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Kaposi József

Bevezető

A kiadvány, amit az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által kiadott A tanárképzés Jövőéről 
sorozat második olyan kötete, amely a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) 
4.1.2.B projekt eredményeibe enged betekintést. (A projektről további információk a www.ofi.
hu/node/155989 oldalon érhetők el.) A projekt legáltalánosabban értelmezett célja volt, hogy 
a felsőoktatási pedagógus – tanító, tanár és egyéb pedagógia – képzéseket és ezek gyakorlatát 
olyan irányokba fejlessze, hogy megfeleljenek a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a társadal-
mi valós elvárásoknak, összhangot találva a köznevelési rendszer követelményeivel. 

Az EU politika kiemelt szinten kezeli a tanárképzés kérdését. A figyelem hátterében ko-
moly, európai és globális szinten is érzékelhető társadalmi változások, trendek tapinthatóak ki. 
A fejlett, tudásalapú társadalmakban átalakult a tudás jellege, szerepe, és a gazdaság világához 
való viszonya. E társadalmakban megjelenik az igény a tudás kompetenciákban való leírására, 
és a munkaerőpiac oldaláról is megfogalmazódnak kompetencia alapú igények, melyek egyre 
jobban meghatározzák az oktatást. A gyorsan változó munkaerő-piaci környezetben, illetve 
az egész életen át tartó tanulás paradigmájában nagy hangsúly helyeződik a jól transzferál-
ható, generikus kompetenciákra. Így többféleképpen is megfogalmazódtak azok a kompe-
tenciák és kompetenciaelemek, amelyek a XXI. század kihívásainak megfelelő versenyképes 
tudás alapjait jelentik. (pl. OECD 20151, az Európai Bizottság különböző dokumentumai). Ez-
zel párhuzamosan mind nagyobb szerephez jut az egyes emberek tanulásában a nem formális 
(non-formal learning) és az informális (informal learning) keretek között megszerzett tudás. 
Mind jobban elfogadottá válik az egész életen át tartó tanulás (LLL) és a minden helyzetben 
való tanulás (LWL) paradigmái, illetve az az IKT-eszközök széles körű alkalmazása, valamint 
a tudásmegosztó platformok, tanulási hálózatok fokozatos térnyerése. Mindez olyan tanulási 
technológiák gyakorlati elterjedéséhez vezetett, amely döntően az egyes tanulók sajátos egyéni 
igényeit állította középpontba, így felgyorsult az intézményesített oktatás világában a tanulás 
perszonalizációja.

A változások nemcsak a tanulás-tanítás folyamataira, hanem annak szereplőire is komoly 
hatást gyakorol. Folyamatosan átrendezi a hangsúlyokat és megváltoztatja a szerepeket/funk-
ciókat, és egy új pedagógiai közelítésmódot eredményez: a pedagógusok tudásosztó szerepből 
átlépnek a tanulástámogató szerepbe. A tanári szerepváltozás lényege, hogy a korábbiakban 
döntően ismeretátadó funkció helyébe egyre inkább az eligazító, magyarázó, közvetítő, ellen-
súlyozó szerep (facilitátor) kerül, összekapcsolódva azzal a szándékkal, hogy az oktatási tar-
talmak és folyamatok életszerűbbek, gyakorlatiasabbak, feldolgozásuk pedig élményszerűbb 
legyen. Vagyis egy olyan pedagógiai kultúraváltás folyamata zajlik, amelyben a hagyományos 
diszciplináris tudás bizonyos értelemben leértékelődik, és mind fontosabbá válnak azok a pe-
dagógiai kompetenciák, amelyek – Halász Gábor megfogalmazásában – „azt a mesterségbeli 
tudást jelentik, hogy miként tudják mind eredményesebben segíteni tanítványaik tanulási te-
vékenységét.” Sajátos módon ezt a pedagógiai kultúraváltási folyamatot egy szervezetfejlesz-
tési és intézményirányítási szemléletmódváltás is kíséri, mivel mind szélesebb körben válik 

1 OECD Skills Outlook 2015. Youth Skills and Emplyability (http://www.keepeek.com/Digital-Asset-
Management/oecd/education/oecd-skills-outlook-2015_9789264234178-en#page1)

http://www.ofi.hu/node/155989
http://www.ofi.hu/node/155989
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elfogadottá az, hogy a fenti szerepváltozás leginkább olyan iskolafejlesztési környezetben tud 
eredményesen végbemenni, ahol az egyes intézmények közösségei átfogó tanulószervezetekké 
válnak, és tevékenységük homlokterébe a közös pedagógiai innováció és kreativitás támogatá-
sa, valamint a horizontális és vertikális tudásmegosztás kerülnek.

A Lisszaboni Stratégia alapján az Európai Unió Tanácsa már 2002-ben felszólította a tagálla-
mokat a tanárképzés és oktatás fejlesztésére, majd ezt követően további, kifejezetten a tanárpo-
litikával kapcsolatos tanácsi következtetések kerültek elfogadásra. Így lépéseket szorgalmaztak 
előírt követelmények és szakmai tapasztalat szintjének emelésére, továbbá a folyamatos szak-
mai fejlődés biztosítására a tanároknak a teljes karrierük alatt. Az EUT felhívta a figyelmet 
arra, hogy a magas minőségű oktatási eredmények eléréséhez szükséges két legfontosabb té-
nyező a tanárok (tudásukkal, képességeikkel, elköteleződésükkel) és az iskolavezetés minősége. 
A Tanács a 2014-es dokumentumában a teljes tanári életút során biztosított képzés fontosságát 
kiemelendően javasolta a tagországok számára az életpálya szakaszokhoz kötött kompetencia 
szintek rendszerének kidolgozását.

A fentebb vázolt nemzetközi trendekhez igazodó TÁMOP célmeghatározás hangsúlyozza, 
hogy: „A tudásalapú gazdaság megteremtésében, kiépítésének felgyorsításában az oktatás sze-
repe felértékelődik. Az oktatás minőségét pedig alapvetően határozza meg a pedagóguskép-
zésből kikerülő pedagógusok hozzáértése, kompetenciái.” A projekt külön kiemeli „a tanítás 
mellett a tanulási folyamat szervezésének hangsúlyosabbá válását.” A program az EU szemlé-
letével összhangban kontinuumként kezeli a pedagógusképzést/-továbbképzést, a pályakezdés 
támogató rendszerét és a folyamatos szakmai fejlődést. A TÁMOP 4.1.2B ernyője alatt három 
projektkomponens működött: egy országos koordinációs komponens, melyet az Oktatáskutató 
és Fejlesztő intézet vezetett; egy közép-magyarországi komponens, mely a budapesti és főváros 
környéki tanárképző intézmények fejlesztéseit fogta egybe; illetve egy konvergencia kompo-
nens a vidéki tanárképző intézmények számára.

A kötet szerkezetileg két fő részre tagolható. Az első részben az OFI által vezetett koordiná-
ciós komponens kapcsán megvalósuló tevékenységek bemutatására kerül sor. Gordon Győri 
János és Oláhné Téglási Ilona a tanári pálya népszerűsítésének nemzetközi gyakorlatait elemző 
és feltáró kutatás eredményeiről számol be. A kutatás igényesen kidolgozott értelmezési keretet 
nyújt a tanári pálya népszerűségéről való gondolkodáshoz. Csapó Benő, Bodorkós László és 
Bús Enikő tanulmánya azt a széles szakirodalmi feltárásra és nemzetközi partnerek bevoná-
sára egyaránt építő kutatást mutatja be, amely a tanárképző központok működési standardja-
inak és akkreditációs szempontjainak kialakítását célozta. Horváth Diána a Pedagóguskép-
zési Kutatási Kataszter szerepéről, funkcióiról és lehetőségeiről ír, miközben explicitté teszi a 
4.1.2B projekthez való kapcsolódást is. Pálvölgyi Krisztián és Horváth H. Attila írása az OFI 
koordinációs komponense által megszervezett képzés fókuszait, legfontosabb tanulságait veszi 
számba kiegészítve néhány olyan gondolattal, amelyek a koordinációs komponens által szerve-
zett egyéb szakmai műhelyeken a képzésen felmerült témákkal kapcsolatban, vagy épp azokra 
épülve jelentek meg. 

A kötet második felében több olyan konzorcium is betekintést enged munkájába, melyek 
a közép-magyarországi-, illetve a konvergencia komponenshez kapcsolódva végezték kutató-
fejlesztő munkájukat. Rövidebb összefoglalókat olvashatunk a Budapesti Corvinus Egyetem, a 
Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, az Eötvös Loránd Tudományegyetem, az 
Eszterházy Károly Főiskola, a Miskolci Egyetem és a Pécsi Tudományegyetem, illetve konzor-
ciumi partnereik legfontosabb projekt-eredményeiről. 
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Mint a kötet tartalmának fenti áttekintése is mutatja, a 4.1.2B projekt keretében sok érté-
kes produktum, intézményközi együttműködés született. A program keretében zajló munka 
lezárult, azonban az eredmények fenntartása, a részvevők egymás közötti és mind szélesebb 
körében történő megosztása még az elkövetkező évek feladata. A projekt folyamán felvetődött 
kérdések, lehetőségek, a felmerült nehézségek is a jövőbeni teendők és fejlesztések irányait, le-
hetőségeit és kereteit vetítik előre.





I.

Kutatás-fejlesztés és képzés 
az OFI koordinálásával
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Gordon Győri János – Oláhné Téglási Ilona

„Egy jó tanárra mindenki emlékszik”
– a tanári pálya népszerűsítésének módszerei 

egy nemzetközi vizsgálat tükrében

Az utóbbi évtizedek számos kutatása és a társadalmi élet mindennapjaiból eredő tapasztalatok 
sokasága világszerte egyértelművé tette, milyen fontos az, hogy kik kerülnek pedagógus pályá-
ra, és ők milyen szakmai minőséggel tevékenykednek a munkájuk során (OECD, 2005). Szé-
leskörűen elfogadott álláspont lett az az elképzelés, miszerint a pedagógusok szerepe ma már 
kritikus kérdés az egész társadalom számára. Az erre vonatkozó érvek széles skálán helyez-
kednek el, kezdve a társadalmi-gazdasági fejlődés érveitől, a személyes fejlődés érvein át, egé-
szen a pedagógus munka egyre magasabb összetettségű szakmai igényeinek érveiig1. Tekintve 
a pedagógus szakma minőségének kulcsfontosságú szerepét vagy legalábbis annak lehetőségét 
a társadalmi progresszióban, a pedagógiai munka komplexitásának növekedését és más ténye-
zőket, az oktatásirányítók közül egyre többen felismerik, hogy azokon a spontán folyamatokon 
túlmenően, amelyek az arra vállalkozók döntéseit befolyásolják a pedagógus pálya választását 
illetően, kritikusan fontos annak tudatos, rendszerszintű megtervezése és magas nívón történő 
megvalósítása, hogy kik válasszák a pedagógusságot, kik lépjenek a pedagógus pályára. 

Nyilvánvaló azonban, hogy ha a pedagógus rekrutáció olyanféle elméleti, stratégiai, tech-
nikai és gyakorlati megújulásokon kell, hogy átessen, amik a korábbiaknál szignifikánsan ma-
gasabb professzionalizációs szintet eredményeznek, minőségileg meg kell változniuk azoknak 
az ismereteknek is, amelyek bemenetként ezt a folyamatot megtámogathatják. Az Eszterházy 
Károly Főiskola kutatócsoportja2 a 2014-15-ös év folyamán a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 
projekt keretében azt vizsgálta meg, nemzetközileg milyen stratégiákat követnek és milyen 
kommunikációs módszereket alkalmaznak a pedagógus pálya népszerűsítésében, s ezek mi-
lyen tanulságokkal szolgálhatnak a hazai oktatáspolitika számára. Jelen közleményben e kuta-
tás néhány eredményét foglaljuk össze. 

A kutatás módszere és kivitelezése

Minthogy kutatásunk fő célja az volt, hogy olyan indikátorokat hozzunk létre, amelyek men-
tén a nemzetközi tapasztalatokat figyelembe véve magasabb professzionalizációs szintre lehet 
emelni a pedagógus pálya népszerűsítésének stratégiáját és technikáit, olyan kutatási módszert 

1 Lásd például a közbeszédben is felbukkanó ilyesféle, már-már szlogenszerű érveket, mint hogy: a fejlődő 
országok számára meghatározóan fontos az oktatásügy, azon belül a tanárok milyensége; a tudásiparra építő 
gazdaságok legfontosabb erőforrása az oktatás, ami a tanárok minőségén nyugszik; a jövő nemzedékek „em-
beri arcának” kialakítása a pedagógusok felelőssége; ma már nem tud egy pedagógus úgy értékesen dolgozni, 
hogy ne képezné magát élethossziglan és ne fejlesztené magát folyamatosan a többi tanárral való együttműkö-
désében is, amihez megfelelő készségek szükségesek – és így tovább. 

2 dr. Bárdos Jenő*, Bölcskey Miklós*, Bollók Csaba*, Czók Brigitta*, dr. Győri János (kutatásvezető)*,**, 
Majorosné Kovács Györgyi*, dr. Mogyorósi Zsolt*, Oláhné Téglási Ilona*, dr. Tarnóc András*, dr. Ütőné Visi 
Judit*, dr. Virág Irén * (* Eszterházy Károly Főiskola; ** Eötvös Loránd Tudományegyetem)
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választottunk, amely bizonyítottan alkalmas különféle oktatási rendszerek/alrendszerek feltá-
ró elemzésére, értékelésére, jó gyakorlatok kidolgozására. Erre a célra a Tucker (2009) által az 
industrial benchmarking alapján kidolgozott educational benchmarking módszerét adaptál-
tuk (a módszerről található igen kevés magyar nyelvű pedagógiai szakirodalomból ld. Csapó, 
2015/b). A benchmarkingot nem egészen gördülékenyen rendszerszintű összehasonlító telje-
sítményértékelésnek lehetne fordítani, ami kutatásunk esetében rendszerszintű összehasonlító 
pedagógiai teljesítményértékelést jelent. Pontosabban: mi nem végeztünk teljesítményértéke-
lést, hanem a pedagógus pálya népszerűségét növelő jellemzők mentén vetettünk össze 9 or-
szágot nemzetközileg, majd ezeknek az eredményét értelmeztük a magyar oktatásügy kontex-
tusában. A kutatást Tucker leírása nyomán 7 lépésben végeztük: 1) felépítettük a témát vizsgáló 
kutatócsoportot (az Eszterházy Főiskola szakértőiből) 2) kiválasztottuk a tanulmányozandó 
országokat, 3) feltártuk a kutatásunk témájában róluk fellelhető szakirodalmat, 4) helyi kon-
takt személyekkel építettünk ki kapcsolatot a vizsgált jelenségek jobb megértése érdekében, 5) 
fölépítettük a kutatásunk fogalmi kereteit, 6) majd a saját információgyűjtő munkánkat köve-
tően 7) rendeztük, értelmeztük és újraértelmeztük az eredményeinket.  

E helyütt nincs mód arra, hogy valamennyi kutatási lépés elméleti hátterét és gyakorlati kivi-
telezésének módját részletezzük, némelyikükre mégis röviden ki kell térnünk: 

a) Különféle szakmai megfontolások alapján a következő 9 országot választottuk ki  a ku-
tatás céljára: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Finnország, Hollandia, Japán, Nagy-
Britannia, Németország, Szerbia, Szingapúr. Ezek az országok (nem annyira nyelvi, mint 
inkább történelmi/kulturális, oktatási-kulturális dimenziók mentén) 5 országpárra voltak 
oszthatók (Amerikai Egyesült Államok – Nagy-Britannia; Ausztria – Németország; Finn-
ország – Hollandia; Japán – Szingapúr; Szerbia – Magyarország. Munkánk során mind az 
országpárokon belüli, mind az egyes országok közötti egybevetéseket elvégeztük, de jelen 
tanulmányban ezekre az eredményekre nem térünk ki, más szempontok mentén mutatunk 
majd be néhány jellemzőt az országokról.

b) A kutatás fogalmi kereteinek kialakításához létrehoztuk azt a munkadefiníciót, miszerint a 
pedagógus pálya népszerűségét befolyásolónak tekintettünk minden olyan faktort, amely 
egy személyt vagy valamely társadalmi csoport több tagját push és pull faktorokként befo-
lyásolják a pedagógus pálya választásában, és népszerűsítésnek tekintettünk minden olyan 
intencionális intézményi, oktatáspolitikai és egyéb tevékenységet és körülményt, amely nem 
elvezet e pálya választásától, hanem odairányítja az egyes egyéneket, illetve valamely társa-
dalmi csoport tagjait. 

c) A pedagóguspálya puszta vizsgálatánál azonban szélesebbre vontuk a vizsgálódásunk körét, 
mert azt is megvizsgáltuk, hogy milyen olyan faktorok azonosíthatók egy-egy oktatási rend-
szerben, amelyek a pedagógus szakma választását segítik elő. A pedagógus szakma elsajátí-
tását ugyanis (vagy formális képzés esetén a tanárképzést magát) a pedagógus pálya (mint 
karrierút) választásának előfeltételeként értelmeztük, tekintve, hogy ha valaki a pedagógus 
szakma elsajátítását nem választja, akkor nagy eséllyel a pedagógus pályát sem fogja válasz-
tani, illetve: a pedagógus pálya vonzó vagy nem vonzó mivolta befolyásolhatja azt, hogy 
valaki a tanárképzést választja-e a felsőoktatási tanulmányai során vagy sem (mint ahogy 
Varga /2007/ is alapvetően kettős választási/szelekciós pontról beszél: a tanárképzésbe és a 
tanári pályára lépés kettős mozzanatáról). 
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d) Ugyancsak, nemcsak a pedagógusképzésbe és a pedagógus pályához vezető támogató ele-
meket igyekeztünk feltárni az egyes oktatási rendszerekben, hanem az ott-tartó elemeket 
is, hiszen annak, hogy valaki pedagógus végzettséggel rendelkezzen, feltétele az, hogy ha 
megkezdte, akkor ott is maradjon a pedagógus szakmai képzésben, illetve ha megkezdte a 
pedagógus pályát, akkor kívánatos, hogy azon is maradjon. 

Így tulajdonképpen egy négyosztatú mátrix rendszerében gyűjtöttük össze és dolgoztuk 
fel az adatokat: 

 − a pedagógusképzés népszerűsítésének stratégiája és technikái (pedagógusképzésre vonat-
kozó rekrutáció)

 − a pedagógusképzésben való ottmaradást erősítő elemek (retenció a pedagógusképzésben)
 − a valódi pályaválasztást népszerűsítő stratégiák és technikák (pályarekrutáció a pedagó-

gus pályára)
 − a pedagógus pályán való ott maradást támogató, azt népszerűsítő elemek (retenció a pe-

dagógus pályán). 

e) A pedagógus pálya presztízsét a pedagógus pálya egy lehetséges fontos mutatójának tekin-
tettük, de megint csak: a pedagógus szakma elsajátításának (tehát a tanárképző-intézményi/
főiskolai/egyetemi pedagógusképzésnek) a presztízsével együtt. Ez utóbbi arra vonatkozik, 
hogy egy adott országban/oktatási rendszerben a felsőoktatási képzések presztízs-sorában 
milyen ponton helyezkedik el a tanárképzés.

f) Végül: az adatokat először abban a kontextusban gyűjtöttük be és értelmeztük, ahon-
nan (amely oktatási rendszerből, amely oktatási kultúrából) származtak; majd 
dekontextualizáltuk őket, vagyis az oktatási rendszerük háttere nélkül értelmeztük és ren-
deztük őket; végül újra-kontextualizáltuk őket. Ez utóbbi azt jelentette, hogy igyekeztünk 
a magyar oktatásügy kontextusában újraértelmezni, az ebben való alkalmazhatóságukat, 
adaptálhatóságukat megvizsgálni. 

Tanulmányunk további részeiben egyrészt munkánk néhány általános eredményét mutat-
juk be nagy vonalakban, majd néhány jó példát ismertetünk, röviden értelmezve is azokat. 

Néhány általános eredmény

A pedagógus szakmát és pályát népszerűsítő tevékenységek 
ezek komplexitása és szintje szerint

Munkánk során azt találtuk, hogy az egyes oktatási rendszerek széles körűen átgondolt straté-
giákkal rendelkeznek a pedagógus szakma és pálya népszerűsítése terén, valamint olyan prog-
ramokkal, amelyek ezek kivitelezését segítik, valamint olyan technikákkal, amelyek a progra-
mok megvalósítását támogatják. Míg a stratégiák hosszú távú és komplex alapjai a pedagógus 
szakma és pálya népszerűsítésének, a programok ennél rövidebb távúak és konkrétak, a tech-
nikák pedig aktuális, helyileg/intézményileg alkalmazott eljárásmódok. Ugyanakkor érdekes 
módon azt tapasztaltuk, hogy 

 − az általunk vizsgált oktatásügyi rendszerek egészére vonatkozó, valóban teljes körű, 
komprehenzív stratégiai leírásokat nem sikerült fellelnünk; vagy azért, mert ilyenek egy-
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szerűen nem léteznek, vagy azért, mert léteznek, de külső kutatók számára hozzáférhetetle-
nek3; amennyire vissza tudtuk vezetni a programokból és technikákból, ezek a létező vagy 
csak általunk létezőnek vélt stratégiai leírások sok egyoldalúságot és bizonyos fajta szakmai 
vakságot (is) tartalmaznak; például nem veszik tekintetbe a for profit oktatási rendszerek 
igényeit, a pedagógus szakma és pálya választását befolyásoló, azt elősegítő vagy megakadá-
lyozó, igen jelentős befolyásoló erejét, mint például az árnyékoktatási rendszerek jelenlétét 
gyakorlatilag valamennyi oktatási rendszer esetében

 − nem igazán tudnak vagy akarnak számolni azzal a lehetőséggel, hogy a pedagógusképzés és 
pálya választását egy sor spontán versus megtervezhető, egy sor véletlenszerű versus racio-
nális, (teljesen) prediktálható versus nem (teljesen) prediktálható elem befolyásolja az egyé-
nek, a társadalmi csoportok és a társadalom egésze szintjén is. (Gyakran az volt az érzésünk, 
mintha az oktatás tervezői úgy tennének, hogy csak tudatos, racionális, prediktív elemek-
ből épülnek fel a pedagógus szakmához és pályához vezető döntési folyamatok – ami olyan 
fokú szimplifikálása ezek valódi összetettségének, hogy az még egy jól kidolgozott stratégia, 
program vagy technika esetében is nagyon könnyen vezethet nem várt eredményre.)

Direkt és indirekt, explicit és implicit elemek  
a pedagógus szakma és pálya népszerűsítésében

Munkánk egy fontos következő eredménye az volt, hogy azt találtuk, a pedagógus szakma (pe-
dagógusképzés), illetőleg a pedagógus pálya választásában az oktatásügy tervezői direkt és in-
direkt, vagy másképp fogalmazva explicit és implicit elemek sokaságát alkalmazzák, illetve ok-
tatási rendszerenként változó mintázatokban építik fel őket. Explicit népszerűségnövelő elem 
például a fizetések emelése (bár kutatásunkban ezzel csak keveset foglalkoztunk, mert noha a 
fizetések minőségét minden oktatási rendszerben igen fontos elemnek láttuk, nem ezt láttuk a 
döntő, főleg pedig nem az egyetlen meghatározó elemnek a pedagógusképzés és a pedagógus 
pálya választásában vagy nem választásában. Ugyancsak explicit népszerűségnövelő például 
egy hirdetési kampány, amely a pedagógusképzés előnyeit ecseteli (alkalmasint más képzési 
területekkel szemben), vagy ami a pedagógus pálya presztízsének közvetlen módszerekkel tör-
ténő növelését célozza, például ugyancsak egy internetes reklámspot segítségével. Implicitnek 
tekintettük az olyanféle elemeket, amelyek nem konkrétan népszerűsítők, de áttételesen (impli-
cite) ott van a kidolgozásukban, a működtetésükben, hogy megtámogathatják, megerősíthetik 
a pedagógus szakma és pálya népszerűségét. Ilyen például a tanítási versenyek bevezetése egyes 
pedagógusképzési rendszerekben. Nem az a közvetlen céljuk, hogy megerősítsék a tanárkép-
zésben való ott maradást, de implicite ez az elképzelés is benne lehet, benne van akár egy ilyen 
programban.

3 Ezeket tkp. mi próbáltuk megalkotni a fragmentált anyagokból. Igaz – nem lehet kizárni –, hogy egysze-
rűen azért nem találtunk az egyes oktatási rendszerekre vonatkozó teljes körű stratégiai leírást, mert talán nem 
tudtuk elég hatékonyan feltárni az oktatási rendszerek publikációit ezen a téren. 
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Mennyiségi versus minőségi dimenziók a népszerűsítésben

Munkánk során azt találtuk, hogy ahol csak megtehető ez, ott az oktatási rendszerben nagy 
hangsúlyt helyeznek nemcsak arra, hogy megfelelő számban vonzzanak be a tanárképzésbe, il-
letve segítsenek rá a pedagógus pályára személyeket, hanem arra is, hogy ezek a személyek mi-
nél képzettebbek legyenek (ld. pl. Auguste, Kihn és Miller, 2010; Schleiher és Stuart, 2008), mi-
nél magasabb nívón/nívóra lehessen őket kiképezni, illetve minél inkább alkalmasak legyenek 
arra (is), hogy az élethossziglani tanulás motivációs rendszerével és technikáival rendelkezze-
nek. Vagyis az oktatási rendszerek közül sokban nagyon erős a minőségi, kvalitatív, nem pedig 
csak a kvantitatív elem a pedagógusképzési és pályára állítási szelekciós mechanizmusokban. 
Némely oktatási rendszerben (nemzetközi összehasonlításban is) kiugró, hogy mennyire feszes 
kritériumként tartható meg az a szempont, hogy a legjobbak közül is csak a legjobbak mehes-
senek pedagógusképzésbe és léphessenek aztán a pedagógus pályára. Ez természetesen szoros 
összefüggést mutat ezen országok oktatási sikerességével, részben gazdasági fejlődésével is; és 
természetesen azzal, hogy hosszú távon magas presztízzsel rendelkezik-e a társadalom széles 
rétegeiben (és nem csak a középosztályban) a pedagógus szakma és pálya (illetve ezektől nem 
függetlenül a tanulás, az iskolázottság, a tudás, az iskola mint intézmény és hasonlók).   

A tanárképzés szerkezete,  
mint jelentősen befolyásoló tényező

Nem meglepő módon azt találtuk, hogy a pedagógus pálya és szakma népszerűsítésében fon-
tos szerepe van annak, hogy a pedagógusképzés osztatlan vagy osztott szerkezetben valósul-e 
meg egy oktatási rendszerben. Hiszen ha osztott képzésben valósul meg, akkor a pedagógus 
képzésbe vonzás célcsoportja elsősorban a már felsőoktatásban lévők csoportja (akik tehát már 
egyébként is bizonyították, hogy felsőoktatási képzésre alkalmasak), vagyis többnyire a fiatal 
felnőttek csoportja. Az osztatlan tanárképzésben a fő célcsoport a még felsőoktatásba be sem 
került fiatalok, kvázi „kamaszok” csoportja. Míg az előbbi mindig legalább egy kétlépcsős szű-
rőrendszert jelent (felvétel a felsőoktatásba + felvétel később a pedagógusképzésbe), az utóbbi 
csoport esetében ez egyszeres szűrőt jelent (bekerülés a felsőoktatás egy speciális szegmensébe, 
a pedagógusképzésbe). 

Demográfiai szempontok a pedagógusképzés és pedagógus 
pálya népszerűsítésében

Általában azt találtuk, hogy az egyes oktatási rendszerekben vannak olyan népszerűsítő ele-
mek, amelyek azon alapulnak, hogy kidolgozóik „általánosságban” és inkább csak mennyiségi 
összetevőiben gondolják el a pedagógusképzés és szakma népszerűsítését (tehát például hogy 
x éven belül y mennyiségű új pedagógus kell az adott oktatási rendszer pedagógusi csoportjá-
ba). Ennél azonban (természetesen jól érthető okok miatt) sokkal jellemzőbb volt az, hogy az 
oktatásügy tervezői konkrét demográfiai jellemzők mentén képzelték el a pedagógusképzésbe 
és a pedagógus pályára vonatkozó rekrutációs és retenciós népszerűsítési teendőket. Ilyenek 
például: 
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Lakóhely szerint

Nem ritkán merül fel például az a szempont, hogy kívánatos, ha a nem fővárosi, nem nagyvá-
rosi környezetből is bekerülnek bizonyos számban (bizonyos további demográfiai jellemzőkkel 
jellemezhető) személyek a pedagógusképzésbe és a pályára. 

Nemek szerint 

Talán még gyakoribb szempont, hogy megfelelő arányban kerüljenek a pedagógusképzésbe és 
a pályára férfiak és nők. Számos más szakmával ellentétben a pedagógusképzés és pálya esetén 
gyakran a férfiak jelenti a fő célcsoportot, mert sok területen belőlük van nagyobb hiány. 

Etnikai/nyelvi/származási háttér szerint

Sok oktatási rendszerben fontos szempont, hogy a társadalom minden csoportjából, például 
a leszakadó, iskolázottságban, a munka világában betöltött szerepük szerint más társadalmi 
csoportoknál kevésbé kedvező hátterű családokból származó személyek kerüljenek be a pe-
dagógusképzésbe, illetve lépjenek a pedagógus pályára. Ilyen esetben sokszor az a programok 
mögött meghúzódó érv, hogy az egyes csoportok társadalmi valósághoz közelítő, „kiegyensú-
lyozottabb” jelenléte kívánatos az oktatás világában is, máskor megjelenik egyfajta kulturális 
elképzelés mint magyarázóelv. az, hogy valamely kultúrához tartozó fiatalokat az adott kultú-
rához tartozó tanárok hatékonyabban tudnak fejleszteni, mert hitelesebbek az adott csoport-
hoz tartozó tanítványok számára, jobban tudják kezelni a motivációs rendszerüket stb.

Természetesen további demográfiai jellemzők is megjelenhetnek abban, hogy valamely ok-
tatási rendszerben mely demográfiai jellemzőkkel rendelkező személyeket, csoportokat tekin-
tik prioritásban lévőknek a népszerűsítést terén, és melyeket nem. 

Tantárgyi vonatkozások szerint

Bár bizonyos mértékig akár a demográfiai jellemzőkhöz is lehetne sorolni, mi külön kategóri-
ának tekintjük a pedagógus rekrutációs és retenciós technikák közül azokat, amelyek valamely 
külön tantárgyra vagy tantárgyi csoportokra vonatkoznak. Például egyes oktatási rendszerek-
ben megfelelő számban érdeklődnek a pedagógusképzés és a pedagóguspálya iránt általános-
ságban, de például a tanítóképzés vagy a természettudományos képzés terén jelentős hiányok, 
anomáliák mutatkoznak. Ilyenkor a népszerűsítés ezekre a területekre fókuszál, nem általános-
ságban a pedagógus szakma és pálya népszerűbbé tételére. 

A pedagógus szakma és pálya választásának 
elsődlegessége szempontjából

Az általunk vizsgált oktatási rendszerek egy részében külön programokat találtunk annak 
népszerűsítésére, hogy a pedagógusképzést és/vagy a pedagógus pályára való lépést válasszák 
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olyan személyek, akik korábban nem ezzel foglalkoztak. Pontosabban, itt többféle célcsoport 
volt elkülöníthető: 

 − késői pályára lépők: ez a pedagógusképzést már elvégzettek azon csoportja, akik a képzés 
befejezése és a pálya megkezdése között ugyan nem választanak más szakmát, hosszabb 
ideig mégis késleltetik a pályán való elhelyezkedést; ilyenek a gyesen/gyeden lévő anyák vagy 
apák, akiknek az arra való motiválása, hogy a gyermekeik adott életkorának elérése után 
ne más pályát válasszanak, hanem kezdjék meg a pedagógus pályát, amelyre szakmailag 
korábban már kiképezték őket.

 − karrierváltók: azok a személyek, akik ugyan rendelkeznek pedagógus képzettséggel, de a 
pályára állásukkor nem sikerült őket a pedagógus pályára vonzani, hanem más karrierbe 
kezdtek (például vállalkozók lettek, kutatóként tevékenykedtek stb.)

 − második karriert kezdők: akik nem rendelkeztek korábban pedagógusi szakmai képzett-
séggel, korábban a munka világának valamely más területén helyezkedtek el, de valamilyen 
oknál életük, karrierjük egy pontján úgy döntenek (sokszor éppen az ezt támogató népsze-
rűsítő hatások eredményeként), hogy elvégzik a pedagógusképzés valamely válfaját (gyor-
sított vagy teljes, nappali vagy egyéb képzési formáját), majd a pedagógus pályára lépnek. 

Ez utóbbi csoportok esetében azt látjuk, hogy az egyes oktatási rendszerekben kétféle straté-
gia is jelen lehet, akár egyszerre is: 

 − valamely oktatáspolitikai okból azok későbbi képzését és pályára lépését szorgalmazzák, 
akik valamilyen tantárgyban hiányzó területek oktatását tölthetnék be (például ha kevés a 
természettudományos, a zene-, a testnevelés vagy más szakos tanár)

 − valamely olyan, jellemzően új típusú tudásrendszernek az oktatás világába való bevonása 
miatt tartják fontosnak a meggyőzésüket a szakmát és a pályát illetően, amely tudásrend-
szernek nincs, nem volt megfelelő helye az oktatási szakemberek szerint az adott oktatás 
világában, például multikulturális szakemberek pedagógusképzésbe és pályára vonzása, 
mérnökök, jogászok, informatikusok, katonai szakemberek, vállalkozók, innovátorok stb. 
esetében.

Az idősebb pedagógusok pályán tartása, illetve visszahívása

Sokszor ugyancsak a fenti két okból (adott területek tanárhiánya /alkalmasint általános ta-
nárhiány/ vagy valamely értékes pedagógiai tudásrendszer elvesztésének elkerülése érdekében) 
igyekeznek az oktatás világában ott tartani vagy visszahívni a pályájuk már egyébként befejező 
(nyugdíjas) pedagógusokat. 
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A pedagógus szakma és pálya népszerűsítésének 
kommunikációs aspektusai, a népszerűsítés medializációja

Kutatómunkánk egyik fontos vonatkozása, hogy nemcsak magukat a stratégiai/programszin-
tű/technikai elemeit vizsgáltuk a pedagógus szakma és pálya népszerűsítésének, hanem azt 
is, hogy ezek milyen kommunikációs eszközökkel, milyen kommunikációs módokon, milyen 
technikákkal történnek. 

A kommunikációs eszközök technikai jellemzői szerint

Ezt az aspektust tekintve azt találtuk, hogy a személyes kommunikációtól a tömegkommuni-
kációs eszközökig, a nyomtatott kommunikációtól az elektronikus/digitális eszközökig igen 
széles skálán mozognak a népszerűsítésre használt eszközök – ma már, jól érzékelhetően a di-
gitális technológia dominanciájával. 

A kommunikációs technika interaktivitása és az információk 
individualizálhatósága szerint

Ezen a téren jól elkülöníthetők a közvetlen interaktivitást nem lehetővé tevő kommunikációs 
technikák (pl. nyomtatott reklámkiadvány, internetes spot stb.) azoktól, amelyek interaktivi-
tásra (is) építenek, és individuális alkalmazást is lehetővé tesznek (ez utóbbiak közé tartoznak 
például az olyan internetes oldalak, amelyek egyéni paramétereket kérnek el a felhasználótól, 
majd ezek alapján javasolnak számukra képzéstípust vagy elhelyezkedést oktatási intézmé-
nyekben). 

Példák a pedagógusképzést és a pedagógus pályát 
népszerűsítő, illetve azokban való ott maradást elősegítő 

programok köréből

I. A TEACH és a RESPECT program  
az Amerikai Egyesült Államokban

A TEACH program arra épít, hogy a tanárok kiöregedése, pályáról való elvándorlása, az ok-
tatás egyes jellemzőinek várható megváltozása miatt mintegy 1 millió új tanárra lesz szükség 
az elkövetkezendő 10-15 évben. Az elsősorban tanár rekrutációra és a tanárképzés megfelelő 
átalakítására kialakított programot 2011-ben indították útjára. Egyik érdekessége az, hogy az 
amerikai oktatásügy szinte valamennyi más programjával szemben ez nem helyi állami vagy 
oktatási körzet szintjén megvalósuló, hanem szövetségi kormányzati szintű program (Duncan, 
2011; TEACH, 2015).

Talán még inkább figyelemre méltó vonatkozása azonban a programnak, hogy mindössze 
egy évvel a megindítását követően jelentősen átalakították, aminek következtében PPP (public-
private-partnership elven működő) program lett belőle. Ez azt jelentette, hogy a Microsoft a 
maga Microsoft’s Partnership Learning-jén keresztül belépett a programba, s azóta is pénzügyi 
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adományokkal és egyéb módokon támogatja azt. Ezt követően számos más, Amerika-szerte 
nagy hatású, de a világ egészére is kihatással bíró szervezet lépett a pénzügyi támogatók sorába, 
például az NFL, az NBA, az Ebony Magazine és más cégek, miközben a két legnagyobb ame-
rikai tanári szervezet, az NEA és az AFT egyaránt szakmai támogatását adta a programhoz. 

Alig valamivel később, 2012-ben a fő program kiegészítő elemeként bevezették a RESPECT 
(Recognizing Educational Success, Professional Excellence and Collaborative Teaching) nevű 
alprogramot, amely már betűszói nevében is a tanári pálya pozitív oldalára, a szakma megbe-
csülésére irányítja a figyelmet, valamint a tanári pálya tagolhatóságára (RESPECT program, 
2012). 

A TEACH program központi honlapja számos más lehetőség mellett a tanári pályára vonzó 
videófilmek megtekintését is lehetővé teszi: rövid filmekét, amelyen tanárok vallanak arról, 
hogy miért ezt a pályát választották, miért jó tanárnak lenni és hasonlók. Még figyelemre mél-
tóbb azonban, hogy a főoldalról 5 egymáshoz tartozó boxot is ki lehet nyitni rákattintással, 
amelyek a következőket tartalmazzák: 

a) Find a local teach event (A tanítással kapcsolatos helyi programok)
b) Find a tracher prep program (Tanárképzési programok)
c) Obtain a scholarship or financial aid (Ösztöndíjak, anyagi segítség)
d) Get your certification (Diplomaszerzés)
e) Land a job (Állás) 

A gombokon keresztül az 5, egymástól nem független témakörökben a felhasználó olyan 
teljesen egyéni , saját magára elgondolt lehetőségeket tud végig járni, amelyek például arra vo-
natkoznak, hogy az Egyesült Államok mely településén, milyenféle tanárképzési programban, 
milyen céllal, milyen tanári certifikáció megszerzése érdekében szeretne tanári képesítéshez 
jutni (természetesen milyen teljesítmény-feltételek megléte esetén), valamint hol, milyen isko-
latípusban, milyen gyerekek oktatásával, milyen tantárgyat tanítva kívánna pedagógusként 
tevékenykedni a jövőben. 

A TEACH, illetőleg a RESPECT program a pedagógus szakma és pálya népszerűségét, presz-
tízsét közvetlenül, direkt módon növelni szándékozó programok tipikus példája. A program 
érdekes példája annak is, hogy a pedagógus pályarekrutáció alkalmasint még a szélsőségesen 
decentralizált oktatási rendszerekben is országos/nemzeti szintű megoldásokat igényel, mint-
hogy a pedagógusokkal kapcsolatos munkaerő-gazdálkodás olyan hosszú távú, sok szinten és 
sok elemében szinkronizált-harmonizált rendszermegoldásokat igényel, amilyeneket alacso-
nyabb politikai vagy policy döntéshozási szinteken nem lehet megoldani, intézményi szinte-
ken (például tanárképzési programok saját hirdetései útján vagy hasonló eszközökkel) végképp 
nem.   Figyelemre méltó, hogy bár jelentős állami pénzügyi forrásokat állítottak a TEACH/
RESPECT mögé, a program átalakítása során sikerült elérni azt, hogy a pedagógus pálya meg-
újításába saját érdekeik miatt nagyon is jól bevonhatók legyenek akár a legnagyobb for profit 
vállalkozások is, a maguk hasonlíthatatlanul nagyobb pénzügyi erejével és szélesebb körű tár-
sadalmi hatásával. Fontos, hogy ezek a cégek működésük logikája szerint eleve olyan cégek, 
amelyek a fiatal korosztályok megnyerésében kitüntetetten érdekeltek – akiknek a megnyerése 
a pedagógus utánpótlás szempontjából is kritikusan fontos –, és tudható, hogy ezt a hatást már 
huzamosabb ideje el is érik a maguk területén. Az individualizált pedagógusképzési és pályára 
állási információkat biztosító honlap nagy tanulsága pedig nemcsak az, hogy milyen hatékony 
és hasznos eszköz lehet egy ilyen internetes oldal, hanem az is, hogy minél inkább egyénre 
szabott lehetőségek virtuális végigjárhatóságát kívánja lehetővé tenni egy ilyen rendszer, an-
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nál gigantikusabb méretű, ugyanakkor annál flexibilisebben variálható adatrendszerekkel kell 
rendelkeznie. Hiszen annak, hogy ez az oldal megfelelően működhessen, valamennyi amerikai 
tanárképzési intézménynek és programnak valamennyi adata egységes rendszerben rendelke-
zésre kell, hogy álljon, és megfelelő programkódokkal hallatlanul sok variációban elrendezhető 
kell, hogy legyen. Nem utolsó sorban megemlítendő: a TEACH honlapról valamennyi intéz-
mény valamennyi saját honlapja és programleírása közvetlenül elérhető, ami kiváló lehetőség 
a tanárképzéssel foglalkozó intézményeknek, programoknak, felhasználói oldalról pedig ez a 
lehetőség azt jelenti, hogy ha mondjuk, egy fiatal Új-Mexikóban ül a számítógépe előtt, és azt 
szeretné megtudni, hogy Alabamában valamely tanárképző programnak ki az információs re-
ferense, hogy bizonyos, számára személyesen fontos információkat még meg tudjon kérdezni a 
pedagógusképzésbe jutás feltételeiről, a képzésről magáról, a pályára állás helyi lehetőségeiről 
és hasonlók, akkor ezt a TEACH központi honlapjáról elindulva néhány kattintás segítségével 
minden további nélkül megtehesse.

II. A pedagógus pálya teljes hosszán át tartó szakmai mentorálás, 
valamint a szakmai fejlesztés totális programja a pedagógus pályán 

tartás érdekében is Szingapúrban 

Feltáró kutatásunk során több ország esetében is találkoztunk a pedagógusok mentorálásának 
különféle változataival, mint a pályakezdők pályára állását segítő, azt megtámogató techniká-
val (Portner, 2003). Szingapúrban azonban olyan rendszerre találtunk, amelyben a szakmai 
mentorálás nemcsak a pályakezdés éveire, hanem a pálya teljes egészére kiterjed, aminek kö-
szönhetően Szingapúrban kevéssé jellemző a pályaelhagyás. Mielőtt a 2000-es évekre bevezet-
ték Enhanced Performance Management System-t (EPMS) (Darling-Hammond, 2013), minden 
tanárt és iskolavezetőt alaposan kiképeztek annak minden elemére és minden vonatkozására 
(Scalfari, 2008). Noha az EPMS lényegesen befolyásolja a tanárok fizetésemelési és előléptetési 
lehetőségeit, fő erősségének az tekinthető, hogy a pedagógusok bíznak abban, hogy a rendszer 
valóban a szakmai fejlődésüket támogatja. 

Az EPMS keretében a tanárok évente konzultálnak az e feladatra (is) speciálisan képzett 
oktatásvezetőkkel, például az igazgatókkal vagy igazgató helyettesekkel, pedagógiai szakértők-
kel, iskolai konzulensekkel. A tanárok minden évben megtárgyalják – lehetőség szerint éveken 
át ugyanazzal a szakmai mentorral –, hogy az előző években milyen szakmai fejlesztéseken 
és milyen személyes fejlődésen ment az adott tanár keresztül, s mindezek tükrében közösen 
kialakítják a következő év fejlődési/fejlesztési tervét. E személyes és kollegiális megbeszélések 
során egyrészt átgondolják a hosszú távú stratégiákat, másrészt megtervezik az éves tovább-
képzéseket, szakmai konzultációkat és egyebeket (például kezdőknél a szakmai irányvonal ki-
alakítását4, más tanároknál a továbbképzéseken túl például a szakmai munkakörökhöz való 
csatlakozás lehetőségeit stb.). Ezeknek hatékonyságát aztán egy évvel később ismét csak közö-
sen értékelik. Az EPMS tehát, bár sok értékelő elem van benne, nem olyanféle értékelő rend-
szer, mint például a szakfelügyelet, hanem sokkal inkább a szakmai fejlődést a személyes és 
folyamatos szakmai támogatás keretében biztosító rendszer. Fontos elem tehát abban, hogy a 
tanárok a pályát ne hagyják el, hanem ideálisan fejlődjenek benne. 

4 Szingapúrban nem sokkal a pályára állást követően mindenkinek ki kell választania, hogy milyen fejlő-
dési irányvonalon kíván a továbbiakban fejlődni. A három irányvonal közül az egyik inkább kutatási, a másik 
inkább módszertani-gyakorlati, a harmadik pedig inkább vezetői jellegű továbbfejlődést tesz lehetővé. 
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Mindazonáltal e széles körűen kiépített tanári szakmai támogatórendszerben további fontos 
szerepet játszanak a vezetőtanárok, évfolyamfelelős tanárok, munkaközösség-vezetők, egyéb 
szakmai közösségek vezetői és mások. Mindennek és további, itt nem részletezhető faktorok-
nak köszönhetően a szingapúri tanárokat mélyen áthatja az érzés, hogy ők egy komoly értéket 
jelentő professzió képviselői, akiket folyamatosan magas szinten kell és érdemes „karban tar-
tani” és fejleszteni, s átélhetik, hogy ez az egyes egyének (tanulóik), szélesen értelmezett társa-
dalmi csoportok és az egész társadalom jóléte, integrációja, fejlődése és emelkedése érdekében 
zajlik.

