényelték és 

rendszeresen értékelték is. 

A projekt sikerei elsősorban a tervezési és támogatási erősségeinek köszönhetők. 

Egy olyan program valósult meg, amely képes volt rugalmasan reagálni mind a 

gazdasági élet (munkaerőpiac) szereplői, mind a szakképzésben tevékenykedők 

változó igényeire. Sikerei, érzékelhető eredményei által alkalmazkodni tudott a 

folyamatosan változó iskolához, a képzési szerkezet változásához és mindezek 

sajátosságaihoz. 

 

HEFOP és TÁMOP pályázatok 

 

Az utóbbi tizenöt évben Magyarországon az egyik legnagyobb szabású iskolafej-

lesztés a Nemzeti Fejlesztési Terv keretében megvalósult kompetenciaalapú 

programcsomagok kidolgozása és elterjesztése volt. A tananyagról való gondol-

kodás, illetve az ahhoz kötődő pedagógiai gyakorlat megváltoztatása volt a cél a 

Humán Erőforrás Operatív Program (HEFOP) 3.1 (2005–2008.) intézkedése 

keretében megvalósult kompetenciaalapú programcsomagok fejlesztésével 
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kapcsolatban. Az öt kompetenciaterületen a 12 évfolyamra kifejlesztett 

programcsomagok jellemzője a képességek fejlesztésének igényét középpontba 

állító többszintű tananyag-feldolgozás, a rugalmas felhasználást lehetővé tevő 

modulrendszer, valamint a tanulói kezdeményezésre és együttműködésre építő 

megvalósítás lehetősége volt. A megvalósításhoz nyújtott szakmai támogatás-

ként a programcsomagok részét képezték a pedagógusoknak szóló továbbképzé-

sek, szaktanácsadói támogatások. A program szerkezete szerint a 3.1.1 a 

fejlesztést, a 3.1.2 a tesztelést, a 3.1.3 a bevezetést, a 3.1.4 a terjesztést 

szolgálta. 2007 és 2013 között az Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) 

Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) pályázati konstrukciók a 

„minőségi oktatás és hozzáférés mindenkinek” célját szolgálják. A TÁMOP-

pályázatok keretében a HEFOP-fejlesztések folytatását tűzték ki célul, de a 

tapasztalatok alapján változtatásokra is szükség volt. A TÁMOP filozófiája szerint 

a fejlesztés ott történjen, ahol arra szükség van (aktív fejlesztési tevékenység), 

ehhez kell megteremteni a támogató környezetet. A központi fejlesztés helyett a 

központilag irányított fejlesztésre tevődött át a hangsúly. Eszerint minden 

támogatást meg kell adni az intézményeknek ahhoz, hogy saját fejlesztési 

tevékenységet is tudjanak folytatni. Biztosítani kell a konstrukciók egységes, 

koherens rendszerét, egymásra épülését, továbbá a végrehajthatóság 

feltételrendszerét is. 

Az ÚMFT TÁMOP konstrukciók nyomán meginduló közoktatás-fejlesztési folyamat 

jelentős szakértői/szaktanácsadói kapacitást igényelt. E feladatok ellátásának 

koordinációja az ún. Szolgáltatói kosár tartalmai alapján a TÁMOP 3.1.1-es 

kiemelt projekt feladata volt. Az alábbi táblázatban az iskolafejlesztésekre 

irányuló TÁMOP-konstrukciók összefoglalása található:  

 

SORSZÁM KONSTRUKCIÓ 

 3.1 A kompetenciaalapú oktatás elterjedésének támogatása 

3.1.1. 21. századi közoktatás 

3.1.2. Új tartalomfejlesztések a közoktatásban 

3.1.4. Kompetenciaalapú oktatás, egyenlő hozzáférés-innovatív intézményekben 

3.1.5. 
Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új 

szerepben) 

3.1.6 Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény (EGYMI) 

3.1.8 Átfogó minőségfejlesztés a közoktatásban 

3.1.9 Diagnosztikus mérések fejlesztése 

 3.2 
A közoktatási rendszer hatékonyságának javítása, újszerű 

megoldások és együttműködések kialakítása 
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SORSZÁM KONSTRUKCIÓ 

3.2.1 Új tanulási formák és rendszerek 

3.2.2. Területi együttműködések, társulások, hálózati tanulás 

 3.4 

Az eltérő oktatási igényű csoportok oktatásának és a sajátos 

nevelési igényű tanulók integrációjának támogatása, az 

interkulturális oktatás 

3.4.1 Nemzetiségi és migráns tanulók nevelésének és oktatásának segítése 

3.4.2 Sajátos nevelési igényű tanulók integrációja 

3.4.3 Iskolai tehetséggondozás 

3.4.4 
Országos Tehetségsegítő Hálózat létrehozása – Magyar Géniusz Integrált 

Tehetségsegítő Program 

 

4. táblázat: Iskolafejlesztésre irányuló TÁMOP konstrukciók 
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