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Előszó
A kötet, melyet az Olvasó a kezében tart az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének közös kiadványa, egyben a Miskolci 
Egyetem Pedagógiai kultúra című sorozatának negyedik kötete. A  sorozat címe 
azért lett pedagógiai kultúra, mert csak ennek megújításán, megváltoztatásán 
keresz tül juthatunk egy eredményesebb iskolarendszerhez, oktatáshoz. Nem szeret-
nénk közhelyes kijelentésekkel élni, de tény: az újszerű technológiai, társadalom-
szerveződési, információ- és ismeretszerzési képződmények dominanciája alap jai-
ban kérdőjelezi meg iskolázásunk, tömegoktatásunk jelenleg még mozdíthatatlannak 
hitt talpköveit. A kihívások számtalan oldalról érik az iskolai és az iskolán kívüli 
nevelést egyaránt. Ezek számbavétele, értelmezése, a megoldási lehetőségek és alter-
natívák keresése hosszú időre fontos feladata lesz az oktatáskutatóknak, pedagógiai 
fejlesztőknek, neveléstudományi szakembereknek. Reményeink szerint ez a tartós 
igény fogja éltetni kicsiny műhelyünk könyvsorozatát.

Ez a kötet az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet és a Miskolci Egyetem együttmű-
ködésében készült, s a szerkesztők és az őket körülvevő munkatársak közös szakmai 
hitvallására épül. Ennek alapja egyrészt a méltányos, inkluzív oktatás elősegítése, 
másrészt a pedagógiai kultúra megújulásának támogatása, ösztönzése iránti elköte-
lezettség. A tanulmányok ezúttal a két intézetnek az innováció támogatásával kap-
csolatos elméleti kutatómunkájáról és a gyakorlati innovációt támogató tevékenysé-
géről, azok eredményeiről adnak számot. 

Célunk egyrészt elméleti oldalról felvázolni a pedagógiai innovációk keletkezé-
sének és terjedésének támogatását szolgáló tényezőket. Ezt a cél szolgálja az első két 
tanulmány: Halász Gábor az innovációk oktatási rendszeren belüli keletkezésének 
és elterjedésének elméleti kérdéseit tárgyalja, Varga Attila és Kalocsai Janka alapve-
tően az intézményi szint perspektívájából vizsgálja, hogyan támogathatja a környe-
zet a pedagógiai innovációt.

A további tanulmányok egy-egy konkrét pedagógiai eszköz vagy fejlesztés bemu-
tatásával illusztrálják azt az igen széles, gyakorlatilag végtelennek tekinthető esz-
köztárat, amelynek segítségével az oktatási rendszer szereplői a pedagógiai innová-
ciók kialakulását és terjesztését segíthetik. Fehér Vivien tanulmánya magyar és 
német történelemkönyvek összehasonlító elemzésével mutat rá arra, hogy a tanesz-
közök tartalma miként segítheti a tanítás-tanulás megújulását. Réti Mónika írásá-
nak segítségével bepillantást nyerhetünk abba, milyen szerepe van a reflektív peda-
gógusszerep fejlesztésének, a pedagógusok professzionális tanulásának az innováció 
támogatásában. Ádám Anetta tanulmányában a pedagógusok tanulásának gyakor-
latközösségek szervezésével történő támogatásáról olvashatunk. A reflexió, nyitott-
ság és folyamatos fejlődés intézményi szintű kialakítására és támogatására mutat be 
példát Saly Erika írása az ökoiskolák, míg Kőpatakiné Mészáros Máriáé az egész 
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napos iskolák fejlesztésének területéről. A kötet zárótanulmányában Karlowits-Ju-
hász Orchidea a közösségi szolgálat példáján keresztül mutatja be, hogy miként le-
het egy, a köznevelésben bevezetendő innovációhoz a pedagógusképzésben adekvát 
felkészítést nyújtani úgy, hogy e felkészítés kialakítása magában a felsőoktatási in-
tézményben is jelentős innovációként jelenjen meg.

A szerkesztők
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Halász Gábor

Oktatási innovációk  
keletkezése és terjedése1

Az iskolai innovációs és fejlesztő folyamatok 
kritikai elemzése

Az elmúlt időszakban a figyelem középpontjába került a bizonyítottan sikeres hejő-
keresztúri iskolamodell, továbbá e modell vagy annak egyes elemei elterjesztésének 
a kérdése. A terjesztésre irányuló erőfeszítések évek óta jelen vannak a hejőkereszt-
úri iskolában: az intézmény már több olyan lépést tett, amely ebbe az irányba mutat. 
A Miskolci Egyetem által koordinált „Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai inno-
váció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című TÁ MOP-
program keretében a terjesztés közvetlen állami támogatást is kapott, ami lehetősé-
get adott egy komplex terjesztési technika kidolgozására és megvalósítására.

2015 folyamán nemzeti szakpolitikai döntéshozói szinten felmerült egy komo-
lyabb, az elterjesztést tágabb iskolai körre kibővítő és ebbe jelentős erőforrásokat 
befektető, országos szintű fejlesztési program elindítása. Mindez hangsúlyozottan 
veti fel az elterjesztés elméleti hátterének a kérdését. Vajon eleget tudunk-e arról, 
hogy az olyan sikeres iskolai pedagógiai megoldások, mint amilyen a hejőkereszt-
úri, milyen feltételek mellett vihetőek át más iskolákba? Vajon elegendő elméleti és 
gyakorlati tudásunk van-e a sikeres pedagógiai megoldások más iskolákba történő 
átvitelének problémavilágáról? E tanulmány célja, hogy inputot adjon az erről folyó 

1 E tanulmány eredeti változata a Miskolci Egyetem felkérésére készült a „Digitális úton-útfélen. 
Komplex iskolai innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében” című 
TÁMOP-program keretében. A tanulmány döntő részben „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások 
hatásmechanizmusai” című OTKA-kutatás („ImpAla kutatás”) eredményeinek felhasználására épül 
(azonosító száma: 101579; a kutatás vezetője: Halász Gábor, vezető kutató: Fazekas Ágnes; a kutatás 
honlapja: http://www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa). Emellett felhasználtuk a 2016 február-
jában indult, „A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ága-
zatban” (azonosító száma: 115857, a kutatás vezetője: Halász Gábor) című OTKA-kutatás („Innova 
kutatás”) első eredményeit is (a kutatás honlapja: http://www.ppk.elte.hu/nevtud/fi/innova). 
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elméleti reflexióhoz, ezáltal segítve azoknak a terjesztéssel összefüggő gyakorlati 
problémáknak a feltérképezését és megoldását, amelyekkel a terjesztést megcélzó 
fejlesztési beavatkozások tervezői és megvalósítói szembesülnek.

A tanulmány célja az oktatási innovációk keletkezését és terjedését meghatározó 
összefüggések elemzése elsősorban annak érdekében, hogy segítse azt a reflexiót, 
amely a hejőkeresztúri modell terjesztésével kapcsolatban Magyarországon elin-
dult, és támogassa magát a terjesztési folyamatot.

Az oktatási innovációk keletkezése és terjedése

Az oktatási innovációk keletkezésének és terjedésének kiterjedt irodalma van.2 
A hejőkeresztúri iskolamodell olyan komplex oktatási innováció, amely helyi/isko-
lai szinten keletkezett, azaz nem külső vagy „felülről jött” szakpolitikai vagy fejlesz-
tési beavatkozás hozta létre. Megszületése és jelenlegi „érett” formájának kialakulá-
sa bonyolult evolúciós folyamat eredménye, amely sajátos kontextusban zajlott le, 
sok tényező kedvező együtt járásának köszönhetően. Az ilyen innovációk más kör-
nyezetbe történő „átültetése” különösen kényes folyamat: a sikeres átvitelt kockáza-
ti tényezők sokasága nehezíti. 

Az oktatási változások egyik ismert kutatója, Richard Elmore egy, az 1990-es 
évek közepén megjelent publikációjában arra a kérdésre kereste a választ, mi az oka 
annak, hogy miközben folyamatosan keletkeznek olyan „modelliskolák”, amelyek 
különleges teljesítményre képesek, ezek mindig csak egy szűk kisebbséget alkotnak 
az iskolák teljes körén belül, és soha nem sikerül elérni, hogy a többség kövesse őket. 
„Minél közelebb kerül egy innováció az iskolázás lényegi pontjaihoz (the core of scho-
oling) – írta Elmore – annál kisebb a valószínűsége annak, hogy nagyobb léptékben 
hatással lehessen a tanulásra és tanításra”, ezt többek között az 1960-70-es években 
jelentős szövetségi invesztálás mellett megvalósított kurrikulumfejlesztési progra-
mok szerény hatásával illusztrálva (Elmore, 1996).

2 A terjedéssel kapcsolatos irodalom áttekintését segítheti például: Looi–Teh (2015), ezen belül első-
sorban a „Prior Research About Diffusion and Scale-Up of Educational Innovations” című fejezet 
(Dearing et al., 2015).
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A sikeres modellek, programok vagy pedagógiai technológiák3 több iskolát elérő 
„átvitelét” az angol nyelvű oktatási innovációs irodalom – beleértve ebbe Elmore 
említett cikkét is – a „scaling up” kifejezéssel írja le, ami nemcsak a horizontális 
terjedésre, hanem a kiterjedésre, azaz a méretek, a lépték, a nagyságrend megválto-
zására is utal. E fogalom kiemeli a terjesztésnek azt a mozzanatát, hogy nemcsak a 
számosság növekszik, hanem a méretek és ezzel együtt a jelleg is, azaz a terjedéssel 
megváltozik a terjedő dolog minősége is. Nem egyszerűen egy kisebb dolog meg-
sokszorozódásáról, hanem egy nagyobb és egyben új dolog keletkezéséről van szó. 

A „scaling up” kifejezésnek nincs még bevett magyar fordítása, ennek igénye egy-
előre csak szűk körben jelent meg. Csak körülírással tudjuk visszaadni azt a tartal-
mat, amit ez a kifejezés takar. Olyan, kissé körülményes fordulatokkal tehetjük ezt, 
mint pl. „a magasabb szintre emelés”, a „magasabb nagyságrendbe helyezés”, a „na-
gyobb méretek kialakulása”, „új mértéktartományba kerülés” vagy néha egyszerűen 
„felskálázás”. A legegyszerűbb fordítás talán a „léptékváltás”. Itt ebben a szövegben 
esetenként ezt a fogalmat fogom használni: a „terjesztés” szó mögött mindig ott lesz 
a „scaling up” tágabb, léptékváltásra utaló jelentése. 

A „terjesztés” vagy „terjedés” szó többek között azért lehet félrevezető, mert nem 
fejezi ki elég jól azt a minőségi váltást, amely a léptékváltással jár együtt. A léptékváltás 
nemcsak és nem is elsősorban mennyiségi, hanem inkább minőségi változást jelent, 
azaz nem arról van szó, hogy ugyanabból több lesz, hanem arról, hogy valami más ke-
letkezik. Különösen így van ez akkor, ha az innováció terjedése olyan környezetben kell, 
hogy történjen, amely jelentős mértékben eltér attól, ahol keletkezett: például olyan is-
kolákban, amelyek kevéssé nyitottak a változásra, ahol a személyzet képességei szeré-
nyebbek, vagy amelyben az új technológia működtetéséhez szükséges egyéni és szerve-
zeti tanulás lehetőségei korlátozottak. Az innovatív technológiának másik szervezetbe 
való „átvitelét” célzó fejlesztési beavatkozások az új technológiát olyan szervezetekbe 
viszik be, amelyeket gyakran az „organikus” jelzővel (Burns–Stalker, 1961) vagy az „élő 
organizmus” metaforájával (Morgan, 1998) írunk le, és amelyek reagálása a beavatko-
zásra igen sokféle lehet. Az organikus jelző és az organizmus metafora mögött a szerve-
zetek komplex adaptív rendszerként történő értelmezése található, amely dinamikus, 
azaz nem mechanikus vagy statikus rendszerként tekint a szervezetekre, és a változások 
jelentős részét evolúciós folyamatok eredményének tartja. 

3 Ebben a szövegben és máshol is – az innovációelméleti irodalomban gyakori módon – gyakran 
használjuk a „technológia” szót tág értelemben, így egy-egy jól körülhatárolt pedagógiai eljárás 
leírására is, hangsúlyozva azokat az általános jellemzőket, amelyek közösek minden ágazatban 
vagy szakterületen (pl. műszaki területek, humánszolgáltatások). Ebbe nemcsak a műszaki meg-
oldásokat értjük bele, hanem a munka megszervezésének minden elemét, hangsúlyozva a mögöt-
te meghúzódó szisztematikus, tudatos megfontolásokat. Ebben az értelemben a hejőkeresztúri 
iskolában alkalmazott Komplex Instrukciós Módszert is sajátos technológiaként értelmezzük. 
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A léptékváltást jelentő terjesztés másfajta tudást igényel, mint amilyenre az új 
technológia kifejlesztéséhez volt szükség, és másmilyent ahhoz képest is, mint ami-
lyen az új technológiának az azt kifejlesztő szervezetben történő meggyökerezteté-
séhez kellett. Ezt a tudást az a vizsgálódási terület nyújthatja számunkra, amelyet 
implementációkutatásnak, beavatkozáskutatásnak vagy a léptékváltással járó ter-
jesztés kutatásának (scaling-up research) nevezhetünk. E tudást nem pótolhatja a 
magáról a bevitt technológiáról való – bármennyire alapos – tudás: a technológia 
gondos leírása és elemzése csupán egyike azoknak az eszközöknek, amelyek segít-
hetik a léptékváltással járó elterjesztést. 

Azoknak a kutatási megközelítéseknek, amelyeket fentebb említettünk, közös 
jellemzőjük a mikroszintű folyamatok jelentőségének és komplexitásának hangsú-
lyozása. Többek között ez különbözteti meg e megközelítések alkalmazóit azoktól, 
akik átfogó közpolitikai terminusokban gondolkodnak az implementációról, és 
akik gyakran nem látják azt, amit egy e témában nemrég megjelent tanulmány 
szerzői a gyakorlati szakemberek aktív szerepének (agency of practitioners), a kon-
textuális komplexitásnak és a tanulók és gyakorlati szakemberek közötti interakci-
ók világának hármasával írtak le (Looi–Teh, 2015).

Az oktatási innovációk léptékváltással történő elterjesztését támogató tudást 
többek között David Cohen, a University of Michigan professzora próbálta néhány 
évvel ezelőtt összefoglalni. Cohen, aki munkatársával együtt korábban többek kö-
zött a híres kaliforniai matematikaoktatási reform kudarcának vagy talán inkább 
félsikerének implementációs szempontból különösen tanulságos történetét kutatta 
(Cohen–Hill, 2001), a kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozások implementálá-
sának és az e területen keletkező innovációk terjedésének különösen jól felkészült 
kutatója. Munkatársával, Deborah Ball-lal közösen írt, „Az oktatási innováció és a 
lépték problémája” című tanulmányuk (Cohen–Ball, 2007) a problématerület átfogó 
áttekintése. Ebben többek között azokra a rendkívül nagy eltérésekre hívják fel a 
figyelmet, amelyek egyfelől az átvevő iskolák vagy pedagógusok között lehetnek, 
másfelől azokra, amelyek az elterjeszteni próbált innovációk (fejlesztési beavatkozá-
sok, programok) között találhatóak. Ezek az eltérések azzal járnak, hogy ugyanaz az 
innováció, amely az egyik iskolában könnyen gyökeret ereszt, egy másikban nem 
képes „megragadni”, illetve ugyanaz az iskola vagy ugyanaz a pedagógus az egyik 
innovációt könnyen átveszi, a másik esetében viszont ez nem történik meg. A foga-
dó közeg és a beavatkozás között lehet szerencsés találkozás, de lehet inkompatibi-
litás is.

Cohen és szerzőtársa két olyan elemet emel ki, amely a sikeres terjesztés vagy 
sikeres implementálás szempontjából különösen fontos. Az egyik a specifikálás 
vagy részletes leírás (elaboration), a másik az adaptáló tanulásának hozzásegítése 
ahhoz, hogy újraépítse a saját rutinjait, a saját gyakorlatát, immár az innovatív tech-
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nológiát követve (scaffolding). Az egyik a programról (a beavatkozásról, a technoló-
giáról) szól, a másik a folyamatról.

Az oktatási innovációk elterjesztésére törekvők gyakran az innovatív technoló-
gia specifikálásától, azaz minél pontosabb és részletesebb leírásától várják, hogy az 
átvétel sikeres legyen. A részletes specifikáció nélkülözhetetlen, ugyanakkor van-
nak kockázatai is, mivel nem bátorítja az átvevőt eléggé abban, hogy a részleteket az 
adott kontextus figyelembevételével maga dolgozza ki. Miközben az alaposan ki-
dolgozott specifikáció a „téves alkalmazások” esélyét csökkentve garantálja a minő-
séget, aközben csökkentheti az éppen ilyen tévedésekből fakadó tanulás lehetőségét 
is. Ezt a dilemmát érzékelteti Thompson és Wiliam (2008) a „szoros, de tág” (tight 
but loose) kifejezésben rejlő paradoxonnal. 

Cohen és Ball fent idézett tanulmányában ugyanazt a kettőséget emeli ki, amit 
egy, a közelmúltban megjelent, az oktatási innovációk léptékváltással történő ter-
jesztésével kapcsolatos kutatási eredményeket összefoglaló mű szerzői a forráscent-
rikus és felhasználócentrikus megközelítések kettősségével írnak le (Dearing et al., 
2015). Az előbbi figyelmének a középpontjában magának az elterjesztendő innová-
ciónak a sajátosságai állnak, az utóbbi figyelme elsősorban az átvevő ágensek (isko-
lák, pedagógusok) sajátosságaira fókuszál. Az utóbbiak között különösen fontos az, 
hogy az átvevők vagy adoptálók/adaptálók olyan autonóm szakemberek, akik szá-
mára természetes, hogy a saját szakértelmüket használják általános tartalmaknak a 
konkrét helyzetekhez történő hozzáigazítására. Emiatt az alkalmazó, átvevő vagy 
bevezető pedagógusok az eredeti innováció egyfajta „társszerzőjévé” válhatnak 
(co-creators of the original innovations), és ez nemegyszer az innováció leginkább 
kritikus elemeit érinti.

A hejőkeresztúri modell története az egyik legjobb példa erre: amikor a tantestü-
let egy továbbképzés során megismerte az új technológia alapjait, annak kidolgo-
zottsága rendkívül messze volt attól, hogy működőképes tanítási gyakorlatot és 
szakmai rutinokat lehessen rá építeni. Az űrt részben saját kísérletezéssel, részben a 
releváns irodalom tanulmányozásával próbálták kitölteni, és a kettő közül valószí-
nűleg az előbbi játszotta a nagyobb szerepet abban, hogy az új tanulásszervezési 
technológia rutinszerű gyakorlattá válhatott (lásd a keretes írást). A Komplex Inst-
rukciós Program (KIP) hejőkeresztúri modelljének kialakulása különösen jól il-
lusztrálja a kollektív és egyéni kísérletezés és tanulás szerepét a sikeres pedagógiai 
technológiák megszületésében.
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A hejőkeresztúri modell születése

„A hejőkeresztúri iskolában a fejlesztési folyamat 2000-ben indult el. Az isko-
la tantestülete majdnem teljes létszámmal (18-ból 15 fő) vett részt a Stanford 
Egyetem által kifejlesztett komplex instrukció egy alapítvány által szervezett 
ismertetésén Pécsett. A pedagógusok a rendezvényen hallottak hatására hatá-
rozták el, hogy a programot saját iskolájukban bevezetik (…) Az innováció 
kiteljesedésében fontos szerepet játszott, és még ma is játszik a tanulás. A pécsi 
látogatást és a program adaptálásáról szóló döntést követően a nevelőtestület 
mindenekelőtt a program pedagógiai hátterének megismerését tűzte ki célul. 
Ez a tanulás magyar és idegen nyelvű szakmai tanulmányok feldolgozását je-
lentette és jelenti, minden esetben a saját helyzetre történő értelmezéssel.

A pécsi látogatás, majd az azt követő bevezetést támogató döntés után az 
iskola pedagógusainak nem volt kötelező csatlakozniuk a programhoz. Kez-
detben csak néhányan, fél év múlva a tantestület egyharmada használta tan-
óráin a módszert, majd a későbbiekben fokozatosan egyre több pedagógus 
döntött úgy, hogy részt vesz a KIP alkalmazásában. Ahhoz azonban, hogy a 
programot egyre többen alkalmazzák, a vezetés feladatának tekintette, hogy a 
KIP-et már alkalmazó pedagógusok közötti kommunikációt úgy irányítsa, 
hogy az hívogató és meggyőző legyen a tantestület többi tagja számára.

Jelenleg az iskolában tanító összes pedagógus alkalmazza módszert. Ami-
kor új kolléga érkezik a tantestületbe, akkor a vezetés nem kívánja meg tőle 
azonnal a módszer alkalmazását, hanem egy intenzív tanulási folyamat után, 
rendszerint fél év elteltével csatlakozik a programhoz, amelyet az előzetesen, 
az új kolléga által végzett tanórai hospitálásokon és a konzultációkon szerzett 
tapasztalat is támogat. (…) [A] »szöveghű« és az »alkalmazó« megközelítése 
közötti lehetőségből hangsúlyosabban a második folyamat zajlott, mivel az 
innovációt (nem csak azért, mert nem állt rendelkezésre szakirodalom) a pe-
dagógusok konkrét helyzetére formálták, lehetővé téve, hogy a folyamat során 
egyre nagyobb kötődés és elfogadás alakuljon ki részükről a program iránt.”

Forrás: K. Nagy, 2015.

Ami a mások által kidolgozott technológiát átvevők tanulásának segítését illeti, 
Cohen és munkatársa korábban idézett tanulmányukban nem véletlenül írják le ezt 
a konstruktivista tanuláselméletek követői által használt, a fokozatos építkezésre 
utaló „állványozás” (scaffolding) metaforájával. Az adoptálás/adaptálás intenzív és 
bonyolult tanulási folyamat, annak kognitív és nem kognitív (érzelmi és társas) 
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össze tevőivel együtt. „Minél távolabb van az innováció a megszokott gyakorlattól, 
annál több új gondolatot, vélekedést, normát és gyakorlati megoldást kell a pedagó-
gusoknak megtanulniuk, és az implementáció annál inkább függ e tanulás sikerétől” 
(Cohen–Ball, 2007: 26). Ahogy a hejőkeresztúri iskolában „az innováció kiteljesedé-
sében fontos szerepet játszott, és még ma is játszik a tanulás”, éppúgy fontos szerepet 
játszik azokban az iskolákban is, amelyek az általa kidolgozott pedagógiai technoló-
giát átvenni próbálják. És ahogyan ez a hejőkeresztúri iskolában is csak a fokozatos 
és önkéntes elterjedés útján válhatott sikeressé, ugyanúgy az átvevő iskolákban is 
hasonló fokozatos és önkéntességen alapuló folyamatok nyomán várható sikeres, 
azaz tartós és mély hatást generáló átvétel. 

Cohen és Ball az innovációt átvevők tanulása segítésének kérdését elemezve egy 
fontos, néha elfeledett mozzanatra hívják fel a figyelmet. Bár az átvevő tanulásának 
támogatása nagymértékben növeli a sikeres terjesztés esélyeit, ez rendkívül idő- és 
energiaigényes. Az átvevők tanulásának intenzív támogatása, írják, a technológia 
még alaposabban kidolgozott specifikációját igényli, és ezek kombinációja az inno-
vációt rendkívül komplex vállalkozássá alakíthatja. Ez különösen nagy terhet rak-
hat az innováció megalkotójára, akinek az implementáció problémavilágába is bele 
kell magát ásnia ahhoz, hogy az átvevők tanulását megfelelően orientálni tudja. Ez 
megköveteli az innováció továbbfejlesztését is, annak alaposabb kutatását, ami új 
humán- és pénzbeli erőforrásokat igényel. Végül mindez teljesen átalakíthatja az 
újító szerepét, aki immár nemcsak az általa megalkotott technológiáért, annak fej-
lesztésért vállalja a felelősséget, hanem a terjesztés implementálásának sikeréért 
való jóval összetettebb felelősség is rá hárul.

Az oktatási innovációk terjedésének sajátosságai

Az innovációk terjedése az oktatás világában egy sor olyan specifikus problémát 
vet fel, amelyek miatt a témával kapcsolatos és döntően a piaci szférában zajló 
folyama tokat vizsgáló klasszikus innovációs elméleti megközelítések, mint a klasz- 
szikusnak számító Rogers-féle diffúziós elméletre (1983) támaszkodók, csak kor-
látozottan használhatóak. A közszférában működő iskolák világa jóval szabályo-
zottabb, mint ami a piaci szférát jellemzi, és teljesen mások az érdekeltségi 
viszonyok. Itt helyi szinten nincs jelen az a fajta innovációs kényszer, amely a gaz-
daság világában vállalati szinten is jellemző, és a folyamatok standardizáltsága is 
más jellegű, hiszen elsősorban nem a piac vagy a technológiai megállapodások által 
kikényszerített, könnyebben megkérdőjelezhető standardokról van szó, hanem 
olyanokról, amelyek mögött magas szintű politikai döntések, explicit vagy hallga-
tólagos társadalmi megegyezések és a közhatalom kényszerítő ereje áll. Az általá-
nos standardoktól való eltérést, ami a helyi innovációk lényegi eleme, és ennek az 
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eltérésnek az elterjedését itt más törvényszerűségek határozzák meg, mint a gazda-
ságban. 

Az oktatási innovációk keletkezésének és terjedésének egyik ismert kutatója, a 
Harvard Egyetem professzora, Christopher Dede egy 2006-ban megjelent tanulmá-
nyában azt emelte ki, hogy bármennyire sikeres is egy oktatási innováció, annak az 
esélye, hogy elterjedjen, akár egyetlen iskolán belül is csekély, nemhogy iskolák kö-
zött (lásd a keretes írást).

Az oktatási innovációk elterjedésének nehézsége

„»A léptékváltással járó terjedés« (scaling up) azt jelenti, hogy egy innováció, 
amely egy helyen sikeresnek bizonyult, eredményesen használható sokféle 
egyéb kontextusban. Szemben azzal, amit a társadalom más szektoraiban ta-
pasztalhatunk, a sikeres programok elterjesztése az oktatásban különösen ne-
héz (…) Egy olyan innováció, amely például az egy gyorsbüfében keletkezik, 
könnyen átvihető minden hasonló üzletbe, amely az adott franchise része, és 
talán minden hasonló más étterembe is. Ugyanakkor egy újfajta tanulásszer-
vezési stratégia, amely sikeresnek bizonyul egy gyakorlati szakember munká-
jában, még ugyanabban az iskolában is nehezen vihető át más gyakorlati szak-
emberek munkájába, nemhogy szélesebb körben más iskolákba. Általában 
minél nagyobb az innováció komplexitása, és minél nagyobb a lehetséges 
kontextusok változatossága, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az 
innováció nem tud átjutni keletkezésének eredeti környezetéből más olyan 
helyekre, ahol az implementálása értékesnek bizonyulhatna. Más szavakkal, 
az oktatási átalakulás terjeszthetőségéről gondolkodva nem szabad belees-
nünk abba, amit Wiske és Perkins (2005) a »megismételhetőség csapdájának« 
(replica trap) neveztek, vagyis azzal próbálkoznunk, hogy megpróbáljuk min-
denütt megismételni azt, ami egy helyen működött, figyelmen kívül hagyva 
az igények és a környezetek sokféleségét.”

Forrás: Dede, 2006: 551.

Az idézett tanulmány felhívja a figyelmet egy fontos distinkcióra, amelyet az 
egyedi innovációk (individual educational innovations) elterjesztése és a rendszer-
szintű reformok (systemic reform) implementálása között kell megtennünk. Ezek 
nagyon eltérő problémavilágokat jelentenek, eltérő elméleti dilemmákat vetnek fel, 
és eltérő gyakorlati megoldásokat igényelnek. Ehhez érdemes hozzátenni egy har-
madik típust, ami az elterjesztés vagy implementáció perspektívájából sajátos meg-
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közelítést igényel: ez a szakpolitika által kezdeményezett, célzott fejlesztési beavat-
kozások (development interventions) esete. Ebben általában éppúgy előre kidolgozott 
és szakértői értékelésen átesett megoldások bevezetése történik, mint a rendszer-
szintű reformok esetében, de ez csak az iskolák jól definiált szűkebb csoportját veszi 
célba, és gyakran e szűkebb csoportból is csak azokra terjed ki, amelyek önként 
vállalják a javasolt megoldás átvételét. Az oktatási innovációk keletkezésének itt jel-
zett kontextusa alapvetően meghatározza terjedésük vagy terjeszthetőségük lehető-
ségeit.4

A célzott fejlesztési beavatkozások keretei között zajló innovációs folyamatok 
olyan sajátos implementációs kérdéseket vetnek fel, amelyek ezeket részben az egye-
di innovációk elterjesztéséhez, részben a rendszerszintű reformokhoz teszik hason-
lóvá, ugyanakkor tőlük teljesen eltérő elemeket is tartalmaznak, és ezért a terjesztés 
vagy az implementáció perspektívájából önálló kategóriába kell sorolnunk őket 
(részletesebben lásd Fazekas–Halász, 2012; 2015). A  hejőkeresztúri modellnek a 
szakpolitika által kezdeményezett és támogatott fejlesztési program keretei között 
történő terjesztése azt jelenti, hogy itt a fejlesztési beavatkozások implementálásá-
nak problémájával is szembesülni kell, azaz már egészen másfajta folyamatról lehet 
szó, mint amikor az iskola néhány érdeklődő másik iskolát próbál megtanítani saját 
modelljének az alkalmazására.

Amikor egy helyi innováció keretei között létrejött modell vagy technológia el-
terjesztése átfogó fejlesztési beavatkozás keretei között történik, külön figyelmet ér-
demel az ilyen beavatkozások implementálásának egyik legfontosabb kérdése, ami 
a hűséget (fidelity) vagy az adaptációt hangsúlyozó két megközelítés különbségével 
és kapcsolatával függ össze. A hejőkeresztúri modell születéséről szóló keretes írás-
ban is erre utalt a „szöveghű” és az „alkalmazó” megközelítés megkülönböztetése. 
A hűséget hangsúlyozó megközelítés nem támogatja azt, hogy a programot (mo-
dellt, technológiát) átvevő intézmények vagy pedagógusok módosításokat hajtsanak 
végre a programon, és ezt az eredményes implementáció egyik legkomolyabb koc-
kázatának tekinti. Ezzel szemben az adaptációt hangsúlyozó megközelítés éppen a 
mechanikus átvételben lát kockázatot, és a sikeres implementáció feltételének tartja 
a programnak az adott kontextushoz történő hozzáigazítását (lásd a keretes írást).

4 A keletkezés kontextusa az innovációk tipizálásának is lehet egyik kiindulópontja. Erről részlete-
sebben lásd Halász, 2016a. 
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A hűség és az adaptáció perspektívája

„Ha a programok sajátosságait implementációs perspektívából nézzük, az 
egyik első dolog, ami a szemünkbe ötlik, hogy ezek mennyire követelik meg a 
szigorú követést (azaz a hűséget), illetve mennyire nyitottak a helyi adaptáci-
óra, esetleg mennyire számolnak ezzel, vagy éppen mennyire tartják ezt nél-
külözhetetlennek. Az a kérdés, hogy egy program mennyire garantálhat ered-
ményt függetlenül attól, hogy azt ki milyen feltételek között alkalmazza, 
egyike azoknak, amelyek mindmáig megosztják a kurrikulumelmélettel fog-
lalkozókat. Vannak, akik a tudományos kutatás által megalapozott standard 
megoldásokat (research-based curricula) tartják optimálisnak, és a progra-
mon végrehajtott helyi változtatásokat a program sikerét veszélyeztető ténye-
zőnek tekintik, miközben mások a gyakorlati szakemberek által végrehajtott 
helyi adaptációt a program sikeres implementálása elengedhetetlen feltételé-
nek tekintik. Domináns gondolkodásmódnak, részben a tanulás, az innováció 
és az oktatási változások megértésére irányuló kutatások eredményei fényé-
ben, ma már inkább az utóbbi tűnik. Azaz a sikeres megvalósítást a kontex-
tusra való odafigyelés, a programot alkalmazók tacit tudásának mobilizálása, 
aktív tanulása és tudásmegosztása nélkül egyre kevésbé tartjuk elképzelhető-
nek (…) Ugyanakkor – különösen az orvosi vagy egészségügyi beavatkozások 
modelljét követők körében – továbbra is jelentős hatása van annak a megköze-
lítésnek, amely a tudományos kutatás által igazoltan hatásos programok (evi-
dence based programs) esetében a fejlesztők által definiált protokollok szigorú 
betartását tekinti az eredményesség feltételének.”

Forrás: Fazekas–Halász, 2015.

Az adott iskolában sikeresnek bizonyult pedagógiai technológia elterjesztését 
nagymértékben segítheti annak a sajátos kontextusnak részletes bemutatása, amely-
ben az adott technológia sikeresnek mutatkozott, kiemelve e kontextus azon eleme-
it, amelyek a sikerességben szerepet játszhattak, és összevetve ezeket annak a kon-
textusnak a jellemzőivel, ahová az adott technológiát szeretnénk bevinni. „Azoknak 
a változóknak az azonosítása a beavatkozás célhelyén – írta egy tanulmányában a 
téma korábban már említett specialistája és kutatótársa –, amelyek a siker fontos 
feltételei lehetnek, figyelemmel arra, hogy e változók eltérősége milyen szerepet 
játszhat a beavatkozás hatásának esetleges csökkenésében, segítheti az innováció 
átvevőit abban, hogy jobban megbecsüljék, mennyire érhetnek el eredményességet 
a maguk sajátos körülményei között” (Clarke–Dede, 2006). Minél nagyobb az adott 
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innováció komplexitása, és minél eltérőbbek az átvevő szervezetek kontextuális 
adottságai, annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy az átvétel sikertelennek fog 
bizonyulni. A Harvard Egyetem két idézett kutatója a Berkeley Egyetemen dolgozó 
kollégájukat követve (Coburn, 2003) négy olyan elemet emelt ki, amelyek az elter-
jesztés (scaling) sikerét meghatározhatják, és egy ötödikkel egészítették ki őket. E 
tényezők a következők:

• mélység (depth)
• fenntarthatóság (sustainability)
• a terjedés mértéke (spread)
• átvétel (shift)
• evolúció (evolution).

A mélység arra utal, hogy az adott technológia milyen mértékig igényli az osz-
tálytermi folyamatok alapvető átalakítását és ezzel együtt a pedagógusok vélekedés-
rendszerének, a közöttük zajló interakciókat meghatározó normáknak és a létező 
kurrikulumot átszövő elveknek a megváltoztatását. A  fenntarthatóság arra utal, 
hogy az előzőekben említett változásokat mennyire lehet tartósan megőrizni, azaz 
mekkora a valószínűsége annak, hogy azok egy idő után „kikopnak” a gyakorlatból. 
A  terjedés mértéke arra utal, hogy az átvétel az intézmények és a pedagógusok 
mennyire széles körét érinti, az osztálytermek milyen széles körében történik meg 
az új technológia alkalmazása. Az átvétel pedig arra, hogy az átvevők milyen mér-
tékben kezdik az új technológiát a sajátjuknak érezni, erősítve ezzel a hatás mélysé-
gét, fenntarthatóságát és terjedését. Ezt a négy elemet Clarke és Dede egy ötödikkel, 
az evolúcióval egészítette ki, ami arra utal, hogy az átvevők kezében a technológia 
nem marad változatlan, hanem az adaptáció során egy sor új elemmel gazdagodik. 
Ezt a folyamatot úgy képzelik el, hogy a technológia megalkotói/terjesztői és az át-
vevők gyakorlatközösséget alkotnak, és az evolúciós folyamatok e gyakorlatközös-
ségen belül indulnak el. Érdemes külön hangsúlyozni, hogy a technológia megalko-
tója/átadója e folyamatban maga is tanul, továbbfejleszti a technológiát, hiszen új 
kontextusban ismeri meg annak működését, és ezáltal új lehetőségek és korlátok 
tárulnak fel előtte.

Hazai kutatási tapasztalatok

Az elterjesztés itt említett kulcselemeit érdemes illusztrálni az uniós támogatással 
bevezetett hazai közoktatás-fejlesztési programok hatásmechanizmusait vizsgáló, 
korábban már említett ImpAla kutatás5 néhány eredményével. E kutatás a fejleszté-

5 Lásd: http://www.impala.elte.hu.
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si beavatkozások implementálását vizsgálta, azaz nem közvetlenül a terjedésről 
szólt. Az implementáció és terjedés problémavilága között azonban igen nagy átfe-
dés van, és a két problématerületre irányuló kutatások, azaz az implementációkuta-
tás (implementation research) és a terjedéskutatás (diffusion research, dissemination 
research) gyakran átfedik és megtermékenyítik egymást (Dearing, 1990; Looi–Teh, 
2015). 

Az ImpAla kutatás arra kereste a választ, milyen tényezők határozzák meg azt, 
hogy egy-egy, a kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozás az iskolákban tartós és 
mély hatást képes-e generálni. A programokat bevezető pedagógusok körében vég-
zett vizsgálat mérni próbálta a programok hatásának mind a mélységét, mind a 
tartósságát. A mérési eredmények közül illusztrációképpen néhány releváns ered-
ményt mutatunk itt be. A hejőkeresztúri modell elterjesztése hasonló fejlesztési be-
avatkozássá válhat, mint amilyenek korábban egyes HEFOP- és TÁMOP-progra-
mok keretei között zajlottak: e beavatkozások hatásmechanizmusainak elemzése 
segítheti azoknak a kihívásoknak az azonosítását, amelyekkel a hejőkeresztúri mo-
dell terjesztőinek kell szembenézniük.

1. ábra: Az uniós finanszírozású programok mély hatása egyéni szinten  
(a kérdésben szereplő állításokkal egyetértők aránya, %)
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Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „A programban való részvételemnek köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési 
módszert / eszközt tudok hatékonyan alkalmazni, mint korábban.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő „bevezető” pedagógusok (N=1152, adatfel-
vétel: 2014, ImpAla kutatás)

Az első itt bemutatott példa a pedagógusok által alkalmazott tanulásszervezési 
módszereknek a program hatására történt gazdagodását jelzi. Azt látjuk (1. ábra), 
hogy a megkérdezett pedagógusok a vizsgált programtípusok mindegyikében nagy 
többségben egyetértettek azzal az állítással, hogy „A programban való részvételem-
nek köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert/eszközt tudok hatéko-
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nyan alkalmazni, mint korábban”. A vizsgált programtípusoknak azért van jelentő-
sége, mert az esélyegyenlőséget és kompetenciafejlesztést támogató HEFOP- és 
TÁMOP-programok karakterüket tekintve két dimenzióban is jelentősen eltértek 
egymástól (Fazekas, 2015). A HEFOP-programok keretében történt beavatkozások 
jóval régebbiek, mint a TÁMOP-programok keretében történtek, továbbá a TÁ-
MOP-programokat komolyabb szervezetfejlesztési és pedagóguskompetencia-fej-
lesztési támogatás kísérte, mint a HEFOP-programokat. Ezenkívül a kompetencia-
fejlesztő beavatkozások inkább a hűség, az esélyegyenlőséget támogató programok 
viszont inkább az adaptációs program modelljéhez álltak közelebb (Fazekas, 2016). 
Ennek fényében a mély hatásra utaló adatok különösen érdekes mintázatokat mu-
tatnak. Ennek elemzésébe itt nem lehet belemenni: elég csak azt jelezni, hogy a ha-
tást mutató adatok mind a programok (beavatkozások, elterjesztett technológiák) 
sajátosságaitól, mind a fogadó közeg sajátosságaitól függően figyelemre méltó válto-
zatosságot mutatnak.

A fogadó közeg sajátosságai egyéni sajátosságokat éppúgy jelenthetnek, mint in-
tézményieket, az itt felidézett kutatás adatai mindkét szinten lehetőséget nyújtanak 
a hatás elemzésére. Amíg az 1. ábra az egyéni szintű hatást mutatja, a 2. ábra az in-
tézményi hatást jelzi: itt az látható, hogy a megkérdezett iskolaigazgatók milyen 
arányban értettek egyet azzal az állítással, hogy „A program bevezetése nyomán az 
abban részt nem vevő pedagógusok többsége is jelentősen több módszert és/vagy esz-
közt alkalmaz, mint korábban”. Mint látható, a két ábra figyelemre méltóan azonos 
mintázatot mutat.

2. ábra: Az uniós finanszírozású programok mély hatása intémzényi szinten  
(a kérdésben szereplő állításokal egyetértők aránya, %)
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Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „A program bevezetése nyomán az abban részt nem vevő pedagógusok többsége is 
jelentősen több módszert és/vagy eszközt alkalmaz, mint korábban.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő iskolák vezetői (N=456, adatfelvétel: 2014, 
ImpAla kutatás)
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A második példa a hatás tartósságát illusztrálja. Itt azt látjuk (3. ábra), hogy a 
megkérdezett pedagógusok a vizsgált programtípusok mindegyikében nagy több-
ségben nem értettek egyet azzal az állítással, hogy „A program során megismert esz-
közök, módszerek az idő múlásával teljesen kikoptak a mindennapok gyakorlatából”. 
A tartós hatásnak e mutatója nem mutat olyan mértékű ingadozást a vizsgált prog-
ramok szerint, mint amit a mély hatás korábban idézett mutatójánál láthattunk.

3. ábra: Az uniós finanszírozású programok tartós hatása egyéni szinten  
(a kérdésben szereplő állításokal egyetértők aránya, %)
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Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „A program során megismert eszközök, módszerek az idő múlásával teljesen kikop-
tak a mindennapok gyakorlatából.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő „bevezető” pedagógusok (N=1152, adatfel-
vétel: 2014, ImpAla kutatás)

Az, amit az itt felidézett hazai kutatáshoz hasonló keresztmetszeti kutatások ta-
lán a legkevésbé tudtak megragadni – noha az elterjesztés jelenségvilágának megis-
merése szempontjából minden bizonnyal ez a legérdekesebb –, az evolúciós dimen-
zió. A  fejlesztési beavatkozások és velük az új pedagógiai technológiának az 
iskolákba érkezése szinte soha nem jelent mechanikus átvételt: ilyenkor az adaptá-
ció komplex folyamata indul el. Az is lehetséges, hogy a technológiaátvétel okozta 
alkalmazkodási helyzet, ami próbára teszi az intézmény és az ott dolgozó egyének 
abszorpciós kapacitását, olyan innovációs energiákat hoz létre, amelyek korábban 
nem léteztek. Az ImpAla kutatás adatai azt mutatták, hogy a bevezető pedagógusok 
a programokba bekapcsolódó iskolák többségében a program bevezetését követően 
saját újításokba, kísérletekbe kezdtek (4. ábra), ami egészen bizonyosan kiterjedt az 
átvett technológiára és annak alkalmazására is. E tekintetben különösen érdekes, 
hogy a hűségparadigmához közelebb álló kompetenciafejlesztő programok eseté-
ben a program bevezetését követően elindult újítások és kísérletezések nagyobb in-
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tenzitást mutatnak, mint az adaptációs paradigmához közelebb álló esélyegyenlősé-
gi programok esetében.

4. ábra: Az uniós finanszírozású programok innovációgerjesztő hatása  
(a kérdésben szereplő állításokal egyetértők aránya, %)
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Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „A program bevezetése után kollégáimmal önálló újításokba, kísérletekbe is kezd-
tünk.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő „bevezető” pedagógusok (N=1122, adatfel-
vétel: 2014, ImpAla kutatás)

Az itt felidézett hazai kutatás egyik legfontosabb megállapítása az, hogy a fejlesz-
tési beavatkozások hatását alapvetően meghatározza mind a jellegük, mind az a kö-
zeg, amelybe érkeznek. E kutatás hazai viszonyok között mutatta meg azoknak a 
megállapításoknak az érvényességét, amelyek az oktatásfejlesztési beavatkozások 
implementálásáról szóló talán legismertebb és legnagyobb hatású kutatás, az Egye-
sült Államokban az 1970-es években elvégzett „Rand change agent study” alapján 
fogalmazódtak meg (McLaughlin, 1990; Fazekas–Halász, 2012; 2015). 