Az EPMS-rendszer, illetve további más technikák mellett Szingapúrban nagy figyelmet for-
dítanak a tanárok munkacsoportokba szerveződésére is. A szakmai fejlesztő hálózatok létre-
hozása és menedzselése, az e pedagóguscsoportokban, szakmai hálózatokban való részvétel 
mind a pedagógusok, mind pedig az iskolavezetők és más pedagógiai szakemberek rendel-
kezésére álló nyitott lehetőség: szabadon választhatják meg ezeket. Azonban az maga, hogy a 
pedagógusok involválódjanak ilyen szakmai hálózatok, csoportok munkáiban, olyan elvárás, 
amit végeredményben kötelezőnek tekinthető. Minthogy ezek a pedagógushálózatok, szakmai 
körök igen élénk munkatevékenységet folytatnak – rendszeresek az összejövetelek, esetmegbe-
szélések, belső továbbképzések, informális programok és hasonlók –, mondható, hogy az EPMS 
és ezek a hálózatok együtt (más, itt nem részletezhető strukturális elemekkel együtt) totális 
rendszert alkotnak annak érdekében, hogy a tanárok mindegyike átélje a „szakmai odatarto-
zás” élményét, ennek fontosságát. Ily módon a szingapúri tanárok esetében egy totális szakmai 
rendszer az, amely – többek között – azt eredményezi, hogy a pedagógusok ne hagyják el a pá-
lyájukat, sőt, minél inkább seniorok a pályájukon, annál inkább megmaradjanak a pedagógus 
pályán.   

Amikor egy személy a pedagógus pályára kerül, egyszerre több dimenzióban is értelmezhető, 
mi történik vele. Egyrészt lehet azt gondolni, hogy elkezdi használni, felhasználni („felélni”) 
mindazt a tudást, amit egészen addig a formális tanárképzés során felhalmozott. Másrészt azon-
ban ez a felhasználás egyáltalán nem olyan, mint a véges entitásoké (például az üzemanyagé az 
autókban), amelyeknek mennyisége a felhasználás során egyre csökken, míg végül elfogy, ha-
nem – éppen ellenkezőleg – folyamatosan bővül és nő, aminek éppen az a feltétele, hogy egy sze-
mély felhasználja mindazt, amit addig felhalmozott, vagyis hogy esetünkben megkezdje a peda-
gógusi praxisát. A formális képzés során megszerzett tudáshoz ugyanis ekkortól, és – leszámítva 
a pedagógusképzést megelőző informális pedagógiai tapasztalatokat, valamint a pedagóguskép-
zésbe integrált terepgyakorlati tapasztalatokat – csakis ekkortól tud becsatlakozni a tapasztalati 
tanulás folyamata, ennek gazdagító eredménye. Ekkortól egy olyan tudásrendszer kezd kiala-
kulni, felépülni a pedagógusokban, amely a formális és a tapasztalati tanulás speciális ötvözete, 
ami a folyamat természetéből, a tanári munka minden személy esetében különböző tapasztalati 
világából és ennek individuális megértés-konstrukciós folyamataiból fakadóan mindig valami-
lyen egyéni mintázatot, egyszeri, egyedi, individuális tudásrendszer-konstrukciót jelent. Nem 
nehéz belátni, hogy bár ez a folyamat soha nem lehet lineáris, szokásos esetben gazdagságában 
és összetettségében mégis spirálszerűen bővülő és növekvő. Ez egészen egyszerűen azt jelen-
ti, hogy amennyiben egy tanár formális ismeretrendszerei is folyamatosan fejlesztődnek, meg-
újulnak, nem pedig konzerválódnak, akkor egy tapasztalt pedagógus aktuális „szakmai értéke” 
szinte összehasonlíthatatlanul nagyobb, mint egy kezdőé (ld. ugyanezt alapvetően kognitivista 
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megközelítésben: Berliner, 1988)5. Ez munkaerő-gazdálkodás szempontjából azt jelenti, hogy 
mivel a tapasztalt tanárok (expert teachers) elvesztése még nagyobb, mert még komplexebb, 
kidolgozottabb szakmaitudásrendszer-veszteség, mint a kezdő vagy tapasztalatlanabb tanáro-
ké (novice teachers), érdemes még nagyobb erőforrásokat fordítani a tapasztalt tanárok pályán 
tartására. Szingapúr esetében éppen ennek felismerését tükrözi az EPMS rendszer, amelyhez a 
szakmai munkakörökön túl is még sok más olyan elem kapcsolódik, amely a pályaelhagyás ellen 
szól, és a pályán maradás érdekében működik. E rendszerek, illetve rendszerelemek nem közvet-
lenül, nem propaganda jellegű kommunikációval növelik a tanári szakma és pálya presztízsét, 
népszerűségét Szingapúrban, hanem áttételesen, indirekt módokon.  

III. A szakmai autonómia mint a tanári pályát népszerűsítő elem

Míg Szingapúrban az oktatásügy egésze erősen centralizált, és csak viszonylag kevés olyan 
elem lelhető fel a rendszerben, mint például a tanári szakmai hálózatok és munkakörök, ame-
lyek spontán hozhatók létre (de létrejöttük lényegében központi oktatásirányítási elvárás), ad-
dig Hollandia és Finnország esetében többek között azt találtuk, hogy a tanári szakmaisághoz, 
a tanári pályaképhez nagyon szorosan hozzátartozó elem a szabadon alakítható és választható 
szakszervezetek, szakmai szerveződések rendszere. Pontosabban: nemcsak maga ez a tény fon-
tos, hogy e szerveződések szabadon alapíthatók, továbbfejleszthetők és választhatók, hanem az, 
hogy a pedagógusképzésre vonatkozó szelekciós elemek kidolgozása és/vagy véleményezése, a 
pedagógusok pályára állását szervező szelekciós mechanizmusok elvi és gyakorlati elemeinek 
kialakítása, működtetése, a tanárok szakmai fejlődését biztosító rendszerek létrehozása és gya-
korlatban történő alkalmazása is sok szempontból és sok elemében e szabad, autonóm szakmai 
szerveződések hatáskörébe tartozik. Az, hogy egy országban az emberekben milyen kép él a 
pedagógusokról, a szakmáról és a pályáról, természetesen sok szempontból azoktól a huzamos 
időkön keresztül működtetett strukturális elemektől függ, amelyek éppen ott jellemzők. Az 
észak-európai országok történetéből tudható, hogy ezekben az országokban sok évszázadra 
visszamenően fontos érték a polgári autonómia, amely ebben az esetben többek között azt je-
lenti, hogy az állam viszonylag jelentékeny mértékben visszavonul a hétköznapi élet és a szak-
mai munka szervezésétől, működtetésétől, kontrollálásától, és ezeket nagy mértékben átadja 
az állam polgárai számára. Ehhez persze olyan állampolgárok kellenek, akik értik e szabadság 
értékét, lehetőségeit és felelősségét, és akik szakmailag megfelelően kidolgozottak, személyisé-
güket tekintve megfelelően autonómak és együttműködésre képesek ugyanakkor ahhoz, hogy 
ilyen rendszereket létre tudjanak hozni, és a megfelelő működtetésükhöz és folyamatos fejlesz-
tésükhöz alkalmas készségekkel – tudás-, attitűd- és motivációs rendszerekkel – rendelkeznek. 
Esetünkben pedagógusokról van szó. Az, hogy a holland vagy a finn oktatási rendszerben – az 
utóbbiról a hazai szakirodalomban is fellelhető számos információnak köszönhetően (ld. Csa-
pó, 2015; Niemi & Jakku-Sihvonen, 2006) Magyarországon is szakmailag köztudott módon 
– saját munkájukat önálló kutatásaiknak és megosztott tudásrendszereiknek is köszönhető-
en folyamatosan fejleszteni képes pedagógusok/pedagógusközösségek dolgoznak, nem utolsó 
sorban azoknak a pedagógusképzési rendszerelemeknek tudhatók be, amelyek e készségek és 
attitűdök kialakítására nagy hangsúlyt helyeznek. Azt pedig, hogy a pedagógusképzésre je-

5 Persze fontos megjegyezni, hogy potenciálisan lehet magasabb egy kezdő tanár értéke, mint amilyen a 
már praxisban lévő kollégáié, amennyiben nyilvánvaló, hogy a kezdő pedagógus szakmai fejlődése bejósolha-
tóan magasabb minőséghez vezet a jövőben, mint ahova a már praktizáló tanároké aktuálisan vezetett.
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lentkezők számára ismert tény legyen, a propaganda számos eszközével érik ezt el, a személyes 
megkeresésen túl népszerűsítő kiadványok és más kommunikációs eszközök segítségével. 

Egy tanulmányában Linda Darling-Hammond (2009) a pedagógus szakmaiság négy fajtáját 
különbözteti meg – amelyek kialakulásukat tekintve követték egymást, de amelyek ma egy-
szerre is jelen vannak a világ különböző oktatási rendszereiben: hivatalnoki; professzionális; 
piacorientált; demokratikus. A négyféle pedagógusi szakmaiság természetesen négy, egymástól 
jelentősen különböző pedagógusképzési modellben valósulhat csak meg, amely mögött négy 
különböző kép húzódik meg a társadalmak és ezek viszonyrendszerében tekintve az oktatás 
jövőjéről, ezekből következően a tanulásról és a tanításról alkotott képet tekintve, és mind-
ezek következtében a pedagógus szakmára és pályára vonatkozóan. A hivatalnoki pedagógiai 
szakmaiság kialakításához megfelel a hagyományos pedagógusképzés, amely statikus lexikális 
ismereteket biztosítva a tanároknak egy életre stabilan felkészít őket a pályára, anélkül, hogy 
abban a változás/változtatás intenciója, illetve képessége benne lenne. A professzionális pe-
dagógusképzés a kutató pedagógusi képességekre helyezi a hangsúlyt, az oktatást végzők in-
dividuális és csoportos autonómiájára, minthogy az az elképzelés húzódik mögötte, hogy a 
pedagógusoknak maguknak kell felismerniük a pályájuk során nyilván többször is változó, 
a társadalom újabb és újabb jövőképe miatt mindig újraformálódó pedagógiai paradigmák 
milyenségét és az éppen szóba jöhető változások szükségességét, s a saját és társaik munkáját 
tudományosan felmérve, elemezve képesnek kell lenniük tevékenységük újraformálására.  A 
piacorientált pedagógusi szakmaiságra felkészítés esetében is a pedagógus szakmaiság önálló 
újraformálása képességrendszerének kialakításán nyugszik a hangsúly, de ebben az esetben 
a tanár a piac gyorsan változó igényeire kell, hogy reagálni tudjon. A demokratikus pedagó-
gusság lényege pedig az, hogy a pedagógus képes legyen olyan szakmaisággal tevékenykedni, 
amely a szociális és a természeti környezettel egyaránt harmóniában van. 

Evidens, hogy a holland és a finn pedagógus szakmaiság modellje a hivatalnoki tanármo-
dellre lényegében egyáltalán nem épít, míg a másik három megközelítésmód közül a professzi-
onálisra és a demokratikusra leginkább, nyilván valamennyi figyelemmel a piacorientált tanári 
képességrendszerre is. Ebből egyrészt az a tanulság vonható le, hogy a pedagógusképzés és az 
erről kialakított kép harmóniában kell, hogy legyen mindazzal, amit az oktatási rendszer a jö-
vőről és a jövő generációk számára szükséges képességrendszerekről gondol és kommunikál. Ha 
például Hollandiában vagy Finnországban a professzionális pedagógusok szakmai képét hang-
súlyoznák, emiatt jelentkeznének az érdeklődők a pedagógusképzésbe, és mondjuk ezt a mintát 
is követnék a képzés során, miközben viszont a politikai célok sokkal inkább azt kényszerítenék 
ki, hogy a pedagógusok kevésbé autonóm fiatalokká neveljék a következő generációk tagjait az 
iskolában, akkor az olyan disszonáns helyzet lenne, amelynek következtében számos pedagógus 
nyilvánvalóan elhagyná a pályát6, föloldandó ezt a számukra nyilván személyes dilemmaként, 

6 Hiszen korábbi kutatásokból is tudjuk, de jelen kutatásunk során is találtunk arra vonatkozó adatot, hogy 
a pedagógus pálya elhagyása gyakran a pedagógusok tiltakozását, ellenállását fejezi ki az aktuális politikai/ok-
tatáspolitikai célokkal szemben (ld. pl. Gordon Győri, 2006). Ugyanakkor éppen jelen tanulmány szempont-
jából kitüntetetten figyelemre méltó tény, hogy pályaelhagyás gyakran nem jelenti a pedagógus pálya teljes 
mértékű elhagyását, csak a főáramú oktatási intézményekben való tevékenység feladását. Ezek a pedagógusok 
ugyanis nem ritkán alternatív oktatási intézményekben folytatják tevékenységüket, vagy például a magánokta-
tási tömegipar (az árnyékoktatás /Gordon Győri, 2008/) valamely szegmensében helyezkednek el. Vagyis sze-
mükben nem a pedagógus szakma és pálya veszítette el az értékét, sőt, az nagyon is megmarad, hanem a főára-
mú pedagógus szakmaiság és pálya követése vált számukra elfogadhatatlanná. Miközben a pedagógusképzés 
keretében ugyanolyan erőforrás-igényű volt az ő kiképzésük, mint bármely olyan társuké, aki a későbbiekben 
a pálya egészének hossza során megmaradt a főáramú oktatásban, abban hasznosítva pedagógusi képességeit.
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akár etikai kérdésként megjelenő disszonanciát. A holland és a finn modell egy másik érdekes 
tanulsága pedig az, hogy a pedagógusról az oktatáspolitika és a képző intézmények által bemu-
tatott képnek, a pedagógusképzésnek magának, valamint a pedagógus pályának érdemes olyan 
elemekkel rendelkeznie és a kommunikáció során ezeket kiemelni, amelyek a fiataloknak vonzó 
szakmaiságot mutat: egy progresszív társadalomban például egy progresszív pedagógus szak-
maiságot. Hiszen a másodkarriert választók, a pedagógusi pályára később belépők és minden 
egyéb változat ellenére a pedagógusképzésre jelentkezők nagy része minden oktatási rendszer-
ben a fiatalok, középiskolások és egyetemisták/főiskolások köréből kerül ki. Az ő esetükben a 
világ számos pontján az a hatásos ma, ha progresszív, „modern” pedagógusképet sugallnak szá-
mukra, és ezek a mai világ korszerű kommunikációs csatornáin keresztül érik el őket. 

IV. Internetes interaktív oldal Nagy-Britanniából

Munkánk fontos része volt annak vizsgálata, hogy az egyes oktatási rendszerekben milyen 
kommunikációs technikákat használnak a pedagógus szakma és pálya népszerűsítésére. Ez 
természetesen függ attól, hogy az oktatásügy milyen szintjéhez (országos, regionális, intézmé-
nyi stb.) szintjéhez kapcsolódik, és szorosabban véve milyen célja van a népszerűsítő kommu-
nikációnak; mindenesetre azt találtuk, hogy az internetes videóklipek műfaja ma minden ok-
tatási rendszerben és a népszerűsítésnek lényegében minden szintjén fellelhető. Az alábbiakban 
ebből mutatunk be egy példát. 

Az angol Oktatási Minisztérium pedagógus pályát népszerűsítő oldala a Get into teaching 
(Vágj bele a tanításba!). E kiválóan megszerkesztett, könnyen átlátható és vonzó színekkel meg-
formált részekből álló szakmai oldal7 nyitólapjának középpontjában egy Teaching: your future, 
their future. (A tanítás: a te jövőd, az ő jövőjük)8 szlogen található, majd az oldal lentebbi részein 
az alábbi témákra lehet rákattintani: “Segítünk belevágni a pedagógusságba”; Miért érdemes 
tanítani? (kinyitva az alrészt: Értéket hozni a fiatalok életébe; Versenyképes fizetések; Kiváló 
karrier és életminőség); A lehetőségeim; Jelentkezési tervem; Segítség és támogatás (természe-
tesen mindegyik alatt további kinyitható oldalakkal). A lap alján video található Hogyan válik 
az ember pedagógussá címmel, legalul pedig: Ugyancsak érdekes lehet főcímmel még három 
témát lehet kinyitni: Kezdő évek; További képzés; Visszatérés az oktatásba címekkel. Bizonyos 
alapinformációk, például a fizetés és egyéb előnyök adatai a pedagógusi pályán a honlap szá-
mos pontján fellelhetők, mind a főoldalon, mind pedig a kinyitható oldalak közül többen is. 

Mint említettük, a honlap nyitóoldalának felső középpontjában helyezkedik el a Teaching: 
your future, their future9 szlogennel feliratozott mindössze egy perces videóklip. A dinamikusan 
megszerkesztett, ugyanakkor rendkívül könnyen követhető klipben egy virtuális vagy valós iskola 
terein vezet minket keresztül egy férfi igazgató, aki dinamikusan halad előre az oktatás külön-
böző terein, ahol mindenütt érdekes, ugyancsak dinamikus, aktív és interaktív munka zajlik. 
Az igazgató, aki lazán zsebre dugott kézzel, de határozott léptekkel halad végig az iskola terein, 
azt emeli ki, hogy a pedagógus az, aki a gyerekeket kreativitásra, gondolkodásra, kérdezésre, 
kritikára tudja késztetni, támogatni és inspirálni tudja a tehetségeseket és a többieket. Amikor az 

7 Az internetes oldal részletes médiaelemző leírását ld. Tarnóc, 2015
8 A portál elérhetősége: https://getintoteaching.education.gov.uk/ 

https://www.gov.uk/government/news/your-future-their-future-new-teacher-recruitment-campaign
9 A portál elérhetősége: https://getintoteaching.education.gov.uk/ 

https://www.gov.uk/government/news/your-future-their-future-new-teacher-recruitment-campaign

https://getintoteaching.education.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/news/your-future-their-future-new-teacher-recruitment-campaign
https://getintoteaching.education.gov.uk/
https://www.gov.uk/government/news/your-future-their-future-new-teacher-recruitment-campaign
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igazgató a klip végén belép a tanári szobába, megáll egy pillanatra, kinéz a képernyőre (a videót 
néző befogadó irányába tekint), és határozott hangon kijelenti a pedagógusságra vonatkozóan, 
hogy “This is probably more than you think.” (“Több ez, mint talán gondolnád.”). 

Miután behajtja maga mögött a tanári ajtót, az ajtón három fontos információ tűnik fel jól 
olvasható, nagy szövegmérettel, fehér betűkkel: 

 − Akár 25000 fontnyi pedagógusképzési ösztöndíj, amely után nem kell adózni
 − Évi 22-27000 fontos kezdő fizetés
 − Akár évi 65000 fontnyi fizetés mint tapasztalt tanár

Ezt követően ismét megjelenik és kellemes női hangon fel is hangzik a nyitó kezdő szlogen 
(Teaching: your future – their future), majd egy feliratra kattintással mi magunk is beléphe-
tünk a tanári szobába. A szoba más elrendezésű, mint a magyar tanári szobák általában: sokkal 
inkább egy szépen berendezett, foteles-kávéfőzős klubra emlékeztet, mint egy munkaszobára, 
bár számítógépek és fénymásoló is találhatók bent. A tanáriban 6 tanár tevékenykedik: 4 férfi 
és 2 nő, közülük egy alsós, egy matematika-, egy számítástechnika-, egy idegennyelv-, egy fizi-
ka- és egy dizájn és technológiatanár. Valamennyiük esetében két klip nyitható ki: az egyikben 
a megszólaltatottak arról beszélnek 2-3 perc terjedelemben, lényegre törően és meggyőzően, 
hogy miért választották ezt a pályát, mit kaptak ettől a pályától, mely órájukra emlékeznek 
vissza a legszívesebben, valamint hogy ajánlanák-e ezt a pályát másoknak. A másik klip egy 2-3 
perces felvételt tartalmaz valamely órájukról. A dizájn és technológia tanár színes bőrű nő, aki-
nek az óráján (éppúgy, mint a többi tanárén) több olyan diák látható, akik bevándorló vagy más 
kisebbségi családból származnak), egyértelmű utalásként az oktatás világának multikulturális 
mivoltára mind a tanulói, mind az oktató oldalon. 

Az angol oktatási minisztérium honlapjáról még sok érdemlegeset lehetne elmondani, leg-
lényegesebbként talán mégis az mondható, hogy az iskoláról, a tanításról mint tevékenységről, 
a pedagógus mesterségről jól olvashatóan 21. századi képet mutatnak a klipek, olyant, amely 
minden pontján és minden szempontból szignifikánsan különbözik az iskola, a tudásközve-
títés, a pedagógus hagyományos képétől. Egyértelmű, hogy a klipek elsősorban a dinamikus, 
sikerorientált, kreatív fiatalokat célozzák meg. 

Összefoglalás

Feltáró kutatásunk legfőbb tanulsága az, hogy nem elegendő olyan oktatásügyi vagy intézmé-
nyi stratégiákat és technikákat kialakítani, amelyek csak a pedagógus pálya népszerűsítésére, 
a pedagógus pályára való rekrutációra vonatkoznak: a pedagógus szakma és pálya rekrutációs 
és retenciós technikái integráltan kezelendők. Ha a négy szegmens (szakmai rekrutáció, tanár-
képzésben való retenció, pályára állási rekrutáció és azon tartásra vonatkozó retenció) közül 
valamelyik nem kielégítően vagy egyáltalán nem működik, illetve nincs összhangban a másik 
három elemmel, akkor az erőfeszítések részben vagy teljes mértékben elveszítik a hatékonysá-
gukat. Technikai szempontból érdemes elkülöníteni a népszerűsítés direkt és nem direkt for-
máit. Fontos figyelembe venni, hogy a meggyőzés milyen tanárképzési rendszerbe illeszkedik, 
kétszintes vagy osztatlan tanárképzési rendszerbe, hiszen míg az előbbi már felsőoktatásba 
járó, fiatal felnőtteket szólít meg, az utóbbi azonban még iskoláskorú fiatalokat. Ugyancsak 
fontos figyelembe venni azt, hogy felsőoktatási képzésben, illetve karrierben olyanokat igye-
keznek-e meggyőzni az oktatáspolitikusok vagy tanárképzési intézményvezetők, akik első kar-
rierként választják a pedagógus hivatást, vagy más szakmáról, pályáról kívánják-e átcsábítani 
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őket. Ugyancsak nagyon fontos mindig azt tisztázni, hogy demográfiailag milyen vonatkozá-
sokkal jellemezhetők azok a társadalmi csoportok, illetve azok az egyes személyek, akiket a 
népszerűsítés általában vagy egy-egy konkrét eszközzel éppen el kíván érni.

Természetesen meghatározó kérdés, hogy milyen tartalommal és milyen kommunikációs 
technikával jellemezhető egy-egy népszerűsítő program egésze vagy annak valamely eleme, 
amellyel kapcsolatosan ugyancsak fontos, hogy az oktatásügy milyen szintű szervezete az, 
amely népszerűsíteni kívánja a pedagógus szakmát és pályát (az oktatáspolitikusok az oktatási 
rendszer egészére vonatkozó kampányáról van-e szó, vagy egy-egy pedagógusképzési intéz-
mény kampányáról, amely nemcsak a szakmáról és pályáról való meggyőzésre vonatkozik, ha-
nem egy konkrét tanárképző intézménybe, egy konkrét programba vagy egy valós jelentkezésre 
irányuló meggyőzést is magában foglalja, vagy éppenséggel azt, hogy egy már képzett személy 
konkrétan mely iskolába jelentkezzen pedagógusi munkára). Fontos azonban kiemelni, hogy 
tapasztalatunk szerint a mai oktatási világ minden szintjén és szegmensében kiemelkedő sze-
repet játszanak az internetes meggyőzési lehetőségek.

Jelen közleményünkben terjedelmi okokból kutatásunknak csak néhány eredményéről tud-
tunk számot adni – több ilyen fejezetnyi ugyancsak tanulságos eredményről még csak utalás-
szerűen sem szólhattunk. Ezek közül talán két olyan van, amit most mégis fontosnak tartunk 
megjegyezni. Az egyik az, hogy a legtöbb oktatási rendszerben tudatosan nagy hangsúlyt he-
lyeznek arra, hogy a pedagógus szakma és pálya nemzetköziesítésének különböző lehetőségeit 
valósítsák meg, illetve hogy ezeket kiemelt hangsúllyal kommunikálják a pedagógusképzés és 
a pedagógus pálya népszerűsítésében. Ez egyrészt azért fontos, mert a mai fiatalok nagy része 
számára a globalizált világban kiemelten fontos érték a nyitottság, a más kultúrákkal való talál-
kozás lehetősége, az az érzés, hogy a globalizált világban a pedagógus és tanítványai is az élet, 
az oktatás szélesebb perspektíváiban lehetnek érdekeltek, érdeklődők és aktívak, mint régen. 

Munkánk másik fontos tanulsága, amit tanulmányunk zárásaként még meg szeretnénk fo-
galmazni, az volt, hogy a legjobb oktatási rendszerekben a témánkkal kapcsolatos igazán fontos 
kérdések nem azzal kezdődnek, hogy hogyan győzzenek meg fiatalokat a pedagógusképzés, 
majd a pedagógus pálya értékeiről, hanem az, hogy a legjobbak közül is hogyan válasszák ki a 
legjobbakat mind a képzésbe lépés, mind pedig a pályát választás szelekciós/önszelekciós me-
chanizmusai során. Mégis, e rendszerek esetében nem maguk az önszelekciós mechanizmusok 
és a szelekciós technikák az igazán érdekesek, hanem az, hogy ezekben az országokban bőven 
van olyan jelentkező a tanárképzésbe, a pedagógus pályára, ami miatt erősen kötött kritéri-
umokat tudhatnak beépíteni a szelekciós folyamatokba. Szingapúrban vagy Finnországban 
a társadalom széles rétegeiben huzamos ideje magas – kimagasló – társadalmi értéke van a 
pedagógus tudásrendszernek, a pedagógus pályának, a pedagógus személyének magának. Ha 
ezek az értékek nincsenek jelen egy társadalomban, vagy csak társadalmilag szűk körökben 
vagy csupán rövid idejűen, akkor nincs olyan népszerűsítő kampány, technika, konkrét esz-
köz, amely a fiatalok vagy más társadalmi csoportok legkiemelkedőbb tagjait nagy tömegekben 
ehhez a szakmához és erre a pályára tudnák vonzani. Minden olyan társadalomban – és mi 
ilyennek látjuk a magyart is –, amelyben ezen értékek elterjesztésében és elmélyítésében még 
sok teendő van, érdemes mindig a kettős meggyőzés eszközrendszereiben gondolkozni, ami 
azt jelenti, hogy érdemes olyan kommunikációs technikákat alkalmazni, amelyek a társadalom 
egészére is meggyőzően hathatnak a pedagógus szakmára és pályára vonatkozóan, nem pedig 
csak egyes csoportokra vagy egyénekre. Hogy ne csak oktatáspolitikai vágy, hanem a társada-
lom egészét átjáró valóság is legyen az, amit az angol Oktatási Minisztérium egyik szlogenje 
mond: „Egy jó tanárra mindenki emlékszik.”. Hogy a jó tanár kérdése a társadalom egészét 
átjáró közügy legyen Magyarországon is.  
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A tanárképző központok 
működési standardjainak és akkreditációs 

szempontjainak kialakítása

Bevezetés

A nemzetközi tudásszintmérő vizsgálatok egyértelműen megmutatták, hogy a magyar diákok 
tudásszintje a legtöbb területen stagnál, vagy romlik. Matematikából és természettudomány-
ból a diákok teljesítménye alacsonyabb, mint másfél évtizeddel ezelőtt volt. Az általános isko-
lát befejező tanulók közel ötöde nem rendelkezik a minimális szövegértési vagy matematikai 
képességekkel sem, ugyanakkor nemzetközi összehasonlításban is nagyon alacsony a kiemel-
kedő eredményeket elérő tanulók aránya. A számítógépes és a problémamegoldás teszteken a 
magyar diákok mélyen a nemzetközi átlag alatt teljesítettek. Ezeket a negatív trendeket csak 
jelentős változásokkal, komoly erőfeszítésekkel lehet megfordítani. 

A közoktatás működésével kapcsolatos elemzések egyértelműen megmutatták, hogy az 
eredményességre legerőteljesebben ható tényező a pedagógus, közelebbről a tanítók, tanárok 
szakmai tudása, felkészültsége. A pályán levő pedagógusok aktuális felkészültségét számos té-
nyező befolyásolja, hosszabb távon legerőteljesebben az, hogy mennyi tehetséges fiatalt sikerül 
a tanári pályára vonzani és a pályán megtartani. A felkészültség másik fontos tényezője a kép-
zés (pre-service training) és továbbképzés (in-service training) minősége, valamit a folyamatos 
szakmai fejlődés támogatása (continuous professional development, CPD). E tényezők közül a 
felsőoktatás közvetlenül a pedagógusok képzésére és továbbképzésére gyakorolhat hatást, a 
képzőhelyeken folyó, oktatással kapcsolatos kutatások révén azonban sok más csatornán ke-
resztül is befolyásolhatja az oktatás fejlődését.

Az új, osztatlan tanárképzés lehetőséget teremt a pedagógusképzés átfogó fejlesztésére, a szer-
kezeti átalakítás azonban önmagában nem vezet el a képzés minőségének átfogó javításához. 
A minőség fejlesztéséhez további alapvető változtatásokra van szükség, amely változásoknak 
katalizátora lehet a tanárképzés, közelebbről a tanárképző központok akkreditációja. Az akk-
reditáció segítségével kiváltható minőségfejlesztés lehetőségeinek feltárása, a tanárképző köz-
pontok működési standardjainak és akkreditációs szempontjainak kialakítása volt a TÁMOP-
4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 projekt keretében megvalósuló kutatási részprojekt alapvető feladata. 
A projektért felelős szervezet, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság (MAB) a felsőok-
tatásban folyó képzés, tudományos kutatás, művészeti alkotótevékenység minőségének ellenőr-
zését, biztosítását és értékelését elősegítő országos szakértői testület. A MAB minőséghitelesítést 
végez, azaz megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy program megfelel-e az általa előre 
meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Ha ezek a minőségi követelmények 
megfelelnek a nemzetközi élvonalnak, és az értékelés következetesen ezekhez a standardokhoz 
viszonyítja az intézmények gyakorlatát, az hosszabb távon elvezethet a tanárképzés minőségé-
nek javulásához. A projekt során elkészült dokumentumok mennyisége meghaladja a 20 ívet. A 
fontosabb eredményeket egy négyíves tanulmány mutatja be. Ez a tanulmány a projekt legfon-
tosabb megállapításait összegzi az elkészült szakmai anyagok, tanulmányok felhasználásával.
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A projekt keretében elvégzett kutató-elemző munka

A projekt széleskörű szakirodalmi elemzésre épült. Ennek keretében sor került az utóbbi év-
tized pedagógusképzéshez kapcsolódó nemzetközi könyvtermésének áttekintésére, a terület 
vezető kutatóinak, kutatóműhelyeinek feltérképezésére, a releváns folyóiratok áttekintésére. A 
munka e részének eredményeként elkészült egy annotált bibliográfia és tíz részletes könyvis-
mertetés. 

Sor került két kiválasztott ország tanárképzésének részletes bemutatására, az elemzések fo-
lyóiratcikk formájában megjelennek. A két ország pedagógusképzésének helyzete különböző 
szempontok miatt releváns a magyar tanárképzés fejlesztése szempontjából. Németország a 
történelmi párhuzamok és a magyar oktatási rendszer kialakulására gyakorolt hatása miatt, 
továbbá a 2000-es évek elején a „PISA-sokk” nyomán elindított változások tanulságainak kö-
szönhetően is érdekes számunkra (Habók, 2015). Finnország egy olyan tanárképzési reformot 
indított útjára már a hetvenes években, amely aztán rövid időn belül az OECD országok élvo-
nalába emelte, és azóta is ott tartja az északi országot (Bús, 2015a).

A német oktatási rendszer szerkezetében egységes, ugyanakkor nagy tartományi különbsé-
gek vannak. Emiatt hat különböző tanárképzési típus van jelen egyszerre, ezért a jelentkezőnek 
alaposan át kell gondolnia, hogy későbbi pályafutása során milyen iskolatípusban szeretne ta-
nítani. A tanárképzés főiskolákon és egyetemeken is zajlik, mivel a különböző iskolatípusok-
ban eltérő végzettséggel lehet tanítani. A tanárjelöltek a bolognai rendszer elvének megfelelően 
előbb alapképzésben vesznek részt, ahol főként szaktudományi ismereteket sajátítanak el. A 
mesterképzés jellemzője a szaktudományos tárgyak elmélyítése mellett a szakmódszertan, a 
pedagógiai-pszichológiai ismeretek átadása, és a tanítási gyakorlat megszervezése. A gyakorlati 
képzés hossza és ideje a tartományi különbségek függvényében változóan alakul. 

Az utóbbi években indult el egy, a minőségi tanárképzést megcélzó, a tanárképzési rendszert 
alapjaiban megreformáló, kimagaslóan nagy költségvetésű program. A program megújítandó 
és összehangolandó célterületei a szaktárgyi képzés, a szakmódszertan, a neveléstudomány és 
a gyakorlati képzés (Erdsiek-Rave, 2014). A képzés megújításának egyik okát a korábbi elméleti 
és gyakorlati képzés összehangolatlanságában látták. Tapasztalataik szerint a tanárjelöltek nem 
voltak képesek megfelelően összehangolni a kapott elméleti anyagot a gyakorlatban tapasztalt 
helyzetekkel, nem alakult ki megfelelően a transzferálás képessége. Ez részben a tantárgyak 
közötti koordinálatlanságnak, részben pedig a kapcsolódási pontok hangsúlyozásának elsik-
kadásával magyarázható. Ráadásul a hallgatók nagy része „valóságsokkot” élt át a munkába 
állást követő rövid időn belül (Schaefers, 2002); a frissen végzett tanárok felkészületlennek, al-
kalmatlannak ítélték meg önmagukat az egyetem és a főiskola által nyújtott tudás alapján. A 
tanárjelölteknek nehézséget okozott a megfelelő kapcsolat kialakítása kollégáikkal, szülőkkel, 
diákokkal.

Németországban már felismerték, hogy mindezen problémák kiküszöbölhetőek egy megfe-
lelően kialakított képzési rendszerrel, valamint a tanárképző központok támogató munkájával. 
A német tanárképző központok segítik a hallgatókat a képzésben való eligazodásban, koordi-
nációs és tervezői feladatokat látnak el. Sok egyéb munkájuk mellett segítik összehangolni az 
oktatók és hallgatók munkáját mind ez elmélet, mind a szakmódszertan, mind pedig a gyakor-
lat tekintetében (Walm és Wittek, 2014). 

Az oktatás története során időről időre változtak az uralkodó oktatáselméleti paradigmák. A 
jelenleg uralkodó, konstruktivista tanuláselméletre épülő oktatási szemlélet adaptálása a sehol 
sem zökkenőmentes. A pedagógusok paradigmaváltását előidézni nehezebb feladat, mint gon-
dolnánk. A gyakorló pedagógusok mindennapi munkájuk során javarészt nem az egyetemen 
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elsajátított ismeretekre, hanem előzetes tanítási-tanulási tapasztalataikra alapoznak; azokhoz 
hasonló módon oktatnak maguk is. Ez elvezetett ahhoz a felismeréshez, miszerint nem csak a 
tanulók esetében szükséges a paradigmaváltás előidézése, hanem a tanárképzés és a továbbkép-
zések esetében is (Darling-Hammond és Sykes, 1999). 

A finn tanárképzési gyakorlat összekapcsolta az aktív tanulást és a tanári kutatói kompe-
tencia fejlesztését egy kutatásalapú szakmai oktatáskultúra kialakítása érdekében (Niemi és 
Jakku-Sihvonen, 2006; 2011). Vezető elvük szerint a kutatás autentikus élménye elősegíti az 
elméleti és a gyakorlati ismeretek közötti kapcsolatok megértését (Niemi és Nevgi, 2014), ez-
által jövőbeli munkájuk során könnyebben felismerik és kezelik a szembekerülő problémákat 
is (Niemi, 2013). A tanárjelöltek aktívan vesznek részt a kutatásmódszertani kurzusok teen-
dőiben, a releváns szakirodalom megkeresésétől és feldolgozásától egészen egy önálló kutatás 
lebonyolításáig, ezáltal sajátítva el a kutatói attitűdöt (Niemi, 2011). 

A finn tanárképzés irányelvei alapján a tanárjelölteknek tisztában kell lenniük a legutóbbi 
szakmódszertani és neveléstudományi kutatások felvetéseivel, melyeket saját pedagógiai mun-
kásságuk során az egyéni tanulói igényeknek megfelelően tudnak adaptálni. A program célja 
nem hivatásos kutatók képzése, hanem olyan reflektív szemléletű pedagógusok kibocsátása, 
akik kutatásorientált attitűddel rendelkeznek, vagyis munkájukat az analitikus gondolkodás 
és széles látókörű hozzáállás jellemzi (Kynäslahti, Kansanen, Jyrhämä, Krokfors, Maaranen, és 
Toom, 2006; Niemi, 2013).

A projekt keretében széleskörű nemzetközi szakértői konzultációkra került sor. Ennek so-
rán interjúk készültek a tanárképzés vezető finn és német szakértőivel. Két finn kutató, Patrik 
Scheinin (a Helsinki Egyetem Viselkedéstudományi Karának dékánja) és Jari Lavonen (a Hel-
sinki Egyetem Tanárképző Tanszékének vezetője) Magyarországon tartott előadást, bemutatva 
a finn tanárképzés tudományos hátterét, illetve a Helsinki Egyetemen folyó tanárképzést.

Négy folyóiratcikk a tanárképzés kulcsfontosságú elemeit (Molnár, 2015) és fejlesztési as-
pektusait (Csapó, 2015a), a tanárképzés tudományos hátterét (Csapó, 2015b) és az akkreditáció 
lehetőségeit mutatta be (Bodorkós, 2015). A következő részekben bemutatjuk ezek néhány fon-
tosabb megállapítását.

A projekt megvalósítása során végzett önálló adatgyűjtés keretében sor került a tanárkép-
zéssel kapcsolatos statisztikai adatok összegyűjtésére és elemzésére. Az adatok áttekintésének 
egyik legfontosabb tanulsága az, hogy Magyarországon az ország méretéhez viszonyítva túl 
sok helyen folyik tanárképzés. Ennek illusztrálására érdemes megemlíteni, hogy a pedagógus-
képzést folytató intézmények száma a nyilvántartott szakok alapján összesen 42, amelyből 22 
intézmény rendelkezik karral, 20-nak pedig nincs kara. Pedagógusképzésben a statisztika ada-
tok alapján a kari struktúrával rendelkező 22 intézmény 61 kara érintett1.

A rendelkezésre álló adatok szerint jelenleg több mint harminc tanárképző központ műkö-
dik országszerte. A képzési programok nyilvántartása alapján valószínűsíthető, hogy a jogsza-
bályi előírásokat követve mely intézmények kötelezettek tanárképző központ létrehozására, de 
ennek megtörténtéről jelenleg hitelt érdemlő adat nem áll rendelkezésre.

Ugyanakkor a statisztikákból az is kitűnt, hogy tanárképző szakokra felvett hallgatók szél-
sőségesen aránytalanul oszlanak meg az intézmények között. A tanárszakos hallgatók túlnyo-
mó többségét néhány nagy egyetem fogadja be. Egyes képzőhelyeken kevés a hallgató ahhoz, 
hogy a magas színvonalú képzéshez szükséges infrastruktúrát és speciális képzettségű oktatói 
gárdát gazdaságosan biztosítani lehetne.

1 Az OH adatközlése alapján, (2015 július).
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A projekt keretében a tanárképző központok helyzetének alaposabb megismerése érdekében 
elvégeztünk egy online kérdőíves felmérést. Néhány nagyobb intézmény tanárképző központ-
jának működését pedig a központok igazgatóival, főigazgatóival készített részletesebb interjúk 
tárták fel (Bús, 2015b). Az on-line kérdőívvel megkeresett több mint 30 intézményből 17 visz-
szajelzés érkezett. A felmérés általánosítható tapasztalatainak illusztrálására az 1. táblázatban 
bemutatunk néhány kérdést és összegezzük az azokra adott válaszok tartalmát.

1. táblázat On-line kérdőívek válaszai (Bodorkós, 2015, Bús, 2015b)

A kérdés lényegi tartalma Beérkezett válaszok
Működést szabályozó dokumentum A válaszadók 52%-a nyilatkozta, hogy nem 

rendelkeznek a TK működését szabályozó 
dokumentummal

A TK szervezeti helye A 17 válaszadó szervezetből 8 működik rektor 
közvetlen irányítás alatt, a többi egyéb szervezeti 
beágyazottságban 

Létszám 0–24 fő közötti
Elégedettség a TK működési hatékonyságával A válaszadók csupán 53%-a elégedett a TK 

működési hatékonyságával
Elégedettség a munkatársak létszámával A munkatársi létszámot a válaszadók 59%-a 

minősítette nem megfelelőnek
A TK befolyása a képzés humán erőforrásainak 
kiválasztására

A válaszadók 69%-a ezt a befolyást esetinek 
minősítette

Az online felmérésből és az interjúkból kitűnt, hogy a pedagógusképzést folytató felsőokta-
tási intézmények a tanárképző központokra vonatkozó rendelkezések szabad értelmezésével, 
a központok létrehozásában egymástól jelentősen különböző szervezeti megoldásokat válasz-
tottak. Példaként említjük, hogy eltérések vannak a szervezeti hierarchiában elfoglalt helyet 
illetően, a feladat-ellátási körben és a megnevezésben is. Intézménytől függően a tanárképző 
központ esetenként a teljes pedagógusképzési koordinációt ellátja, de erre vonatkozóan a jog-
szabály kötelezettséget nem ír elő.

A tanárképzést megalapozó magyarországi neveléstudományi kutatások nemzetközi és ha-
zai pozícióját a Scopus és a MTMT adatbázis alapján végzett összehasonlító vizsgálat tárta fel. 
A következő részekben ezek eredményeiből idézünk fel néhány fontosabb adatot.

A szakirodalmi elemzések tanulságai

Számos kutatási program és különféle elemzések eredményei igazolják, hogy a tanárok al-
kalmasságának, felkészültségének meghatározó jelentősége van az oktatás teljesítményeiben 
(OECD, 2007; Kárpáti, 2008; Csapó, 2008, 2011). A tanári munka minőségének, hatékonyságá-
nak döntő szerepe van abban, hogy a diákok milyen eredményekkel hagyják el az egyes isko-
lafokozatokat, meddig jutnak el későbbi tanulmányaikban, milyen végzettséget, képzettséget 
szereznek. A tanítványok felkészültségétől függ, miképpen tudnak helytállni a munka világá-
ban, ez befolyásolja későbbi munkaerő-piaci pozíciójukat. A hatékony tanárok munkájának így 
mérhető, vagy legalábbis jó közelítéssel becsülhető gazdasági hozama is van, ami sokszorosan 
felülmúlja a pedagógusképzés fejlesztésének költségeit (Hanushek, 2011).
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A tanárok kiemelkedő szerepének felismeréséből következően világszerte jelentős kutatá-
si programok indultak a képzés minőségét meghatározó tényezők azonosítására és a képzés 
fejlesztésére (Darling-Hammond és Lieberman, 2012). A felsőoktatásban a képzés és a tovább-
képzés során átadható tudás minőségének jó indikátora az oktatók tudományos munkássága, 
nem véletlen, hogy az egyetemek minősítésében, értékelésében a legnagyobb súllyal a kutatás, a 
tudományos munka eredményeként megjelenő publikációk mennyisége, minősége, idézettsége 
számít. E gondolatmenetnek megfelelően a tanárjelölteknek átadható tudást is jól jellemzi a 
képzőhelyek tudományos kvalitása, kutatási kapacitása. 

Az oktatás és a tanárképzés tudományos megalapozására való törekvés egy hosszabb folya-
mat, aminek fontos eleme volt a bizonyítékokra alapozott beavatkozások elveinek átültetése az 
oktatás fejlesztésének területére. A tanárképzésben a filozófiai elgondolásokra, és naiv mod-
ellekre épülő alapelvektől a hétköznapi gyakorlat tapasztalatainak általánosításától az igazolt 
tudás felhasználásáig vezető folyamat a tanári szakma professzionalizálása (Popkewitz, 1994; 
Darling-Hammond és Bransford, 2005). A képzés és a továbbképzés feladatává vált a tanárok 
„felruházása”, ellátása (empowerment) azzal a tudással, amelyre hivatásuk sikeres gyakor-
lásához szükségük lesz.

A tanárképzés fejlődésének legújabb dimenzióját a kutatásalapú tanárképzés (research-
based teacher education) jelenti, ami a pedagógusjelölteket felkészíti a tudományos eredmé-
nyek fogyasztására és létrehozására. A rendszer alapelveit finn kutatók dolgozták ki, és ennek 
a legfejlettebb megvalósítása, ahogy azt az előzőekben már bemutattuk, a finn tanárképzésben 
alakult ki. A jelentősebb egyetemeken, kutatóegyetemeken minden területen normává vált a 
kutatás és a képzés egysége. A tanárképzés tudományos megalapozása egyben azt is jelenti, 
hogy a képzés a legmagasabb tudományos normák szerint, kutatásokat folytató közegben 
folyik.  (Kansanen, 2003; Niemi és Jakku-Sihvonen, 2005; Jakku-Sihvonen és Niemi, 2006; 
Jyrhämä, Kynäslahti, Krokfors, Byman, Maaranen, Toom és Kansanen, 2008.) A finn eredmé-
nyek nyomán a kutatásalapú tanárképzés mind több eleme épül be más országok tanárképzési 
rendszereibe. Megjelent a német (Kroath, 1991), a holland (Dobber, Akkerman, Verloop és Ver-
munt, 2012) és a norvég (Munthe és Rogne, 2015) pedagógusképzés fejlesztésében, és a magya-
rországi pedagógus továbbképzésben is (Csapó, 2015a).

A szakirodalmi elemzések fő következtése az, hogy a pedagógusképzés minőségét megha-
tározó tényezők közül az egyik legfontosabb a képzőhelyeken folyó tudományos kuta-
tások minősége. Ez teszi lehetővé azt a bizonyítékokra alapozott (evidence-based) illetve tu-
dományosan megalapozott (scientifically established) fejlesztést, ami a közoktatás minden 
területén egyre inkább normának számít (Shavelson és Towne, 2003). A képzőhelyeken folyó 
tudományos munka a legfőbb bizonyítéka annak, hogy az oktatók ismerik a friss nemzetközi 
szakirodalmat, és aktívan hozzájárulnak a tudományos ismeretek gyarapításához. Miként más 
képzési területeken, a tudományos életben elért kiválóság is szorosan összefügg az oktatás 
minőségével. Ebből következően érdemes megvizsgálni, milyen kutatási potenciálra támasz-
kodhat a magyar pedagógusképzés.

A tanárképzés tudományos hátterét nemzetközi kontextusban 
összehasonlító elemzések fontosabb eredményei

A tanárképzést megalapozó magyarországi neveléstudományi kutatások nemzetközi pozíci-
ójának elemzésére a Scopus publikációs adatbázis alapján került sor. Itt a magyar, a finn és 
az észt adatok összehasonlítását mutatjuk be. A finn tanárképzés jelentőségére korábban már 
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utaltunk, Észtország pedig azért érdekes számunkra, mert történetileg hozzánk hasonlít, bár 
méreteit tekintve Magyarországnál sokkal kisebb. Ugyanakkor azt a modernizációs folyama-
tot, amihez Finnországnak több évtizedre volt szüksége, alig egy évtized alatt végigvitte, és a 
2012-es PISA felmérésekben már megelőzte Finnországot (OECD, 2013).

A Scopus adatbázisa által átfogott 19 év már a rendszerváltozás utáni időszakra esik, azon-
ban az adatokból kitűnik, hogy a volt szocialista országok társadalomtudományi kutatására 
– különböző mértékben – hat a múlt öröksége, az empirikus társadalomtudományi kutatási 
hagyományok és műhelyek hiánya. Ezeket a hátrányos feltételeket azonban a tanárképzés és az 
oktatás tekintetében példaértékűnek tekinthető Észtország sikeresen leküzdötte. A Scupusban 
regisztrált, egymillió lakosra eső neveléstudományi dokumentumok számát tekintve a Finn-
ország (593), Észtország (395), Magyarország (53) a sorrend kapjuk. A publikációk aránya szé-
les skálán szóródik, Finnország és Magyarország között tízszeres a különbség. Az egy doku-
mentumra eső hivatkozások száma pedig azt jelzi, hogy a finn kutatók nem csak sokkal több, 
hanem általában sokkal nagyobb hatású (12,15 hivatkozás per cikk) cikkeket is írnak, mint a 
magyar kollégáik (6,22 hivatkozás per cikk).

Egy másik összehasonlításra ad alkalmat, ha megfigyeljük, hogy a neveléstudományi pub-
likációk milyen arányt képviselnek a társadalomtudományi munkákon belül. A Scopus adat-
bázisban 23 alkategória szerepel a társadalomtudományok alatt. A három ország 2014. évre 
vonatkozó adatait megvizsgálva azt látjuk, hogy a társadalomtudományokon belüli százalékos 
arányok esetében az előzőhöz hasonló sorrend alakul ki. Itt is Finnország van az élen; a neve-
léstudományi publikációk 19,50%-ot képviselnek az összes társadalomtudományi publikáción 
belül. Észtországra ugyanez az arány 15,31%, míg Magyarországon esetében mindössze 4,52%. 
Azt látjuk, hogy Magyarország a társadalomtudományi publikációk terén jelentősen lemarad 
a két északi országtól, de a neveléstudomány terén a lemaradás még négyszer nagyobb, mint a 
társadalomtudományok terén általában.

1. ábra – A neveléstudományi publikációk időbeli változása  
a három országban, a Scopus adatbázis alapján (Csapó, 2015b)
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A neveléstudományi publikációk időbeli változását vizsgálva (1. ábra) kitűnik, hogy Finnor-
szág már az 1990-es évek közepén is aktívabb volt a másik két országnál. A másik két országban 
a vizsgált időszak első felében lassú volt a változás, majd 2004-től Észtországban nagyon gyors 
fejlődés indult el, tekintettel arra, hogy a kutatás maga néhány évvel megelőzheti a publikációk 
megjelenését, a dinamikus észt fejlődés kezdeteit az ezredforduló tájára tehetjük.

Ha a neveléstudományi kutatást a társadalomtudományok viszonyítási keretében helyez-
zük el, és kiszámítjuk a neveléstudományi publikációk arányát az összes társadalomtudományi 
publikáción belül, Finnországban az arányok tekintetében is egyenletes növekedést látunk, a 
korábbi 10%-ról 2014-re közel 20%-ra nőtt a pedagógiai publikációk aránya. Észtországban az 
első évek visszaesése után nőtt a pedagógiai publikációk aránya, először a többi társadalomtu-
domány fejlődött gyorsabban, majd ezek hatása felgyorsította a neveléstudományi kutatások 
változását is. A magyar adatok nagyobb ingadozást mutatnak, a tendencia azonban egyértel-
mű, a két másik országgal szemben itt a teljes időszak alatt nem javult a neveléstudomány ará-
nya a társadalomtudományokon belül, hanem 7,9%-ról 4,52%-ra csökkent.

Hasonló tendenciát tükröz az orvostudományi és a neveléstudományi publikációk összeha-
sonlítása is. Az orvostudomány és a neveléstudomány között mindegyik országban nagyok még 
a különbségek, de látszik az is, hogy ezek a különbségek az északi országokban látványosan 
csökkennek. Észtországban már elérték az orvosi publikációk számának 20%-át, Finnország-
ban is megközelítik a 10%-ot. Magyarországon ez az arány 1,51%, vagy megfordítva, minden 
Scopusban jegyzett pedagógiai publikációra 66 orvostudományi közlemény jut. Ezeknek az ará-
nyoknak a tanulmányozása is közelebb visz bennünket annak megértéséhez, hogyan tudta Észt-
ország olyan látványosan fejleszteni az oktatás hatékonyságát. (Részletesebben l. Csapó, 2015b.)

A tanárképzés tudományos hátterével kapcsolatos 
magyarországi összehasonlító elemzések fő tanulságai

A tanárképzés országon belüli helyzetének jellemzéséhez érdemes több összehasonlítást elvé-
gezni, ehhez a Scopus adatbázison túl fel lehet használni a MTA illetve a MTMT adatait is. 

Az orvosképzés és tanárképzés párhuzamának az elemzésére nemzetközi kontextusban már 
sok publikációban sor került. A magyarországi elemzéseket érdemes az agrártudománnyal, 
illetve az agrárképzéssel kiegészíteni. A MTA adatbázisa szerint az orvostudomány területéről 
ötszáznál is többen vannak az akadémia doktora cím birtokosai között, az agrártudomány ku-
tatói között 114 az akadémiai doktorok száma, és 28-an vannak a neveléstudomány területéről. 
A részletesebben elemzésből kitűnik, hogy még az agrártudomány olyan részterületei is, mint 
az állattartás, komolyabb tudományos potenciállal rendelkeznek, mint a gyermekek nevelése, 
az oktatásügy. Az adatok egyértelműen tükrözik, hogy az iskolai munka támogatására sokkal, 
nagyságrenddel kevesebb tudományosan képzett szakember, kevesebb nemzetközi szakirodal-
mat követő, rendszeresen publikáló kutató áll rendelkezésre, mint a két másik területen.

Egy másik viszonyítási keretet jelent, ha a társadalomtudományok kutatóit egymással ha-
sonlítjuk össze. Egy jellemző adatsort mutat az Akadémia tudományos közgazdaságtudományi, 
pszichológiai, szociológiai és pedagógiai bizottságainak összehasonlítása (2. táblázat). A tudo-
mányos bizottságokat a megfelelő területen dolgozó, tudományos fokozattal rendelkező köz-
testületi tagok választják, így összeállításuk kifejezheti egy-egy tudományterület értékítéletét. 
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2. táblázat. A társadalomtudományi akadémiai tudományos bizottságok tagjainak publi-
kációs tevékenysége (személyenkénti átlagok, forrás: MTMT, Scopus, 2015. június)
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Pszichológiai 29,2 148,5 66,1 12,1 681,9 33,11

Közgazdasági 18,9 122,2 5,3  7,9 309,0 10,46

Szociológiai  6,5  99,2  3,0  7,4 233,9 5,32

Pedagógiai  4,1 128,6  0,9  7,9 301,5 1,84

A Scopusból és a MTMT-ből kinyerhető adatok között csak egy területet találunk, ahol a 
pedagógia jelentősen lemarad a többitől, ez pedig a nemzetközi dimenzió. A Scopus-ban nyil-
vántartott dokumentumok száma szerint a szociológusok átlagosan közel háromszor annyi 
dokumentummal szerepelnek az adatbázisban, mint a pedagógiai kutatók. Még nagyobb az 
eltérés, ha az impakt faktorok (IF) átlagát nézzük; az IF már érzékeny a publikációkat meg-
jelentető folyóiratok minőségére is. Bár az egyes területek erősebb folyóiratainak IF-a között 
nagy különbségek lehetnek, ám azzal önmagában nem magyarázható az egyes társadalomtu-
dományok között tapasztalható igen jelentős különbség. A szociológia előnye a pedagógiával 
szemben itt már több, mint háromszoros, és a legerősebb pszichológia 73-szoros előnyben van 
a pedagógiával szemben. Ezek az adatok azt jelzik, hogy a pedagógia esetében nem a mennyi-
séggel, a produktivitással általában van baj, hanem a minőséggel, a nemzetközi ismertséggel és 
elismertséggel.

A tanárképzés minőségbiztosításában meghatározó szerepet játszik a Magyar Felsőoktatási 
Akkreditációs Bizottság. A MAB a különböző tudományterületi bizottságok mellett egy külön 
bizottságot tart fenn a tanárképzéssel kapcsolatos minőségfejlesztési feladatok ellátására. Eb-
ben a bizottságban már nem csak az előző adatok szerint kisebb nemzetközi beágyazottsággal, 
publikációs aktivitással rendelkező neveléstudományi kutatók vesznek részt, hanem a külön-
böző szaktudományi háttérrel rendelkező kutatók is (történettudomány, matematika és számí-
tástudományok, nyelvtudományok, filozófiai tudományok). Így elvileg nincs akadálya annak, 
hogy a tanárképzés minőségfejlesztését a vezető tudományterületek normáihoz közelebb álló 
testület felügyelje. Ami a tanárképzés jelenlegi fázisában különösen fontos lenne, az a nem-
zetközi tudományos normák képviselete minden, tanárképzéssel kapcsolatos döntésben. Ha a 
különböző MAB bizottságok tagjainak publikációs aktivitását elemezzük, itt is nagy különb-
ségeket találnunk. A nemzetközi folyóiratcikkek számában az agrártudomány képviselői 13-
szor, az orvostudományi bizottság tagjai 17-szeresen múlják felül – személyenként átlagosan 
– a tanárképzési bizottság tagjait. A nemzetközi hivatkozások tekintetében az agrártudományi 
bizottság tagjainál 70-szeres, az orvostudományi bizottság tagjainál pedig 88-szoros számokat 
kapunk a tanárképzést felügyelő bizottság tagjaihoz viszonyítva.

Ha feltételezzük, hogy a nemzetközi publikációs tevékenység tükrözi a tudományos minő-
ségről való gondolkodást, a minőségérzéket, a nemzetközi beállítottságot, a nemzetközi tudo-
mányos normák képviseletét, akkor ilyen szélsőséges eltéréseket tükröző arányokat kapunk. 
Természetesen itt is figyelembe lehet venni a tudományterületi publikációs szokások különbsé-
geit, azonban, mivel a tanárképzéssel foglakozó bizottságba más diszciplínák képviselői is be-
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kerülhetnek, ez ebben az esetben ez nem lehet meghatározó szempont. Ezeket az arányokat ön-
magukban itt sem indokolják a publikációs normák különbségei. (Részletesen l. Csapó, 2015b.)

A tanárképző központok akkreditációjának kiemelt tartalmi 
feladatai a tanárképzés fejlesztésében

A projekt legfontosabb megállapításai szerint a magyarországi pedagógusképzés abban a tekin-
tetben marad el legjobban a fejlettebb képzési rendszerektől, hogy hiányzik az a tudományos 
háttér, amelyik a tanárképzést és tágabban a közoktatás fejlesztését megalapozza. Ennek meg-
felelően az akkreditáció akkor lehet hatékony és a minőség tekintetében fejlesztő hatású, ha a 
képzést megalapozó tudományos háttér javításában segíti a nemzetközi felzárkózást. Ezt csak 
úgy lehet elérni, ha a tanárképzés akkreditációja során ellenőrizhető szempont az, hogy a kép-
zésbe bevont oktatók átlagos tudományos felkészültsége, nemzetközi ismertsége és elismert-
sége megközelíti a magas minőséget képviselő képzési területeken dolgozó oktatókra jellemző 
mutatókat.

A tanárképzés tudományos háttere egy intézményen belül sem egy homogén kutatói közös-
ség munkájának minőségével jellemezhető, ezért az akkreditációnak is a tanárképzés különbö-
ző komponenseinek vizsgálatára kell kitérnie.

Az akkreditációnak vizsgálnia kell a szaktárgyi tartalom közvetítésének minőségét, a tanár-
képzés igényeinek való megfelelését. Bár a nagy tanárképző egyetemeken általában a megfelelő 
szak-diszciplínák kiemelkedő kutatói dolgoznak, ez önmagában nem garantálja, hogy a szak-
mai tudás közvetítése is kiemelkedő színvonalú. Fennáll annak a veszélye, hogy a kiemelkedő 
oktatók nem vállalnak tanár-szakos órákat. A kisebb képzőhelyeken már nem biztos, hogy 
kellő számban dolgoznak a saját területüket jól reprezentáló ismert kutatók. Mivel azonban 
a kiemelkedő tudósegyéniségekkel való személyes találkozásnak komoly személyiségformáló 
hatása van, el kell érni, hogy a tanárszakon is tanítsanak jelentős kutatók.

A pedagógiai és pszichológiai tárgyak oktatását befolyásolják a képzőhelyen folyó, a taní-
táshoz, tanuláshoz, a közoktatáshoz és tanárképzéshez kapcsolódó kutatások. Amint az elő-
zőekben bemutatott elemzésekből kitűnik, ezen a téren a legnagyobbak a magyarországi ta-
nárképzés lemaradásai, mind nemzetközi, mind hazai összehasonlításban. Erre a területre az 
akkreditációnak kiemelt figyelmet kell fordítania, megvizsgálva, hogy a tanárképzésben részt-
vevő oktatói közösségek rendelkeznek-e a megfelelő tudományos háttérrel, publikációkkal, 
nemzetközi tapasztalatokkal.

A szakmódszertani komponens az új osztatlan képzésben felértékelődött, megnőtt a szak-
módszertanra fordítandó időkeret és kreditszám. Ugyanakkor az elmúlt években a tanárszakos 
hallgatók számának visszaesése miatt a képző intézmények nem fejlesztették a szakmódszertan 
oktatását, sok helyen nem áll rendelkezésre felkészült oktató. A két elterjedt szükségmegoldás 
– a szakdiszciplína egyik oktatója, vagy a közoktatásban dolgozó, a tanárképzésben óraadó 
feladatot vállaló tanár tanítja a szakmódszertani tárgyakat – egyike sem kielégítő. A szak-
módszertanok (tantárgypedagógiák) önálló kutatási területekké váltak, jelentős nemzetközi 
tudományos szervezetekkel, konferenciákkal, és gyorsan bővülő kutatási eredményekkel. Az 
akkreditáció során súlyának megfelelő figyelmet kell fordítani a szakmódszertani oktatók ki-
választásának, felkészültségének, a képzőhelyen folyó szakmódszertani kutatásoknak a vizs-
gálatára.

Az új osztatlan tanárképzési rendszerben kiemelt szerepe van az iskolai gyakorlatoknak. Az 
akkreditációnak ki kell térnie arra, hogy a gyakorlóiskolák milyen mértékben alkalmasak a ta-
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nári munka sokféle összetevőjének bemutatására. A képzőhelyeknek gondoskodniuk kell arról 
is, hogy a tanárjelöltek ne csak a kiemelkedő feltételek között működő, válogatott tanulókkal 
dolgozó gyakorlóiskolákban szerezhessenek gyakorlatot, hanem a gyakorlatban is megismer-
kedhessenek a pedagógusok számára komoly kihívást jelentő helyzetekkel. Lehetőséget kell 
biztosítani arra, hogy a tanárjelöltek a gyakorlati képzés keretében eljuthassanak az átlagos, 
vagy az átlagnál nehezebb feltételek között működő iskolákba is.

A MAB tanárképzéssel kapcsolatos eljárásai során biztosítani kell, hogy a folyamatok segít-
sék a képzés felzárkózását más képzési területekhez. Ennek megfelelően el kell érni, hogy az 
akkreditációs bizottságok és folyamatok résztvevőinek tudományos felkészültsége, nemzetközi 
tapasztalata megfeleljen a társadalomtudományok és más, figyelembe vehető képzési területek 
szintjének. Amint az összehasonlító elemzések megmutatták, ezen a területen még komoly tar-
talékok vannak. A minőség fejlesztése érdekében szükség esetén érdemes e bizottságokba más 
képzési területek szakértőit, illetve külföldi szakértőket bevonni.

Az akkreditációs folyamat lehetséges forgatókönyvei

A tanárképző központok akkreditációs szerepkörének vizsgálati fókuszába elsősorban azokat 
az eljárási és igazgatási szabályokat helyeztük, amelyek a hazai felsőoktatás jelenlegi akkredi-
tálási rendszerének meghatározó elemei. A jelenleg hatályos eljárások elemző értékelésével né-
hány – a pedagógusképzés akkreditálási eljárásrendjére vonatkozó és alább bemutatásra kerülő 
– forgatókönyvet azonosítottunk.

A forgatókönyvek, a következtetések, és a kapcsolódó ajánlások az eljárásrend egy lehetséges 
keretét vázolják fel. Az eljárások akkreditációs tartalmakkal történő feltöltésére a „pedagógus-
képzők” előtt álló kihívásként, és egyúttal a közeljövő elvégzendő feladataként is tekintünk. 

A programok indítása során a jelenlegi akkreditációs eljárásrend fenntartása a kívánatos. Ez 
az eljárásrend egészüljön ki azzal az elvárással, hogy a képző intézmény mutassa be a tanárkép-
ző központ képzésben betöltött közreműködői szerepét. A képzési program a MAB támogató 
jóváhagyását követően kerül nyilvántartásba.

A programok ciklikus (követő) felülvizsgálatának kialakítandó eljárásrendje szorosan ösz-
szefügg a tanárképző központ értékelésének kialakításra kerülő eljárásrendjével. 

A tanárképző központok értékelésére vonatkozó lehetőségek mérlegelését követően az alábbi 
forgatókönyveket – mint lehetséges fejlesztési irányokat – azonosíthatjuk:

(1) A tanárképző központ továbbra sem szerepel minőségértékelési és akkreditációs eljárások-
ban, a tanárképző központ működésének értékelése az intézmény hatáskörében marad.

(2) A tanárképző központ működésének értékelése kapcsolódik a programértékelési eljárás-
hoz, minden képzési program értékelésének része lesz a tanárképző központ működésének 
értékelése is.

(3) A tanárképző központ működésének értékelése az intézményértékelési eljáráshoz kapcso-
lódik. A szervezeti működés felülvizsgálatára az intézményakkreditáció rendszerében, 5 
évente kerül sor. 

(4) A pedagógusképzés akkreditációja új elemként jelenik meg a felsőoktatás minőségérté-
kelésének és akkreditációjának palettáján. A tanárképző központ és a pedagógusképzési 
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programok együttes értékelése és akkreditációja az akkreditációs eljárás új ágát jelenti. A 
tanárképző központ a pedagógusképzések intézményi letéteményesévé válik, a külső érté-
kelés számára „akkreditációs transzparenciát” biztosítva.

Az azonosított forgatókönyvek bemutatott lehetőségei közül a (4) pont kínálja azt a megoldást, 
amely a hazai pedagógusképzés minőségközpontú fejlesztéséhez, az értékelési és akkreditációs 
eljárásokon keresztül is, hatékony támogatást nyújthat. A tanárképző központ működésének 
értékeléséhez olyan – a jogszabályi előírásokhoz illeszkedő, az intézményi és programértékelési 
szempontrendszer felhasználásával kialakított – rendszer a kívánatos, amely azonos időben 
a tanárképző központ működésének, és a programok ciklikus felülvizsgálatának elvégzésére 
egyaránt alkalmas. Természetesen a fejlesztés egy új, részleteiben nem kidolgozott rendszer 
bevezetésének számos kockázatát rejti. Utalunk itt elsősorban azokra a kihívásokra, melyek 
a pedagógusképzés fragmentáltságával írhatók le: pl. az esetenként elkülönülő diszciplináris, 
pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani, gyakorló iskolai megközelítések különbözőségére. 
Ezek feltáró elemzése, a komplexitás megteremtése – és a tanárképző központok szerepkörének 
újragondolása – az eljárás részleteinek kidolgozása előtt álló legnagyobb kihívás. Az (4) pont-
ban megfogalmazott ajánlás akkreditációs folyamatát a 2. ábra mutatja be. 

2. ábra. A „pedagógusképzési akkreditáció” folyamata (Bodorkós, 2015)
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Az ESG2 iránymutatása belső és külső minőségértékelési elvárásokat fogalmaz meg. Az akk-
reditációs eljárásrend kialakítására vonatkozó ajánlás tehát arra az alapvetésre épül, hogy az 
eljárás kétlépcsős, és a külső minőségértékelés a belső minőségértékelési eljárásokon alapul. 
(Részletesebben l. Bodorkós, 2015).

2 ESG: Standards and Guidelines for Quality Assurance in the European Higher Education 
Area (A felsőoktatás minőségbiztosításának európai sztenderdjei) Helsinki: ENQA, 2005. In-
terneten lásd: http://www.enqa.net/files/ENQA%20Bergen%20Report.pdf. Újabb kiadása: 
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf

http://www.enqa.net/files/ENQA Bergen Report.pdf
http://www.enqa.eu/wp-content/uploads/2013/06/ESG_3edition-2.pdf
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Ajánlások az akkreditációra

Az előzőekben kifejtett alapelvek, feladatok és lehetséges forgatókönyvek elemzéséből levonha-
tó következtetésként megfogalmazható az akkreditációra vonatkozóan néhány konkrét ajánlás. 

(1) A pedagógusképzést érintő minőségértékelés- és fejlesztés jövőbeli iránya a felsőoktatási 
törvény pedagógusképzésről szóló fejezetében meghatározott képzések teljes spektrumát 
fogja át, és azt egymásra épülő, összetartozó, egységes egészként kezelje.

(2) Az intézmény „pedagógusképzési akkreditációja” jelenjen meg új elemként a felsőoktatás 
minőségértékelésének és akkreditációjának palettáján, a tanárképző központ és a pedagó-
gusképzési programok együttes értékelése és akkreditációja az akkreditációs eljárás új – de 
a jelenlegi rendszer szerves részét képező – elágazásaként.

(3) A tanárképző központok – hatáskörük és felelősségi körük meghatározásával – váljanak a 
pedagógusképző programok intézményi megvalósításának meghatározó szereplőjévé. Ezt 
a meghatározó szerepkört szükség szerint jogszabályi változások erősítsék meg, és tegyék 
egyértelművé, valamint belső intézményi dokumentumok rögzítsék. A tanárképző köz-
pont felelősségi- és hatásköre, a külső értékelés számára biztosított „akkreditációs transz-
parencia” feladatait is foglalja magában.

(4) A tanárképző központok a fentiekben meghatározott szerepkörükből következően hajt-
sanak végre folyamatos belső minőségértékelést, és nyilvántartási rendszerükön keresztül 
biztosítsanak teljes áttekintést a külső minőségértékelők számára az intézményben folyó 
pedagógusképzésekről.

(5) A tanárképző központok rendelkezzenek mindazon szabályzatokkal, melyek az előzőek-
ben hivatkozott folyamatokat teljes körűen lefedik és minden érintett számára egyértelmű 
útmutatást adnak.

(6) A tanárképző központok fenti feladatainak végrehajtásához álljon rendelkezésre a szüksé-
ges pénzügyi és infrastrukturális (informatikai) feltételrendszer.

(7) A MAB alakítson ki és vezessen be olyan értékelési rendszert, amely – a pedagóguskép-
zés szakmai elvárásaival, és az ESG elvekkel összhangban – a látogató bizottság szakértői 
összetételén, az eljárás lefolytatásán keresztül biztosítja a képzési terület időszakos külső 
minőségértékelését, összehasonlíthatóságát és transzparenciáját.

(8) A külső minőségértékelés eredményei járuljanak hozzá a pedagógusképzés oktatáspoliti-
kájának kialakításához, és a képzési területet érintő szakmai fejlesztések megalapozásához. 

A pedagógusképzést folytató intézmények pedagógusképzési tevékenységének tanárképző 
központokon keresztül történő minőségértékelése és az intézmény „pedagógusképzési akkre-
ditációja” számos előnyt kínál: a haza pedagógusképzés egészére vonatkozó egységes kritéri-
umrendszert, összehasonlíthatóságot, és ebből következően stratégia fejlesztési irányok meg-
határozásának lehetőségét is. A képzési területről érkező jelzések ma ezek hiányáról számolnak 
be, és ezek a hiányok a továbblépés, a fejlődés gátjai is.
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Horváth Diána

A pedagógusképzés kutatási katasztere

A projekt célja a Pedagógusképzési  
Kutatási Kataszter tükrében

Elengedhetetlen, hogy egy projekt keretében megvalósuló tevékenységek szakmai összehan-
golása – az országos rendszerszintű fejlesztések megvalósulásához – biztosítva legyen. Erre a 
feladatra vállalkozott a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „A pedagógusképzés átalakításának 
országos koordinálása, támogatása” elnevezésű projekt. 

A program célozza a regionális pedagógusképzési kutató és szolgáltató központok tovább-
fejlesztését, integrációját, közös szervezeti kereteinek kialakítását és térségi szerepük erősítését. 
Az országos támogató komponens feladata az országos és konvergencia komponensben meg-
induló fejlesztések és együttműködések koordinálása és támogatása, a kapcsolatok fejlesztése.

A pedagógiai kutatások elősegítésén, szakmai támogatásán kívül az alkalmazott pedagógiai 
kutatások feltérképezése is a projekt fontos szegmense. Ehhez szükségessé vált pedagóguskép-
zési műhelymunka megszervezése, amelynek során, a szakmai egyeztetések eredményeként 
került kialakításra a Pedagógusképzési Kutatási Kataszter (http://pkk.ofi.hu/), ami lehetőséget 
biztosít a pedagógusképzéshez kapcsolódó K+F tevékenységek bemutatására. 

A kataszter és a projekt céljainak főbb kapcsolódási pontjai: 
 ■ pedagógusképzéshez kapcsolódó hazai és nemzetközi kutatások bemutatása
 ■ pedagógusképző intézmények országos szolgáltatói és kutatóhálózati kapcsolatának bő-

vítése;
 ■ a pedagógusképzés módszertani, szakmódszertani kutatásának elősegítése, kutatáskoor-

dináció megvalósítása a tanárképzés területén 

A kutatások és/vagy fejlesztések eredményeinek széles körben való elterjesztése mellett cé-
lunk továbbá a pedagógusképzések, továbbképzések egységes bemutatása, ezzel segítve a leen-
dő pedagógus hallgatók eligazodását az információk forgatagában.  Az egységességre törekvé-
sen kívül a minőség, a tartalmi és szakmódszertani korszerűség és versenyképesség biztosítása 
is egyszerre jelen van célkitűzéseink között. 

A Pedagógusképzési Kutatási Kataszter 
kialakításának szükségessége

Jelenleg nem létezik olyan országos szintű, egységes lehetőség a pedagógusképzéssel kapcso-
latos kutatások, fejlesztések bemutatására, keresésére, mely lehetőséget biztosít a felhasználók 
számára, hogy egy helyen találják meg a szakterületüknek és az érdeklődési körüknek egyaránt 
megfelelő tartalmakat. 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mint intézmény is érdekelt egy ilyen webhely létreho-
zásában, mert számos olyan kutatás-fejlesztési feladatot támogat – többek között Európai Uni-
ós forrásból is –, melyeket egy globális, bármikor hozzáférhető tárhelyen érdemes bemutatni. 

http://pkk.ofi.hu/
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A hálózatépítést, a hálózatosodást úgy tudjuk elősegíteni, ha a szétaprózott kutatóhelyeket 
nagyobb egységbe tömörítjük. A hálózatoknak részét képezhetik a vállalkozói, vagy vállalko-
zások részvételével alapított kutatási központok is, ezért a kataszter kizárólagos használata he-
lyett a nyitottság kell, hogy kiemelt szerepet kapjon. 

0

A kutatók létszáma tudományágak szerint 2010-ben (fő)

Bölcsészettudományok

(Forrás: Fonyó, 2012)

Társadalomtudományok

Agrártudományok

Orvostudományok

Műszaki tudományok

Természettudományok

4 0002 000 6 000 8 000 10 000 12 000 14 000

Felsőoktatási kutatók száma
Egyéb kutatók száma

1159 1460

1595 1274

804 1906

1767 1302

1050 10918

1881 6364

Mint az ábra is jól mutatja és projektünk célkitűzéséből is kiderül, hogy alapvető elvárás 
lenne az, hogy olyan kutatási tér alakuljon ki, ahol adott a lehetőség nyitott adatbázisok hasz-
nálatára és elengedhetetlen, hogy ugyanolyan nyitottak legyenek a különböző szervezetekből 
jövő felhasználók számára. Mivel a Társadalomtudományok és a Bölcsészettudományok terü-
letén megközelítőleg azonos számban vannak a felsőoktatási intézményhez tartozó és az egyéb 
kutatók, ezért a Pedagógusképzési Kutatási Kataszter kialakítása során is arra törekedtünk, 
hogy ne zárjuk ki egyik réteget sem. 

Az elképzelések

Miután megfogalmazódott az egységes, kategorizált adatbázis iránt igény, elkezdődhetett a 
szakmai egyeztetés egy új fejlesztési feladat, a Pedagógusképzési Kutatási Kataszter kialakí-
tásának érdekében. A Kataszternek az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet portálja (www.ofi.
hu) ad helyet, egy új, integráns alkalmazáscsomag létrehozásával, amely nagyban támogatja 
a pedagógusképzéssel kapcsolatos kutatási tevékenységek folyamatos disszeminációját, és a 
kutatási csoportok közötti együttműködést. A rendszer fő felhasználói között várhatóan a pe-
dagógusképző intézmények oktatói és kutatói szerepelnek, akik a meglévő kutatásaik és/vagy 
fejlesztéseik bemutatására, összegzésére használhatják a webhelyet. 

A tervek szerint a kataszter elérése a projektet bemutató nyitóoldalon keresztül történne, 
amely tájékoztat az egyes kataszterekben elérhető tartalmakról, a rendszer működéséről, a leg-
frissebb, legolvasottabb publikus tartalmakról. 

A tartalmakat három nagy kataszterre, önálló nyilvántartásra lehet bontani:
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1. Résztvevők: kutatók, oktatók, pedagógusok, hallgatók regisztrációját várjuk, akik diszcipli-
náris és pedagógiai–pszichológiai területen is egyaránt tevékenykednek.

Számukra elérhető funkciók között szerepel a felhasználói bemutatkozás, mely során az alap 
adatok megadásán túl lehetőség van, kutatási területek, valamint egyéb előre definiált kulcssza-
vak megadására, kiválasztására saját publikációk és egyéb bemutatkozásra egy szöveges mező 
szerkesztésén keresztül.

Felhasználók, jogosultságok
 − A portálra bárki regisztrálni tud, egy adott intézmény és a saját adatainak megadásával. 
 − Az intézményhez való csatlakozást, és a kiválasztott jogkört az intézményi adminisztrá-

tor tudja jóváhagyni.

Funkciók, folyamatok
 − Felhasználói regisztráció
 − Felhasználói adatok, bemutatkozó adatok megadása
 − Kutatócsoport kiválasztása

2. Képző intézmények (képzéseik bemutatására)
A kataszterben regisztrációt követően pedagógusképző intézmények, tanárképző központok 
mutatkozhatnak be, tölthetik fel a képzéseiket az azok iránt érdeklődők számára. A tanárképző 
központok és kutatócsoportok meg kell jelölniük a felsőoktatási intézményt, amelyhez tartoz-
nak. Ezen intézményeket és karjaiknak listáját egy adatbázisban tartja napra készen a Kutatási 
Kataszter adminisztrátora, akit a fenntartási időszakban az OFI foglalkoztat. 

A kataszter intézményi adminisztrátor jogosultsággal rendelkező felhasználója általa feltöl-
tött képzési / továbbképzési adatok minden látogató, érdeklődő számára nyilvánosak lesznek. 

3. Kutatások- Fejlesztések (elért eredmények bemutatására)
Az intézményekhez regisztrált felhasználók esettanulmányokat, akadémiai módszereket, gya-
korlatokat tudnak bemutatni ebben a részben. 

Elérhető tartalom típusok:
 − Kutatások, kutatási problémák. 
 − Fejlesztési módszerek
 − Fejlesztési tartalmak  

A tartalom típusok szabad szöveges leírásokkal, a publikálás dátumával, feltölthető doku-
mentumokkal (szöveg, kép, videó), linkekkel, előre definiált címkékkel - kulcsszavakkal -, a 
kutatási terület megnevezésével tehetők informatívabbá. A feltöltött dokumentumokat cím, 
szerző, tartalom meta-adatokkal látjuk el a könnyebb kereshetőség érdekében. Ezek a publikált 
tartalmak regisztráció nélkül is olvashatóak, böngészhetőek lesznek.

Az elkészült rendszer és a Kataszter használata a gyakorlatban

Az elkészült rendszer egyes elemei eltérnek a korábban kigondolt felépítéstől. A gördüléke-
nyebb felhasználás érdekében egyes folyamatok egyszerűsítésre kerültek. Törekedtünk a fel-
használóbarát felület kialakítására.
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Mivel mindenképpen böngészhetővé szerettük volna tenni a kataszter – a széleskörű hoz-
záférhetőség érdekében -, ezért bizonyos funkciók regisztrációt megelőzően is használhatók, 
elérhetők. 

Regisztrációhoz nem kötött funkciók:

1. Keresés:
a.) Globális kereső: Egy szabadszavas kereső melynek lényege, hogy lehetővé teszi a kulcsszavak, 
kereső-kifejezések alapján történő keresést. Ez a módszer céltudatosan kereső felhasználók ál-
tal leggyakrabban használt keresési formát jelenti.

b.) Specifikus, tematikus kereső:
 − Szervezeti egységek
 − Képzések
 − Kutatók
 − Kutatások/fejlesztések

2. Böngészés: A keresés alapján 
felkutatott tartalmakat tudjuk a 
böngészés során elérni. A felhasz-
nálók által feltöltött tartalmak 
szabadon hozzáférhetők.

Regisztrációhoz kötött funkciók:

Minden felhasználónak, aki a ka-
taszter teljes jogú tagjává szeretne 
válni, egy regisztrációs folyama-
ton kell átesnie, ahol néhány főbb 
adat megadására van szükség. 

A személyes adatok kezelésére 
vonatkozó kötelezettségeinket az 
Adatvédelmi és adatkezelési sza-
bályzat tartalmazza, melyet minden csatlakozó felhasz-
nálónak el kell fogadnia a véglegesítéshez. 

A személyes adatok kitöltése és elmentése után a 
rendszer automatikus üzenetben kéri fel a felhasználó-
kat fiókjuk aktiválására. A visszaigazoló e-mailben ta-
lálható linkre kattintva megadhatjuk a kívánt jelszót. 
Az aktiválás után pedig kész a felhasználó regisztráció-
ja. Amennyiben ez sikeresen megtörtén, az ablak jobb-
felső sarkában található Bejelentkezés gombra kattintva 
elérhető a bejelentkező ablak, ahonnan már csak két 
adat megadása választja el a felhasználót a teljes jogú 
felhasználóvá válástól. 
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Regisztrált tagok számára elérhető funkciók:

a.) Profil szerkesztése: A regisztrációkor megadott adatok - sikeres bejelentkezés után – bármi-
kor módosíthatóak. Ehhez az oldal jobb felső sarkában található saját nevére kell kattintani. Itt 
lehetőség nyílik az e-mail cím és jelszó megváltoztatására, valamint megtekinthető, a csatlako-
zott szervezeti egységhez listája.

b.) Keresés: A korábban bemutatott keresési funkciók természetesen a regisztrált felhasználók 
számára is ugyanúgy elérhető, mint a regisztrálatlan felhasználók esetében.

c.) Csatlakozás:
 − Szervezeti egységhez: Lehetőség van egy – már meglévő – szervezeti egységhez csatlakoz-

ni. Ebben az estben a Csatlakozás menü használatával kezdeményezhetjük felvételünket a 
kiválasztott szervezeti egységhez. A rendszer addig nem engedélyezi új kutatás/fejlesztést 
felvitelét a választott szervezethez, míg a szervezeti egység adminisztrátora jóvá nem hagy-
ja a csatlakozási kérelmét. Ugyanitt ellenőrizhető, hogy a létrehozott kapcsolat elfogadásra 
került-e már.



 Horváth Diána

48

 − Kutatás/fejlesztéshez: Eljárása megegyezik a szervezeti egységhez csatlakozás során alkal-
mazott lépésekkel, annyi különbséggel, hogy az +Új kutatás/fejlesztés csatlakozás felvitele-
kor nemcsak a kutatást szükséges kiválasztani, hanem megadandó a kutatásban betöltött 
szerep is, melyet egy legördülő listából választhatunk ki. 

d.) Szervezeti egység adminisztrálás: 

 − Új szervezeti egység létrehozása: Ha egy szervezeti egység még nem található meg a rend-
szerben, akkor annak létrehozása szükséges. A bal oldali menüben kiválasztható a Szerveze-
ti egység adminisztráció lehetőség. A jobb felső sarokban az + Új szervezeti egység felvitele 
gombra kattintva kell megadni a szervezet alapadatait. 

Ezzel a lépéssel a szervezeti egységet létrehozó felhasználó válik az egység adminisztrá-
torává, aki később egy személyben lesz jogosult az alapadatok szerkesztésére, képzések és 
kutatások felvitelére, adminisztrálására. Ez a jog később átadható bármely felhasználóak, 
aki a későbbiekben csatlakozott az egységhez.

A szervezeti egység csak akkor lesz publikus, amikor az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet admi-
nisztrátora ellenőrizte és jóváhagyta a közölt adatok valódiságát.

 − Meglévő szervezeti egység adminisztrálása: 
A Szervezeti egység adminisztráció menüben kerülhet kiválasztás a felhasználóhoz tartozó, 
adminisztrálható szervezi egység, melyet négy nagyobb egységben lehet szerkeszteni.
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Itt válaszható ki az egység végleges törlési lehetősége is, mellyel szintén csak az adminisztrátori 
szerepet betöltő felhasználó rendelkezhet. (Törlésre csak abban az esetben van lehetőség, ha 
még/már nincs kutatás a szervezethez kötve.) 

Alapadatok:

Az alapadatok egy részét az új szervezeti egység létrehozása c. résznél már meg kellett megadni, 
de vannak olyan szerkeszthető részek is, melyek csak az OFI Adminisztrátorának jóváhagyását 
követően tölthetők ki.

Képzések:
Amennyiben a szervezeti egység képző intéz-
mény is egyben, akkor lehetőség van a futó és 
jövőbeli képzéseinek bemutatására, hirdetésére. 

A Képzések fülön van lehetőség új képzés 
felvitelére. A kért adatokat kitöltése és mentése 
után ezen adatok már láthatóak is lesznek az ér-
deklődők számára. Dokumentumok feltöltésére 
csak abban az esetben lesz lehetőség, mikor már 
létrehozta a képzés bemutató oldalt. 
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Csatlakozott kutatók:
A rendszerben már beregisztrált és a szervezeti egységhez csatlakozott kutatók felsorolása lát-
ható ezen a fülön. Itt kapott helyet az a lehetőség is, mely során kezdeményezni lehet olyan 
kutató meghívását az egységhez, aki már a kataszterben regisztrált felhasználóként jelen van, 
de még a szervezeti egységhez nem csatlakozott.

Kutatások/fejlesztések:
Új kutatás felvitelére és a meglévők szer-
kesztésére ad lehetőséget ez a fül. Az + 
Új kutatás/fejlesztés felvitele gombra 
kattintva egy űrlap jelenik meg. 

A kért adatokat minden esetben, fi-
gyelmesen szükséges kitölteni, ügyelve 
annak helyességére, valódiságára. A 
OFI nem vállal felelősséget a szerveze-
ti egységek által közölt adatok hiteles-
ségéért. Csatolandó dokumentumok 
feltöltésére csak a kutatás és/vagy fej-
lesztés alapadatainak létrehozása után 
van csak lehetőség. A mentés gombra 
kattintva a rendszer piros színnel fi-
gyelmeztet, ha valamilyen fontos ada-
tot nem került kitöltésre.

Kutatások szerkesztése:
Miután a kutatás alapadatainak felvitele megtörtént, a Kutatás/fejlesztés fülön megjelenik a 
felsorolásban.

A szerkesztés ikonra kattintva tovább lehet szerkeszteni az adatokat, hogy minél informatívabb 
felület jelenjen meg.  Ha egy kutatás véletlenül került feltöltésre, vagy esetleg a megvalósítás 
során meghiúsult, akkor törölhető a szerkesztés ikon melletti törlés ikonnal.
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e.) Hozzám rendelt kutatások/fejlesztések

Ebben a menüben minden felhasználó nyomon követheti, hogy mely kutatásokhoz csatlako-
zott, így könnyen elérheti és szerkesztheti azokat. A legördülő listából kiválasztható a módosí-
tani kívánt kutatást. Abban az esetben, ha egy kutató már csatlakozott egy meglévő kutatáshoz, 
megkapja annak szerkesztési a jogát is. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy releváns tartalmakat 
tehet közzé (és törölhet) saját kutatásának adatlapján.

Kapcsolat menü
Lehetőség van az oldallal kapcsolatos észrevételek, javaslatok, kifogások megfogalmazására is. 
A Kapcsolat menüben feltüntetett e-mail címen az OFI adminisztrátora várja a visszajelzése-
ket. Itt biztosítunk lehetőséget arra is, hogy a regisztrált felhasználók jelezzék azokat a hiányos-
ságokat, melyeket a regisztrációkor és az adatok feltöltésekor tapasztalnak. Ezekre a tapasztala-
tokra támaszkodva tudjuk egyre jobbá, rugalmasabbá tenni a felületet. 

A kataszter használatának alternatív módjai

1. Oktatásmarketing

„Hazánkban a felsőoktatási piac és az intézmények közötti versenyhelyzet kialakulóban van. 
Az egyetemek, főiskolák kezdik felismerni a marketing fontosságát, a leendő tanulók igényei 
felmérésének, az ehhez igazodó rugalmas oktatási programok bevezetésének, az intézményi ar-
culat kedvező megjelentetésének, a marketing kommunikációs eszközök alkalmazásának, te-
hát a vevők meggyőzésének szükségességét az általuk nyújtott szolgáltatás számára. Az oktatási 
marketing azonban még nagyon kezdeti stádiumban van.” (Dr. Komáromi László: Marketing 
módszerek és eszközök alkalmazása a felsőoktatásban, Doktori (PhD) értekezés, 5. oldal). Ezt 
kihasználva szeretnénk elérni, hogy a Pedagógusképzési Kutatási kataszter egy multifunkciós 
felületté váljon, ahol lehetőséget tudunk biztosítani mind a felsőoktatási intézmények, mind 
pedig a vállalkozási tevékenységet folytató szektor számára is, arra hogy a pedagógusképzés-
sel kapcsolatos tevékenységeiket részletesen bemutassák. Mivel ilyen jellegű adatbázis jelenleg 
nem létezik Magyarországon, ezért az OFI arra vállalkozott, hogy ezt a hiányt betölti, méghoz-
zá úgy, hogy saját infrastruktúrájában helyet biztosít a marketing tevékenységekre is.
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Nagyon fontos kiemelni, hogy a kataszter esetében a marketing semmiképpen sem egyenlő 
az eladással. Célunk, hogy a felhasználók megtalálják azokat az intézményeket, szervezeteket, 
csoportokat, személyeket, akik ki tudják elégíteni szükségleteiket, megtalálják a számukra leg-
kedvezőbb és leghasznosabb képzéseket, kutatásokat. 