A következtetéseit tekintve mindmáig megkerülhetetlen Rand Study nemcsak 
arra hívta fel a figyelmet, hogy az implementáció komplex szervezeti folyamat, és 
így megértése szükségessé teszi a szervezeti folyamatok megértését, hanem azt is, 
hogy a szervezetek – beleértve az iskolákat – olyan komplex adaptív rendszerek, 
amelyekben dinamikus és előre nehezen kiszámítható alkalmazkodási és adaptáci-
ós folyamatok zajlanak. Ennek egyik implikációja az, hogy a fejlesztési beavatkozá-
sok implementálása, így az ezek keretében zajló „technológiaátvétel” nem mechani-
kus és nem lineáris folyamat, hanem olyan evolúciós jelenség, melynek természete 
teljesen más, mint a stabil rendszerekre jellemző lineáris vagy mechanikus folyama-
toké. Az itt idézett hazai kutatások megerősítik azokat a Rand Study által levont 
következtetéseket, amelyek a sikeres implementáció vagy sikeres átvétel feltételének 
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tekintik a kettős vagy kölcsönös adaptációt (mutual adaptation). Ez arra utal, hogy 
miközben az új technológiát átvevő szervezet alkalmazkodik a technológia előírá-
saihoz, aközben magát a technológiát is adaptálja ahhoz a speciális kontextushoz, 
melyben működik. 

Eredményes kölcsönös adaptáció elsősorban olyan iskolákban várható, amelyek 
képesek tanuló szervezetként működni, illetve amelyeket tudásintenzív szerve-
zetként írhatunk le. Ezzel kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy az itt idézett 
ImpAla kutatásban létrehoztunk egy olyan komplex változót, amely alkalmas az 
iskolák tudásintenzív jellegének mérésére (Fazekas, 2014). Ennek olyan elemei van-
nak, mint az intenzív tanári tanulás jelenléte, a tanári tanulást támogató szervezeti 
klíma, a horizontális együttműködések intenzitása, a megosztott vezetés, a szerve-
zeti nyitottság, a tudásmegosztást támogató vezetés és az adatokkal való dolgozás. 
Ha összehasonlítjuk a fejlesztési beavatkozások tartós és mély hatását a kevésbé és 
az inkább tudásintenzív szervezetekben, látványos eltérést találunk az iskolák 
 között. Ha például azt a korábban (2. ábra) vizsgált kérdést nézzük („A program 
bevezetése nyomán az abban részt nem vevő pedagógusok többsége is jelentősen több 
módszert és/vagy eszközt alkalmaz, mint korábban”), azt tapasztaljuk, hogy a tudás-
intenzitást tekintve a felső egyharmadban lévő iskolákban az igazgatók körülbelül 
háromszor olyan arányban értettek egyet teljes mértékben ezzel az állítással, mint 
azokban az iskolában, amelyek a tudásintenzitást tekintve az alsó egyharmadban 
vannak (5. ábra).

5. ábra: Az uniós finanszírozású programok tartós és mély hatása intémzényi szinten kevésbé  
és inkább tudásintenzív szervezetekben (a kérdésben szereplő állításokal egyetértők aránya, %)
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Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „A program bevezetése nyomán az abban részt nem vevő pedagógusok többsége is 
jelentősen több módszert és/vagy eszközt alkalmaz, mint korábban.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő iskolák vezetői (N=490, adatfelvétel: 2014, 
ImpAla kutatás)
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A szervezet tudásintenzív jellege tehát alapvetően meghatározza azt, hogy az oda 
bevitt innováció mennyire tudja elérni a szakmai működés mélyrétegeit, és meny- 
nyire képes tartósan gyökeret ereszteni. Ugyanaz a beavatkozás a kevésbé tudásin-
tenzív módon működő iskolákban sokkal kisebb hatást képes elérni. A hejőkereszt-
úri iskola a tanuló szervezetek legtöbb jellemzőjével rendelkezik: olyan intelligens 
szervezet, amely képes volt arra, hogy egy kevéssé specifikált technológiát saját kí-
sérletezéssel kidolgozzon, saját keretei között elterjesszen, és a működését rutinsze-
rűvé tegye annak ellenére, hogy e technológia esetében a rutinszerű működés is fo-
lyamatos szellemi nyitottságot és dinamizmust igényel. 

E tanulmány kontextusában az ImpAla kutatás eredményei közül talán még 
egyet érdemes kiemelni: az iskolák közötti tudásmegosztást a fejlesztési beavatkozá-
sok hatását tekintve. A  kutatás során megpróbáltunk információt szerezni arról, 
vajon a program megvalósítása során kialakult-e tudásmegosztó együttműködés 
más iskolákkal. Az adatok elemzése azt mutatta, hogy ez az egyik olyan tényező, 
amely a fejlesztési beavatkozások tartós és mély hatásával a legerősebb összefüggést 
mutatja, ami az egyes pedagógusok szintjén éppúgy megfigyelhető (6. ábra), mint az 
intézményekén.

6. ábra: Az uniós finanszírozású programok tartós és mély hatása az egyes pedagógusokra  
a más iskolákkal való együttműködés függvényében (a TMH-P mutató6 átlagos értéke 

a kérdésben szereplő állításokkal különöző mértékben egyetértők körében)
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4,5 Egyáltalán nem értek egyet

Inkább nem értek egyet

Inkább egyetértek

Teljes mértékben egyetértek

Forrás: ImpAla-adatbázis

Feltett kérdés: „Voltak más iskolák, amelyekkel a program megvalósításával kapcsolatos kérdéseink-
ről együtt tudtunk gondolkodni.”

Minta: a HEFOP- és TÁMOP-programokban részt vevő „bevezető” pedagógusok (N=1179, adatfel-
vétel: 2014, ImpAla kutatás)

6 A TMH mutatók az ImpAla kutatatás során használt, több hatásváltozó együttes alakulását intéz-
ményi és egyéni szinten jelző kompozit mutatók. A TMH-P mutató a hatást az egyes pedagógusok 
szintjén méri: ennek értéke 0 és 7 között lehet (Fazekas, 2016). A mutató értékének az eltérése az 
ábra balról első két oszlopa között szignifikáns, de a második és harmadik oszlop között nem az.
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Az KIP program elterjesztésébe történő bekapcsolódás, tekintettel arra, hogy eb-
ben az esetben a technológiát átadó iskola is közvetlenül tanítja az azt átvevő iskolá-
kat, az átvevő intézményeket szükségképpen beleviszi iskolaközi tudásmegosztó 
együttműködésbe, ez azonban önmagában nem elegendő. Arra is szükség van, hogy 
az átvevő iskolák között is kialakuljon a horizontális tudásmegosztás, és tanulhas-
sanak egymás adaptációs gyakorlatából. Bizonyos dolgokat a technológiát adaptáló 
iskolák egymástól jobban meg tudnak tanulni, mint az átadó iskolától, tekintettel 
arra, hogy közösek az adaptálással kapcsolatos tapasztalataik, míg az átadó iskola 
ezeket gyakran kevésbé ismeri, illetve az ezzel kapcsolatos korábbi tapasztalatai 
már elhalványulhattak. Ez utóbbiakhoz hasonló – a korábbitól eltérő új osztályter-
mi gyakorlat kialakulását és az ezzel kapcsolatos szervezeti és egyéni alkalmazko-
dás nehézségeit érintő – tapasztalatai az átadó iskolának sok évvel korábban, a tech-
nológia megtanulása, adaptálása és fokozatos belső elterjesztése során keletkezhettek, 
és ezek sok szempontból eltérőek azoktól, amelyeket az „új belépők” élnek át.

Érdemes megemlíteni, hogy az itt felidézett ImpAla kutatás keretei között nem-
csak kérdőíves adatfelvétel történt, hanem több olyan iskolai esettanulmány is ké-
szült, amelyek az adaptáció problémavilágát intenzív helyszíni megfigyelésekkel és 
kvalitatív adatgyűjtéssel próbálták feltárni. A vizsgált iskolák között volt olyan is, 
amely egy, a KIP „pedagógiai technológiáját” a saját gyakorlatába beépíteni próbáló 
iskolában vizsgálta azokat a tényezőket, amelyek a jóval korábban lezajlott, uniós 
finanszírozású fejlesztési program hatását alakították (Halász, 2016b). Ez különösen 
érdekes és érzékletes illusztrálása annak, hogy a korábbi fejlesztési beavatkozások 
milyen módon alakíthatják át azt a szervezeti környezetet, amelybe az új beavatko-
zás érkezik, és hogy ez milyen módon határozhatja meg azt, vajon az utóbbi képes-e 
a pedagógiai folyamatokra érdemleges hatást gyakorolni.

Az eredményes innovációk sikeres terjesztése 
és terjedése

Mint korábban hangsúlyoztuk, az eredményes innovációk sikeres terjesztése sajátos 
tudást igényel. Önmagában az innovációk eredményessége nem elegendő ahhoz, 
hogy léptékváltással történő elterjedésük bekövetkezhessen. A sikeres innovációk 
elterjesztéséről szóló irodalom, mint láttuk, az elterjesztés kudarcát általában két 
tényezőhöz köti: az egyik az elterjesztésre szánt technológiához vagy programhoz, 
a másik az elterjesztés folyamatához kapcsolódik. Az elemzések gyakran mutatnak 
rá arra, hogy bár a technológia jósága fontos tényező, ez önmagában nem képes az 
elterjesztés sikerét meghatározni. 

Ami a technológiát vagy programot illeti, a terjeszthetőségnek van néhány fon-
tos követelménye, amelyeket viszonylag könnyű összefoglalni. Ezt megtehetjük pél-
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dául egy olyan elemzés alapján, amelyet szerzői az elmúlt évtized közepén készítet-
tek az Egyesült Államok szövetségi oktatási minisztériuma számára, és amely a 
terjesztésre alkalmas innovációk (scalable innovations) néhány alapvető jellemzőjét 
emelte ki (Horner–Sugai, 2006). Az alábbiakban ennek az elemzésnek az alapján 
foglaljuk össze a legfontosabb elemeket, anélkül, hogy szorosan követnénk a tartal-
mát és struktúráját:

• A releváns eredményekre irányuló fókusz. Ez arra utal, hogy az innovációk-
nak akkor van esélyük elterjedni, ha funkcionálisan releváns és értékes terüle-
tek eredményesebbé tételére fókuszálnak, mint amilyen a tanulói teljesítmény 
javulása (különösen az alapképességek területén), a társadalmi integráció sike-
ressé tétele (például a leszakadó kisebbségek sikeres integrálása) vagy a bizton-
ság javítása (pl. az iskolai erőszak visszaszorítása). Azoknak az innovációknak, 
amelyek nem ilyen területeken ígérnek javulást, kisebb esélyük van az elterje-
désre.

• Az innovatív technológia megfelelő specifikálása. Ez arra utal, hogy az elter-
jesztésre szánt innovatív pedagógiai megközelítést megfelelő módon, részletes-
séggel és pontossággal le kell írni: úgy, hogy a követők vagy adoptálók/adaptá-
lók képesek legyenek a technológia kellő mélységű megismerésére, és hogy 
lehetséges legyen annak megállapítása, illetve külső értékelése, hogy valóban 
az adott technológiát alkalmazzák-e.

• A kontextus, a befogadó környezet és a hatás megfelelő specifikálása. E fel-
tétel arra utal, hogy egyetlen technológia sem alkalmazható minden kontex-
tusban, ezért be kell mutatni, hogy az alkalmazás milyen körülmények esetén 
ajánlott vagy lehetséges, így például meghatározott erőforrások megléte vagy 
meghatározott tanulói csoportok vagy adott helyi közösségi feltételek vagy igé-
nyek esetén. Továbbá ez a követelmény arra is utal, hogy specifikálni kell a 
várható eredményeket (pl. a lemorzsolódás csökkenése, a matematikaeredmé-
nyek javulása vagy az iskolai erőszak csökkenése). A technológia vagy terjesz-
tendő program leírásában meg kell jelenniük az adott kontextushoz történő 
adaptálásra vonatkozó elemeknek is.

• Eredményességi feltételek. Ez arra utal, hogy a technológia működőképessé-
gét tényekkel kell alátámasztani, ami a legfejlettebb országokban gyakran a 
randomizált, kontrollált kísérleti kipróbálásból származó adatokat jelenti, il-
letve olyan, különböző módszerekkel (pl. kvalitatív és kvantitatív eljárásokkal) 
gyűjtött adatokat, amelyek több oldalról alátámasztják az adott program, be-
avatkozás vagy technológia hatásosságát. Ez a feltétel például az Egyesült Álla-
mokban azért különösen fontos, mert nélküle az innováció terjesztésére nem 
lehet szövetségi állami támogatást kapni. Idetartozik annak dokumentálása is, 
hogy a technológiát a tipikus alkalmazók a tipikus kontextusokban képesek 
működtetni.
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• A technológiához kapcsolódó támogató rendszer. Ez arra utal, hogy nem ele-
gendő a megfelelő módon specifikált és alátámasztott technológiát vagy prog-
ramot az átvevők rendelkezésére bocsátani, hanem kapcsolódnia kell hozzá 
olyan támogató rendszernek is, amely az átvevőt segíti, azaz támogatja a tanu-
lását, megfelelő visszajelzést biztosít, és elősegíti a fenntarthatóságot. A támo-
gató rendszerekkel kapcsolatban újabb feltételek sokaságát lehet és érdemes 
megfogalmazni, így például olyanokat, hogy segítsék elő a horizontális kom-
munikációt és kölcsönös tanulást, a hálózatosodást, az alkalmazói tudásmeg-
osztó és gyakorlatközösségek fejlődését. 

Egy amerikai kutató, aki a Harvard Egyetem által támogatott oktatásfejlesztési 
beavatkozások hatását vizsgálta, a sikeres terjesztés (upscaling) hat feltételét azono-
sította, amelyek közül az egyik a technológiára vonatkozott: arra, hogy ez „készen 
áll-e” arra, hogy elterjesztést célzó fejlesztési beavatkozás tárgyává váljék (Harris, 
2010). Ennek a „készen állásnak” egyik eleme az, hogy a technológia elterjesztését 
célzó beavatkozás mögött kell lennie egy erős változáselméletnek (theory of change) 
vagy logikai modellnek (logic model), amely magyarázatot ad arra, hogy a beavatko-
zás várhatóan miért jár majd érezhető hatással. E logikai modellből ki kell derülnie, 
hogy a beavatkozás mely elemei alapvetőek a sikerhez, és melyek azok, amelyeket 
rugalmasan lehet kezelni. Érdemes kiemelni: itt már nem egyszerűen a technológi-
áról, hanem az arra épülő beavatkozásról van szó – azaz nem egyszerűen a techno-
lógia kell hogy megfeleljen bizonyos általános feltételeknek, hanem az elterjesztését 
célzó beavatkozás.

Horner és Sugai korábban idézett elemzésében (2006) kiemelte azt is, hogy az 
elterjesztés nem lehet lineáris és frontális, azaz mindenütt egyszerre és egyformán 
történő, hanem iteratív jellegű kell, hogy legyen, továbbá azzal érdemes számolni, 
hogy lesznek helyek vagy intézmények, amelyek sokkal előrébb tartanak, mint má-
sok. Ez már továbbvezet a terjesztés folyamatához, amelyre egyre gyakrabban na-
gyobb figyelem irányul, mint magára a technológiára. Ez többek között azokban a 
kutatásokban érhető tetten, amelyeket korábban implementációkutatásnak, beavat-
kozáskutatásnak vagy a léptékváltással járó terjesztés kutatásának (scaling-up re-
search) neveztem, és amelyeket nyugodtan ki lehet egészíteni olyan fogalmakkal, 
mint diffúziókutatás vagy disszeminációkutatás. E kutatási megközelítések mind 
abból indulnak ki, hogy bármilyen tökéletes legyen is a technológia, elterjedése vagy 
magasabb léptékűvé válása alapvetően az implementáció vagy a terjedés/terjesztés 
folyamatától függ. 

Talán érdemes itt felidézni a már korábban említett, sokszor idézett Everett M. 
Rogerst, akit általában az innovációk terjedésével foglalkozó kutatások klassziku-
sának tartanak, és aki az 1960-as évek elején fejtette ki diffúzióelméletét. Ez utóbbi 
egyik legfontosabb eleme az innovációk azon sajátosságainak leírása volt, amelyek 
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növelik vagy csökkentik a terjedés esélyét. E sajátosságok valójában nem az új inno-
vatív technológiát, hanem sokkal inkább a technológiát átvevők és a technológia 
közötti kapcsolatokat, valamint az átadó, az átvevő és a környezet közötti interak-
ciót jellemzik, beleértve különösen az átvevők közötti kommunikációt (lásd a kere-
tes írást). 

Az innováció terjedését meghatározó 
Rogers‑féle tényezők

• Relatív előny: az adott innováció milyen mértékben jár előnnyel az alkal-
mazó számára jelenlegi gyakorlatához képest. 

• Kompatibilitás: az adott innováció mennyire összeegyeztethető az alkal-
mazó értékeivel, szükségleteivel és múltbeli tapasztalataival.

• Komplexitás: az adott innováció mennyire érthető az alkalmazó számára.
• Kipróbálhatóság: van-e lehetősége az alkalmazónak, hogy az innovációt 

kockázatmentesen kipróbálja, mielőtt általános módon alkalmazni kezdi.
• Megfigyelhetőség: az innováció eredményei láthatóak-e mások számára.

Forrás: Rogers, 1983.

A program (beavatkozás, technológia) és a folyamat kettőssége jelen van minden 
elemzésben, amely az oktatási innovációk terjedését vizsgálja, még akkor is, ha az 
elemzések gyakran nemcsak két, hanem több dimenzióra is kiterjednek. Érdemes 
felidézni a Rand Corporation egy 2004-ben megjelent tanulmányát is, amely négy 
kategóriába sorolja a sikeres elterjesztés feltételeit: ezek (1) a programhoz vagy be-
avatkozáshoz; (2) a beavatkozást vagy programot fogadó iskolákhoz; (3) a támogató 
rendszerekhez; és (4) az egyes tényezők közötti összhanghoz köthető elemek. Ami a 
legelsőt illeti, a fejlesztés külső vagy belső forrása, a specifikus célcsoportot megcél-
zó vagy az iskola egészét érintő programok eltérése, illetve a strukturális adottságo-
kat és a pedagógusok tudását és a kurrikulumot érintő programok eltérése jelenik 
meg releváns tényezőként. Ami a másodikat illeti, itt két kulcstényező kap hang-
súlyt: a pedagógusok bevonása és a vezetői támogatás. A támogató rendszerekkel 
kapcsolatban a külső fejlesztők által nyújtott, a többi adaptálóval való horizontális 
kommunikációból fakadó és a fejlesztésben közvetlenül nem érintett külső támoga-
tó szervezetek által adott támogatások három formája jelenik meg. Végül az össz-
hang (alignment) is több dimenzióban kap figyelmet: ezek az eltérő mandátumú 
szereplők közötti, a standardok, a kurrikulum és az értékelés közötti, az utóbbiak és 
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a szakmai fejlesztés közötti, illetve a magasabb politikai szinten megjelenő össz-
hang, továbbá az érintettek közötti interakció mint az összhang megteremtésének 
eszköze (Glennan et al., 2004). E tényezők között vannak olyanok, amelyek minden 
innovációt elterjesztő kezdeményezés szempontjából relevánsak, és olyanok, ame-
lyek csak az innovációk bizonyos típusai szempontjából tekinthetőek relevánsnak. 

A támogató rendszereket érdemes külön is kiemelni: ezen belül különösen a ho-
rizontális kommunikáció és az ezt támogató hálózatosodás érdemel figyelmet. Ezek 
különösen fontos részét alkotják a közoktatás átfogó innovációs és tudásmenedzs-
ment-rendszerének, azaz annak tágabb a környezetnek, amelyben az oktatási inno-
vációk születnek és terjednek (erről részletesebben lásd Balázs et al., 2015; Fazekas, 
2015; Halász, 2015; Kovács, 2015). Az, amit az oktatás világában a támogató rend-
szerek fogalma alatt szoktunk leírni, az eredeti Rogers-féle elemzésben különösen 
gazdag problémavilágként jelenik meg: ezt nem könnyű elválasztani a többi elemtől, 
így a befogadó szervezet sajátosságaitól vagy a kommunikációs csatornáktól. Az in-
novációkat átvevők, legyenek azok akár egyének, akár szervezetek, komplex inno-
vációs ökoszisztémában találhatóak, ahol a viselkedésüket számtalan tényező ala-
kítja.

Az innovációk átvételének bonyolult világában talán segíthet eligazodni a terje-
dést meghatározó dolgoknak az a tipizálása, amelyet – továbbra is Rogers alapján és 
a fenti keretes írásban bemutatott elemeket kiegészítve – Bronwyn H. Hall, az Oxford 
Handbook of Innovation terjedéssel foglalkozó fejezetének szerzője fogalmazott meg: 

• Vajon az innováció átvételéről meghozott döntés egyénekhez köthető-e, vagy 
felettük lévő hatóságokhoz?

• Milyen információs csatornákat használnak az átvevők az innováció megis-
merésére (például a tömegkommunikációból vagy személyes kapcsolatokon 
keresztül szerzik-e meg az információt)?

• Milyen a természete annak a társadalmi rendszernek (social system), amelybe 
az átvevők beágyazódnak, milyen normák és kapcsolatrendszerek jellemzik e 
rendszert?

• Milyen aktivitást fejtenek ki az olyan változást támogató ágensek (change 
agents), mint pl. a fejlesztési ügynökségek (Hall, 2005)?

A korábban idézett Harris (2010) hat feltétele közül, mint említettük, csak egy 
vonatkozott a technológiára: emellett a sikeres elterjesztésnek öt további feltétele 
jelent meg. Olyanok, mint az elterjesztés stratégiájának a megválasztása, az átvételre 
leginkább felkészült intézmények kiválasztása és különösen azoknak a képességek-
nek és annak az infrastruktúrának a létrehozása, amely a több helyen történő ter-
jesztés menedzseléséhez szükséges, beleértve a folyamat értékelését és azt a kommu-
nikációt, amely az elterjesztésbe bevonható partnerek tájékoztatását és felkészítését 
szolgálja. Harris külön kiemelte: az elsődleges cél nem annak elérése, hogy az adott 
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sikeres modellt másutt is kövessék, hanem az, hogy a modell másutt is ugyanazt a 
pozitív hatást fejtse ki, mint keletkezése helyén. A modell (program, technológia) 
csak eszköz, a cél a hatás (pl. a tanulói eredményesség javulása vagy az iskolák tár-
sadalmi integrációs képességének erősítése). A  sikeres terjesztés mércéje ennek 
megfelelően nem az, hogy az adoptáló/adaptáló átvette-e a modell minden elemét, 
hanem az, hogy a modell elérte-e ugyanazt a hatást, amit az eredeti környezetében 
elért (többek között ezért jelenik meg különösen erősen a terjesztés bizonyos mo-
delljeiben az értékelési komponens). 

Mindezek azt erősítik, hogy az elterjesztés és az ezt kísérő léptékváltással kiala-
kuló folyamatok menedzselése egészen másfajta vállalkozás, ami másfajta menedzs-
mentképességeket igényel, mint az innováció megteremtése egyetlen helyen vagy 
szűk körben. A  technológia és az a társadalmilag beágyazott bonyolult folyamat, 
amelyben átvétele zajlik, egyszerre kell, hogy a figyelmünk középpontjában legyen. 
Ebből a bonyolult együttesből sokféle elemet ki lehetne emelni, de erre ez a rövid 
elemzés nem ad lehetőséget. Talán egyet érdemes még részletesebben vizsgálni: ez 
az új technológiát átvevő egyének és szervezetek viselkedésének változása. Ez ön-
magában is végtelen komplexitású jelenség-együttes, aminek itt egy elemét emelem 
ki: a rutinok megváltozását. 

Korábban David Cohent idézve szó volt a pedagógusok és iskolák tanulásának 
támogatásáról, amelyet Cohen a konstruktivista tanuláselmélet kedvelt fogalmával, 
a fokozatos építkezésre utaló „állványozás” (scaffolding) metaforával írt le. Amit ez-
zel kapcsolatban itt érdemes hangsúlyozni: ez az állványozás nem egyszerűen új 
tudás felépítését jelenti, hanem új rutinokét is. Egy olyan komplex tanulásszervezé-
si technológia átvétele, mint amilyen a KIP, nemcsak az osztálytermi tanulás és ta-
nítás eredményes megszervezéséről való tanári tudás és vélekedések átalakulását 
igényli, hanem azoknak a mindennapi gyakorlati munkavégzéshez kapcsolódó ru-
tinoknak a megváltozását is, amelyek nélkülözhetetlenek az eredményes gyakorlat-
hoz, ezen belül az osztálytermi folyamatok eredményes menedzseléséhez. A KIP-et 
átvevő pedagógusok mindennapi munkája változik meg, ami szükségképpen azzal 
jár, hogy az eredményes munkavégzést lehetővé tévő rutinokat kell újakra cserélni-
ük. A munkavégzést segítő gyakorlati rutinok megváltozása önmagában is az egyik 
legbonyolultabb és legnehezebb feladat, de ezt még bonyolultabbá teszi, hogy a ruti-
nok nemcsak egyéni, hanem kollektív entitások, így a változásuk is csak annak a 
közösségnek a változása révén lehetséges, amelyben elfogadottak. 

Mivel a munkavégzést alakító rutinok részben az egyének, részben a szervezetek 
sajátjai, az innováció átvétele éppen annyira igényli a szervezeti viselkedés, mint az 
egyéni viselkedés megváltozását. A  tanulás eredményességének javítását szolgáló 
innovációk implementálásáról szóló tanulmányukban az e területen különösen is-
mert és elismert szerzők azt emelik ki a sikeres implementáció legfontosabb feltéte-
lei közül, hogy az új technológia képes-e olyan rutinokat adni, amelyek ki tudják 
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váltani a régieket (Resnick et al., 2010). Fontos hangsúlyozni: a rutinokat nem az 
innováció gátjaként, hanem éppen ellenkezőleg, a sikeres innováció hordozójaként 
mutatják be. Azokat az innovációkat tartják átvehetőnek, amelyek képesek a min-
dennapi egyéni és szervezeti gyakorlatot orientáló „magrutinokat” (kernel routines) 
nyújtani. Az ilyen magrutinok hat jellemzőjét említik:

• A technikai magra (technical core), azaz a tanításra és a tanulói tanulásra kell 
koncentrálódniuk.

• Egyszerre kell „lehorgonyozva” lenniük a hivatalos kurrikulumba és abba a 
valóságos kurrikulumba, amely ténylegesen jelen van az osztálytermekben.

• Kötődniük kell a tanulásnak és tanításnak ahhoz az értelmezéséhez, amely a 
tanügyi hatóságokat és az iskolavezetést jellemzi.

• Elő kell segíteniük a kölcsönös bizalomépítést és kapcsolatteremtést a pedagó-
gusközösségen belül.

• Olyan utakat kell nyitniuk, amelyeken át új tudás jelenhet meg az iskola gya-
korlatközösségében.

• Nyitottnak kell lenniük arra, hogy a jövőben módosuljanak, anélkül hogy a 
legfontosabb alapelemeiket elveszítenék (Resnick et al., 2010).

A KIP technológia fontos jellemzője, hogy az itt felsorolt elemek mindegyikének 
meg tud felelni. A KIP számos eleme értelmezhető olyan magrutinként is, amely 
támogatja annak a Hejőkeresztúron kifejlesztett pedagógiai modellnek az átvételét, 
amely egyébként a szűken vett KIP-nél jóval több elemet tartalmaz. A kérdés az, 
vajon elegendő-e ez ahhoz, hogy a KIP vagy az erre épülő és ezt több más sikeres 
elemmel kiegészítő hejőkeresztúri modell el tudjon terjedni. Továbbá elegendő-e, ha 
sikerült olyan országos szintű és jelenős támogatással bíró fejlesztési beavatkozást 
megszervezni, amely e modell elterjesztését célozza? 

Az eredményes oktatási innovációk terjedésének és terjesztésének problémavilá-
gába való betekintéshez különösen jó lehetőséget nyújtanak azok a programok és az 
azokra épülő kutatások, amelyek a 2000-es évek első felében indultak el az Egyesült 
Királyságban annak nyomán, hogy az iskolák egymástól történő tanulásának segí-
tése lett a nemzeti oktatáspolitika egyik kiemelt prioritása. Egy nemzeti szintű ko-
ordinációs központ támogatásával az iskolaközi tudásmegosztás erősítését szolgáló 
hálózatok sokaságát hozták létre egy „Networked Learning Communities” (Háló-
zatba szerveződött tanuló közösségek) elnevezésű program keretében (Jackson–
Temperley, 2007). Ennek lényege az volt, hogy pedagógusképzéssel és továbbképzés-
sel foglalkozó egyetemek intenzív koordinálása és szakmai irányítása mellett jöttek 
létre iskolaközi együttműködések, amelyeken belül intenzív kísérletezés és tudás-
megosztás zajlott. Az egyetemek nemcsak szakmai orientációval támogatták e fo-
lyamatokat, hanem a hálózatokat egyúttal kísérleti és kutatási terepként is hasz-
nálták. 
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Az e keretek között készült elemzések közül talán érdemes kiemelni azt, amely 
egy kiterjedt – 10 „átadó”, 17 „átvevő”, valamint 9 „hűtlen”, azaz a transzferfolya-
matból kilépő iskolában 120 gyakorlati szakemberrel készült interjúra épülő – kva-
litatív empirikus vizsgálat alapján állapított meg általános összefüggéseket, és amely 
különösen jó kiindulópontja lehet minden olyan reflexiónak, amely a létező sikeres 
iskolai gyakorlatok elterjesztésének a lehetőségeit hazai kontextusban vizsgálja. 
Fielding és munkatársai (2005) tanulmányukban többek között azt elemzik, hogy a 
pedagógusok hogyan tanulnak egymástól, továbbá azt, hogy a terjedésnek vagy át-
vételnek milyen segítő és gátló tényezői vannak, és hogy hogyan lehet egy ilyen fo-
lyamatban garantálni a minőséget.

Ebből a University of Sussex és a Demos közös kutatására épülő elemzésből talán 
két dolgot emelnék ki: az egyik az idő és a kontextus szerepének elemzése, a másik 
a jó gyakorlatok értékelésének vagy „validálásának”/„akkreditálásának” a kérdése. 
Ami az előbbit illeti, az elemzés egyik kulcsüzenete az, hogy a jó gyakorlatok időbe-
li fejlődés eredményeképpen jönnek létre, vagyis az az állapot, amelyben a terjesztő-
jük bemutatja őket, kevéssé hasonlít ahhoz, ami a kialakulás kezdetét jellemezte, és 
ami majd az átvevőre is jellemző lehet. Az elemzés jól demonstrálja, hogy az idődi-
menzió kiemelése nélkül nem lehet értelmesen bemutatni és átadni a jó gyakorlato-
kat, és a jó gyakorlat leírásának egyik legfontosabb része kialakulásának és időbeli 
fejlődésének bemutatása. Érdemes megemlíteni, hogy itt megjelenik egy hármas ti-
pológia, amely a „replication” (hűségre épülő átvétel) és az „adaptation” (a Rand 
Study modellje) mellett megemlít egy harmadik modellt is: ez az „exchange”. Ez a jó 
gyakorlatok hálózati kapcsolatokban történő megosztására épülő innováció és tu-
dástranszfer modellje, amely több szempontból túlmegy az előző kettőn. Itt a hang-
súly azon a jelenségen van, amelyet talán az „együtt alkotás” (co-construction) fogal-
ma ír le a legjobban. Ez arra utal, hogy az új gyakorlat és az mögötte meghúzódó új 
tudás létrehozásában elmosódik az átadó és átvevő szerepek közötti különbség, és 
lényegében az történik, hogy az átvevő az átadó segítségével, a vele való interakció-
ban létrehozza azt a saját tudást, amely szükséges a gyakorlata megváltoztatásához, 
miközben az átadó éppúgy tanul, mint az átvevő.

Érdemes megemlíteni, hogy a fent bemutatott elemzés egyik szerzője az a Micha-
el Eraut, aki a munkavégzés közbeni tanulás egyik legismertebb specialistája, és 
akinek egyik kutatási témája a pedagógusok nem formális tanulása és tacit tudása. 
Ez azért releváns, mert a jó gyakorlatok megosztásán keresztül történő tudásmeg-
osztás egyik lényegi eleme az, hogy ez a tacit tudás megosztását is támogatja. Ennek 
azért van különös jelentősége, mert amikor a hejőkeresztúri modell megosztásának 
lehetséges módjáról gondolkodunk, az egyik legfontosabb szempont, amit figyelem-
be kell vennünk, az, hogy az adott mód mennyire tudja támogatni a gyakorlatba 
ágyazott tacit tudás megosztását. A hejőkeresztúri modell esetében is érvényes az, 
hogy a technológia formális leírása és elmagyarázása nem pótolja azt az óriási 
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mennyiségű tacit tudást, amely e modell mögött van, és amelyet csak gyakorlatkö-
zösségi keretek között lehet megosztani (Eraut, 2000; 2003; 2009). Eraut szerint a 
tudásmegosztás akkor eredményes, ha javul a pedagógusok (és iskolák) képessége 
arra, hogy 

• megértsék, okosan értelmezni tudják azokat a problémákat, amelyekkel a 
munkájuk során szembesülnek (és amelyekre a KIP megoldást kínálhat);

• jobb szakmai döntéseket tudjanak hozni akkor, amikor a problémát megold-
ják, azaz egy nagy eszközrepertoárból ki tudják választani a jó eszközt, illetve 
e repertoár alapján meg tudják konstruálni a kontextushoz illeszkedő jó esz-
közt (pl. a KIP alkalmazását);

• az eszközt (pl. a KIP-et) technikai értelemben jól tudják a valós munkavégzés 
során alkalmazni;

• minderre okosan tudjanak reflektálni, és a tapasztalataik fényében tudják az 
eszközt módosítani, a kontextushoz igazítani vagy éppen más eszközzel felvál-
tani (azaz kritikus módon viszonyulnak a KIP-hez).

A Miskolci Egyetem és a hejőkeresztúri iskola együttműködésével történő tudás-
megosztás sikere többek között attól függ, hogy az iskola képes-e hatékony tudás-
megosztóvá válni, vagyis attól, hogy a gyerekek tanításának mindennapos feladata 
mellett elkezdjen más iskolákat és más iskolákban dolgozó pedagógusokat tanítani. 
Ez nagymértékben függ attól, hogy az iskola pedagógusai mennyire kerülnek birto-
kába azoknak a személyes adottságoknak és identitásnak, amelyre ahhoz van szük-
ség, hogy a tanítás természetes feladata mellett képesek legyenek más pedagóguso-
kat tanítani, a tudásokat más pedagógusokkal megosztani. 

Számos országban léteznek más iskolákat tanító vagy tudásmegosztó iskolák: 
ezek spontán fejlődés eredményeképpen is kialakulhatnak, de több országban tuda-
tos oktatáspolitikai törekvések hozták létre őket. Az ilyen iskolák lényegében peda-
gógusképző és iskolafejlesztő szerepbe kerülnek, és a pedagógusok vagy iskolák köl-
csönös, egymástól való tanulásának igazi laboratóriumává válhatnak. Az Egyesült 
Államokban az 1970-1980-as években tudatosan hozták létre az ilyen „szakmai fej-
lesztő iskolák” (professional development schools) hálózatát, és ami a számunkra 
különösen érdekes, az ilyen iskolák működéséről és az e keretek között zajló tanári 
tanulásról sok olyan kutatás született (pl. Teitel, 2001; Rice, 2002), amelyekből az 
iskolaközi tudásmegosztással foglalkozók sokat tanulhatnak. Ilyen kezdeményezé-
sek Európában is megjelentek az elmúlt egy-két évtizedben, így például Hollandiá-
ban vagy az Egyesült Királyságban, és ezekről is születtek olyan kutatások, amelyek 
a jó gyakorlatok és tudás iskolák közötti terjedésének sajátosságait is elemzik. Példá-
ul két holland kutató a tudásmegosztó iskolák (professional development schools) 
tapasztalatait elemezve többek között olyan tulajdonságokat emelt ki (Bruining–Ak-
kerman, 2013), mint sajátos kontextusokhoz való alkalmazkodás és ezek elemeinek 
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figyelembevételével a „hibrid megoldások” kigondolására való képesség. Az ilyen 
iskolák pedagógusai a „tudásbróker” szerepében találják magukat, és olyan szerep-
konfliktusokkal és identitásdilemmákkal találkozhatnak, amelyek egészen mások, 
mint amilyenek a normál tanítási gyakorlat során az iskolákban kialakulhatnak.

Egy kínai kutató hálózatkutatással és tudásmegosztással foglalkozó kutatókat 
idézve használja az átadó vagy terjesztő képesség (disseminative capacity) fogalmát, és 
a kétféle (átadó és átvevő) képesség dinamikájába helyezi be a tudástranszfer eredmé-
nyességének a kérdését (Tang, 2011). Abból indul ki, hogy a puszta kommunikáció 
meglehetősen rossz hatékonyságú tudástranszfert eredményezhet, ha ez a két képes-
ség az átadó és az átvevő oldalán nem elég erős. Mivel itt iskolák tanítják egymást, a 
tanításról és tanulásról való tudásuk is jól használható, az ezzel kapcsolatos metaforák 
megvilágító erejűek lehetnek. Így például érdemes óvakodni az „átadás” fogalmától, 
és szükség van egy tanulócentrikus (azaz „átvevőcentrikus”) megközelítésre. 

Annak a sajátos kompetenciának megvilágítását, amely a sikeres modellek vagy 
jó gyakorlatok átadásához szükséges, illetve azt, hogyan alakulhatnak ki e kompe-
tenciák, talán segítheti egy olyan hazai iskola esetének bemutatása, amely referen-
ciaintézmény pályázat (TÁMOP-3.1.7) keretein belül – sok más hazai iskolához ha-
sonlóan – tudásmegosztó szerepbe került. A  jó gyakorlatokat és a hozzájuk 
kapcsolódó tudást megosztó tevékenységekbe bekapcsolódó pedagógusoknak és 
vezetőiknek reflektálniuk kellett erre az új szerepre, mely reflexiót az is alakította, 
hogyan vélekednek a tanulói tanulás természetéről. Gondolkodásukban jól megra-
gadható az a folyamat, ahogyan a gyerekek tanítása során korábban kialakult peda-
gógiai nézeteiket megpróbálják átvinni arra az új helyzetre, ahol már nem gyereke-
ket kell tanítaniuk, hanem pedagógus kollégáikat (lásd a keretes írást).

Amikor iskolák iskolákat kezdenek tanítani  
(interjúrészlet)

KÉRDÉS: Mi a multiplikációnak, a jó gyakorlatok standardizálásának a kul-
csa? Mi az, amivel megpróbálják segíteni az átadhatóságot?

„Talán az, hogy nem kötött, nem kőbevésett az, amit mi kitaláltunk, ha-
nem inkább csak a szellemisége, hogy valamit szeretnénk ezzel…, hogy mit 
szeretnénk elérni a gyerekeknél. És hogy nekünk ez az út, de mások azt telje-
sen más úton is elérhetik. Inkább az, hogy ami célként megfogalmazódott, azt 
hogy lehet elérni mások számára. Mert az, hogy hogyan, azt mindig az adott 
intézmény válogatja… Tehát, ha mi átadunk egy jó gyakorlatot vagy bármit, 
egy másik intézmény nyilván a saját képére fogja formálni, mert nem vagyunk 
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egyformák… Akármennyire is standardizálják az iskolákat, valami miatt 
minden iskola másban erős. Egy jó ötlet kell mindenkinek. Egy jó ötlet, amit 
azután a saját képére formál úgy, hogy könnyen megvalósítható legyen… (…)”

KÉRDÉS: Hogy tudták ezt a gondolatot belevinni a jó gyakorlatokról való kom-
munikációba?

„Mi, az egyik kollégánk kedvenc kifejezésével, hívószavakat írtunk. Olyan 
– igen, nem is tudom másképp mondani – hívószavak jelentek meg az írásban 
is magában, ami nem determinálta azt, hogy milyen a megoldás, és hogy azt 
hogy lehet elérni, Mi leírtuk, hogy körülbelül mit hogy csinálunk: egy nagyobb 
halmazban, hogy minél több beleférjen… (…) Mi leírtuk, hogy körülbelül ho-
gyan képzeljük el: hogy minden évben mit szeretnénk elérni a gyerekekkel, mi 
ezt csináljuk, de nem írtuk le, hogy pontosan mit csinálunk… Azt csak egy 
ilyen gondolatébresztőnek szántuk: mi valami ilyesmit csinálunk, ezt akarjuk 
elérni, ez a célunk az egyes évfolyamokon, de ez teljesen szabad, hogy ki mit 
csinál, és azt hogyan éri el. Nyilván mindenki a saját képére kell hogy formálja.”

KÉRDÉS: Az adaptáló iskolákban mi történt? Mit csináltak az érdeklődők?
„Volt, aki érdeklődött. (…) jöttek ide hozzánk emberek nézelődni már ak-

kor is… Meg voltak közös továbbképzéseink, más intézményekből, akár a me-
gyéből, akár valahonnan máshonnan jöttek… Ez pont egy 3.1.7 továbbképzé-
sen került elő, hogy ott nézegettük egymás jó gyakorlatait… Biztos, hogy ha 
nem is vásárolták meg, ott elolvashatták, hogy mi ez, beszélgethettünk róla. 
Gondoljuk, hogy ötleteket ’csentek’, mint ahogy mi is ’csentünk’… (…) Ezek 
kötetlen beszélgetések: amikor nem vagyunk ahhoz szorítva, hogy valamilyen 
sémát követve vegyük át egymás jó gyakorlatait… Amikor beszélgetünk vala-
miről, hogy ’figyelj, ezt én így csinálom’… És akkor ő azonnal mond valami-
lyen véleményt… Ez az azonnali visszajelzés, hogy ott megfogalmazódik egy 
gondolata, hogy erre van valami elképzelése… Az nekünk segítség, hogyha 
valami olyasmit mond, mivel mi azt még alakíthatjuk, hogy jobbá tegyük… 
Nekünk volt egy kezdeti kiindulási elképzelésünk, ahhoz képest azért ez már 
sokat alakult, fejlődött… Ez folyamatosan változik, lecseréltünk bizonyos 
programokat, és ebben biztos benne van az is, hogy másoktól milyen vélemé-
nyeket hallottunk. Nemcsak a saját tapasztalatunk, hanem az, hogy beszél-
tünk erről bizonyos fórumokon. Mert azt gondolom, hogy mi szívesen odaad-
juk a tudást, nem hét lakat alatt őrizzük. Nekünk az fontos, hogy lássuk az 
eredményességét, vagy hogy mások mit gondolnak erről, hogy hogyan mű-
ködhet…”
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„Én például abszolút nem hiszek ebben a dokumentum-rendszerű átadás-
ban. Abban, hogy leírok valamit, és abból… Nem látszik abból semmi… Iga-
zából én azt szeretem, azt gondolom, annak van értelme, és pont azért tartjuk 
jónak ezeket a látogatásokat, mert hogy akkor tényleg idejön, belenézhet, eljö-
het velünk, amikor akar, tényleg nem szabunk senkinek gátat… Megnézheti 
azokat a dokumentumokat, amelyek valójában azokról a dolgokról szólnak, 
amit akkor csinálunk… Ezt nem tudom belerakni abba az átadás-átvétel sza-
bályrendszerbe.”

„Ez mindig az ötleten múlik… Hogy mi az, amit egy adott tanító kitalál… 
Például hogy beszélünk egymás között… (…) És akkor ő mond valamit, és 
akkor én abból nyilván nem fogom ugyanazt átvenni, hanem elindul az 
agyam… Ez a jó eset… Mert nálunk azért a legtöbb kolléga ilyen… Én kitalá-
lok valami totál mást, de amivel ugyanazt az eredményt fogom elérni. Tehát 
én azt gondolom, a mi jó gyakorlataink is ilyenek… Ezért nem tartom fontos-
nak, hogy egy az egyben valamit átvegyen… Mert miért erőszakolnám rá 
másra azt, amit én gondolok, hogyha ő egy teljesen más habitusú, meg teljesen 
más a szakmai előélete, vagy másképp gondolkodik bizonyos dolgokról… Én 
ezt nem tartom annyira kőbe vésettnek…”

Forrás: az ImpAla kutatás egyik esettanulmánya.