2. Kutatótanárrá válás elősegítése 

A kutatótanár fokozat megszerzésére a Pedagógus II. fokozatban szerzett szakmai gyakorlat-
tal lehet pályázni (6, a Pedagógus II.-ben eltöltött év után). Ennek feltétele, a pedagógusként 
gyakorolt szakterülethez kötődő tudományos fokozat és a rendszeres publikációs tevékenység. 

Bár a kutatótanárrá válás nem kötelezően elérendő szint a köznevelés terén, ám jó lenne, ha 
sikerülne egyre több pedagógusban kialakítani a motivációt arra, hogy ezt a minősítési szintet 
elérjék.  Erre is megfelelő színtér lehet a Pedagógusképzési Kutatási Kataszter, mivel összefogja 
azon kutatásokat, melyek felkelthetik a pedagógusok érdeklődését. Könnyen olyan kapcsolati 
rendszert tudnak kialakítani, mely elősegíti belépésüket a kutatások rendszerébe, ezzel köny-
nyebbé téve az első lépéseket a kutatótanárrá válás folyamatában. 

Nehézségek

Mint minden újdonság bevezetésénél, itt is találkozunk számos olyan nehézséggel, mellyel 
megbirkózni ugyan lehet, de ez rendkívül hosszú időt fog igénybe venni. Ezek közé a gátak tar-
tozik a széles körben való elterjesztés is. Bár a Kataszter interdiszciplináris mivolta könnyebb-
ségek kellene, hogy okozzon, mégis az indulási nehézségek között a megismertetése jelenti a 
legnagyobb kihívást. Workshopok szervezésével és különböző konferenciákon való megjele-
néssel próbáltuk megismertetni a kutatói réteggel rendszerünket. 

Jelen pillanatban még nem működik közvetlen párbeszédre alkalmas felület az oldalon. Ah-
hoz, hogy ezt a funkciót is érdemes legyen beiktatnunk az elérhető lehetőségek közé, a lehető 
legnagyobb létszámú kutatói közösséget kellene bevonnunk, akik aktív közreműködésükkel 
hozzájárulnának a Pedagógusképzési Kutatási Kataszter adatbázisának növekedéséhez és a 
pezsgő kutatói élet kialakulásához. Tudjuk, hogy a mai rohanó világban ez nem egy egyszerű 
célkitűzés. A felsőoktatásban dolgozó oktatók a leterheltség és az elfoglaltság miatt már nehe-
zen vehetők rá ilyen jellegű aktív közösségi szereplésre. 

Az informatika folyamatos fejlődése sem minden esetben hoz számunkra pozitív eredmé-
nyeket. Hogy naprakészen tartsuk az adatbázist megfelelő szakértelmű humánerőforrásra és fo-
lyamatos technikai felügyeletre van szükségünk. Ennek finanszírozása a TÁMOP-4.1.2.B.2-13 
projekt kapcsán megoldott volt (és ez nagy könnyebbséget jelentett). A megvalósítást követő 
szakaszban ennek pénzügyi vonzata az intézményt terheli.
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A pedagógusképzőknek szervezett képzés 
és szakmai műhelyek

A TÁMPOP 4.1.2B projekt koordinációs komponensének keretében megvalósuló tevékenysé-
gek közül figyelmet érdemel az a képzés, amely a tanárképző központok oktató munkatársai 
részvételével az OFI szervezésében működött. A képzés kezdettől fogva hordozott egyfajta 
szakmai műhely jelleget, amelyben nagy hangsúly helyeződött a szakmai tapasztalatok meg-
osztására és az egymástól való tanulásra.  A képzés három alkalma egy-egy fontos szakmai 
input köré szerveződött, amelyek kiválasztása szorosan kapcsolódott a – 4.1.2B célkitűzései 
szempontjából is – meghatározó nemzetközi trendekhez. Elég azokra kifejezetten a tanárpo-
litikával kapcsolatos tanácsi következtetésekre utalnunk, amelyekkel az Európai Unió Taná-
csa szorgalmazta a pedagógusképzés minőségének fejlesztését, a folyamatos szakmai fejlődés 
biztosítását a teljes életpálya során, “a kutatási eredmények fokozottabb becsatornázását [...] a 
tanárokkal kapcsolatos oktatáspolitikai döntések megalapozásához”. (Stéger, 2015b:8)

A következőkben az OFI által szervezett képzésre, annak főbb fókuszpontjaira adunk egy rö-
videbb rátekintést, illetve ezt követően továbbgondoljuk a képzésen kialakult szakmai diskurzus 
néhány fontosabb elemét kitekintve az OFI által szervezett egyéb szakmai műhelyekre is. 

A képzés fő fókuszairól

Az első input a Magyar Képesítési Keretrendszerhez (MKKR) és ennek tanulási eredmény ala-
pú/kompetencia alapú szemléletéhez kapcsolódott. Az előadó itt Derényi András volt (Derényi, 
2015a, Derényi 2015b). Az OFI koordinációs tevékenyégének a kezdettől fogva tudatos eleme 
volt a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) implementációjának támogatása, amely folya-
mat jelenleg is zajlik a hazai felsőoktatásban. Az Európai Képesítési Keretrendszerrel és az Eu-
rópai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerével összhangban került kidolgozásra a ha-
zai keretrendszer. Az MKKR az említett európai keretrendszereket követve tanulási eredmény 
(learning outcome) alapú logikára épül, ami az általános hazai gyakorlattól eltérő, rendszer-
szerű, tanuló-, folyamat- és kimenet-orientált képzési programtervezési szemléletet feltételez. 
A tanulási eredményeken alapuló képzési program nemcsak tantárgy-leírások halmaza, hanem 
olyan szerves egység, amelyben a képzők összehangolják és strukturáltan rögzítik a szándékolt 
tanulási eredményekhez vezető tartalmakat, tevékenységeket, módszertani-szervezési megfon-
tolásokat. E szemlélet alkalmazása alapvetően megváltoztatja a programfejlesztés hagyományos 
folyamatát. A learning outcome alapú programfejlesztés kulcseleme a program alapvető célja-
ihoz illeszkedő, tervezett tanulási eredmények/kompetenciák meghatározása, ami a tudásala-
pú társadalom igényeire reflektálva a munka világával való szoros együttműködésben zajlik. A 
tervezett tanulási eredményekhez ezután olyan tanulási tevékenységek és ezekhez kapcsolódó 
tananyagok hozzárendelése történik, amelyek hatékonyan támogatják az adott kompetenciate-
rületek fejlődését. Látható, hogy itt a tananyag, az adott diszciplína belső logikája nem a fo-
lyamat elsődleges strukturálója, hanem inkább a kompetenciafejlesztés eszköze. A modulok/
tanegységek/tárgyak meghatározására, és ezek súlyozására csak mindezek után, a fejlesztés záró 
lépéseként kerül sor, ami egyértelműen jelzi, hogy itt nem a tantárgyak és azok igényei játsszák 
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a főszerepet. A tantárgystruktúra alárendelődik a program által kínált kompetenciák fejleszté-
séhez szükséges tanulói tevékenységek rendszerének, ami alapvető változás a Magyarországon 
általános, oktató-, tanszék-, tananyag- és tantárgyközpontú logikának.

A második képzési alkalom szakmai inputját Halász Gábor „Minőségbiztosítás a pedagógus-
képzésben” c. előadása adta. A pedagógusképzés minőségének három kulcsfontosságú meg-
határozóját nevezte meg: a képzési programot, a képző személyzetet és a képző szervezetet. 
Lényeges kérdésként merült fel, hogyan definiáljuk a képzési programot. Az óvónők, tanítók és 
tanárok képzése közötti különbségek egyértelműek, de ugyancsak nagy különbségek lehetnek 
a különböző diszciplináris területekre irányuló tanárszakok szemlélete között, nem is beszélve 
a speciális területen való pedagógiai munkára készülő pedagógusok képzéseiről. A hallgatók 
sokféle úton haladva válhatnak pedagógusokká, és így egyes felsőoktatási intézmények belül 
is igen eltérő képzési környezetekben tanulva, változatos képzési szemléletekkel és megoldá-
sokkal szembesülve válhatnak pedagógussá. Egy leendő magyartanár egész más utat jár be, 
más hangsúlyú képzésben vesz részt, mint egy leendő fizikatanár. Ez a pedagógusképzés ter-
mészetéből adódó dolog, hiszen itt tanszékek és központok közötti, karokon átívelő komplex 
együttműködésekre van szükség, ahol általános pedagógiai és pszichológiai, szakmódszertani 
és diszciplináris területen működő szereplőknek kell együtt dolgozniuk. Ugyanakkor a pe-
dagógusképzési program definiálását és az annak minőségéről való gondolkodást is nehézzé 
teszi, hogy a „pedagógusképzés” kifejezés egy ilyen sokszínű, sokarcú világot takar.   A prog-
ramdefiniáláson túl a program tervezése – melynek a minőségről való gondolkodása szorosan 
kapcsolódik az MKKR implementációval kapcsolatban már említett tanulási eredmény alapú 
logikához –, illetve implementálása és menedzselése a kulcskérdés.

A képző személyzet vonatkozásában sarkalatos pont a képzők identitása, illetve a pedagó-
gusképzéshez szükséges kompetenciák kérdése, mely az elmúlt időszakban az EU pedagógus-
képzésről való gondolkodásában is meghatározó szerepet nyert.

A képző szervezet szempontjából lényeges kérdés a szervezeti felelősség lokalizálása, ami a 
pedagógusképzés esetében a tanárképző központot jelenti. A központok koordinációs felelőssé-
ge óriási, mivel a felsőoktatási intézményi szervezet egyetlen szereplője sem képes önmagában 
fejleszteni az elvárt pedagóguskompetenciákat a hallgatókban. Ráadásul itt az egyetemen belüli 
szereplők közötti együttműködés is kevés, az egyetemek és a gyakorlóhelyek közötti partneri 
kapcsolat megfelelő menedzselésére is szükség van. Az előadó jó gyakorlatként említette - több 
szempontból is - a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola és a Miskolci Egyetem kooperáci-
ójának a példáját. Egyfelől azért, mert ebben az esetben jól látható, hogy az egyetem tanul a 
köznevelési intézménytől, ahol nagyon fontos tudás gyűlt össze a halmozottan hátrányos ta-
nulók eredményes fejlesztéséről. Másfelől a hejőkeresztúri iskola a Stanford Egyetemtől vett át 
fontos tudást, amelyet adaptált a saját feltételeire és környezetére. Az előadás érzékeltette, hogy 
ha a pedagógusképzés sokarcú egészének minőségfejlesztését kívánjuk elérni, akkor elenged-
hetetlen a résztvevők, a tevékenységek, a szemléletek koordinációja, az intézményen belüli és 
a partner intézmények közötti szinergiák feltárása és kihasználása. Ebben van fontos szerepe, 
mondhatjuk szervezeti felelőssége a Tanárképző Központoknak. A szervezeti felelősség termé-
szetesen csak akkor értelmezhető, ha hatáskör is párosul hozzá.

A harmadik alkalom inputja közvetett módon a Felsőoktatási Információs Rendszert (FIR) 
állította a figyelem középpontjába. Stéger Csilla a FIR-ből nyert adatokra támaszkodva vizs-
gálta a lemorzsolódás problémáját a Felsőoktatás-pedagógiáról a lemorzsolódás tükrében című 
előadásában. A prezentáció által kijelölt metszet is meggyőzően mutatta, hogy milyen gazdag 
adattárral rendelkezünk, amit célszerű forrásként használni a pedagógusképzés minőségének 
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fejlesztéséhez. Az előadó a FIR-ben található intézményi adatközlésre támaszkodott, a 2014. 
március 20-ai adatállapot alapján dolgozott. A 2009/2010. és a 2011/2012. tanévben megkezdett 
képzéseket tekintette át képzési szintek és más szempontok (tanulmányi félévek, képzési terü-
let, nemek, stb.) alapján. A képzés lezárásának indoka szerint négy kategória volt elkülöníthető: 
1) sikeres zárás, 2) lemorzsolódás, 3) kilépés, 4) nincs adat. 

Amennyiben a képzés minősége áll előtérben, akkor megkerülhetetlen annak a vizsgálata, 
hogy a képzési folyamatba bekerültek körében milyen a lemorzsolódás aránya. Ha ebből a meg-
közelítésből vizsgáljuk a felsőoktatást – Stéger Csilla előadását követve –, akkor azt találjuk, 
hogy alap és osztatlan képzések esetén magas a lemorzsolódók aránya (36-38%), míg a mester-
képzésen már kedvezőbb képet mutat (14-17%) ez az arány. A képzési szintek közötti eltérést, a 
mesterszinten jelentkező jobb mutatót magyarázhatja, hogy itt rövidebb a képzési idő, mint az 
előbbiek esetében, hogy a mesterszinten már nem az első szakképzettség megszerzése történik, 
hogy itt célorientáltabbak a hallgatók. 

A két szinten közös jellemző, hogy a képzési idő elején jellemzően nagyobb a lemorzsolódás, 
amelyből az 1.-4. félév az igazán kritikus. Közös jellemző az is, hogy a páros félévekben kiug-
róan nagy a lemorzsolódás, vagyis a tavaszi félév során (a nyári időszakban) kerülnek elő olyan 
– esetleg képzésen kívüli – tényezők, amelyek erősítik a lemorzsolódást. Az is látszik, hogy a 
lemorzsolódás jobban érinti a férfiakat, mint a nőket. Az alapképzésbe belépő férfi hallgatók 
(a 2009/2010. tanévben megkezdett tanulmányoknál) több mint a fele lemorzsolódott, míg a 
nőknél az egyharmaduk.

Képzési területekre bontva az adatokat, azt találjuk, hogy a sikeres lezárás szempontjából 
a 2009/2010. tanévben megkezdett mesterképzéseket vizsgálva a pedagógusképzés az első há-
romban szerepel (83,3%) a természettudományi (89,0%) és a bölcsészettudományi (81,4%) kép-
zés között. Ha a lemorzsolódás szempontjából vizsgáljuk az adatsort, akkor azt tapasztaljuk, 
hogy a pedagógusképzésben a hallgatók 13,9 %-a kihullik a képzésből.

A lemorzsolódás okai szélesebb összefüggésben is keresendők. Nyilván az is szerepet játszik, 
hogy jelentős eltérés van a hagyományos és a tömegoktatást figyelembe vevő felsőoktatás-pe-
dagógia szemlélet között.

Hagyományos Tömegoktatás
• Frontális oktatás • Egyéni tanulás támogatás
• Nagy grádiens • Alacsonyabb grádiens
• Motivált diákok – elég a szummatív értékelés • Motiválatlan diákok - formatív értékelés
•  Hangsúly a tehetség gondozáson, tudományos irányba • Hangsúly a felzárkóztatáson
• „Elit közösség” • Elit jelleg megszűnik

(Forrás: Stéger 2015a)

A lemorzsolódás oka lehet a képző intézmény hagyományos felsőoktatás-pedagógia szemlélete 
is, amely nem fordít figyelmet a felzárkóztatásra, az egyéni tanulás támogatására. Az intézmény 
oldaláról további ok lehet, hogy az alkalmazott módszertan nem kellően adaptív napjaink hall-
gatóihoz, hogy az oktatói karban változásoknak kellene történnie az oktatásról való gondolko-
dásmódban, az attitűdökben.  A hallgatók oldaláról felvetődik, hogy egy részük nem rendel-
kezik megfelelő információval a választott szakjáról, magáról az egyetemi képzésről.  További 
problémát jelent, hogy „tudáshiánnyal”, másfajta felkészültséggel érkeznek a hallgatók, mint az 
egyetemi elvárás. Mindez egy globalizálódó, technológiában és értékekben változó, folyamatos 
alakulásban lévő környezetben történik.
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A képzésen kialakult szakmai diskurzus  
néhány fontosabb fókuszpontja

A társadalmi fejlődés szempontjából szerte a világon kulcskérdéssé vált a pedagógus szakma 
minősége. Ez a minőség viszont sok részből tevődik össze. A képzés keretében nem volt mód a 
teljes problémakört áttekinteni, de az ott felvetődött kérdések több más OFI- által menedzselt 
műhely tematikájában is megjelentek, további kifejtésre kerültek.   

Az egyik ilyen kérdés a hivatás professzionalizálódása. Milyen tudással, milyen kompeten-
ciákkal rendelkezzen napjaink pedagógusa? A változó világ, a rohamos technikai-technológiai 
fejlődés miatt nehéz megmondani akár egy-két évre előre is, hogy milyen tudásokra, kompe-
tenciákra lesz szükség, ezért a nyitottság az újra, a folyamatos élethosszig tartó (ön)képzés, a 
változás és az ebből adódó bizonytalanság kezelése ma is és a közeljövőben is fontos része lesz a 
pedagógus professziónak. Nem véletlenül kapott nagy hangsúlyt a pedagóguskompetenciákról 
való szakmai diskurzusban az önfejlesztés és önreflexió kérdése. Ez a professzionlaizációs fo-
lyamat vezet el a képzések átalakításának, fejlesztésének szükségességéhez. 

A második képzési alkalom kapcsán és több más későbbi műhelyen is nagy hangsúllyal ke-
rült elő a tanárképző központok szerepe, felelőssége. A Magyar Akkreditációs Bizottság ál-
tal szervezett műhelyen a tanárképző központok vezetői több ezzel kapcsolatos nehézségre is 
felhívták a figyelmet. Az egyik fontos tanulság az volt, hogy a tanárképző központ szervezeti 
felelőssége és hatásköre jelenleg meglehetősen tisztázatlan. Volt intézmény, ahol a tanárképző 
központ főigazgatója a módszertanos kollégáknak próbált bizonyos feladatokat előírni, de erre 
annyi volt a válasz, hogy nem ő a munkáltatójuk. Volt, ahol ezek a szereplők egyértelműen a 
főigazgató alá tartoztak, de ehhez az egyetem vezetésének szándéka is kellett. Az egyik részt-
vevő beszámolt egy olyan esetről is, ahol szervezeti átalakulások miatt a korábban létrehozott 
tanárképző kar helyett egy sokkal kisebb egyetem alegységeként működő tanárképző központ 
működik. A tanárképző központ jogi helyzete is bizonytalannak tűnt a résztvevők számára. Az 
egyik főigazgató elmesélte, hogy náluk a tanárképző központ gazdasági és pénzügyi helyzetét, 
munkáltatói jogait a jogászok próbálták levezetni a szabályozásból, de nem sikerült. Ahogy 
ezzel kapcsolatban fogalmazott: „a helyi szinten dől el válasz nem biztos, hogy itt jó válasz”. A 
tanárképző központok vezetői egyetértettek abban, hogy egy nagy súlyú, rektor alatti, létszá-
mában is komoly szervezeti egységet tartana szükségesnek a tanárképző központokhoz rendelt 
feladatok megvalósításához.

A 4.1.2B koordinációs komponensében nagy hangsúlyt kapott a pedagógus szakma 
rekrutációja, társadalmi presztízse, a pálya népszerűsítése. A képzésen, és a korábban említett 
Magyar Akkreditációs Bizottság által szervezett műhelyen is jelentőségének megfelelően ke-
rült elő ez a kérdés, nem csak a pedagógusok, hanem a pedagógusképzők vonatkozásában is. 
Komoly problémának érzékelték résztvevők a köznevelés és a felsőoktatás bérei közötti arány-
talanságokat, melyek legerősebben a szakmódszertanos kollégákra hatnak.  „Ha 80-100.000 
forinttal többet kereshet valaki a közoktatásban, akkor mi tartja majd a felsőoktatásban? – tette 
fel a kérdést az egyik tanárképző központ főigazgatója. Erre válaszul több főigazgató is jelezte, 
hogy vannak olyan kollégáik, akik félállású tanársegédként és mellette mestertanárként dol-
goznak. Konkrét esetet is említett az egyik főigazgató: a legjobb biológiás szakmódszertanosuk 
úgy döntött, hogy visszamegy kutatótanárnak.  Többen jelezték, hogy a szakmódszertan szere-
pét nagyon hangsúlyossá kellene tenni, és problémásnak látták azt is, hogy a szakmódszertanos 
helyére általában diszciplináris kutatót vesznek fel, aki azonban nem rendelkezik azokkal a 
kompetenciákkal, amelyekkel a szakmódszertanos rendelkezett. 
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Ehhez kapcsolódóan érdemes kitérni az OFI által a 4.1.2B koordinációs komponensében 
megrendezett Együttműködések a pedagógusképzés megújításában című nemzetközi konferen-
ciájára. Az egyik külföldi vendég, Jari Lavonen egyetemi tanára beszélt a finn tanárképzésről, 
majd egy műhelybeszélgetésbe bekapcsolódva reflektált a hazai pedagógusképzők felmerülő 
kérdéseire.  Az első érdekes elem, hogy a Helsinki Egyetem tanárképzésért felelős szervezeti 
egységét vezető Jari Lavonen a kémia és fizikatanítás professzora. Ez azt jelenti, hogy a fin-
neknél – és sok más országban is – a szakmódszertani szakemberek számára sokkal komo-
lyabb egyetemi karrierlehetőségek adottak, mint nálunk. Ez egy érdekes adalék a tanárképző 
központok főigazgatónak azon felvetéséhez, hogy a szakmódszertan szerepét hangsúlyosabbá 
kellene tenni. Egy másik érdekes elem, amit Lavonen professzor a Helsinki Egyetem tanárkép-
zésért felelős szervezeti egységéről mondott. Ebben a szervezeti egységben nagyjából 200 em-
ber dolgozik. A működésmód úgy került kialakításra, hogy egyéni/program/tanszéki szinten is 
útmutatást és támogatást ad a résztvevő szereplőknek. A professzor arra is felhívta a figyelmet, 
hogy nekik bizalmon alapuló kultúrájuk van. Ez a bizalom megvan a kollégák között, az ok-
tatási kormányzat irányából, és ez az egész egy nagyon magas szintű felelősségvállasára épül. 
Ez egyrészt azt jelenti, hogy a Helsinki Egyetemen működő tanárképző egy igen jelentős szer-
vezeti egység, sok munkatárssal, ehhez mért költségvetéssel. Ez a nagy létszám lehetővé teszi, 
hogy a szervezeti egység egyszerre lássa el minőségi módon az oktatási és kutatási feladatokat. 
Ez alapján nem alaptalan a hazai tanárképző központok főigazgatóinak azon igénye, hogy a 
tanárképző központok nagy súlyú, rektor alatti, létszámában is komoly szervezeti egységek 
legyenek. 

A hazánkban működő pedagógus életpályamodell vonatkozásában folyt egy kutatás-fej-
lesztés a TÁMOP-3.1.5/12-2012-0001 projekt keretében. A konzorcium – összhangban az EUT 
2014-es következtetésével, amely az életpálya szakaszokhoz kötött kompetencia szintek rend-
szerének kidolgozását javasolta – a mester és kutató fokozatok kidolgozását és kipróbálását 
végezte el. A munka egyik orientációs pontja volt, hogy a fokozatoknak hozzá kell járulniuk 
a köznevelési rendszer eredményességének javításához. Ez közelebbről a pedagógus munka 
professzionalizálódásának erősítését jelenti, az iskolaközi tudásmegosztást támogató hálózatok 
kialakulásának és működésének, továbbá az iskolák tanulószervezetté fejlődésének támogatá-
sát célozza. A kutatás-fejlesztés meghatározó szempontja volt, hogy a pedagógust egy szakmai 
közösség tagjaként, vagyis szervezeti kontextusában értelmezi; hogy a tudatosan tervezett, fo-
lyamatos szakmai fejlődést támogatja; hogy a fokozatokhoz egy-egy orientáló professzió képet 
társít, amely visszahat az életpálya rendszer többi elemére is. A jelzett szempontok érvényesíté-
sével mind a mester-, mind a kutatótanár fokozatnál egy olyan tevékenységmodellt sikerült fel-
állítani, amely világossá teszi a fokozatok jelentését, a köznevelési rendszeren belüli funkcióját, 
miként azt is, hogy milyen követelmények teljesítésével érhetők el az életpályamodell tárgyalt 
fokozatai.  

Izgalmas problémaként vetődött fel az iskola – egyetem partnerség kérdése már azért is, 
mert a nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy a pedagógus tudás jelentős hányada 
munkába ágyazottan alakítható. A pedagógusképzés szerves része az iskolában és az iskolával 
folyatott munka. Amikor a pedagógusképzők professzionalizálódása, pedagógusképző önálló 
szakmává válása zajlik, akkor világossá kell tenni, hogy a képzésben résztvevő iskolákban ta-
nító kollégák egyenértékű partnerek a folyamatban. Fontos változás a magyar tanárképzésben, 
hogy egy évre nőtt az egyéni iskolai gyakorlat időtartama, ami egyfelől a munkába ágyazott 
fejlesztést erősíti, másfelől az iskola és az egyetem partneri együttműködését igényli. Jó gya-
korlatról számolt be a Miskolci Egyetem oktatója, aki jelezte, hogy az intézmény – a regionális 
helyzetéből is adódóan – azoknak az iskoláknak a fejlesztésében vállal szerepet, amelyekben 
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magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya. A fejlesztést úgy értelmezik, hogy az az iskolán 
belüli, a szervezet önmaga kezdeményezte folyamat, amelyben az egyetem támogató szerepet 
játszik. A Nyugat-Magyarországi Egyetemen olyan pedagógiai szolgáltató és kutató központot 
sikerült kialakítani és működtetni, amely szoros kapcsolatban áll a pedagógus szakma egész 
területével. Természetesen itt is érzékelhetők gondok: elfogynak azok a szakemberek, akik na-
gyon közel álltak a pedagógiai gyakorlathoz, a fiatal tanárképzők közül sokaknak a gyakorlata 
kevés. Érdekes idekapcsolni azt, amit az OFI nemzetközi konferenciáján hallhattunk az észt 
és a finn tanárképzéssel kapcsolatban.  Eve Eisensmidt, a Tallinni Egyetem rektorhelyettese 
kiemelte, hogy sikeresen implementálják a tanulóközpontú megközelítést és az élethosszig tar-
tó tanulást. Fontosnak tartják, hogy a kompetenciafejlesztést individuálisan valósítsák meg. 
Ennek érdekes eleme, hogy az egyetemükön zajló gyakorlat orientált tanárképzésben a peer-
teaching hangsúlyos szerepet kap. Egyszerre próbálják a rugalmas egyénre szabott fejlesztést 
és az együttműködést erősíteni, hiszen a cél az, hogy az iskolai szervezetben ne izoláltan mű-
ködő tanárok dolgozzanak. A jól együttműködni tudó tanárokból álló szervezet az innová-
ció terén is hatékonyabb. Az egyetemükön működik képzési innovációs központ is (Centre for 
Educational Innovation in Tallin University). A tanárképzés területén Eisensmidt is aláhúzta 
az iskola – egyetem partneri együttműködésének a fontosságát, ezen belül a mentortanárok 
szerepét, akik nem születnek, hanem őket is képezni kell. Az észt tanárképzésben nemcsak a 
mentor és a hallgató „ügye” a gyakorlati képzés, hanem az iskolavezető is aktívan felelős. Az 
iskola – egyetem partneri együttműködésének kulcsa az egyetemi oktatók és az iskolai tanárok 
közötti közös tevékenység, amely valós szakmai alapokon nyugszik. 

A fent bemutatott néhány gondolat csupán ízelítőt ad abból a közös tanulásból, amely a 
projekt koordinációs komponense kapcsán a tanárképző központok munkatársainak együttes 
részvételével megvalósult. Úgy gondoljuk, fontos, hogy ilyen alkalmakat teremtsünk, hiszen ez 
egyfelől segíti a hálózatosodást és a pedagógusképzők identitásának formálódását, erősödését, 
másrészt olyan széles körben elfogadott gondolatok és széles kört érintő kihívások/problémák 
megfogalmazását teszi lehetővé, melyek az oktatási szakpolitikai terület döntéshozói számára 
is tanulságosak lehetnek. 
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Estefánné Varga Magdolna – Falus Iván

„Együttműködés az észak-magyarországi 
pedagógusképzés megújításáért”

 2014. január 1. – 2015. július 31.

Az Eszterházy Károly Főiskola vezetésével működő konzorcium a feladatait három telephelyen, 
Egerben, Sárospatakon és Miskolcon valósította meg.  A tevékenység szervezésére 5 modul ke-
retében került sor. 

K/1 Modul 
Pedagógusképzés intézményen belüli szervezeti feltételrendszerének 

kialakítása, továbbfejlesztése, Tanárképző Központok

Modulvezető: Ütőné dr. Visi Judit

Az 1. modul megtervezésekor a cél a Tanárképző Központ létrehozása, illetve a központ műkö-
dését támogató környezet kialakítása volt. A megvalósítás során a tanárképző központok szá-
mára a törvényben (nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 103. §) meghatáro-
zott, különböző feladatokhoz kapcsolódó működési-szervezeti elemek kialakítása történt meg. 

1. A Tanárképző Központ szervezeti és működési feltételeinek 
kialakítása, humánerőforrás-fejlesztés 

Az 1. részfeladatban megtörtént a Tanárképző Központ feladatainak konkretizálása, szerepé-
nek meghatározása a Főiskola szervezeti felépítésében, illetve a tanárképzéshez kapcsolódó 
szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak megvalósításában. Ezt, a valójában a 
Központ működésének alapjait meghatározó fejlesztést a karok vezetőin túl, a tanárképzésben 
érintettek széles körének bevonásával, szakmai egyeztetések során valósítottuk meg. Elkészült 
az a szakmai dokumentum, amely pontosan leírja a központ feladatait a tanárképzés szakmai, 
tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolásában, a karok közötti együtt-
működés elősegítésében. (Szakmai felelős: Ütőné Visi Judit)

Ugyancsak ehhez a tervezési ponthoz kapcsolódott, hogy kidolgoztuk a pályaalkalmassági 
vizsgák illetve a tanári záróvizsgák lebonyolításának eljárásrendjét. Megtörtént a Comenius 
Kar és az EKF vizsgarendjének összevetése és összehangolása is. Az idei tavaszi-nyári felvé-
teli- és vizsgaidőszak tapasztalatai alapján megállapítható, hogy jól működik az új szervezési 
rendszer. (Szakmai felelős: Kaknics-Kiss Barbara)

A feladatok közé tartozott a pedagógus-továbbképzés rendszerének újragondolása, a Ta-
nárképző Központ ebben betöltött szerepének megfogalmazása. A szakmai anyag elkészítésén 
túlmenően a 4. modullal együttműködésben megtörtént a képzések felülvizsgálata, a hiányte-
rületek feltárása. A már megfogalmazott szerep- és feladatkörnek megfelelően a központ közre-
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működött az új továbbképzési programok akkreditálásának előkészítésében. (Szakmai felelős: 
Szabó Zsuzsanna)

Kiemelkedően fontos részfeladat volt a Tanárképző Központ saját honlapjának kifejlesztése, 
az önálló megjelenés biztosítása, az arculatteremtés, a help desk kiépítése. Ehhez kapcsolódóan 
a folyamatos egyeztetések során kialakult a központ logója, megszületett az önálló honlap, és 
megtörtént a honlap információkkal való feltöltése. A honlapon megtalálhatók a tanár szakos 
hallgatók számára fontos űrlapok, nyomtatványok, a honlap folyamatosan frissül. Mivel idő-
közben a Főiskola honlapja is átalakult, szükségessé vált a Központ honlapjának módosítása is, 
ami szintén megtörtént. 

2. Szervezeti és Működési Rend átdolgozása, véglegesítése

Elkészült a Tanárképző Központ Szervezeti és Működési Rendje. Az 1. modul keretében még 
további kérdések kidolgozására került sor:

 ■ A Tanárképző Központ minőségbiztosítási rendszerének kialakítása.
 ■ A Tanárképző Központ és a karok közötti együttműködés tartalmi, szervezeti kereteinek 

kialakítása (januári tréning).
 ■ Együttműködés külső partnerekkel.
 ■ Szervezeti kultúra fejlesztése, együttműködés a gyakorlóhelyekkel.
 ■ A Regionális Hálózati Pedagógiai Tudásmegosztó Fórum (portál) (ePedNet http://www.

epednet.hu) fejlesztése, a Tanárképző Központ hálózaton történő megjelenése.

K/2 Modul 
A felsőoktatási, köznevelési térségek pedagógiai kutató- és szolgáltató 
feladatait ellátó, a különböző, pedagógusképzést nyújtó felsőoktatási 
intézményeket koordináló és szakmailag támogató térségi pedagógiai 

központok továbbfejlődése és hálózatának erősödése

Modulvezető: Dr. Héjja-Nagy Katalin

A modul keretén belül a következő főbb fejlesztések valósultak meg:
Az Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató Központ 

(ÉRPEK) az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástechnológiai Karának szervezeti 
egységeként kutatási és fejlesztési tevékenységet végez. 

Feladatai közé tartozik a főiskolán és a karon folyó pedagóguskutatások szakmai támogatá-
sa. Az ÉRPEK működését fejlesztő munkacsoport helyzetértékelést, majd javaslatgyűjtemény-
tervezetet készített a tervezett megvalósítandó feladatokhoz, innovatív lépésekhez, kutatási 
irányokhoz. Javaslataik szélesebb körben történő megismertetése és a releváns visszajelzések 
érdekében fórumokat szerveztek a javaslatgyűjtemény-tervezet egyeztetésére köznevelési és fel-
sőoktatási intézmények képviselői részére. Mindezek eredményeképpen elkészült a rendszer-
fejlesztési javaslatgyűjtemény végleges formája, amely a kutatási irányok részletezése mellett 
tartalmaz kidolgozott továbbképzési programot, oktatásfejlesztést, továbbá együttműködési 
lehetőségek, hálózatok kialakításának javaslatait is.
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A térségi hálózat fejlesztését, a felsőoktatási képző intézmények és köznevelési intézmények 
közötti kapcsolattartást szolgálták a modul informatikai fejlesztései is. E cél érdekében valósult 
meg a Regionális Hálózati Pedagógiai Tudásmegosztó Fórum fejlesztése – az ePedNet (jelenleg 
ePedNet2), valamint a felsőoktatási képző intézményeket és a köznevelési intézményeket segítő 
tudástechnológiai kutatóhálózat fejlesztése (HelpDesk szolgáltatás).

Létre jött egy közös elektronikus felület, a Media Innovation Portal (MIP) az elektronikus 
taneszközök és anyagok feltöltésére, valamint ezek koordinálására. 

Megvalósult az intézményközi térségi pedagógiai központ és az intézményen belüli tanár-
képző központok tevékenységei összehangolási lehetőségeinek meghatározása a térségben, 
a célrendszerek és működési folyamatok kapcsolódási pontjainak feltérképezése, a létrejött 
eredmények kölcsönös felhasználhatóságának vizsgálata, módszertani útmutató kidolgozása. 
Ezenkívül a pedagógusképzés fejlesztésére létrehozott szakmai térségi fórumok kerültek ki-
alakításra a pedagógusképző intézmények oktatóival, valamint a régió köznevelési, szakkép-
zési intézményeinek pedagógusaival, intézmények fenntartóival: a résztvevők igényfelmérésén 
alapuló működési modellt alakított ki a munkacsoport, és megvalósult a célrendszer alapján 
kidolgozott kapcsolati modell működtetése.

Három napos konferenciát szerveztünk „A köz- és felsőoktatás kapcsolata a pedagóguskép-
zésben” címmel, értékes előadásokkal és egyeztető beszélgetésekkel, nagyszámú résztvevővel. 
Az intézményfenntartókkal, szakmai szolgáltatókkal és a központi igazgatási szervekkel való 
kapcsolatépítés érdekében egyeztető fórumot tartottunk a projekt keretén belül.

A pedagógusképzés minőségének egyik meghatározója a pedagógusképzők szakmai fel-
készültsége, egységes attitűdje. A modul egyik munkacsoportja abból indult ki, hogy a pe-
dagógusképzésben dolgozó, különböző területű szakértelemmel jelenlévő szakemberek tulaj-
donképpen egy egységes pedagógusképző professzió különböző csoportjait alkotják. Ebből 
dolgozta ki a pedagógusképzők számára egységesen meghatározható, másodlagos kompeten-
ciák rendszerét, indikátorait, és azok fejlesztésre tréningprogramot alakított és próbált ki. A 
kompetenciákat a nemzetközi tapasztalatok összefoglalása után, számos helyi és országos szin-
tű egyeztetés nyomán határozták meg. A munka eredménye könyvben jelenik meg.

A hallgatókat képessé kell tenni a különböző szociokulturális hátérrel rendelkező gyerekek 
felzárkóztatására. Ezt a munkát segítendő, kidolgoztuk az „Integrációs feladatokra és peda-
gógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés” kétéves képzési programot, melynek 
elvégzése a sajátos nevelési igényű, valamint a hátrányos helyzetű gyerekek felkészítésben sze-
repet vállaló, őket integráltan tanító pedagógusok munkáját segíti majd. A képzés célja olyan 
szakemberek képzése, akik elsajátítják a különböző fejlesztő-hátránykompenzáló terápiák, fog-
lalkozások szervezését, vezetését. Megismerik a hátrányos helyzetű gyermekek/tanulók speci-
ális szükségleteit, a képességdeficitek diagnosztikáját és a fejlesztéshez szükséges módszereket, 
eszközöket. A szakirányú továbbképzés már rendelkezik OH regisztrációval.

2013-tól kapcsolódott a sárospataki főiskola az EKF-hez, Comenius Karként. Az integrációt, 
valamint a 2014/15-ös tanévtől Egerben is induló tanító-, illetve óvodapedagógus képzést, a 
pedagógusképzés megújítását segítette a közös mentori feladatok ellátását célzó résztevékeny-
ség A kapcsolódó mentori feladatok: tanácsadás, szupervízió, szakma- és feladatspecifikus 
workshopok tartása.
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K/3 Modul 
A köznevelési és felsőoktatási intézmények együttműködésének 

bővítése, összehangolása

Modulvezető: Magyar István

A modulban megvalósított tevékenységek a projekt céljainak megfelelően két nagy téma köré 
szerveződtek. Az egyik ilyen téma az osztatlan tanárképzés megvalósításának támogatása, elő-
térbe helyezve a gyakorlati képzés rendszerének kialakítását. Itt érdemes megjegyezni, hogy a 
tevékenységrendszer tervezése során logikusnak tűnt az intézményben folyó teljes pedagógus-
képzési vertikum záró gyakorlatainak egyfajta összehangolása. (Ez meg is valósult, közös tar-
talmi és formai szempontok figyelembevételével elkészültek az összefüggő, külső gyakorlatok 
útmutatói.) A másik téma pedig a pedagógus szakma támogatása.

A modulban végzett tevékenység 9 fő feladat köré csoportosult. Ebből 3 komplex, amelyek 
további 13 feladatra tagolódtak.

 ■ Az új, egyéves gyakorlat rendszerének kidolgozása, mentori támogatással kapcsolatos fej-
lesztések. A jelenleg működő szakmai gyakorlatok tapasztalatainak elemzése
A közösségi gyakorlat rendszerének kidolgozása (kapcsolódás a központi programhoz) 

 ■ A gyakornokokat támogató moduláris felépítésű továbbképzési program fejlesztése
 ■ Regionális mentori konferencia 100 résztvevővel
 ■ Országos szintű reprezentatív felmérés a pedagógusok gyakorlati tudásáról, a pedagógus 

kompetenciákról kialakított elképzeléseikről, egyes kompetenciáik fejlettségének érté-
keléséről, szakmai fejlődésük folyamatáról. Ennek a feladatnak a keretében 60 gyakorló 
pedagógus interjú kérdésekre adott válaszait elemezte, dolgozta fel egy kutatócsoport. 
Nyolc kompetencia mentén gyűjtötték össze a pedagógusok felkészültségére, szükségle-
teire vonatkozó adatokat. Az eredményeket egy kétíves tanulmányban foglalták össze.

 ■ Szakmai fórum a pedagógusképzés szereplői számára. (kapcsolódás a központi program-
hoz)

 ■ A köznevelési és felsőoktatási intézmények közötti térségi hálózat bővítése keretében az 
együttműködésre alkalmas köznevelési intézmények feltérképezése a térségben

 ■ A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos köznevelési igények, 
szakmai tapasztalatok és elvárások strukturált gyűjtése és becsatornázása a felsőokta-
tásba

 ■ A gyakorlati képzés minőségbiztosítási kritériumrendszerének meghatározása 
 ■ Modellkísérlet – gyakorlati képzés hh-s és hhh-s tanulókat nevelő közoktatási intézmé-

nyekben. Ennek a feladatnak a keretében sor került a tanárképzésben meglévő pedagó-
giai, pszichológiai elméleti tárgyak tartalmának felülvizsgálata a hátrányos helyzetre és 
a halmozottan hátrányos helyzetre vonatkozó információk szempontjából, új tartalmak 
beemelésére. A gyakorlóhelyül szolgáló, hátrányos helyzetű hallgatókkal kiemelten fog-
lalkozó köznevelési intézményekben dolgozó mentorokat speciális felkészítésben részesí-
tettük. Végül, kiemelkedő eredménynek tekinthető az országosan használható, a mester-
tanár videóportálban elhelyezett 6 új film elkészítése, módszertani segédletekkel történő 
ellátása.
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K/4 Modul 
A felsőoktatási pedagógusképzésben részt vevő köznevelési 

pedagógusok továbbképzéséhez kapcsolódó fejlesztése

Modulvezető: Sándor József

Az alprojekt legfontosabb feladatai: a jelenlegi pedagógus-továbbképzési kínálat összevetése a 
NAT 2012 célkitűzéseivel, hiányterületek kimutatása; szaktárgyi megújító képzések kidolgozá-
sa a hiányterületekre vonatkozóan, öt pedagógus-továbbképzés kipróbálása; külföldi tapasz-
talatszerzés, jó gyakorlatok megismerése; elektronikus szakmódszertani folyóirat létrehozása.

Szaktárgyi ismeretmegújítás – új típusú képzések 
2014 tavaszán megtörtént a jelenlegi pedagógusképzési és -továbbképzési anyagok dokumen-
tumelemzése, valamint a hiányterületek kimutatása. A 2012-ben megújult Nemzeti Alaptan-
terv fejlesztési követelményeinek gyakorlati megvalósítására való felkészültségről és az egyes 
területekhez kapcsolódó továbbképzési igényekről 300 pedagógust kérdeztünk meg kérdőíves 
felmérés formájában. Ennek eredményeként kiderült, hogy hiányterületek mutatkoznak töb-
bek között az IKT tanórai alkalmazása, a kooperatív tanulásszervezési eljárások, az óvodai és a 
tanítói tevékenységet segítő képzések terén. 

A pályán dolgozó pedagógusok továbbképzéssel kapcsolatos igényeinek feltárása és meg-
ismerése után szükségessé vált, hogy az elképzeléseket harmonizáljuk a felsőoktatási szak-
emberek koncepcióival. Ennek egyik lépése volt egy szakmai fórum megszervezése, melyen 
– felsőoktatási és köznevelési szakemberek bevonásával – a jelenlegi pedagógusképzési és pe-
dagógus-továbbképzési programok és a NAT 2012 koherenciáját, illetve a pályán lévő kollégák 
igényeiről szóló tanulmány következtetéseit tárgyalták meg a résztvevők.

A kutatások, igényfelmérések eredményeit feldolgozó közös szakmai fórum ajánlásainak 
megfelelő pedagógus-továbbképzési programok fejlesztésének előkészítése érdekében egy kö-
zös képzést tartottunk a programokat és módszertani segédleteket kidolgozó team tagjainak. 
A teamekben egy szaktanszéki és egy gyakorlóiskolai kolléga dolgozott együtt. A képzésen 
előtérbe került a pedagógus-továbbképzési programok akkreditációja, az akkreditációs eljárás 
lépései, az akkreditációs űrlap kitöltéséhez kapcsolódó gyakorlati tanácsok megbeszélése, vala-
mint a kidolgozandó programok kereteinek véglegesítése.

A kutatást és az igényfelmérést követő szakmai fórumon és képzők képzésén megfogalma-
zott hiányterületekre koncentrálva, a kidolgozott elveknek megfelelően kezdődött meg a peda-
gógus-továbbképzési programok fejlesztése szaktanszéki és gyakorlóiskolai kollégák együtt-
működésében. Kidolgoztunk harmincegy 30 órás továbbképzési programot és a hozzájuk 
kapcsolódó módszertani segédletet. A programok akkreditációját követően olyan moduláris 
képzésekkel bővül az intézmény kínálata, mely valódi válaszokat ad, fejlődési lehetőséget biz-
tosít a pályát most kezdő és a több éve a szakmában tevékenykedő pedagógusok számára egy-
aránt. Főként a pedagógiai-pszichológiai tárgyakhoz kapcsolódó, a hatékony tanulásszervezést 
elősegítő, valamint a különböző osztálytermi konfliktusok megoldására specializálódott isme-
retek bővítésére került sor.  A kidolgozandó pedagógus-továbbképzések listáját igyekeztünk 
úgy összeállítani, hogy teljes egészében megújító programokat hozzunk létre. Olyan gyakorla-
tias képzéseket kínáltunk, amelyek a tanítók és a tanárok számára nem csak elméleti, hanem 
gyakorlati haszonnal is járnak, és a mindennapi munkájukat hatékonyan segítik majd. Kiemelt 
cél volt a képzéskidolgozók számára annak figyelembevétele, hogy ezek az új programok segít-
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sék a pedagógusok kompetenciáinak fejlődését is, hiszen a pedagógus-előmeneteli rendszer fo-
lyamatában ennek kiemelkedő szerepe van. A következő új típusú pedagógus-továbbképzések 
kidolgozására került sor:

 ■ A geoszférák környezeti problémái
 ■ Etnobotanikai és Pannontáji értékek
 ■ Módszertani válaszok a matematikatanítás legújabb kihívásaira
 ■ Korszerű módszerek a fenntarthatóság, környezettudatosság fejlesztésében
 ■ A környezeti nevelés elmélete, korszerű módszerei, stratégiái, gyakorlata és a biomimikri 

mint innovációs lehetőség a fenntarthatósági szempontú oktatásban
 ■ Modern technológiák alkalmazása az angol nyelv oktatásában
 ■ Korszerű szervezési eljárások és újszerű módszerek a német nyelv tanításában
 ■ Az IKT - eszközök alkalmazása a magyar irodalom- és nyelvtanórákon
 ■ A történelemtanítás új szakmai és módszertani ismeretei
 ■ Az önformálás filozófiai gyakorlatai mint az erkölcsi nevelés egyik módszere
 ■ A pedagógiai értékelés perspektívái - a fejlesztő értékelés lehetőségei
 ■ A hatékony önálló tanulás pedagógiai támogatása
 ■ Sajátos nevelési igényű tanulók mentálhigiénés problémái
 ■ Hatékony önálló tanulás (önszabályozó tanulás pszichológiája)
 ■ Pályaismereti és önismereti tartalmak online felületei és ezek funkciói az iskolai pályao-

rientációs tevékenységben
 ■ Szociális képességfejlesztés (szociális csoportmunka lehetőségei az iskolában)
 ■ Nemzeti öntudat, nemzeti identitás
 ■ Komplex művészeti nevelés
 ■ Módszertani megújulás az ének-zenei nevelésben
 ■ A médiaműveltség fejlesztése a középiskolában
 ■ Korszerű információforrások a könyvtár-pedagógiában
 ■ Mozgás-szervrendszeri és belgyógyászati elváltozások prevenciója és mozgásterápiája az 

általános iskolában
 ■ Közgazdásztanárok új feladatai a tudásgazdaságban
 ■ Problémamegoldó gondolkodás fejlesztése az algoritmizáló képesség fejlesztése révén 

elsősorban a számítógépes mérés, irányítás és a robotika eszközeinek fölhasználásával
 ■ Rendezvényszervezés különböző korosztályoknak a köznevelési intézményekben
 ■ Mérések (nemzetközi, hazai, kompetenciamérés)
 ■ Komplex művészeti nevelés 6-10 éves korosztályban. Komplex művészeti projektek 

tervezése a különféle művészetek mozaikszerű összeszervezésével
 ■ A heti 5 órás testnevelésben megjelenő új tartalmak, lehetőségek az 1-4. osztályban
 ■ Inkluzív nevelés az óvodában − a befogadó pedagógus
 ■ Fejlesztési lehetőségek az óvodai mozgásos tevékenységekben
 ■ Néptáncon alapuló komplex képességfejlesztő program

A kidolgozott 31 pedagógus-továbbképzési program közül ötöt pilotképzés során megva-
lósítottunk. A pilotképzés kínálatát úgy állítottuk össze, hogy az lefedje az egyes karok tevé-
kenységét. Alsó tagozatos – mindennapos testnevelés, természettudományos, bölcsész, peda-
gógiai-pszichológiai tartalmú és a néptáncon alapuló −, komplex képességfejlesztő programot 
próbáltuk ki, mindezeket pedig egy általános (NAT 2012 és kerettantervek) előadás megtartásá-
val vezettük be. A pedagógus kollégák nagy érdeklődése és a képzések végén kapott visszajelzé-
sek alapján elmondható, hogy az új típusú pedagógus-továbbképzések pilotjai sikeresek voltak.
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K/5 Modul 
Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító 

szervezeti integrációk megvalósítása

Modulvezető: Dr. Hauser Zoltán

Az 5. modul az Eszterházy Károly Főiskola új karán, a sárospataki Comenius Karon valósult 
meg. Alapvető célja a kar integrálása volt az EKF rendszerébe. Ezzel egyidejűleg sor került 
a kar egész képzési rendszerének felülvizsgálatára, új tantárgyak, kurzusok kidolgozására. A 
fejlesztő munka eredményeként, a programfejlesztés mellett számos az óvó- és tanítóképzés 
korszerűsítését célzó kutatásra is sor került, amelyek következtében számos kézikönyv és egy 
publikáció jelent meg.

Az egri és a pataki kollégák együttműködése nem tekinthető egyirányúnak. Kölcsönös 
mentorálás segítette elő a pataki képzés korszerűsítését és az egri óvó- és tanítóképzés beindí-
tását, a képzők felkészítését.

A számos részfeladat közül jelentősebbnek az alábbiak tekinthetők:
1. A csecsemő és kisgyermeknevelő valamint az óvópedagógus képzés integrációja
2. Inkluzív nevelés
3. A roma kultúra műveltségterület kidolgozása − Tolerancia szakkollégium elindítása
4. Információs műveltség és médiabefogadás
5. Az óvópedagógus tevékenység IKT elemeinek kidolgozása
6. A tanító tevékenység IKT elemeinek kidolgozása
7. Pedagógusképzés teljes vertikumát biztosító szervezeti integrációk megvalósítása
8. Bábjátékos alapismeretek óvodapedagógusoknak és tanítóknak – tantárgyleírások
9. A lovassport fejlesztő hatásai kisgyermekkorban
10. A helyi kulturális örökség szerepe a pedagógiai munkában

További feladatok

1. A hátrányos helyzetű hallgatókkal, illetve a heterogén csoportokkal való speciális kom-
petenciák kialakításának módszereit feltétlenül tovább kellene fejleszteni, gyakorlati, 
iskolai terepen is meg kell honosítani.

2. A gyakorló pedagógusok kompetenciáinak kutatását, elemzését nagyobb mintán feltét-
lenül folytatni szükséges.

3. A pedagógusképzők kompetenciáinak tartalmi gazdagításával, képzéseik tartalmi ki-
dolgozásával, a pedagógusképzők minőségbiztosításával kapcsolatos feladatokat feltét-
lenül folytatni kell, a pedagógusképzők szélesebb körét kell bevonni ebbe a feladatba.

4. A mestertanár-videóportál filmjeit gyarapítani, a módszertani segédleteket alaposab-
ban kidolgozni, mindezeket szélesebb körben terjeszteni szükséges.

5. Az „Alkalmazható pedagógia” című folyóirat szerkesztői, szerzői csapatát bővíteni 
szükséges.
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Ádám Anetta

Fókuszban a hátrányos helyzet –  
a Támop 4.1.2-B tevékenységei és eredményei

Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézet

Kiindulópont: a miskolci tanárképzés sajátos helyzete

A jelen pályázati konstrukció adott alkalmat arra a miskolci pedagógusképzésnek, hogy az 
évek óta határozott irányba formálódó szakmai csapásvonalainkat elmélyítsük, a közoktatás-
sal olyan kapcsolatokat alakítsunk ki, melyekből a későbbiek során a képzés és kutatás több 
szinten is profitálhat úgy, hogy a tanárképzés és a régió közoktatásának innovációs törekvéseit 
egyaránt segítse.

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete két pillérrel kapcsolódott a 4.1.2.-B pályázati 
konstrukcióhoz. Konzorciumi partnerei voltunk az egri Eszterházy Károly Főiskolának, és a 
TÁMOP 4.1.2.B.2.-13/1 számú pályázatból 86.664.790 Ft állt a rendelkezésünkre a szakmai 
megvalósításra. Ezen kívül intézményünk főpályázó is volt, a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0001 
azonosítójú pályázattal 23.248.500 Ft támogatást kaptunk. Az elnyert támogatást arra fordítot-
tuk, hogy a tanárképzésünk minél inkább megfeleljen azoknak a kihívásoknak, ami a hátrá-
nyos helyzetű gyerekek oktatásával jár. Magyarországon a cigány gyerekek oktatása mutatkozik 
az egyik legerősebb kihívásnak az oktatás világában. Az elmúlt pár évtized kutatása nyomán 
egyre többet tudunk a cigányság foglalkoztatottságáról, képzettségéről, társadalmi helyzeté-
ről. Azt is érzékeljük, hogy az elmúlt időszak cigányságot érintő társadalmi folyamatainak 
eredményei leginkább az oktatásban csapódtak le. A cigány tanulók aránya a közoktatásban 
az ismert társadalmi és demográfiai folyamatok nyomán növekvő tendenciát mutat. Minden 
oktatásirányítási törekvés dacára folyamatosan nő a szegregált oktatási intézmények száma. 
Az ezzel kapcsolatos társadalmi és pedagógiai problémák nyilvánvalóak. Cél a leszakadó cso-
portok társadalmi integrációja, ennek megvalósulásában pedig kulcskérdés az iskola, benne a 
pedagógusok munkája. Ma Magyarországon bizonyos régiók fokozottabban érintettek ebben 
a problémában. Amennyiben az érintett régiók tanárképzése hiteles kíván maradni, a témához 
kapcsolódnia kell.

Regionális beágyazottság

Az észak-magyarországi régió az ország egyik legelmaradottabb régiója. A lakosság társadalmi 
összetétele rendkívül heterogén, nagyon magas a rossz szociális helyzetben élők száma, különö-
sen a cigány lakosság körében. A társadalmi összetétel, a foglalkoztatási adatok és a közoktatás 
tendenciái egyaránt arra utalnak, hogy oktatásfejlesztések, pedagógiai innovációk szüksége-
sek a társadalmi feszültségek oldásához. A rendkívüli mértékű elmaradottság csökkentésének 
egyik legfontosabb területe ugyanis a humán erőforrások, így a közoktatási rendszer fejlesztése.

Egy adott régió sajátosságai, társadalmi háttere és közoktatási rendszere hat a térség felső-
oktatására, illetve az adott felsőoktatási intézménynek hatása lehet adott esetben a térségben 
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lezajló innovációs folyamatokra, hiszen az adott felsőoktatási intézmény nem légüres térben 
működik, körülveszi egy meghatározott, sajátos gazdasági s társadalmi tér.

Hallgatói bázis regionális meghatározottsága

Évek óta monitorozzuk az egyetem, és különösen a bölcsészettudományi kar beiskolázási sajá-
tosságait. Egyértelműen megállapítható, hogy a tanár szakos hallgatóink jellemzően a régióból 
érkeznek és itt is helyezkednek el. Az ő felkészítésük a hátrányos helyzetű diákokkal való mun-
kára elmaradhatatlan részét képzi a képzésnek. Évek óta a miskolci tanárképzés horizontális 
céljai közt szerepel a társadalmi érzékenységre, hh-s tanulókra, kulturális különbségekre való 
felkészítés. Jelenleg a képzés valamennyi tantárgyi tartalma és célrendszere fókuszál erre a kér-
désre.

A bölcsészettudományi kar, a tanárképzés  
mint a társadalmi mobilizáció eszköze

A tanárképzés ebben a régióban a mobilizáció fontos eszközévé vált, azért, mert az itt élő, tehet-
séges, de adott esetben hátrányos helyzetű fiatalok a társadalmi mobilizáció egy tradicionális 
útvonalaként továbbtanulásként a tanárképzést választják. 

A mobilizáció eszköze abból a szempontból is, hogy a kar különféle szakjai, képzései segítik 
a hátrányos helyzet, annak társadalmi kontextusának tudományos vizsgálatát, valamint kez-
deményez és bekapcsolódik az ezen a területeken zajló fejlesztésekbe, innovációkba. A BTK 
stratégiai célja, a társadalmilag hátrányos helyzetű rétegek, különféle szempontból segítségre 
szorulók és/vagy kisebbségi helyzetben lévő csoportok (etnikai csoportok, migránsok, hátrá-
nyos helyzetű családok, idősek, fogyatékkal élők, nők stb.) társadalmi befogadásának segítése, 
az esélyegyenlőség és anti-diszkriminációs szemléletmód figyelembe vételével. 

A hh-fókuszú pedagógusképzés legfontosabb sajátosságai

A képzés tartalmát és céljait úgy alakítottuk, hogy a hátrányos helyzetű gyerekekkel való mun-
kára hatékonyabban készülhessenek fel a tanárjelöltek. Valamennyi tantárgy céljai és tartalmai 
között évek óta megjelenik ez a tematika. Törekszünk arra, hogy a felkészítés során, megfelelő, 
és a gyakorlatban felhasználható elméleti ismeretekkel találkozzanak hallgatóink.

A pedagógusképzés fontos kérdése az is, hogy milyen szerepet játszik az elméletben tanul-
tak gyakorlatban történő alkalmazása, a gyakorlati tevékenység elemzése, vagyis a reflexió. 
Jelenleg a tanárképzésre a reflektivitás kevésbé jellemző, nem enged kellő felfedezést a hallga-
tóknak, készen, gyakorlóiskolákban ajánlja fel a tanítási tapasztalatok félig-meddig színvonalas 
megszerzését. További probléma, hogy a szaktudományok elsajátítása mellett – amely csekély 
mértékben készíti fel a tanárjelölteket a tanításra – a gyakorlat-orientált képzéshez sincsenek 
meg a feltételek, nincs elég képzett mentortanár és nincs elég magas szintű oktatást végző gya-
korlóhelyül szolgáló iskola sem. 

A tanárképzés saját tartalmi és módszertani átalakulását akkor abszolválja sikeresen, ha 
képes kialakítani külső társadalmi kapcsolódási pontokat. Ezek elsősorban azt a célt szolgálják, 
hogy a képzőhely a tanárjelölt számára fel tudjon kínálni olyan terepet, ahol gyakorolhat. Ettől 
tágabb dimenzióban az adott régióba ágyazott tanárképzés az, ami képes lehet arra, hogy a hát-
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rányos helyzetű gyerekek oktatását segítse, hiszen a probléma összetett, a helyi sajátosságokhoz 
a legmesszebbmenőkig illeszkedő megoldásokat igényel, a helyi aktorok, szereplők széleskörű 
bevonásával. A pedagógusképzés az így kialakított hálózaton keresztül lesz képes hatékony 
folyamatokat beindítani. Ez a modell érhető tetten a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézeté-
nek Hátrány és Iskola Szakmai Műhely (HISZEM) programjában, ahol közoktatási innovációs 
folyamatokat indít be vagy segít egy alapvetően tanárképzéssel és kutatással foglakozó egyete-
mi szervezet.  Élénk és aktív szakmai kapcsolati hálót alakítottunk ki a térség hh-s iskoláival. 
Évek óta működünk együtt kutatás-fejlesztés és az iskolai innovációk segítése terén, illetve ez 
a hálózat adja a képzés gyakorlati bázisát is. Hallgatóink ezekben az iskolákban gyakorolnak, 
amelyek mindegyikére jellemző, hogy túlnyomórészt hátrányos helyzetű diákokat oktatnak. 

Célunk, hogy a majdani tanárok a tanulók igényeihez igazodjanak a tanítás során, mely cél 
megköveteli, hogy a felsőfokú oktatási intézményből olyan pedagógusok kerüljenek ki, akik 
értenek a heterogén tanulói csoport kezeléséhez, ilyen irányú kompetenciával rendelkeznek. A 
felkészítésben nagy hangsúlyt kell kapnia a hospitálásnak, óramegbeszélésnek, projekteknek és 
a tanítási gyakorlatnak, amely utóbbi a bevezető, tájékozódó, valamint az általános pedagógiai 
és szaktárgyi gyakorlatokat egyaránt jelenti. Éppen ezért aktívan megragadjuk a lehetőségeket 
arra, hogy hallgatóink részt vegyenek ezen iskolák oktató-nevelőmunkájában már a képzés 
korai szakaszában is, az ott tanító tanárokat pedig bevonni törekszünk az intézet oktató és 
fejlesztőmunkájába.

A megvalósítás legfontosabb szakmai eredményei:

Intenzív és aktív képzési kínálat- és tartalomfejlesztés: pedagógusképző és -továbbképző prog-
ramok fejlesztése és kipróbálása

Interkulturális nevelési szaktanácsadó szakirányú továbbképzési programot a korábbi évek-
ben a kollégáink kidolgozták, lezajlott a képzés akkreditációs folyamata. A képzés első kipró-
bálására adott lehetőséget a pályázati támogatás, mely során a beiratkozottak minimális lemor-
zsolódás mellett sikeresen teljesítették a képzés követelményeit, kaptak interkulturális nevelési 
szaktanácsadói diplomát. A képzés a régió szakemberhiányát hivatott orvosolni. A képzés so-
rán a hallgatók megismerik és megértik a különböző kultúrák értékvilágának fő sajátosságait, 
az iskolarendszerek társadalmi szerepét, a szociokulturális-ökonómiai háttér, a családi viszo-
nyok és a társadalmi sikeresség összefüggéseit, a hazai kisebbségeket, és a rájuk vonatkozó do-
kumentumokat, és értik a sztereotípiák, előítéletek működését és olyan módszereket, amelyek 
elősegítik az előítéletek csökkentését. A megszerzett oklevél birtokában a képzésből kikerülő 
szakemberek elmélyült interkulturális pszichológiai és pedagógiai tudásuk és kompetenciájuk 
révén tudatosan kezelik a plurális társadalomban, de különösen az iskolában megjelenő érté-
kek sokféleségét. Képesek lesznek munkájukban olyan helyzetek teremtésére, amelyek ezeknek 
az értékeknek az elfogadását segítik, miközben a szükségszerűen fellépő konfliktusokat is ered-
ményesen kezelik.

Az Együtthaladó – korlátozott nyelvi kódú gyermekek számára fejlesztett tankönyvcsalád 
− alkalmazását elősegítő 30 órás pedagógus-továbbképzési program kidolgozása, akkreditá-
lása és pilot jellegű kipróbálása szintén a pályázat keretei között valósult meg. A BTK Magyar 
Nyelv és Irodalom Intézetének oktató által kifejlesztett, több díjat, elismerést begyűjtő tan-
könyvcsaládhoz készült el a tanár-továbbképzési csomag. Az Együtthaladó program eredeti 
célja a magyar közoktatásban tanuló migráns gyermekek magyar nyelvi készségeinek fejlesz-
tése annak érdekében, hogy integráltan oktathatóvá, az iskolai tananyagban osztálytársaikkal 
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„együtthaladó”-vá váljanak. A program rövid távú célja csökkenteni az iskolai alulteljesítést és 
a lemorzsolódás esélyét, hosszú távon elősegíteni a középfokú oktatásba való bejutás lehetősé-
gét. A program célja továbbá a migráns gyermekeket tanító pedagógusok szakmai munkájának 
segítése. A program az integráció azon problémájára reagál, miszerint a gyermekek az életko-
ruknak megfelelő közoktatási egységbe, osztályokba kerülnek, tekintet nélkül a magyar nyelvi 
ismereteikre. Így az általános iskola felső tagozatán a gyermekeknek egyszerre kell leküzdeniük 
nyelvi hátrányukat és szaktantárgyi ismereteik hiányát, amihez nem áll rendelkezésre sem a 
gyermekek, sem az őket tanító pedagógusok számára segédanyag. A tankönyvcsomagok ki-
próbálása során vették észre a kipróbáló pedagógusok és a tankönyvcsalád fejlesztői, hogy az 
eszköz kiválóan alkalmas a korlátozott nyelvi kóddal rendelkező, hátrányos helyzetű tanulók 
oktatására is. Eredményesnek mutatkoztak a kipróbálások ezekben az iskolákban is.

Iskolai közösségi szolgálat témakörben új, 30 órás pedagógus-továbbképző programot akk-
reditáltunk és próbáltunk ki. Az intézet évekkel ezelőtt alapító tagja volt a Csatárlánc nevű 
önkéntes szervezetnek, amelynek keretein belül hallgatóink segítő szerepben is kipróbálhatják 
magukat már évek óta. Így képzésünket nem érte felkészületlenül a most bevezetésre kerülő 
közösségi pedagógiai gyakorlat sem. A gyakorlati helyek között találhatóak a HISZEM part-
nerintézményei is. Fontos számunkra, hogy az őket fogadó pedagógusok is megfelelő felké-
szültséggel rendelkezzenek. A továbbképzés célja, hogy a résztvevők jártasságot szerezzenek az 
iskolai közösségi szolgálat és az önkéntes segítségnyújtás elméletében és módszertanában. Az 
iskolai közösségi szolgálat és az önkéntes tevékenységek terén hatékony szervező- és koordiná-
ló-készségre tegyenek szert. A résztvevők képesek legyenek az iskolai közösségi szolgálat és az 
önkéntes segítségnyújtás hátterét képző kapcsolati hálózat megszervezésére és működtetésére; 
a közösségi szolgálatra és az önkéntes segítségnyújtásra való szakszerű felkészítésre; a folyamat 
praktikus és hatékony nyomon követésére; a diákokkal együtt a tapasztalatok reflektív, peda-
gógiai feldolgozására. 

Történelmi műveltséggel az előítélet-csökkentés érdekében témakörben 30 órás pedagó-
gus-továbbképző programot dogoztunk ki, akkreditáltunk és ki is próbáltunk. Napjainkban 
és régiónkban sajnálatos módon erősödött az előítéletes gondolkodás, nemcsak a felnőtt tár-
sadalom, hanem a diákság körében is. Ez összefügg azokkal a kedvezőtlen gazdasági-szociális 
viszonyokkal, amelyeket a piacgazdaság hozott magával, különös tekintettel az északkelet-ma-
gyarországi régióra, ahol az országos átlagnál lényegesen nagyobb a munkanélküliség és nő-
nek a társadalmi feszültségek. Az előítéletes gondolkodás (főként antiszemitizmus, rasszizmus) 
leginkább az oktatás eszközeivel csökkenthető, hiszen az iskolakötelezettség miatt mindenki 
valamilyen mértékig részesül benne. A történelem tantárgy mind az általános, mind a középis-
kolában kötelező, ráadásul érettségi tantárgy, ezért lehetséges módszer a történelmi műveltség 
felhasználása az előítéletek csökkentésére. A képzés célja a tudáshiányból, félinformációk téves 
interpretációjából fakadó előítéletes gondolkodás csökkentése. A képzés bizonyos kulcskérdé-
sekben, gyakran előforduló történelmi dilemmákban járja körül az előítéletek legjellemzőbb 
formáit: a képzés tévedések, tudatos ferdítések, szociálpszichológiai jelenségek nyomán előálló 
konkrét történelmi témákat tárgyal. Mivel a továbbképzés közoktatásban dolgozó pedagógu-
sok számára hirdetjük, úgy gondoljuk, hogy számukra nyújtunk olyan eszközöket, amelyekkel 
a történelem órát az ismeretátadáson túl, az előítéletek csökkentésére is fel tudják használni.

60 órás német gazdasági szaknyelvi pedagógus-továbbképző programot dolgoztunk ki, akk-
reditáltunk és próbáltunk ki.

Modernizáltuk a ME BTK Tanárképző Intézetének közoktatási vezető képzését. A képzés 
célrendszerében és tartalmi elemeiben egyaránt érvényesítettük a hh-fókuszt. 
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A pályázat keretein belül a már meglévő és az ebben a konstrukcióban létrehozott képzé-
sekhez kapcsolódó gazdag tárháza készült el az elektronikus és hagyományos, papír alapú tan-
könyveknek és tananyagoknak.

Társadalmi felelősségvállalás

Közösségi szolgálati tanulás (Service Learning) a felsőoktatásban. A Miskolci Egyetem Tanár-
képző Intézete egy országosan egyedülálló, más felsőoktatási intézmények számára is adaptál-
ható modellt dolgozott ki és vezetett be az ún. service learning (közösségi szolgálati tanulási) 
típusú tevékenységek szervezett keretek között való végzésére. A közösségi szolgálati tanulás 
folyamatát úgy tervezzük, hogy az „egyformán hozzon hasznot a szolgálatot tevő és a szolgálat-
ban részesülő fél számára, illetve hogy biztosítsa az egyenlő fókuszálást a végzett szolgálatra és 
a végbemenő tanulási folyamatra” (Furco, 1996). 

Felsőoktatási Service Learning modellünk két összetevőből áll: 
1.  a 30 órás TIF (azaz Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás) program önkéntes ala-

pon végezhető, és nyitott az egyetem bármely karán tanuló hallgatók számára,
2.  a 30 órás Közösségi pedagógiai gyakorlat pedig az osztatlan tanárképzésben résztevők 

számára kötelező. 

Modellünk egy négyes célrendszerre épül, nevezetesen:
1.  hasznos segítségnyújtás, társadalmi felelősségvállalás
2.  a felelős értelmiségivé válás elősegítése (aktív részvétel, nyitottság, empátia, szociális ér-

zékenység, önkéntes motivációk erősítése)
3.  a pedagógusi pályára, mint segítő hivatásra való praktikus felkészülés
4.  az érettségi vizsga feltételeként előírt, 50 órás iskolai közösségi szolgálat szervezésére és 

megvalósítására való felkészülés

Terveink között szerepel egy modellértékű egyetemi Közösségi Szolgálati Központ (Service 
Learning Centre) létrehozása és működtetése. 

KIP (Komplex Instrukciós Program)  
adaptálása a pedagógusképzésbe 

Különleges kísérletet hajtottunk végre. Egy hatékonyan működő, társadalmi integrációs segítő 
közoktatási program, melyet a hejőkeresztúri iskola alkalmaz évek óta sikerrel (KIP) elemei 
már öt éve szerepelnek a képzési tartalmaink között. Valamennyi kimenő hallgatónk ismeri a 
KIP elméleti alapjait, alkalmazni tudja annak technikáját is. Azonban elkötelezetten hiszünk 
abban, hogy hallgatóink elsősorban nem abból tanulnak, amit tanítunk nekik, hanem abból, 
ahogy tanítjuk őket. A pedagógusképzés általunk alkalmazott módszertana évek óta követi 
a korszerű tanulásról alkotott felfogásunkat. A jelen pályázati konstrukció keretein belül a 
KIP módszertan felsőoktatásba történő adaptálása történt meg, mely szokatlan és különleges 
felsőoktatás-módszertani kísérletnek bizonyult. A Tanárképző Intézet munkatársai részére 
szervezett képzők képzését lebonyolítottuk, melynek célja a felsőfokú pedagógusképzésben 
oktató szakemberek megismertetése a speciális kooperatív csoportmunkán alapuló Komplex 
Instrukciós Programmal és annak átadására történő felkészítés. Majd ezt követően két féléven 
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át 5-5 tanárképzős kurzuson zajlott a KIP előírásai szerinti kipróbálás, szemináriumszervezés. 
A programelem következményeként a Tanárképző Intézet minden munkatársa képes a KIP 
szerinti tanóra-szervezésre. A módszertan szervesen beépült a képzés tartalmába és módszer-
tanába is. Az adaptációs folyamat finomítása jelenleg is zajlik. 

Az Útkereső program

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete a TÁMOP projekt keretében olyan programot indí-
tott 2014 tavaszán, amely egy-egy iskola pedagógiai fejlesztését támogatja tantestületi szinten. 
A pedagógiai kultúraváltás ma a közoktatás egyik legégetőbb problémája. Az oktatás tömegese-
désével és a jelentős társadalmi változásokkal ugyanis együtt jár, hogy a tradicionális pedagó-
giai kultúra eszköztárával nem feltétlenül lehet válaszokat találni a mindennapok kihívásaira. 
A kultúraváltás igénye tehát nagyon sok tanárban és sok iskolában megjelenik, maga a folyamat 
azonban számtalan nehézséggel jár. A legnagyobb problémát talán az jelenti, hogy a magyar 
oktatási rendszerben jelenleg dolgozó pedagógusok többnyire a hagyományosnak tekinthető 
tanárközpontú és ismeretalapú megközelítésmód szerint tanultak tanulóként, és ezt élték meg 
egyetemistaként is, így tanárként idegen számukra a tanulóközpontú, kompetencia alapú és 
tevékenységalapú megközelítésmód. A pedagógiai kultúraváltáshoz ráadásul szükség van a 
rutinelhagyás képességére, erős reflektivitásra és magabiztosságra. Ezek viszont mind olyan 
tulajdonságok és képességek, amelyekben a tanárokat többnyire erősíteni kell.

Ebben a nehéz folyamatban támogatta a kiválasztott iskolákat a projekt. A munka egy feltáró 
fázissal kezdődött, amelyben egyrészt az intézményvezetőket segítettük abban, hogy világo-
sabban meg tudják fogalmazni a céljaikat és a feladataikat, másrészt a tantestületet fejlesztettük 
olyan foglalkozásokkal, amelyek a tanárok reflektivitását erősítik, továbbá segítenek kialakíta-
ni egy nyitottabb, adaptívabb közeget, valamint egy olyan közös nyelvet, amely megalapozza a 
tanárok együttműködését és a pedagógiai kérdések megvitatását a tantestületen belül. A közös 
munka során a pedagógusok – természetesen szakmai segítséggel – elemezték a saját iskolájuk 
pedagógiai helyzetét, adatokat kerestek ahhoz, hogy milyen erősségeik és gyengeségeik vannak 
a különböző részterületeken (pl. kapcsolat a szülőkkel, az iskolai szervezet működése, előítéle-
tesség), és erre alapozva alakították ki a saját iskolafejlesztési stratégiájukat.

A feltárást a kísérletezés szakasza követte, amelyben a pedagógusok az akciókutatás esz-
köztárát segítségül hívva megpróbáltak bizonyos elemeket megváltoztatni az iskola életében, 
a szervezetük működésében, a pedagógiai folyamataikban, majd a változások hatásait ele-
meztük. 

A munka alapja az önfejlesztés. A projektben dolgozó szakértők csak abban segítik a részt-
vevőket, hogy megtalálják a megoldásokat a saját problémáikra, szükség szerint tréninggel, to-
vábbképzéssel. A cél a tantestület megerősítése, a tanárok tudatosságának, reflektivitásának és 
pedagógiai elkötelezettségének támogatása, az iskolán belüli együttműködés kereteinek és csa-
tornáinak kialakítása, kiaknázása azoknak a lehetőségeknek, melyekkel nyíltan vagy rejtetten 
rendelkeztek ezek a közösségek, illetve olyan útvonalak feltárása, melyek reális kiindulópontjai 
lehetnek egy szakmai megújulásnak.  

A fejlesztés során nem szervezetben, hanem munkaközösségben, iskolai kultúrában gon-
dolkodtunk. A sikeres fejlődés akkulturációként, kultúraválásként értelmezzük. Az is kiindu-
lópontunk volt, hogy az az iskola képes reagálni a feltételrendszer gyors változására, amelyik 
tanulószervezetté képes válni. Kiemelkedő szerepet kapott a közösségi tanulás. A lényeg nem 
az, hogy megoldást találjunk, hanem az, hogy megtaláljuk azt a megoldást, ami számukra az 
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adott helyzetben a legmegfelelőbb. Testreszabott megoldások akkor születnek, ha ezeket az ösz-
szes érintett együtt találja meg.

Éppen ezért a közös munka kissé szokatlan keretek között zajlott. A résztvevő pedagógu-
sokból gyakorlatközösségeket hoztunk létre. A gyakorlatközösségek jellemzői, hogy az ered-
ményes tanulásszervezés megvalósítása érdekében szerveződő közösségek, gyakorlati prob-
lémákra fókuszálnak, jellemző tevékenységük a tapasztalatcsere, sikerük azon múlik, hogy 
tagjai milyen problémát vesznek munkába és mennyire tudnak együttműködni. Amennyiben 
jól funkcionál a gyakorlatközösség, a csoport tényleges tudása nem pusztán az egyének tudásá-
nak összeadódásából jön létre, hanem megfigyelhető egy új, közös tudáshalmaz, ami az egyé-
nek személyes tapasztalatából és a közösség korábban megszerzett tudásának összeadódásából 
származik: egyfajta szinergia jön létre.

Az útkereső iskolák projektelemen belül egy különleges szakmai feladat is helyet kapott: 
a pedagógus vezetői coaching. Az útkeresés, mint fejlesztő, önfejlesztő folyamat felveti azt a 
kérdést, hogy miként tudunk a változó környezeti elvárásokhoz alkalmazkodni, hogyan küz-
dünk meg a közösségen belüli konfliktusokkal, és hogyan tudjuk a lehető legtöbbet kihoz-
ni önmagunkból és mindabból, ami körülvesz. Az útkeresés során – legyen szó a személyes 
életünkről, vagy egy iskolai szervezetről – érdemes figyelni az elakadásokra és ellenállásokra, 
és bizonyos helyzetekben professzionális segítséget igénybe venni. Ilyen professzionális támo-
gatást nyújthat a coaching pszichológia elmélete és gyakorlati háttere, amely modern szem-
életével, megoldás-orientált módszereivel hatékonyabbá teheti az iskolaigazgatók munkáját. A 
projekt folyamatában kiemelten fontosnak tartottuk az iskolaigazgatókkal való munkát; a ve-
zető attitűdje, hozzáállása, módszerei és stílusa nagymértékben meghatározzák a pedagógusok 
változásra való képességét. Jelen projekt keretében 2-3 hónapos intervallumokban tudtunk az 
igazgatókkal és helyetteseikkel dolgozni, ami 5-10 üléses fejlesztő folyamatokat jelentett. Igye-
keztünk a legtöbb esetben az iskolában tervezett fejlesztések előtt elkezdeni a szakmai munkát, 
de tapasztalataink alapján bármikor bekapcsolódhatunk és támogathatjuk a vezetői munkát. 
A pedagógus coaching egy viszonylag új irányzat a coaching szakmán belül, mivel a coaching 
elsődleges fókusza elsősorban az üzleti szférára „korlátozódik”. Ennek pusztán finanszírozási 
okai vannak, mivel a közszférában nincs mód és lehetőség vezetői fejlesztő módszereket fizet-
ni. A pedagógusok viszont nem tudják saját bérükből megfizetni ezt a szolgáltatást. Így kiváló 
lehetőségnek tartjuk, hogy az uniós projekteken belül helyt kaphatott a pedagógus coaching 
is, mivel szakmailag egy rendkívül sokrétű és kihívást jelentő szféráról van szó, amely egyre 
több elemében hasonlít az üzleti szférához. Ha ma, itt Magyarországon, a mi régiónkban tal-
pon akar maradni egy iskola, elengedhetetlen lenne a pedagógiai kultúraváltás. A pedagógiai 
kultúraváltás egyik lehetséges támogatása a coaching munkaforma, ami a projektünk során 
hatékonynak bizonyult.

Az innovációs kísérlet nyomán érzékelhetően történtek elmozdulások az érintett iskolák-
ban. Az adott intézményi pedagógiai kultúrára hatással tudtunk lenni, bizonyos folyamatok 
határozottan elindultak. A kísérlet eredménye, hogy bebizonyosodott, a hh-s iskolák nem 
kezelhetőek egységes masszaként. Differenciálódnak a gyermekkép, jövőkép, didaktikai fel-
készültség, tanulásra való hajlandóság és még sok egyéb dimenzió mentén, melyek megfelelő 
eszközrendszerrel jól beazonosíthatóak, feltárhatóak. A kísérlet eredménye, hogy egyértelmű-
en kirajzolódott négy világosan elkülöníthető típusa a hátrányos helyzetű gyerekeket oktató 
iskoláknak, ami alapján alapvetően négy féle intervenciós stratégiát érdemes kialakítani ezen 
iskolák megsegítése esetén. Ezek a tapasztalatok jól meg tuják alapozni egy ilyen típusú isko-
lákra vonatkozó általános stratégiai fejlesztés irányvonalait. 
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HH-s iskolai gyakorlat a képzés teljes vertikumában

Egy évek óta tartó törekvésünk megvalósítására adott alkalmat a pályázatnak az a lába, mely-
ben önállóan pályáztunk. Ma már kimondhatjuk, a képzés teljes vertikumára érvényesen, hogy 
a hallgatók valamennyi gyakorlatukat a bázisiskolai hálózatunkhoz kapcsolódó hh-s iskolák-
ban végzik. A KKK által szabályozott gyakorlatokon túl, a képzés korai szakaszába is iktattunk 
be iskolai gyakorlatot. Úgy tapasztalatuk, hogy meghatározó, fontos attitűdöket, viszonyulási 
módokat, tapasztalatokat szereznek itt a hallgatóink. 

Ezeken a gyakorlóhelyeken az iskola világával kapcsolatosan olyan élmények és tanulási 
folyamatok hatnak a hallgatók pedagógiai nézetrendszerére, melyek alapjaiban rendezik át 
a pedagógiai felfogását, hiszen itt önmaga láthatja a konzervatív, külső tekintélyre alapozó, 
tananyagközpontú pedagógia csődjét. Ugyanakkor találkozik azokkal a jellemzően tanulóköz-
pontú pedagógiai eljárásokkal is, melyek hatékonynak bizonyulnak ebben a közegben. A pá-
lyázat pénzügyi hátterével lehetőségünk nyílt arra, hogy végre megfizessük azokat a kollégákat, 
közoktatásban dolgozó pedagógusokat, akik évek óta szívességből partnereink, vállalják − a 
mindennapi munka mellett − a hallgatók mentorálását is. 

A közoktatási tapasztalatokat a hallgatók közvetlenül emelik be a képzésbe, de az aktív kap-
csolat eredménye olyan nem várt hozadék is, hogy a tanárképzés/továbbképzés folyamataiba, 
megvalósításába be tudunk csatornázni a partneriskolákból tanárokat, kollégákat, mely úgy 
tűnik, hatékonyan kiaknázható lehetőségekkel jár még a későbbiek során is. 

Összegzés és javaslatok

A jelen pályázati konstrukció a Miskolci Egyetem tanárképzése számára nagy lehetőségeket 
biztosított. Alkalmat adott arra, hogy a már kialakult szakmai csapásvonalainkat elmélyítsük, 
a közoktatással olyan kapcsolatokat alakítsunk ki, melyekből a képzés és kutatás több szinten is 
profitálhat a későbbiek során. A kialakult kapcsolatok, tevékenységek a képzőhely céljai mellett 
a régió közoktatásának innovációs folyamatait is szolgálták. 

Világosan kijelölte számunkra azokat a fejlesztési útvonalakat, amerre egy lehetséges folyta-
tás keretein belül továbbléphetünk:

 ■ A pedagógusképzésnek a társadalmi környezetére érzékenyen kell reagálnia, amennyi-
ben hiteles képzést kíván megvalósítani. Ennek érdekében minél több ponton kell a köz-
oktatás és egyéb társadalmi partnerek felé kapcsolatot építenie.

 ■ A meglévő fejlesztési programok szinergiájának megteremtése modellértékű módon, 
mikro léptékben (értve ezalatt a járási vagy települési szintű összefésülését, az ezekben 
részes innovatív pedagógusok hálózatba szervezését). Erősíteni a közoktatás és a munka-
piac közötti kapcsolatot is.

 ■ Kiaknázható lehetőségeket rejt a horizontális tanulást támogató megoldások terjesztése a 
továbbképzésben és az iskolai innovációkban egyaránt, mely technikák alapjait érdemes 
beemelni a képzésbe, terjeszteni a továbbképzésben és az egyetem által facilitált közokta-
tási innovációkban. 

 ■ Kulcsfontosságú a hálózati építkezést facilitáló eljárások kimunkálása, bevezetése, külö-
nösen a jó gyakorlatot folytató intézmények esetében, az ő belső innovációs folyamataikat 
elősegítendő.

 ■ A hálózati tanulás, horizontális tanulási alkalmak kiemelkedő jelentőséggel bírnak azon 
iskolák esetében is, akik még keresik a válaszokat, a megoldáshoz vezető útvonalat.
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 ■ Meg kell találni azokat a csatornákat, amelyeken keresztül egy régión belül a helyi jó gya-
korlatok terjeszthetőek, kommunikálhatóak.

 ■ A különféle típusú hh-s iskolákat különféle típusú módszertannal kell megkínálni egy 
iskolai innovációs folyamatban. A módszertani eljárások eszköztárának bővítését, a dif-
ferenciálás lehetőségeit mélyebben fel kell tárni, elemezni kell. 

 ■ A gyakorlatközösségek kialakításában rejlő lehetőségeket, működésük eredményeire vo-
natkozó további kutatásokat érdemes végezni. A facilitálás módszertanát, eszközrendsze-
rét tovább kell kutatni, bővíteni, beépíteni. 

 ■ A hátrányos helyzetű gyerekeket tanító iskolák mikroklímája, pedagógiai kultúrája spe-
ciális, és rendkívül differenciált képet mutat. Ezek feltárására és fejlesztésére alkalmas 
további eszközöket kell keresni.  

 ■ A társadalmi felelősségvállalás az értelmiségi képzés részévé kell, hogy váljon. Mivel 
hagyományai nincsenek a felsőoktatásban, érdemes felhasználni a rendelkezésre álló ta-
pasztalatokat és mintaértékű modellprogramot kidolgozni.

 ■ A társadalmi és demográfiai folyamatok ismeretében határozottan állíthatjuk, hogy a 
pedagógusképzés nem maradhat érintetlenül, a képzés tartalmaiban, célrendszerében, a 
gyakorlati helyek szervezésében, a tanárképzés külső kapcsolatainak alakításában erre a 
szempontra kiemelten figyelni kell.
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Font Márta

Pedagógusképzést segítő hálózatok 
továbbfejlesztése a Dél-Dunántúl régióban

PTE – KE konzorciuma 
TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0014 pályázat eredményei

A konzorcium

A Pécsi Tudományegyetem és a Kaposvári Egyetem a tanárképzés / pedagógusképzés területén 
első alkalommal 2009-ben hozott létre konzorciumot, és sikerrel vitte véghez a 2011 végén zá-
ródó „A kompetencia-alapú pedagógusképzés regionális, szervezeti, tartalmi és módszertani 
fejlesztése” című pályázatot. Így a jelen pályázat kiírásakor nem volt kérdés a további együtt-
működés. 

A jelen pályázat elnyeréséről 2013 decemberében értesültünk, a pályázat pedig 2014. február 
1-jén indult, és 2015. október 31-én zárult. A nyitó rendezvényt Pécsett tartottuk 2014. március 
11-én, a záró rendezvényt Kaposvár vállalta magára 2015. szeptember 24-én. A konzorcium 
493 405 276 Ft összegű támogatást nyert el.

A két pályázat összefüggéseit és az alábbi ábra mutatja:

Térségi Pedagógiai Központ
létrehozása

TK + DRPK + KLIK tankerületek +
egyéb iskolafenntartók + szakmai szolgáltatók + szakszolgálatok

együttműködése

Közismereti

PTE BTK
PTE FEEK
PTE MK
PTE TTK

Művészeti

PTE MK
KE MK

Szakmai

PTE ETK
(Tervezi)

PTE PMMIK

KE ÁTK

Tanár

PTE IGYK KE PK

Pedagógusképzés
PTE + KE

Tanító, óvó- és
gyógypedagógus,

csecsemő- és
kicsgyermeknevelő

Fenntartás és fejlesztés

DRPK létrehozása
PTE PKK + KE NT

TÁMOP-4.1.2.-
08/1/B-2009-0003

TÁMOP 4.1.2.
B. 2. 13/1

Jö
vő

Je
le

n
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Az együttműködésünk szerkezeti ábrája:

PTE
K1

PTE
K2

PTE
K4

PTE
K3

KE
K 1 KE

K 2

KE
K 3 KE

K 4

ELTE BME

Szekszárd OFI

PTE – KE
Konzorcium

PTE – KE
Konzorcium

A projektet irányító testület:
Szakmai vezető: Prof. Dr. Font Márta PTE
Projektmenedzser: Nagy Eszter PTE
Az alsó fokú pedagógusképzés koordinátora: Dr. Kurucz Rózsa PTE
Intézményi szakmai koordinátor: Szombathelyiné dr. Nyitrai Ágnes KE
Intézményi vezető koordinátor: Dr. Jelenszkyné dr. Fábián Ildikó PTE
Projektasszisztens: Horváthné Tóth Ildikó KE
Országos koordináció: OFI – Dr. Mrázik Julianna, ELTE – Prof. Dr. Bagi Dániel

A pályázat megvalósítását – a kiírásnak megfelelően – négy munkacsoport szervezte, ame-
lyek horizontálisan működtek együtt. A projektet irányító fórum munka- és értékelő megbe-
széléseire általában negyedévenként került sor, ennek pontos dátumai: 2014. február 17., június 
23., október 13., 2015. március 27., június 15. 
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A munkacsoportok irányítói:

Pécsi Tudományegyetem

K/1
munkacsoport vezető Dr. habil. Gerner Zsuzsanna − BTK dékánhelyettes
koordinátor Dr. habil. Erostyák János − TTK dékánhelyettes

K/2
munkacsoport vezető Prof. Dr. Kéri Katalin − BTK NTI intézetigazgató
koordinátor Dr. Varga Aranka − BTK NTI

K/3
munkacsoport vezető Lengvárszky Attila − oktatási igazgató
koordinátor Maul Borbála − vezető tanár, Babits Gimnázium

K/4
munkacsoport vezető Dr. Huszár Zsuzsanna − BTK NTI
koordinátor Dr. Mrázik Julianna − BTK NTI

Kaposvári Egyetem

K/1
munkacsoport vezető Dr. Podráczky Judit − PK dékán
szakmai asszisztens Szántóné Tóth Hajnalka

K/2
munkacsoport vezető Bencéné Dr. Fekete Andrea 
szakmai asszisztens Borné Péter Orsolya, Győrfi Veronika

K/3
munkacsoport vezető Dr. Fináncz Judit
szakmai asszisztens Geiger Lívia

K/4
munkacsoport vezető Szombathelyiné Dr. Nyitrai Ágnes
szakmai asszisztens Szántóné Tóth Hajnalka

A munkacsoportok legfontosabb eredményei

1.  A K/1 munkacsoportok feladata az intézményen belüli pedagógusképzés szervezeti feltétel-
rendszerének kialakítása, továbbfejlesztése, valamint Tanárképző Központok létrehozása volt.