A fenti keretes írásban bemutatott interjúrészlet elsősorban azért érdekes, mert 
belepillantást enged abba a folyamatba, amelynek során egy iskola a normál műkö-
dés állapotából átkerül abba az állapotba, hogy más iskoláknak kell megpróbálnia 
átadnia a saját gyakorlatát, más iskolákkal kell a saját gyakorlati tudását megoszta-
nia. Ahogy a gyerekek tanításában is sokféle megközelítés lehetséges, úgy a pedagó-
gusok kölcsönös egymást tanításában is. A KIP esetében az átadandó vagy terjesz-
tendő jó gyakorlat vagy technológia összehasonlíthatatlanul kidolgozottabb és 
strukturáltabb, mint a keretes írásban szereplő iskola esetében, azaz hasonló mérté-
kű nyitottság és rugalmasság itt nem lehetséges. Ugyanakkor e technológia eseté-
ben is elkerülhetetlenül azzal kell számolni, hogy az átvevők a saját gyakorlatukban 
felmerülő problémákkal találkozva kisebb-nagyobb módosításokat fognak végre-
hajtani e technológián. Ezzel szembesülve az átadónak már nemcsak azt az össze-
vetést kell elvégeznie, amely az átvevő iskolában kialakuló gyakorlatot az eredeti 
technológiával szembesíti, hanem azt is, amely e gyakorlatot az átvevő adottságai-
nak és képességeinek a függvényében értékeli. 

A terjesztő szerepbe kerülő pedagógusoknak szembesülniük kell azzal, hogy az 
átvevő iskolákra jellemző kontextus rendkívüli mértékben eltérhet attól a kontex-
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tustól, amely a saját iskolájukat jellemzi, és meg kell próbálniuk intelligens módon 
alkalmazkodni az átvevőre jellemző kontextushoz. Eközben elkerülhetetlenül 
szembesülnek azzal a dilemmával, hogy az átadott modell vagy technológia alapve-
tő elemeihez való ragaszkodásuk megnehezítheti a tudástranszfer folyamatát, és 
ilyenkor mérlegelniük kell, mekkora előnnyel és mekkora hátránnyal jár a kompro-
misszumok megkötése, így annak elfogadása, hogy az átvevő iskola a technológiá-
nak nem minden elemét veszi át, illetve nem mindent vesz át azonnal.

A hejőkeresztúri iskola esetében az egyik leginkább figyelemre méltó (és tényle-
gesen meg is figyelhető) jelenség az, hogy az a fajta szervezeti intelligencia, amely 
saját eredményes tanulásszervezési megoldásának kidolgozásában és belső imple-
mentálásában segítette, átvihető (és ténylegesen át is megy) abba a folyamatba, 
amely már nem a saját innováció megalkotásáról, hanem annak mások felé való 
közvetítéséről szól. Arra lehet számítani, hogy megtörténik az, amit Sabelli és Har-
ris (2015) úgy írnak le, mint az innováció terjedésének/terjesztésének innovációját. 
Olyan innovációkról van szó, mint például az átvevő iskolák pedagógusainak tanu-
ló szerepbe helyezése szimulált KIP órák keretei között, az átvevő iskolák közötti 
horizontális kommunikáció és hálózatosodásuk támogatásának új formái vagy – 
ami talán a leginkább figyelemre méltó – az átadó intézmény tanulóinak bevonása 
az átvevő intézmények pedagógusainak tanításába. 

Az OECD innovatív tanulási környezettekkel foglalkozó programjának7 egyik 
következtetése az volt, hogy a sikeres innovációs programok szinte mindegyikében 
megtalálható három közös elem: (1) a képességépítés (capacity bulding) a tudásme-
nedzsment, szakmai tanulás és kollaboráció révén; (2) a virtuális kommunikációt 
támogató platformok; és (3) a változásokat előrevivő kulcsszereplők (change agents) 
azonosítása, létrehozása, mozgósítása. A KIP terjesztése során is érdemes ezt szem 
előtt tartani. A képességépítés szofisztikált formái már részét alkotják a terjesztési 
programnak, azonban az „átadó” és az „átvevő” közötti, illetve különösen az átve-
vők közötti horizontális kommunikációt támogató virtuális platformok még nem 
vagy nem kellő hatékonysággal működnek, mint ahogy az átvevő intézményekben 
a változások generálására képes kulcsszereplők azonosítása és speciális szerepekkel 
történő felruházása is részben jövőbeni feladat lehet. Logikus módon minden átve-
vő iskolában kell lennie legalább egy olyan kulcsszereplőnek, aki az összekötő vagy 
bróker szerepét játssza, és akinek az átadó szövetségese, miközben az átvevőnél nem 
kérdőjeleződik meg az elfogadottsága. 

Ilyen szerepet töltenek be például a jelenleg is zajló osztrák iskolareformban az 
ún. „tanulás-dizájnerek”, akik különleges státussal rendelkeznek, és akikre épülve a 

7 Lásd az OECD „Innovative Learning Environments” című weblapját: http://www.oecd.org/edu/
ceri/innovativelearningenvironments.htm.
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formális iskolavezetési struktúra mellett, azzal párhuzamosan egy olyan hálózati 
struktúra jött létre, amelynek ők lettek az iskolákba nyúló „csápjai”, miközben a 
reform irányítói iskolaközi gyakorlatközösségekbe szervezték őket. Ahhoz, hogy 
ezt a szerepüket be tudják tölteni, kétéves modern kurrikulumelméleti és kurriku-
lumfejlesztői képzést kaptak (Westfall–Greiter, 2013). Az osztrák reformban ezek a 
kulcsszereplők nem véletlenül jelentek meg: a reform szellemi vezetőire evolúciós 
gondolkodásmód jellemző, és ez tükröződik az innovációk terjedéséről való gon-
dolkodásukban. Ismerik a Rogers-féle diffúziós elméletet, és magukat az iskolákban 
dolgozó „tanulás-dizájnerek” kifejezetten innovációs és változásmenedzsment-spe-
cialistává képezték ki. Hasonló szerepek kialakulása a KIP terjesztése során is vár-
ható és egyben kívánatos is.

Ami a képességépítés és virtuális kommunikációt támogató platformok kérdését 
illeti, talán két dolgot érdemes kiemelni. Az egyik az, ami többek között a korábban 
idézett ImpAla kutatási eredményekből következik: ezek nagyon erősen jelzik azt, 
hogy az egyének képességeinek fejlesztésével azonos fontosságú az átvevő iskolák 
mint szervezetek képességeinek fejlesztése, és hogy ennek egyik legfontosabb eleme 
annak elősegítése, hogy ezek az iskolák el tudjanak indulni a tudásintenzív szerve-
zetté vagy tanuló szervezetté válás útján. Ez utóbbi ugyanis alapvetően meghatároz-
za azt, hogy a KIP-et „bevivő” fejlesztési beavatkozás képes-e tartós és mély hatást 
gyakorolni az osztálytermi szintű gyakorlat szintjén. A  virtuális kommunikációt 
támogató platformok ennek fontos eszközét alkotják, mert ezek nemcsak az iskolák, 
így az átadó és az átvevő közötti kommunikáció és tudásmegosztás számára nélkü-
lözhetetlenek, hanem a tudásintenzív szervezetté vagy tanuló szervezetté válást is 
nagymértékben támogatják, amennyiben elősegítik a belső szakmai kommuniká-
ció fejlődését is. A virtuális kommunikációs platformok emellett meghatározó sze-
repet játszhatnak az adaptációs folyamatban részt vevő átvevő iskolák közötti hori-
zontális tudásmegosztásban. Korábban, az ImpAla kutatás eredményeit felidézve, 
hangsúlyoztam, hogy szükség van az átvevő iskolák között horizontális tudásmeg-
osztó együttműködésre, azaz ezen intézmények körében a hálózatosodásra. Ennek 
egyik legfontosabb eszközét alkotják az olyan virtuális kommunikációs platformok, 
amelyek lehetővé teszik a kommunikációt az egymástól esetenként nagy földrajzi 
távolságra lévő átvevő intézmények és pedagógusaik között.

Ezen a ponton érdemes még egyszer visszatérni a bevezetőben idézett Elmore-
tanulmányhoz. Elmore az 1960-as években kiemelt költségvetési támogatással meg-
valósított amerikai kurrikulumfejlesztési beavatkozások korlátozott hatását – azt, 
hogy ezek csak az iskolák szűkebb körében tudtak tartós és mély hatást elérni, azaz 
nem terjedtek át az iskolák tágabb körére – az érdekeltségi és ösztönzési mechaniz-
musokhoz kötötte. A hejőkeresztúri modell elterjedésének vagy elterjesztésének is 
ez lehet a legkényesebb pontja. E tekintetben különösen fontos lehet a közvetlen is-
kolafenntartó hatóságok (tankerületek) aktív bevonása, azaz annak biztosítása, 
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hogy sajátjuknak érezzék a modell elterjesztését célzó fejlesztési beavatkozást, és 
megadják azt az adminisztratív támogatást, amely nagymértékben meghatározza 
az iskolák vezetésének viselkedését. A Hejőkeresztúron kialakult eredményes peda-
gógiai technológiát nem elszigetelt pedagógusok, hanem iskolák és pedagóguskö-
zösségeik veszik át, illetve ezek igazítják hozzá ahhoz a sajátos kontextushoz, mely-
ben működnek. Emiatt az elterjesztés perspektívájából is a legnagyobb figyelmet 
azok az érdekeltségi viszonyok érdemlik, amelyek viselkedésüket meghatározzák. 

Akkor, amikor a hejőkeresztúri modell az elterjesztés fázisába kerül, a központi 
kérdés már nem az, vajon mitől eredményes a modell, és vajon ez empirikusan iga-
zolható-e, hanem az, hogyan viselkedik akkor, amikor fejlesztési beavatkozássá 
válik, és fejlesztési beavatkozás keretében elindul a terjesztése. A modell „techno-
lógiai jósága” ebben továbbra is meghatározó, de emellett megjelenik egy sor egyéb 
olyan tényező, amely már nem írható le azon a módon, ahogyan magának a modell-
nek a leírása történik. E tényezők feltárása és az ezekről való tudás folyamatos erő-
sítése és alkalmazása nélkül, bármennyire is eredményesnek bizonyult is korábban 
a technológia egy adott helyen, a sikeres átvételnek és elterjedésnek, azaz a „maga-
sabb léptéktartományba kerülésnek” csekély az esélye. Ezért van szükség arra, hogy 
a terjesztést/terjedést szolgáló fejlesztési beavatkozást megvalósító szakemberek nö-
vekvő figyelmet fordítsanak arra a tudásra, amely az innovációk terjedéséről és a 
fejlesztési beavatkozások implementálásáról szól.
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A pedagógiai innovációt támogató 
környezet1

Bevezetés

A tanulmány áttekintést nyújt azokról a környezeti tényezőkről, melyek hozzájárul-
hatnak ahhoz, hogy egy pedagógus folyamatosan képes legyen szakmai munkáját 
megújítani, pedagógiai tevékenységét innovatív szellemben végezni. Bemutatja, 
hogy a környezet valamennyi aspektusa hatással lehet az innovációra: a fizikai, a 
szociális, az informatikai, valamint az intézményen belüli és kívüli szakmai kör-
nyezet mind-mind gátolhatja vagy segítheti az innováció létrejöttét és fennmaradá-
sát. A  környezet e tág értelmezésével a tanulmány fő célja annak megvilágítása, 
hogy a pedagógiai innováció támogatása olyan komplex feladat, mely több területen 
kíván összehangolt tevékenységet az intézményvezetés és az oktatásirányítás részé-
ről. Csak akkor várható jelentős megújulás egy intézmény pedagógiai munkájában, 
ha a környezet különböző aspektusainak változásai hosszú távon és egymással ko-
herens módon támogatják a pedagógiai innováció folyamatát. A tanulmány amel-
lett, hogy áttekinti a pedagógiai innovációt támogató környezet legfontosabb aspek-
tusait, bemutat néhány olyan kutatási összefoglalót, fejlesztési dokumentumot, 
mely további segítséget adhat az egyes területek iránt mélyebben érdeklődő, intéz-
ményük innovációs tevékenységét fejleszteni szándékozó pedagógusok, intézmény-
vezetők számára is. A tanulmány második részében a pedagógiai innovációt támo-
gató rendszert az egész napos iskolához kapcsolódó, az Oktatáskutató és Fejlesztő 
Intézetben kidolgozott nevelési-oktatási programok példáján keresztül mutatjuk be. 
Zárásként a programban részt vevő bázisiskolai pedagógusok körében zajlott kuta-
tás legfontosabb eredményeit villantjuk fel.

1 A fejezet alapjául szolgáló munkák: Varga Attila: Eredményes hátránykompenzáló, tanuló- és kör-
nyezetbarát iskolák kialakításának elméleti és gyakorlati feltételei és lehetőségei – különös tekintettel 
a tanórán kívüli megoldásokra. Kézirat. Miskolc: Miskolci Egyetem, 2015; Kalocsai Janka: A bázisis-
kolai pedagógusok körében kitöltött online kérdőív eredményei. Kézirat. Budapest: OFI, 2016.
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Fizikai környezet: Kozmetikai és szerkezeti tényezők

Bár semmilyen pedagógiai tevékenység nem valósulhat meg fizikai tér nélkül – hi-
szen még a virtuális tanulási környezetek használata során is valamilyen fizikai tér-
ben van a tanuló és a pedagógus is – mégis méltatlanul kevés figyelmet kap az okta-
tással foglalkozó szakirodalomban az oktatás fizikai tere. Ezt a hiányt igyekezett 
pótolni a „Tanító Tér”2 című kutatás-fejlesztési program, melynek legfontosabb kö-
vetkeztéseire az alábbiakban a pedagógiai innováció támogatásának szemszögéből 
reflektálunk.

A kozmetikai tényezők és a pedagógiai innovációk kapcsolata

A fizikai környezet és az innováció kapcsolatát vizsgálva mindenekelőtt külön kell 
választani a fizikai környezet kozmetikai és szerkezeti tényezőit. A kozmetikai té-
nyezők közé sorolhatók a fizikai környezet olyan könnyen és kis befektetéssel meg-
változtatható elemei, mint például az osztálytermek és folyosók díszítése, a szín-
használat, a külső és belső felületeket borító anyagok megválasztása, az épületben és 
környékén található növények, a rendezettség minősége. 

Már az 1970-es évek vége óta jelentős kutatási adatok bizonyítják, hogy az osz-
tálytermek vonzó vizuális megjelenése is összefüggésben van a hiányzások mérté-
kével (Weinstein, 1979). Későbbi, az 1990-es években végzett összehasonlító kutatá-
sok is (Earthman, 1998) egyértelműen bizonyítják, hogy már a kozmetikai tényezők 
terén végzett fejlesztések is hatnak a tanulók iskolával kapcsolatos hozzáállására, oly 
mértékben, hogy csak a helyiségek dekorációjának fejlesztésével érzékelhetően 
csökkenthető az iskolai hiányzások mértéke. Látható tehát, hogy sok olyan lehető-
ség van a fizikai környezet innovációbarát alakítására, ami nem igényel jelentős kül-
ső forrásokat. Egy inspiráló faliújság elhelyezése az iskolai folyosón, egy ötletláda a 
diákok számára, ahova megírhatják, hogy mivel szeretnének foglalkozni, miről sze-
retnének többet hallani a tananyag kapcsán, vagy a diákok által közösen készített 
dekoráció kihelyezése az osztályterembe mind-mind olyan apró infrastrukturális 
elem, amely azt sugározza, hogy a közös munkának, az innovációnak értéke van az 
iskolában. Természetesen számos olyan kozmetikai tényező is van, mely érdemi be-
folyásolása csakis a fenntartó segítségével érhető el, vagy még a fenntartó hatásköre 
sem elegendő, csakis szélesebb társadalmi együttműködésben valósulhat meg. El-
sősorban az iskola elhelyezkedéséből, az iskolaépület adottságaiból fakadó kozmeti-
kai tényezők tartoznak ide, mint például az iskola beltéri levegőminősége, az iskolai 

2 A programról bővebb információ a http://www.ofi.hu/tanito-ter oldalon található.
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zaj mértéke vagy az iskola körüli közterületek állapota. Ugyanakkor ezekben az 
esetekben is van az iskolának, sőt az egyes pedagógusnak is mozgástere. Szerencsére 
egyre több segítség, útmutató áll rendelkezésre azon iskolák, illetve pedagógusok 
számára, akik szeretnének változtatásokat elérni az iskola fizikai környezetében. 
Ezek közül a legátfogóbb a „Tanító Tér” program keretében készült ajánlásgyűjte-
mény (Lippai, 2011), de elérhető a SINPHONIE3 projekt keretében készült, levegő-
minőséggel kapcsolatos speciális útmutató (Kephalopoulos et al., 2014) és az iskolai 
zajártalmak csökkentésére is ötleteket adó összefoglaló anyag (Téglás, 2004) is. 

Szerkezeti tényezők

A kozmetikai tényezők mellett természetesen az iskola fizikai környezetének szer-
kezeti tényezői is nagymértékben befolyásolják a tanulók közérzetét az iskolában. 
Sokat lehet javítani egy iskola fizikai környezetén a kozmetikai tényezők alakításá-
val is, ugyanakkor fontos tudatában lenni annak, hogy a legújabb kutatási adatokat 
összegző írások már egyenesen arról szólnak, hogy középiskolában erős, általános 
iskolában pedig gyengébb, de szignifikáns összefüggés van a diákok teljesítménye és 
az iskola fizikai állapota között (Peterson, 2014). A szerkezeti tényezők közé tartozik 
az iskola mérete, a méret és a létszám aránytalanságából fakadó esetleges zsúfoltság, 
a termek elhelyezkedése, az iskola tantermeken kívüli tereinek (folyosók, aula, taná-
ri szobák) mérete, formája és elhelyezkedése, az iskola felszerelésének mennyisége 
és minősége (Réti, 2011).

Az infrastruktúra hatása különösen erős azokban az esetekben, ha bizonyos 
szerkezeti tényezők nagyon alacsony szinten állnak, például ha egy iskola vagy egy 
osztály kritikusan túlzsúfolt, ha az alapvető felszerelések sem állnak rendelkezésre, 
ha a tantermek teljesen alkalmatlanok a hatékony pedagógiai módszerek alkalma-
zására.

Az iskola infrastruktúrájának kozmetikai tényezői mellett természetesen a szer-
kezeti tényezők is nagymértékben befolyásolják, hogy milyen pedagógiai innováci-
ók valósulhatnak meg egy intézményben. Egyértelmű, hogy egy olyan fizikai tér-
ben, ahol a körülmények nem alkalmasak csoportmunkára, egyéni differenciálásra, 
sokkal kevésbé fognak ezekkel a munkaformákkal próbálkozni a pedagógusok. Ha 
megpróbálkoznak is velük, kevésbé vagy egyáltalán nem lesznek hatékonyak, és 
akár arra a téves meggyőződésre is vezethetnek, hogy maguk a módszerek alkal-
matlanok, holott nem a módszerekben, hanem az alkalmatlan fizikai tér a probléma 
forrása. Ha például a padok le vannak csavarozva, és mozdíthatatlanok, nem alakít-

3 http://www.sinphonie.eu (letöltés ideje: 2016. szeptember 26.).
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ható ki semmilyen módon elkülönített tér, ha nincs az oktatási segédeszközök táro-
lására alkalmas helyiség, hiába is próbálkozna egy pedagógus változatos, eszközigé-
nyes munkaformákkal, csoportmunka bevezetésével, az ezt meggátló fizikai 
környezetben garantált a kudarc. 

A korábban már említett ajánlásgyűjtemény mellett a Kívül-belül jó iskola című 
kötet (Réti, 2011) és a „Tanító Tér” honlapja4 szolgálhat kiindulópontul a témában 
elmélyedni kívánó pedagógusoknak.

Informatikai környezet

A tanulás az egész világon egyre nagyobb mértékben informatikai környezetben 
zajlik. Érdekes módon a formális oktatás ezen a területen inkább követi, semmint 
alakítja a tanulás világát, de már számtalan hazai és nemzetközi kutatás foglalkozik 
azzal, hogyan lehet az informatikai környezet kínálta lehetőséget a pedagógiai in-
nováció szolgálatába állítani. Jelen tanulmány keretében nincs mód arra, hogy az 
informatikai környezet és a pedagógiai innováció kapcsolatát részletesen bemutas-
suk, de erre nincs is szükség, mivel Magyarországon az iskolák önértékelését támo-
gató eLEMÉR online keretrendszer5 segítségével minden iskola pontos képet kaphat 
arról, hogy milyen mértékben sikerül az informatikai eszközöket intézményfejlesz-
tési céllal használni az intézményben. Az önértékelés alapján azonosíthatóak azok a 
területek, melyek további fejlesztést igényelnek. 

Az informatikai környezet nagyon fontos jellemzője, hogy meghatványozhatja a 
pedagógus-diák interakciók lehetséges formáit, hiszen segítségével a diák és a peda-
gógus szinte bárhol bármikor kapcsolatba léphet egymással. Mindez a pedagógiai 
innováció előtt is hatalmas lehetőségeket nyit meg. Hasonlóan a fizikai környezet-
hez az informatikai környezetről is elmondható, hogy a szerkezete és minősége erő-
sen befolyásolja a pedagógiai innováció megvalósulását. Egy felhasználóbarát, jól 
működő informatikai környezetben a pedagógusok könnyebben vágnak bele infor-
matikai eszközökkel támogatott pedagógiai innovációkba. 

Az informatikai környezet fejlődésével kapcsolatban mindenképpen meg kell 
még említeni, hogy ez az a terület, ahol nemcsak az oktatásirányítás, hanem piaci 
szereplők segítségére is egyre inkább számíthatnak a pedagógusok. Ma már gyakor-
latilag nincs olyan, az informatikában érdekelt nagyvállalat, amely ne rendelkezne 
a pedagógiai innovációt támogató programmal, melyek jelentősen gazdagítják az 
informatikai környezet kínálta innovációs lehetőségeket. 

4 http://www.ofi.hu/tanito-ter (letöltés ideje: 2016. szeptember 26).
5 http://ikt.ofi.hu/ (letöltés ideje: 2016. szeptember 26).
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Társas környezet

Az emberek a legrosszabb fizikai körülmények között is képesek jól érezni magukat 
és fantasztikus teljesítményeket elérni, és a legoptimálisabb fizikai körülmények kö-
zött is élhetnek át szörnyű stresszt és teljesíthetnek messze képességeik alatt attól 
függően, milyen társas környezet veszi őket körül, és milyen a személyiségük. Ez 
nem jelenti azt, hogy a korábbiakban tárgyalt fizikai és informatikai környezet ha-
tásai ne lennének fontosak, de rámutat a problémakör komplexitására. Igaz ugyan, 
hogy a jó fizikai és informatikai környezet nem képes pótolni a megfelelő társas 
környezetet, de tovább tudja javítani a jó szociális környezet hatásait, és ugyanez 
igaz fordítva is. A rossz fizikai és informatikai környezet nem képes teljesen lerom-
bolni a jó társas környezet hatásait, de a korábban, a fizikai környezet kapcsán is-
mertetett adatok alapján talán nem túl nagy merészség kijelenteni, hogy képes to-
vább rontani a rossz társas környezet hatásain. 

A pedagógusok iskolai társas környezetét alapvetően a diákok és a pedagógus 
kollégák, illetve inkább közvetett módon, de szintén jelentős hatással a szülők jelen-
tik. Mindhárom csoport viselkedése gátolhatja vagy segítheti a pedagógiai innová-
ciók megvalósulását. Amennyiben a pedagógusok energiáit leköti az iskolával kap-
csolatban álló külső és belső szereplők közötti konfliktusok kezelése, az 
nagymértékben hátráltatja a pedagógiai innováció megvalósulását. Ezekben az ese-
tekben mindenekelőtt konfliktuskezelő innováció megvalósítására van szükség az 
intézményben. Ma már szerencsére számtalan eszköz érhető el, mely segíthet kezel-
ni az iskolai konfliktusokat, illetve megakadályozni az eszkalálódásukat. Ezeket 
rendszerezi és ismerteti az Iskolai Konfliktus Tudásközpont6. 

Az általános gyakorlat szerint a pedagógiai pálya az egyik legmagányosabb pá-
lya. A pedagógus szinte mindig egyedül végzi munkáját. Kollégáival általában csak 
a tanórákon, foglalkozásokon kívül találkozik, ritkán kap tőlük támogatást, vissza-
jelzéseket munkájáról. Ez az elszigeteltség amellett, hogy akadálya lehet a pedagógi-
ai innovációnak is, sokkal súlyosabb következményekkel is járhat, könnyen vezet-
het elbizonytalanodáshoz, a kiégés néven közismert krízishez (Lubinszki, 2012). 
Éppen ezért nemcsak – ahogy erre később visszatérünk – a pedagógiai munka mi-
nőségének szempontjából, hanem a pedagógusok lelki egészsége szempontjából is 
kiemelten fontos az iskolákon belüli bizalmi légkör megteremtése, a pedagógusok 
egymás közötti kommunikációját és együttműködését – óralátogatások, munka-
csoport-megbeszélések, közösen szerevezett projektek, erdei iskolák stb. – támogató 
módszerek és lehetőségek. Szerencsére ma már számtalan lehetőség áll a pedagógu-

6 http://iskon.opkm.hu/ (letöltés ideje: 2016. szeptember 26).
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sok rendelkezésére, hogy akár gyakorlatközösségek7, akár formális iskolahálózatok8 
keretei között ne csak a saját iskolájuk falai közül kaphassanak segítséget eredmé-
nyes, innovatív munkájukhoz.

Az idő mint környezeti tényező

A pedagógiai innováció számára a legfontosabb keretet a pedagógiai munkára for-
dítható idő mennyisége jelenti. Könnyen belátható, hogy amennyiben nem áll ren-
delkezésre elegendő idő a tantervben rögzített pedagógiai célok eléréséhez, az min-
denféle pedagógiai innovációnak gátat szab, hiszen ki mer olyan közegben 
bizonytalan kimenetelű újításokkal próbálkozni, ahol a régi bevált módszerekkel is 
csak rohamtempóban adható le a tananyag? A tantervek tartalmi túlzsúfoltságáról 
ma már a legmagasabb, miniszteri9 és államtitkári10 szinteken is mint megoldandó 
problémáról beszélnek, mindez esélyt jelent arra, hogy a közeljövőben a pedagógiai 
innovációnak kedvezőbb tantervi környezet alakulhat ki Magyarországon.

A tantervek túlzsúfoltságából eredő feszültséget csak növeli, hogy Magyarorszá-
gon töltenek legkevesebb időt a diákok tanítási órákon (1. ábra). Első hallásra meg-
lepő lehet ez az adat, hiszen lépten-nyomon azt lehet hallani, hogy a magyar diákok 
túlterheltek. A fentebb említetett tananyag-túlburjánzással a magyar rendszer eléri, 
hogy a rendelkezésre álló kevés tanórán túl sokat kellene a diákoknak megtanulni-
uk. Így óriási nyomás nehezedik a diákokra, hogy ami nem fér bele a tanórákba, azt 
tanórán kívül, házi feladat keretében pótolják (2. ábra).

7 Ezek egy speciális esetét mutatja be jelen kötetben Ádám Anetta tanulmánya.
8 Mint például az Ökoiskola Hálózat, melynek működését jelen kötetben Saly Erika tanulmánya 

elemzi innovációs szempontból.
9 http://eduline.hu/kozoktatas/2015/8/31/A_szulokkel_beszelne_meg_Balog_kelle_csokke_OI-

IFQQ (letöltés ideje: 2016. szeptember 26).
10 http://index.hu/belfold/2015/07/24/interju_czunyine_kilencosztalyos_uj_nemzeti_alaptanterv/ 

(letöltés ideje: 2016. szeptember 26).
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1. ábra: Tanítási órák száma az elemi és az alsó középfokú oktatásban11 összesen,  
60 percre átszámolva12
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Forrás: OECD: Education at a Glance, 2014. http://www.oecd-ilibrary.org/education/educati-
on-at-a-glance-2014/instruction-time-in-compulsory-general-education-2014_eag-2014-table232-
en (letöltés ideje: 2016. szeptember 26.)

11 Magyarországon e két szintet az általános iskola fedi le.
12 Az országnevek melletti számok az elemi és alsó középfokú oktatás összévfolyamszámát jelentik 

az adott országban.
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2. ábra: Házi feladat mennyisége 15 éves korban (óra/hét)
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Forrás: OECD: PISA in Focus. Does Homework Perpetuate Inequites in Education? http://www.
keepeek.com/Digital-Asset-Management/oecd/education/does-homework-perpetuate-inequiti-
es-in-education_5jxrhqhtx2xt-en#page2 (letöltés ideje: 2016. szeptember 26.) 

A pedagógiai munkára fordított idő növelésének lehetőségei
Mielőtt a pedagógiai munkára fordított idő növelésének lehetőségeit áttekintjük, két 
dolgot fontos leszögezni. Egyrészt semmiképpen nem a tananyag növelése a cél, ha-
nem éppen az, hogy a diákok több pedagógiai segítséget kaphassanak a tanterv által 
előírt követelmények teljesítésére. Másrészt a pedagógiai munkára fordított idő nö-
velése csak akkor jár eredménnyel, ha nem jelenti a pedagógusok egyéni munkater-
heinek kompenzálatlan növelését, vagyis ha a plusz időráfordításnak megvan a költ-
ségvetési fedezete is.13

13 Elsősorban a pedagógusi és a pedagógiai munkát támogató szakemberek (pl. pedagógiai asszisz-
tensek) létszámának növelése formájában.
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1. táblázat: A pedagógiai munkára fordított idő növelésének lehetőségei

Tanórák Tanórán kívüli tevékenységek

A pedagógiai segítséget nyújtó 
napok számának növelése

tanév hosszabbítása
plusz évfolyam 

projekthetek, táborok, erdei iskolák 
kötelező hozzáillesztése a tanévhez

A pedagógiai segítséget 
nyújtó idő növelése a tanítási 
napokon

tantervi óraszámnövelés tanoda
16.00 óráig nyitva tartó iskola
egész napos iskola

Érdemes ezeket a lehetőségeket áttekinteni, hiszen gyakorlatilag mindegyik vagy 
megvalósult az elmúlt időszakban, vagy legalábbis terv szinten felmerült. A  tanévek 
(nevelési évek) számának növelése érhető tetten a hároméves kortól kötelező óvodázta-
tás bevezetésében éppúgy, mint a nyelvi előkésztő és az Arany János Tehetséggondozó 
Program előkészítő évfolyamai esetében. A tanév hosszabbításával kapcsolatban felme-
rült tervek szinte mindegyikében közös, hogy nem a klasszikus tanórák számának nö-
velésében gondolkodik, hanem másfajta tanulásszervezési eljárások alkalmazásával 
növelné meg a diákok számára elérhető pedagógiai támogatás mértékét. A pedagógiai 
segítséget nyújtó idő tanítási napokon való növelésének legegyszerűbb módja a tanórák 
számának növelése. Bár a diákok órarendjének túlterheltsége már-már közhelyszámba 
megy, ez az eszköz sem ismeretlen a köznevelés szabályozási eszköztárában. Elég csak a 
mindennapi testnevelés bevezetésére gondolni, ami több évfolyamon óraszám-emelke-
déssel járt. A házi feladattal kapcsolatban bemutatott adatokból is egyértelműen látszik, 
hogy a tanítási nap folyamán a tanítási órákon kívül is jelentős mennyiségű időt tölte-
nek a diákok az iskolával kapcsolatos elfoglaltságokkal. A  kérdés az, hogy az iskola 
mekkora segítséget biztosít ennek az idősávnak a hasznos eltöltéséhez. Könnyen belát-
ható, hogy minél nagyobb mértékben és minél átgondoltabban képes egy iskola peda-
gógiai segítségnyújtással egybekötött tanórán kívüli tevékenységeket biztosítani diákjai 
számára, annál eredményesebb hátránykompenzációs munkát végezhet.

Az első, a tanórán kívüli pedagógiai segítséggel támogatott időkeret növelésére 
tett intézkedés a tanodai programok támogatása, a második az, hogy az általános 
iskolák számára kötelezővé vált 16.00 óráig foglalkozásokat nyújtani a diákok szá-
mára, és végül az egész napos iskola mint olyan új iskolaszervezési forma jogszabá-
lyi bevezetése, ahol a tanórák és a tanórán kívüli foglalkozások egyenletesen oszla-
nak el a délelőtti és a délutáni idősávban. 

A tanodai programok működésével kapcsolatos kutatások tapasztalatait Németh 
(2014), a 16.00 óráig nyitva tartó iskolával kapcsolatos kutatási eredményeket Imre (2015), 
az egész napos iskolával kapcsolatos kutatási eredményeket Mayer (2015) összegezte. 

A kutatások világosan rámutattak arra, hogy a pedagógiai munkára szánt idő 
mennyiségének és szerkezetének átalakítását célzó innovációk csak akkor lehetnek 
sikeresek, ha bevezetésük együtt jár az iskola szervezeti kultúrájának átalakításával. 
Ha sikerül megteremteni egy olyan, az innovációt is támogató szervezeti működés-
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módot, melyben egységes és összehangolt pedagógiai rendszert alkotnak a tanórai 
és a tanórán kívüli foglalkozások. További kutatások – elsősorban az ELTE-n folyó 
innovációkutatási munkálatok eredményei – alapján ma már az is egyértelmű, hogy 
mindezek eredményes megvalósításához a következő tényezők elengedhetetlenek: 

• az iskolavezetés innovációt támogató hozzáállása;
• a pedagógusok közti támogató bizalmi légkör;
• a folyamatos és tudatos önreflexió;
• rendszeres adatgyűjtés a pedagógiai munka eredményeiről és az adatok fel-

használása az innovációk megalapozásában, értékelésében;
• az egymástól való horizontális tanulás időbeli és szervezeti kereteinek megte-

remtése (Fazekas, 2016). 
Ezek nélkül az innováció nem szervesül az iskola működésébe, hanem legfeljebb 

külső kényszerre, elszigetelten, szervezeti változások nélkül valósul meg, és szinte 
biztosra vehető, hogy mind a diákokból, mind a szülőkből, mind a pedagógusokból 
ellenszenvet és a szándékolttal épp ellenkező hatást vált ki, ahogy ezt leginkább a 
kötelezővé tett délutáni foglalkozások esetében láthatjuk.

Innovációtámogató rendszerek

A fentiekben láthattuk, hogy a pedagógiai innovációk bevezetése, beépülése az isko-
lák életébe csak akkor lehet sikeres, ha szervezeti szinten is változásokat hoznak az 
iskola működésében. Ennek eléréséhez szükség van egy támogató rendszerre, mely 
segíti az iskolákat az innováció megvalósításában. Az innovációt támogató rendsze-
reknek többféle formája alakult ki az elmúlt évek során. Kialakították az új típusú 
szaktanácsadás rendszerét (Kézy–Kuti, 2015), amely az intézmények és a pedagógu-
sok szükségleteihez igazítva képes külső segítséget nyújtani az egyes pedagógusok 
és az intézményvezetők számára a folyamatos szakmai megújuláshoz. 

A pedagógiai innováció támogatásának egy másik módját jeleníti meg a nevelé-
si-oktatási programok fejlesztése és bevezetésének támogatása. A következőkben az 
egész napos iskolák nevelési-oktatási programjainak példáján keresztül mutatjuk be 
az innovációt támogató rendszert.14 

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) az elmúlt években egy nevelési-okta-
tási programrendszert dolgozott ki az egész napos iskolák számára. Az új progra-
mok kidolgozásának első lépéseként a meglévő programok (korábbi terminológiá-
ban pedagógiai rendszerek, programcsomagok), valamint az iskolákban működő 

14 A kötet három további tanulmányában (Réti, Kőpatakiné, Saly) egy-egy nevelési oktatási program 
fejlesztésének és terjesztésnek tapasztalataiba kaphatunk bepillantást.

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   52 2016.12.13.   16:58:14



53

Varga Attila – Kalocsai Janka: A pedagógiai innovációt támogató környezet

gyakorlatok feltérképezésére került sor. Ezt követően a programok kidolgozása 
partnerintézmények pedagógusainak bevonásával történt. A programok fejlesztésé-
ben 42 iskola 242 pedagógusa vett részt 55 fejlesztő csapat tagjaként. A közös fejlesz-
tés eredményeképp létrejövő programok használhatóságáról, hatásosságáról a part-
nerintézmények által végzett gyakorlati kipróbálási folyamat szolgáltatott adatokat. 
A kipróbálási folyamatot az OFI részéről mentori, támogató tevékenység és monito-
ringfolyamat kísérte. A  monitoringfolyamat tanulságai és az összegző értékelés 
alapján történt a programok korrekciója és véglegesítése.15 

A fejlesztés során öt nevelési-oktatási program készült:
• Az egész napos iskolák számára alsó és felső tagozaton (ez utóbbin a felzárkóz-

tatást kezelve fő célként) a természettudományos nevelés, a komplex művészeti 
nevelés és a gyakorlati életre nevelés területén készült nevelési-oktatási prog-
ram. E programok a kerettantervek által le nem kötött, de egész napos iskola-
szervezési forma esetében további pedagógiai szakmai tartalommal kitöltendő 
időkeretre nyújtanak támogatást az intézmények számára.

• Elkészült az ökoiskola nevelési-oktatási programja, mely az „Ökoiskola” cím 
kritériumrendszerének teljesítéséhez nyújt segítséget a fenntarthatóság peda-
gógiájában elkötelezett intézményeknek, függetlenül attól, hogy rendelkez-
nek-e már az „Ökoiskola” címmel. 

A programok tanulási egységei, vagyis moduljai tanórán kívüli időkeretre készül-
tek, és nemcsak egész napos iskolákban, hanem bármely általános és középiskolában 
alkalmazhatók. A programok teljes egészükben elérhetőek az interneten, egy olyan 
felületen,16 ahol többszintes keresőrendszer segíti a közel ezer elkészült modul közül 
az adott iskola adott diákcsoportja számára legmegfelelőbb megtalálását. 

A tartalmi egységek részletes leírása mellett minden program a további hat elemet 
tartalmazza:

• pedagógiai koncepció
• tanulási-tanítási program
• tanulási-tanítási eszközök leírása
• az értékelés eszközeinek bemutatása
• a program iskolai bevezetését segítő akkreditált pedagógus-továbbképzés be-

mutatása
• a program iskolai bevezetését támogató szakmai háttértámogató rendszer be-

mutatása.

15 A fejlesztés folyamata részletesen megismerhető az alábbi kötetből: Varga Attila (szerk.): Gyakorlat 
– reflexió – innováció. Nevelési-oktatási programok részvételi alapú fejlesztése. Budapest: OFI, 2015.

16 A programok teljes terjedelmükben elérhetőek a http://ofi.hu/nevelesi-oktatasi-programok címen.
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Az egész napos iskolai programrendszer gerincét az alsó és felső tagozat számára 
egységesen megalkotott egész napos iskolai keretprogram adja. A program részlete-
sen bemutatja, hogy az iskolai tapasztalatok alapján milyen módszerekkel (szerve-
zeti/szemléleti változásokkal, társadalmi/szakmai támogatással) lehet a fentebb be-
mutatott alapelveket érvényesíteni, és hogyan lehet eredményesebbé tenni az 
általános iskolai hátránykompenzációs jellegű programokat.

Az egész napos iskola keretprogramja mellett kidolgozásra került négy további 
tematikus program, mely választható módon beilleszthető az egész napos iskola ke-
retében működő tanórán kívüli tevékenységrendszerbe.

A bemutatott nevelési-oktatási programok fejlesztése lezárult, terjesztése az el-
múlt tanévben bázisiskolák segítségével megkezdődött. A tanulmány záró részében 
egy felmérés eredményein keresztül bemutatjuk, hogyan látják a bázisiskolák peda-
gógusai, mi szükséges egy külső forrásra támaszkodva kifejlesztett innováció fenn-
maradásához, továbbfejlesztéséhez, terjedéséhez.

A felmérés eredményei

Korábban már említettük, hogy a pedagógiai innovációk megvalósításához szükség 
van egy támogató rendszerre, mely abban segíti az intézményeket, hogy az újítások 
beépülhessenek az iskolák életébe. A  nevelési-oktatási programok esetében ezt a 
szerepet a bázisiskolai pedagógusok töltötték be, akiknek elsődleges feladatuk a ki-
dolgozott programok terjesztése, más iskolákkal való megismertetése volt. A pro-
jekt végén a fejlesztési munkába bevont 244 pedagógus közül 57-en folytatták to-
vább a programot. A tanulmány zárásaként egy rövid online kérdőív legfontosabb 
eredményeinek ismertetésével mutatjuk be, hogy a bázisiskolák hogyan folytatták 
munkájukat a projekt befejezése után, milyen adaptációs lépések történtek az egyes 
iskolákban, illetve milyen tipikus adaptációs akadályokkal szembesültek a pedagó-
gusok. Úgy gondoljuk, e tényezők feltárása hozzájárulhat az oktatási innovációk 
sikeres elterjesztéséhez, a vélt vagy valós adaptációs problémák kiküszöböléséhez. 

Az online kérdőívet 2015 decemberében mind az 57 bázisiskolai pedagógusnak 
e-mailben jutattunk el, melyet végül 45 pedagógus töltött ki.17 Bár a kérdőívet az 
alapsokaság majdnem 85 százaléka kitöltötte, az adatok interpretálásánál az ala-
csony elemszámot mindenképpen érdemes figyelembe venni.

17 Az online kérdőív a kutatásnak csak az első lépését jelenti. Az alacsony elemszám, valamint a 
téma jellege miatt a kérdőív elsődleges célja egyrészt a bázisiskolák munkájának, a programok 
adaptációs lehetőségeinek felmérése, másrészt a kutatás egy későbbi szakaszában tervezett sze-
mélyes interjúk legmegfelelőbb alanyainak kiválasztása volt.
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A nevelési‑oktatási programok alkalmazása

A kutatás egyik kiemelt célja volt annak felmérése, hogy a program befejezését kö-
vetően használják-e a pedagógusok a projekt során tanultakat, és ha igen, hogyan és 
milyen formában. A kutatás során azt találtuk, hogy a projekt során kidolgozott 
modulokat a válaszadó iskolák 98%-a a felmérés időpontjában is használta. Ha kü-
lön-külön nézzük az egyes területeket, láthatjuk, hogy a felső tagozat keretprogram-
jának fejlesztésében, valamint a természettudományi, a gyakorlati életre nevelés és 
az ökoiskola témájában részt vett pedagógusok mindegyike tovább folytatta vala-
milyen formában a nevelési-oktatási programot.

A kérdőívet kitöltők többsége jelenleg az egész napos iskola keretében alkalmaz-
za a nevelési-oktatási programokat. Hét iskola csak a délutáni foglalkozások során 
– jellemzően szakkör vagy egyéb tanórán kívüli foglalkozások keretében –, míg 
szintén hét iskola a délelőtti és délutáni idősáv keretében is használja a fejlesztés 
során elsajátított programot. Ilyen alkalmakkor jellemzően nem a teljes modulokat 
mutatják be, hanem csak egy-egy részlet kipróbálására adódik lehetőség. Csupán 
egy olyan iskolát találtunk, ahol a modulok teljes kipróbálására is időt szakítanak, 
ezt az órák tömbösítésével oldják meg.

A válaszadók kicsivel több, mint kilenctizede tervezi, hogy a jövőben is használja 
majd a projekt során tanultakat, csupán a pedagógusok 9 százaléka válaszolt nem-
mel erre a kérdésre. A modulok alkalmazását a pedagógusok többsége (73%) a jövő-
ben is tanórán kívüli foglalkozások keretében tervezi, ugyanakkor itt már a jelenle-
ginél nagyobb arányban jelenik meg (53%) a válaszok között a modulok tanórákon 
való alkalmazása (is).