PTE – K/1 

Tanárképző Központ létrehozása a PTE-n: A szervezeti átalakítás modelljeit a BTK és a TTK 
dékáni vezetése a projekt szakmai vezetőjével, az oktatási rektorhelyettessel, az oktatási igaz-
gatóval, a rektori hivatalvezetővel egyeztetve dolgozta ki. A PTE korábbi pedagógusképzési- és 
továbbképzés tapasztalatairól három tanulmány született a szervezeti átalakítás előzménye-
ként. 2014. november 12-én a Szenátusi döntött a PTE Tanárképző Központjának létrehozá-
sáról, és SZMSZ-ének elfogadásáról. A PTE TK 2015. január 1-jén kezdte meg működését. A 
Központ tevékenysége a pedagógus- és tanárképzés valamennyi képzési szintjén megvalósuló 
képzésre kiterjed, élén főigazgató áll, feladatait Tanácson keresztül látja el.

Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont létrehozása Szekszárdon: A PTE IGYK Pedagó-
gusképző Intézete létrehozta az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpontot, melyet szoros 
együttműködésben a PTE Tanárképző Központjával, és a köznevelés résztvevőivel kíván 
működtetni. Célja a PTE IGYK Pedagógusképző Intézetéhez tartozó alapképzési (BA) sza-
kok támogatása, az alapfokú pedagógusképzés tartalmi, szervezeti és tudományos feladatai-
nak összehangolása, az elméleti és gyakorlati képzés szervezése, és továbbképzések indítása.  
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Az Alsófokú Pedagógusképzési Alközpont működését segítő partnerkapcsolati háló kialakítá-
sa érdekében hat műhelyprogram és fórum valósult meg a projekt keretében 2015-ben.

Egyetemen belüli kapcsolatrendszer

PTE
Gyakorló

iskolák

Tanárképzést
folytató karok

OIG
Köznevelési

Iroda

Szenátus
Köznevelési

Biz.

DRPK

Kari
koordiná-

torok

PTE
Tanárképző

Központ (TK)

PTE BTK PI

Szakfelelősök
szakmódszertan

PTE BTK NI

A munkacsoport keretében 20 műhely alakult. Tanulmányok 19 ív terjedelemben íródtak.

Szakmódszertani műhelyek: A szakmódszertani műhelyek eredményeként olyan közösen fej-
lesztett kurzustervek, és az azokat leíró kurzuslapok jöttek létre, amelyek mind a tanári kompe-
tencia-modellek szempontjai, mind a pécsi pedagógusképzés horizontjainak megfelelők.

Tantárgy-pedagógiai műhelyek: A cél az volt, hogy egy-egy szaktárgyi területen olyan szol-
gáltatási elemeket azonosítsanak, vagy fejlesszenek ki a résztvevők, amelyek a köznevelésben 
dolgozó pedagógusok számára közvetlenül, a gyakorlatban felhasználható ismereteket, gya-
korlatokat, attitűdöket kínálnak. Az IGYK-n a tanító szak megújítását és a műveltségterületi 
képzést segítő NAT tartalmakhoz igazodó programelemek, segédanyagok kidolgozása valósult 
meg három műveltségterületen.

Felsőoktatás-pedagógiai műhelyek: A kurzuselemző műhelyek a tanári kompetenciamodell, 
valamint a pécsi pedagógusképzési horizontok alapján elemezték és fejlesztették tovább az osz-
tatlan tanárképzésben megvalósuló pedagógiai és pszichológiai kurzusokat. 

„Alma fája” program az IGYK-n: Az IGYK programjának célja pedagógus családok, peda-
gógus dinasztiák feltérképezése és a szerzők saját családjáról és dinasztiájáról készült esszék 
elkészítése volt. Az esszékből a munkacsoport egy tanulmánykötetet jelentet meg.
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Rendezvények:
 ■ „Anyanyelv és nemzeti identitás” – Szekszárd, 2014. november 24-25., az Identitás Fejlesz-

tő Csoport konferenciája
 ■ „Mit kíván a közoktatás? − Mit kínál a felsőoktatás?” – Pécs, 2015. április 1., pódiumbe-

szélgetés
 ■ „A tanárképzés aktuális kérdései és feladatai” – Pécs, 2015. május 11-12., országos konfe-

rencia
 ■ „Családok világa” – Szekszárd, 2015. szeptember 10.,  interaktív konferencia, az „Alma 

fája” program zárása
 ■ „Modellek és módszerek a kora gyermekkori nevelésben Európában” – Szekszárd, 2015.

szeptember 14., nemzetközi konferencia

KE – K1 

A munkacsoportban megvalósított tevékenységek:
2014 júniusában Pedagógusképző és Felnőttképzési Központ elnevezéssel hoztunk létre egy 

olyan szervezeti egységet, amely az egyetem valamennyi kara által gondozott pedagógusképzé-
seket és továbbképzéseket, szakképzéseket és felnőttképzéseket koordinálja. 2015. február 2-án 
egy összegyetemi szervezeti átalakítást követően megalakult a Hallgatói Ügyek Igazgatósága, 
mely az egyetem oktatásszervezési feladatainak koordinációjáért felelős szervezeti egység. A 
Pedagógusképző Központ ennek részét képezi, továbbra is koordinálja az egyetem valamennyi 
karán folyó pedagógusképzést, de a felnőttképzési rész ezzel együtt különvált. Az új struktú-
rában a Pedagógusképző Központ tevékenységét támogatja az ugyancsak létrejött Beiskolázási, 
Pályaorientációs és Karrierközpont.

Vállaltuk szakmai partnerekkel, piaci szereplőkkel, az állami fenntartás és ellenőrzés sze-
replőivel való együttműködés modelljeinek kidolgozását a pedagógusképzés és továbbképzés 
területén, a kapcsolatépítés és tapasztalatcsere felületeinek, csatornáinak kiépítését. Továbbá 
szerveztünk két fórumot a szakmai partnereknek, támogató szervezeteknek, a pedagóguskép-
zésben részt vevő partnereknek 2015. június 29-én.

Kapcsolódó képzések, továbbképzések, szakmai fórumok

A módszertani kultúra gazdagítását, elterjesztését és az érzékenyítést szolgáló szervezetfejlesz-
tési tréningeket szerveztünk a Kaposvári Egyetem oktatói és a gyakorló intézmények szakveze-
tői számára. A tréningek 2014. december 17-én és 2015. június 25-én valósultak meg.

Vállaltuk a továbbképzési programok ki- és átdolgozását, amelynek keretében a mentorkép-
zési programot és a továbbképzési programjainkat is átdolgoztuk a projektelemben. A tovább-
képzési programok ki és átdolgozását elvégeztük, a gyakorló intézményekből 15 pedagógust 
beiskoláztunk.

2.  A K/2 munkacsoport célja a hálózatos együttműködés megteremtése volt a pedagóguskép-
zést megvalósító intézményekkel– különböző szinteken, „Hálózati kooperáció” címmel 
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PTE – K/2

A munkacsoportot további részekre bontotta, és szervezőként szakmai elemfelelősöket bízott 
meg (Dr. Orsós Anna, Dr. Arató Ferenc), és szakmai asszisztensek (Trendl Fanni, Márhoffer 
Nikolett, Szücs – Rusznak Karolina) is segítették a szerteágazó szervezőmunkát. 

A szakmai együttműködések területén a felsőoktatást illetően a már meglévő kapcsolatokat 
erősítettük, illetve újabb együttműködéseket igyekeztünk kialakítani. Néhány érintett város, a 
teljesség igénye nélkül: Révkomárom, Kolozsvár, Párizs, Budapest, Debrecen, Miskolc, Szeged, 
Kaposvár, Szekszárd. A köznevelés területén a legfontosabb újítás a Dél-Dunántúli Regionális 
Pedagógusképzési Szolgáltató és Kutatóközpont működésének újragondolása, mely szervezet a 
tanárképzés megújítását célzó előző pályázat során került létrehozásra és szakmai munkájának 
folytatatása igazodik a tanárképzés legújabb kihívásaihoz.

Szakmai és tudományos nyilvánosság terei részelem kereteiben valósultak meg a Térségi fóru-
mok. A projekt során öt alkalommal volt lehetőség a köznevelésben dolgozó pedagógusok és a 
felsőoktatásban dolgozó egyetemi oktatók szakmai tapasztalatcseréjére több száz résztvevővel 
a tanárképzés fejlesztéséért. (2014. november 12. Pécs, december 9. Kaposvár, 2015. április 20. 
Pécs, május 26. Pécs, szeptember 14. Pécs)

Online nyilvánosság: elindult a Neveléstudományi Intézet Kompetens pedagógus elnevezésű 
honlapja (http://kompetenspedagogus.hu), amely a pécsi neveléstudományi műhely szakmai-tu-
dományos tevékenységeiről, publikációiról, rendezvényeiről tájékoztatja az érdeklődőket. A Pé-
csi Pedagógiai Oktatási Központ saját honlapján is közzé teszi a Kompetens pedagógus oldalon 
megjelent híreket, valamint egy fórumot indított, ahol a gyakorlati tanárképzéshez kapcsolódó 
gyakorló- és partneriskolai jó gyakorlatokat megoszthatják egymással a honlap látogatói.

Konferenciák: A Pécsi Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Neveléstudományi 
Intézete és az „Oktatás és Társadalom” Neveléstudományi Doktori Iskola hármas konferenciát 
rendezett 2015 májusában. Az intézethez és a doktori iskolához köthető hagyományos konfe-
renciák programját időben és műfajokban összehangolja, lehetőséget adva a transzdiszciplináris 
összefüggések artikulációjának erősítésére. A konferencia négy napján összesen 180 előadás 
hangzott el, és 400 érdeklődő látogatta meg az eseményt.

Kiadványok: A projekt során elindult az Autonómia és Felelősség című neveléstudományi fo-
lyóirat, illetve a Horizontok című tanulmánykötet-sorozat. A projekt során mindkét kiadvány 
több alkalommal jelent meg tudományos írásokkal– disszeminálva az elmúlt időszak tudomá-
nyos eredményeit.

Kutatás: A projekt részeként a tanárképzés nemzetközi példáinak tanulmányozása és az ered-
mények közös kötetbe szerkesztése zajlott. Az „Egyéni összefüggő szakmai gyakorlat” vizsgá-
latát valósították meg pécsi kutatók a 2014/2015-ös tanévben.

Képzések: négy (PAT, FAT) továbbképzés kidolgozása és akkreditációja zajlott le. A felnőttkép-
zésben a befogadó társadalmi attitűd és a cigánysággal kapcsolatos tudások növelése érdekében 
négy darab 30 órás képzés fejlesztése és akkreditációja történt meg. Várhatóan pedagógusok, 
szociálismunkások, egészségügyi szakemberek, rendvédelmi munkatársak, közigazgatásban és 
a gyermekvédelemben dolgozók fogják igénybe venni a képzéseket.

http://kompetenspedagogus.hu
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Kutatás-fejlesztés: Megtörtént a „Befogadó Egyetem” (Inclusive Excellence) koncepciójának 
kidolgozása. Az Inclusive Excellence egyetemi stratégiája olyan, külföldön már több helyen al-
kalmazott innovatív stratégia, amelynek követése egyrészt az egyetemi szolgáltatások színvona-
lának növekedéséhez vezet mindaz eredményesség és hatékonyság, mind a méltányosság szem-
pontjából. Vagyis nem egyszerűen a képzési programok oktatási minősége javul, hanem olyan 
csoportok számára is egyre vonzóbbá válik az egyetemi szolgáltatási rendszer, amelyek eddig 
csak spontán módon jelentek meg a képzésben (külföldi diákok, hátrányos helyzetű diákok stb.).

A „Hálózati kooperáció” (K2) projektelemei

A „Hálózati kooperáció” (K2) partnerei

Felsőoktatás

Szervezetfejlesztés
(DRPK megújítás)

Tartalmi fejlesztés
(Pilot megvalósítás)

ÉS

PTE és KE belül Intézményfenntartók

Intézmények

Szakmai és
szakszolgálatok

Köznevelés Központi fejlesztő

Dél-Dunántúli régióban

Régiók között

Határokon átnyúló

Szakmai vezetők:

Ambrusné dr. Kéri Katalin tanszékvezető PTE BTK NTI
Bencéné Dr. Fekete Andrea Anikó dékánhelyettes KE PK

OFI

ELTE

BME

Köznevelési
partneri hálózat

mozgósításaFejlesztések
gyűjtése

és hozzáférés
biztosítása

Továbbképzések
fejlesztése

Nemzetközi
tanárképzési

modellek
gyűjtése

Akciókutatás
a PILOT-hoz

Disszemináció
köznevelési
fórumokon

Disszemináció
tudományos
keretekben

Regionális
tanárképzési

kapcsolat

Interregionális
tanárképzési

kapcsolat építés
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KE – K2 
Tevékenység háló:

K1
munkacsoport

Kaposvár

Tanárképző
Központ

Pécs

Pedagógus-
képző Központ

Kaposvár

Babes-Bolyai
Tudomány-

egyetem

Sapientia Erdélyi
Magyar Tudomány-

egyetem NYME
Benedek Elek

Pedagógiai Kar
Újvidéki Egyetem
Magyar Tannyelvű

Tanárképző Kar

K3
munkacsoport

Kaposvár

K4
munkacsoport

Kaposvár
POK

Kaposvár
Pécs

KLIK
Kaposvár

Pécs

Romológia
Tanszék

Oktatás és
Társadalom

Doktori Iskola

K2
munkacsoport

Kaposvár

K2
munkacsoport

Pécs

PTE Ilyés Gyula Kar
Szekszárd

DRPK

Megvalósult programjainkból:
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3.  K/3 munkacsoport a különböző oktatási szintek és színterek közötti együttműködés lehető-
ségeinek kialakításával foglalkozott. A munkacsoporton belül az egyes témák kidolgozására 
tizenhat ún. „mikrocsoport” jött létre.

K/3 A köznevelési és felsőoktatási intézmények  
együttműködésének bővítése, összehangolása

Partner-
intézmények

rendszere

Kompetencia
mérése

Köznevelési
igények

becsatornázása
a felsőoktatásba

Képzők
képzése

• Partneriskolai hálózat kritériumai
• Bővítése
• Adatbázis készítése
• Mentortanárság kritériumai

• Mentorképzési programok
• Módszertani kísérlet (Árkádia)
• Továbbképzési programok 
  kidolgozása
• Mérési eszközök fejlesztése

• Törvényi megfelelés
• Pedagógus kompetenciák
• Pedagógus életpálya
• Mentorálás módszertana

• Fókuszcsoportos kutatás
• Tréningek (meditációs, 
  kommunikációs, 
  konfliktuskezelés, 
  interkulturalitás fejlesztő)
• Kórházpedagógia műhely
• Standardok kidolgozása

PTE – K/3 

Együttműködési területeink, színtereink, partnereink 

Horizontálisan Vertikálisan

modulvezetők, koordinátorok –
szakmai anyagok véleményezése, egyeztetések,
műhelyek, konferenciák

a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók
– kompetenciamérés
a pedagógusképzésben részt vevő hallgatók
– kompetenciamérés

PTE szervezeti egységei:
Tanárképző Központ
Marketing Osztály
Oktatási Igazgatóság
BTK Tanulmányi Osztály
Jogi Igazgatóság

tanítási gyakorlaton részt vevő hallgatók –
módszertani fejlesztések (Árkádia)

Pedagógiai Intézet, POK (műhelyek, 
konferenciák, szakmai anyagok véleményezése)

végzett hallgatók: PTE, KE kérdőíves kutatás
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Horizontálisan Vertikálisan

Megyei Fejlesztési és Képzési Bizottságok
képviselői – igényfelmérési projekt

végzett hallgatók – kezdő pedagógusok:
gyakornoki mentortanár továbbképzések

KLIK – operatív munkacsoportban, képzéseken
való részvétel

a köznevelésben és felsőoktatásban dolgozó
pedagógusok – mikrocsoportokban
folyó munka

OH – képzésen való részvétel tudományos munkatársak – kutatói szemlélet
– 7 szokás kutatás

Az együttműködés munkaformái

workshopok

konferenciák

szakmai
találkozóktréningek

kontakt és
távoktatás

A munkacsoport által megvalósított programok és létrehozott produktumok

Tanulmányok
 ■ reflexiók, tapasztalatok, igények, elvárások a köznevelés részéről 

a felőoktatás felé
 ■ kutatások, elemzések, partnerintézményi definíció és kritérium-

követelmények

Komplex adatbázis
 ■ folyamat tervezés, nyilvántartás, munkaerőpiaci lehetőségek
 ■ gyakorlati képzés koordinálása, jelentkezések elektronikus keze-

lése

Képzések
 ■ mentortanár továbbképzés, kórházpedagógiai szakmai nap
 ■ 7 szokás továbbképzés, közösségfejlesztés, lapot kérünk, iskolai 

szociális munka, pedagógus kompetenciák
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KE – K/3

A Kaposvári Egyetem Pedagógusképző Központjával együttműködve a következő eredmények 
valósultak meg:

 ■ Együttműködési megállapodások az összefüggő szakmai gyakorlatok helyszíneként szol-
gáló bölcsődékkel, óvodákkal és iskolákkal

 ■ A rövidebb (1-10 napos) szakmai gyakorlatoknak helyszínt biztosító intézmények adatai-
nak összegyűjtése, nyilvántartása

 ■ A KE PK gyakorlóhelyeiről adatbázis készítése, aktualizálása
 ■ A szakmai fórumok során egyeztetés a mentorpedagógusok, a partnerintézmények és a 

referenciaintézmények feladatairól, szerepéről,
 ■ Kerekasztal beszélgetések szervezése a csecsemő- és kisgyermeknevelő, az óvodapeda-

gógus, valamint a tanító szak pedagógiai gyakorlataiban érintett intézmények képviselői 
számára

Szakmai fórumok:
 ■ 2014. április 30. − „A referenciaintézmények helye, szerepe, minősítésük folyama” 
 ■ 2015. szeptember 17. − Partnerintézményi Szakmai Nap 

A pedagógusképzéssel és pedagógus továbbképzéssel kapcsolatos 
köznevelési igények, szakmai tapasztalatok vizsgálata

Intézményvezetői vizsgálat: 2014 decemberében online kérdőíves felmérés a dél-dunántú-
li köznevelési intézmények vezetői körében a képzési és továbbképzési igényekről, a hallgatói 
mentorálásról, a pályakezdő pedagógusok foglalkoztatásáról és annak tapasztalatairól,  a Ka-
posvári Egyetemmel történő együttműködés lehetőségeiről.

Regionális pedagógus-vizsgálat: 2014 novemberében kérdőíves vizsgálat a Dél-dunántúli pe-
dagógusok továbbképzési igényeiről, pályaképéről, a hallgatói mentorálásról és a Kaposvári 
Egyetemmel történő együttműködés lehetőségeiről.

Mentorpedagógusok a 8 hetes külső szakmai gyakorlatokról: 2015 márciusában kérdőíves 
vizsgálat a végzős tanító és óvodapedagógus hallgatók külső szakmai gyakorlata során szerzett 
tapasztalatokról és a képző intézménnyel történő együttműködési lehetőségekről, valamint a 
mentorképzési igényekről.

Pályakezdő pedagógusok vizsgálata: 2014 decemberében online kérdőíves felmérés a KE Pe-
dagógia Karán 2009-2014 között óvodapedagógus, tanító és gyógypedagógia alapszakokon 
diplomát szerzettek körében. A pályakövetési vizsgálat során tárgyalt témakörök: képzéssel 
kapcsolatos vélemények, kompetenciákra vonatkozó kérdések, pedagógus pályakép, tovább-
képzési igények, együttműködés a Kaposvári Egyetemmel. 

Az alábbi vizsgálatot a pécsi K/3. munkacsoport megbízásából végeztük:

Hallgatói pályakép-vizsgálat: 2014 novemberében folytattunk kérdőíves vizsgálatot a Kapos-
vári Egyetem Pedagógiai Karán végzős csecsemő- és kisgyermeknevelő, óvodapedagógus, ta-
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nító és gyógypedagógia szakos hallgatók körében. Vizsgált témakörök voltak: szociokulturális 
háttér, tanulmányi pályafutás, munkaerő-piaci helyzet, pályaválasztási motiváció, pedagógus-
pályával kapcsolatos tervek és attitűdök.

A vizsgálatok eredményeit hazai és nemzetközi konferenciákon ismertettük:
 ■ „A köznevelés és a munkaerőpiac pedagógusképzéssel szemben támasztott igényei” – 

Pécs, PTE, 2015. 01. 30. 
 ■ Horizontok és Dialógusok Konferencia – Pécs, PTE, 2015. 05. 07.
 ■ IX. Képzés és Gyakorlat Nemzetközi Neveléstudományi Konferencia − Kaposvár, KE PK, 

2015. 05. 29.

2014. szeptember 4-5-én Természettudományos Szakmai Napot szerveztünk, amelyen a taní-
tó-és óvodapedagógus-képzésben természettudományos tárgyakat oktatóknak lehetőség nyílt 
az új NAT tartalmainak és képzési vonzatainak megbeszélésére, a létező képzési programok, 
gyakorlatok bemutatására, emellett a találkozó a terület szakembereit magában foglaló szak-
mai hálózati együttműködés formáinak egyeztetésére is módot adott.

4.  A K/4 munkacsoport feladata a pedagógusképzésben, illetve a szakirányú és egyéb tovább-
képzésben az oktatói munka intézményi feltételrendszerének javítása, a képzők képzése és a 
képzések fejlesztését támogató kutatások végzése volt.

PTE – K/4

A tevékenységet összefoglaló ábra:

Továbbképzés-fejlesztés

Kutatás

Intézményi folyamatokba ágyazott továbbképzések megalapozása, tanácsadói támogatása

NAT-kompatibilitás

Továbbképzési
tanácsadó

hálózat

Képzők
képzéseMódszerekTartalmak
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A képzések fejlesztését támogató kutatások

A munkacsoport keretén belül három tartalmi területen zajlott a pedagógusképzés fejlesztését 
támogató, a képzésfejlesztés megalapozásához hozzájáruló önálló kutatómunka; a bemeneti 
kompetenciák a kimenti produktumok és a módszertani alkalmazások terültén. A bemeneti 
kompetenciák vizsgálata a pedagógusképzések első évfolyamára belépő hallgatók kompeten-
ciáinak felmérésére irányul. A kimeneti produktumok kutatása során végzős tanárjelöltek zá-
róvizsga-portfólióinak tartalomelemzésére vállalkoztunk. 

A módszertani alkalmazások

A projekt pedagógiai gyakorlatot közvetlenül támogató, helyi szinten keletkezett módszertani 
fejlesztéseinek ismertségét és alkalmazási tapasztalatait vizsgálta online kérdőíves kutatással, 
a pedagógusképzésben résztvevők egymás közti tudásmegosztásával kapcsolatos attitűdökre 
is kitérve. A portfóliók tartalomelemzését a PTE BTK Oktatás és Társadalom Doktori Iskolája 
keretei közt létrejött doktorandusz műhelyben végezték el. A módszertani alkalmazások terén 
gyakorlóiskolai munkacsoport működött közre. Ezen túl a K/2 munkacsoporttal együttműkö-
désben, a féléves összefüggő gyakorlat tapasztalatainak feltárásába bekapcsolódott, valamint 
részt vett a portfólió mint kimeneti értékelési eszköz K/1 munkacsoport kereti között megva-
lósult továbbfejlesztésében.

A szakmai megvalósítás műhelyei a munkacsoportban

1. a tananyagfejlesztők szerzői csoportja
2. a tananyagfejlesztők informatikus csoportja
3. a gyakorlóiskolai munkacsoport kutatói műhelye
4. doktoranduszok portfólió-elemző műhelye
5. múzeumpedagógia műhely tartalomfejlesztő és képzők képzése profillal
6. képzők képzése IKT-műhely
7. fenntarthatóság pedagógiája képzési műhely
8. a pedagógusképzésbe belépő hallgatók kompetenciáit felmérő kutatói műhely
9. tanuló város, tanuló régió tartalomfejlesztő, hálózatépítő műhely és fórum
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Tartalomfejlesztés

A tartalomfejlesztés területei a munkacsoportban: elektronikus tananyagok, nyomtatott tan-
anyagok és kutatási eredményeket közlő kiadványok, háttértanulmányok, kutatási beszámo-
lók, tájékoztatató anyagok, honlap. A munkacsoportjának tartalmi fejlesztései között összesen 
19 szerkesztett és önálló tananyag, illetve képzési, továbbképzési anyag készült, összesen 106 ív 
terjedelemben, számos szerző és lektor, valamint az elektronikus változatokat kivitelező infor-
matikusok közreműködésével. A 106 ív terjedelmű szövegből 83 ív magyar nyelvű, idegen nyel-
vű 23 ív. A szerzők nagyobbik része a PTE pedagógusképzési profillal is rendelkező karainak 
oktatója, és társintézmények oktatóinak bevonásával is készültek tananyagok.

A projekt honlapon kívül a pécsi Tanuló Város – Régió Fórum tevékenysége nyomon követ-
hető a http://www.tanulo-varos-regio-pecs.hu/ honlapon.

KE – K/4

„A pedagógusképzésben, illetve a szakirányú és egyéb továbbképzésben az oktatói munka in-
tézményi feltételrendszerének javítása” elnevezésű tevékenység keretében az alábbi tíz kiad-
vány jelent meg:

 ■ Gyógypedagógiai glosszárium −szerk. Takács István
 ■ Állatasszisztált pedagógia és terápia − szerk. Takács István
 ■ Gyógyító pedagógia a Dél-Dunántúlon múlt és jövő vs. tegnap és ma − szerk. Takács István
 ■ Kisgyermekek nevelése a családban és a bölcsődében − szerk. Nyitrai Ágnes
 ■ Szalai Katalin: Módszertani megfontolások a gyógypedagógus-képzéssel kapcsolatban.
 ■ Szemelvények a gyógypedagógia köréből  − szerk. Kovácsné Nagy Ibolya
 ■ Pszichológiai fogalomtár − szerk. Martin László
 ■ Szemelvények a művészeti nevelés témaköréből − szerk. Gombos Péter
 ■ Szemelvények a kisgyermeknevelés témaköréből 1. − szerk. Podráczky Judit
 ■ Szemelvények a kisgyermeknevelés témaköréből 2. − szerk. Nyitrai Ágnes

Terven felül

A pályázatban vállaltakon felül szerveződött meg az ELTE és a PPKE alkotta konzorciummal 
közösen „Az Ember és társadalom műveltségi terület – a probléma fókuszú pedagóguskép-
zés – a köznevelés szükségletei, lehetőségei” címmel egy műhelykonferencia (2015. április 13.), 
amelynek anyagát az ELTE vezette konzorcium adta ki.

A PTE – KE konzorcium tevékenysége és a pályázat eredményei a http://pedagoguskepzes.
pii.pte.hu honlapon találhatóak meg. Projektünk helye az országos hálózatban a következő 
ábrán látható:

http://www.tanulo-varos-regio-pecs.hu/
http://pedagoguskepzes.pii.pte.hu/
http://pedagoguskepzes.pii.pte.hu/
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Összegzésként megállapítható, hogy a PTE – KE konzorcium sikeresen valósította meg 
vállalt feladatait. Pályázatunk címének – Pedagógusképzést segítő hálózatok továbbfejlesztése a 
Dél-Dunántúl régióban – megfelelően előreléptünk a belső szervezeti átalakulásban, szorosabb-
ra fűztük partnerintézményi kapcsolatainkat a közoktatás szereplőivel, fejlesztettük kutatási 
együttműködésünket a hazai és külföldi egyetemekkel. Elkészült tananyagaink a tanárképzés 
/ pedagógusképzés minőségfejlesztését szolgálják. Ezzel együtt, a 21 hónap alatt végzett pályá-
zati munka a tanárképzés megújításának fontos állomása, de mégiscsak egyetlen állomása volt. 

Mivel a pályázat futamideje alatt strukturális változások történtek együttműködő partnere-
ink helyzetében (lásd a megyei Pedagógiai Intézetek Pedagógiai Oktatási Központokká alakí-
tását), a korábbi együttműködési kereteket újra kell gondolni. A jövőre nézve általában is igaz, 
hogy a partnerintézményi kapcsolatok működtetése, bővítése és aktualizálása folyamatosan 
szükséges nemcsak a fenntartási időszakban, hanem azon túl is.

A tanárképzés elemi érdeke, hogy a mindenütt létrehozott Tanárképző Központok között 
fennmaradjon a folyamatos munkakapcsolat, amely a mostani pályázat során elindult.

Szükséges lenne – akár egy újabb pályázat elemeként – a most kimaradt, vagy inkább hát-
térbe szorult Ember és társadalom műveltségi terület áttekintése a közoktatási igények és a fel-
sőoktatás által kínált lehetőségek szempontjából.
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Molnár György – Benedek András

„A műszaki és humán szakterület  
szakmai pedagógusképzésének és képzők 

hálózatának fejlesztése” c.
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú 

projektben vállalt szakmai feladatok teljesítése

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Tanárképző Központja az Óbu-
dai Egyetemmel konzorciumban a TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 számú, “A műszaki és 
humán szakterület szakmai pedagógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése” elne-
vezésű projekt − Országos módszertani és képzésfejlesztési komponens − keretében vállalt 
szakmai feladatok a mérnöktanár MA, a szakoktató képzés, az egészségügyi tanár, a gyógy-
pedagógia tanár és pedagógia tanár szak képzéshez kapcsolódóan a következők voltak: digi-
tális tananyagfejlesztések, szakindítási anyagok kidolgozása, tartalmi-módszertani ajánlások 
kidolgozása, IKT alkalmazások fejlesztése, pedagógus-továbbképzési programok kidolgozása, 
kutatások, képzők képzése, hálózatfejlesztés.

A projekt keretében vállalt szakmai feladatok megvalósításában a konzorciumi partneren 
kívül részt vettek az ELTE BGGYK, az ELTE PPK, a PTE Mérnöki Kar és Egészségügyi Kar, a 
mérnöktanár és szakoktató képzésben érdekelt felsőoktatási intézmények.

A projekt keretében létrehozott szakmai műhely munkájának eredményeként került sor a 
hazai szakoktató képzés funkcionális és tartalmi megújítására, a szakoktató képzés körének 
kiszélesítésére, az „Iskolai szakoktató szak” képzési és kimeneti követelményeire szóló javaslat, 
valamint szakindítási anyagok kidolgozására. A szakmai műhely munkájában részt vettek a 
szakoktató képzést különböző szakterületen – műszaki, mezőgazdasági, üzleti szakoktató kép-
zést – folytató felsőoktatási intézmények és a legújabb jogszabályi előírások szerint a szakmai 
pedagógusképzési körbe sorolt gyógypedagógia-tanár, egészségügyi tanár és pedagógiatanár 
képzést folytató felsőoktatási intézmények (BME, BGF, DE, ELTE, ÓE, SZIE, PTE, SZE,) kép-
viselői.

Tartalmi-módszertani ajánlás készült az osztatlan és osztott rendszerű szakmai tanárképzés 
keretében megvalósítható pedagógiai gyakorlati képzés-, a két féléves egyéni összefüggő isko-
lai gyakorlat, az e-portfolió készítés rendszerére vonatkozóan. Ezek listáját az alábbi táblázat 
tartalmazza.
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1. Iskolai szakoktató szak létesítése, új KKK

2. A pedagógiai gyakorlati képzés rendszere és dokumentumai az osztatlan és osztott rendszerű 
szakmai tanárképzésben

3. A pedagógiai gyakorlati képzés részét alkotó két féléves egyéni összefüggő iskolai gyakorlat 
osztott rendszerű szakmai tanárképzésben lehetséges megvalósítása

4. Szakdolgozatkészítési útmutató, a portfolió és a portfolióvédés folyamata

5. A pedagógiai közösségi tevékenység a szakmai tanárképzés rendszerében

6. A portfolió, e-portfolió pedagógus minősítésben elvárt tartalommal való összehangolása

7. A duális rendszerű mérnöktanár képzésre

8. Ajánlás a mérnöktanárképző oktató kompetencia felmérésére

9. Tanulási útmutató a moodle, e-tanayag használatára

10. Módszertani ajánlás a pedagógia szakos tanári képzéshez, az egyéni összefüggő gyakorlathoz

A projekt keretében vállalt szakmai feladatok domináns részét alkotta a szakindítási anyagok 
elkészítése. Kidolgozásra került az egészségügyi tanár szak, a gyógypedagógia tanár szak, a pe-
dagógiai tanár szak és a BME Tanárképző Központ képzési profiljába tartozó osztott rendszerű 
mérnöktanár szakok szakindítási anyaga. 

A projekt keretében vállalt szakmai feladatok rendszerére legnagyobb részét a digitális tan-
anyagfejlesztések képezték. Ehhez kapcsolódóan került sor a képzők képzésére, amely egyik 
részében a tananyagszerzők digitális tartalomfejlesztésre való felkészítését, másrészt a mentor-
képzést szolgálták. A digitális tartalomfejlesztések eredményeként 54 digitális tananyag készült 
el, ezek nagyobb része a szakmai tanárképzés szélesebb célcsoportja számára használható. A 
digitális tananyagszerzők részben a főkedvezményezett és konzorciumi partner intézményből, 
részben a projekt szakmai együttműködő partner intézményekből kerültek ki. 

Az elkészült tananyagok egy része a szakmai tanár szakok mindegyikének képzésében hasz-
nálhatók a kötelező vagy ajánlott tárgyak körében. Ilyenek például: 

1. Az európai és hazai szakképzési rendszer fejlődésének tendenciái
2. A szakmai tanárképzés szakterületi alapismeretei
3. A tehetséggondozás elméleti és módszertani kérdései a szakmai  pedagógusképzésben
4. A személyre szabott és eredményes tanári szerepmodell kialakításának  pszichológiai 

és pedagógiai alapjai
5. A hagyományos és az IKT-val támogatott mérés és értékelés a szakképzésben
6. Felnőttek szakképzése
7. Felzárkóztatás és tehetséggondozás
8. Didaktika és oktatásszervezés
9. Elektronikus tanulás

10. Élettávú tanulás
11. Komplex Instrukciós Program a szakképzésben
12. Mérés és minőség a szakképzésben
13. Neveléstan
14. Út a munka világába
15. Pedagógiai kutatásmódszertan
16. Pszichológia és személyiségfejlesztés I.
17. Pszichológia és személyiségfejlesztés II.
18. Rendszerek a szakképzésben
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19. Sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben
20. Szakmai nyelvművelés
21. Szakképzés és gazdaság
22. Szakképzéstörténet
23. Tanári kommunikáció
24. Tanulásmódszertan
25. Vezetési kompetenciák fejlesztése a szakmai tanárképzésben 

Az elkészült tananyagok másik része a szakmai tanárképzés meghatározott tanári szakjainál 
vagy szakoktató képzésben használhatók a kötelező vagy ajánlott tárgyak körében. Ilyenek: 

1. A fogyatékosságtudomány a mindennapi életben
2. Az egészségügyi képzések jogszabályi háttere
3. A térszemlélet fejlesztésének lehetőségei a műszaki képzés keretében
4. Egészségügyi szakmódszertan
5. Faipari mérnöktanároknak szóló módszertani jegyzet
6. Irányításelmélet digitális tankönyv
7. Közlekedési üzemtan
8. Közlekedési informatika
9. Közlekedési áramlatok

10. Matematikai szoftverek alkalmazása műszaki számításokban
11. Mérnöktanárképzés története
12. Módszertani kézikönyv a pedagógia szakos tanári képzéshez
13. Üzemtani mérések módszertana a szakoktatók számára
14. Szakmódszertani segédlet „Épületszerkezetek” című kurzus oktatásához mérnöktanár 

hallgatók számára
15. Szakmódszertan villamos szakmacsoportos mérnökök számára
16. Szakmódszertan faipari mérnöktanár szakirányos hallgatóknak
17. Szakmódszertan informatika szakos mérnöktanárok számára
18. Szakmódszertan közlekedés szakos mérnöktanárok számára
19. Szakmódszertan − könnyűipari szakirány
20. Szakmódszertan − műszaki-gazdasági szakirány
21. Szakmódszertan elektronika-elektrotechnika szakirány
22. Szakmódszertan polgári és biztonságvédelmi szakirány
23. Szakmódszertan gépészet-mechatronika szakirány
24. Személyközlekedés

Az elkészült tananyagok kisebb része a mentorképzésben használható:
1. A mentorálás módszertana a szakmai tanárképzésben
2. A pedagógusképzés megújítása
3. A mentorálás módszertana
4. Mentorálás pedagógiája
5. Pedagógusok pedagógiai tudása

A digitális tananyagok a www.tankonyvtar.hu oldalon bárki számára elérhetők.
A digitális tananyagok szerzői hely szerinti áttekintését az alábbi tábla mutatja. 

http://www.tankonyvtar.hu/
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A projekt keretében vállalt szakmai feladatok jókora részét a szakmai tanárokkal és szak-
képzéssel kapcsolatos kutatások alkották. 

A szakmai tanárok módszertani kultúráját vizsgáló kutatás célja a mérnöktanárképzésben 
részt vevő hallgatók, illetve a gyakorló szakmai pedagógusok módszertani kultúrájának feltér-
képezése volt, kérdőíves módszerrel. 

A szakmai tanári minőség indikátorainak meghatározására szolgáló kutatás egy része a ta-
nári minőség hazai és külföldi szakirodalmának feldolgozásával, másrészt a téma többolda-
lú (középiskolai és egyetemi szaktanárok minőségének vizsgálata diákvélemények alapján, 
adatgyűjtés középiskolai és egyetemi szaktanárokról, terepmunka, adatfeldolgozás) empirikus 
vizsgálatával, és a kapott eredmények összehasonlító elemzésével foglalkozott. 

Az interaktív tábla használatához szükséges módszertani kompetencia vizsgálat fókuszában 
a szakképzésben lezajlott módszertani paradigmaváltás és oktatástechnológiai szemléletmód 
váltás és az interaktív tábla módszertani használatára felkészítő képzési tartalomfejlesztés 
szerepelt. Többcsoportos kompetencia-mérés, tudásszint-mérés, összehasonlító vizsgálatok 
lefolytatása és a kísérleti oktatás tapasztalatainak bemutatása mellett egy longitudinális kom-
petenciamérés, valamint az interaktív-tábla használók és nem használók kompetenciaprofilja 
közötti különbségek feltárása is megvalósult a kutatás keretében.

A tanári kompetenciák fejlesztésének mérnöktanárképzésben adott lehetőségeit vizsgáló ku-
tatás célja a mérnöktanárképzésben részt vevő hallgatók és gyakorló szakmai pedagógusok 
körében a tanári kompetenciák és a fejlődési igények kérdőíves felmérése a képzési és kimeneti 
követelményekhez illeszkedő vizsgálata volt.  A mérnöktanár hallgatók kompetencia-profiljá-
nak felrajzolásával a képző intézmények számára szóló lehetséges fejlesztési irányvonal megfo-
galmazására került sor. 

A tanári kompetenciafejlesztés módszertanának megalapozására szolgáló kutatás a tanítás 
hatékonysága, eredményessége komponenseinek vizsgálatát állította középpontjába. E kér-
désekre a tanulók, mint kísérleti személyek megkérdezése révén keresték a választ. A kutatás 
a tanulásbeli sikerek és nehézségek, a tanulási motívumok, a preferált tanulási stratégiák és 
módszerek, és a környezeti változók feltérképezése révén kívánta megalapozni a kompetencia-
fejlesztés módszertanát. 

A szakközépiskolai tanulók pályaérdeklődésének, pályaattitűdjének vizsgálata során a szak-
matanulás szempontjából meghatározó jelentőséggel bíró pályaérdeklődés, -attitűd és szakmai 
értékpreferenciák értelmezésére irányuló irodalomkutatás, valamint mérőeszköz és kutatási 
módszer kidolgozása folyt, illetve szakközépiskolai tanulók attitűdjének mérésére szolgáló mé-
rőeszköz adaptálása történt meg. A nagyszámú kísérleti személytől kapott adatok könnyebb 
feldolgozása és kiértékelése érdekében online mérőeszközök fejlesztésére került sor. Az empi-
rikus vizsgálatok eredményeinek figyelembevételével olyan javaslatok megfogalmazására ke-
rült sor, amelyek eredményesen alkalmazhatók a szakmai tanárképzés tartalmi és módszertani 
korszerűsítésében a problémamegoldó kompetencia fejlesztése révén. 

A tanulási stratégiák és sajátosságok szakképzésbeli vizsgálata azzal a céllal készült, hogy a 
tanulási modell alapján azonosítsa azokat a változókat, amelyek egyrészt hatással vannak a 
tanulás eredményére, eredményességére, másrészt alapul szolgálhatnak egy adaptív oktatási 
megközelítésnek, ami e különbségeket figyelembe véve teszi tervezhetővé a tanítás-tanulási fo-
lyamatot.  A relatíve széleskörű szakközépiskolás tanulók körében végzett empirikus vizsgálat 
eredményeinek hasznosítási lehetőségei érdeklődésre tarthatnak számot a szakmai tanárkép-
zők körében. 

A téri-vizuális képességek szakképzésbeli vizsgálata körében részben a téma szakirodalmi 
kutatása alapján a téri-vizuális képesség értelmezését, az egyes komponensek identifikálásának 
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bemutatását, részben a téri-vizuális képességek mérésére alkalmas online mérőeszköz fejlesz-
tése valósult meg. A téri-vizuális képessége fejlettségének feltérképezésére a szakközépiskolai 
tanulók körében végzett vizsgálat folyt. A műszaki szakképzések többségében alapként szolgá-
ló szakrajz órai képességfejlesztés módszereinek megfogalmazására is (fogalomalkotás és áb-
rázolás, a fogalomalkotás módszertani vetületei rajzórán, deduktív és induktív gondolkodás, 
az algoritmikus gondolkodás fejlesztése rajzórán, a vizuális megismerő képesség fejlesztése) 
került sor a kutatási anyagban. 

A szakképzésben oktatók pedagógiai és szakmai fejlődésének legújabb sajátosságait vizsgáló 
kutatás az empíriából kiindulva arra kereste a választ, hogy a szakmai tanárok milyen mérték-
ben érzékelik a tanulás szükségességét, hogyan élik meg a szakmai kettősség kérdését, milyen 
mértékben jellemző a pedagógiai és a szakmai fejlődés kölcsönhatása, illetve elkülönülése, lé-
tezik-e szakmai mobilitás, mi az önálló tanulás szerepe, rendelkeznek-e egyéni fejlesztési stra-
tégiákkal, melyek a legfontosabb tanulásukat motiváló tényezők.

Az IKT alkalmazások fejlesztése részben a pedagógiai gyakorlati képzés, kiemelten az orszá-
gos szakképzési hálózati körben megvalósuló egyéni összefüggő iskolai gyakorlatok operatív 
előkészítésével és szervezésével kapcsolatos fejlesztésekre, részben egy ennek szakmai és ad-
minisztrációs feladatait elektronikusan összefogó új platform létrehozására koncentrálódott. 
Az így elkészült felület belépési oldalát mutatja az alábbi képernyőkép.

A szakmai tanárjelöltek és végzett hallgatók számára is széleskörű publicitási lehetőséget 
szolgál a projekt keretében megjelent online lektorált folyóirat, az OPUS ET EDUCATIO, mely 
a következő oldalon érhető el: www.opuseteducatio.hu

A projekt keretében kifejlesztett pedagógus-továbbképzési programok egy része rövidebb 
időtartamú képzési program a gyakorlati oktatóknak, műszaki szakoktatóknak és képesített 
szakmai tanároknak, mentortanároknak; más része hosszabb időtartamú szakvizsgás pedagó-
gus-továbbképzési program. A következő táblázat ezeket foglalja össze.

http://www.opuseteducatio.hu/
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1. Műszaki szakoktatók továbbképzése (80 óra)

2. Gyakorlati oktatók továbbképzés (40 óra)

3. Felnőttképző (szakvizsgás)

4. Mentortanár műhely (30 óra)

5. Köznevelési mestervezető (szakvizsgások továbbképzése)

6. Digitális kompetenciák a mérnöktanári munkában (30 óra)

A projekt hálózatfejlesztése részben az országos komponens és a régiók projektjeinek ren-
dezvényein való aktív részvételben, részben a “A műszaki és humán szakterület szakmai peda-
gógusképzésének és képzők hálózatának fejlesztése” című TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0002 
számú projekt szakmai feladatainak teljesítésében szerepet vállaló szakmai tanárképzők 
szűkebb és tágabb-, valamint a mérnöktanárképzés partneriskolai körében valósult meg. 
A projekt keretében partnerként közreműködő intézményeket az alábbi táblázat mutatja:

I. Országos hatáskörű kutató, intézményfenntartó és stratégiai partner
1. Klebelsberg Intézményfenntartó Központ 
2. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
3. ELTE PPK stratégiai partner

II. Szakmai/művészeti pedagógusképzést folytató intézmények
1. Debreceni Egyetem
2. Dunaújvárosi Főiskola
3. ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
4. Miskolci Egyetem
5. Nyugat-magyarországi Egyetem
6. Pécsi Tudományegyetem 
7. Széchenyi István Egyetem

III. Szakképző intézmények
1. Bánki Donát Közlekedésgépészeti Szakközépiskola
2. Bethlen Gábor Közlekedési és Közgazdasági Szakközépiskola
3. Bólyai János Műszaki Szakközépiskola
4. Kossuth Lajos Kéttannyelvű Fővárosi Gyakorló Műszaki Középiskola és Szakiskola
5. MODELL Divatiskola
6. Petrik Lajos Szakközépiskola
7. Puskás Tivadar Távközlési Szakközépiskola
8. Schulek Frigyes Kéttannyelvű Építőipari Műszaki Szakközépiskola 
9. Terézvárosi Kereskedelmi Szakiskola

10. Trefort Ágoston Kéttannyelvű Fővárosi Szakközépiskola
11. Ybl Miklós Építőipari Szakképző Iskola
IV. Szakmai szervezetek 
1. Magyar Tartalomipari Szövetség 
2. Magyar Pedagógiai Társaság

A projekt honlap elérhetősége: http://szakped.mpt.bme.hu

http://szakped.mpt.bme.hu/
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Károly Krisztina

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
legfontosabb szakmai eredményei

a TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007  
„Országos koordinációval a pedagógusképzés 

megújításáért” című projektben

Szakmai vezető: dr. Károly Krisztina
Projektmenedzser: dr. Felvinczi Katalin

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem pályázati tevékenységét a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetemmel konzorciumban valósította meg. Tekintettel a projekt országos koordinációs jelle-
gére, számos egyéb szervezettel, valamint felsőoktatási intézménnyel is szorosan együttműkö-
dött: közel 30 felsőoktatási intézmény 2000-3000 oktatójával, mintegy 700-800 vezetőtanárral, 
és körülbelül 200 szakmai szolgáltatóval dolgozott. 