A nevelési‑oktatási programok disszeminálása, illetve ennek 
akadályozó tényezői

A fentiekben láthattuk, hogy a pedagógiai innovációk bevezetése, beépülése az isko-
lák életébe csak akkor lehet sikeres, ha szervezeti szinten is változásokat hoznak az 
iskola működésében. Éppen ezért a kutatás egyik lényegi pontja volt annak felméré-
se, hogy a bázisiskolai pedagógusok tervezik-e, és ha igen, hogyan a programok 
disszeminációját. Kíváncsiak voltunk arra is, hogy a fejlesztésben részt vevőknek 
milyen ötleteik vannak a nevelési-oktatási programok hatékony terjesztésére, imp-
lementálására vonatkozóan. A  válaszadók kicsivel több, mint hattizede tervezi a 
program jövőbeli disszeminációját. Közülük a legtöbben (51%) a saját kollégáinak 
szervezett, míg 42 százalékuk a más iskolákban tanító pedagógusoknak tartott be-
mutatóórákat látja a nevelési-oktatási programok hatékony elterjesztési módjának. 
Alapvetően háromféle módszert alkalmaztak a pedagógusok arra, hogy a projekt 
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során szerzett tudásukat átadják a fejlesztésben részt nem vevő pedagógusoknak. 
A leggyakrabban bemutató foglalkozásokat tartottak, szakmai beszélgetéseket, tá-
jékoztatókat szerveztek, valamint szakmai műhelyfoglalkozások keretében ismer-
tették az egész napos iskolával kapcsolatos információkat.

3. ábra: Hogyan tervezik a program szélesebb körben való terjesztését?  
(több válasz lehetséges, százalék, érdemben válaszolók, N=45)

Bemutatóórák szervezésével
saját iskolámban

Bemutatóórák szervezésével más iskolákban tanító
pedagógusoknak

A nevelési-oktatási program tantestületi értekezleten
való bemutatásával

A modulok leírását tartalmazó módszertani
segédanyagokkal

A programot bemutató előadások
tartásával

A nevelési-oktatási programot bemutató
�gyelemfelkeltő szórólap terjesztésével

A program bevezetését segítő továbbképzések
szervezésével

A nevelési-oktatási programban megfogalmazott
módszertani ajánlásokat tartalmazó szórólapokkal

Egyéb módon

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60%

2%

51%

42%

22%

22%

22%

11%

11%

4%

A nevelési-oktatási programok további zökkenőmentes alkalmazása érdekében a 
pedagógusok szerint elsősorban a foglalkozásokhoz szükséges időkeret biztosítására 
lenne szükség. Az idő szerepe két szempontból is jelentős: egyrészt a modulos foglal-
kozásokhoz tömbösített órákra lenne szükség, tehát megjelenik a rugalmasabb 
munkaszervezésre való igény, másrészt a pedagógusok és diákok részéről is megje-
lent az időhiány, a tanulók és tanárok leterheltségének problémája. Szintén sokan 
említették a tárgyi feltételek (anyag- és eszközigény) biztosításának fontosságát a 
modulok folytatása szempontjából. A támogató környezet megléte szintén jelentős 
tényezőnek bizonyult a program további alkalmazása terén, mely három oldalról is 
megjelent: említették a fenntartót, az intézményvezetőt, valamint a kollégákat is.

A kutatás során azoknak a tényezőknek az összegyűjtését is tervbe vettük, me-
lyek a program folytatását leginkább akadályozzák. A pedagógusok túlterheltségét 
a korábbiakhoz hasonlóan itt is jelentős számban említették: a válaszadók közel 
nyolctizede jelölte meg ezt a válaszlehetőséget. Jelentős gátló tényező a forráshiány, 
a munka anyagi elismerésének hiánya, valamint a fejlesztéshez szükséges eszközök 
hiánya.
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4. ábra: Melyek azok a tényezők, melyek leginkább akadályozzák a program folytatását?  
(több válasz lehetséges, százalék, érdemben válaszolók, N=45)

A pedagógusok túlterheltsége

Forráshiány

A munka anyagi elésmerésének hiánya

A fejlesztéshez szükséges eszközök hiánya

A tanulók túlterheltsége

Infrastukturális problémák (teremhiány stb.)

Az iskolavezetés hozzáállása

Szakmai kompetenciák hiánya 

A fenntartó hozzáállása

A tanulók hozzáállása

Egyéb 
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A program sikeres disszeminációja és implementálása szempontjából meghatá-
rozó jelentőségűek a programban részt nem vett pedagógusok. A fejlesztésből kima-
radt pedagógusok érdeklődése és nyitottsága nagymértékben meghatározza a fej-
lesztés eredményeinek iskolán belüli elterjedését. Ha azokban a pedagógusokban, 
akik nem vettek részt a fejlesztésben, nincs meg a kellő érdeklődés, a tanulásra, új 
módszerekre és szemléletre való nyitottság, akkor a fejlesztés eredményei nem tud-
nak az iskolában elterjedni, továbbgyűrűzni. A programok először iskolán belüli, 
majd szélesebb körben való elterjesztésének alapvető feltétele tehát, hogy a fejlesz-
tésben közvetlenül érintett szereplők hajlandóak legyen másoknak is átadni az in-
novációs folyamat során tanultakat, valamint, hogy a programban részt nem vevő 
pedagógusok képesek legyenek átvenni és adaptálni az új módszereket, szemléletet. 
Ennek elsődleges kritériuma, hogy a pedagógusok érdeklődjenek a fejlesztés ered-
ményei, módszerei iránt. A felvétel során azt találtuk, hogy a programban részt nem 
vett tanárok átlagosan több mint hattizede mutatott kisebb vagy nagyobb érdeklő-
dést a fejlesztett programok megismerése iránt. Ugyanakkor a programban részt 
nem vett pedagógusok több mint négytizede nem csupán érdeklődött a nevelési-ok-
tatási programok iránt, hanem a modulok egyes részleteit saját pedagógiai munkája 
során jelenleg is alkalmazza. 

Ugyanakkor nem hagyható figyelmen kívül, hogy tízből hat válaszadó valami-
lyen nehezítő körülményről is számot adott az ismeretátadással kapcsolatban. 
A legtöbben valamilyen szervezési nehézséget emeltek ki: vagy teremhiányról, vagy 
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időhiányról számoltak be. Több helyen nehezen oldották meg a helyettesítéseket is, 
illetve alkalmanként előfordult, hogy az utazó pedagógusokat nem sikerült teljes 
körűen bevonni a tevékenységbe. Viszonylag gyakran hivatkoztak a pedagógusokra 
háruló sok pluszmunkára, túlterheltségre és az ebből fakadó, kevésbé nyitott hozzá-
állásra. Nem meglepő, hogy a forráshiányt, eszközhiányt szintén több pedagógus 
jelölte meg akadályozó tényezőként. Minden válaszadó kiemelte, hogy túlterheltek 
a pedagógusok, másrészt négyből három válaszadó szerint sok pedagógus tart az új 
módszerekkel együtt járó pluszfeladatoktól.

A program során szerzett tudás iskolák közötti megosztásának leghatékonyabb 
eszközeként három dolgot említettek a megkérdezett pedagógusok. Egyrészt a mo-
dulok és a program pedagógusképzésben való megjelenését tartanák hasznosnak, 
másrészt a pedagógusoknak szervezett továbbképzéseket látnák szívesen, harmad-
részt pedig szükségesnek tartják a modulok leírását tartalmazó módszertani segéd-
anyagok elkészítését, terjesztését.

5. ábra: Ön szerint mi a leghatékonyabb módja annak, hogy más iskoláknak is átadják a fejlesztés 
során megszerzett tudást? (több válasz lehetséges, százalék, érdemben válaszolók, N=45)

A modulok pedagógusképzésbe való
 bevitelével

A pedagógusoknak szervezett
 továbbképzésekkel

A program pedagógusképzésbe való
 bevitelével

A modulok leírását tartalmazó
 módszertani segédanyagokkal

Tantestületeknek szervezett
 továbbképzésekkel

A programban részt vett iskolákban
 nyílt napok szervezésével

A nevelési-oktatási programok konferenciákon,
 szemináriumokon való bemutatásával

A fejlesztésben részt vett pedagógusok óráinak
 látogatásával saját intézményben

A fejlesztésben részt vett pedagógusok bemutatóóráinak
 szervezésével más intézményekben

A nevelési-oktatási programokban kifejlesztett módszertani
 elemeket összefoglaló segédanyagokkal

Szaktanácsadói
 támogatással

A nevelési-oktatási programokat bemutató
 �gyelemfelkeltő szóróanyagokkal

Egyéb 
módon

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

44%

44%

47%

53%

64%

67%

67%

71%

42%

36%

20%
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33%
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A bázisiskolák további működésével kapcsolatban is javaslatokat vártunk a kér-
dőívet kitöltő pedagógusoktól. A legtöbben a bázisiskolák működésének elsődleges 
feltételeként az anyagi támogatás biztosítását emelték ki. Jelentős említést kapott a 
további szakmai irányítás szükségessége, valamint a bázisiskolák összefogásának és 
egymás támogatásának kiemelése. A nyílt napok, szakmai napok, továbbképzések 
biztosítása is fontos szempontként merült fel a bázisiskolák további hatékony műkö-
désével kapcsolatban. 

Összegzés

A tanulmány első részében azokat a környezeti tényezőket vettük sorra, melyek ha-
tással lehetnek a különböző pedagógiai innovációkra. Bemutattuk, hogy a fizikai, a 
társas, az informatikai, valamint az intézményen belüli és azon kívüli szakmai kör-
nyezet mind-mind gátolhatja vagy segítheti az innováció létrejöttét, illetve fennma-
radását. Fontos, és a gyakorlati tapasztalatokat figyelembe véve nem lehet elégszer 
hangsúlyozni, hogy mennyire fontos faktor az innováció szempontjából az idő di-
menziója: ha nem áll belőle elegendő rendelkezésre, az komoly gátat jelent a fejlesz-
tés minden területén. A tanulmány épp ezért a pedagógiai munkára fordított idő 
növelésének lehetőségeit a tanórai, valamint a tanórán kívüli tevékenységekkel kap-
csolatban is számba vette. 

A tanulmány második részében az OFI-ban az egész napos iskolák számára 
kidolgozott nevelési-oktatási programok példáján keresztül mutattuk be a peda-
gógiai innovációt támogató rendszert. A nevelési-oktatási programok esetében a 
kulcsszereplők a bázisiskolák pedagógusai voltak – elsődleges feladatuk a progra-
mok helyi adaptációja és a kidolgozott programok terjesztése, más iskolákkal való 
megismertetése volt. A körükben végzett felmérés tanulsága szerint a projekt so-
rán kidolgozott modulokat a válaszadó iskolák majdnem mindegyike jelenleg is 
alkalmazza pedagógiai gyakorlatában. A válaszadó pedagógusok többsége a neve-
lési-oktatási programok disszeminálását is tervbe vette, amit egyrészt a modulok 
és a program pedagógusképzésbe való beillesztésével, másrészt a pedagógusok-
nak szervezett továbbképzésekkel kívánnak leginkább megvalósítani. Kérdés ként 
merül fel, hogy a gyakorlati pedagógiai munkájukat mennyiben alakítják át 
 hosszú távon az adaptált programok, valamint hogy mennyiben jelent akadályt 
a fenntartásban a folyamatosan átalakulásban lévő intézményi környezet, illetve 
a forráslehetőségek.
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Fehér Vivien

Okulás a múltból –  
történelemtankönyvek a holokausztról

A második világháború eseményei a mai napig nyomot hagytak az emberekben, még 
ma is vannak túlélők, akik saját szavaikkal mondhatják el a történetet. A háború bor-
zalmai, köztük a holokauszt máig újságok, internetes portálok, könyvek és TV-műso-
rok központi témája. Tanulmányomban tankönyvek elemzésén keresztül azt vizsgá-
lom, hogy miként segíti ennek a tragikus népirtásnak s általában a körülöttünk lévő 
világnak a megértését Magyarországon és Németországban a történelemoktatás.

A történelemtankönyvek jelentős szerepet játszanak a nemzeti identitás kialakítá-
sában, ezért az egyes országok tankönyvei nemcsak felépítésükben, módszertanuk-
ban, de tartalmukban is eltérhetnek egymástól. Az összehasonlításhoz Németorszá-
got választottam ki, tekintettel az országnak a holokausztban és annak feldolgozásában 
játszott szerepére. A németországi tankönyvi sokszínűség miatt le kellett szűkítenem 
a vizsgálódásomat a három legjelentősebb németországi tankönyvkiadó köteteire: a 
Berlin/Brandenburg régióba tartozó német fővárosban, Berlinben elfogadott tan-
könyvek közül az Ernst Klett, az Észak-Rajna–Vesztfália tartományban elfogadottak 
közül a Cornelsen, illetve a Schleswig-Holstein tartományban elfogadottak közül a 
Westermann kiadványára. Magyar példának a NAT szabályzatának megfelelő és a 
gimnáziumokban leggyakrabban választott tankönyvek, Száray Miklós és Kaposi Jó-
zsef, illetve Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó művei mellett döntöttem. A magyar 
művek kiválasztását nehezítette, hogy az elemzés készítésekor még nem voltak elérhe-
tők a 2012-ben elfogadott kerettanterveknek megfelelően felújított 12. évfolyamos 
történelemtankönyvek, a 12. évfolyamon csak a 2016/2017-es tanévben vezetik be a 
2012-ben kiadott kerettanterveket. Az elemzés tárgyát mindkét ország esetében tuda-
tosan a tankönyvekre szűkítettem két okból: egyrészt a gyakorlati tapasztalat azt mu-
tatja, hogy a tankönyvek tartalma sokkal erősebben befolyásolja a pedagógiai mun-
kát, mint a tankönyveket kiegészítő segédanyagoké, másrészt az elérhető segédanyagok 
sokfélesége (atlaszok, munkafüzetek, online segédletek, szöveggyűjtemények, emlék-
nap-forgatókönyvek) szétfeszítette volna az elemzés kereteit. A fentiek alapján fontos 
hangsúlyozni, hogy az alábbiakban bemutatott elemzés szükségszerűen hiányos ké-

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   61 2016.12.13.   16:58:14



62

Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről

pet ad arról, hogy az egyes tankönyvszerzők hogyan járulnak hozzá a holokauszt té-
májának feldolgozásához, hiszen az egyes szerzőknek a tankönyvet kiegészítő egyéb 
műveire nem tér ki. Ugyanígy le kell szögezni, hogy az elemzésnek nem célja az egyes 
tankönyvek minősítése sem. Célja annak bemutatása, hogyan tudják segíteni a tan-
könyvek a holokauszt témájának innovatív feldolgozását. 

A holokauszt a történelem rendkívüli eseménye (Macgilchrist–Otto, 2014: 8). Az 
idők során népirtásra többször is sor került, ez azonban mégis más, mint a korábbi-
ak: nagyon rövid idő alatt rengeteg embert gyilkoltak meg. Az eseményeket a min-
denféle spontaneitás hiánya, az alapos átgondoltság és a megfontolt tervezés is meg-
különbözteti. A célja is más volt: nem egyszerűen az „ellenségtől való megszabadulás”, 
hanem a társadalom összetételének tudatos átalakítása. A genocídiummal – globá-
lis szinten – a náci ideológiák szerint elképzelt tökéletes társadalmat akarták meg-
valósítani (Bauman, 2001: 134–137).

Hazánkban az események értelmezésével kapcsolatos kezdeményezések 1990-
ben vettek komoly fordulatot, amikor létrehozták a budapesti Holokauszt Emlék-
központot, amelynek feladata, hogy dokumentálja a történteket, tudományosan 
vizsgálja az összefüggéseket, és őrködjön az áldozatok emléke fölött. Pedagógiai-
módszertani szempontból is több lépést tettek azért, hogy a holokausztot eredmé-
nyesebben tárgyalják a közoktatásban (Hamp, 1999: 219; Kovács, 2003: 92–95). Na-
gyobb utat járt be Németország e kérdésben. Sokáig élt a kérdés, vajon hogyan lehet, 
lehet-e egyáltalán büszke valaki a németségére e történelmi örökség árnyékában. 
A bűntudat, szorongás és szégyenérzet folyamatosan jelen volt az elmúlt fél évszá-
zad közgondolkodásában. Ezt a frusztrációt jól mutatták a berlini emlékmű kinéze-
te körül kirobbant viták (Fulbrook, 2001: 312–322). Ugyanakkor számtalan kutatás 
folyik a témakörrel és annak oktatásával kapcsolatban. Többek között 2011-ben lét-
rejött egy német–izraeli tankönyvbizottság,1 2014-ben pedig sor került egy nagysza-
bású német–izraeli kooperációs projektre is.2 Az interneten számos kiegészítő anyag 
található, amely segítséget nyújt mind a tanulók, mind a tanárok számára. Az erre 
irányuló kezdeményezések Magyarországon is megjelentek, de még nem beszélhe-
tünk a németországihoz fogható mértékben kidolgozott koncepciókról. Ugyanak-
kor figyelemre méltó például a Hannah Arendt Egyesület tevékenysége a holoka uszt-
oktatás fejlesztésére vonatkozóan3 vagy épp a 2014-es magyar holo kauszt-emlékév 
számtalan kezdeményezése.4

1 http://www.gei.de/de/forschung/europa/bruchlinien/deutsch-israelische-schulbuchkommission.
html (letöltés ideje: 2014. október 30.)

2 http://www.gei.de/de/newsletter/newsletter-februarmaerz-2014.html (letöltés ideje: 2014. október 
30.)

3 www.hae.hu (letöltés ideje: 2014. december 29.)
4 http://holokausztemlekev2014.kormany.hu/ (letöltés ideje: 2015. november 3.)
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Tantervi és tankönyvi szabályozás a két országban

Magyarországon egységes, erősen központosított tantervi szabályozás, a 2012-es Nem-
zeti alaptanterv (NAT) van érvényben. A NAT tartalmazza a fejlesztendő területeket, 
kompetenciákat, pedagógiai módszereket. Ezek részletesen, évfolyamokra és iskolatí-
pusokra lebontva a kerettantervekben jelennek meg. A kerettantervek és oktatási prog-
ramok, amelyek a NAT-ban megfogalmazottakat részletezik, a NAT-tal együtt útmu-
tatást adnak a tankönyvíróknak és szerkesztőknek, illetve a tanításhoz szükséges 
segédletek, eszközök készítőinek. A vizsgakövetelmények és az országos mérési-érté-
kelési eszközök kidolgozói, valamint az iskolák nevelőtestületei is ezekhez igazodnak.5

A tankönyvekkel kapcsolatos változások a központosítás következményei. A tan-
könyvpiac rendjéről szóló 2001. évi XXXVII. törvény 2010-es módosításának követ-
keztében jelentősen beszűkült a tankönyvpiac (Kaposi, 2012: 62). Ez a fejlemény 
máig nem élvez szakmai konszenzust. Az egész rendszerrel, valamint több konkrét 
tankönyv kivonásával kapcsolatban is ellenvélemények fogalmazódtak meg.6

A fentiek alapján elmondható, hogy a jelenlegi állapotok szerint az intézkedések 
és a NAT-ban megfogalmazottak között ellentmondás van: a nevelési-oktatási fo-
lyamat során figyelembe kell venni a tanulók sokszínűségét, ami differenciált taní-
tási módszereket igényel, azonban az differenciálást megkönnyítő széles tankönyv-
választékot leszűkítették.7 Így felmerül a kérdés, hogy a tankönyvpiac szűkítése, 
azaz a választható tankönyvek számának csökkentése nyomán a továbbra is hasz-
nálható tankönyvek mennyire teszik lehetővé a differenciált oktatást. 

Ezzel szemben a 16 tartományból álló Németországban nem létezik szövetségi 
szinten egységes tantervi szabályozás. Az oktatásügy a tartományok belügye. A tan-
tervi és tankönyvi szabályozások tartományonként eltérőek. Minden egyes tarto-
mány, így Berlin, illetve a Berlin/Brandenburg régió is saját tantervvel rendelkezik. 
Ezek a tantervek a magyarhoz hasonlóan tantárgyanként tanévekre lebontva meg-
határozzák a fejlesztendő területeket, kompetenciákat, a megtanítandó tartalmat és 
a hozzá tartozó követelményeket. Általában feltüntetik vagy ajánlás formájában 
megadják a témára fordítandó óraszámot, illetve pedagógiai és módszertani javas-
latokat tesznek.

Az iskolákban csak az adott tartományi minisztérium által jóváhagyott tanesz-
közök használhatóak, amely a tankönyvek elfogadtatására egy bizottságot jelöl ki. 
Ennek a bizottságnak a tagjai gyakorló tanárok, illetve felsőoktatási szakértők, de 

5 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-
sáról. Magyar Közlöny, 2012/66, 10647.

6 Pl. http://www.tte.hu/tte-uj/tte-a-mediaban/8006 (letöltés ideje: 2014. november 1.)
7 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-

sáról. Magyar Közlöny, 2012/66, 10644.
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személyük nem nyilvános. Egy könyvet jóváhagyás után vissza is vonhatnak, ha a 
továbbiakban nem felel meg a szakmai, didaktikai és pedagógiai követelmények-
nek. A tankönyvek jóváhagyásánál fontos tényező továbbá a szülők véleménye. Ha 
a szülők valamelyik tankönyvet nem találják megfelelőnek, akkor kezdeményezhe-
tik a felülvizsgálatát. Magának az engedélyezésnek az eljárása tartományonként vál-
tozó, de mindenütt erősen szabályozott.

Az országban több kiadó is működik, a különböző tantervek miatt a piacon igen 
nagy számú tankönyv (40 000 db) közül tudnak választani a tanárok. A kiadók kö-
zül mégis kiemelhetünk hármat, amely a németországi tankönyvpiac 90%-át lefedi: 
ezek az Ernst Klett, a Cornelsen és a Westermann.

Németország tervei között szerepel az oktatáspolitika centralizálása, amelynek 
okai az uniós oktatási törekvések, a gazdaság és a munkaerőpiac elvárásai, illetve a 
szülők és tanulók megváltozott igényei. Érdemes lesz figyelemmel kísérni, hogy va-
jon mennyiben valósulnak meg hasonló vagy különböző módon a központosítási 
törekvések Németországban, mint Magyarországon.8

A holokauszt témájának feldolgozására és ismertetésére történelemórákon a gim-
náziumokban Magyarországon a 12. évfolyamban, Németországban a 10. évfolyam-
ban kerül sor. A történelemtanítás során fejlesztendő területekről és kompetenciákról 
a magyar és a berlini kerettanterv idevonatkozó részében megközelítőleg ugyanazt 
írják. Különbség a kettő között, hogy míg magyar oldalon erősen hangsúlyozzák a 
nemzeti azonosságtudatot és a hazafias nevelést, német oldalon lényegében nem esik 
szó róla. A berlini kerettantervben viszont központi szerepe van a tanulási stratégiák 
és módszerek fejlesztésének, valamint a megszerzett ismeretek alkalmazásának.

A magyar gimnáziumokban a második világháború témakörének feldolgozásá-
ra, amelybe a holokauszt is tartozik, az órakeret 15 tanóra. Az előírt tartalmak pedig 
a tantárgyak számára rendelkezésre álló időkeret 90%-át fedik le. Ezzel szemben a 
berlini kerettantervben prezentált témakörök a tanítás kb. 60%-át fedik le, és az 
egyes témakörökhöz nem adnak meg órakeretet.

A teljesítmény értékelésekor mind a két évfolyamban egy tanulmányi rész lezárá-
sára készülnek a tanulók. Ez Magyarországon a központi, egységes érettségi vizsga, 
Németországban pedig a 9–10. évfolyam lezárása, amikor is a tanulóknak az adott 
iskolatípusban (itt: gimnázium) elsajátítandó képességeit és készségeit mérik fel.9

8 http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop311_2szakasz/projekthirek/nemet_tankony-
vi_akkreditacio (letöltés ideje: 2014. október 16.)

9 Kerettanterv a gimnáziumok 9–12. évfolyama számára. http://kerettanterv.ofi.hu/03_mellek-
let_9-12/index_4_gimn.html (letöltés ideje: 2016. június 16); Rahmenplan für die Sekundarstufe 
I: Jahrgangsstufe 7–10. Geschichte. Berlin: Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Sport, 2006, 
5–40. https://www.berlin.de/imperia/md/content/sen-bildung/schulorganisation/lehrplaene/sek1_
sozialkunde.pdf?start&ts=1450262874&file=sek1_sozialkunde.pdf (letöltés ideje: 2016. június 16.).
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A magyar és a német tankönyvek összehasonlítása

Két ország tankönyveinek az összehasonlítása nem egyszerű feladat, ugyanis nin-
csenek nemzetközileg egységesen elfogadott standardok, illetve tankönyvelmélet 
(Kaposi, 2012: 66). Az ilyen jellegű összehasonlításokra mégis szükség van. A tan-
könyvek az átörökíteni kívánt normák és tudás mellett a politikai és társadalmi 
viszo nyokat is tükrözik, ezáltal hozzájárulnak egymás megismeréséhez és a megér-
téshez. A viszonylag közös oktatási elveken alapuló tankönyvek (elsősorban törté-
nelemtankönyvek) segítséget nyújthatnának a szélsőséges nacionalizmus, agresszió, 
intolerancia és idegengyűlölet elleni küzdelemben. A közös „termékek” létrehozá-
sához azonban szükség van a kölcsönös tájékozódásra egymás oktatási rendszeré-
ről. Ilyen jellegű összefogásra volt már kísérlet, azonban az egyes országok eltérő 
oktatáspolitikájára hivatkozva, többen is ellenezték. Ennek ellenére a jövőben érde-
mes szem előtt tartani a tankönyvkutatásban a nemzetközi szintű együttműködés 
fontosságát (Kurtán, 2000: 621–623).

A történelemtankönyvek esetében különösen fontos a tárgyi tévedésektől men-
tes, objektív tananyag. A tanárok között sokan vannak, akik a szakirodalom isme-
retében korrigálni tudják a tankönyvek esetleges tévedéseit, de vannak olyanok is, 
akik a tankönyvben szereplő tartalom nagy részét automatikusan megtanítják 
(Nagy, 2011: 93). Fontos, hogy a gyerekek megtanulják kritikusan kezelni a tartal-
makat és az elmondottakat. Meg kell érteniük, hogy a történelemről alkotott ké-
pünk mindig összefügg a jelenkori viszonyokkal és kérdésekkel. Ehhez viszont 
reflektív történelemszemlélet kialakítása szükséges.

Meg kell tanulniuk a tanulóknak továbbá, hogy ugyanarról az eseményről több-
féle helytálló vélemény és szemléletmód is létezhet. Ennek a történelmi gondolko-
dásnak a kialakításához, fejlesztéséhez speciális módszertani megoldásokra van 
szükség. Ilyen például a kutatásalapú tanulás. Ehhez persze nem elegendő a tanárok 
ez irányú képzése. A tankönyvek is jelentős szerepet játszanak a folyamatban példá-
ul megfelelő típusú feladatokkal, egymásnak ellentmondó források elemeztetésével 
(Kojanitz, 2013: 29, 40, 45–46.)

A történelemtankönyvek másik fontos feladata, hogy megtalálják a történeti ese-
mények tanításánál a megfelelő arányokat, hiszen vannak események, amelyek egy 
nemzet számára kiemelkedő jelentőségűek, a történelem egészét tekintve viszont 
nem azok (Nagy, 2011: 94).

Mindemellett fontos, hogy a történelemoktatás objektív és tárgyilagos legyen, 
hiszen a tanulóknak biztosítani kell azt a lehetőséget, hogy minden egyes történel-
mi eseményről megalkossák saját véleményüket. El kell választani egymástól a té-
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nyeket és értékeléseket, a vitás kérdésekben pedig lehetőség szerint be kell mutatni 
a különböző álláspontokat.10

Az elemzés és összehasonlítás során Száray Miklós és Kaposi József Történelem 
IV. (Száray–Kaposi, 2006: 3–5, 76–81, 128–132, 269–272; a továbbiakban: 1. Történe-
lem IV.), Dupcsik Csaba és Repárszky Ildikó Történelem IV. (Dupcsik–Repárszky, 
2012: 3–9, 39–44, 49–54, 134–139, 291–304, 312–329; a továbbiakban: 2. Történelem 
IV.) című művének, illetve a Geschichte und Geschehen (Sauer, 2011: 3–58, 62–68, 
208–243), az Anno 4 (Askani–Wagener, 2013: 3–5, 65, 72, 80, 84–91, 98–105, 116–
123, 308–314) és a Forum Geschichte 2 (Regenhardt, 2010: 3–7, 46–81, 86–95, 106–
107, 198–201) című német történelemtankönyveknek a holokauszt témájának fel-
dolgozásához tartozó részeit vizsgáltam.

A tankönyvek szerkezetének összehasonlítása

Első ránézésre az elrendezés koncepciója nagyon hasonló, a német tankönyvek 
mégis átláthatóbbak és következetesebbek. A holokauszt témáját egy-egy fejezetben 
tárgyalják, kivéve a Forum Geschichte 2-t, de a szorosan hozzá kapcsolódó előzmé-
nyek és események más fejezetekben is megjelennek. Az 1. Történelem IV. nem szen-
tel külön fejezetet a témának, csupán a 23., „A második világháború jellegzetességei 
és borzalmai” című lecke „Népirtások – A holokauszt” alfejezete szól róla.

A 2. Történelem IV.-ben a „Népirtás a második világháborúban” című lecke szól 
a holokausztról, illetve a holokauszthoz hasonló eseményekről (pl. a szibériai és kö-
zép-ázsiai kényszermunkatáborokról). Bár a tankönyvben egy későbbi lecke, mégis 
pozitívnak tartom, hogy a „Végjáték a Duna mentén” című egységben külön szó 
esik a holokauszt magyarországi eseményeiről, méghozzá másfél oldalban.

A Geschichte und Geschehenben az egy bevezető gondolattal és egy kérdéssel kez-
dődő „Soá – a zsidók elleni népirtás” („Shoa – der Völkermord an den Juden”), az 
Anno 4-ben „A zsidók megsemmisítése és üldözése” („Verfolgung und Vernichtung 
der Juden”) című lecke tárgyalja a holokauszt témáját. A Forum Geschichte két leckét 
szán a feldolgozására a „Zsidók deportálása” („Die Deportation der Juden”) és „Az 
európai zsidóság meggyilkolása” („Der Mord an den Juden Europas”) címűt.

A vizsgált tankönyvekben a csaknem összes témával kapcsolatban megjelenő fo-
galmak, események, források (írott, képi) és térképek, jelennel összekötő elemek és 
módszertani segédletek összevetésére törekedtem.

10 http://tte.hu/tte-uj/allasfoglalasok/6888-allasfoglalas-a-targyilagos-tortenelemtanitasrol (letöl-
tés ideje: 2014. november 1.)
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Az előzmények – milyen terror, jogfosztás és kirekesztés érte a zsidókat Német-
országban már 1933-tól kezdve – kifejtésére a német tankönyvekben és a 2. Történe-
lem IV.-ben kerül sor. Arra, hogy ki számított zsidónak, csak a Geschichte und Ge-
schehenben és a 2. Történelem IV.-ben tértek ki. Szintén csak ebben a két könyvben 
olvashatunk arról, hogy miként kezelték az emberek a közvetlen közelükben kiala-
kult helyzetet, az események napvilágra kerülésének időpontjáról pedig csak a ma-
gyar könyvekben találunk adatot.

Az 1. Történelem IV.-ben a fajelmélet és a pogrom is, a 2. Történelem IV.-ben csak a 
fajelmélet témáját említik újra. Ilyen ismétlő jellegű rész a német könyvekben a már ko-
rábban említett összefoglaló leckékben van, ami azonban a teljes nagy egységet felöleli.

Mind az öt könyvben szó esik róla, hogy kik ellen léptek fel ebben az időszakban, 
de az információk eloszlása különbözik. A  Forum Geschichte 2 a cigányok elleni 
fellépést csak a feladatokban említi, helyette viszont arról olvashatunk, hogy a más 
rasszba tartozó polgárokat is kirekesztették. Ennek tárgyalására a magyar könyvek-
ben az adott leckében, a német tankönyvekben a megelőző és a következő leckékben 
kerül sor, a konkrét tananyag csak a zsidó érintettekre koncentrál. 

Az eseményekhez szorosan kötődő eutanáziaprogramról, egyáltalán a résztve-
vőkről a 2. Történelem IV.-ben, a Geschichte und Geschehenben, az Anno 4-ben és a 
Forum Geschichte 2-ben olvashatunk. Holokauszt-emlékművekről egyedül a Ge-
schichte und Geschehenben van szó, viszont hozzájuk kapcsolódó kutatási feladat a 
Forum Geschichte 2-ben és az Anno 4-ben is található. A néhány nem németországi 
emlékmű ismertetése a Geschichte und Geschehenben nemcsak a jelennel való kap-
csolatot hivatott biztosítani, hanem az inter- és multikulturalitást is.

A legfontosabb események, fogalmak az 1. Történelem IV.-ben is szerepelnek, 
azonban problematikus a kifejtettség mértéke. Mivel több fogalmat, eseményt nem 
magyaráz meg kellőképpen, nem érződik megfelelően a különböző korok közötti 
folytonosság. E szempontból több mint tanulságos, hogy az antiszemitizmus, a pog-
rom vagy a gettó kifejezések részletes magyarázata elmarad, jóllehet e jelenségek 
értelmezése nagyon fontos lenne. Ezt indokolhatja az, hogy a tankönyv forrásköz-
pontú, de felmerül a kérdés, hogy számíthatunk-e a tanulók ilyen fokú önállóságá-
ra. Az öt könyv összevetése alapján úgy vélem, a politikatörténet túlsúlyát nem si-
került olyan mértékben visszaszorítani az 1. Történelem IV.-ben, mint ahogyan azt 
a szerzők az előszóban kifejtették. E szempontból tanulságos a 2. Történelem IV. 
koncepciója, miszerint nagyobb hangsúly helyeződik a társadalmi és mentális fo-
lyamatokra – akár a politikatörténet rovására is.

Az 1. Történelem IV.-ben a vizsgált részek (14. és 23. lecke) közötti kilenc lecké-
ben nem esik szó a holokausztról és a zsidók elleni intézkedésekről, így az össze-
függés a két lecke tartalma között nehezebben vehető észre. Az egyes fejezetek nem 
utalnak egymásra, annak ellenére, hogy a egymáshoz szorosan kapcsolódó, fontos 
ismereteket közölnek bennük a szerzők.
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A 2. Történelem IV.-ben két korábbi leckében is találhatók a holokauszthoz kap-
csolódó fontos információk, de ezeket 15 további lecke követi, s csak utána kerül sor 
a holokauszt részletes megtárgyalására. Ez megnehezíti a történeti folytonosság fel-
ismerését. Erre a szerzők fel is hívják a figyelmet az előszóban: „minden összefügg 
mindennel”, ami dilemmát jelentett a tárgyalási mód kiválasztásánál. E tekintetben 
a választott megoldás nem mondható teljesen sikeresnek, mivel meglehetősen nagy 
az olyan közbeszúrt leckék száma, amelyek nem függnek össze a holokauszttal, vagy 
ha mégis, azt nem teszik nyilvánvalóvá a tanulók számára. Ugyanakkor a holo-
kauszttal kapcsolatos információk mennyisége és minősége – ha a töredezettségtől 
eltekintünk – a német tankönyvekével egyenértékű.

A német tankönyvekben a leckék egymásra épülésének köszönhetően az esemé-
nyek közötti összefüggések könnyebben követhetőek. Emellett a Geschichte und Ge-
schehenben minden fejezet elején van egy rövid bevezető, amely visszautal az előző-
ek tartalmára; a másik két német könyvben különösebb kiemelés nélkül, de van 
visszautalás a korábbi eseményekre.

A források – fotók, ábrázolások, illusztrációk, térképek, 
írott források összevetése

A Geschichte und Geschehen című könyv az egyetlen, amelyhez tartozik egy CD, 
amely feladatokat, dinamikus térképeket és a tankönyvben is szereplő forrásokat 
tartalmaz. 

A a holokausztot tárgyalót megelőző leckékben a közel azonos képekhez tartozó 
feladatok nagyon hasonlóak. A zsidóellenes plakáthoz tartozó feladat az 1. Történe-
lem IV.-ben és a Geschichte und Geschehenben a képen található elemek leírása, a né-
met könyv azonban felhívja a tanulók figyelmét arra is, hogy az összefoglaló szöveg-
ben talál segítséget a feladat megoldásához. A 2. Történelem IV.-ben és az Anno 4-ben 
ez a plakát egyáltalán nem jelenik meg. A Forum Geschichte 2-ben a hozzá tartozó 
feladat inkább a Mein Kampf egy részletére épít, és ahhoz kapcsolja a plakátot.

A nyilvános könyvégetést bemutató fotóhoz az 1. Történelem IV.-ben nem talá-
lunk feladatot, a 2. Történelem IV.-ben és a Forum Geschichte 2-ben pedig nem sze-
repel ez a fotó. A Geschichte und Geschehenben a képhez tartozó feladat szerint a 
tanulónak szemtanúként naplót kell írnia az eseményről, az Anno 4-ben pedig a 
könyvégetés értelméről kell vitázniuk.

Az írott forrásokhoz tartozó feladatok mind az öt könyvben a tanulók nézőpont-
váltását és az események továbbgondolását próbálják elérni. Az Anno 4-ben ezek az 
írott források a tankönyvi szöveg szerves részét képezik, így sokszor nem is tartozik 
hozzájuk feladat, csupán kiegészítésként szolgálnak. Így azáltal, hogy példákkal tá-
mogatják a főszöveget, még hatásosabban mutatják meg a tanulók számára, hogy 
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valós eseményekről beszélünk, amelyeket olyan emberek is átéltek, mint ők maguk. 
A fotókhoz tartozó feladatok (pl. üzletek elleni bojkott) a tananyag továbbgondolá-
sát, azaz a tanuló önálló tanulását segítik elő.

A konkrét leckékben a forrásokhoz tartozó feladatok az előzőekhez hasonlóan a 
nézőpontváltást, az egyéni munkát és a kutatást segítik elő, illetve követelik meg. 
Lényeges különbség, hogy a Geschichte und Geschehenben, a Forum Geschichte 
2-ben és a 2. Történelem IV.-ben a holttestekről nem szerepel fotó. Ami talán sokkal 
célravezetőbb, ha belegondolunk, hogy olyan filmeket, sorozatokat néznek a mai 
tanulók, amelyek tele vannak horrorisztikus elemekkel, gyilkossággal, ijesztő, sok-
koló képekkel. Valószínűleg egy kép az áldozatok holttestéről nem azt a hatást fogja 
kiváltani a tanulókból, mint amit elképzelnénk, csupán egy újabb szokványos, ré-
misztő képet látnak majd maguk előtt (Péter, 2005). Ezzel szemben, ha valami sze-
mélyesebbet mutatunk nekik, mint egy család vagy egy túlélőnek a visszaemléke-
zése, az sokkal inkább képes megrendíteni őket és felkelteni az érdeklődésüket.

Az írott források közül (amelyek szorosan a holokauszt feldolgozásához kapcso-
lódnak) az 1. Történelem IV.-be több olyan is bekerült, amely Hitlerrel kapcsolatos 
(Mein Kampf; visszaemlékezés Hitlerrel való találkozásra; részlet Hitler beszédé-
ből). A német könyvekbe és a 2. Történelem IV.-be ezzel szemben csak egy, illetve 
két vele kapcsolatos forrás került be. Azáltal, hogy a tanulók nem csak Hitlerről 
szóló vagy vele kapcsolatos forrásokkal találkoznak, különböző nézőpontokból 
sokkal inkább megismerhetik az eseményeket, és több ismerethez is juthatnak, hi-
szen a cél elsősorban nem Hitler bemutatása vagy elemzése, hanem a holokauszt 
témájának megismerése és feldolgozása.

A Geschichte und Geschehenből szereplő források közül kiemelném a béke-No-
bel-díjas Elie Wiesel, auschwitzi túlélő egy 1987-es beszédének gondolatait, amelyek 
az összefoglaló, ismétlő leckében találhatók meg:

„Egészen biztosan sem nekem, sem senki másnak nincs joga megbocsátani a 
gyilkosoknak, hogy 6 millió férfit és nőt elpusztítottak […]. Csak a halottak bo-
csáthatnák meg, de senkinek nincs joga ahhoz, hogy az ő nevükben beszéljen. 
Azonban azt is meg kell mondanom Önöknek, méghozzá legmélyebb meggyőző-
désemből, hogy nem mindenki vétkes az akkor élt polgárok közül. Mint zsidó, 
aki identitását még mindig a hagyományokban találja meg, hiszem, hogy nincs 
kollektív bűnösség. Csak a bűnösök voltak bűnösök. A gyilkosok gyermekei nem 
gyilkosok, csupán gyermekek. A bűnösség és ártatlanság személyes, egyéni. […] 
Azt is hiszem, hogy jogunk és kötelességünk, hogy a fiatal generációt felelőssé 
tegyük – nem a múltért, de azért, hogy miként kezelik azt, mit tesznek az emlé-
kekkel, amelyek az ő örök részük. Felelősnek kell lenniük azért, hogy milyen mó-
don emlékeznek. Az emlékezet a kulcsszó. Összeköti a jelent és a múltat, a múl-
tat és a jövőt. Az emlékezet az emberiség megújulásába vetett hitet jelenti […].”
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A szöveghez tartozó feladat e gondolatok elemzése és kommentálása, ami által a 
tanulók átgondolhatják és megérthetik a problémát. Ez a néhány gondolat áthatja a 
német társadalmat, és segített az események feldolgozásában. Ha a gyerekek ebben 
a szellemben tanulnak az eseményekről, képesek megérteni, hogy a múlt nem a je-
len, viszont nem felejthetjük el, és tanulnunk kell belőle. Ebben a szellemben foglal-
kozik a másik két német tankönyv is az események társadalmi hátterével, illetve a 
kérdéssel, hogy a német nép milyen mértékben tehető felelőssé. Erre több feladat is 
irányul.

A holokauszthoz tartozó térképek mind az öt könyvben a koncentrációs, munka- 
és haláltáborokat mutatják be, de a kivitelezés és a feltüntetett információk mennyi-
sége eltérő, a német tankönyvben szereplő térképen több információt láthatunk.

Az 1. Történelem IV. térképén tompábbak a színek. Piros pontokkal jelzik a kon-
centrációs táborokat Európában a második világháború idején. A legfőbb táborokat 
jelölték be, illetve a legismertebbekhez írták oda a nevüket (Auschwitz, Treblinka, 
Dachau stb.). A legismertebb táborok neve mellett megjelenik a táborban elhunyt 
áldozatok száma. 

A 2. Történelem IV. térképe különbséget tesz a korai, a fontosabb és a különleges 
gyűjtőtáborok, továbbá a megsemmisítő táborok között. A megsemmisítő és a fon-
tosabb gyűjtőtáborok, illetve néhány korai gyűjtőtábor neve is szerepel a térképen, 
az áldozatok számára itt viszont egyáltalán nincs utalás.

A Geschichte und Geschehen térképén élénk színeket használnak. Ezen a térké-
pen is láthatjuk a koncentrációs táborokat, de itt különbséget tesznek fő koncentrá-
ciós táborok, bekebelezett külső táborok, megsemmisítő táborok között, illetve be-
jelölték a „Sondergettó”-t. A  fő és megsemmisítő táborok jele mellett a nevük is 
szerepel. Az 1. Történelem IV.-gyel ellentétben itt nem a táborokban meghalt áldo-
zatok számát jelöli a térkép, hanem az egyes országokhoz tartozó áldozatok számát, 
minimum-maximum formában. Ezenkívül be vannak jelölve Németország 1937-as 
állapotok szerinti határai, az 1938-ig, 1939-ig, illetve az 1940–1942 között elfoglalt 
és bekebelezett országok, további, 1942-ig elfoglalt területek, a Németországgal szö-
vetségben álló államok és a semleges államok is.

Az Anno 4 térképe szintén élénk, viszont nem annyira információgazdag. Itt a 
megsemmisítő táborok, az. ún. „Sondergettó”-k és a meggyilkolt zsidók megbecsült 
számát adták meg, ami az 1. Történelem IV.-re emlékeztet. Ami érdekes, hogy nincs 
évszám rendelve a térképhez. Jelöli a Nagynémet Birodalmat, az elfoglalt területeket 
és a szövetséges államokat is.

A Forum Geschichte térképe a legélénkebb színű és hasonlóan részletgazdag, 
mint a Geschichte und Geschehenben lévő. Szintén megkülönbözteti a fő és megsem-
misítő táborokat, illetve a „Sondergettó”-t. A meggyilkolt zsidók számát szintén mi-
nimum-maximum formában adja meg. Egyedi azonban, hogy megadja azokat a 
helyeket, ahol fegyveres ellenállás volt a zsidóüldözéssel szemben.
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A térképekhez tartozó feladatok hasonlóak, megállapításokat kell tenni a kon-
centrációs táborok elhelyezkedésével és az áldozatok számával kapcsolatban. Kü-
lönbség, hogy amíg az 1. Történelem IV.-ben a zsidóság földrajzi elhelyezkedését kell 
bemutatni, a 2. Történelem IV.-ben pedig az a kérdés, hogy miért ott voltak a tábo-
rok, ahol, addig a német könyvben az országok áldozatainak számában való eltéré-
sek okáról kell feltételezéseket tenni. Az Anno 4-ben nincs kapcsolódó feladat, a 
Forum Geschichte 2-ben eredményeket kell levezetni, kérdéseket kell feltenni és fel-
tételezéseket kell megfogalmazni.

A tankönyvek elképzelése a feladatokról, a forrásközpontú feldolgozásról közel 
azonosnak látszik, bár a holokauszt témájában azt tapasztaltam, hogy a tankönyvi 
szöveg és a források közötti összhang leginkább a német tankönyvekben valósul 
meg, ezt a 2. Történelem IV., majd pedig az 1. Történelem IV. követi. 

Az írott források és a tankönyvi szöveg kapcsolatának szempontjából a Forum 
Gechichte 2-t külön kiemelném. Ebben a tankönyvben összességében sokkal több 
forrást találunk, és az összes többi könyvnél sokkal inkább épít a velük való munká-
ra, a feladatok megoldására. Ezt, hogy számíthatunk-e a tanulók ilyen mértékű ön-
álló munkájára, az 1. Történelem IV. esetében ugyan kifogásoltam, ebben az esetben 
viszont úgy vélem, hogy célravezető megoldást találtak a szerzők. A  Forum Ge-
schichte 2-ben a legtöbb leckében a tankönyvi szöveg mennyisége ugyanis maxi-
mum fél oldal. Természetesen vannak dátumok és fogalommagyarázatok, amelyet a 
tankönyv függelékei is kiegészítenek, de a fennmaradó részt a források töltik ki, így 
az ismeretanyag megszerzésekor a tanulónak mindenképp dolgoznia kell velük. Ezt 
még inkább elősegítheti – bár ez a többi német tankönyvre is igaz –, hogy sok fel-
adat részét képezi az egyéni internetes kutatás. „Az európai zsidóság meggyilkolá-
sa” („Der Mord an den Juden Europas”) című leckében tulajdonképpen csak forrá-
sok, képek, ábrák és egy térkép van, illetve az ezekhez kapcsolódó feladatok, amelyek 
segítségével teljesen önálló, remélhetőleg minden befolyástól mentes véleményt 
tudnak kialakítani a tanulók.

Ezek az eltérések arra utalhatnak, hogy a holokauszt témájának tanításáról Né-
metországban már kiforrottabb az elképzelés, ami nyilván a tankönyvekben is tük-
röződik. Ezzel szemben Magyarországon inkább csak az elmúlt néhány évben 
kezdtek el intenzívebben foglalkozni azzal, hogy milyen módszertani eszközökkel 
lehetne a legcélravezetőbben feldolgozni az eseményeket.11

11 http://www.yadvashem.org/yv/de/education/index.asp (letöltés ideje: 2014. október 27.)
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Kapcsolat a jelennel

A magyar tankönyvekben a forráselemzéseken kívül, amelyek személyesebbé teszik 
a feldolgozást, nem találtam összekötő elemeket a jelennel. Ezt elég komoly hiányos-
ságnak gondolom. 

Az Anno 4 című tankönyv is csak az internetes kutatások révén köti össze a témát 
a jelennel. Ezzel szemben a Geschichte und Geschehenben van egy fejezettípus, a 
„Geschichte erinnert und gedeutet” („Történelem – emlékezés és értelmezés”) című. 
Ez kifejezetten arra szolgál, hogy a diákok a források és feladatok által összekössék 
a múltat a jelennel. Itt három írásos forrás és két fotó található. Az első írott forrás 
egy részlet Franziska Conrad történész művéből, amely az emlékezeti kultúrát vizs-
gálja Kelet- és Nyugat-Németországban. A hozzá tartozó feladat: a tanuló gyűjtse 
össze azokat az okokat, amik miatt 1945 után nem akartak vagy nem tudtak szem-
benézni az emberek a nemzetiszocialista bűntettekkel. A  következő a moringeni 
koncentrációs tábort leíró újságcikk. A feladat megnézni a http://www.gedenkstaet-
te-moringen.de/ vagy a http://www.stiftung-ng.de/ internetes oldalakat a moringe-
ni koncentrációs táborról és egy saját cikket írni róla. Az utolsó forrás azt fejtegeti, 
hogy Hitler mi miatt lehetett „sikeres”. Azt kell megvitatni, hogy mai szemmel mit 
„tanulhatunk” a nemzetiszocialista időkből. A fejezet első fotóján Pauer Gyula al-
kotása látható, a „Cipők a Duna-parton” budapesti holokauszt-emlékmű. Itt meg 
kell fogalmazni, hogy mit akart kifejezni a művész az installációjával. A második 
fotón egy treblinkai emlékmű látható, amelyhez nincs feladat megadva, viszont le 
van írva, hogy mit jelképez az emlékmű.

A Forum Geschichte 2 „Szélsőjobboldal ma” („Rechtsextremismus heute”) cím-
mel kapcsolódik elsősorban a jelenhez. Itt a természetes különbözőség, a népközös-
ség, a Führer-elv és hatalom fogalmakat ismertetik. Az első feladatban egy horogke-
reszttel meggyalázott zsidó sírhelyeket ábrázoló fotóról kell elmondaniuk a 
tanulóknak a benyomásukat. A második feladatban egy karikatúra következő kije-
lentését kell elemezni: „…és aztán 1933-ban sok barna élőlény érkezett a világ min-
den tájáról, mindenhol romboltak, és 1945-ben újra eltűntek a földről…”, majd ez-
után állást is kell foglalni. A feladatok megoldásához egy internetes oldalt (http://
www.online-beratung-gegen-rechtsextremismus.de) adnak meg segítségképpen.

A holokauszt témájának feldolgozása

A holokauszt témájának oktatása kiemelkedően fontos. Számos ország – köztük 
kiemelten Németország és Magyarország – történelmének, kultúrájának része, így 
a tanulók nap mint nap találkozhatnak a témával a médiában vagy akár a család-
jukban.
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Ugyancsak gyakori tapasztalatunk lehet a rasszizmus, intolerancia, diszkriminá-
ció, erőszak és antiszemitizmus (Eckmann, 2012: 44). A holokauszt feldolgozása se-
gít a tanulóknak, hogy felismerjék e gondolkodásmódokat és hatásaikat, és elhatá-
rolódjanak tőlük. Ezáltal megtanulják tiszteletben tartani a társadalomban jelen 
lévő különbségeket (Szép, 2005: 10; Peham–Rajal, 2010: 40).

A holokauszt oktatása azonban nehéz és felelősségteljes feladat. A téma tanítása 
szorosan összefügg az emlékezettel (Kößler, 2010: 23). Jelen esetben az esemény 
annyira „friss”, hogy a generációk között megélt tapasztalatok átadásáról beszélhe-
tünk, ami nem problémamentes, hiszen a holokauszt esetében a traumatapasztalat 
átörökítéséről van szó (Murai–Tóth, 2010: 81–85). Mivel az esemény társadalmi ha-
tásai a mai napig érezhetők, és megtörténésének lehetősége szinte felfoghatatlan, 
nagyon nehéz róla tárgyilagosan, véleménynyilvánítás nélkül tanítani, mégis erre 
kell törekedni. Persze ez nem azt jelenti, hogy nem kell kihangsúlyozni a történtek 
jelentőségét, de arra, hogy ez az esemény egy negatív, minden szempontból elítélen-
dő történés volt, a tanulóknak a tanulás során maguktól kell ráébredniük.

A téma tanítása, tanulása során a tanulóknak előzetes ismereteket kell szerezni-
ük, hogy teljes képet kapva jobban megérthessék az eseményeket. Különbséget kell 
tenniük bűnös és bűnös között, hiszen nem lehet egy lapon említeni azokat, akik 
aktívan részt vettek a zsidók üldözésében, javaik elkobzásában, meggyilkolásában, 
és azok között, akiknek nem volt bátorságuk kiállni mellettük (Péter, 2005).

Fontos szerepe van a felelősség és felelősségvállalás megértésének és megtanulá-
sának is. A tanulóknak a téma feldolgozása során azt is meg kell érteniük, hogy a 
tetteknek mindig vannak következményeik, amelyekért felelősséget kell vállalni, ez 
pedig a saját cselekedeteikre is igaz (Macgilchrist–Otto, 2014: 11).

E célok eléréséhez nem arra van szükség, hogy egy-egy holokauszt témjú után el-
borzadt, megrettent gyerekek üljenek velünk szemben, hanem sokkal inkább a körül-
mények, események megfelelő ismertetésére, és a megfelelő források rendelkezésre 
bocsátására, amelyekből a tanulók önálló következtetésekre juthatnak (Pécsi, 2014).

A fentiek alapján megkísérlem megállapítani, hogy az általam összehasonlított 
tankönyvek milyen mértékben biztosítanak lehetőséget a holokauszt témájának 
megismerésére, megértésére.

Az 1. Történelem IV.-ben az előzmények megismerésére egy korábbi lecke biztosít 
lehetőséget. Ebben a leckében szóba kerül a fajelmélet, az antiszemitizmus és a nürn-
bergi törvények. A problémát az jelenti, hogy míg a fajelmélet fogalmát megmagya-
rázzák a szerzők, az antiszemitizmusét nem, és az antiszemitizmushoz szorosan 
kapcsolódó forrást sem közölnek, holott a fogalom fontossága ezt megkövetelné. 

A további ismeretátadásra a konkrét tananyagot tárgyaló leckében kerül sor. 
A holokauszt a tankönyvben nem önálló fejezetként szerepel, csupán néhány bekez-
dés szól róla. A fajelméletet és a nürnbergi törvényeket ismétli, amivel visszautal a 
korábbi lecke tartalmára. Ez viszont nem biztos, hogy tudatosul a tanulókban, te-
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kintve, hogy a két lecke között kilenc másik tananyagrész van, amelyek egyáltalán 
nem foglalkoznak a holokauszttal vagy a zsidókérdés bármely mozzanatával. 

A tankönyvi szöveg meglehetősen emocionális oldalról közelíti meg az esemé-
nyeket, és többnyire megmarad a közismertebb részleteknél. Ha egybevetjük az ese-
mény történeti jelentőségét és a tankönyvben elfoglalt helyét, mennyiségét, elmond-
hatjuk, hogy a téma a jelentőségéhez képest kisebb súlyt kap. Ebben a könyvben 
nagy teret kap az áldozatok bemutatása, a zsidók elpusztításának módja. Azonban 
az eseményekben ugyancsak részt vevő emberekről, szemtanúkról alig esik szó, il-
letve forrásként csak egy hozzájuk szóló BBC-rádióbeszéd részletéről beszélhetünk, 
ami szintén inkább a zsidókat sújtó eseményeket részletezi. Ezek az információk 
elhagyhatatlanok, azonban a többi résztvevőről szóló részletekről is képet kellene 
alkotniuk a tanulóknak.

A fotók között korábban is kiemeltem azt, amelyen holttestek láthatóak. A fenti-
ek alapján megerősíthetem, hogy az ilyen jellegű képekre nincs feltétlenül szükség, 
mivel bemutatásukkal az aktuális álláspontok szerint a holokauszt is lesüllyedhet a 
horrorfilmek szintjére, s így nem fog további érdeklődést kiváltani a tanulókból, 
esetleg automatikusan kontraproduktív hatást kelt (Péter, 2005).

Az írott források közül a sárga csillag hordásáról szóló visszaemlékezést emel-
ném ki. Ez a forrás kifejezetten jó választásnak tűnik, hiszen alkalmas az emlékek, 
érzések közvetítésére és egy egyéni sors bemutatására is, ami jobban átélhetővé teszi 
az akkori helyzet egy részletét. A deportálásról szóló fotók és a hozzájuk tartozó 
feladatok a nézőpontváltás képességét is fejlesztik. Így tehát annak tükrében, hogy 
érdemes minél több nézőpontból megismertetni az eseményeket, szintén jól hasz-
nálható források.

A jelennel való kapcsolat ebben a tankönyvben nem épül ki. Nem segíti annak 
tudatosítását, hogy ennek a történeti eseménynek máig érezzük hatását, beszélünk 
róla, és vannak kérdések, amelyekről még ma is viták folynak. Komolyabb kutatásra 
ösztönző feladatokat sem találunk. A megadott feladatok megoldásához pedig nem 
kínál fogódzót a kötet.

A 2. Történelem IV.-ben az előzetes ismeretek megszerzésére két korábbi lecké-
ben kerül sor, de ezek és a konkrét lecke között 15 másik van, amelyek viszont nem 
tárgyalják a témát, így a történeti folytonosság megjelenítése ebben a könyvben sem 
valósul meg. Ennél a könyvnél viszont kiemelendő a magyarországi események 
részletesebb tárgyalása.

A közölt tartalmak mennyisége és minősége jelentősen meghaladja 1. Történe-
lem IV.-ben lévőkét. Külön pozitívnak és hasznosnak tartom a tankönyv végi foga-
lomtárat, amelyben szinte minden felmerülő fogalmat összegyűjtöttek és definiál-
tak. Ez főleg ismétléskor (pl. dolgozatra készülés, érettségire készülés) komoly 
segítséget jelenthet a tanulók számára. A tankönyv szövege inkább objektív, mint 
emocionális. 
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A történeti felelősséggel való nyílt szembenézés egyik magyar tankönyvben sem 
hangsúlyos, ami arra utal, hogy a holokauszt feldolgozásának terén továbbra is sok 
tennivaló akad.

A jelennel való kapcsolat tárgyalása ebben a könyvben sem kielégítő, amit a tanítás 
során a tanárnak érdemes pótolnia. A holokauszt napjainkra gyakorolt hatását és ta-
nulságait meg kell ismerniük a tanulóknak, hogy azok tudatában gondolják át a jelen-
kor társadalmi jelenségeit, problémáit, és aszerint gondolkodjanak, cselekedjenek.

A tankönyv feldolgozásmódja szintén áldozatközpontú, de az 1. Történelem IV.-
gyel ellentétben több információt is megismerhetnek a tanulók a többi résztvevőről 
is, ami mindenképpen segíti az események megértését, feldolgozását. Erre jó példá-
nak tartom Rudolf Höss vallomásának részletét, amelyben arról olvashatnak a ta-
nulók, hogy a német polgárokat már hosszú évek óta olyan külső hatások érték, 
amelyek miatt Hössben fel sem merült, hogy amit tesznek, az elítélendő. Ennek a 
forrásnak az átgondolása megköveteli a nézőpontváltást, és némi betekintést ad a 
résztvevők gondolkodásába.

A német tankönyvekben az előzetes ismeretek megszerzésére a konkrét leckét 
megelőző részekben kerül sor. Azáltal, hogy az idevonatkozó információk viszony-
lag egyenletesen oszlanak el, a történeti folytonosság könnyebben felismerhető.

A tankönyvi szövegekben közölt tartalmak nagy részéhez kapcsolódik valami-
lyen forrás. A feladatok ösztönzik a tanulókat az eddig megszerzett ismeretek to-
vábbgondolására, bővítésére, lehetőséget biztosítanak az egyes események több ol-
dalról való megközelítésére (áldozat–tettes–szemtanú).

Ezekből a könyvekből is megismerhetik a tanulók a zsidók ellen elkövetett bor-
zalmak minden részletét. A  koncentrációs táborokban folyt eseményekről a tan-
könyvi szövegek és a források több információt szolgáltatnak, viszont az Anno 4-et 
leszámítva, nem találkozunk holttestekről készült fotóval. Emellett a források kö-
zött több olyat találunk, amely a túlélők és szemtanúk érzéseit és gondolatait közve-
títi. Ezek segítségével a tanulók történeti gondolkodásának fejlesztése és az önálló 
véleményalkotás lehetősége jobban megvalósul.

A társadalmi háttér német könyvekben tapasztalt tágabb kutatása mindenkép-
pen a továbbgondolást és az események megértését segíti. Célravezető lenne ennek 
a tartalmi elemnek a magyar tankönyvekben való hangsúlyosabb szerepeltetése, hi-
szen a német néppel szembeni előítélet elkerülését segítené elő.

A jelennel való kapcsolat a Geschichte und Geschehen esetében nem a konkrét 
leckében, hanem az erre szolgáló „Geschichte erinnert und gedeutet” („Történelem 
– emlékezés és értelmezés”) című tananyagban található. Itt holokauszt-emlékmű-
veket ismerhet meg a tanuló saját kutatásai eredményeképpen. A kutatást aktuális, 
jelenleg is működő internetes oldalak segítségével végzi a tanuló, így az ott megjele-
nő tartalmak további ismeretek szerzésére is ösztönözhetik. A  Forum Geschichte 
2-ben inkább a rasszizmus, az előítélet és a történtekkel való szembenézés nehézsé-
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ge jelenik meg a „Szélsőjobboldal ma” („Rechtsextremismus heute”) című leckében, 
amely szintén internetes oldal segítségével viszi közelebb a téma továbbgondolását a 
tanulókhoz, és a kérdés, amelyet vizsgál, nagyon aktuális problémákat takar.

Magának az eseménynek a feldolgozását a tartalmak összességén kívül az a for-
rás segíti jelentősen, amelyet korábban kiemeltem: Elie Wiesel beszédének részlete. 
Az ebben megfogalmazott gondolatok egy olyan nézőpontot, véleményt közvetíte-
nek, amely világossá teszi a tanulók számára, hogy a holokauszt múlt és jelen is 
egyszerre. Nem mások bűneiért felelősek, hanem azért, hogy miként emlékeznek az 
eseményekre. Azáltal, hogy a tanulók elemzik a beszédet, és kommentárokat készí-
tenek hozzá, kialakítják saját véleményüket. Az, hogy saját véleményt alakítanak ki 
a beszédről, és ezáltal közvetve magáról a holokausztról is, biztosítja a lehetőséget 
számukra a jelenkori események jobb megértéséhez. 

A másik, amit kiemelt elem a Forum Geschichte 2 sajátos felépítése, amely a vizs-
gált könyvek közül a leginkább megvalósítja a forrásközpontú történelemoktatást.

Az öt könyv feldolgozása közötti alapvető különbség, hogy a német tankönyvek 
a társadalmi háttérre, folyamatokra nagyobb hangsúlyt fektetnek, ami könnyebben 
feldolgozhatóvá teszi az eseményeket, pontosabban olyan keretbe helyezi őket, mi-
által a tanulók megértik, hogy egy hosszabb folyamatról volt szó, amelyet nem kor-
látozhatunk az áldozatok és bűnösök megnevezésére, hiszen ennél sokkal összetett-
ebb, sok országot érintő, komoly társadalmi problémákat magában foglaló része a 
történelemnek. A 2. Történelem IV. egyfajta átmenetet jelent az 1. Történelem IV. és 
az Anno 4 között, a Geschichte und Geschehen és a Forum Geschichte 2 a leginkább 
forrásközpontú. A legideálisabb viszont a két megoldás valamilyen ötvözése lehet-
ne.

Bár nemcsak a holokauszt feldolgozásához tartozik, hanem a történelemtanulás 
és -oktatás egészéhez, fontosnak tartom kiemelni a német tankönyvekben megtalál-
ható módszertani segédleteket. A Geschichte und Geschehen és a Forum Geschichte 
2 módszertani segítséget ad a feladatok megoldásához. Egy-egy módszer alapjait, 
menetét írják le a „Methodentraining” („Módszertani gyakorlat”) és a „Methode” 
(„Módszer”) című leckékben. Ha ennek alapján sem sikerül megoldani a feladato-
kat, a tanulók mind a két könyv végén konkrét segítséget is találnak, ami egyben 
önellenőrzésre is lehetőséget biztosít. Az Anno 4-ben hasonló módszertani célokat a 
„Geschichtslabor” („Történelmi laboratórium”) követ, bár nem olyan átfogóan, 
mint a két másik német tankönyv.
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A zsidóság története a vizsgált tankönyvekben

A zsidóság történetének tárgyalása szorosan kapcsolódik a holokauszt témaköré-
hez. A  tanulók akkor tudnak saját, elfogadható véleményt alkotni, ha megfelelő 
mennyiségű információval rendelkeznek.

A legtöbb tankönyvben a zsidóságot kizárólag mint áldozatot jelenítik meg (Gei-
ger, 2010: 31), és először az üldözés témájánál említik (Liepach, 2010: 39). A tanulók-
ban rögtön felmerülhet a kérdés, hogy kik is voltak a zsidók. A legtöbb tankönyv 
szinte egyáltalán nem foglalkozik a zsidóság történetével, vagy csak a forrásokban 
– törvényrészletekben, politikai vonatkozású írásokban – jelenik meg erről infor-
máció. Ez azt jelenti, hogy amikor a tanulók a holokauszt témájához érnek, nincs 
meg a kellő háttérismeretük, hogy kellőképpen megérthessék az eseményeket. A ta-
nulók igen keveset tudnak a zsidóság történetéről, életmódjáról, szokásairól és val-
lásáról, így leginkább a köztudatban élő előítéletek, sztereotípiák jutnak eszükbe.

A német tankönyvek is problematikusként tüntetik fel az erősen beidegződött 
sztereotípiákat. Kiemelkedő közülük a zsidók és a pénz kapcsolatának elképzelései 
(„gazdag zsidók”) (Miklósi, 2013: 25–35).

Az ilyen előítéletek eloszlatása érdekében érdemes minél több információt meg-
osztani a tanulókkal a zsidóság történetéről, életmódjáról, szokásairól és vallásáról. 
Egy másik gyakori probléma, hogy a tanulók a holokauszt kapcsán a zsidókat csu-
pán kollektíve kezelik áldozatokként, és nem feltétlenül érzik át, hogy az esemény-
sorozat mögött egyéni sorsok, életek vannak. A tankönyvek többnyire általánosan 
fogalmaznak, nem térnek ki egy-egy személy életére, élményeire, életmódjára (King-
reen, 2010: 50–51).

Az általam vizsgált könyvek többnyire a fent leírtakat követik. Vannak ugyan pél-
dák visszaemlékezésekre, naplórészletekre, de konkrét, személyes, akár életmódhoz 
vagy valláshoz kapcsolódó ismereteket nem szereznek a tanulók a zsidókról, a közép-
pontban még mindig a (csoportos) áldozatszerep áll. Bár a Forum Geschichte 2 című 
tankönyv több egyéni történetre vonatkozó forrást közöl, a számukat lehetne növelni 
a cél érdekében, vagy akár egy-egy személy életútját is érdemes volna megvizsgálni.

Összegzés

A magyar és német tankönyvek jelentős eltéréseket mutatnak, s bár mind az öt 
könyv forrásközpontú, a a megoldásaik eltérők, és a források kiválasztása is más 
elvekre épül. A tankönyvvé nyilvánítási eljárás is különbözik a két országban, ami 
szintén eredményezheti a tankönyvek jelentős eltérését, az innovatív, a diákok gon-
dolkodásmódját, az ifjúság kultúrájának változását követő megoldások iskolába 
való beszüremkedésének esélyét.
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Németország egyértelműen előrébb jár a holokauszt oktatását és feldolgozását 
illetően. Azonban talán hazánkban is megjelent egy korszerűbb felfogás – legin-
kább a forrásközpontúság hangsúlyossága, valamint a témára fordított viszonylag 
bőséges időkeret utal erre. Ennek jegyében válik egyszerre aktuálissá és sürgetővé is 
például a holokauszt történetét illetően a nemzetközi tankönyvkutatásokban való 
intenzívebb részvétel. Itt nem a módszerek teljes átvételére kell gondolnunk, csupán 
arra, hogy tisztában legyünk a környező országokban uralkodó nézőpontokkal és 
elméletekkel, amelyeknek segítségével kidolgozhatóvá válik a tanulók számára egy 
a mainál korszerűbb és hatásosabb módszer. A holokauszt esetében ez a fajta koope-
ráció kiemelkedően fontos lenne, hiszen egy közös, sok országot érintő, jelentős tör-
ténelmi eseményről beszélünk, amely olyan társadalmi problémákat rejt magában, 
amelyek ugyan más formában, de ma is súlyos feszültségeket keltenek.
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A reflektív gyakorlat és a professzionális 
tanulás szerepe az innovációban

Az innovációelméleti szakemberek szerint az innováció az újszerűség és a fejlődés 
kölcsönhatásából, egyfajta „alkotó rombolásként” (Schumpeter, 1980) jelenik meg. 
A produktum mellett az azt felhasználó érdekcsoportok (ipari fogalmakkal: a ter-
mék és a piac), illetve a felhasználáshoz kapcsolódó új szervezeti formák megközelí-
tését is magában foglalja. Egy ilyen komplex újításnak a megjelenése során az alkotás 
folyamata éppolyan hangsúlyos, mint maga a megszülető nóvum, még termékinno-
vációk esetén is (nem beszélve az innováció más formáiról, különösen a szerkezeti és 
szociális innovációkról). Számos szerző hangsúlyozza, hogy a változás ténye mellett 
annak iránya és tendenciája is meghatározó. Ilyen értelemben az innováció összetett 
folyamat, amely a folyamattudásra és az eredményekre (illetve részeredményekre) 
adott reflexiókra épül. Utóbbi azért is lényeges, mert a másolás, utánzás, illetve a 
továbbfejlesztés, továbbgondolás és az adaptív innováció közötti lényegi különbséget 
éppen a jelentőség és újdonságtartalom mérlegelése adja (OECD, 1992).

Az iskolában tanultak azonban az innovációkat jellemzően más megvilágításban 
mutatják be, és emiatt gyakran magukban az ezeket tanító pedagógusokban is fel-
erősítik azt a téves elképzelést, hogy az innovációk vagy véletlen felfedezések, ame-
lyek szinte „maguktól születnek”, vagy egy lángelme ritka megvillanásaihoz köthe-
tők. Gondoljunk csak arra a közismert legendára, amely Szent-Györgyi Albertnek a 
zsebében talált paprikadarabhoz kapcsolja a C-vitamin kivonását, megfeledkezve a 
tudós folyamatos erőfeszítéseiről és szisztematikus munkájáról, amelynek segítsé-
gével számos természetes anyagot megvizsgálva jutott el felfedezéséhez. (Hasonló 
történeteket olvashatunk a tankönyvek és ismeretterjesztő kiadványok lapjain pél-
dául a benzol szerkezeti képletének meghatározásáról vagy a penicillin felfedezésé-
ről is, hogy csak néhány olyan példát ragadjunk ki, amely az állhatatos szorgalom, a 
megalapozott szakmai tudás és a szívós munka szerepét elbagatellizálja.) Noha az 
intuíciók, a sejtések és az öröklött kiváló képességek egyaránt szerepet játszhatnak 
a világraszóló sikerek elérésében, az a legtöbbször mégis a kitartó munkának kö-
szönhető. Ha napjaink sikeres vállalkozásait, ipari vagy tudományos innovációit 
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vizsgáljuk meg, azt tapasztaljuk, hogy a mégoly eredeti ötletek mögött is a folyama-
tos fejlődésbe vetett hajthatatlan hit, az elvégzett aprómunka és az eredmények kö-
vetkezetes újragondolása jelenti az eredményesség zálogát. Más szavakkal: a fejlő-
dés, a professzió és a reflektív gyakorlat révén megerősödő újszerűség a siker kulcsa 
az innováció minden területén.

A pedagógiai innovációk jelentős része azonban nehezen bontakozik ki, megma-
rad az ötletek szintjén. Az innovációval kapcsolatos téves elképzelések hatására szá-
mos pedagógus eleve nehezen szánja rá magát, hogy a nanoszintű innovatív ötlete-
ken túllépve fejlesztési programokban való részvételre vállalkozzon, hiszen nem 
érzi magát zseninek vagy különleges tehetségnek. Más esetekben az innováció még 
a terjedés szakasza előtt elszigetelődik vagy elsorvad, mivel jellemzően egyéni inno-
vátorokhoz vagy rövid finanszírozási idejű projekttevékenységekhez kötődik.

Az innováció lényege ugyanakkor (különösen akkor, ha oktatási innovációkról be-
szélünk) nyilván éppen a terjedés. Ehhez azonban a pedagógusoknak el kell sajátíta-
niuk az innováció alkalmazásához szükséges (elméleti és tapasztalati) tudást: vagyis 
a professzionális tanulást kell gyakorolniuk. Ugyanakkor, az innováció szemléletével 
párhuzamosan, a pedagógusok jelentős hányada a pedagógiai tudást, a pedagógiai 
gyakorlat minőségét is eleve adott tehetségnek, hajlamnak tudja be („van pedagógiai 
érzéke”, sőt „tanárnak születni kell”), elhanyagolva azt a tényt, hogy akárcsak az in-
novátorrá válás alapösszetevői (például az alkotó gondolkodásmód, a kritikus szem-
lélet, a kreativitás), úgy a pedagógiai tudás egyes elemei is fejleszthetők, sőt fejleszten-
dők. Ez a rögzült szemléletmód (Dweck, 2006), amely a folyamatos fejlődéssel szemben 
a megváltoztathatatlan öröklött tényezőknek tudja be az innováció gyakorlásához 
szükséges egyéni feltételeket, és a külső környezet meghatározó szerepét hozza folya-
matos igazolásul, az innovációnak olyan gátját képezi, amelyet a legegyszerűbb (noha 
nem a legkevésbé fáradságos) a folyamatos szakmai tanulás, a professzionális fejlődés 
és a reflektív gyakorlat konkrét eszközeinek az elsajátítása révén áttörni.

Ez a tanulmány arra keresi a választ, hogy hogyan fejleszthető az innováció érde-
kében a pedagógusok szakmai tudása.

A pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése

A folyamatos szakmai fejlődés összetett folyamat, melyre számos tényező hat (Fa-
lus, 2001a), és amelyet többféle módon próbáltak definiálni. A továbbiakban erre a 
megközelítésmódra az alábbi meghatározást alkalmazzuk:

„A szakmai fejlődés természetes tanulási folyamatokból, tudatos és tervezett 
tevékenységekből épül föl, amelyek szándékuk szerint közvetlenül vagy közvetve 
előnyösek a részt vevő személyek, csoportok vagy az iskola egésze számára, és 
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amely ezeken keresztül a tanítási munka (osztálytermi gyakorlat) színvonalát 
emeli. Olyan folyamat, amelynek során – önmagában vagy más tényezőkkel 
együttes hatásra – a pedagógusok mint a változás mozgatói számba veszik, 
megújítják és kiterjesztik elköteleződésüket a tanítás erkölcsi céljai iránt; és 
amelynek révén kritikusan fejlesztik mindazon tudásukat, készségeiket és érzel-
mi intelligenciájukat (illetve ezek egyes elemeit elsajátítják), amelyek a megfele-
lő szakmai gondolkodáshoz, tervezéshez és a gyermekekkel, fiatalokkal és kollé-
gáikkal folytatott gyakorlathoz tanári pályájuk minden egyes szakaszában 
nélkülözhetetlenek” (Day, 1999).

Az úgynevezett CPD (Continuing Professional Development) olyan támogató 
rendszer, amely az európai uniós ajánlások részeként szerepel a tanárok új és új ki-
hívásokra való felkészítésében, az életpályamodell kialakításában és a pedagógiai 
gyakorlat támogatásában is. A CPD számos kutatás szerint kedvezően befolyásolja 
a tanári gyakorlatot, a pedagógusok szakmaiságát és a tanítás során, a mindennapi 
gyakorlatban keletkező helyzetekben megnyilvánuló folyamatokat. Már a CPD 
gondolatának megjelenésétől kezdve törekvések voltak annak együttműködésben 
való megvalósítására, aminek sikerét az elmúlt évtizedben zajlott vizsgálatok meg-
erősítették. 

Az EPPI kutatásai szerint például:

„…a pedagógusok folyamatos és együttműködésen alapuló szakmai önfejlesztése 
szélesíti a tanárok pedagógiai és tanulás-módszertani repertoárját, erősíti ké-
pességüket, hogy módszereiket a diákjaik igényeihez tudják igazítani, növeli ön-
becsülésüket, önbizalmukat, és mélyíti az elhatározást az önképzés és fejlődés 
folytatására. Arra is bizonyítékot szolgáltattak, hogy a pedagógusok ilyetén ön-
fejlesztése kedvezően hat a tanulók tanulási folyamataira, motivációjára és ta-
nulmányi eredményeire” (Cordingley et al., 2003; idézi MacGilchrist et al., 2011).

Ilyen vizsgálatok Magyarországon is hasonló eredményt mutattak. A  TÁ-
MOP-3.1.1 projekt1 egész napos iskolák számára készített nevelési-oktatási progra-
mokat támogató pedagógus-továbbképzési programjaiban a tanári együttműködés 

1 Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) mint konzorciumvezető által koordinált „21. századi 
közoktatás – fejlesztés, koordináció” projektben az egyik alprojekt egész napos iskolák számára 
dolgozott ki összetett nevelési-oktatási programokat. Az átfogó keretrendszer mellett tematikus 
programokat is – ezek egyike volt a természettudományos nevelés programja. A 2012–2015 kö-
zött megvalósult projektben az OFI munkatársai mintegy 55 partneriskolával szoros együttmű-
ködésben dolgoztak. Ez a tanulmány a természettudományos nevelés téma kutatásait dolgozza 
fel, amelyben 8 partneriskola 44 pedagógusa vállalt szerepet egy kutatás-fejlesztés-innováció ke-
retben a program kidolgozására. 
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a nevelési-oktatási programban leírt eszközök és a saját gyakorlat közös elemzésé-
ben nyilvánul meg. Olyan együttműködési kultúrát kíván megalapozni, amely – 
ideális esetben – a képzés végével (a képzők közreműködése, beavatkozásai után is) 
megmarad. A természettudományos nevelés2 továbbképzési programjának elemzé-
séből például kiderült, hogy nemcsak egy-egy intézményen belül alakultak ki új, 
innovációs törekvéseket mutató teamek, hanem intézmények között is megindult 
hasonló szakmai párbeszéd (Czuczor, 2015).

Az EPPI 2003-as kutatási zárójelentése az ilyen kezdeményezések előnyeit a kö-
vetkezőkben foglalja össze:

„A tanárok vonatkozásában:
Az esettanulmányokban leírt tanári viselkedésbeli változások a következő terü-
leteket érintik:

• nagyobb bizalom a nevelőtestületen belül
• megerősödött hit a tanárokban a tekintetben, hogy képesek változást elérni 

a tanulók tanulásában (énhatékonyság)
• lelkesedés kialakulása az együttműködésben, a megfigyelésből és a vissza-

jelzések anticipált minőségéből adódó kezdeti feszültség dacára
• nagyobb elköteleződés a gyakorlat megváltoztatása iránt és hajlandóság új 

dolgok kipróbálására.

A tanulók vonatkozásában:
A tanulókkal kapcsolatos pozitív eredmények vagy a tanulói teljesítmények nö-
vekedésében jelentkeztek, vagy (illetve azzal párhuzamosan) a következőkben:

• a tanulói motiváció mérhető megerősödésében, gazdagodásában
• a teljesítmény növekedésében, például a számonkérés eredményeiben, a 

dekódolás képességének fejlődésében vagy a szövegértésben
• az adott tantárgyakkal kapcsolatos pozitív válaszok számának növekedé-

sében
• jobb munkaszervezésben
• a kérdésekre adott válaszok részletezettségében, felépítettségében

2 Noha példánkból kiindulva a továbbiakban elsősorban a természettudományos nevelés területé-
ről származó továbbképzési, professzionális tanulási és fejlesztési projekteket hasonlítunk össze, 
ezzel nem azt kívánjuk jelezni, hogy ezen a területen másfajta szakmai fejlődésre lenne szükség. 
Ellenkezőleg. A természettudományos nevelés területén dolgozó pedagógusok szakmai fejlődési 
igényei csak azért kerülnek jelen tanulmányban előtérbe, mert a konkrét nevelési-oktatási prog-
ramhoz kapcsolódó kutatásainkat az azonos területet célzó programokkal kívántuk összevetni. 
Ugyanakkor fenntartjuk, hogy következtetéseink általánosan is igazak lehetnek, bármely terüle-
ten dolgozó pedagógus folyamatos szakmai fejlődésére vonatkozóan.
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• az osztálytermi munkaformák gazdagodásában, a tanulási tevékenységek 
palettájának szélesedésében, a tanulók által alkalmazott stratégiák sokszí-
nűbbé válásában.

A folyamatok vonatkozásában:
Ahol megfelelő mennyiségű adat állt rendelkezésre a szintézishez, az alábbi 
kulcsfontosságú területek látszottak kibontakozni:

• az iskola alaptevékenységéhez kötődő területeken külső szakértelem fel-
használása

• megfigyelés
• visszajelzés (általában a megfigyelés alapján)
• hangsúlyosabb a társak támogató szerepe, mint a vezetői (szakfelügyeleti) 

útmutatás
• résztvevői igény a saját szakmai fejlődési irányvonal (kulcsterületek) azo-

nosításában, megtalálásában
• olyan folyamatok megerősödése, amelyek a szakmai párbeszédet bátorít-

ják, segítik, kiterjesztik, illetve strukturálják
• a szakmai fejlődést segítő folyamatok időbeli fenntarthatóságát lehetővé 

tevő folyamatok megjelenése, melyek révén a tanárok tanítási gyakorlatá-
ban épülnek az új elemek” (Cordingley et al., 2003: 61).

Ezek közül az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) által szervezett tovább-
képzések nyomán a természettudományos nevelés téma munkatársai a tanárok 
szempontjából elsősorban a tanári énhatékonyság növekedését, az újítás iránti elkö-
teleződést, illetve az együttműködési hajlandóság növekedését figyelték meg (Czu-
czor, 2015). A  témában végzett követéses vizsgálatok ugyanakkor az EPPI-tanul-
mány által a tanulók vonatkozásában említett minden tényezőt igazoltak, különösen 
erősen a motiváció és az énhatékonyság fejlődését, illetve az osztálytermi munka-
szervezés, hatékonyság és munkakultúra gazdagodását (Majer, 2015; Réti, 2015a). 
Ugyanakkor – talán az egy tanévnyi együttműködés rövidsége vagy más korlátozó 
tényezők miatt – a folyamatszintű hatásokat csak részben sikerült megfigyelni: a 
megfigyelés-visszajelzés kultúrájának a megjelenését lehet kiemelni.

Az együttműködésen alapuló szakmai fejlődés, illetve önfejlesztés kiemelkedő 
jelentőségű az innovatív törekvések szempontjából. Az egyéni kreativitás és kezde-
ményezőkészség ezáltal nem elszigetelten jelenik meg, másokkal együttműködés-
ben biztosítja az innovatív ötlet meggyökerezését és továbbfejlődését. A  társak 
vissza jelzései (ideális esetben) megerősíthetik az egyéni innovációs hajlandóságot, 
egyúttal az ötlet finomításában, intézményesüléséhez elengedhetetlen formálásá-
ban is szerepet játszanak. 
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A természettudományos nevelés téma pedagógusai számára eleinte nehézséget 
jelentett a visszajelzések nyújtása. Ez nemcsak kulturális szempontból jelentett gá-
tat. Tapasztalataink szerint a megfelelő szakmai nyelv és például a foglalkozásmeg-
figyelések szempontrendszere legalább olyan akadályt jelentett, mint a vonatkozó 
oktatáspolitikai dokumentumok beható ismerete. Fogalmazhatunk úgy is, hogy 
megfelelő pedagógiai tartalmi tudás híján mind a visszajelzések minősége, mind a 
visszajelzések nyújtására mutatott hajlandóság a fejlődés ellenében hat.

„Az együttműködésen alapuló szakmai önfejlesztést sikerre vivő kulcstényezők 
így határozhatók meg: 

• megfigyelés
• visszacsatolás (jórészt a megfigyelésen alapuló)
• külső szakértői forrás bevonása
• a szakmai párbeszéd ösztönzését, elmélyítését, és strukturálását célzó 

folya matok
• lehetőség a pedagógus résztvevők számára saját, kiemelt szakterületük 

megtalálására
• a kollegiális támogatás hangsúlyozása a felettesek irányítása helyett” 

(MacGilchrist et al., 2011).

Hogyan segíthető, hogy ezek a tényezők megjelenjenek? Nyilvánvaló, hogy a pe-
dagógusokat képessé kell tenni arra, hogy megfelelően motiválva, a szakmai párbe-
szédhez és a kollegiális támogatáshoz szükséges tudással felvérteződjenek. Ehhez 
konkrét eszközöket kell biztosítani számukra. A már említett TÁMOP-3.1.1 projekt 
természettudományos nevelés mentorálási programja nyomán az együttműködé-
sen alapuló szakmai önfejlesztés úgy vezethet innovációhoz, hogy a képzési prog-
ramban részt vevő pedagógusokat négy lépcsőben teszi képessé:

1. önálló és társas tapasztalatszerzés az innováció során kívánatosnak tartott 
módszertan szerint, majd reflexió a saját élményekre megadott szempontok 
alapján

2. hasonló megközelítésmód kipróbálása konstruált környezetben (például a 
képzésen részt vevők csoportjában), reflexiókkal (sablonok és irányító kérdé-
sek alapján)

3. saját ötlet megfogalmazása, kidolgozása, kipróbálása és reflexiók megfogal-
mazása

4. szakmai reflexiók mások szakmai anyagaira (óratervek, ötletek, vázlatok).
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Az Ark of Inquiry3, természettudományos neveléssel foglalkozó nemzetközi pro-
jekt hasonló, többlépcsős megközelítésmódot alkalmaz a továbbképzéseiben. Emel-
lett a projekt által közzétett tananyagok kreatív felhasználását, adaptálását és az in-
novációt elősegítendő, úgynevezett pedagógiai forgatókönyveket készített. Ezek a 
forgatókönyvek arra vonatkozóan adnak tanácsot, hogy hogyan lehet egy kész anya-
got más tanulócsoportra vagy más pedagógiai célokkal alkalmazni. A képzések elő-
zetes tapasztalatai alapján a pedagógiai forgatókönyvek alkalmazása elősegíti az in-
nováció terjedésén túl új innovációk megjelenését is. Emellett azonban az Ark of 
Inquiry projekt tapasztalatai is azt mutatják, hogy az igen eltérő pedagógiai kultúrá-
val rendelkező részt vevő országok mindegyikében fontos kellő időt és figyelmet for-
dítani a pedagógusok megerősítésére és képessé tételére (Bohatka et al., 2016).

A képessé tétel szerepe

Az empowerment angol szó, jelentései: ’megerősítés, képessé tétel, helyzetbe hozás, 
felelősségteremtés, felhatalmazás, esélyteremtés’. A vezetés gyakorlatában az empo-
werment utalhat a hatalom vagy a szakmai felelősség megosztására, illetve a mun-
katársak szakmai potenciáljának (tudásának, tapasztalatának, motivációjának) a 
felszabadítására (a hierarchikus szervezet megkötöttségei alól). Az egyén szintjén ez 
általában az egyén képességének a bővítését jelenti a hatékony döntések meghozata-
lára: „A hatalommal való felruházást tágan úgy definiálhatnánk, mint olyan fejlődés 
és kiteljesedés, mely elősegíti az egyén képességét arra, hogy saját életét és viselkedését 
iránytani tudja” (Németh, 2011). 

Az empowerment a tanártovábbképzés kontextusában azt kívánja elérni, hogy a 
pedagógusoknak több szakmai önirányításuk legyen a tevékenységek tervezése és 
kivitelezése során, merjenek véleményt nyilvánítani az intézményekben és azokban 
a helyzetekben, melyek hatnak szakmai (pedagógiai) gyakorlatukra. Az empower-
menten keresztüli cél tehát a cselekvő, szakmailag tudatos szakember alapállásá-
nak, beállítódásának kialakítása, a szakmai közösségekben pedig a partnerségre és 
a szakmaiság elismerésére (a szakmai érvek, tapasztalatok, álláspontok tiszteletére) 
épülő közös cselekvésben részt vevő magatartás elérése.