Célkitűzései fókuszában egyfelől a tartalmi és módszertani fejlesztések, másfelől az orszá-
gos hálózatfejlesztés, az egyeztetés, és a megszerzett tudás megosztása állt. Az ELTE a Nem-
zeti alaptanterv műveltségi területeinek mindegyikével foglalkozik, és ezek közül kilencben 
országos koordinátor volt ebben a projektben. Az ELTE-n belül a pedagógusképzés hat kar 
együttműködésében valósul meg: ezek a Bölcsészettudományi Kar, az Informatikai Kar, a Ter-
mészettudományi Kar, a Pedagógiai és Pszichológiai Kar, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 
Kar, valamint a Tanító- és Óvóképző Kar. Így a pedagógusképzés teljes spektrumát − az óvó- 
és tanítóképzéstől, a tanárképzésen keresztül a gyógypedagógus képzésig − le tudtuk fedni. 
Mindegyik műveltségi területen végeztünk tartalmi-módszertani fejlesztést, eszközfejlesztést, 
továbbképzést, képzők képzését.

Pályázatunk összesen 610 millió forint támogatásban részesült. A munkát 8 alprojektvezetővel, 
7 különböző alprojektben láttuk el, amelyek közül 6 karspecifikus volt, egy alprojekt pedig ko-
ordinációs jellegű. A pályázat futamideje alatt négy országos szakmai konferenciát rendeztünk, 
40 szakmai műhelytalálkozót szerveztünk, és közel száz szakmai kiadvány látott napvilágot.

A projekt a pedagógiai kultúra megújítására törekedett. Öt nagyobb területet ölelt fel: mű-
veltségterület specifikus tartalmi és módszertani fejlesztések, nem a műveltségi területekhez 
kötődő fejlesztések, a szakmai gyakorlatok korszerűsítése és benne új minőség létrehozása az 
osztatlan tanárképzésben, a pedagógusképző kutató- és szolgáltató központok hálózatának fej-
lesztése, s végül a közoktatási és a felsőoktatási intézmények együttműködésének bővítése. 

A projekt átívelő jellegű fejlesztései elsősorban a koordinációs pillér révén valósultak meg. 
Ezen tevékenységek során nyílt lehetőség olyan szolgáltatásfejlesztési elemek megvalósítására, 
amelyek a pedagógiai munka feltételrendszerének javítását tűzték ki célul, például az Iskola 
Pszichológiai Módszertani Bázis továbbfejlesztése, a köznevelési intézmények szervezetfejlesz-
tése az általuk azonosított szükségletek mentén. Szintén ez a pillér segített néhány nagyobb 
volumenű kutatást, így az alkalmasság vizsgálatok konkrét tapasztalatainak áttekintését, vala-



 Károly Krisztina

106

mint a különböző pedagógusgenerációk oktatással, neveléssel, társadalmi környezettel kapcso-
latos vélekedéseinek feltárását szolgálót. Továbbá egy olyan ambiciózus vállalkozást, mely a ta-
nári eredményesség és a tanári jól-lét (boldogság, flow élmény) közötti összefüggéseket kívánta 
feltárni. A projektekkel kapcsolatos legnagyobb kihívás általában a fenntarthatóság területén 
fogalmazódik meg, ennek biztosítása, a fejlesztések áttekinthetősége, hosszú távú használha-
tósága érdekében alakítottuk ki ugyancsak a koordinációs pillér keretében a projekt honlapját, 
ahol tevékenységterületek és produktum típusok mentén tekintheti meg az érdeklődő az ered-
ményeket (pedagoguskepzes.elte.hu). 

A következőkben az egyes alprojektek legfontosabb szakmai eredményeit mutatjuk be.

1. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar alprojektje 
szakmai koordinátor: dr. Papp Gabriella

A megváltozott köznevelési környezethez a gyógypedagógus-képzés alkalmazkodása is szük-
séges valamennyi képzési szinten. A gyakorlatigényes képzés tartalmi és szervezeti átalakítása 
nem csak a jogszabályi előírásoknak való megfelelés miatt vált sürgetővé, hanem azért is, mert 
a BA szinten és a szakirányú továbbképzésben lehetséges nyolc szakirányon folyó, különböző 
kombinációk racionális, az intézmények, a gyakorlatvezetők, a képzőhely és a hallgatók szem-
pontjaira is reagáló működést kíván. A TÁMOP pályázat keretein belül az alábbiak szerint 
került sor a fenti feladatok végrehajtására.

Az alprojekt országos koordinátora az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara volt, 
amely a gyógypedagógus-képzés valamennyi BA és MA szintű szakirányát gondozza. A gyógy-
pedagógus-képzésben érdekelt további három felsőoktatási intézménnyel, mint kiemelt part-
nerekkel, együttműködésben látta el az alábbi műhelyvezetői, fejlesztési és koordinációs fel-
adatokat:

 ■ A gyógypedagógia alap- és mesterképzési rendszere strukturális és tartalmi elemzésére 
alkalmas eljárás kidolgozása.

 ■ A gyógypedagógia alapképzési szak képzési és kimeneti követelményeinek felülvizsgá-
lata.

 ■ A gyógypedagógia alapszak nappali és levelező tagozatos (minta)tantervének teljes körű 
felülvizsgálata. A megváltozott jogszabályi környezethez igazodó tantervi átalakítás a 
négy gyógypedagógus-képzőhely együttműködésében, műhelymunkában folyt. Míg 
alapképzésben mind a négy felsőoktatási intézményben folyik képzés, addig mesterszin-
ten csak az ELTE BGGYK képez gyógypedagógusokat, valamint csak itt lehet valameny-
nyi szakirányon tanulmányokat folytatni. A tartalmi elemzés szempontjainak kimunká-
lását követte a KKK, majd a tanterv felülvizsgálata.

 ■ A NAT-hoz kapcsolódó, kompetencia-orientált képesség-fejlesztő, létező tanegységek 
kurzusleírásainak megújítása, új tanegységek kurzusleírásainak elkészítése. A NAT új fó-
kuszokat jelölt ki nem csak a köznevelés számára, hanem az arra felkészítő felsőoktatási 
intézményeknek is. A meglévő tartalmak, kurzusleírások, tematikák átalakítása ezeknek 
a szempontoknak a figyelembe vételével folyt.

 ■ Kompetencia-fejlesztő tananyagok kidolgozása. A tanulói kompetenciák fejlesztése nem 
képzelhető el kompetens gyógypedagógusok nélkül. A gyógypedagógus-képzésben ed-
dig is középpontban állt a hallgatók kompetenciájának fejlesztése. Az ELTE BGGYK ko-
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rábban már digitális tananyagfejlesztésbe kezdett. A szerzett tapasztalatok beépítésével 
készült további olyan tananyag, amelyik a gyógypedagógus jelölt tudását tovább bővíti.

 ■ Sajátos nevelési igényű tanulók komplex (pedagógiai, pszichológiai) diagnosztizálásához, 
illetve egyéni fejlesztési tervek összeállításához használható felmérő eljárások és eszkö-
zök adaptálása. A gyógypedagógiai tevékenység a köznevelés rendszerén túlmutató, több 
intézményt és területet érintő folyamat. Az első lépés a diagnosztizálás, hogy a terápia, 
oktatás, nevelés valamint a rehabilitáció hatékony és egyénre szabott legyen. Az ELTE 
BGGYK képzésében kiemelt szerepet kap az a szemlélet, amelynek lényege, hogy a hallga-
tók ismerjék meg azokat a diagnosztikus eszközöket, amelyek használatában kompeten-
sek lesznek, illetve tájékozódjanak azokról, amelyet a társ szakmák alkalmaznak. Szük-
séges az eszköztár folyamatos bővítése, ezért a projekt szolgálta lehetőségeken belül sor 
került újabb eszközök beszerzésére.

 ■ A gyógypedagógia alapszakon és az alapszak szakirányú továbbképzési programjaiban 
az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló köznevelési intézmények és gya-
korlatvezetők kiválasztási szempontrendszerének kidolgozása.

 ■ A kiválasztás (minősítése) alapján, együttműködési megállapodások megkötése a gya-
korlati képzésben való közreműködésre.

 ■ Az összefüggő szakmai gyakorlatban részt vevő gyakorló (köznevelési) intézmények és 
gyakorlatvezetők elektronikus (kereshető, a gyakorlatot teljesítő hallgatókkal párosítha-
tó, statisztikai elemzésre alkalmas, a szerződéskötést elősegítő) terepkataszter kialakítása.

 ■ A gyakorlati képzés megszervezési folyamatának racionalizálása. A minőségi képzés ré-
sze a minőségi gyakorlati munka. A gyógypedagógus-képzésben kiemelt szerepet kap-
nak a gyakorlatvezetést vállaló intézmények és gyakorlatvezető kollégák. A képzés 7+1 
féléves, az utolsó félévben összefüggő szakmai gyakorlaton vesznek részt a hallgatók. A 
gyakorlatvezetők kiválasztását, minőségi értékelését, akkreditációját szolgáló szempont-
rendszer készült, valamint a gyakorlatszervezést megkönnyítő rendszer. 

 ■ A gyógypedagógus (egészségügyi-, szakmai-, pálya-) alkalmassági vizsgálata eszköz-
rendszerének összeállítása. A jogszabályi környezet lehetővé teszi az alkalmassági vizsga 
működtetését. A négy gyógypedagógus-képzést folytató felsőoktatási intézmény műhely-
munka keretében vitathatta meg ennek szükségességét, korlátait, elemeit. Az elkészült 
tanulmány külön érdeme, hogy a fogyatékos és nem fogyatékos hallgatóknak szóló, az 
egyenlő esélyű hozzáférés szellemében készült tájékoztatás elveit is tartalmazza. Ez vala-
mennyi felsőoktatási intézmény számára példaértékű.

 ■ Új, MA-szintű szaklétesítési és szakindítási dokumentáció előkészítése. A fogyatékos sze-
mélyek szükségleteinek kielégítés folyamatos megújulásra készteti a képzésfejlesztőket. 
Az evidencia alapú, kutatási eredményekre alapozott tudások minőségi, speciális tudás-
sal felvértezett szakembereket feltételeznek. A képzési terv ezt szolgálja.

 ■ A jelnyelvi törvényben előírt, hallássérült tanulók bilingvális oktatására felkészítő szak-
ember-képzési program megalapozása (külföldi tanulmányút, idegen nyelvű kutatási 
eredmények műhelyvitája, tananyagok fordítása és adaptálása). A jogszabályi környezet, 
a hallássérült személyek szükségletei, az egyenlő esélyű hozzáférés keretei szükségessé 
tették a gyógypedagógus-képzés reagálását is a bilingvális oktatással kapcsolatban. A 
program nemzetközi partnerekkel együttműködve alapozta meg a képzést.

 ■ Gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi (szakirányú, pedagógus) továbbképzési programok 
iránti kereslet felmérése (piackutatás); a piackutatás eredményei alapján a kari képzési 
portfólió felülvizsgálata és kialakítása.
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 ■ 30, 60 és 120 órás, elsősorban a habilitációs és rehabilitációs órakeretben nyújtható, konk-
rét felmérő, fejlesztő és terápiás eljárások alkalmazására felkészítő pedagógus-továbbkép-
zési programok és az egyes programok tematikáinak kidolgozása.

 ■ Az új pedagógus-továbbképzési programokhoz illeszkedő tananyagfejlesztés. A gyógy-
pedagógiai/fogyatékosságügyi szakmai tudás folyamatos bővítése nemcsak a „life long 
learning” szellemében értelmezhető, hanem az érintett személyek szükségleteinek alaku-
lásához való igazodás mentén is. Az új továbbképzések tartalmát az ELTE BGGYK a fenti 
szükségletekhez igazította.

2. Az ELTE Bölcsészettudományi Kar alprojektje: kutatások és 
fejlesztések a tanárképzés szolgálatában a magyar nyelv és 

irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen 
szakmai koordinátor: Antalné dr. Szabó Ágnes

A szakterületi alprojekt a következő célokat tűzte ki: a tanárképzést, a szakmai gyakorlato-
kat és a tanárképző intézmények szakmai együttműködését támogató szakterületi hálózati 
fejlesztések, kutatások, képzési programok megvalósítása; szakmai kiadványok publikálása a 
magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen, valamint a 
műveltségterületeket átívelően. A pályázati program közreműködői és célcsoportjai 25 tanári 
szak kutatói, szakértői, oktatói, vezetőtanárai, mentorai, tanárai és hallgatói voltak a következő 
területeken:

a) Magyar nyelv és irodalom műveltségi terület:
 − magyartanár szak

b) Idegen nyelvek műveltségi terület:
 − angol nyelv és kultúra tanára
 − bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára
 − finn nyelv és kultúra tanára
 − francia nyelv és kultúra tanára
 − holland nyelv és kultúra tanára
 − horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
 − lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
 − német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára
 − német nyelv és kultúra tanára
 − olasz nyelv és kultúra tanára
 − orosz nyelv és kultúra tanára
 − portugál nyelv és kultúra tanára
 − román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
 − spanyol nyelv és kultúra tanára
 − szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
 − szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
 − szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
 − újgörög és nemzetiségi görög nyelv és kultúra tanára
 − ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára szakok
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c) Művészetek műveltségi terület:
 − ének-zene tanár
 − média-, mozgókép- és kommunikációtanár
 − művészettörténet-tanár
 − dráma- és színházismeret-tanár
 − rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakok

A szakterületi alprojekt vezetője Antalné dr. Szabó Ágnes volt. Műveltségterületi vezetők: 
dr. Raátz Judit (magyar nyelv és irodalom), dr. Major Éva (idegen nyelvek) és dr. Bodnár Gábor 
(művészetek). A kutatásokat irányították: dr. Szabó Éva (tanóratervezési alprogram); Baditzné 
dr. Pálvölgyi Kata (tanórakutatási alprogram); Feldné dr. Knapp Ilona (idegen nyelv szakos 
tanárságkutatási alprogram); dr. Major Éva (a gyakorlatokkal kapcsolatos kutatások és fejlesz-
tések alprogram); dr. Dóczi Brigitta (IKT-alprogram).

Az alprojektet az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Karának Szak-
módszertani Központja koordinálta. A nemzetközi pályázati alprojekt megvalósításában 17 
felsőoktatási intézmény, 4 gyakorlóiskola szakemberei, 14 egyéb közoktatási intézmény peda-
gógusai és 11 további kutató, oktató és kulturális intézmény munkatársai vettek részt.

A pályázatban megvalósított szakterületi kutatások és fejlesztések:
 ■ Speciális szakterületi szaktárgyi kutatások és fejlesztések a bölcsész és művészetközvetítő 

tanár szakos hallgatók diszciplináris képzésének a támogatására.
 ■ Speciális szakterületi szakpedagógiai kutatások és fejlesztések a bölcsész és művészetköz-

vetítő tanár szakos hallgatók szakmódszertani képzésének támogatására.
 ■ Idegen nyelvi tanárságkutatás, kérdőíves vizsgálat az idegen nyelv szakos tanárok körében 

a többnyelvűség fejlesztésének feladataihoz kapcsolódó szakmai potenciál feltárására. 
 ■ Főbb eredmények: az új nyelvtanári feladatkörök, a szemléletbeli változás és az új nyelv-

tanítási kultúra témakörökben.
 ■ A szaktárgyi tanítási gyakorlattal és az egyéni összefüggő szakmai gyakorlattal kapcso-

latos kérdőíves vizsgálat. 
 ■ A vizsgálat fókuszában: a gyakorlat, a bölcsész és művészetközvetítő tanár szakos hallga-

tó és a mentor. 
 ■ Főbb eredmények: a gyakorlatokkal kapcsolatos elvárások, a szerepkörök és a feladatok 

témakörében.
 ■ A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen ké-

szült videós órákból és az ELAN diskurzuslejegyző programmal készült óralejegyzések-
ből korpuszépítés, valamint tematikus videós montázsok készítése. A korpuszban a mun-
kaformák, a beszédfordulók, a tanári instrukciók, a tanári kérdések és a diskurzusjelölők 
szegmentálása. A korpuszra épülő szakórakutatások és az osztálytermi diskurzus külön-
féle szempontú elemzésének megvalósítása. Főbb eredmények: a tanári kompetenciák, a 
tanári és a tanulói beszéd aránya, a tanári kérdezési stratégiák, a munkaformák és mód-
szerek alkalmazása diskurzuskeretben, a diskurzusjelölők, a nem nyelvi kommunikációs 
eszközök használata stb. témakörökben.

 ■ A magyar nyelv és irodalom, az idegen nyelvek és a művészetek műveltségi területen taní-
tó tanárok körében felvett tanári interjúkból, valamint az ELAN diskurzuslejegyző prog-
rammal készült interjúlejegyzésekből korpuszépítés. A korpuszra épülő szakpedagógiai 
és szaktanárkutatások megvalósítása. 

Főbb eredmények: a szaktanári attitűdök, tanári reflexiók a tervezésre és a módszerta-
ni megoldásokra témakörökben.
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A pályázat keretében a következő szakmai képzési programokat dolgozták ki a közremű-
ködők:

 ■ Bölcsész mentorok és vezetőtanárok szakirányú továbbképzése (egyéves szakirányú to-
vábbképzési program);

 ■ Bölcsész és művészetközvetítő tanárok szakmódszertani kompetenciájának fejlesztése 
(30 órás pedagógus-továbbképzési program);

 ■ Bölcsész és művészetközvetítő tanárok IKT-kompetenciájának fejlesztése (30 órás peda-
gógus-továbbképzési program).

A pályázat támogatásával 83 szakmai műhely, szaktanári konferencia, képzők képzése és 
tanártovábbképzés valósult meg. Ezeken több mint 3000 résztvevő volt jelen több mint 130 
magyarországi és 24 határon túli intézményből.

A pályázati eredmények négy sorozatban − 170 szerző tollából összesen 33 kiadványban − 
jelentek meg. Minden kötet digitálisan is hozzáférhető (http://metodika.btk.elte.hu/biblio): 

 ■ Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Kiadványok (11 kötet): jegyzetek, tankönyvek, tanul-
mánykötetek.

 ■ Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Tananyagok (12 kötet): kurzustananyagok, feladat- és 
szöveggyűjtemények.

 ■ Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Könyvtár (8 kiadvány): a gyakorlatokat kí-
sérő szemináriumok tematikái és gyakorlatsorai, mentorképzési tematikák és gyakor-
latsorok, közoktatási és felsőoktatási tanóra-, illetve foglalkozástervek, IKT-tananyagok, 
online tananyagok, hatnyelvű metodikai szótár.

 ■ Digitális Bölcsészet- és Művészetpedagógiai Adatbázis (2 kiadvány): tanár szakos szak-
irodalmi kalauzok, tanárképzési hálózati adattárak.

A kötetek szerzői az újabb pedagógiai paradigmákból többek között a következőket értelme-
zik szakterületi diszciplináris keretben:

 ■ A pedagóguskompetenciák, közöttük kiemelten a tanulás támogatásának kompetenciája 
a szaktárgyi fejlesztésben.

 ■ A különféle kognitív utak, a metakogníció szerepe a szaktárgyi fejlődésben és tanulásban.
 ■ A tanóra- és diskurzuskutatások eredményeinek, módszereinek komplex alkalmazása a 

szakórakutatásban.
 ■ A tanulási eredmény helye és szerepe a tanulási-tanítási folyamatok tervezésében.
 ■ Különféle tanulásalapú megközelítések a szaktárgyak tanításában, például a pedagógiai 

szemléletű grammatikákban, a humán szakos kutatásalapú tanulásban.
 ■ A többnyelvűség kérdései az anyanyelv- és idegennyelv-tanításban.
 ■ A szaktanárképzés és a szaktárgyi fejlesztés válaszai a szociokulturális kihívásokra.
 ■ A digitális tudás értelmezése a szaktárgyakban és a szakpedagógiákban.

A szakterületi alprojekt eredményei a következő oldalon olvashatók részletesebben: http://
metodika.btk.elte.hu/tamop412b

http://metodika.btk.elte.hu/biblio
http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b
http://metodika.btk.elte.hu/tamop412b
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3. Az ELTE Informatikai Kar alprojektje –  
szakmai koordinátor: dr. Zsakó László

Tanárképzési tananyagok

Online SCORM-kompatibilis tananyag készült az alábbi tantárgyakhoz:
 ■ Elemi informatika I.
 ■ Algoritmizálás, adatmodellezés tanítása
 ■ Feladatmegoldó szeminárium 6 – Logo versenyfeladatok
 ■ Feladatmegoldó szeminárium 1 – Grafika és hatékonyság
 ■ Tantárgyi alkalmazások 4 – a számítógépes szimuláció alapjai
 ■ Feladatmegoldó szeminárium 5 – Alkalmazói versenyfeladatok

A 2015/16-os tanévben mindegyik tananyag felhasználásra kerül.

Tehetséggondozás

Két online tananyagunk kapcsolódik a közoktatás informatikai versenyeihez (Informatika 
OKTV, Nemes Tihamér OITV, Logo OSzTV), így azok a versenyrendszeren keresztül azonnal 
hozzáférhetővé váltak versenyfelkészítő tanárok (és versenyre készülő diákok) számára.

 ■ Feladatmegoldó szeminárium 5 – Alkalmazói versenyfeladatok
 ■ Feladatmegoldó szeminárium 6 – Logo versenyfeladatok

A pályázat keretében elkészült egy nyilvános, online programozási feladatgyűjtemény, több 
mint 1200 feladattal. A feladatok három nehézségi fokozatban (kezdő, középhaladó, haladó), 
mintegy 20 témakörben használhatók. A beküldött megoldásokat (programokat) a rendszer au-
tomatikusan értékeli és részletes információt ad a beküldőnek a megoldása helyességéről, hibá-
iról. A feladatgyűjtemény használatát szeptember elején tettük nyilvánossá, másfél hónap alatt 
közelíti az 1000-et a regisztrált felhasználók száma, hetente kb. 1000 feladatmegoldás érkezik.

Tanár-továbbképzési anyagok

A pályázat keretében kidolgoztunk 4 tanár-továbbképzési tanfolyam tematikáját:
 ■ Innovatív informatikai eszközök használata az oktatásban
 ■ Informatikai tehetséggondozás
 ■ Informatika tantervek elemzése
 ■ Értékelési módszerek az informatikában

Olyan tárgyak tematikáját dolgoztuk ki, amelyek továbbképzéseken túl megjelenhetnek 
(részben már meg is jelentek) informatika szakmódszertani doktori képzésben:

 ■ Közismereti informatikai tantervelmélet (INFPHD167-K-6)
 ■ Oktatási programozási nyelvek – kutatószeminárium (INFPHD190-K-6)
 ■ Munkahelyi tudásépítés
 ■ Az oktatás skálázhatósága
 ■ Virtuális Világok hatékonyságának kutatása
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Megterveztünk két doktori szigorlati tematikát:
 ■ Új oktatástechnológiai tendenciák a szakmai képzésekben
 ■ Informatikai tantervelmélet

Együttműködés

A pályázat keretében két tanári workshopot szerveztünk az ország összes informatika tanár-
képzéssel foglalkozó intézménye számára. Az egyik témája az informatika szakmódszertani 
tárgyak tematikái, a másiké pedig a szaktárgyi tanítási gyakorlaté. A korábbi 25-30 éves fo-
lyamatos együttműködésünk eredménye is, hogy a hazai informatikai felsőoktatás ezekben a 
kérdésekben egyformán gondolkodik.

A pályázat keretében 30 informatika vezetőtanár továbbképzését támogattuk az informati-
ka, illetve az informatika oktatás módszertana legújabb területein. 

Informatika tanárszakos hallgatóknak és tanároknak előadássorozatot szerveztünk az in-
formatika legújabb alkalmazásairól, illetve az informatika tanárságról az alábbi témakörökben:

 ■ Egészségügy informatikai vonatkozásai /eHealth/, mobil technológiák
 ■ Etika − Informatika (izgalmas filozófiai/etikai kérdések, amik az információs társadalmi 

átalakulások során adódnak)
 ■ Nyelvtechnológia a gyakorlati életben (egy kis elméleti háttérrel)
 ■ Vállalat Irányítási rendszerek helyzete, kihívásai
 ■ Életpálya − hivatás − informatika oktatás 40 éve a pályán levő tanár szemével
 ■ Életpálya − hivatás − informatika oktatás kezdő informatika tanár szemével

4. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar alprojektje –  
szakmai koordinátor: dr. Rapos Nóra, dr. Szivák Judit

A tanári pálya megújítására irányuló hazai- és nemzetközi kutatások közös pontja annak a 
társadalmi igénynek az azonosítása, amely szerint innovatív, szakmailag felkészült pedagógus 
kell az iskolákba. Olyan tanár képe ez, aki képes és akar adaptívan reagálni az iskolát érő kihí-
vásokra, elkötelezett a folyamatos fejlesztések, újítások iránt, azaz innovatív és kezdeményező, 
s minden diákja számára az optimális tanulási környezet megteremtésére törekszik. 

Közös törekvése az Unió minden országának a tanárképzés fejlesztése, e fejlesztés nem ön-
célú, elsődleges célja az iskolában tanuló diákok fejlődésének, tanulásának eredményesebb tá-
mogatása. 

A hazai tanárképzésben az utóbbi tíz évben több nagy reformot is megélhettünk. Az előbb 
osztottá, majd osztatlanná alakuló képzés szerkezeti vitái mellett több tanárképző műhelyben 
a képzés tartalmi modernizációja is megindult. A fejlesztések fókuszában megjelenő témák 
többek közt: a tanulási eredmények alapú képzésfejlesztés tanárképzési vonatkozásai; a képzés 
minőségbiztosítása; a gyakorlatok rendszerének kialakítása stb.

A TAMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUS-
KÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT” projekt keretében az ELTE PPK-hoz kapcsolódó, oktatókból, 
vezetőtanárokból álló fejlesztő csoport három fókusz köré szervezte munkáját: 1) a képzési 
programok megújítása; 2) a képzés gyakorlati rendszerének kidolgozása; 3) pedagóguskutatás. 



Az Eötvös Loránd Tudományegyetem legfontosabb szakmai eredményei… 

113

I. A pedagógusképzés módszertani támogatása, képzés- és tartalomfejlesztés nem NAT 
műveltségi terület specifikus módszertani és tartalmi fejlesztések. (Szakmai vezető: 
dr. Szivák Judit)

A társadalomban zajló változások, az oktatás-nevelés világa által megfogalmazódó elvárá-
sok mind megkövetelik a pedagógusképzés rendszerének, tartalmi elemeinek rendszeres fe-
lülvizsgálatát, az aktuálisan mutatkozó és a prognosztizálható szükségletekhez való illesz-
tését. A tanárképzés tartalmi és módszertani átalakításának alapvető célja a tanári szakma 
professzionalizálása, a képzés minőségének biztosítása, a leendő tanárok felkészültségének 
növelése. A pusztán szerkezeti/intézményi átalakítások magukban nem képesek kielégítő mér-
tékben reflektálni a fentiekben megfogalmazott igényekre, ezért az intézmények saját képzési 
struktúrájuk és különösen pedig a kínált kurzusok tartalmi és módszertani megújítása, tanu-
lástámogatási lehetőségeik bővítése révén tudnak eleget tenni ezeknek a követelményeknek. 
Ennek érdekében a pályázat keretei között az alábbi fejlesztésekre került sor:

 ■ A pedagógiai-pszichológiai képzés teljes volumenére tanulási eredmények (learning 
outcomes) alapú, validációs lehetőségeket figyelembe vevő kurzusok kidolgozása mintafel-
adatokkal, ehhez kapcsolódóan olyan feladatgyűjtemény (bővíthető feladatbank) létreho-
zása, amely tartalmazza a négy pedagógiai- pszichológiai tantárgyblokkhoz kötődő min-
tafeladatokat és támogatja a képzési programban rögzített tanulási eredmények elérését. 

 ■ Interkulturális, multikulturális oktatás alapjai című jegyzet összeállítása, amely arra hí-
vatott, hogy a tanároknak, a tanári képzésben résztvevő hallgatóknak nyújtson tartalmi 
és módszertani segítséget abban, hogy el tudjanak igazodni a sokszínű világunk által 
felvetett társadalmi kérdésekben.

 ■ A hallgatók elemző képességét támogató filmes adatbázis és feladatgyűjtemény létreho-
zása, a tanárképzés korszerű módszerekkel és technikákkal történő tanulástámogatási 
rendszerének gazdagítása érdekében. 

 ■ A pedagógusképzés módszertanának kidolgozása kapcsán, hiánypótlóként egy olyan 
szakmai támogató portál megalkotása, amely támaszkodva a nemzetközi tendenciákra, 
tudományos kutatási eredményekre, alkalmazkodik a változatos oktatói igényekhez és 
gazdag programkínálattal ösztönzi a szakmai fejlődést, a tanítással-tanulással összefüg-
gő pedagógiai-módszertani kultúra gazdagodását a magyar felsőoktatásban.

 ■ A korábbi tapasztalatokat, jó gyakorlatokat figyelembe véve olyan online tanulás támo-
gató környezet kifejlesztése, amelynek keretei között egyszerre van jelen a fejlesztett, 
szabványoknak megfelelő digitális tartalom, a kurzus hatékony kommunikációját segítő 
felület, az interaktív elektronikus kiadványok és közösen szerkeszthető oktatási tartalom 
illetve a forrásként szolgáló videó gyűjtemények és feladatgyűjtemények.

 ■ Ajánlás kidolgozása a pedagógusképzési programok minőségfejlesztéséhez a hazai, az 
ELTE-s pedagógusképzési programok és különös tekintettel az ELTE tanárképzési prog-
ramja számára. Az ajánlás a pedagógusképzés sajátos kérdéseire, problémáira, gyakorla-
tára reagáló minőségfejlesztés megalapozásához, kiépítéséhez készült, egyfelől a képzési 
programokhoz, másfelől a pedagógusképzéshez kötődik, új megközelítést jelent a hazai 
felsőoktatás számára. Bár a dokumentum a pedagógusképzési programokra fókuszál, de 
közvetetten hozzájárulhat más felsőoktatási programok minőségfejlesztési rendszerének 
megerősítéséhez is.

 ■ A pedagógus továbbképzés tartalmi megújításának keretében sor került a Pénzügyi, gaz-
dasági, gazdálkodási ismeretek tanítása módszertanának kidolgozására, pilot program 
keretei között történő kipróbálására és továbbfejlesztésére. 
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II. A szakmai gyakorlat elindításához szükséges fejlesztések kialakítása. (Szakmai vezető: 
dr. Rapos Nóra)

A hatékony, eredményes pedagógusképzés egyik alapvető tényezője a képzés gyakorlati jellegé-
nek erősítése. A tanárjelöltek pedagógus pályára való felkészítésében, pályaszocializációjában 
kiemelt szerepe van a köznevelési intézményekben végzett gyakorlatoknak. Az osztatlan közis-
mereti tanárképzés új rendszerében bővültek az iskolai gyakorlatok. A vezetőtanár támogatá-
sával végzett tanítási gyakorlat mellett megjelent egy új elem, a közösségi pedagógiai gyakorlat. 
További változás, hogy a mentortanárral támogatott egyéni összefüggő iskolai gyakorlat a ko-
rábbi félév helyett egy évre bővült. Mindenképpen szükségessé vált tehát a gyakorlatok rend-
szerének, egymáshoz való viszonyának tisztázása, újragondolása, a gyakorlatok új funkcióinak 
kidolgozása. Ennek érdekében az alábbi főbb fejlesztésekre került sor:

 ■ A nemzetközi és hazai gyakorlat elem zésére építve kidolgozásra kerültek a gyakorlatok 
rendszerének alapelvei, tartalmi és módszertani keretei, s hozzá kapcsolódóan egy 
oktatáspolitikai ajánlás. E fejlesztés során az ELTE PPK országos egyeztetést folytatott 
társintézményekkel, vezető- és mentortanárokkal, szakmódszer tant, diszciplínát oktató 
kollégákkal. E hosszan tartó szakmai egyeztetés után úgy véljük, az elkészült szakmai 
előterjesztés – az osztatlan tanárképzés gyakorlati rendszere – és oktatáspolitikai ajánlás 
már nem csupán az ELTE PPK-hoz kötődő szakmai anyag, hanem valóban több néző-
pontot tartalmazó közös munkánk eredménye, melyek a háttértanulmányokkal együtt 
a következő kötetben olvashatóak: Rapos Nóra – Kopp Erika (2015., szerk): Tanárképzés 
megújítása 2015. Eötvös Kiadó, Budapest. 290.o.

 ■ A gyakorlatok eredményességét támogató eszközök kidolgozása során egy olyan ta-
nulást támogató környezet kialakítása volt a cél, mely a megfelelő információkon túl 
abban segíti a tanárjelölteket, hogy a megváltozott tanulási környezetben (mindennapi 
gyakorlat) képesek legyenek saját tanulásuk hatékony megtervezésre, irányítására. Ennek 
érdekében kidolgozásra kerültek a 1) gyakorlati rendszer operatív leírására hallgatók-
nak, vezetőtanároknak, mentoroknak; 2) több képző közös hallgatói támogatását biztosí-
tó, modulszerű programcsomagok a kísérő szemináriumokhoz kötődően, 3) tervezést 
támogató téma- és óravázlat-gyűjtemény.  

 ■ A képzés összhangja érdekében fontos, hogy képzők közös szakmai elvek mentén támo-
gassák a hallgatókat, ezért ajánlás formájában javaslatokat tettünk a képzési szereplők 
együttműködésének megújítására; 3x15 órában továbbképzéseket/szakmai diskurzu-
sokat szerveztünk vezető- és mentortanárok számára.

 ■ A mentorképzés korábban kidolgozott programjának eddigi tapasztalatai alapján lát-
hatóvá vált annak továbbfejlesztési lehetősége, a gyakorlati igényekhez történő igazítása, 
s egyben lehetőség nyílt az országos konzultáció felújítására.  Új fejlesztési elemként je-
lent meg a mentorálásra alkalmas iskolák, mentorok kiválasztásának szempontjainak 
koncepcionális megalapozása és a képzés minőségbiztosításának átgondolására. A te-
vékenységek további eredménye a térségi nyilvántartás kialakítása.

III. A pedagógusképzés fejlesztésének tényekre alapozott támogatása. (Szakmai vezető: 
dr. Vámos Ágnes)

A pedagógus-kompetenciák érvényesülését és változását alapvetően az a szervezet, oktatási-
nevelési intézmény határozza meg, melyben a pedagógus maga is dolgozik. Mind a köznevelés 
hatékonyságának növelése, mind a pedagógusképzés számára kulcskérdés annak megismerése, 
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hogy (1) hogyan függ össze a pedagógus szakma eredményes művelése és a szervezetek mű-
ködése; (2) mi a kapcsolat a pedagógusok gyakorlata és gondolkodása, ennek változásai, s a 
szervezetekben bekövetkező tanulási folyamatok között; (3) melyek a köznevelési innovációkat 
akadályozó, illetve segítő, támogató jellemzők, elemeik. Az ELTE Neveléstudományi Intézet 
oktatókból és PhD hallgatókból álló Pedagóguskutatást végző csoportja (PeK) szakmai életút-
narratívum, interjúk, fókuszcsoportos beszélgetés és iskolai esettanulmányok eredményeinek 
felhasználásával végzett kutatást a témában.  

5. Az ELTE Tanító- és Óvóképző Kar alprojektje: 
a koragyermekkori nevelés és tanítóképzés – 

szakmai koordinátor: dr. F. Lassú Zsuzsa

Az alprojekt célja a pedagógusképzés azon ágaiban szükséges tartalmi és szerkezeti innováci-
ók, képzési és továbbképzési fejlesztések országos szintű támogatása, melyek a 0-12 éves korú 
gyermekek nevelésével és oktatásával foglalkozó szakembereket képzik. Az alprojekt országos 
koordinátora az ELTE Tanító- és Óvóképző Kara volt. Együttműködő partnereink a Tanító- és 
Óvóképzők Dékáni Kollégiuma és országos programfejlesztő bizottságai, az Óvó- és Tanító-
képzők Egyesülete, valamint a Kaposvári, Szegedi, Pécsi, Debreceni és Nyugat-magyarországi 
Egyetemek pedagógusképző karai. Az alprojekt keretében az alábbi fejlesztési és koordinációs 
feladatok valósultak meg:

I. A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés tanterveinek és tantárgyi struktúrájának 
áttekintése, tantervfejlesztési kezdeményezések, újítások

A megváltozott köznevelési környezethez és szabályozókhoz igazodóan szükségesnek találtuk 
az érintett felsőoktatási képzések tanterveinek és tantárgyi programjainak frissítését, a NAT és 
ÓNOAP új fókuszpontjaihoz igazodó tananyagtartalmak kialakítását. 

Országos koordinációs szerepünkben vállaltuk szakmai műhelytalálkozók, szakmai fóru-
mok szervezését, valamint országos ajánlások megfogalmazását az óvó- és tanítóképzés te-
rületén. Ezen ajánlások előkészítéseként szakmai műhelytalálkozókon megvitattuk az egyes 
intézmények tantervfejlesztési kezdeményezéseit, melyek alapján országos helyzetképet vá-
zoltunk fel.

A NAT-ban megjelenő fontos fókuszpont a művészeti nevelés, mely az érzelmi nevelés egyik 
legfontosabb eszköze, így a köznevelési törvény kiemelt pontja. A téma fontosságára tekintet-
tel a két kar a projekt keretében közös Gyermekkultúra Konferenciát szervezett, és temati-
kus folyóiratszámot adott ki a Gyermeknevelés című online tudományos folyóiratban. (http://
gyermekneveles.tok.elte.hu/index.html)

Szintén kiemelt területként kezeltük a korai integráció és inklúzió témakörét, melyet a tan-
tervfejlesztés mellett a képzést támogató szakirodalmak bővítésével is támogattunk. A Gyer-
meknevelés című online tudományos folyóirat korai intervencióról szóló tematikus külön-
száma a terület legnevesebb szakembereinek bevonásával készült. Rendezvényeink között az 
„Együttélés – együttműködés” programsorozat keretén belül szerveződtek a fogyatékos embe-
rek és a roma kultúra megismerését elősegítő szakmai napok, melyeknek szintén fontos témája 
volt az inkluzív nevelés.
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Az országos koordináció szerepköre lehetővé tette a képző intézmények közötti együttmű-
ködések és információáramlás támogatását nem csak a tantervfejlesztési, hanem a koragyer-
mekkor kutatási területein is. Ennek érdekében karunk vállalta, hogy összegyűjtjük és rendsze-
rezzük azokat a kutatásokat és fejlesztéseket, melyek a pedagógusképző intézményekben a 0-12 
éves korú gyermekek fejlődésével, nevelésével, oktatásával foglalkoznak.

II. A képzést támogató eszközök kidolgozása

A fejlesztés célja a kisgyermeknevelő-, óvodapedagógus és tanító szak képzését támogató mód-
szertani eszközök, papír alapú és digitális tartalmak kidolgozása volt. A projektben létrejött 
szakmai anyagok a pedagógiai, a pszichológiai és a tantárgy-pedagógiai tárgyakat valamint a 
gyakorlati képzést egyaránt támogatják. A gyakorlati képzést támogató eszközök közül kiemel-
ten fontosnak ítéljük az óvodai és iskolai gyakorlatok támogatására készült tevékenységterve-
zet- és óravázlat gyűjteményeket, valamint a gyakorlati képzések segédanyagait.

A gyakorlati képzés módszertanának megújítását célozták emellett a képzési területen dol-
gozó oktatók országos szakmai fórumai, melyek megszervezésében kiemelt partnereink voltak 
a Kaposvári Egyetem és a Szegedi Tudományegyetem. A módszertani fejlesztés kiemelt célja a 
hátrányos helyzetű, képességeik fejlesztésében támogatásra szoruló gyermekek minél korábbi 
célzott képességfejlesztéséhez szükséges ismeretek és kompetenciák támogatása a pedagógus-
képzésben. Ezt célozta a képességfejlesztő módszertani feladatgyűjtemény kialakítása, és a té-
mában szervezett pedagógus továbbképzés tartása.

III. A gyakorlatok rendszerének tartalmi és módszertani megújítása

Mindhárom alapszakon áttekintettük és aktualizáltuk a gyakorlati képzést. Ennek céljából 
szakmai műhelytalálkozókat szerveztünk és országos ajánlásokat fogalmaztunk meg, valamint 
módszertani segédanyagokat dolgozunk ki. A gyakorlati képzés területén hiánypótló módon 
került sor a minőségfejlesztési gyakorlatok összegyűjtésére és a tapasztalatok összegző tanul-
mány formájában történő megjelenítésére.

A koragyermekkori nevelés és tanítóképzés területein áttekintettük a mentorképzés és 
mentorálás hazai intézményi gyakorlatait, a működő mentori rendszereket. Ennek céljából a 
Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kara országos műhelytalálkozót 
szervezett a mentorképzésről.

Az országos együttműködés lehetővé tette a képzett mentorok térségi nyilvántartási rend-
szerének kialakítását és webes felületen történő hozzáférés biztosítását.

IV. Megújított tartalmakhoz illeszkedő felsőoktatási pedagógus továbbképzési programok 
fejlesztése és képzők képzése

Az alprojekt keretében vállaltuk mindhárom alapszak vonatkozásában a gyakorlatvezető peda-
gógus szakirányú továbbképzési szak elindításának szakmai, módszertani támogatását – tan-
tervfejlesztést, szakmai és módszertani anyagok kialakítását és egy pilot program lebonyolítását.

A mentorképzésen túl számos egyéb területen szerveztünk képzők képzését a projekt 
keretében. Kiemelt területként kezeljük a művészeti nevelés, korai idegennyelv-oktatás, 
interkulturalitás, fenntarthatóságra nevelés és matematika oktatásának kérdéskörét, valamint 
a koragyermekkori intézményes nevelés átmeneteit.

Az alprojekt eredményeit önálló honlapon is megjelenítjük: http://tamop2014.tok.elte.hu/

http://tamop2014.tok.elte.hu/
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6. Az ELTE Természettudományi Kar alprojektje:  
korszerű pedagógiai modellek a természettudományok iskolai 

oktatásában – kutatás, innováció, továbbképzés –  
szakmai koordinátor: dr. Szalay Luca

Az ELTE Természettudományi Karán (TTK) működő Természettudományos Oktatás-
módszertani Centrum (TTOMC, http://ttomc.elte.hu/) évtizedek óta folytat nemzetközi 
együttműködésben kutatásokat a természettudományok és a matematika iskolai oktatásának 
megújítására. Ebben a projektben az alábbi kutatásaink eredményeit alkalmaztuk:

 ■ az egyéni fejlődést (hátránykompenzációt és tehetséggondozást) egyaránt támogató, 
probléma alapú tanulási modellt (Problem Based Learning); 

 ■ a kutatásalapú tanulás (Inquiry Based Learning) tanulói aktivitáson alapuló módszereit;
 ■ a mindennapi élet helyzetein alapuló Élő matematika és a dinamikus, interaktív vizuali-

zációkat alkalmazó, Geomatech módszereket;
 ■ a problémamegoldó gondolkodást fejlesztő, felelős kutatói és állampolgári magatartást 

tanító, társadalmi problémák feldolgozását igénylő SSIBL (Socio-Scientific Inquiry-Based 
Learning) módszert;

 ■ a trialogikus tanulási paradigmát (a Helsinki Egyetem Tanárképző Intézetében kidolgo-
zott, a tanártovábbképzést, mint egyenlők szövetségét megjelenítő mentorálási modellt);

 ■ a kompetencia alapú értékelés modelljét. 
Ezt alkalmazva, a térszemlélet (mint egy több tantárgyban is fontos szerepet játszó alap-
kompetencia) fejlesztésére tananyagot és tanári segédletet, továbbá az országos kompe-
tencia-alapú mérési rendszer számára (eDIA, SZTE-MTA Képességkutató Csoport) érté-
kelő feladatsort dolgoztunk ki.

A projekt egyik legfontosabb eredményeként az ELTE TTK kutatói tudásépítő hálózatot 
hoztak létre hátrányos helyzetű kistérségek pedagógusaival, de módszertani oktatóink és ku-
tatóink együttműködnek a pedagógiai innovációban élen járó közoktatási intézményekkel és 
gyakorló iskolákkal is. Az itt ismertetett eredmények ennek az országos szakdidaktikai közös-
ségnek a munkáján alapulnak.