Az innováció szempontjából előrevivő mentoráló vagy professzionális tanulási 
programok lényege, hogy nem előíró, tudásátadó, hanem megerősítő, tudásépítő 
megközelítésmóddal dolgoznak. Ennek a központi eleme a képessé tétel célrendsze-
re. Ez azt jelenti, hogy a tanítás gyakorlatát a professzió felől megközelítve, arra te-
szik képessé a pedagógusokat, hogy felelős szakmai döntéseket hozó, autonóm 

3 http://www.arkofinquiry.eu/homepage; magyarul: http://www.kuttanar.hu/ark-inquiry-0
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szakemberként működjenek, ezzel maximalizálva szakmai potenciájukat. Fogal-
mazhatnánk úgy is, hogy a tanárok szakmai kompetenciatudatának (és felelősségé-
nek) megerősítéséről és megéléséről van szó. 

Ezzel egyúttal a tanárok gyakorlatában sokszor megfigyelhető tanult (szociali-
zált) tehetetlenség vagy legyengítettség (disempowerment) ellenében igyekszik hatni: 
vagyis azon folyamatok ellensúlyozására törekszik, melyek révén a tanárok olyan 
attitűdöket vesznek fel a munkájukkal kapcsolatban, amelyek a hatalomtól való füg-
gést, a szakmai döntési kompetenciáik megkérdőjelezését hozzák magukkal. A „csak 
egy homokszem vagyok a gépezetben”, „képtelen vagyok mit kezdeni”, „ki vagyok 
szolgáltatva az oktatáspolitikai (gazdasági, szervezeti stb.) változásoknak” vagy a 
„ha én kezdeményeznék, akkor biztosan meginnám a levét” típusú megnyilvánulá-
sok mind ezeknek a kifejeződései.

A hatalom és a döntések egyszerű befogadói, az irányításra, utasításokra, alkal-
mazandó receptekre váró megvalósítók helyett az aktív részvétel, az alkotó szakmai 
gondolkodás erősítése a cél. 

A professzionális tanulás

A képessé tétel központi szerepét az is indokolja, ahogyan az innováció szemszö-
géből a szakmai fejlődésről gondolkodunk. John Loughran professzor a tanárok ta-
nulási folyamatait elemezve elkülöníti a professzionális tanulás (professional lear-
ning) és a szakmai fejlesztés4 (professional development) folyamatait (Loughran, 2010; 
Loughran et al., 2012). Úgy gondolkodik, hogy a hagyományos szakmai továbbkép-
zések célja általában az, hogy egy-egy oktatáspolitikai döntésnek, kezdeményezés-
nek, esetleg tantervi változásnak a menedzselésére (implementációjára) adjanak 
megoldást: következésképp alapgondolatuk a tanárok „szintre hozása” („teachers 
need to be »up-skilled«”; idézi Smith et al., 2012). Ez a tanárok szemszögéből nézve azt 
jelenti, hogy a képzők megmondják, hogyan kell ezután dolgozni (egyben közvetítve 
azt az üzenetet is, hogy a jelenlegi gyakorlattal „valami nem stimmel”, valahol – ak-
kor is, ha ez a pedagógus valóságában nem érzékelhető – „problémák vannak”). 
A képzők szemszögéből a tanárok azok, akiket fejleszteni kell. Így egy tipikusan li-
neáris folyamat, felülről jövő kezdeményezés valósul meg, amelyben a képzettek 
passzív befogadók, a képzők a tudás aktív átadói. A változásra általában annak tech-
nikai megvalósítása mentén gondolkodnak (erre vonatkozó tudást adnak át), ezután 

4 Angolul a tanártovábbképzések összefoglaló, leggyakrabban alkalmazott elnevezése PD (profes-
sional development) course vagy TPD (teachers’ professional development); a development szó egy-
szerre jelent fejlődést és fejlesztést, azonban itt inkább az utóbbi értelemben alkalmazza a szerző.
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elvárva, hogy a technikák alkalmazásával a gyakorlati munka során a változást a 
pedagógusok megteremtsék.

Loughran (2010; Loughran et al., 2012) szerint a professzionális tanulás ettől elté-
rő módon történik. Kiinduló pontja az, hogy a pedagógus elköteleződik a változás 
mellett, amelyet a továbbiakban akár menedzsel, akár kezdeményez, akár kibont, 
akár megvalósít vagy finomít (és nem csak végrehajt). A változás tehát a tanárokkal 
való közös munka, együttműködés, illetve a tanárok munkája által valósul meg. 
A pedagógusok ebben az értelemben olyan szakértők, akik tapasztalati tudásukkal 
hozzájárulnak a változás legmegfelelőbb stratégiáinak megtalálásához, egyúttal pe-
dig tanítási helyzeteik, intézményi kontextusuk valóságára is lefordítják a változás 
törekvéseit: a pedagógus szakmai döntéshozóként szerepel tehát a folyamatban. Eb-
ben az értelmezésben a professzionális tanulás olyan folyamat, amely reflexión, disz-
kusszión (szakmai párbeszéden) és gyakorlati kísérletek sorozatán keresztül valósul 
meg. A  professzionális tanulás eredménye mindig egyedi, és alapját a szakember 
tapasztalatai, érdeklődése, egyéni beállítódásai, szakmai élményei és választásai ad-
ják. Egyúttal a professzionális tanulásra az is igaz, hogy a részt vevő személyek be-
folyásolják magát a fejlődés irányát és eredményét is. Ebben az értelemben a tanár 
mint tanuló, illetve az autonóm tanulás gondolata is megjelenik a folyamatban.

A professzionális tanulás másfelől a szituált tanuláshoz is közel áll (Lave–Wenger, 
1991), hiszen az új tudás a pedagógus gyakorlatába ágyazódik, és egy dinamikus 
pedagógiai környezet megteremtéséhez járul hozzá. Ebbe az újonnan létrehozott 
tanulási környezetbe illeszthetők adott céllal a professzionális tanulás során megta-
nult elemek. Érdekes, hogy miközben a pedagógiai irodalomban már elfogadottá 
vált a szituált tanulás megközelítésmódja, a pedagógus-továbbképzések gyakorlatá-
ban ezt az elméletet általában mellőzik. Ugyanakkor a PISCES pilotkísérletei és a 
kipróbálást követő fókuszcsoportos beszélgetések tanulságai azt erősítik meg, hogy 
a szituált tanulásnak nemcsak hogy helye lenne a pedagógus-továbbképzés gyakor-
latában, hanem kifejezetten eredményesnek tartják a résztvevők.5 

Ahhoz, hogy a pedagógus a professzionális tanulás folyamatában elköteleződjön, 
megerősítésre és felhatalmazásra van szüksége. Az empowerment egyik fontos as-
pektusa tehát az, hogy a reflektív szakember (Schön, 1983) tanulási folyamatát tá-
mogassa. Ennek lényeges eleme a tacit tudás értékelése, illetve a szakmai tapasztalás 
tudatosítása, megfelelő kontextusba helyezése. Ez azért is lényeges, mert – különö-
sen a felfedeztető tanulással (inquiry based learning, IBL) és általában is a természet-
tudományos neveléssel kapcsolatos támogató programok esetén (Korom, 2010) – a 
tanárok a kész megoldások passzív átvételére szocializálódtak, gyakran a kontex-

5 Más természettudományi képzési tervek is építenek erre, ha nem is ennyire tudatosan. Több, 
projektben fejlesztett pedagógus-továbbképzésnek, így például a PRIMAS-nak is eleme, hogy a 
pedagógus kipróbál egy adott módszert, majd arra reflektál (Korom, 2010).
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tusba helyezés igénye nélkül. A pedagógusok segítését, képessé tételét a szervezett 
tanulási alkalmakon kívül más eszközök is segíthetik. Erre példa számos közössé-
gimédia-kezdeményezés, például az Edutopia vagy a Pedagoo.6

A reflektív pedagógusszerep

A reflektivitás gondolata az 1980-as évektől kezdve került a társadalom- (és gazda-
ság-) tudományok látóterébe. A posztmodern korszak kihívásaira adható egyik le-
hetséges válasz ugyanis a mindennapi gyakorlat megfigyeléséből származó, újszerű 
és a gyakorlatban bevált megoldások megtalálása. 

A reflektív praxismodell fő teoretikusa, Donald Schön szerint a pusztán techni-
kai, algoritmizált megközelítés nem biztosít az ilyen feladatok során eredményes és 
hatékony működést. Ahhoz, hogy a bonyolult és nehezen előre jelezhető folyamatok 
jelentette kihívásokkal a szakember megbirkózzon, egyedi megoldásokat kell talál-
nia, saját gyakorlatában is. Ehhez arra van szüksége, hogy nézőpontot váltson, és 
intuitív megoldásait azok beválása szempontjából vizsgálja meg: reflektáljon saját 
gyakorlatára. 

A tanári munka egyszerre bonyolult (komplex) és nehezen előre jelezhető folya-
mat, hiszen eredményét számos, egymástól függetlenül változó tényező befolyásolja. 
Ezért a tanárok reflektív szakemberré (reflective practitioner) válása a tanári munka 
eredményességének egyik kulcstényezője lehet: módot ad arra, hogy az összetett és 
váratlan helyzetekben spontán megoldásokat találjanak. Ezek az intuitív cselekvések 
abban az esetben nem válnak kaotikussá, és akkor szolgálják a kreatív megoldáskere-
sést, ha a szakember megfelelő módon értékeli, elemzi a helyzetet, a folyamatot és 
beavatkozásának a hatásait. A reflektív szakember Schön megfigyelései szerint ezt két 
módon is megteszi: egyfelől a cselekvés közbeni reflexió (reflection in action) révén 
(amelyben a cselekvés világa konstruálódik meg, előtételezve annak eredményét), 
másfelől pedig az utólagos reflexió révén (reflection on action). A reflektív szakember 
fejlődésének kulcsa, hogy az új látásmódot folyamatosan szélesíteni, gyakorolni kell 
azzal, hogy folyamatosan értékeli cselekvéseinek (döntéseinek) hatását.

A pedagógus mint reflektív szakember tehát saját tevékenységére, a tanítási hely-
zetre, a tanulókkal folytatott interakcióira és a tanulási környezettel kapcsolatos 
döntéseire reflektál tudatosan. Ennek a folyamatnak Szabó László Tamás (1999) sze-
rint alapkérdései (egyben főbb állomásai) a következők:

• „Mit csinálok voltaképpen?” – a tanár pedagógiai tartalmi tudásának és ta-
pasztalatainak tükrében értékeli a helyzetet

6 http://www.edutopia.org/; http://www.pedagoo.org/
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• „Mi a cselekedeteim, tevékenységeim értelme, jelentése?” – reflexió a pedagó-
giai elvekre, a tanári munka természetéről vallott nézeteinek vizsgálatával és 
bevonásával

• „Hogyan váltam ilyenné?” – a szakmai szocializáció folyamatának értékelése
• „Miért tudok másképp cselekedni, mint azt szokás?” – reflexió az egyéni taná-

ri beállítódásokra, a saját gyakorlat és annak kontextusa közötti kapcsolatokra 
(feszültségekre).

A fentiekben vázolt folyamat segít az elmélet és gyakorlat közötti szakadék áthi-
dalásában, egyúttal a változásokkal kapcsolatos autonóm döntések megalapozásá-
ban.

A szakirodalom szerint (többek között: Smith, 2010a; Smith et al., 2010; 2013; 
Loughran et al., 2012) a professzionális tanulás a tanár-tanár diskurzusok révén be-
pillantást enged a tanítás és tanulás folyamatába: ennek révén a résztvevő úgy érzi, 
az ő kezében van a szakmai irányítás, és emellett irányíthatja, felelősséget vállalhat 
tanulása iránt. A  folyamat eredményeként olyan tanulási környezeteket tervez, 
amely segíti professzionális tanulását. Ehhez a mentorálás során fontos annak a lég-
körnek a megteremtése, amelyben a gyakorlati tapasztalatok a pedagógiai elméle-
tekkel egyformán fontosnak minősülnek, és amelyben a pedagógus véleményadása 
a tanulási folyamatnak különösen értékes részét jelenti. A pedagógus mesterségbeli 
és gyakorlati tudását is megfelelően értékelni kell: a tanároknak pedig meg kell ta-
nulniuk ezt kommunikálniuk. A gyakorlati tudás esetén ennek kulcseleme a kon-
textualizálás.7 Ezt a számos nemzetközi projekt (például a PISCES vagy az Ark of 
Inquiry) eszközei úgy támogatják, hogy a tapasztalatok megfogalmazásához, struk-
turálásához, kontextusba helyezéséhez adnak vezérfonalat. 

A PISCES kipróbálása során a képzők úgy találták, hogy a pedagógusok akkor is 
eredményesen mozdultak el a projekt által célzott felfedeztető tanulás irányába, ha 
zsúfolt tantervvel, komoly, eredményorientált nyomás alatt dolgoztak. A természet-
tudományos gondolkodásmód megalapozásában, fejlesztésében éppúgy hatéko-
nyabbnak bizonyultak, mint a tudományos vizsgálódás megismertetésében, és ez a 
tanulók esetében általában a tartalmi elemek mélyebb megértését eredményezte 
(Smith , 2010b; Smith et al. 2013). A tanárok tanítási helyzetben való viselkedését és 
óratervezési szokásaikat folyamatukban vizsgálva a PISCES projekt kutatói arra ju-
tottak, hogy már viszonylag kevés megerősítés, képessé tétel hatására (ugyanakkor 
a támogató közösség bátorítását érzékelve) a képzésekben részt vevő pedagógusok 

7 „…azt mondhatjuk, hogy a tanár gyakorlati tudása (practical knowledge) az az alapos, lényegében 
kontextus-függő tudás, amelyet a tanárok maguk alakítanak ki, s amely lehetővé teszi számukra a 
pedagógiai problémák felismerését, meghatározását, lehetséges megoldásaik előrelátását és végül 
eredményes megoldásukat” (Falus, 2001b).
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kivétel nélkül innovatív megközelítéseket kezdtek alkalmazni. Az egész napos isko-
lák természettudományos nevelési továbbképzési programjának vizsgálata során az 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) kutatói hasonló következtetésre jutottak 
(Majer, 2015; Réti, 2015b). A reflektív pedagógusszerep és az aktív tanulás gyakorla-
ta képzés következő jellemzői segítették a tanárokat, hogy meg tudják valósítani 
magas színvonalú módszertani újítási terveiket:

• a konkrét elemző-értékelő eszközök és reflexiót segítő modellek megismerése 
segítségükre volt, hogy felmérjék, mi akadályozza őket az újszerű módszertan 
(a felfedeztető tanulás) alkalmazásában, és támogatta őket ezen akadályok ki-
küszöbölésében

• a terveiket érintő támogató (illetve építő jellegű kritikai) megjegyzések a cso-
port részéről

• az a tény, hogy a módszertani változtatás konkrétan megfogalmazott elvárás 
volt, és be is kellett mutatniuk az eredményeiket

• a többi résztvevő prezentációi és azok együttes megvitatása.

A tanárok a képzés elvégzésében a tanítási gyakorlatuk fejlesztésének kezdetét 
látták, nem egy tanfolyam végét. Keresték a lehetőséget, hogy továbbra is csoport-
munka, szakmai együttműködés és diskurzus keretében fejlődhessenek, erősítve a 
kommunikációt, tapasztalatcserét (Czuczor, 2015). 

A PISCES modulban tanultak kipróbálása révén a tanárok megváltoztatták az 
alkalmazott pedagógiai folyamatokat. Nyolc kipróbáló tanár gyakorlatát követték 
skót kutatók, és az esettanulmányok elemzésével az eredményeket alapvetően há-
rom kategóriába sorolták (Smith et al., 2013):

1. a felfedeztető tanulás hatékonyabb alkalmazása vagy bevezetése céljából új pe-
dagógiai eljárások bevezetése, kipróbálása

2. a létező, kipróbált gyakorlattal párhuzamos új pedagógiai eljárás tervezése, 
általában a tanulók aktivizálása, a folyamatba történő eredményesebb bevoná-
sa érdekében

3. a létező pedagógiai gyakorlat gazdagítása, színesítése vagy módosítása új ele-
mekkel, amelyek a tanítás gyakorlatát a felfedeztetés irányába mozdítják 
 tovább.

Külön figyelemre méltó, hogy minden tanár maga is fejlesztett olyan új pedagó-
giai elemeket, amelyeket saját gyakorlatában célszerűbbnek látott alkalmazni. Eze-
ket vagy a meglévő gyakorlat helyett vagy azzal párhuzamosan, azt kiegészítve épí-
tették be tanítási repertoárjukba. Ez a tevékenységszintű és a módszertani repertoár 
bővülését is eredményezte. A tapasztalt, sikeres tanárokat éppen az alkalmazható 
pedagógiai sémák száma (tudniillik, hogy több ilyen van a birtokukban) különböz-
teti meg a kezdő vagy kevéssé sikeres tanároktól (Falus, 2001b). Az újratervezett 
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tanítási folyamatok a tanulók természettudományos gondolkodásának fejlődésé-
ben, a tartalmak megértésében, énhatékonyságuk és önbizalmuk növekedésében 
kamatoztak, melyekről a kutatók minden résztvevő esetén beszámoltak (Smith et 
al., 2013). A természettudományos nevelés téma számára mindez azért is volt alap-
vető fontosságú, mert a téma munkatársai a programban együttműködő pedagógu-
soktól várták, hogy (szakmai diskurzus nyomán) maguk dolgozzák ki a tanulási-
tanítási egységeket jelentő, három tanórányi foglalkozásra készülő modulokat. 
Ehhez maguknak kellett alkalmazniuk a program innovatív elemeit, különöskép-
pen a felfedeztető tanulást. Önmagában sikert jelent, hogy 160 ilyen modul szüle-
tett, a részt vevő pedagógusok (különböző mértékben segített) önálló munkája 
eredményeként.

A skót kutatók azt is tapasztalták, hogy a részt vevő tanárok tanulása nem elszi-
getelt folyamat volt, hanem adott tanulási környezetre vonatkozott. Azt mondhat-
juk, hogy a PISCES modul eredményességének egyik kulcsa, hogy felfrissítette a 
pedagógiai tartalmi tudást. A szakirodalom szerint ugyanis a jól működő pedagó-
giai tartalmi tudás jellemzője, hogy a szakértő tanárok rendelkeznek azzal a képes-
séggel, hogy a birtokolt tartalmi tudást olyan formára alakítsák, amely pedagógiai-
lag szilárd, ugyanakkor a tanulók hátteréhez és tanulási útjaihoz képest rugalmasan 
alkalmazható (Falus, 2001b; Szabó, 1999).

A magyar példa ezt csak részben tudta igazolni. Noha az akciókutatások tapasz-
talatai nyomán kijelenthető, hogy a pedagógusok szakmai és pedagógiai tudása je-
lentős fejlődést mutatott, és hogy egyre bátrabban innováltak, egyre több szempon-
tot, módszert és újszerű elemet építve be foglalkozásaikba (Majer et al., 2014), a 
foglalkozástervek írott változatában ezek korlátozottan jelentek csak meg. Ennek 
legfőbb oka, hogy a komoly módszertani előrelépés, az énhatékonyság8 és a moti-
váltság fejlődése mellett a pedagógiai tartalmi tudás (és elsősorban az adekvát foga-
lomkészlet) további gazdagításra szorult. Különösen erősen jelentkezett ez a kreati-
vitás és a csoportmunka szemszögéből: még az egészen kiváló foglalkozások leírásai 
sem utalnak arra a gazdag pedagógiai gyakorlatra, ami a megtartott foglalkozások 
megfigyelése nyomán nyilvánvalóvá vált (Réti, 2015b). Úgy tűnik, hogy a pedagógi-
ai tartalmi tudás és a szakmai tudás bővítéséhez hosszabb időre van szükség (Réti, 
2015a). A közös fejlesztés és innováció folyamatában hasznosnak bizonyultak a rö-
vid, kivonatolt szakirodalmi források. Ezek alapján a tanárok tovább gondolkodtak, 
és értékes módszertani változtatásokat tettek. Másfelől lehet, hogy a források egy 
sokkal kisebb tényezőt jelentettek a modulírás támogatásának egészében, mint azt 
a kutatók eredetileg gondolták, mivel a fókuszcsoportos interjúk során a tanárok az 

8 Az énhatékonyság az egyének hite vagy meggyőződése, hogy képesek célokat kitűzni, megvalósí-
tani, és hogy a megvalósításhoz szükséges készségek, képességek és tudás birtokában vannak.
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egymástól való tanulást hangsúlyozták jobban. (Utóbbi meglátás a pedagógiai fo-
lyamattudás [PPK] erősebb szerepét látszik hangsúlyozni a pedagógiai tartalmi tu-
dáséval [PCK] szemben.) A kivonatolt szakirodalmak és a tervezési-értékelési sab-
lonok (megfelelő magyarázat és mentorálás nyomán) abban is hasznosnak 
bizonyultak, hogy fogalmi kapaszkodót és keretet biztosítottak a pedagógusoknak 
mind munkájuk szabatos és szakszerű bemutatásához, mind pedig a reflexiók meg-
fogalmazásához. Érdekesnek találtuk azonban, hogy a programban részt vevő pe-
dagógusok jelentős többsége a szaktudományos felkészültség felfrissítését, a szaktu-
dás gyarapítását előbbre valónak gondolta, mint az annál sokkal jelentősebb 
hiányosságokat mutató pedagógiai tartalmi tudásban való felzárkózást.

„A pedagógiai tartalmi tudás fogalmának megismeréséhez érdemes magához 
Shulmanhoz visszanyúlnunk: »A pedagógiai tartalmi tudás fogalmába én bele-
foglalom egy tantárgy rendszeresen tanított témaköreit, a gondolatok bemuta-
tásának leghasznosabb formáit, az analógiákat, az illusztrációkat, példákat, 
magyarázatokat, demonstrációkat – egyszóval, a tantárgy bemutatásának, 
megfogalmazásának azokat a módjait, amelyek azt mások számára is érthető-
vé teszik. Tekintettel arra, hogy a reprezentációnak nem egy leghatékonyabb 
módja van, a tanárnak az alternatív bemutatási módok egész arzenáljával kell 
rendelkeznie, amelyek egy része a kutatásokból, más része a tapasztalati böl-
csességből származik. A pedagógiai tartalmi tudás magában foglalja még an-
nak az ismeretét, hogy egy téma tanulását mi nehezíti és mi könnyíti, és végül 
annak az ismeretét is, hogy a különböző életkorú és hátterű tanulók milyen 
nézetekkel és prekoncepciókkal rendelkeznek a leggyakrabban tanított témák-
kal kapcsolatosan. Ha ezek a prekoncepciók téves nézetek, mint ez oly gyakran 
előfordul, a tanároknak ismerniük kell a tanulók értelmezéseinek átalakítására 
leghatékonyabban használható stratégiákat, hiszen a tanulók nem üres lapként 
állnak előttünk«” (Falus, 2001b).

Megfigyelhető volt, hogy a pedagógusok a pedagógiai tartalmi tudással komple-
menter tudása is fejlődött. A PISCES fejlesztői ezt a tudást pedagógiai folyamattu-
dásnak (pedagogical process knowledge, PPK) nevezték el. A pedagógiai folyamattu-
dás (PPK) „a tanár megértése és abbéli gyakorlata, hogy hogyan hatalmazza fel 
növendékeit arra, hogy adott tantárgyhoz tartozó folyamatokat kigondoljanak [pél-
dául a természettudományos gondolkodás elemeit alkalmazzák], miközben a tanu-
lás támogatására, a tevékenységszervezésre és az értékelésben többféle stratégiát al-
kalmaz, és a tanulási környezet kontextusának, kulturális és szociális vetületeinek 
korlátai között dolgozik” (Smith et al., 2013).

Míg a pedagógiai tartalmi tudás tantárgypedagógiai szempontból a szaktárgyi 
tudás és a pedagógiai eszközkészlet elegye, amely meghatározza, hogyan segíti a 
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tanár a tanulók természettudományos tanulását, a tartalmak mélyebb megértését: 
leginkább a tanár tanítási óráinak megfigyelésével értékelhető, addig a pedagógiai 
folyamattudás a tervezésben és az óra értékelésében is erőteljesen jelen van. A peda-
gógiai folyamattudás fejlődésével a pedagógusok más-más stratégiákkal, pedagógi-
ai elemekkel terveznek tevékenységeket, és egyre tudatosabbá válnak az alkalmazá-
sukban. Ebben az értelemben a pedagógiai folyamattudás a reflektív szakember 
gyakorlatát támogatja.

A professzionális tanulás szemléletmódja tehát nem a tudásátadást célozza, ha-
nem egyfajta alkotó tudásépítés folyamatának támogatásához mutat eszközöket, és 
segíti beválásukat a tanítási gyakorlatban.

A pedagógiai folyamattudás a pedagógiai tartalmi tudás kiegészítője (Smith et 
al., 2011). Szakirodalmi párhuzamai a pedagógiai mintázatok és a tanítási/gyakor-
lati repertoár. A kétféle tudás egymással kölcsönhatásban működik. Minél tudato-
sabban kombinálják őket tanítási folyamatokban (akár váltakozva, akár egymás 
mellett), annál stabilabban épülnek be a tanítási helyzetekben alkalmazott sémák 
közé. A tanárok tanulása ebben az értelemben tehát a gyakorlati tudás megerősítése 
és a pedagógiai folyamattudás elemeinek előtérbe helyezése (nem feledkezve meg 
természetesen a pedagógiai tartalmi tudás fontosságáról sem). A pedagógiai folya-
mattudás középpontba helyezése a tanulási környezet, illetve a folyamat tervezését 
támogatja, ezáltal a változás új és új (egyedi) útjait nyitja meg, amely a pedagógiai 
tartalmi tudás fejlesztését, újraértelmezését és átstrukturálását is magába foglalja. 
A pedagógiai folyamattudás mentén fejlesztett szakmai tudás mindig egyedi, hiszen 
a tanár mint tanuló szakmai élményeire, tapasztalataira, tanítási gyakorlatát jellem-
ző környezetének jellegzetes kontextusaira koncentrál. A pedagógiai folyamattudás 
fejlesztése ugyanakkor a pedagógus aktív közreműködése nélkül elképzelhetetlen, 
és a megszerzett tudás mindig adott gyakorlati közegben (kontextusban) válik érté-
kessé. Mind a pedagógiai folyamattudás, mind a pedagógiai tartalmi tudás a reflek-
tív szakember eszközkészletének fontos eleme. Mindez támogató közegben az inno-
vatív ötletek megerősítését és azok folyamatos reflexiók révén történő kidolgozását 
biztosíthatja.

A pedagógus mint kutató

Christopher Day a reflektív szakember elméletének (Schön, 1983) tükrében olyan 
kontinuumot vázol, melyben a kutatói szerep tükrében helyezi el a pedagógusok 
lehetséges tevékenységeit, a tanításhoz és hivatásukhoz való viszonyulását. Lehetsé-
gesnek látja a pálya során a fejlődést és azt is, hogy a tanárok ezeket a szerepeket a 
különböző munkafolyamatoknak, helyzeteknek megfelelően váltogassák.
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1. táblázat: Tanári szerepek (Day, 1999 nyomán)

Szokásos 
tanárszerep

Önmegfigyelő 
tanár

Vizsgálódó tanár
Akciókutatásban 
korlátozott szerep

Vizsgálódó tanár
Akciókutatásban 
önértékelő

Kutatótanár
Hagyományos 
kutatói szerep

elszigetelten, 
saját osztályában 
dolgozik

elszigetelten, 
saját osztályában 
dolgozik

elszigetelten, 
saját osztályában 
dolgozik

egy rendszeresen 
találkozó 
közösség 
tagja, de saját 
osztályában 
dolgozik

elszigetelten, 
saját osztályában 
dolgozik

és és és és és
időről időre 
reflektál saját 
gyakorlatára, 
és lehet, hogy 
lépéseket tesz a 
finomítására

rendszeresen 
reflektál saját 
gyakorlatára, 
és esetleg 
lépéseket tesz a 
finomítására

rendszeresen 
reflektál saját 
gyakorlatára, és 
lépéseket tesz a 
finomítására

rendszeresen 
reflektál saját 
gyakorlatára, és 
lépéseket tesz a 
finomítására

reflektál saját 
gyakorlatára; 
elkülöníti a 
hipotézist (vagy 
az anekdotikus 
tapasztalatot) 
a tudományos 
elmélettől

és és és és és
nem konzultál 
külső 
személyekkel

lehetőség szerint 
konzultál, vagy 
kritikus barát 
segíti

lehetőség szerint 
konzultál, vagy 
kritikus barát 
segíti

szinte bizonyosan 
konzultál, vagy 
kritikus barát 
segíti

segítséget kér 
szakfelügyelőtől, 
tanácsadótól, 
konzulenstől

és és és és és
nem gyűjt 
adatokat

maga kedvére 
néha adatokat 
gyűjt

rendszeresen 
gyűjt adatokat

rendszeresen 
gyűjt adatokat

rendszeresen 
gyűjt adatokat

és és és és
adatait 
informálisan 
elemzi, értelmezi

rendszeresen 
elemez adatokat 
és fogalmaz meg 
hipotézist

rendszeresen 
elemez adatokat 
és fogalmaz meg 
hipotézist

rendszeresen 
elemzi adatait 
hipotézisei 
bizonyítására 
vagy cáfolására

és de és és és
nem készít 
beszámolókat

nem készít 
beszámolókat

beszámolókat 
készít, nyitott a 
kritikára

beszámolókat 
készít, nyitott a 
kritikára

írt már 
beszámolót, 
nyitott a kritikára

de de és és és
rendszeresen 
próbálja 
reflexióinak 
eredményét a 
gyakorlatába 
beépíteni

rendszeresen 
próbálja 
reflexióinak 
eredményét a 
gyakorlatába 
beépíteni

reflexióinak 
eredményeit 
beépíti a 
gyakorlatába, 
rendszeresen 
változtat, megújul

reflexiói alapján 
gazdagítja, 
változtatja 
gyakorlatát, az 
újdonságokat 
beépíti, 
hipotéziseket 
tesztel

reményei szerint 
hozzájárul a 
tudományos 
elméletek 
születéséhez
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A pedagógus saját gyakorlatának kritikus elemzése, újragondolása és megújítása 
révén a professzionális tanulás olyan lépcsőfokait képes elérni, amelyek már a vizs-
gálódó tanár szerepkörében is komoly innovációs potenciált jelenthetnek számára. 
A pedagógiai tudás bővítése ehhez elengedhetetlen, hiszen tapasztalatait megfelelő 
fogalmi keretben elhelyezve képes csak előrevivő módon, nem pusztán az intuíciói-
tól vezérelve értelmezni. Minden olyan törekvés, amely a pedagógusokat felhatal-
mazza e szerepek gyakorlására, és megfelelő eszköztár biztosításával képessé teszi 
őket a fejlődésre, az oktatási rendszer innovációinak megjelenését és terjedését tá-
mogatja.
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Ádám Anetta

A pedagógiai kultúraváltás segítése –  
innovatív iskolai gyakorlatközösségek 

kialakítása

Bevezetés

Az oktatás és ezen belül az iskola világa rendkívül érzékeny és bonyolult rendszer. 
Működését, sikerét számtalan tényező befolyásolja. Gyakorta olvasunk ma a közok-
tatás és az iskola intézményének általános válságáról. Általában igaz az iskolára, 
hogy rendkívüli kihívások szorításában működik: a digitális világ kiveszi a tudását-
adás monopóliumát a pedagógus és az iskola kezéből, és egyre nagyobb a távolság 
az iskola által közvetített tudás, tananyag, értékrend és a valós élet tananyaga kö-
zött. Ennek is köszönhető, hogy egyre nehezebb motiválni az egyre heterogénebb 
tanulói bázist. Különösen felerősödnek és hatványozódnak a problémák, nehézsé-
gek az olyan intézményekben, ahová jellemzően alacsony szociokulturális közegből 
érkeznek a diákok. Az egyre heterogénebbé váló társadalmi közeghez az intézmény-
rendszernek, benne az egyes intézménynek és maguknak a pedagógusoknak is al-
kalmazkodniuk kell. A  problémára nyilvánvalóan rendszerszintű válaszokat kell 
találni. Makroszinten strukturális átalakítások, válaszok kell, hogy szülessenek. 
Azonban intézményi szinten is reagálni kell: a tantermi, mindennapi pedagógia 
szintjén is változtatásra van szükség. Megoldásként azonban nem lesz elegendő egy-
két új elem, technika beemelése. Az iskola szervezetében, a pedagógiai közösség 
gyakorlati és elméleti tudásában, nézeteiben – melyek összességét értjük a jelen ta-
nulmányban pedagógiai kultúrán – kell változtatni. Pedagógiai kultúraváltás szük-
séges ahhoz, hogy ebben a helyzetben sikeres megoldást tudjon kitermelni az iskola. 
Ez jelenleg a magyar iskolarendszer egyik legnagyobb kihívása (Halász, 2009a). És 
kihívás a mindennapi pedagógiai munkában is.

Írásunkban ezt a kérdést járjuk körül. Bemutatjuk egy olyan különleges innová-
ciós kísérlet elméleti alapjait és megvalósításának mozzanatait, mely felsőoktatás és 
közoktatás újszerű együttműködésével szolgálja azt a pedagógiai kultúraváltást, 
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mely akár kitörési pont lehet ebben a helyzetben. Elemezzük, milyen mozgástere, 
lehetősége van az innovációnak egy olyan iskolában, ahol a tanulói bázis és a mö-
göttük lévő szociokulturális háttér egyre heterogénebb, egyre kevésbé hasonlít ah-
hoz a középosztálybeli értékrendhez és kultúrához, melyet tradicionálisan az intéz-
mény és a benne dolgozó tanárok képviselnek.

A pedagógusképzés szükségszerű, hogy együttműködjön a közoktatással, rea-
gáljon a közoktatás változásaira, hisz arra a munkaerőpiacra készíti fel hallgatóit. 
Bizonyítani szeretnénk, hogy van szerepe a pedagógusképző és kutatóhelyeknek a 
közoktatási innovációkban, hisz facilitátorként, kontrollként, külső tudás beemelő-
jeként kiválóan inspirálhatja, segítheti az intézményi innovációs folyamatokat. Il-
letve igazolni kívánjuk, hogy valóban hatékony innovációs tevékenységet közös ta-
nulási csatornákon keresztül, hálózati technikákat alkalmazva lehet végrehajtani. 
A nyitott rendszerek hamarabb képesek a gyakorlatuk megváltoztatására, mint a 
szeparáltak. 

Maga a bemutatásra kerülő innovációs kísérlet sajátos játéka a kultúrák találko-
zásának. Hiszen az iskolakísérlet egyik titka az alapvetően eddig egymástól elkülö-
nülten mozgó, működő „kultúrák” összehangolásában rejlik. Az iskola és benne a 
pedagógusok által képviselt tradicionális, hagyományosan a középosztály igényei-
hez alkalmazkodó pedagógiai kultúrát kívánjuk befolyásolni, megváltoztatni, azért, 
hogy közelítsük az ott tanuló gyerekek szocioökonómiai státuszából fakadó igé-
nyekhez, mert azt gondoljuk, ez lesz a kulcsa az úgynevezett „alacsony státusú diák-
kompozíciójú iskolák” (Bacskai, 2014: 12) túlélésének. Ugyanakkor különböző kul-
túrák találkozásáról beszélhetünk olyan értelemben is, hogy egy felsőoktatási 
kutató-fejlesztő műhely szorosan együttműködik egy közoktatási intézménnyel, 
facilitálja annak innovációs folyamatait.

Hátrányos helyzet és pedagógusképzés

Ma a társadalmi heterogenitás kezelésének képessége domináns mutatója a sikeres 
és kevésbé sikeres társadalmak oktatáspolitikájának. A  társadalmi heterogenitás 
felerősödésével szinte minden modern országnak szembe kell néznie. Eltérő azon-
ban a probléma jellege, a felhasznált eszközrendszer és érezhető-mérhető a társa-
dalmi cselekvések hatékonysága vagy hatástalansága, ennek okait számos kutatás 
vizsgálja évtizedek óta (Blau, 1973). Azokban a társadalmakban, ahol jelentős a be-
vándorlók száma, az eltérő kultúrájú vagy szociális státuszú csoportok érzékelhető-
en jelen vannak, s ez a heterogenitás rendkívüli növekedését idézi elő, és kényszerí-
ti alkalmazkodásra az oktatási rendszereket (Halász, 2001). Magyarországon a 
cigány gyerekek oktatása mutatkozik az egyik legerősebb kihívásnak az oktatás vi-
lágában. Az elmúlt pár évtized kutatása nyomán egyre többet tudunk a cigányság 
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foglalkoztatottságáról, képzettségéről, társadalmi helyzetéről (Kemény et al., 2004; 
Kertesi, 2005). Azt is érzékeljük, hogy az elmúlt időszakban a cigányságot érintő 
társadalmi folyamatok eredményei leginkább az oktatásban csapódtak le. A külön-
féle kutatások becslései alapján a cigány tanulók aránya ma a közoktatásban 15%-ra 
tehető (Farkas, 2002), de ez az arány az ismert társadalmi és demográfiai folyama-
tok nyomán növekvő tendenciát mutat. Minden oktatásirányítási törekvés dacára 
folyamatosan nő a szegregált oktatási intézmények száma (Kertesi–Kézdi, 2016). Az 
ezzel kapcsolatos társadalmi és pedagógiai problémák nyilvánvalóak (Nahalka–
Torgyik, 2004). Cél a leszakadó csoportok társadalmi integrációja, ennek megvaló-
sulásában pedig kulcskérdés az iskola, benne a pedagógusok munkája. Ma Magyar-
országon bizonyos régiók fokozottabban érintettek ebben a problémában. Számos 
tanulmány (Varga, 2005; Papanek, 2001; Horváth, 1999) hívja fel a figyelmet arra, 
hogy az adott régió sajátosságai, társadalmi háttere és közoktatási rendszere hat a 
térség felsőoktatására, illetve hogy az adott felsőoktatási intézménynek hatása lehet 
adott esetben a térségben lezajló innovációs folyamatokra, hiszen nem légüres tér-
ben működik, körülveszi egy meghatározott, sajátos gazdasági és társadalmi tér. 

A pedagógusképzés a felsőoktatás sajátos területe, az egyetem bonyolult és nehe-
zen kiszámítható szférája (sok szállal kapcsolódik a közoktatás folyamataihoz, erő-
sen szakmai jellegű képzés) akkor is, ha alapvetően a felsőoktatásban egyensúlyi 
állapot van. A tanárképzést úgy értelmezzük, mint a felsőoktatás egyik feladatát és 
funkcióját versus önálló alrendszert, amelynek céljai, körvonalai, alkotóelemei, sze-
replői vannak, és amelynek eredményes működése az adott ország oktatáspolitiká-
jára nézve stratégiai kérdés. A legutóbbi felsőoktatási változásoknak, elsősorban a 
Bologna-folyamatnak számos új következményét érzékelhetjük. Turbulens idősza-
kokban alapvetően kétféle stratégiát választhat egy olyan alrendszer, mint a pedagó-
gusképzés: megpróbálja minél kisebb sérülésekkel „átvészelni” ezt az időszakot, 
vagy „lehetőség-ablakként” kezelve elindítja saját innovációs folyamatait (Halász, 
2007). Amennyiben az utóbbi történik, az tartalmi-módszertani megújulást hív elő.

A tanárképzés saját tartalmi és módszertani átalakulását akkor abszolválja sike-
resen, ha képes kialakítani külső társadalmi kapcsolódási pontokat. Ezek elsősor-
ban 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 hátrányos helyzetű gyerekek oktatását 
segítse, hiszen a probléma összetett, a helyi sajátosságokhoz a legmesszebbmenőkig 
illeszkedő megoldásokat igényel, a helyi aktorok, szereplők széles körű bevonásával. 
A pedagógusképzés az így kialakított hálózaton keresztül lesz képes hatékony folya-
matokat beindítani. Ez a modell érhető tetten a Miskolci Egyetem Tanárképző Inté-
zetének Hátrány és Iskola Szakmai Műhely (HISZEM) programjában, ahol közok-
tatási innovációs folyamatokat indít be vagy segít egy alapvetően tanárképzéssel és 
kutatással foglakozó egyetemi szervezet.
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Hálózat a hátrányos helyzetű gyerekeket tanító iskolák 
fejlesztésért – Útkereső innovációs kísérlet

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete által alapított Hátrány és Iskola Szakmai 
Műhelyben évek óta folyó munka során a pedagógusképzés folyamatait kapcsoljuk 
össze a régió legégetőbb problémáira reagáló közoktatási fejlesztéssel. A munka fó-
kuszában a hátrányos helyzetű tanulók oktatása áll. Az elmúlt évek alatt kialakult 
az az intézményi kapcsolati háló körülöttünk, amely gyakorló bázist biztosít a hall-
gatóinknak. Jelenleg valamennyi nappali tagozatos hallgatónk olyan intézmény-
ben végzi a tanárképzéshez kapcsolódó gyakorlatát, ahol nagy számban oktatnak 
hátrányos helyzetű gyerekeket. Ezzel párhuzamosan kialakult egy partneriskolai 
hálózat, amellyel kutatási-fejlesztési és oktatási területen állunk kapcsolatban. Kö-
zöttük vannak olyan intézmények, amelyek rendkívül sikeresek, és olyanok is, 
amelyek komoly gondokkal küszködnek. Emellett folyamatosan kerültek látókö-
rünkbe azok az intézmények, melyek valamilyen formában szakmai segítséget kér-
tek a mindennapi munka sikere vagy épp a kudarcok elkerülése érdekében. A HI-
SZEM egyik kiemelten fontos feladatává vált, hogy kapcsolatot teremtsen a 
hasonlóan nehezített tanulói háttér mellett sikeres megoldásokat felmutató („Mes-
teriskola”) és azon intézmények között, melyek az adott helyzetben változni, vál-
toztatni szeretnének a siker érdekében („Útkereső iskolák”). Ehhez kapcsolódó 
feladata még, hogy elindítson, facilitáljon egy fejlesztési folyamatot, mely pedagó-
giai kultúraváltást megcélozva sikeresebb hétköznapi gyakorlatot képes kialakítani 
az Útkereső iskolákban. 

Hálózati logikában építkezünk, hisz az oktatási innovációk hazai és nemzetközi 
irodalma (McKinsey, 2010; TALIS, 2009; Jelentés a magyar közoktatásról, 2010; 
NOIR, 2011) egyaránt a hálózati logikát, az egymástól tanulás lehetőségét preferálja. 
A sikeres oktatási rendszereket az egymástól tanuló, innovatív közösségek hálózata-
ként írják le ezek a tanulmányok. Hatékonyan érvelnek a közös és közösségi, a há-
lózati tanulás hatékonysága mellett. Régen, különösen azokban a rendszerekben, 
ahol kevés autonómiát élveztek az intézmények, és erős központi irányítás volt, a 
szereplők egymástól elszigetelten dolgoztak, a rendszeren belüli átjárhatóság nem 
volt biztosítva, az innovációk felülről lefelé indultak meg, kevéssé volt lehetőség az 
alulról jövő kezdeményezésekre, főként azok terjesztésére. Az 1980-as évektől azon-
ban hazánkban is egyre inkább megfigyelhetőek voltak olyan iskolakísérletek, fej-
lesztések, melyek alulról építkeztek, amelyeket egy iskola, egy pedagógiai közösség 
indított el, bevonva akár más intézményeket is. Ebben a helyzetben az innovatív is-
kolák képviselői keresték egymást, a kölcsönös tanulás és szakmai fejlődés hatéko-
nyan segítette az adott intézményben folyó fejlesztéseket is (Istance–Kobayashi, 
2012). Ez a fajta hálózatosodás, hálózati tanulás ad lehetőséget arra, hogy az adott 
esetben fizikailag, földrajzilag egymástól távol lévő intézmények tapasztalatot, jó 

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   101 2016.12.13.   16:58:17



102

Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről

gyakorlatot osszanak meg egymással. A hálózati építkezés legfőbb funkciói jól szol-
gálják a mi célcsoportunkba tartozó intézmények érdekeit is: 

• Politikai funkció: A hálózatépítés lehetővé teszi az egyének számára, hogy ha-
sonló gondolkodású emberekkel találkozzanak. Együttműködésük nagyobb 
politikai erőt és befolyást biztosít számukra, mint amellyel egyénileg rendel-
keznek, így a hálózatok az innovatív gondolatok lobbicsoportjaiként működ-
hetnek.

• Információs funkció: A hálózatok lehetővé teszik az egyének és a szervezetek 
fejlődési folyamata számára releváns információk gyors cseréjét, megkerülve a 
bürokráciát és a hierarchiát.

• Pszichológiai funkció: Az innovátorok gyakran elszigetelten léteznek a szerve-
zetekben. A hálózatokban való részvétel lehetőséget kínál számukra a megerő-
sítést nyújtó együttműködésre és párbeszédre.

• Kompetenciafunkció: Az innovatív munkához számos új jártasság szükséges, 
amelyek nem feltétlenül sajátíthatóak el a hagyományos képzésben. A hálózat-
építés az innovátorok számára lehetőséget biztosít, hogy kollégáiktól lessék el a 
gyakorlati ismereteket” (Istance–Kobayashi, 2012: 85–86).

A HISZEM látókörébe került intézmények abban hasonlóak, hogy tanáraiknak 
egészen speciálisak a munkakörülményeik, másfajta eszközkészlettel kell dolgozni-
uk, másfajta segítséget is igényelnek, mint az átlagos tanulói hátterű intézmények. 
Az alacsony szociokulturális háttérből érkező gyermekek tanítása során lényegesen 
szélesebb pedagógusi szerepkörre van szükség: olyan funkciókat is el kell látni, 
amelyek esetleg nem tartoznak alapvetően az iskolai feladatok közé. Át kell hidalni 
azt a szakadékot, ami az iskola és az otthon világa között feszül az eltérő nyelvi kód 
és eltérő előzetes tudás képződményeit illetően. Jellemzően úgy, hogy a tanár a gye-
rektől jelentősen eltérő kulturális közegből érkezik. Különösen meg kell küzdenie a 
tanárnak az alacsony szintű vagy hiányzó motivációval. Bacskai Katinka ezeket az 
intézményeket „alacsony státusú diák-kompozíciójú iskolák”-nak nevezi (2014). 
Ő  idézi az amerikai szakirodalom többféle megnevezését, amelyeket az alacsony 
szociokulturális hátterű iskolákra használ: „Low SES School Communities” – „ala-
csony gazdasági-társadalmi státuszú iskolaközösségek” (Burnet–Lampert, 2011), 
„hard-to-staff” – „nehezen kezelhető” iskolák (Castro–Kelly–Shih, 2010; Darling-
Hammond, 2010), „most challenging schools” – „a legnagyobb kihívást jelentő isko-
lák” (Rice, 2008) „at-risk school” – „veszélyeztetett iskolák” (Castro et al., 2010; 
 Darling-Hammond, 2010). Az iskolai eredményesség és pedagógusmunka hatékony-
ságának összefüggését vizsgáló kutatások irányították a figyelmet ezen intézmé-
nyekre. Figyelemre méltó a gazdag kutatási bázis és a megközelítések, elnevezések 
skálája. A magyar szaknyelv nemigen fogalmazta meg még ezeket a terminusokat, 
ami meglehetősen zavarba ejtő, ismerve a probléma arányait, horderejét és az egész 
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közoktatás hatékonyságára gyakorolt hatását. A háttér és a helyzet ugyanaz, és bár 
tipikus adaptációs válaszokat látunk az intézmények részéről, közelebbről megvizs-
gálva mégis eltérő gyakorlatokkal találkozunk.

Mesterek és Útkeresők

A program indulásakor alapvetően két típusú iskolát különbözettünk meg. A „Mes-
teriskolák” nagyon különbözőek, különféle „dolgokat tudnak”, és különféle okok 
hozták őket a hálózatba. Viszonylag szeparáltan dolgoznak, és egyáltalán nem vagy 
csak alig-alig ismerik egymás gyakorlatát (kivétel a kiemelt bázisiskolának számító 
hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola, mely országos hírnévre tett szert). Bizo-
nyos mutatókban azonban megegyeznek azok az intézmények, melyek sikerrel ve-
szik fel a kesztyűt ezzel a rendkívül komoly közoktatási kihívással szemben. 

Valamennyi intézményben kulcsszereplőként megtaláltuk a nagyon erős igazga-
tót, aki karakteresen meghatározza intézménye arculatát. Ha eltérő stílusú is, de 
erős és jó minőségű vezetés áll a tantestületek mögött. A Mesteriskolák jellemzően 
fel tudnak mutatni egy meghatározott pedagógiai eljárást, módszertani eszközt, 
mely sajátos profiljuk meghatározó alkotóeleme. Melyet vagy adaptáltak, vagy ki-
termeltek, de mindenképp saját képükre formáltak. Az is világosan látható, hogy a 
sikeres megoldások nem önmagukban vagy önmaguktól sikeresek. A sikeresen al-
kalmazott technikák vagy módszertanok titka nem az univerzalitásukban rejlik, 
hanem abban, hogy arra az adott kihívásra született reakció, és az iskola közösségé-
nek jelentős többsége elfogadta, alkalmazza, azaz részévé vált az adott intézmény 
pedagógiai kultúrájának. És ennek intézményszintű alkalmazása egyfajta közös 
ernyőt von a benne dolgozó pedagógusok fölé. Van arculata az iskolának, a tanárok 
büszkék rá. Aktív pályázati tevékenységet folytatnak, de csak azokat a pályázatokat 
célozzák meg, melyek tartalmilag, szakmailag a profiljukba illenek. Fontos elem, 
hogy a pedagógusok intenzív szakmai párbeszédet folytatnak, mely szakmai inter-
akció sikeresebb tanulásszervezést eredményez. Tanulnak egymástól és kívülről is, 
tudatosan keresik az új tudások helyét, és illesztik a meglévő, közös tudásba. Szere-
tik, ha a továbbképzések rájuk vannak szabva.

Az „Útkereső iskolák” tanulói bázisa hasonló, de kevésbé eredményesen képesek 
megszervezni a pedagógiai munkát. Az Útkereső iskolák a régióban található, hoz-
zánk jelentkező intézmények, nagyon különbözőek a települési, fenntartói, szerve-
zeti sajátosságaik. A közoktatás különböző típusú intézményei, ugyanakkor bizo-
nyos mutatóik nekik is hasonlóak. Mindegyik ilyen intézményre jellemző, hogy 
túlnyomórészt hátrányos, halmozottan hátrányos helyzetű gyerekeket tanítanak. 
Sújtja őket az összes, fentebb is érintett probléma, ugyanakkor változtatni akarnak 
a sorsukon, van bennük innovációs szándék és erő. Sok képzésen, továbbképzésen 
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vannak túl a tantestület tanárai (hiszen őket érintették az IPR, HEFOP, TÁMOP 
keretén belül lezajlott, hh-fókuszú képzések), amelyek jártak is elsősorban módszer-
tani jellegű tudásfrissítéssel, ugyanakkor az iskola egészéről elmondható, hogy nin-
csenek valódi válaszok a kihívásra, a megszerzett tudások a szakmai támogatás hi-
ányában kikopnak, jellemző a permanens kudarcélmény, frusztráció. A pedagógusok 
közt munkavégzésükre és általános szakmai viszonyulásukra vonatkozóan vi-
szonylag ritkán találkozunk sikerkereső attitűddel, inkább a kudarckerülő maga-
tartás dominál, sokszor szakmai és emberi önbecsülésük maradék foszlányaiért 
küzdenek a pedagógusok. Ennek a küzdelemnek alapvetően három fázisát láttunk 
az Útkereső programban felbukkanó iskolák között:

• „Akik már feladták”: a tanárok mély apátiába süllyedve várják, hogy valami 
megváltoztassa a helyzetet. Talán csodát remélnek. Eszköztelennek és inkom-
petensnek érzik magukat. Sodródnak a helyzettel. Egyszerűen csak szeretnék 
túlélni a napokat, ezért az sem gond, ha esetleg nem jön be a gyerek. A tanuló-
kat taníthatatlannak, önmagukat áldozatnak látják. A  tantestületen belüli 
kommunikáció gyér, vagy kizárólag a magánszférára vonatkozik. Szünetben 
álláshirdetéseket olvasgatnak, nagy a fluktuáció. El-eljárogatnak továbbképzé-
sekre, de inkább csak kötelezettségből vagy egyéni ambíció miatt, az itt tanul-
tak nem vagy elenyésző módon szervülnek a mindennapi gyakorlatba. Ők a 
HISZEM segítségét sem kérik. Már nem hisznek abban, hogy a helyzet vala-
hogy megváltozhat. Kiégtek.

• „Akik jól elvannak”: tantestületek, amelyek megszokták, hogy ebben a közeg-
ben, ilyen hatásfokkal tudnak dolgozni. Nagyjából hasonló a gyerekekkel kap-
csolatos attitűdjük, mint az előző csoportnak. Helyzetüket adottságként élik 
meg, túl sokat nem várnak a munkájuktól. Továbbképzésekre csak szükség 
esetén járnak, néha kipróbálnak valamit, de nincsenek valódi irányok, elru-
gaszkodások. Inkább a csapatépítő jellegű képzéseket választják. A tanárok én-
képe kicsit jobb, jól érzik magukat együtt, egymással jól és intenzíven kommu-
nikálnak, de nem szakmai ügyekben. A közös baj hívja őket közösségbe, nem 
a közös célok. Néha még próbálkoznak is valami iskolát érintő dologgal, de 
inkább kirándulást szerveznek, vagy iskolanapot. Egymás óráira nem mennek 
be, a tanórai tanulás-tanítási folyamatot nem bolygatják. A HISZEM segítségét 
elfogadják, óvatos távolságtartással kezelik az innovációs szándékot, nem értik 
igazán, miért van erre szükség.

• „Akik még küzdenek, és néha elkapják a fonalat”: alapvető különbség az előző 
két típussal szemben, hogy a tanárok azt gondolják, van dolguk a tanítással, 
van feladatuk a gyeremekmegőrző funkción túl is az osztályteremben. Hiszik, 
hogy tanítaniuk kell, erejükhez képest megtesznek mindent, őriznék még a 
tartásukat is, de azért az erejük sokszor elfogy. Vannak projektek, amikor újra 
lelkesek, járnak továbbképzésre, tanulnak is. Fel-felbukkannak az iskolában 
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kisebb-nagyobb innovációszerű kezdeményezések, melyek egy ideig mozgásba 
hozzák őket, de aztán az általános teher alatt ezek szép lassan elhalnak. Van is 
olyan tudásuk, ami kis támogatással beforgatható, érvényes. Lehet velük peda-
gógiáról, iskoláról, gyerekről beszélni. Szeretnének egymással együttműködni, 
valójában ennek eszközeit is látják, de úgy érzik, nincs idejük. Erősen kapasz-
kodnak a még bennük élő pedagógusideálba. Van még némi szakmai muníci-
ójuk, valójában még emlékeznek arra, milyen sikereket elérni, néha még most 
is megérinti őket a szele.

Általában jellemző ezekre a fokozottabb terhelés alatt dolgozó tantestületekre, 
hogy világos problémahalmazzal jelentkeznek. A külső környezet nem túl kedvező, 
az iskolának nincs különösebb stratégiája a megoldásra, a tanárok elégedettségének 
növeléséért keveset tesznek, nagyon hamar kategóriákba rendezik a világot: a külvi-
lág, ami elutasító, rideg és inkompetens, és mi, akik ebben a rendkívül rossz környe-
zetben is tartjuk magunkat, teljesítményre vagyunk képesek. Ez magától értetődő-
en vezet oda, hogy egy sorsközösségben kovácsolódik össze a tantestület: 
mindannyian egy nyomorult helyzet kiszolgáltatott részesei. Ha azonban a baj ko-
vácsolja össze a csapatot, nincs, ami húzóerőként jelenjen meg, hiányzik az erő, 
hogy kezükbe vegyék saját sorsukat, jövőjük irányítását. Jövőképre lenne szüksé-
gük, mely a tantestület tagjai által a változáshoz szükségesnek tartozó tényezőket 
magában foglalja.

A műhelymunka, az intézményfejlesztés kiindulópontjai

A műhelyben tehát olyan iskolákkal dolgozunk, amelyek túlnyomórészt hátrányos 
helyzetű tanulókat oktatnak, és abban kérnek segítséget, hogy javítani tudjanak ha-
tékonyságukon, sikeresebbek legyenek a mindennapokban. Ezeknél az iskoláknál a 
pedagógiai kultúraváltást célozzuk meg (Knausz, 2014). Sorra vesszük azokat a bel-
ső feltételeket és külső tényezőket, melyek elengedhetetlenül szükségesek a kultúra-
váltás beindításához, mely kulcsa annak, hogy sikeresen boldoguljanak a nagyobb 
kihívást jelentő tanulói közegben is. Azt kívánjuk bizonyítani, hogy az eredményes-
ség eléréséhez a tanárok egyéni szakmai, pedagógiai kompetenciáján túl az iskolák 
„szervezeti képességeire” is szükség van. E szervezeti képességek szükségesek ah-
hoz, hogy az intézmény reflektálni tudjon saját munkájának minőségére és eredmé-
nyességére, ami legfontosabb feltétele lesz a fejlesztésnek. Azt kívánjuk igazolni, 
hogy kultúraváltás olyan intézményekben indul be, ahol a szervezeti célokat sikerül 
összehangolni az önálló tanulással, a külső adottságokat és elvárásokat be tudják 
építeni az intézmény mindennapi működésébe, az eredményességi kritériumokba, 
valamint létrejön egy közös, testületi szintű kollektív tudás. Az iskola sajátos konst-
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rukció. Szervezetének minőségét a formális szabályzókon és szervezeti kapcsolato-
kon túl jelentősen formálják a mindennapi gyakorlatból leszűrődő stratégiák, fel-
használt pedagógiai eljárások és a személyközi kapcsolatokból épülő szervezeti 
kultúra. Bizonyos aspektusból több mint szervezet. Hargreaves és Fullan (2012), az 
iskolafejlesztés nemzetközi szakemberei szerint éppen ezért nem szervezetben, ha-
nem munkaközösségben, iskolai kultúrában kell a fejlesztőnek gondolkodnia, a si-
keres fejlesztés pedig akkulturációként, kultúraváltásként értelmezendő és értel-
mezhető (Knausz, 2012). Ebben a kultúraváltásban kiemelkedő szerepe lesz a 
szervezeti szintű tanulásnak, hiszen az az iskola lesz képes a környezet változásaira, 
igényeire reagálni, amelyik képes tanulószervezetté válni (Halász, 2009a). Különö-
sen így van ez olyan közegben működő intézmény esetén, ahol drámai társadalmi 
folyamatok zajlanak le. A  fejlesztés során nem az a központi cél, hogy megoldást 
kínáljunk, hanem az, hogy az itt és most helyzetében a mindenki számára legjobb 
megoldást találjuk meg. 

A fejlesztés legfontosabb alapelvei a megoldásfókusz és a közös tanulás lett.

Közös tanulás

A munkában rejlő tanulás lehetősége minden hosszú távú feladatmegoldásnak fon-
tos motorja. Így van ez a pedagógiában, a tanításban is. Ha egy munkában nem ta-
lálunk örömöt és tanulási lehetőséget, közép- és hosszú távon egészen biztosan 
csökken a teljesítményünk. A csökkenő és érezhető teljesítménycsökkenés még na-
gyobb nyomással jár, ennek következtében újra csökken az esélye annak, hogy örö-
münket leljük benne, és új tanulási helyzeteket fedezzünk fel. 

Korábban a meglévő szaktárgyi tudásra és pedagógiai képességekre lehetett ha-
gyatkozni a tanításban. Ma azok az iskolák, ahol látható eredményeket érnek el, 
akár csak egy részterületen, úgy tekintenek a mindennapi pedagógiai munkára, 
mint egy folyamatra, amelynek segítségével szélesíteni lehet saját pedagógiai képes-
ségeik körét. Egy változó közoktatási környezetben az a tanár, az a tantestület tud 
rugalmasan alkalmazkodni és megfelelő színvonalon teljesíteni, amelyik rugalma-
san veszi az akadályokat, adaptívan viszonyul a változó, sokszor nehezedő környe-
zeti adottságokhoz. Egyéni és intézményi szinten is felértékelődik a túlélésért foly-
tatott küzdelemben a tanulás képessége. Akik talpon akarnak maradni vagy 
sikereket akarnak elérni egyéni és intézményi szinten is tanulási hajlandóságot kell, 
hogy mutassanak. 

A pedagógus egyéni tanulási képessége és hajlandósága akkor fogja az iskolát a 
siker irányába elmozdítani, ha ez a tanuló attitűd összekapcsolódik más tanárok 
hasonló beállítódásával, gyakorlatával. A  tantestület tagjai közötti hosszú távú 
kapcsolat a kulcsa annak, hogyan lehet fenntartani a lelkesedést, a hitet. Ha a tan-
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testületen belüli kommunikáció mintázata sűrű, elismerésre, bizalomra, őszinte-
ségre épül, akkor az minden egyes pedagógus jóllétére és konkrét tanórai teljesít-
ményére kihat.

Megoldásfókusz

Az erősen hh-s környezetben dolgozó iskolák tanárai nap mint nap rengeteg prob-
lémával szembesülnek. Általában világosan látják, és világosan meg is tudják fogal-
mazni, hogy az iskolai munka különféle szintjein mik okozzák a problémákat. Az 
Útkereső program innovációs folyamata során, bár közösen beazonosítottuk ezeket 
a problémaforrásokat, tudatosan törekedtünk arra, hogy a fejlesztés során ne erre 
fókuszáljunk. A figyelmet igyekeztünk nem a problémák felsorakoztatása, hanem a 
megoldások megtalálása felé irányítani. A kívánatos cél érdekében szükséges meg-
oldások felé orientálni őket a problémák elemzése helyett. A

• Miért nem úgy alakult, ahogy akartuk?
• Mi volt az oka a sikertelenségnek?
• Hol van hiba a rendszerben?
• Mit csinálunk rosszul? 

típusú kérdések helyett a 
• Hogyan kellene lennie?
• Mi lenne a legmerészebb jövőkép, gondolat ebben a helyzetben?
• Mire van szükségünk, hogy ezt elérjük?
• Milyen erőket, tartalékokat tudunk vagy kell megmozgatnunk a cél érdekében?

típusú kérdéseket tettük fel. Így toltuk el folyamatosan a problémáról a megoldások 
irányába a gondolkodás fókuszát. Ami önmagában nem egyszerű és automatikus 
folyamat, hisz a legtöbb ember – kiváltképp, ha nehezített körülmények között vég-
zi munkáját – megszokta, hogy először a problémát elemezze, és diagnózis ismere-
tében lásson neki a probléma megoldásának. Határozottan arra próbáltuk irányíta-
ni a közös beszélgetéseket, hogy a célokról és a lehetséges megoldási útvonalakról 
essen szó. 

Ennek az alapelvnek a beemelését és előtérbe helyezését rendkívül indokoltnak 
láttuk: ezekben az iskolákban az innováció elé akadályként gördülő problémák sok-
szor a rendszer szintjéről, a tanárokon kívül álló forrásokból fakadnak. Egy bizo-
nyos részükre még csak hatással sem tudnak lenni a pedagógusok. Ugyanakkor 
kiválóan alkalmasak arra, hogy a beszűkült mozgástérben a külső okokat hibáztat-
va egyfajta önfelmentésnek használják, ami egyben tovább gátolja, korlátozza az 
önálló mozgásteret. Az „Ilyenek a keretek, körülmények, nem tudok mit tenni, sod-
ródom az árral, úgysincs értelme cselekedni” típusú alapbeállítódás hatalmas gátja 
az egyéni cselekvésnek, a nyitottságnak, a tanulási készségnek és ezzel együtt az 
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innovációnak is. A másik ok, ami miatt a megoldásfókusz mellett döntöttünk, hogy 
ezek a pedagógusok pontosan tudják, hogy nem eredményes vagy kevéssé eredmé-
nyes a munka, amit végeznek. Ha hiányokra és hibákra koncentrálva kezdjük el a 
fejlesztést, a pedagógusok sarokba szorítva érezhetik magukat, elkezdődik a hárítás 
és bűnbakkeresés, nem aktivizálódnak a produktivitás irányába mozgató erők. 

A fejlesztés során nem abba az irányba kell elindulnunk, ami nem működik, nem 
a múlt és a jövő közötti szakadék boncolgatásával, elemzésével foglaljuk le erőinket, 
hanem a vágyott jövő érdekében kívánatos lépések és megoldások felé irányítjuk a 
figyelmet. Hogy megtaláljuk, mi vihet a siker felé, múltbéli eredményeiket, sikerei-
ket elemeztettük velük. Abban segítjük a tantestületeket, hogy feltárják rejtett vagy 
elfeledett erőforrásaikat is, amire támaszkodva indíthatnak be innovatív folyamato-
kat.

Gyakorlatközösségek létrehozása

A fenti alapelvek figyelembevételével kerestük azt az ideális munkaformát, melynek 
keretei között az innovatív folyamatok beindulhatnak. Kerestük azokat a hazai és 
nemzetközi kutatásokat, innovációs fejlesztéseket, melyekben korszerű eszközökkel 
közelítették meg az iskolafejlesztést (NOIR, 2011). A hazai és nemzetközi tapasztala-
tok elemzése alapján arra a következtetésre jutottunk, hogy az egyes intézmények 
innovációs folyamatait nem azzal tudjuk elsősorban segíteni, hogy újat tanítunk 
nekik, vagy megkeressük s kijavítjuk a hibáikat, hiszen ezt megteszi a hagyományos 
pedagógus-továbbképzés. Úgy akartuk beindítani az innovációs folyamatokat, 
hogy az innovációs hajlandóság és a tevékenység eredményei a mi későbbi jelenlé-
tünk nélkül, tartósan megmaradjanak a szervezet működésében. Éppen ezért arra 
törekedtünk, hogy az eredményes munkavégzéshez szükséges képességeket és a tu-
dásmegosztás technikáit fejlesztjük azon alkalmakkor, amikor a tantestülettel dol-
gozunk. A  hangsúlyt a szervezeti tanulásra, illetve a szervezeten beüli tanulásra 
helyeztük. Egyetértettünk azzal, hogy „azok az iskolák képesek a tanulás eredmé-
nyes megszervezésére, amelyekben a tanárok olyan szakmai közösséget alkotnak, 
amely intenzív és folyamatosan szakmai kommunikációt tart fenn. Az ilyen isko-
lákra olyan vezetés és olyan szervezeti kultúra vagy szervezeti légkör jellemző, 
amely támogatja azt a fajta szakmai kommunikációt, amely lehetővé teszi a folya-
matos egymástól történő tanulást és a komplex pedagógiai dilemmák kollektív 
megoldását. Az ilyen iskolákban ki tudnak alakulni azok a problémaközösségek 
vagy gyakorlatközösségek, amelyek lehetővé teszik annak a pedagógiai tudásnak a 
megosztását, amelyet nehezen vagy nem lehet teljesen explicitté tenni, és amelynek 
a minősége alapvetően meghatározza azt, hogy egy-egy iskolában a tanulásszerve-
zés milyen technikái alakulhatnak ki” (Halász, 2009b: 26).
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A gyakorlatközösségeknek – melynek fogalmát Wenger vezette be 1991-ben 
(Hildreth–Kimble, 2004) – mint az eredményes tanulásszervezés megvalósítása ér-
dekében szerveződő közösségeknek a legfontosabb sajátosságai a következők:

• Tanuló közösség, mely közösség célja a gyakorlat fejlesztése.
• Gyakorlati problémára fókuszál.
• Jellemző tevékenysége a tapasztalatcsere.
• Sikere azon múlik, hogy tagjai milyen problémát vesznek munkába, és meny- 

nyire tudnak együttműködni.
A gyakorlatközösségekben a kialakuló tényleges tudást az egyén személyes ta-

pasztalata és a közösség korábban megszerzett tudásának összeadódása eredménye-
zi. Ez azonban nem egyszerű összeadódás, hanem többlettudás jön létre (szinergia) 
(Wenger et al., 2002).

A gyakorlatközösségek legfontosabb célja ez a közös tanulás. Működésük közben a 
mindennapi pedagógiai gyakorlatot elemzik, tárják fel. Feltérképezik a hiányokat és 
azokat az erősségeket, melyekre a fejlesztés közben építeni tudunk. Egyfajta szerveze-
ti keretet ad a gyakorlatközösség a közös tanuláshoz. A bizalomteli légkör kialakítá-
sával növelhető a bevont tanárok elkötelezettsége. A résztvevők a kis közösségen belül 
egyformán mutathatják meg magukat. A tényleges tevékenység a gyakorlatközösség-
ben közös tanulást és reflexiók megfogalmazását jelenti. Cél, hogy a gyakorlatközös-
ségek a fejlődést magukénak érezzék, a tanulási folyamatukat képesek legyenek irá-
nyítani.

A gyakorlatközösségek működésének feltételrendszere

Ahhoz, hogy a gyakorlatközösségek mint innovatív közösségek az iskolai innováció 
kiindulópontjai lehessenek, szükség van bizonyos feltételek teljesülésére. A gyakor-
latközösségek legalapvetőbb feltételei a résztvevők szakmai hozzáértése, a közösség 
egyfajta fejlettsége, közös érintkezési pontok a gyakorlatban. Ezeket az alapfeltétele-
ket erősíti még a tagok elkötelezettsége és az intézményi környezet felhatalmazása. 
Ezeken az alapfeltételeken túl további szükséges elemek:

• A szervezet támogató vezetése abban, hogy a gyakorlatközösségek felállhassa-
nak. A későbbi résztvevők megismertetése a gyakorlatközösség sajátosságaival, 
a szervezet azon kompetenciáinak erősítése, melyek a gyakorlatközösség mű-
ködéséhez szükségesek.

• A vezetés támogatása. Az intézmény vezetésének támogatása valamilyen for-
mában, pl. coaching alkalmazása. Együttműködő, a gyakorlatközösségek mű-
ködését segítő vezetés kialakítása a cél. Ez elengedhetetlenül szükséges ahhoz, 
hogy a gyakorlatközösségek által kitermelődött új tudás beépülhessen az iskola 
mindennapi praxisába. 
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• Ösztönzők az elinduláshoz. Motiváció nélkül nem működik.
• Facilitátor jelenléte. A  gyakorlatközösségek önszervező közösségek, mégis 

gondozni kell őket. A facilitátor egyfajta külső szemként jó kontroll, segíti a 
folyamatokat, összekapcsolja a szálakat, elakadások esetén új dimenziókat 
nyithat meg, illetve kívülről hozhat be szakértői tudást. Legfontosabb feladata, 
hogy az úton tartsa a tanuló közösséget (UTAS, 2011).

• Dinamikus közösségépítés – bizalom, összetartozás, közös célok és értékek ki-
emelése és erősítése. A gyakorlatközösségeket megalapozó és a folymataot kí-
sérő szervezetfejlesztés.

• Megoldásfókusz: Steve de Shazert idézi Daniel Meier Teamcoaching című mun-
kájában: „ha problémáról beszélünk, problémát kreálunk, ha megoldásról, 
megoldásokat” (Meier, 2013: 35).

• Elengedhetetlen feltétel bizonyos tevékenységek, működési technikák begya-
korlása. A kiscsoportban való működés, az információk egyenletes és folyama-
tos megosztásának technikái ugyanúgy elengedhetetlenek a gyakorlatközösség 
működéséhez, mint a horizontális technikák alkalmazása (pl. akciókutatás, 
world-cafe, közös hospitálások, tanórakutatás) (Szabó et al., 2011).

• A létrejött új tudás becsatornázása a szervezet működésébe. Ezzel az elemmel 
nyer értelmet a gyakorlatközösségek működése, ezáltal válik az innováció ki-
indulópontjává, egyfajta motorjává.

Az innovatív iskolakísérlet gyakorlati megvalósulása

Európai uniós pályázati forrás bevonásával a HISZEM látókörébe került iskolák kö-
zül kettőt választottunk ki, amelyben beindítottuk az Útkereső programot 2014 
őszén. Az egyik intézmény egy kistelepülési körzeti iskola (F Iskola), a másik egy 
nagyvárosi, szakképzéssel foglalkozó intézmény (V iskola). Mindkét intézményre 
jellemző, hogy magas a hátrányos helyzetű tanulók aránya, eléri a 40%-ot. 

Az iskolafejlesztési folyamatot szakaszokra bontottuk: 
1. Tájékozódás
2. Alapozás
3. Begyakorlás és Vezetői coaching
4. Működés.

A tájékozódási fázisban mindkét intézményben kitöltettünk egy, a szervezeti klí-
ma vizsgálatára irányuló kérdőívet, valamint interjúkat készítettünk az intézmé-
nyek vezetőivel, döntéshozóival. A két intézmény képzési profilját és jellegét tekint-
ve is jelentősen eltér egymástól:
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• F Iskola: egy megyeközponttól 50 km távolságra található intézmény, jelentős 
intézménye a településnek. Próbálják folyamatosan megújítani a pedagógiai 
gyakorlatukat, aktívan pályáznak. A vezetők és pedagógusok kifáradásról, ki-
égésről beszélnek, ugyanakkor fontosnak látják saját feladatukat, áldozatot is 
készek hozni a munkájuk javítása érdekében. A tantestület átlagéletkora magas. 
Begyakorolt, egységes mechanizmusok mozgatják a tantestületet. Képesek ösz- 
szehangoltan mozdulni közös célok felé. A  határozott vezetést elfogadják, az 
irányítást igénylik.

• V Iskola: megyeszékhelyen található magániskola szakképzési profillal. A tan-
testület egy kis létszámú főállású közösségből és sok óraadóból áll. Átlagélet-
koruk alacsony, szeretnek együtt lenni, de inkább baráti társaságként, mint 
szakmai közösségként. A gyerekek bevonását szolgáló, iskolán kívüli közösségi 
programok szervezésében kreatívak. Nincsenek hozzászokva azonban a közös 
szakmai munkához, a pedagógiai szakmai tudásmegosztás fórumai nem ala-
kultak ki az iskolában. Baráti, demokratikus attitűdű vezetés és kollegiális kap-
csolatok jellemzik őket.

Az alapozó szakaszban hat alkalommal egy-egy délutánt töltöttünk mindkét in-
tézményben. A  közös munka a gyakorlatközösségek működésének előkészítését 
szolgálta, jellemzően szervezetfejlesztő és csoportkohézió erősítő technikákat alkal-
mazva, pedagógiai tartalmakkal. Ennek a fázisnak az volt acélja, hogy 

• bevonjuk és megteremtsük az egyetemmel és egymással a közös munka alap-
jait,

• kialakuljon a közös munka rutinja és igénye, elkezdtük a csoportos munka-
módra való szocializációt,

• a tanárok megtapasztalják a belső kommunikációban rejlő lehetőségeket és 
erőket,

• feltárjuk az adott iskola erőforrásait és igényeit, lehetséges fejlesztési irányokat,
• javítsuk az egyes pedagógusok praxisukra vonatkozó reflexiós készségét, ké-

pességét, 
• javítsuk az iskola mint szervezet tanulási képességeit.

Azt gondoljuk, hogy a szervezetfejlesztés ebben a szakaszban és a későbbiekben 
sem cél, hanem eszköz. A szervezet fejlesztése, maguknak a gyakorlatközösségek-
nek a működése a tanulás eredményességének javulását, a speciális, adott intéz-
ményre jellemző pedagógiai problémák megoldását szolgálják, mert ez a legfonto-
sabb célja a közös munkának. Amit ebben a szakaszban láttunk az intézmények 
működéséről: 

• Mindkét iskolára jellemző, hogy viszonylag alacsony a saját munkájukra vo-
natkozó elemző, értelmező készség szintje és gyakorlata. Úgy írják le magukat, 
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mint a falusi javasasszony, aki holisztikusan, a tünetekből és saját tapasztalatá-
ból próbál valami általános diagnózist felállítani, nem ismeri a modern orvos-
tudomány diagnosztikus eljárásait. Önállóan nem bontják részeire, nem elem-
zik az iskolában zajló folyamatokat, nem automatikusan járnak utána az 
okoknak. Jellemző az igényeik megfogalmazásakor az alábbi fordulat: „valami 
kis módszertan kellene”.

• Mindkét intézmény pedagógusaiban rejlik tartalék, kreativitás, megjelentek jó 
ötletek, amelyekről már az alapozó szakaszban úgy gondolkodtak, hogy közö-
sen kell kivitelezniük (a képzés során merült fel F Iskolában, hogy az ötödike-
sek „tyúkanyó-vesztett” állapotát hogyan kompenzálják: keresnek egy fél órát 
a héten, amikor az őket tanító tanárokkal közösen ott van az osztály – beszél-
getnek, együtt vannak – ezt elkezdték összehangolni, megvalósítani).

• Tudnak és akarnak egymással dolgozni, fontos nekik a közös, iskola érdekében 
végzett munka.

• F iskolában egy idősödő, tipikus zárt, falusias környezetből érkező tanári kar-
ral van dolgunk. Nehezebben nyíltak meg, sokszor bújnak szerepeik, a szere-
peiknek tulajdonított panelek mögé. A  V Iskola sokkal fiatalabb tantestület, 
érzékelhetően kevesebb didaktikai tudással és tapasztalattal, szeretnek együtt 
lenni, oldottabb a légkör, de ők sem szeretnek a dolgok mélyére nézni, mert 
vagy nem is megy, vagy félnek tőle, hogy valódi válaszokat adjanak a felmerülő 
kérdésekre.

A szakasz azzal zárul, hogy megneveztünk olyan területeket, ahol olyan fejlesz-
tési igényt vagy lehetőséget látnak, mely közelebb viszi őket céljaikhoz, és ez a fej-
lesztési irány tárgya lehet majd az egyes gyakorlatközösségek munkájának. Alapve-
tően tudjuk, milyen gondokkal küzdenek ezek az intézmények, és bár jellemzően 
nem elemző attitűddel, viszonylag felületesen, de ők is megfogalmazták az első sza-
kaszban az igényeiket. Az első, alapozó szakaszban a tantestület a vezetőkkel közö-
sen vett részt a munkában. A szakasz lezárulta után kettéválik a vezetők és a tantes-
tület munkája: a vezetők számára coachingot vagy szervezetfejlesztő tanácsadást 
ajánlunk fel. További szerepük, hogy segítsék a gyakorlatközösségekben megszülető 
eredmények kanalizálását, beillesztését a szervezeti kultúrába. 

A begyakorlás szakaszában az intézményvezetők különválnak a tanároktól. 
A vezetők a vezetői coachingon vesznek részt. A tantestületen belül az előző sza-
kaszban kikristályosodott témák mentén kialakulnak a gyakorlatközösségek, négy-
fős kiscsoportokra válva dolgoznak egy-egy területen a tanárok, munkájukat facili-
tátor, igény és szükség esetén szakértő segíti. A gyakorlatközösség feladata, hogy 
feltárja a szervezet birtokában már meglévő tudásokat, illetve képes legyen adaptál-
ni kívülről eljárásokat, melyeket a saját körülményeihez, szükségleteihez tud igazí-
tani. A gyakorlatközösség működésének célja, hogy egy konkrét kérdést fókuszba 

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   112 2016.12.13.   16:58:17



113

Ádám Anetta: A pedagógiai kultúraváltás segítése – innovatív iskolai gyakorlatközösségek kialakítása

helyezve, egyfajta tudásmegosztó platformként működve megvizsgálja, munkába 
vegye, megtervezze, hogyan lehet a témához kapcsolódóan az intézmény keretein 
belül az innovációs folyamatot véghezvinni. Egyfajta indukálója és szakértő motor-
ja lesz a folyamatnak. A gyakorlatközösségek munkájának feltétele a rendszeresség 
és a külső támogatás (facilitálás). Hospitálással, kutatóórával a csoportok akkor él-
nek, ha azt a feltárási vagy fejlesztési folyamat szükségessé teszi. Azok megszervezé-
se az adott gyakorlatközösség feladata. 

A gyakorlatközösségek feladata:
• rendszeres műhelymunka megszervezése
• a saját feladat értelmezése, fókuszok megfogalmazása
• megfigyelés, feltárás, diagnózis elkészítése – a már élő folyamatok számbavéte-

le és értékelése
• tanórai szintet érintő stratégia, fejlesztési folyamat kidolgozása
• stratégia kipróbálása, tesztelése, értékelése, visszacsatolás, véglegesítés
• javaslat és stratégia intézményi szintű bevezetésre 
• bevezetés intézményi szinten.

A gyakorlatközösség tagjainak feladata: 
• részvétel a műhelymunkában
• aktív feladatvállalás a műhelyek között
• hospitálási lehetőség biztosítása két órában
• tanórai kipróbálás
• szükség esetén a gyakorlatközösségen belüli hospitálás
• részvétel a stratégia elkészítésében.

A begyakorlás szakaszában tulajdonképpen megvalósul a program központi 
elme, a gyakorlatközösségek működésbe lépnek, hiszen „az iskolában semmi sincs 
nagyobb hatással a diákok készségfejlesztésére, önbizalmára és iskolai magatartásá-
ra, mint a tanárok személyes és szakmai fejlődése” – idézi Barth mondatát az inno-
vációs technikákat feldolgozó munka (MacGilchrist–Myers–Reed, 2004). A közös-
ség az eredményes tanulásszervezés megvalósítása érdekében szerveződik. Hisszük, 
hogy a tanárok közös erőfeszítése, valódi motivációja megmutatkozik a diákok 
eredményességén, a tanóra sikerén. Ebben a fázisban a munka sikere jelentősen mú-
lik azon, hogy tagjai milyen problémát vesznek munkába, és mennyire tudnak 
együttműködni, a tudás megosztása képes-e új tudást létrehozni. Az egész program 
egyik fontos célja is itt valósul meg: a szakmai önfejlesztésben való részvétel hat a 
pedagógus elkötelezettségére, innovációs kedvére (tanórai próbálkozásokra), refle-
xiós és együttműködési képességeire. Ezenkívül csapatmunka, vizsgálódások révén 
a folyamatos tanulásra való szocializáció zajlik. A  pedagógusok megtapasztalják, 
hogy az eredményes tanítás nem fixen rendelkezésünkre álló készséghalmaz, biztos 
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eszköztár, hanem folyamatosan igazodik az adott tanulócsoport, helyzet sajátossá-
gaihoz. A munka során a lényeg nem az, hogy megoldást találjunk, hanem az, hogy 
megtaláljuk azt a megoldást, ami számukra az adott helyzetben a legmegfelelőbb. 
Testre szabott megoldások akkor keletkeznek, ha ezeket az összes érintett együtt 
találja meg. A folyamat során belső „szakértők” születnek, ami valódi elismerése a 
munkának. Hatékony ösztönző ebben a fázisban, ha a tanárokat bevonjuk a problé-
mamegoldásba és a megoldás keresésébe, amivel maguk tehetik sikeresebbé a mun-
kájukat, így segítve a tulajdonosi szemlélet beágyazódását. 

Ebben a szakaszban a kiscsoportok változatos eszköztárral dolgoznak. Különféle 
munkaformákban tevékenykedhetnek:

• akciókutatás (egy adott téma feltárása), esettanulmányok készítése
• „jó gyakorlat” megkeresése, meghívása, felkeresése
• bemutatóórák – „tanórakutatás”
• „belső” képességfejlesztés, tanácsadás
• megfigyelés
• kutatás
• kísérlet.

A gyakorlatközösségek munkáját az egyetemi oktatók facilitátorként segítették. 
A facilitátorok tapasztalatai alapján a gyakorlatközösségeknek az alábbi területeken 
kellett segítséget nyújtani: 

• belső irányítás tanulása
• koncentráció
• sebezhetőség elfogadása (tanulunk, próba-szerencse ezzel jár)
• a kockáztatás és az ismeretlen terep értéke
• a közösség védőháló-szerepének erősítése
• párbeszéd, szakmai viták ösztönzése, elmélyítése
• a kollegiális támogatás hangsúlyozása a „felső ellenőrzés” helyett
• külső forrás, szakértő bevonása
• a résztvevők saját szakterületének beemelése.

A gyakorlatközösségek munkája addig tart, míg az adott probléma foglalkoztat-
ja, dolgoztatja a résztvevőket, míg a fókuszba helyezett problémával kapcsolatban 
megoldási stratégiákon dolgoznak. Majd munkájuk eredményét a vezetés támoga-
tása mellett megpróbálják becsatornázni az iskola pedagógiai folyamataiba.
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Összegzés

Dolgozatunkban arra vállalkoztunk, hogy bemutassuk egy innovatív és izgalmas 
pedagógiai-fejlesztési kísérlet koncepcionális alapjait és technikai fázisait, ahol két 
eltérő szervezeti kultúra fog össze, hogy innovációs tevékenységet végezzen annak 
érdekében, hogy az egyes intézmények, iskolák hatékonyabban válaszoljanak a kul-
turális, gazdasági hátrányokból érkező gyerekek igényeire, az ő tanításukból fakadó 
kihívásokra.

Érveltünk és érvelünk a hálózati tanulási technikák alkalmazása és a szervezeti 
szintű tanulás szükségessége mellett, melyek nyitottá, innovatívabbá tehetik az 
adott iskola intézményét. 

Végül fontosnak tartjuk leszögezni, hogy valamennyi szervezetfejlesztési törek-
vés, módszertani megújulás csak akkor ér el eredményeket, ha a tantermi, osztály-
termi munkában, az iskola hétköznapjaiban megjelenik a hatása, ha becsatornázód-
nak az új eredmények a pedagógiai mindennapokba. A gyerekekkel való munkában 
elért, kézzelfogható siker a legerősebb ösztönzője minden pedagógusnak és minden 
pedagógiai közösségnek.

Izgalmas és további elemzésre alkalmas kérdéseket vetett fel ez a kísérlet azzal 
kapcsolatban, hogy milyen hatással lehet az egyetemi műhely jelenléte egy iskola 
működésére, valamint hogy a közös tapasztalatok különféle elemei hogyan csator-
názhatóak be a pedagógusképzés tartalmi megvalósításába annak érdekében, hogy 
olyan tudásokhoz, tapasztalatokhoz juttassuk tanárjelöltjeinket, melyek birtokában 
nagyobb sikerrel tudnak majd működni egy heterogén iskolai közegben is.
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Iskolai innovációk
Az innovációk jelentős mértékben meghatározzák a jövő hatékony oktatási rendsze-
rét, illetve olyan célkitűzések megvalósulását, mint az oktatás általános színvonalá-
nak emelése, a szakképzett munkaerő biztosítása, az egymással kapcsolatot tartó, 
együttműködni képes emberek nevelése. Egy-egy innovációs program akkor sike-
res egy iskolában, ha hatására megváltozik a tanulóknak és a tanároknak egy bizo-
nyos témával kapcsolatos véleménye, hozzáállása, illetve a változtatás, fejlesztés kö-
vetkeztében konkrét eredményeket érnek el az adott területen. 

Nem elegendő korszerű eszközökkel, segédanyagokkal ellátni egy iskolát ahhoz, 
hogy innovatív legyen. Az eszközöket, anyagokat használni is kell, s ez megváltoz-
tatja a tanulás szervezését és a tanulás tartalmát, hat a pedagógiai gondolkodásra és 
az iskolaszervezetre. A változások megvalósítása és fenntartása vezetői támogatást 
is igényel.

A tanulmányban az innovatív tanuló szervezetek jellemzőinek összegyűjtését 
követően az „ökoiskolaságra” helyezem a hangsúlyt, mint egyfajta sikeres pedagógi-
ai innovációra. A téma, amiben változást remélünk az ökoiskolai innováció(k) so-
rán, a fenntarthatósággal kapcsolatos tudatosság.

Milyen is egy innovatív tanuló szervezet?
Az iskolai innováció jellemzői (Dobos, 2002):
• változtatás iránti igény (felismerés, reagálás, kihívások, belső motiváció);
• releváns problémára ad választ;
• a változás, változtatás célja: a fejlesztés;
• szerencsés esetben az innováció minden irányból támogatást kap, vagyis ha 

alulról indul (pl. pedagógustól, szülőtől, gyerektől, karbantartótól), támogatja 
az iskolavezetés és a fenntartó is;

• szakmai intézmények, szervezetek is kezdeményezhetik;
• a változtatás irányulhat bizonyos célcsoportra, konkrét módszertani témára, 

iskolakultúrára;
• egy korábbi állapot határozott irányú megváltoztatása a cél;
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• hálózatos működés: az innovációt támogató, kipróbáló, terjesztő, fejlesztő 
egyének, intézmények között;

• partnerség, interaktív tevékenység, együttműködést feltételez;
• értékelés: folyamatos visszacsatolások, fejlesztő értékelés, ami továbbfejlődési 

lehetőséget biztosít;
• interdiszciplináris jellegű;
• rendszerszemléletű (összefüggések láttatása).