A TTK tanárképzési munkatársai szakdidaktikai és képességfejlődési kutatásokkal segítették 
az innovatív pedagógiai módszerek országos elterjesztését. A természettudományos gondolko-
dást fejlesztő, a kísérlettervezés és kutatásalapú tanulás módszereit alkalmazó pedagógiai kísér-
leteinket a projekt időtartama alatt két magyar és két nemzetközi (angol nyelvű) konferencián 
mutattuk be, valamint egy magyar nyelvű tanulmányt és egy angol nyelvű szakcikket írtunk az 
eredményeinkről. A térszemlélet fejlődését és az iskolai fejlesztési módszereinek hatását vizsgá-
ló munkánkat a projekt során három magyar és négy angol nyelvű közleményben publikáltuk, 
illetve elkészült erről a témáról egy fejlesztési segédanyag is a földrajztanárok számára. A ma-
tematika szakmódszertan területén két különböző Rátz László Vándorgyűlésen hangzottak el 
magyar nyelvű előadások, valamint egy nemzetközi konferencián egy német nyelvű előadás is. 
A többi természettudományos szakterületen is számos tanulmány és konferencia-előadás jelzi 
a projekt neveléstudományi hozadékát.

Karunkon 2001 óta kutatjuk az információs és kommunikációs technológiák (IKT) oktatási 
felhasználásának lehetőségeit. A projekt során az új, osztatlan tanárképzés számára létrehozott 
„Számítógépes vizualizációs technikák” nevű tantárgyunkhoz megszületett az ismeretek elsa-
játítását és a képességek fejlesztését megkönnyítő jegyzet. Továbbá korábbi könyvsorozatunk 

http://ttomc.elte.hu/
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aktualizálásával tanári kézikönyvek készültek öt természettudományos tantárgy IKT-val segí-
tett oktatásához.

A pedagógiai innováció és a neveléstudományi kutatás között hidat képezve, a TTK-n egy 
doktori iskolában már több éve működik szakmódszertani alprogram (Fizika Doktori Iskola: 
„A fizika tanítása”), amelynek munkáját nagyban segítette ez a projekt. A Matematika Doktori 
Iskola „Matematika Didaktika” alprogramja pedig éppen a jelen projekt jóvoltából jöhet létre. 
A doktoranduszok legtöbbje gyakorló pedagógus az ország számos közoktatási intézményéből. 
Sokan részt vettek kutató és fejlesztő munkánkban, és valamennyien megismerkednek a pro-
jekt eredményeivel. 

A projekt során továbbfejlesztett, és részben iskolai kísérletekben is kipróbált pedagógiai 
modelleket az oktatást segítő, a tanárképzésben, valamint a tanártovábbképzések, mentorkép-
zések során is jól használható innovatív szakmódszertani jegyzetekben adtuk közre. A szak-
módszertani tárgyak és a szakterületi tárgyak tanításához 34, összesen 4574 oldal terjedelmű 
jegyzet készült. A szaktárgyi és szakmódszertani jegyzetek között a környezettan szakmód-
szertan jegyzet különleges, kimondottan interdiszciplináris és holisztikus szemléletű. A köz-
oktatásban és a tanárképzésben is használhatók a szöveges segédanyagaink (32 db, összesen 
902 oldal) és prezentációs diasoraink (52 db, összesen 1640 dia). A szintén az új, osztatlan ta-
nárképzés számára létrehozott „Természettudomány és társadalom” nevű tantárgyunk újszerű 
kezdeményezés és az ehhez készült oktatási segédanyag unikális taneszköz az országban. Ok-
tatófilmjeink (24 mű, összesen 390 percben) és szerkesztett órafelvételeink (12 videó, összesen 
462 percben), animált ábráink és fotó dokumentumaink segítik a pedagógusokat a korszerű, 
kutatási eredményeken alapuló oktatási és értékelési módszerek elsajátításában, alkalmazá-
sában. Fontos eredménye a projektnek, hogy szakmódszertani laborok tervei készültek el a 
földrajz és a természetismeret-környezettan tanításához, továbbá kiépült a földrajz tantárgy új 
szakmódszertan-oktatási környezete a projekt során beszerzett eszközök segítségével. 

Tananyagaink, segédleteink, filmjeink és egyéb, az oktatást segítő anyagaink legtöbbje máris 
hozzáférhető az ELTE TTK Természettudományos Oktatásmódszertani Centrum új honlapján 
(http://ttomc.elte.hu). A szakmódszertani honlapok fejlesztéséhez mintaként is szolgálhat a 
földrajztanárképzés e projekt során létrejött honlapja (http://geogo.elte.hu/). A pedagógus-
továbbképzések támogatására e-learning tanulási környezetet dolgoztunk ki (http://teszt.
edutech.elte.hu/sciped/), amely megkönnyíti tananyagaink megosztását az ország pedagógu-
saival.

Az országos disszeminációt szolgálják akkreditált vagy akkreditáció alatt lévő pedagógus-
továbbképző tanfolyamaink is. Az akkreditált tanfolyamok az ELTE pedagógus szakvizsgát 
adó képzésébe is beszámíthatók lesznek. Öt tanfolyam készült biológiatanároknak, egy-egy 
fizika mentoroknak, földrajztanároknak és földrajz mentoroknak, valamint ötféle képzésen 
fogadjuk a matematikatanárokat. A „Korszerű IKT-, web2-es és mobileszközök alkalmazása 
a XXI. századi oktatásban” című képzésünk speciális ismeretekkel várja három szakterület: a 
biológia, a fizika és a kémia tanárait. A kémia korszerű oktatását mutatja be és gyakoroltatja 
„Az aktív tanulás lehetőségeinek megteremtése a kémiaórákon” című képzésünk.

A projekt során három műhelymunkát szerveztünk. „Az Utazás Kémiába című musi-
cal – jó gyakorlat a drámapedagógiai módszer alkalmazására” néven megtartott műhelyben 
tanárszakos hallgatók, „Az új, osztatlan tanárképzés eddigi eredményei és problémái az adatok 
tükrében” című vitafórumon tanárképzési szakemberek, „A Kutatótanárrá válás dimenziói” 
című, a rendkívül aktuális témát egy átfogó előadással bevezető beszélgetésen gyakorló peda-
gógusok és tanárképzési szakemberek vettek részt az egész országból.

http://ttomc.elte.hu
http://geogo.elte.hu/
http://teszt.edutech.elte.hu/sciped/
http://teszt.edutech.elte.hu/sciped/
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A természettudományok innovatív oktatása kiemelt kutatási és fejlesztési terület az Európai 
Unióban. Az ELTE Természettudományi Karának szakmetodikusai vezetésével, a projektben 
dolgozó kollégáink ehhez a nemzetközi erőfeszítéshez járultak hozzá. Az eredmények fenntart-
hatóságát a Karon működő szakdidaktikai centrum, a TTOMC, a doktori iskolák módszertani 
programjai és a projekt során megerősödött országos pedagógus közösségünk garantálják.
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Daruka Magdolna – Sass Judit – Bodnár Éva

Összefoglaló  
a „Szakmai tanárképzés országos  

módszertani- és képzésfejlesztése”  
program munkájáról

A konzorcium vezetője, szakmai koordinátora:
Budapesti Corvinus Egyetem

Konzorciumi partnerek:
Nyugat-magyarországi Egyetem, Pécsi Tudományegyetem, Széchenyi István Egyetem

1. Célkitűzések, vállalt feladatok, célcsoportok

A technikai, társadalmi és gazdasági környezetünk gyors változása elmozdulást eredményez 
az ipari társadalom igényeinek megfelelő iskolarendszertől a tudásalapú társadalom igénye-
inek megfelelő iskolarendszer felé, rendszerszintű változást generálva az oktatási rendszer 
valamennyi szintjén, valamennyi érintettje számára, így a szakmai tanárképzésben is. A ta-
nárképzésre nehezedő adaptációs nyomásra kezdeményező szerepkört felvállalva konzorciu-
munk az elmúlt időszakban igyekezett kiaknázni az adaptációs kényszerben rejlő innovatív 
lehetőségeket, és ennek eredményeként korszerűsíteni a szakmai tanárképzés, tananyagainak, 
módszertani eszköztárának korszerűsítését. Mindez szükségessé tette a tanárképzést folytató 
intézmények stratégiájának, a képzés struktúrájának átgondolását, a súlypontok áthelyezését, 
új tananyagok, tanár továbbképzési programok kidolgozását. 

A konzorcium tagjai munkájuk során a következő kérdésekre keresték a választ: 
 ■ Melyek azok a hosszú távú tendenciák, amelyekre a tanárképzés korszerűsítése során tá-

maszkodni kell? 
 ■ Hogyan történjen ez az alkalmazkodás?

Az alábbi ábrán a környezeti változások és a fejlesztési feladataink közötti összefüggést mu-
tatjuk be:
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1. sz. ábra: A projekt keretrendszere

tudásalapú gazdaság kihívásai
– munkaerő-piaci elvárások

– digitális társadalom elvárásai
„digitális szakadék”

a köznevelés
és a szakképzési rendszer

igényei, elvárásai

– koherens rendszerébe illeszkedő
felsőoktatási tanárképzés

– kapcsolat az OKJ és a NAT tartalmaihoz

ITK-ra alapozott
módszertani

fejlesztés

intézményi
hálózat

képző- és
partnerintéz-

mények

országos
hatáskörű

módszertani
és képzési

fejlesztések

A projektben a konzorciumi partnerek tevékenységének meghatározásához a célrendszerből 
indultunk ki. 

2. sz. ábra: A projekt célrendszere

A felsőoktatás minőségének javítása,
a felsőoktatás szerepének bővítése a foglalkoztathatóság növelésében

Általános cél

A projekt célja a szakmai pedagógusképzés minőségének javítása,
hogy az megfeleljen a tudásalapú gazdaság kihívásainak, a valós

társadalmi elvárásoknak, alkalmazkodva a köznevelési és szakképzési
rendszer követelményeihez

Stratégiai cél

Országos hatáskörű módszertani- és képzésfejlesztések megvalósítása

pedagógusképző
intézmények közötti

hálózat megerősödése,
országos lefedettség

elérhetővé válása

a képzések tartalmi,
módszertani
fejlesztése a

pedagógiai kultúra
megújítása
érdekében

partnerintézményi
kapcsolat kialakítása

az összes hazai
köznevelési

intéménnyel szakmai
támogatásuk

érdekében

Operatív célok
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A projekt célja a szakmai pedagógusképzés minőségének javítása, a felsőoktatás, a közne-
velés és a szakképzés egységes koherens rendszerébe illeszkedő pedagógusképzés kialakítása, 
amely az OKJ és NAT tartalmakhoz illeszkedik, segíti a módszertani paradigmaváltást az IKT-
ra alapozott módszertani fejlesztésekkel.

A fejlesztések célcsoportja:
A. Közvetlen célcsoportok:

 − pedagógusképzésben résztvevő felsőoktatási oktatók, munkatársak
 − pedagógusképzésben résztvevő nem oktató munkatársak
 − köznevelési intézmények mentortanárai

B. Közvetett célcsoportok:
 − pedagógusképzésben résztvevő felsőoktatási hallgatók a pedagógusjelöltek
 − partnerintézmények pedagógusai

A konzorciumi tagok a fenti célokkal összhangban határozták meg szakmai tevékenységük 
fókuszpontjait:

1. táblázat: Szakmai tevékenységek fókuszpontjai

BCE PTE NyME SZE
A képzés tartalmi és módszertani 
megújítása központi, IKT alapú 
fejlesztéssel. 
Köznevelés és a szakképzés 
módszertani és szakmódszertani 
sajátságainak megfelelő képzések.  
Pedagúgusképzés fejlesztése 
a gazdasági és agrár szakmai, 
kommunikáció- és médiatanári 
területen. 
Pedagógus-továbbképzések, kiemelt: 
gazdasági ismeretek oktatásának 
módszertani kialakítása.

Mérnöktanár képzés:  
gyakorlati elemek 
erősítése a szakmai 
tanárképzés 
fejlesztésében.

Szakmai és 
módszertani 
megújulás 
közgazdásztanár,  
agrár-mérnöktanár,  
mérnöktanár 
területeken.

Mérnök- és 
zenetanár 
képzésének 
fejlesztését.

Szakmai és módszertani megújulás az ember és társadalom, művészet és életvitel és gyakorlat 
NAT területekhez kapcsolódva.

A feladatok kidolgozása során a konzorciumi tagok között szoros együttműködés alakult ki.

2. A projekt szakmai eredményei

A projekt 2015. augusztus 31-én zárult. Időtartama alatt számos tananyag, kutatás készült, 
workshopok, konferenciák kerültek megszervezésre.
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2.1. A pedagógusképzés módszertani támogatása,  
képzés és tartalomfejlesztése részben elkészült tananyagfejlesztések

A Budapesti Corvinus Egyetemen öt, ebből három (1-3.) blended tananyag született. Ezek a 
következők

1. Stressz- és konfliktuskezelés
2. Kooperatív tanítás- és tanulás módszertana
3. A tanárszerep változása
4. Web 2.0-ás eszközök integrálása az oktatásban
5. Migráns vagy hátrányos helyzetű, különleges bánásmódot igénylő tanulók pedagógiai 

megsegítésének lehetőségei

Elkészült egy módszertani füzetsorozat, amelyet azzal a szándékkal készítettünk, hogy a 
megváltozott tanítási-tanulási környezetben a tanórák tervezéséhez, szervezéséhez korszerű, a 
tanulók igényihez igazodó, változatos feladatokat, módszertani eszközöket mutassuk be, hoz-
zájárulva a szakmai tanárképzésben részt vevő tanári pályára való hatékony felkészüléséhez. 
Füzetsorozatunk minden tagja hasonló felépítésben készült. Minden füzet a didaktikai felada-
tok logikáját követve kínál fel különböző megoldásokat a motiváláshoz, az új ismeretek elsa-
játításához, a megszerzett ismeretek gyakorlásához, rendszerezéséhez, az ismétlésekhez és az 
értékelés különböző formáihoz.

A sorozat füzetei:
I. Általános módszertan tanár szakos hallgatóknak
II. Elméleti közgazdaságtan
III. Vállalkozások alapítása és működtetése
IV. Az üzleti gazdaságtan számviteli alapjai
V. Marketing alapismeretek
VI. Mezőgazdasági gépészet, mezőgazdaság, kertészet és parképítés
VII. Élelmiszeripar
VIII. Fenntarthatósági alapelvek a mezőgazdaságban

A sorozat II.-V. füzetei a gazdasági szakképzésben a 9-10. évfolyamon, illetve a 13-14. évfo-
lyamon tanított „Gazdasági és jogi alapismeretek” című tantárgyhoz készültek. Természetesen 
a bemutatásra kerülő eszközök, módszertani megoldások más gazdasági jellegű tantárgyak-
ban és olyan közismereti tárgyakhoz is felhasználhatók, amelyekben a gazdasági ismeretek na-
gyobb óraszámban jelennek meg. 

A sorozat VI-VIII. füzetei az agrár-mérnöktanár képzést segíti. Igazán hiánypótlónak te-
kinthetők.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen folytatott tananyagfejlesztések során háttérkutatá-
sokra támaszkodva megújították az „IKT a pedagógiában” című tantárgyat, melyhez e-learning 
tananyagot is fejlesztettek. E képzéshez tankönyv és módszertani segédlet is készült.

Módszertani tananyagok készültek a szakmai pedagógusképzéshez (például: Módszertani 
segédlet a közgazdasági szakmai tanárképzéshez), azon belül külön az agrár-mérnöktanár szak 
erdész-vadgazda szakirányához. Környezetpedagógia tananyag készült a fenntarthatóság té-
májához kapcsolódóan.
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 A Pécsi Tudományegyetemen három tantárgyhoz készültek módszertani segédkönyvek: 
etika, erkölcstan és filozófia tantárgyak oktatásához. Ezek:

 ■ Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok 5-6. évfolyama számára
 ■ Erkölcstanári segédkönyv a gimnáziumok 7-8. évfolyama számára
 ■ Etikatanári segédkönyv a középiskolások 11-12. évfolyama számára
 ■ Filozófiatanári segédkönyv a gimnáziumok 11-12. évfolyama számára

Zenetanárok számára készült módszertani jegyzetek:
 ■ Brácsa-mélyhegedű hangszeres tanítás − módszertani jegyzet
 ■ Gitár hangszeres tanítás − módszertani jegyzet
 ■ Gordonka hangszeres tanítás − módszertani jegyzet
 ■ Klarinét hangszeres tanítás − módszertani jegyzet

A módszertani segédkönyvek, jegyzetek mellett két útmutató született, amely a portfólió 
készítést segíti tanárjelölteknek, illetve mentortanároknak képzésük zárásához. 

Az elkészült új e-tananyagok modularizált felépítésűek, amelyek didaktikai megoldásokkal 
segítik a hallgatói önálló tanulását segítő és azokat számos önellenőrzési lehetőségekkel egészí-
tik ki. Az elkészült tananyagok a zenepedagógusok képzésében kerülnek felhasználásra. A di-
gitalizált tananyagok Scorm 2004-es szabvány szerint készültek, így a legtöbb LMS rendszerrel 
kompatibilisek.

A Széchenyi István Egyetemen öt módszertani anyag készült el, ezek:
 ■ Magánének tanítás módszertana (1-2.)
 ■ Az orgona tanítás módszertana (3-4.)
 ■ Az elméleti ismeretek felhasználási lehetőségei a hangszeres oktatásban (5.)

2.2. Kutatások

A projektben résztvevő konzorciumi tagok a fejlesztéseket támogató kutatásokat végeztek. A 
kutatásokból válogatva megjelentettek egy kötetet „A tanári szerep változásának háttérténye-
zői a szakképzésben” címen.  A kötetben szereplő kutatások két témakör köré csoportosíthatók. 
Az első csoportba tartozó tanulmányok a környezeti változások hatásait a tanárok szemszögé-
ből vizsgálják, a második csoport pedig az IKT eszközök hatékony alkalmazási lehetőségeit, 
feltételeit járják körbe.

A végzett kutatások bemutatása konzorciumi tagonként

Budapesti Corvinus Egyetem 
1. Képzési igények felmérése szakmai tanárok és diákjai körében
2. Érzelmi igénybevétel a tanári pályán
3. OKJ változása és hatásai a tanárképzésben

Az első kutatásban a szerzők arra keresték a választ, hogy milyen szakmai specifikus kép-
zési igények jelentkeznek a gazdasági-szolgáltatási és agrár szakképzés területén, azzal a céllal, 
hogy hozzájáruljon a tananyagok módszertani fejlesztési irányainak kidolgozásához, valamint 
a tanárok, illetve a tanárjelölteket képzők szakmai és pedagógiai – tanítási módszereinek fej-
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lesztéséhez. A kutatás a két terület szakképzésében részt vevő diákok és szakmai tanárok köré-
ben készült. Az eredmények szerint a vizsgálatba bevont diákok egy része jelentős társadalmi 
hátránnyal küzd, nehezen motiválható, a tanulás élményszerű formáit preferálják. 

A második kutatás a tanári pálya érzelmi igénybevételét állítja elemzésének közép-
pontjába. A szerzők vizsgálják a tanári munkával járó stressz és érzelmi élmények lehet-
séges egyéni és szervezeti előzményeit (érzelmi beállítódás, szervezeti stressz-források), 
és következményeit az egyéni jóllétre és a szervezeti elkötelezettségre, hatékonyságra. 
 A vizsgálatban 14 középfokú oktatási intézmény 173 tanárával készült interjú és kérdőíves 
megkérdezés. A kutatás során a tanári érzelmi élményekben pozitív átélési és érzelembemu-
tatási torzítást talált a vizsgálat, míg a negatív élményeket kevésbé tartották jellemzőnek és 
elfogadhatónak a megkérdezettek, erősen szabályozták azok kimutatását. Iskolatípusok sze-
rinti összevetésben a tanulói fegyelmezetlenség és érdektelenség általános problémája mellett 
a szakképző iskolákban volt a leggyakoribb a tehetetlenség helyzeteinek megjelenése, míg a 
gimnáziumokban a szorongás, a vegyes képzésnél a szomorúság fordult elő nagyobb arányban. 
A következményként vizsgált tényezőknél a gimnáziumokban, bár nagyobb munkaterhelést 
észleltek a megkérdezettek, de nagyobb kollektív énhatékonyság észlelése mellett motiválóbb-
nak élték meg a munkájukat, szemben a szakképző intézmények tanáraival, akik a megkér-
dezés időszakában az intézménnyel kapcsolatban kevésbé pozitív attitűdöt fejeztek ki, mint a 
többi iskolatípusban.

Nyugat-magyarországi Egyetemen készült kutatások egyik csoportjának témája: összehason-
lító kutatás a szakmai tanárképzésről. Ezek eredményei egy tanulmánykötetben kerültek ösz-
szefoglalásra. A kutatások témái:

1. Szakmai pedagógusképzés Ausztriában
2. Szakmai pedagógusok felkészítése Angliában
3. Intézményi e-learning motivációk

A kutatások másik köre a szakmai tanárképzés múltját és jelenét vizsgálta, az írások alapján 
szintén tanulmánykötet készült. 

A Pécsi Tudományegyetem két jelentős kutatást alapozó tanulmány készült. A két tanulmány 
címe: 

1. A modern generáció fogalmának filozófiai, történeti és szociológiai meghatározása: euró-
pai gyökerek

2. Generáció elméleti kutatások és alkalmazási lehetőségek

A tanulmányok alapján empirikus kutatások valósultak meg, amelyekben 1200 fős minta 
alapján a teljesítménymotiváció és pszichológia immunitás vizsgálatot végeztek „Z” generációs 
korosztály körében. Ebből a mintából folytatásként elkészült 120 fős általános iskolás motivá-
ciós struktúrájának klaszteranalízise. Az eredményeket értékelő tanulmányokban megállapí-
tásra került, hogy a vizsgált generáció fatalista képet mutat, amelyhez magas külső- és mérsé-
kelten magas belső kontroll társul. Ez az egybeesés motiválatlanságot, elbizonytalanodást hoz, 
célvesztésre és kudarcra, valamint a személyiség belső harmóniájának megbomlására utal.

A fentieken kívül készült egy, a szakmai- és művésztanári pályaszocializációs felmérés is.
A Széchényi István Egyetem és Budapesti Corvinus együttműködésében készült el a Gya-

korló iskolák kiválasztásának akkreditációs rendszere.
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2.3. Képzők képzése

Budapesti Corvinus Egyetem
A projekt ideje alatt szervezett képzésekben 65 fő vett részt (a végzettek száma 57). A képzé-

sek során a következő célok fogalmazódtak meg:
 − az egyetem oktatóit olyan, a mindennapi oktatómunkájukat segítő ismeretekhez, jártas-

ságokhoz és készségekhez juttassa, amelyekkel az egyetemi foglalkozások tervezése, saját 
tanári tevékenységük és a hallgatók tanulása eredményesebbé és élményszerűbbé tehető,

 − kompetenciaelemek közül a horizontális kompetencia elemekre helyezni a hangsúlyt.

A képzések során fontos volt, hogy a részvevők saját élményeikre alapozva, társas tanulás 
során dolgozzák fel az egyes témákat, és kialakuljon a résztvevők közötti tudáscsere, a jó gya-
korlatok megosztása, a hosszabb távon fennmaradó, az oktatómunkát során segítő együttmű-
ködés. A megtartott képzések több naposak voltak.

A képzések tematikájába az igények szerint összeállítható modulok:

1. A tanítás
 ■ A tanításhoz fűződő egyéni viszony feltárása, elméletek bemutatása
 ■ A hallgatók tanulási sajátosságai, tanulási stílusa. A hallgatók tanulási sajátosságainak 

megismerési módszerei
 ■ Az oktatás tanulásközpontú megszervezésének feltételei

2. Korszerű oktatási módszerek a felsőoktatásban
 ■ A hallgatók motiválásának eszközei, módszerei
 ■ A hallgatói tanulási tevékenység aktivizálásának eszközei, módszerei

3. Kooperatív módszerek az oktatásban
 ■ A kooperatív tanítási-tanulási helyzet.  Mi is az a kooperatív pedagógiai tevékenység, 

melyek a kooperatív csoportmunka formái?
 ■ Az önirányító csoportmunka módszerei. Kooperatív tanítás és tanulás önirányító cso-

portmunkában
 ■ Projektmunka. Kooperatív tanítás és tanulás projektmunkában

4. Digitális tananyagok fejlesztési lehetőségei
 ■ PDF mint e-learning tananyag? Lehetőségek az online tananyagfejlesztésben
 ■ Az e-learning rendszer beépített tananyagszerkesztőjének használata
 ■ Kitekintés az interaktív tananyagok fejlesztésének világába: képernyővideós, multimédi-

ás, élőszereplős és szimulációs e-learning tananyagok

5. Online kurzusmenedzsment a gyakorlatban
 ■ E-learning rendszerek. Nyílt és zárt rendszerek sajátosságai, jellemző felhasználási mó-

dok
 ■ Alapszintű funkciók, a tananyagok megosztásától a kommunikációs lehetőségekig
 ■ Vizsgáztatás a keretrendszerben: tesztek menedzselése és oktatói megközelítések
 ■ Miben támogathat még az e-learning rendszer?
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Web2-es és IKT eszközök használata a felsőoktatásban
 ■ Csoportok létrehozása, menedzselése, csoportmunka web2-es eszközökkel
 ■ Mérés és értékelés IKT eszközökkel
 ■ Korszerű oktatási módszerek támogatása IKT és web2-es eszközökkel
 ■ Mit tanulhatunk a számítógépes játékoktól?

A megtartott képzések sikeresek voltak, a visszajelzések nagyon pozitívak. Folyamatos igény 
van újabb képzések szervezésére.

Nyugat-magyarországi Egyetemen a következő témákban került sor képzők képzésére:
 − Szakmai megújító képzés NAT ember és társadalom műveltségterületen középiskolai tör-

ténelem tanárok számára
 − IKT a pedagógiában
 − Módszertani felkészítés gyakorlatvezető tanárok számára
 − Mentorszerepre való felkészítés szakmai pedagógusok számára
 − Tehetséggondozás a pedagógusképzésben” 

A képzéseken összesen 46 fő vett részt.

A Széchenyi István Egyetemen négy tréning formában szervezhető képzést dolgoztak ki.

1) Nem formális pedagógiai képzés – nem formális módszertan
A képzés során az oktatók olyan új, hatékony módszereket ismerhetnek meg, melyek segítsé-

gével a hallgatók aktivitása emelhető. Az oktatók megoszthatják a hallgatókkal való foglalkozás 
során szerzett tapasztalataikat, konkrét gyakorlatokon keresztül fejleszthetik módszereiket, ez-
által részt vállalva a felsőoktatás oktatási gyakorlatának módszertani megújításában.

2) Blended-learning oktatási formához tartozó Tutori-mentori munka a felsőoktatásban. 
A képzésben részt vevők megismerhetik, hogy milyen tanári szerepek azonosíthatók az 

e-learninges képzésben, a tutor szerepét és legfontosabb feladatait, elsajátíthatják a hatékony 
hallgató-tutor kommunikáció alapelveit. Példákon keresztül gyakorolhatják a tutor-hallgató 
kommunikációt és megtanulhatják a hallgatók lehetséges problémáinak kezelési módját.

3) Multimédia alapú e-tanulási tananyagok összeállítása
A képzés során a jelentkezők a kompetencia alapú oktatás elméleti hátterére alapozva, gya-

korlati példákon keresztül ismerik meg a tananyag-fejlesztés rendszerjellemzőit, segítve ezzel 
a megvalósítási stratégiák, módszerek kialakítását, elsajátítják az egyértelmű célleírás és köve-
telmények tipikus módjait. Megismerik a hallgatói tevékenység értékelésének mérésmetodikai 
módszereit és a gyakorlatban sajátítják el az e- tananyag-fejlesztés módszereit, felépítését, pe-
dagógiai követelményeit.

4) Változásmenedzsment és innovációs képzés
Ez a tréning olya potenciális résztvevőknek került összeállításra, akiknek munkáját állandó 

változások kísérik. Munkájuk eredményes elvégzéséhez a változásokhoz való alkalmazkodás, 
illetve a sikeres változáskezelés elengedhetetlen.
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Az egyetem a képzők képzésének részeként oktatói előadói estéket szervezett. Nyolc előadás-
ra került sor. Az előadások felvételre kerültek és az ok.sze.hu weboldalon visszanézhetők. Ezek:

 − 1. Előadás címe: A nők felsőoktatásban betöltött szerepe ma és holnap
Előadó: Szoboszlai Beáta – Nők a Tudományban Egyesület, ügyvezető

 − 2. Előadás címe: Milyen folyamatokat katalizálhatunk az egyetemen coachokkal?
Előadó: Kaiser János – üzleti coach, személyi edző

 − 3. Előadás címe: Racionális és nem racionális, de értelmes gondolkodás
Előadó: Mérő László – matematikus, pszichológus

 − 4. Előadás címe: ImpróExam - Improvizációs színházi előadás az egyetemről
Előadó: Import Impro – Improvizációs színház

 − 5. Előadás címe: Élettapasztalat – Életbölcsesség (Miként tanulhatunk életeseményeinkből?)
Előadó: Pál Ferenc (Feri atya) római katolikus pap, mentálhigiénés tanácsadó

 − 6. Előadás címe: Az érzelmek logikája
Előadó: Mérő László – matematikus, pszichológus

 − 7. Előadás címe: Miből tanul az ember?
Előadó: Bóna László – író, homeopátiás tanácsadó

 − 8. Előadás címe: A világ és az ember “nyilvánvaló titkai”
Előadó: Vekerdy Tamás – gyermek-szakpszichológus

2.4. Konferenciák, műhelyek, workshopok

A projekt során két konferencia, egy nyitó és egy záró konferencia megszervezésére került sor. 
A nyitó konferencián a konzorciumi tagok bemutatták terveiket, a záróeseményen pedig az 

elért eredményeket.  A konferenciákon a konzorciumi partnerek mellett részt vettek a felsőfokú 
tanárképzést folytató intézmények, illetve a középfokú szakképzés tanárai, valamint a KLIK és 
a MIK képviselői.

A Budapesti Corvinus Egyetemen négy workshop – két a gazdasági és két, az agrár te-
rületet érintő − került megrendezésre. Júliusban és szeptemberben megrendezett alkalommal 
a tanárképzés jelenlegi folyamataival, kihívásaival, megújításainak igényeivel foglalkoztak a 
résztvevők.

Áprilisban került sor a következő két workshopra, amelyen a tanárképzés jövőbeni igénye-
ivel, az OKJ változásainak hatásával és tanárképzés kimeneti követelményeivel foglalkoztunk. 

A résztvevők száma összesen 75 fő volt.

A Nyugat-magyarországi Egyetemen „Új kihívások a történelem tanításában és a történe-
lemtanár képzésben” címmel került sor egy workshopra, 27 fő részvételével.

A Széchenyi István Egyetem a projekt eredményeit számos helyen bemutatta. Például egy 
nemzetközi konferencián azokat a kutatási eredményeket prezentálták, amelyben áttekintették 
a Széchenyi István Egyetem mint műszaki felsőoktatási intézmény és a meglévő Tanárképző 
Központ helyét, szerepét is. Ennek nyomán megvizsgáltak több olyan külföldi jó példát, ahol a 
Tanárképző Központ egy nem tanárképzéssel foglalkozó egyetemen létesült. Ismertették azo-
kat a feladatokat, amelyek a hazai Tanárképző Központok új szerepkörei is lehetnének.

A Pécsi Tudományegyetemen márciustól májusig kerültek megszervezésre műhelymunkák.
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2.5. Egyéb szakmai eredmények

2.5.1. Képzések, szakirányú továbbképzések 

A konzorciumi tagok több szakirányú továbbképzést dolgozott ki.
Ezek:

1. Korszerű oktatási módszerek, tanulásszervezési módok a szakképzésben
2. Multikulturális nevelés a szakképzésben
3. Tehetséggondozás, sajátos nevelési igényű tanulók a szakképzésben
4. Közgazdásztanár (kereskedelem-marketing szakirány) képzési terv megújítása 
5. Agrár-mérnöktanár (mezőgazdasági, mezőgazdasági gépész és erdészet-vadgazda szak-

irány) képzési terv megújítása
6. Elméleti közgazdásztanárok továbbképzése

A tervezett képzésekhez, továbbképzésekhez az akkreditációs anyagok elkészültek.

2.5.2. Kapcsolódások OFI-s kutatásokhoz, műhelymunkákhoz

A konzorciumi partnerek képviselői kapcsolódtak az e témában folyó OFI-s kutatásokhoz. A 
műhelymunkákba 5 fő kapcsolódott be.

2.5.3. Szakmai interjúk 

A projekt során a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarával, a TKKI és a KLIK képviselőivel 
szakmai megbeszélésekre, interjúra került sor. Az itt elhangzottak szervesen hozzájárultak 
a szakmai tanárképzés fejlesztési irányának meghatározásához, a középfokú szakképzésben 
megjelenő problémák feltárásához.

3. Összegezés

A tananyagfejlesztések, kutatások és képzések eredményei alapján, a már elvégzett fejlesztések 
mellett olyan további módszerek kialakítására van szükség, amelyek segítik a lehetséges intéz-
ményi és egyéni − mind tanulói, mind pedagógusi − problémapontok feltárását, előrejelzését. 

A tapasztalatok és a képzésen résztvevők visszajelzései és tapasztalatai alátámasztják olyan 
szakmai és módszertani felkészítések kidolgozásának szükségességét a pedagógusképzés szá-
mára, amelyek segítik a már pályán lévő pedagógusokat és felkészítik a jövendő tanárokat a pá-
lyához kapcsolódó igénybevételre és annak hatékony kezelésére, valamint a tanulói igényekhez 
való hatékony és folyamatos alkalmazkodásra.

A szakmai tanárképzés szempontjából további célként fogalmazható meg a képzés szerke-
zeti változtatást célzó intézkedések szorgalmazása. Ennek indoka, hogy az osztatlan szakmai 
tanárképzés iránt sem az érettségit követően, sem pedig az első éves szakmai tanulmányok 
befejezését követő átjelentkezés során országosan nincs érdeklődés. Ennek következtében meg-
növekedett a szakképzésben oktató képesítés nélküli pedagógusok száma, a szakmai tanárok 
korfája sem a fiatal korosztály irányba eltolódott. 
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Jelentős mértékben javítaná a helyzetet, ha a nemzeti felsőoktatási törvénybe a szakmai ta-
nárképzés vonatkozásában bekerülhetne a párhuzamos képzés lehetősége. Az osztott (levelező 
rendszerű) képzés hallgatói többségében a szakképzésben résztvevő képesítés nélküli pedagó-
gusok közül kerülnek ki, amikor a szakközépiskolák, szakiskolák beiskolázzák őket. Így ez a 
képzés levelező formában működtethető, tehát van rá igény. A gond inkább az, hogy ők nem 
szűntetik meg a szakmai tanár hiányt, mert már egyébként is az iskolák állományához tartoz-
nak. E képzési formában komoly problémaként jelentkezik a képzés 5 féléves, hosszú volta is. 

Mindezek mellett a szakmai tanárképzés megújításakor arra is fókuszálnunk kell, hogy a 
rendeleti szabályozások nyomán megjelenő új szereplők a szakképzési centrumok, a kamara 
és a minisztérium és az iskolák közös, a szervezeti tanulást is támogató együttműködéssel va-
lósulhat meg. A pályázat résztvevői ennek tükrében a felsőoktatás és a kapcsolódó köznevelési 
intézmények szakmai hálózati működésének fenntartását, további erősítésének igényét egyér-
telműen célként jelölik meg.
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Ádám Anetta: A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének adjunktusa, a TÁMOP-
4.1.2.B.2-13/1-2013-0001 pályázat projektmenedzseri feladatait látta el. Pedagógusképzőként 
évek óta egyre határozottabban a hátrányos helyzet társadalmi és iskolai vetületei felé fordult 
az érdeklődése. Egyetemi oktatói feladatai mellett aktívan részt vesz – a társadalmi felzárkózás-
hoz kapcsolódó - közoktatási és felsőoktatási innovatív programok, kísérletek kidolgozásában 
és működtetésében. 

Benedek András: 1980-81-ben az MTA pedagógiai kutatócsoportjának főmunkatársa, majd 
1981-84 között az Oktatáskutató Intézet tudományos tanácsadója. 1984-90 között az Országos 
Pedagógiai Intézet szakképzési igazgatója, főigazgató-helyettese, 1989-90 között főigazgatója. 
1990-91 között alapító főigazgatója a Nemzeti Szakképzési Intézetnek. 1991-2006 között he-
lyettes államtitkár, illetve közigazgatási államtitkár különböző minisztériumokban.1982 óta 
tanít a felsőoktatásban, 1986-tól a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1996-ban habilitált, 
1998-ban egyetemi tanári kinevezést kapott. 2004-ben lett az MTA doktora.

Bodnár Éva: PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitá lis Tanulási Központjá-
nak docense, a Központ vezetője. Végzettsége szerint munka és szervezetpszichológus. Kutatási 
területe: digitális tanítás. tanulás, a perszonalizáció lehetőségei, kognitív és tanulási stílusok. 
Oktatási területe: Pszichológiai tárgyak tanítása a közgazdásztanár-képzésben, illetve mun-
ka- szervezetpszichológiai tárgyak oktatása gazdálkodástudományi és társada lomtudományi 
képzésekben.

Bodorkós László: Minőségügyi mérnök, ny. egyetemi főtanácsos (NymE). Az elmúlt másfél 
évtizedben számos minőségfejlesztési projekt közreműködője. Szakértőként, látogató bizottsá-
gi tagként rendszeresen részt vesz a MAB akkreditációs feladatainak végrehajtásában.

Bús Enikő: a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatója. Fő ku-
tatási területe a tanárjelöltek karriermotivációjának növelése, hatékony tanításmódszertani is-
meretek vizsgálata. 

Csapó Benő: a Szegedi Tudományegyetem tanára, a Neveléstudományi Intézet, a Neveléstu-
dományi Doktori Iskola, az MTA-SZTE Képességfejlődés Kutatócsoport és az általa alapított 
Oktatáselméleti Kutatócsoport vezetője, a Magyar Pedagógia című folyóirat főszerkesztője. 
Kutatási területei az értelmi fejlődés, a tudás minősége és szerveződése, pedagógiai értékelés 
és technológia alapú tesztelés. Szakmai publikációinak száma több, mint 300, a munkáira való 
független hivatkozások száma meghaladja az 2300-at.

Daruka Magdolna: a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulási Központ-
jának docense, a Központ módszertani vezetője. Végzett sége szerint közgazdásztanár. Kutatási 
területe: intézményi közgazdaságtan, evolúciós közgazdaságtan, gennováció, szakmódszertan. 
Oktatási területe: Stratégiai menedzsment, Általános és szakmódszertan, Üzleti kommuniká-
ció, Tanügyigazgatási ismeretek, Elméleti közgazdaságtani ismeretek.
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Estefánné Varga Magdolna: PhD, az Eszterházy Károly Főiskola Tanárképzési és Tudástech-
nológia Kar Pszichológia Tanszékének főiskolai tanára, címzetes egyetemi tanár. Kutatási te-
rülete „Koraszülöttek értelmi fejlődése, tanulási zavarok – inkluzív nevelés”, Tanulásdiagnosz-
tika – elektronikus tanulási környezet, a Tanárképzés pszichológiai kérdései. Kiemelt oktatási 
területek: fejlődés és neveléslélektan, önismereti és személyiségfejlesztő tréningek. A pedagó-
gus továbbképzés területén folyamatosan lát el képzésfejlesztési feladatokat.

Falus Iván: professzor emeritusz, az MTA doktora, az Eszterházy Károly Főiskola és az ELTE 
Neveléstudományi Doktori Iskolájának oktatója, a Tanárképzők Szövetségének elnöke. Kuta-
tási területei: pedagógusképzés, didaktika, a pedagógusképzők kompetenciái. Több HEFOP és 
TÁMOP projekt résztvevője, szakmai vezetője. 2010 és 2013 között az MTA Pedagógiai Tudo-
mányos Bizottságának elnöke.

Font Márta: egyetemi tanár, történész, a középkor kutatója, a Pécsi Tudományegyetem Tanár-
képző Központjának főigazgatója, a MAB Tanárképzési Bizottsága elnöke. A történelem szakos 
hallgatók oktatásán túlmutatóan rendelkezik tanárképzési tapasztalattal, amelyet a PTE BTK 
dékáni pozíciójában töltött hét év és oktatási rektorhelyettesi tevékenysége fémjelez. A PTE-KE 
konzorciumában megvalósult TÁMOP pályázatok (2009-2011 és 2014-2015) szakmai vezetője.

Gordon Győri János: az Eötvös Loránd Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kara 
Interkulturális Pszichológiai és Pedagógiai Intézetnek, valamint az Eszterházy Károly Főisko-
la Tanárképzési és Tudástechnológiai Kara Neveléstudományi Intézetének egyetemi docense. 
Mintegy két évtizedes extenzív oktatói, kutatói és publikációs tevékenysége számos pedagógiai 
területet ölel fel, a pedagógia kulturális és nemzetközi vetületeinek tanulmányozásától kezdve 
a tanári nézetek, a tanárképzés, a tehetségpedagógia, a pedagógiai tudásmenedzsment, a taní-
tásmódszertan kérdéseiig és tovább.

Horváth Diána: Tanító (vizuális nevelés műveltségterület), az Oktatáskutató és Fejlesztő Inté-
zet TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 projektjének szakmai koordinátora.

Horváth H. Attila: az ELTE habilitált docense, a Neveléstudományi Intézetés a Pedagógiai 
Antropológia kutatócsoport munkatársa. Oktatási munkája elsősorban a tanárképzéshez kötő-
dik. Fő kutatási területe az informális tanulás, az erkölcsi szocializáció és a Freinet-pedagógia. 
Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „A pedagógusképzés 
átalakításának országos koordinálása, támogatása” elnevezésű projektjében témavezető.

Jakab György: Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet tudományos munkatársa. Tananyagfej-
lesztő-  történelem, társadalomismeretet, médiaismeretet és etika tantárgy – és tanár. A ma-
gyar-szlovák történész vegyesbizottság tanári tagozatának vezetője.

Kaposi József: az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet főigazgatója, egyetemi docens, a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetem oktatója. Tudományos tevékenységének főbb területei: a tanterv- és 
vizsgakövetelmények fejlesztése, hatásuk vizsgálata a tanulás eredményessége szempontjából, 
történelemdidaktika, tankönyvek vizsgálata és készítése (történelem, dráma). Vezetői tevé-
kenységéből is adódóan hangsúlyosan foglalkozik a neveléstudomány és az oktatáspolitika 
összefüggéseinek feltárásával, a képzési és kvalifikációs folyamatok tanulmányozásával, továb-



135

A kötet szerzői 

bá a pedagógus életpályához kapcsolódó szakmai támogató rendszer fejlesztésével, illetve a 
papíralapú és digitális taneszközök új generációjának fejlesztésével.

Károly Krisztina: habilitált egyetemi docens az ELTE Tanárképző Központjának főigazgató-
ja, az Angol-Amerikai Intézet Angol Nyelvpedagógia Tanszékének vezetője és a Nyelvpeda-
gógia doktori program vezetője. Kutatási területe a fordítástudomány, a diskurzuselemzés és 
az alkalmazott nyelvészet. Az Across Languages and Cultures és a Working Papers in Language 
Pedagogy című nemzetközi angol nyelvű lektorált szakfolyóiratok társzerkesztője.

Dr. Molnár György: A BME-n 2000-ben szerzett egyetemi villamosmérnöki diplomáját követ-
te egy multidiszciplináris orvosbiológiai diploma megszerzése szintén a BME-n. Ezt követően 
a munka világában mérnökként kezdve a pályafutását újabb tanulmányokat folytatott ezúttal 
a pedagógiai diszciplínán belül, mérnöktanárként. 2001-től kezdve a tanulmányai és oktatói 
tevékenysége a már nagy múltra visszatekintő Műszaki Pedagógia Tanszékhez kötötték. A 
doktori PhD. tudományos fokozatát az ELTE Neveléstudományi Doktori Iskolájában szerezte 
meg 2008-ban. 2001 óta Műszaki Pedagógiai Tanszék egyetemi oktatója, 2013 óta egyetemi do-
cense, 2015 augusztusától pedig jelenlegi tanszékvezetője, illetve a BME Tanárképző Központ 
főigazgatója.

Oláhné Téglási Ilona: az ELTE-n végezett matematika-fizika szakos tanárként. Közel 20 évig 
tanított középiskolában, majd az Eszterházy Károly Főiskola Gyakorló Iskolájából került a fő-
iskola Matematika tanszékére 2008-ban. A doktori tanulmányait a Debreceni Egyetem Ma-
tematikai és Számítástudományok Doktori Iskolájában végezte, Matematika Szakmódszertan 
szakirányon. Fő kutatási területe a matematika didaktikán belül a kompetenciák fejlesztése és 
értékelése.

Pálvölgyi Krisztián: Neveléstudomány szakos bölcsész, az Eötvös Loránd Tudományegyetem 
Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi Doktori Iskolájának hallgatója, az Oktatás-
kutató és Fejlesztő Intézet munkatársa. Kutatási területe: a Bologna-folyamat magyarországi 
implementációja, tanítás és tanulás a felsőoktatásban, képzésfejlesztés, felsőoktatás-kutatás. 
Oktatási területe: Felső- és felnőttoktatási képzési programok tervezése (ELTE PPK, PhD hall-
gatóként).  

Sass Judit: PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Inté zetében a Szociál- és 
Szervezetpszichológia Tanszék vezetője. Végzettsége szerint pszichológus, munka- és szerve-
zetpszichológiai szakpszichológus. Kutatási területe: szervezeti folyamatok – stressz, érzelmek, 
igazságosság, bizalom, kultúra, konfliktusok; kognitív stílus, digitális tanulási környezet. Ok-
tatási területe: szervezetpszichológia, szervezetfejlesztés, szociálpszicho lógia, mentálhigiéné.
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