Az iskolai élet sokféleségéből adódóan a pedagógiai innováció több területen tör-
ténhet (Százdi, 1999): 

1. az iskola egészében, az egész tanuló szervezetben
2. az iskola valamelyik közösségében mint szervezeti egységben (pl. szakmai 

munkaközösségekben, ahol tankönyveket írnak, továbbképzéseket vezetnek, 
felsőoktatási intézmények hallgatóit fogadják, tanórakutatást követően változ-
tatnak egy-egy módszeren)

 A pedagógiai műhelyek, innovatív csoportok jelentik a szakmai fejlesztés ha-
tékony terepét, ahonnan sokszor az egész iskolára érvényes innováció kiindul-
hat. Egymásra figyelő, egymást támogató kollégák vesznek részt a munkában, 
sokszor bevonva szülőket, az iskolai élet más szereplőit is, pl. a diákönkor-
mányzat képviselőit. 

3. pedagógus (egyén) szintjén
 Az innovatív pedagógus a napi tevékenységében felismeri azokat a kínálkozó 

lehetőségeket, amelyek újfajta gyakorlat kialakítására alkalmasak, s azokat 
meg is valósítja a munkájában. A kreatív, önálló ötleteket kipróbáló, megvaló-
sító pedagógus, és/vagy szívesen adaptáló pedagógus egyaránt innovatív. Van, 
aki csoportban, van, aki önállóan szeret alkotni, kipróbálni valamit.

Mi szükséges ahhoz, hogy az innovációk megvalósulhassanak?
• A pedagógusok bátor elkötelezettsége, hite, hogy tudnak változást generálni, 

elérni. Merik megkérdőjelezni a dolgokat, mernek kritikusan gondolkodni s a 
problémákra reagálni.

• Az iskolavezetés támogatása, megerősítése, biztatása. Nemzetközi és hazai ne-
velési-oktatási kitekintéssel, friss módszertani ismeretekkel, saját iskolára vo-
natkozó iránymutatással rendelkező, a pedagógusokat ismerő vezetők.

• Széles támogató rendszer. A helyi döntéshozók, a fenntartó, a szülők, diákok, 
szakmai szervezetek támogatása.

Az innovációnak, az innováción alapuló intézményi működésnek természetes 
közege a demokrácia, amely feltételezi a pedagógusok szabadságát. A szabadon al-
kotó, gondolkodó pedagógus őrzi csak meg az innovációhoz szükséges kreativitá-
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sát. Ugyanez érvényes a diákokra és a szülőkre is. Az iskola légköre mindenkor 
meghatározója, hogy a szülők, diákok mennyire formálhatják az iskolában folyó 
munkát. Akkor beszélhetünk demokratikus működésről, ha lehetőség van a szülők, 
diákok gondolatainak, javaslatainak meghallgatására, megvitatására, megvalósítá-
sára. Ettől mindenki kicsit jobban magáénak érzi az iskolát, valódi tanulási színtér-
nek tekinti.

Az ökoiskolai innováció szükségszerűsége

A környezeti nevelők már több évtizede érzékenyen reagálnak a világ helyzetére, s 
hatékonyságuk eléréséhez korán felismerték, hogy szükséges módszertanilag meg-
újulniuk, együttműködniük a helyi környezet szereplőivel, sokszor kilépve az iskola 
kapuján. Szemléletüket nemzetközi események, módszertani anyagok kipróbálása, 
más környezeti nevelőkkel való találkozások formálták. 

A környezeti nevelés élethosszig tartó folyamat. Egy-egy környezeti nevelő egy-
magában nem ér el változást. Motorja lehet a felismerésnek, a változás, változtatás 
folyamatának, de egyedül erőtlen, nincs „világmegváltó” hatása. Sok-sok környeze-
ti nevelő együtt (nem csak pedagógusok!) válhat „kritikus tömeggé”, s érhet el ered-
ményt. Ezt felismerve, s érzékelve a globális és helyi környezeti problémák felerősö-
dését, a környezeti nevelés élenjárói összefogtak, s többféle szervezeti szinten 
próbáltak tenni. Így jött létre több környezeti neveléssel foglalkozó civilszervezet a 
világon, egyre nagyobb hangsúlyt kapott az intézményes nevelési-oktatási folyama-
tokban is a környezeti nevelés, s döntéshozói szinten is bevezettek néhány törvényi 
szabályozást.

A gazdasági növekedés érdekében egyre jobban kizsákmányoljuk bolygónk ter-
mészeti erőforráskészletét. Az országok ökológiai lábnyoma aránytalan, a felhasz-
nált javak elosztása egyenlőtlen. 

Legfontosabb teendőnk ma már a rugalmas alkalmazkodás megtanulása, vagyis 
a reziliencia képességének növelése. Annak a képességnek a fejlesztése, amely segít 
abban, miként és milyen gyorsan tudunk regenerálódni, boldogulni valami zavart 
okozó környezeti változás, nehézség után. A reziliencia tehát a túlélés, a hosszú távú 
fennmaradás kulcsa.

2015 szeptemberében az ENSZ tagországai elfogadták a Fenntarthatósági Fejlő-
dés Céljait (17 témakörhöz illesztve), mely célok eléréséhez elengedhetetlenül szük-
séges az iskolák környezettudatos, globálisan gondolkodó szervezeti kultúrája, ta-
nulási egységeinek, módszereinek megváltoztatása. 

Korunk aktuális problémájára reagál az ökoiskolaság, arra a felismerésre, hogy 
egyetlen élő bolygónkat „túlhasználjuk”, s környezeti, gazdasági, társadalmi szem-
pontból nem fenntartható az az életmód, amit folytatunk. A jövő generációját úgy 
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kell felnevelnünk, hogy szemléletmódja, tudatosan hozott döntései gátat szabjanak 
a mértéktelenségnek.

Az ökoiskolák az innovatív környezeti nevelők (az iskolai környezeti nevelés út-
törői) munkájának köszönhetik létrejöttüket.

Ökoiskola Hálózat

Az Ökoiskola Hálózat (Varga, 2009) a nemzetközi pedagógiai színtéren 1986-ban 
indult útjára az OECD projektjeként létrehozott Iskolai Környezeti Nevelési Kezde-
ményezések (Environmental and School Initiatives, ENSI)1 egyik programjaként. 
Az Ökoiskola Hálózat az ENSI minden tagországában azonos elvek, módszerek 
alapján épül fel. A hálózat az ENSI elnevezésű nemzetközi környezeti nevelési háló-
zat ökoiskola programjának magyarországi megvalósulásaként működik 2000 
márciusa óta az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) koordinálásával, az Embe-
ri Erőforrások Minisztériuma és a Földművelésügyi Minisztérium támogatásával.

Az Ökoiskola Hálózat létrehozását több szükséglet is motiválta. Egyrészt a nem-
zetközi pedagógiai innovációs folyamatokban egyre nagyobb szerepet kaptak az 
iskoláknak a fenntarthatóság témakörével, környezeti neveléssel foglalkozó kezde-
ményezései, s ezek bemutatása, terjesztése a hálózaton belül vált lehetségessé, más-
részt a hálózat fórumot biztosít a magyarországi iskolaszintű környezeti nevelési 
programok megosztásához.

1. kép: Ökoiskola-logó

1 www.ensi.org (letöltés ideje: 2016. november 5.)

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   120 2016.12.13.   16:58:18



121

Saly Erika: Ökoiskola mint pedagógiai innováció

A magyarországi Ökoiskola Hálózat létrehozásának korábbi hazai feltételei megala-
pozták és előkészítették az iskolai környezeti nevelés terén szükséges minőségi elő-
relépés feltételeit:

• Számos iskolai környezeti nevelési innováció állt már rendelkezésre (publikált 
programok, kiadványok, továbbképzések, hozzáférhető helyi tantervek, szak-
mai szervezetek aktivitásai).

• Elkötelezettek és felkészültek a környezetpedagógusok, akik tantárgyaik kere-
tében és a tanórán kívüli környezeti nevelés terén innovatívak, hatékony taní-
tási módszerekkel és kompetenciákkal rendelkeznek.

• A környezeti nevelés terén tevékenykedő pedagógusok korábban elszigetelt in-
novációkat képviseltek, munkájuk az adott iskola pedagógiai programjában, 
arculatában és értékrendjében nem vált meghatározóvá. Az ökoiskolák létre-
hozásával szükségessé és lehetségessé vált, hogy az iskolavezetés és az iskola-
fenntartó megállapodjanak, és biztosítsák azt, hogy az iskola rendszerszerűen, 
pedagógiai és más tevékenységeiben (pl. gazdálkodásban, helyi kapcsolatok-
ban, rendezvényeken stb.) képviselje az ökológiai tudatosságot, a fenntartható-
ság követelményeit.

• Lehetővé vált a környezeti nevelési mintaiskolák tapasztalatainak, tudás- és 
kapcsolati tőkéjének továbbfejlesztése.

• Alkalmazhatóvá váltak azok a magyarországi iskolafejlesztési törekvések, 
amelyek elsősorban az „önfejlesztő iskolák” tapasztalatainak, az alternatív és 
kiemelkedően innovatív iskolák fejlesztési módszereinek adaptálására épültek.

• Az ökoiskolai szinten rendszerbe foglalt és kiterjesztett környezeti nevelés a 
fenntarthatóság pedagógiai gyakorlatát is elősegíti. Ezzel lehetővé válik, hogy 
az iskolák pedagógiai programjának szerves részévé váljon a demokráciára, az 
aktív állampolgárrá nevelés is. A hazai ökoiskolák e törekvéseket követve fej-
lesztették-fejlesztik programjaikat, módszereiket.

A magyarországi Ökoiskola Hálózat létrehozásával az volt a cél, hogy a környe-
zeti nevelés terén innovatív iskolák közül minél többet bevonjon a hálózatba.

Az ökoiskolai lét szempontrendszere (az ökoiskolai kritériumok) irányt mutat az 
iskolafejlesztésnek. A legtöbb iskola igyekszik megfelelni a változó igényeknek. Pl. 
beépíti valamilyen módon az új pedagógiai irányzatokat vagy az új tudományos is-
mereteket nevelési-oktatási munkájába. Minden iskola cseréli, fejleszti elavult esz-
közeit, felújítja épületeit. Az ökoiskolák az iskolafejlesztést úgy végzik, hogy minden 
fejlesztő lépés megtételekor különös figyelmet fordítanak a fenntarthatóság szem-
pontjaira.
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Milyen törvények, jogszabályok, dokumentumok segítik 
a magyar ökoiskolák munkáját? 

A 2012. január 1-től hatályba lépő Alaptörvény XXI. cikke szerint: „Magyarország 
elismeri és érvényesíti mindenki jogát az egészséges környezethez.” A megfogalma-
zottak teljesülését szolgálja a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Stratégia (NFFS) mint 
átfogó keretrendszer. Az NFFS a végrehajtás átfogó feladatai és eszközei közé sorol-
ja a tudásbázis növelését és a tudás megosztását, és ezen belül a legfontosabb cselek-
vési területek egyikeként határozza meg, hogy „Az oktatás tartalmaiban és formái-
ban hangsúlyosabban kell megjeleníteni a fenntarthatósági témákat és értékeket.” 

A környezettudatosság erősítésének szándékát képviseli a 20/2012. (VIII. 31.) 
EMMI rendelet 191/A § (2) bekezdése is, mely nevesíti az e területen támogatandó 
programokat: „Az oktatásért felelős miniszter, a környezetvédelemért felelős mi-
niszter közös programok kiadásával, pályázatok kiírásával segíti a környezeti neve-
lés, oktatás feladatainak végrehajtását és az Erdei Iskola Program, Erdei Óvoda 
Program, Zöld Óvoda Program, Ökoiskola Program megvalósulását.”

Mindemellett a Nemzeti alaptanterv (NAT)2 minden műveltségterület számára 
közös nevelési célként definiálja a fenntarthatóság, környezettudatosság területét. 

Hazánkban zöld civilszervezetek kezdeményezésére, a Magyar Környezeti Neve-
lési Egyesület irányításával 1997–1998-ban létrejött, azóta többször megújított és 
frissített Nemzeti Környezeti Nevelési Stratégia (NKNS, 2010). Ez az alapvetés az 
élet minden területén példákat sorol a fenntarthatóság értékrendjének megvalósítá-
sára.

A helyi fenntarthatóságra neveléshez segítséget adhat a települések, kerületek 
törvényi, rendeleti szabályozása (pl. helyi védettség), környezetvédelmi programja, 
az iskolák kerettanterve, helyi tanterve, pedagógiai programja, az ökoiskolai kritéri-
umrendszer. 

Az iskoláknak a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a 
Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról szóló 110/2012. 
Korm. rendelet előírásait is figyelembe véve kell a kerettanterveket felhasználva sa-
ját helyi tanterveiket kidolgozniuk. A nevelőtestületeknek dönteniük kell az évfo-
lyamonkénti órakeret 10%-ának (szabad órakeret) felhasználási módjáról, valamint 
a tantárgyi órakeret 10%-ának felhasználásáról is.3 A 10%-os szabadon felhasznál-
ható időkeretet az ökoiskolák többsége komplex tanulásszervezésre szánja.

2 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-
sáról.

3 Lásd kerettantervek: http://ofi.hu/node/158183 (letöltés ideje: 2016. április 12.).
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Mitől innovatívak az ökoiskolák?

Az ökoiskolák innovativitása három szinten mutatkozik meg (Posch, 1998):
1. Pedagógiai szinten:

• a komplex, valós élethez közel álló szituációkat előnyben részesítik az előre 
megtervezett, irányított tanulási formákkal szemben;

• az egyes tantárgyak felől a tantárgyközi kérdéskörök felé fordulnak;
• a passzív szabály- és tudáselsajátítás helyett az aktív, a helyi környezetet fel-

használó, a helyi környezetért való cselekvés közben történő tudásszerzésre 
helyezik a hangsúlyt;

• a kizárólag felülről lefelé irányuló (tanártól diákig áramló) kommunikáció he-
lyett „partneri” a kommunikációjuk, vagyis megteremtik a lehetőségét, fóru-
mát annak, hogy a gyerekek iskolával, tanítással kapcsolatos nézetei is hangot 
kaphassanak.

2. A társas kapcsolatok szintjén:
• az ökoiskolák törekednek arra, hogy az iskolában ne magányos tanárok tanít-

sanak magányos gyerekeket, hanem az egész iskolára jellemző legyen a csapat-
munka;

• a társas élet szabályait nem határozzák meg előre, hanem a diákok felelős rész-
vételével, megbeszélések, egyeztetések során alakítják ki azokat;

• az iskola külső kapcsolatai a kölcsönösség elve alapján alakulnak, az iskola 
nem csak befogadója, hanem aktív alakítója, kezdeményezője is az ilyen jellegű 
kapcsolatoknak.

3. Technikai/gazdasági szinten:
• az ökoiskolák takarékosan bánnak az energiaforrásokkal;
• csökkentik a hulladékok mennyiségét (szem előtt tartják a megelőzést);
• az iskola külső-belső környezetét esztétikusan alakítják;
• megteremtik az egészséges iskolai étkezés feltételeit.

Az ökoiskolák olyan intézmények, melyek tudatosan vállalják föl, hogy minden-
napi életük meghatározója a környezeti nevelés, a fenntarthatóság „missziója”. Az 
ökoiskolák iskolafejlesztő, „iskolazöldítő” munkájuk során a jövő környezettudato-
san cselekvő állampolgárait nevelik. Nemcsak a tanítás-tanulás folyamatában érvé-
nyesítik a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elveit, hanem az 
iskolai élet minden területén, vagyis „egész iskolásan” (Európai Unió Tanácsa, 2010). 
Ez azt jelenti, hogy az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése 
vagy a táborok szervezése során.
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Innovációk az ökoiskolákban

1. Pedagógiai szinten
A fenntarthatóságot értéknek tartó iskolában a tanulás is „más”. Azért más, mert 
megváltozik a tanárok és diákok tanuláshoz való viszonyulása, ha mindannyian 
annak tudatában tanítanak-tanulnak, hogy munkájuk eredményességétől – végső 
soron – a Föld jövője függ. 

A diákok kíváncsiak maradnak, hiszen a már meglévő ismereteikre, készségeik-
re, a valóságból hozott élettapasztalataikra építenek. A pedagógusok innovatívak, 
kísérletezők, maguk is felfedezői, alkotói egy-egy új tanulásszervezési technikának, 
módszernek. Élvezik a gyerekekkel való tanulást, örülnek, ha átadhatják tapasztala-
taikat másoknak, s szívesen tanulnak másoktól. A mindennapi „élet” számukra egy 
gazdag, folyamatosan lehetőségeket biztosító, inspiráló közeg is egyben. Rendszer-
ben, komplexen gondolkodnak, egy-egy témakört sokoldalúan közelítenek meg. 
Számukra a „másik” felfedezése, megismerése is öröm, társat látnak benne. Elfoga-
dó attitűdjük az alapja együttműködő, konfliktuskezelő, esélyteremtő viszonyulá-
suknak. Szerepük szerint inkább facilitátorai a tanulási folyamatnak, mintsem a 
tudás egyenes vonalú közvetítői.

A fenntartható iskolában sokszínű a programkínálat, többféle módszerrel köze-
lítik meg az adott témakört, törekednek az élményközpontúságra, a felfedező tanu-
láshoz teret, alkalmat, valós élethelyzetet kínálnak, a tanórán kívül is lehetőséget 
teremtenek a tanulásra, élnek az épített és természeti környezet terepgyakorlatainak 
lehetőségével, valóságra épített, abból kiinduló tanulási helyzeteket teremtenek, s a 
döntéshozatalba bevonják a tanulói közösségeket is.

A fenntarthatóság értékrendje szerint működő iskoláktól nem idegen az a gya-
korlat sem, miszerint a tanulásba különböző szakmájú, életkorú embereket is be-
vonnak, akiktől tanulni lehet. Ilyen „tudásátadás” történhet „gyakorlati” úton, pl. 
témahéten, amikor egy táncolni tudó szülő tanít a gyerekeknek tánclépéseket, egy 
nagyszülő mesél az életéről, illetve tanítja hímezni, kötni a diákokat. De meghívhat-
juk a polgármestert is egy-egy helyi probléma vagy helyi védelembe vétel kapcsán, 
hogy „lakossági fórumot” játsszunk vele „élőben”.

Sajnos még mindig innovációnak számít, amikor a tanórai-tantárgyi kereteket 
felrúgva, megbontva tanulunk a gyerekekkel. Pedig az elmélyedt, ráérős tanulásnak 
leginkább a komplex tanulásszervezési formák kedveznek! A pedagógusok és a ta-
nulók együtt tanulnak, együtt csodálkoznak rá a világra, figyelmük a világ valós 
kincseire, problémáira irányul. A valóságot térképezik föl, arra reagálva tanulnak, 
vagy azért tanulnak (néznek utána dolgoknak), hogy egy-egy valós problémahely-
zetet oldjanak meg. A problémát sokszor maguk a gyerekek „viszik be” a tanterem-
be. Az ügyes pedagógus figyel erre, épít rá, „kihasználja”, mint lehetőséget. Ha a 
gyerekek világban való „merítkezését” megerősítjük, akkor kezdettől fogva aktív 
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résztvevői lesznek a tanulási folyamatnak, s értelmet látnak benne, örömmel tanul-
nak.

A komplex tanulási formák hangsúlyosan jelen vannak az ökoiskolák életében, a 
nevelőtestületek tudatosan betervezik pedagógiai programjaikba, tanterveikbe, a 
tananyag átrendezését is vállalva, a NAT céljait figyelembe véve: pl. erdei iskola, 
projekt, témanap/témahét, felfedező tanulás.

Az erdei iskola integráns része a tanítási-tanulási folyamatnak (a szorgalmi idő-
szaknak). A tanulók megszokott környezetétől eltérő természeti környezetben fo-
lyik a tanulás. 3-4-5 napig (életkortól függően) tartó, szinte folyamatos együttlétet 
jelent gyerek és pedagógus számára, tehát tanulás és szocializáció is egyszerre. 
(Ezért lehetőleg ottalvós formában ajánlatos.) Nem tanórákra tagolt, nem tantárgyi 
jellegű tanulást jelent, hanem komplex. Vagy az adott hely (település, erdő stb.) lehe-
tőleg minél több szempontú (természeti, társadalmi, szociológiai, kulturális, egész-
ségügyi, néprajzi stb.) megismerését célozza meg, vagy egy fogalom (pl. erdő, csil-
lag, évszakok stb.) több oldalról való körüljárását (mint a témanap). Az ott lévő 
pedagógus részéről csak járulékos haszon, ha szakmájából adódóan ért is a feldolgo-
zandó témához, mert a szerepe itt nem szaktárgyi ismeretek átadása, hanem a gye-
rekekkel való együtt tanulás, a tevékenységük facilitálása, koordinálása.

A projekt célja valamely kitűzött produktum megvalósítása. Maga a projekt a 
megvalósítás teljes folyamata az ötlet megszületésétől (vagy a felmerülő szükséglet 
jelentkezésétől) a lezárult folyamat reflektív értékeléséig. A projekt tehát mindig va-
lamilyen produktummal zárul (pl. egy biciklitároló építése, egy tanulmányút meg-
valósítása), s minden ennek van alárendelve. Általában hosszabb időtartamra terve-
zik. A gyerekek a tervezéstől kezdve a projektcsapat tagjai. Megoszlanak a technikai, 
gazdasági, PR-, tartalmi stb. részfeladatok. A projekt résztevékenységeiért a kisebb 
egységek (pl. osztályok, vagy kisebb csoportok) felelősek. A részekből végül – a pro-
jektzáróra – összeáll a nagy egész, a produktum. Pl. kiállítás készítése a vízről. Van, 
aki a Vízművet látogatja meg, fotókat, riportot készít, van, aki a felszíni vizek minő-
ségét vizsgálja meg, van, aki a kútvizet, van, aki verseket gyűjt (esetleg ír) a vízről, 
van, aki a csapadékmennyiséget méri, feljegyzéseket készít, számol, van, aki feltárja 
a csatornaépítés történetét. Más a technikai kivitelezésen dolgozik, vagy a pénzügyi 
hátteret szervezi, vagy a meghívókat készíti stb. Projektnyitóval kezdődik, projekt-
záróval végződik.

A témanap, témahét lényege, hogy az adott tanítási napo(ko)n minden foglalko-
zás valamely választott téma köré épül. Legfontosabb jellemzője a sokszínűség, a 
változatosság, a diverzitás. Alapélménye (mind a tanulók, mind a pedagógusok és 
bevont szülők, illetve más felnőtt résztvevők számára) az, hogy a világ kimeríthetet-
lenül gazdag és sokféle. Rávilágít arra, hogy minden mindennel összefügg. A téma-
nap kínálata közül lehet választani, aznap saját „órarend” szerint tanulhatnak a 
gyerekek. A témanap(ok)nak nem kritériuma a produktum. Lehet ugyanakkor itt is 
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záróesemény, pl. egy kiállítás a nap(ok) folyamán elkészített, összegyűjtött anya-
gokból, megírt versekből, színdarabból stb., de a résztevékenységeket nem a leendő 
kiállítás elkészítésének rendeljük alá, hanem annak a célnak, hogy az adott témát 
minél több oldalról körüljárjuk, s minél jobban fölfedezzük a világ sokszínűségét. 
A  témahét ugyanolyan, mint a témanap, de az egész hét minden foglalkozása az 
adott téma köré épül.

A felfedeztető tanulás (projektmódszer/produktum, problémaalapú tanulás/
stratégia, dizájnalapú tanulás/tárgyalkotás, pl. modellezés, grafika, kutatásalapú ta-
nulás/vizsgálat, kísérlet) alapja a konstruktivista pedagógia. Közös bennük, hogy a 
tanulók cselekvésére, önálló gondolkodására és az önreflexióra helyezik a hang-
súlyt, a tanulási folyamat a valóságban szerzett tapasztalatokra épül, s figyelembe 
veszi a tanulók motivációját. A tanuló személyiségéhez, tudásszintjéhez igazodó tu-
dásépítésre törekszik, amiben a tanuló aktív résztvevő: válaszokat és megoldásokat 
keres adott helyzetre, jelenségre. 

A kerettantervek fejlesztési követelményeinek eléréséhez nagyban hozzájárulnak 
a komplex tanulásszervezési formák, s ezek alkalmazása az ökoiskolákban talán 
hangsúlyosabb, mint máshol.

2. Társas kapcsolati szinten
a) ZölDÖK
Az ökoiskolaság fontos szempontja a részvételi demokráciára, aktív állampolgár-

ságra nevelés. Az ökoiskolai nevelés egyik legfontosabb célja ugyanis az, hogy a di-
ákok képessé váljanak saját helyi közösségükben gyakorolni a véleménynyilvání-
tást, demokratikus módon érvényesíteni érdekeiket, s javaslatokat tenni az őket 
érintő helyi és globális problémák megoldására.

Innovatív példa erre a Zöld Diákönkormányzat (ZölDÖK) létrejötte, a ZölDÖK 
Hálózat kialakítása. A kezdeményezés a Budapest XXII. Kerületi Budai Nagy Antal 
Gimnáziumból indult. Egy innovatív pedagógus (Darvas Katalin) felismerte annak 
fontosságát, hogy a diákok kezdeményezései nyomán lelkesen tehetnek egy-egy kör-
nyezeti nevelési cél elérése érdekében. A  diákok maguk irányították csoportjukat, 
szervezték az iskola környezet- és természetvédelmi programjait, kapcsolódtak be 
szakmai civilszervezetek munkájába. Önkéntes munkák sorát végezték helyi környe-
zetükben. Jó gyakorlatukat egy pályázatnak köszönhetően kiterjesztették, több Zöl-
DÖK-tábort szerveztek, ahol átadták tapasztalataikat más iskolák diákjainak, az őket 
kísérő pedagógusoknak. A ZölDÖK Hálózat egyre több intézménnyel működik. 

A ZöldDÖK létrehozásával egy olyan csoport megalakítása volt a cél, amelynek 
– a „hivatalos” diákönkormányzat mellett – fő feladata az iskolai diákönkormány-
zati tevékenység kiegészítése: a környezettudatosabb szemléletmód hangsúlyosabbá 
tétele, a mindennapi életben is alkalmazható környezetbarát tevékenységek és a 
„zöld” jeles napok megismertetése a tanulókkal. Sajnos egy vezetőváltást és a men-
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torálást végző pedagógus nyugdíjazását követően a Budai Nagy Antal Gimnázium 
innovációja gyengülni látszik.

b) Nyitott iskolák
Az ökoiskolák nyitott iskolaként működnek, hiszen felismerték, hogy egyedül 

nem boldogulnak egy-egy probléma megoldásával. Az iskolák tudatosan törekednek 
jó partnerségre a helyi környezet intézményeivel, szervezeteivel, döntéshozóival. 
A jó kommunikáció az együttműködés alapja. A helyi közösség szereplői kölcsönö-
sen egymásra vannak utalva, vagyis az iskola gyakran szervez nyitott programokat, 
amin a lakosság (mindenféle korú ember – kicsik és nagyok) is részt vehet.

Az ökoiskola legfontosabb célcsoportjai a tanulók, a szülők és a helyi közösség 
tagjai. A családok rendszeres tájékoztatást kapnak az iskola környezeti nevelési cél-
kitűzéseiről és a helyi fenntarthatóságot középpontba állító programokról, amelyek 
megvalósításába bekapcsolódhatnak.

Az iskolai környezeti nevelést erősíthetik a természet- és környezetvédő helyi kö-
zösségi akciók (pl. cserebere-börze), a közös programok (pl. „Az év fája, az év mada-
ra” c. kiállítás), a zöld jeles napok (pl. Föld napja, víz világnapja, biodiverzitás napja, 
komposztálás napja) megünneplése.

A környezeti nevelésnek megvannak az iskolán (az intézményes, formális neve-
lésen) kívüli színterei is (a nem formális nevelés lehetőségei): közművelődési intéz-
mények, múzeumok, növény- és állatkertek, vadasparkok, nemzeti parkok, környe-
zetvédelmi oktatóközpontok, természet- és környezetvédő civilszervezetek stb. 
A velük való együttműködés igen fontos az iskolai környezeti nevelés szempontjá-
ból, hiszen kötetlenebb, belső motivációra épülő tanulásra adnak lehetőséget.

3. Technikai/gazdasági szinten
A „fenntarthatóság iskolájának”, legyen az már ökoiskola vagy csak kezdő, „zöld 

lépéseket” megtevő iskola, komoly feltételei vannak: az innovatív pedagógusokon, 
hiteles közvetítőkön kívül szükséges az inspiráló, külső-belső tanulási környezet ki-
alakítása is. Az a környezet, melyet együtt alakítanak, formálnak az adott iskola sze-
replői: pedagógusok, tanulók, technikai dolgozók, pedagógiai asszisztensek, szülők. 

A tanuláshoz szükséges térnek többféle funkciót kell betöltenie, hogy alkalmas 
legyen csendes megfigyelésre, elmélyülésre vagy közösségi programokhoz. Legyen 
barátságos, természetes növénytakaróval benőtt udvarrész, fás, árnyékos zug stb. 
Mindez a közösség igényei szerint legyen kialakítva, figyelembe véve a környezetba-
rát anyagok, eszközök széles kínálatát, az újrahasznosíthatóságban rejlő kreativitást.

Egy iskola infrastruktúrája részben adott, részben azonban megváltoztatható, 
megújítható. Sok esetben egyszerű lépésekkel, kevés anyagi ráfordítással kialakítha-
tók az inspiráló tanulási terek. S ne feledjük, hogy a közös tervezés, a tanulási kör-
nyezet megújítása is valós tanulási helyzet! Pl. projektet tervezhetünk rá, melybe 
minden érintett bekapcsolódhat.
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Innovatív iskolákkal fejlesztett  
Ökoiskola nevelési‑oktatási program 

A már Ökoiskola címmel rendelkező iskolák, az iskolazöldítésben élenjárók jó gya-
korlataikkal számos további iskolát segítettek már az Ökoiskola cím elnyeréséhez. 
Tudásukat, jó gyakorlataikat hálózati kapcsolataik révén osztják meg egymással, 
másokkal. Az ökoiskolai alapelvek mindazt az értékrendet, módszertani utat meg-
határozzák, amely szükséges ahhoz, hogy egy iskola tanuló szervezetként részt ve-
gyen egy kutatásra épített fejlesztési folyamatban, innovációban. Az ökoiskolákban 
dolgozó közösségek hatalmas tapasztalattal rendelkeznek mint tanuló szervezetek, 
s a közösségek környezeti nevelői régóta résztvevői a pedagógus módszertani meg-
újulási folyamatának. Nem utolsósorban azért is sikeresek az ökoiskolák, mivel élü-
kön az innovációt, az egymástól való tanulást támogató iskolavezetés áll. Az ökois-
kolák mintául szolgálhatnak másoknak, és saját továbbfejlődésüket segíthetik elő a 
közös fejlesztés, illetve hálózati tanulás során.

A hazai és nemzetközi környezeti nevelés jó gyakorlatait összegyűjtve, a fenn-
tarthatóságra nevelés hiányterületeit feltárva, s az ökoiskolai kritériumok megva-
lósítását segítendő, az OFI tíz iskola gyakorló környezeti nevelőjével együttműköd-
ve, a TÁMOP-3.1.1 projekt keretében kidolgozta az Ökoiskola nevelési-oktatási 
programot4. A program a pedagógiai koncepción túl közel száz modult tartalmaz, 
valamint egy támogató rendszert is, köztük egy akkreditált pedagógus-továbbkép-
zéssel.

Mitől volt innovatív a programfejlesztés?
• A kezdeményezés is újszerű volt: kutatók, fejlesztők és gyakorló pedagógusok 

dolgoztunk együtt (a tervezéstől, a koncepcióalkotáson át a modulok véglege-
sítéséig, a képzővé válásig) – nem az „íróasztal mellett ülve” találtuk ki a prog-
ramot.

• Olyan programot dolgoztunk ki, mely segíti az ökoiskolák további fejlődését, 
valamint a nem ökoiskolák ökoiskolává válását vagy környezeti nevelési tevé-
kenységét.

• A fenntarthatóság hiányterületeire reagáló modulokat (tanulási helyzeteket) 
alkottunk.

• Innovatív iskolákkal dolgoztunk együtt: az iskolák kiválasztásának alapja jó 
gyakorlataik bemutatása volt.

• A fejlesztésben részt vevő iskolák: teret biztosítottak a pedagógusok által kidol-
gozott modulok kipróbálására, más iskolák moduljainak adaptálására is haj-
landók voltak, s visszajelzést adtak a korrekcióhoz.

4 http://ofi.hu/okoiskola-nevelesi-oktatasi-program (letöltés ideje: 2016. május 31.)
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• Innovatív pedagógusok – elkötelezett, belsőleg motivált, kreatív pedagógusok, 
akik azonosulni tudtak a céllal, örömmel dolgoztak ki modulokat, tanultak a 
közös munka során, s alkalmazták a tanultakat (pl. fejlesztő értékelés, komplex 
tanulásszervezési eljárások különbsége).

A nevelési-oktatási program a környezeti nevelés alábbi hiányterületeire (Néder–
Saly–Szentpétery, 2014) kínál modulokat. Néhány példa:

I. hiányterület: Természettudomány, fenntarthatóság, innováció 
A diákok valós problémára, életszerű helyzetre keresnek megoldást, készítenek 
megoldási tervet ökotechnológiákkal foglalkozó mérnökökkel együttműködve.

Energiakaland
A megújuló energiák (szél-, víz-, nap-, geotermikus energia) alkalmazásának és 
környezetvédelmi szerepének megismerése. 
http://ofi.hu/energiakaland

II. hiányterület: Épített környezet, építészetoktatás
A skandináv minták alapján Magyarországon is előtérbe kerülhet a gyermekek épí-
tészeti nevelése, ennek lehetőségeinek megteremtése és eszközeinek kidolgozása.

Bábel tornya
A modul során a gyerekek kisebb-nagyobb dobozokba terveznek, majd kiviteleznek 
egyéni lakótereket – a berendezés lehetőleg újrahasznosított alapanyagból készül-
jön. 
http://ofi.hu/babel-tornya

Pók Panni templommeséi
A foglakozások alkalmával a tanulók játékos-mesés keretben megismerhetik a helyi 
templom történetét, berendezéseit, valamint a templomi szertartásokat. 
http://ofi.hu/pok-panni-templommesei

III. hiányterület: Városi környezeti nevelés 
Öröm a játék, bánat a tér
A gyerekek együtt térképezik fel a játszótér öröm- és bánatpontjait, majd javaslato-
kat tesznek a bánatpontok javítására, játékokat terveznek, modelleznek. Az ered-
ményt bemutatják a helyi döntéshozóknak. 
http://ofi.hu/orom-jatek-banat-ter
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IV. hiányterület: Humán-reál tantárgyak egyensúlya
Jó példák az egyensúly megteremtésére pl. a múzeumpedagógia jó gyakorlatai, a 
Szitakötő ökológiai folyóirat témakörei. 

„Oh természet, oh dicső természet!” – Anyanyelvünk szépségei a természet tükrében
A tanulók a lakóhelyük közelében lévő tanösvényen sétát tesznek, megfigyelik/meg-
határozzák a fajokat, majd különböző szövegtípusokon keresztül megvizsgálják, 
hogyan jelenik meg a természet az anyanyelvünkben. 
http://ofi.hu/oh-termeszet-oh-dicso-termeszet-anyanyelvunk-szepsegei-termeszet-
tukreben

Ritmus az életünkben
A tanulók megfigyeléseket tesznek a környezetükben a természetes és ember által 
létrehozott ritmusokról. Maguk is készítenek természetes anyagokból ritmushang-
szereket. 
http://ofi.hu/ritmus-az-eletunkben

V. hiányterület: Saját tanulói környezet alakítása
Az inspiráló tanulási tér kialakítását együtt kell megvalósítaniuk gyerekeknek, szü-
lőknek, pedagógusoknak, iskolai munkatársaknak. Hiszen akkor fogja mindenki a 
sajátjának érezni, ha az ő igényének, elképzelésének is megfelelő a közösségi tér. 

Fűzfakunyhó az iskolakertben (közösségi szolgálatra is alkalmas)
Fűzfavessző építmény (pl. közösségi tér, kunyhó, árnyékoló, kerítés, kapu, térrács, 
búvóhely) tervezése, modellezése (pl. cirokból makett), építése az iskolaudvaron. 
http://ofi.hu/fuzfakunyho-az-iskolakertben

Ne kerteljünk, tanuljunk lépésről lépésre! (Tanösvény készítése)
A tanulók feltérképezik a területet, megfigyelik, meghatározzák az ott élő növényeket, 
állatokat, fényképeket készítenek, melyek alapján kiválasztják és kijelölik a tanösvény 
főbb pontjait, majd bemutatótáblákat készítenek, tájékoztató füzetet és feladatlapot 
szerkesztenek. 
http://ofi.hu/ne-kerteljunk-tanuljunk-lepesrol-lepesre-tanosveny-projekt

VI. hiányterület: Valósághoz kötött tanulás
Tanösvény felújítása (közösségi szolgálatra is alkalmas feladat)
A program során a nemzeti park dolgozói által korábban elkészített információs és 
irányjelző táblákat és tartóoszlopokat a gyerekek kihelyezik a megfelelő helyekre, 
majd előkészítik a homokfalat a gyurgyalagok érkezésére. 
http://ofi.hu/tanosveny-felujitas
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VII. hiányterület: Környezetetika
Túrkevétől Óceániáig
Környezetvédelemmel, ökológiával, fenntarthatósággal foglalkozó kutató, tudós, 
híres ember megismerése. 
http://ofi.hu/turkevetol-oceaniaig

VIII. hiányterület: Infokommunikációs technológiák és környezeti nevelés
A világháló használata a diákokat bevezeti a globális összefüggések felismerésébe és 
az információk használatába.

A mohától a GPS-ig
A tanulók játékos formában megismerik, hogyan lehet a természetben technikai esz-
közök nélkül és technikai eszközök (iránytű, tájoló, GPS) segítségével tájékozódni. 
http://ofi.hu/mohatol-gps-ig

Állati jó nap
A modul keretében a gyerekek megtudják, hogyan lehet az állatkerti állatokat örök-
be fogadni, majd Facebook-oldalt hoznak létre, ahol „kampányolnak” egyes állatok 
örökbefogadása mellett. 
http://ofi.hu/allati-jo-nap

IX. hiányterület: Egyéb hiányterületek: pl. méltányos kereskedelem (fair trade), de-
mokratikus döntéshozatal, aktív állampolgárságra nevelés, egészséges táplálkozás.

Piacon vagy szupermarketben?
A modul a tudatos vásárlói szokások kialakításában segít. 
http://ofi.hu/piacon-vagy-szupermarketben

2. kép: Piacon vagy szupermarketben?
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Játsszunk demokráciát!
A tanulóknak arról kell döntést hozniuk, hogy épüljön-e lakópark a falu mellett. 
A  döntés előkészítéséhez a tanulók kutatási lehetőséget kapnak a témában, majd 
vitaülésen vesznek részt, ahol döntést hoznak. 
http://ofi.hu/jatsszunk-demokraciat

A modulok alkalmazásához nem szükséges különleges képesség, nincs semmilyen 
rendkívüli elvárás. Az érzékeny, nyitott, kísérletező, kreatív pedagógusok bátran 
alkalmazhatják a modulokat környezeti nevelői munkájuk során. Minden modul-
nál feltüntettük, milyen területeken alkalmazható, milyen cél elérését segíti az adott 
modul, s milyen korosztálynak javasolt. Azt is jeleztük, hogy miként kapcsolódik a 
Nemzeti alaptanterv műveltségterületeihez.

Az összes modul megtalálható a következő honlapon: http://ofi.hu/okoiskola-ne-
velesi-oktatasi-program.

Az ökoiskolák jövője?

Az ökoiskolák, bár innovatívabbak az iskolák többségénél, mégis érezhetően pesz- 
szimistábbak az utóbbi időben, mint kezdetben. A pályázatok számának növekedé-
se többnyire az SH/4/5 projekt keretében létrehozott országos és regionális forrás-
központok segítségének, munkájának (pl. segédanyagok fejlesztése, képzések 
tartása, fórumok szervezése) köszönhető. Az ökoiskolák számának növekedése félő, 
hogy a minőség (belső motiváció elvesztése) rovására mehet. A „felhígulás” eltérő 
minőséget eredményezhet. Vannak iskolák, ahol nagyon komolyan veszik, hogy fo-
lyamatosan megújuljanak, reagáljanak kihívásokra, vagyis önfejlesztésük kimagas-
ló, s vannak iskolák, ahol megelégednek azzal, hogy megkapták a címet, s túlélésre 
rendezkednek be. Az a pedagógus, aki elveszettnek érzi szabadságát, mert korlátok 
közé szorult, törvények betartására rendezkedett be, s fél attól, hogy naponta bizo-
nyítania kell, megfelel-e a külső elvárásoknak, hamarosan „kiég”. Nem ismeri fel a 
lehetőségeket, az azokban rejlő tanulási helyzeteket, elfelejt lelkesedni, lázadása el-
csendesedik, kritikáját elhallgatja. Érdemes ezekkel a problémákkal szembenézni, 
mert veszélybe kerülhet az innovációs hajlam intézményi szinten, valamint az egyén 
szintjén is.

Egyre több iskola pályázza meg az ökoiskola címet. Ez jó, hiszen azt jelenti, hogy 
az iskolák foglalkoznak a környezeti neveléssel, s fontosnak tartják a (pénzzel nem 
járó!) eszmei elismerést. Ha az önértékelésen és önfejlesztést segítő vállalásokon 
alapuló pályázat sikeres, akkor az intézmény három évre megkapja az Ökoiskola 
címet, s használhatja az ökoiskola-logót. Három év elteltével értékeli saját munká-
ját, megnézi, hol is tart, majd megtervezi, mely kritériumok teljesítését vállalja, 
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vagy milyen saját innovációt tervez a tanuló szervezet fejlesztése érdekében a kö-
vetkező három évben. A pályázata ekkor már címmegújításról szól. Ha az önfej-
lesztés folyamata továbbra is fennáll, akkor az intézmény az Örökös Ökoiskola 
címre jogosult.

Tehát formálisan egyre több iskola válik „könnyűszerrel” ökoiskolává, hiszen az 
önértékelés, a vállalások, a környezettudatos szemlélet iránti elkötelezettség bemu-
tatása nem okoz nehézséget. A hálózathoz való tartozás, az Ökoiskola Hírlevél, a 
másként gondolkodó környezeti nevelők közössége elég motiváció akkor is, ha nem 
könnyű napjainkban iskolában dolgozni.

Ugyanakkor az ökoiskolák között is óriási a különbség! Pl. más adottságai van-
nak egy vidéki és egy városi általános vagy középiskolának, más-más fenntartó által 
működtetett intézménynek. Még a létszámbeli különbségek is meghatározhatják a 
„másként” működést. Pl. kicsi iskolában családias légkör, erősebb kapcsolatrend-
szer van, mint egy nagy létszámú intézményben.

Az ökoiskolává válás lényege a tartalom. Vajon valóban képesek-e megújulni újra 
és újra ezek az iskolák? Megőrzik-e innovatív hajlamukat szervezeti szinten és a 
pedagógusok szintjén? 

A belső igényből fakadó fejlődés, az ökoiskolaság valódi eredménnyel zárul, hi-
szen öngerjesztő folyamatot indít be, s újra és újra képes lesz megújulást generálni, 
mert az út, amit diákok, pedagógusok, szülők stb. együtt bejártak, továbbfejlődésre 
ösztönöz. Külső elvárások miatt is ökoiskolává válhat egy adott intézmény, ugyan-
akkor más utat jár be, más eredménnyel, kevésbé vagy egyáltalán nem motiváltan. 
Az ily módon ökoiskolává lett iskolák sokszor „elhalnak”. Az igazi különbség az 
elkötelezettségben, a hitelességben van. Lelkes-e egy tanuló szervezet, élvezi-e az új 
kihívásokat, tanulásként fogja-e föl a helyzeteket, képes-e tanulni, mer-e próbálkoz-
ni, tévedni? Az ökoiskolaság egy pedagógiai látásmód, a megszokottól eltérő érték-
rendszer. „Rejtett tantervével” láthatatlanul is nevel, kompetenciákat formál. Az 
ökoiskolák akkor működnek jól, ha a szereplők mindegyike (tanár, diák, vezetőség, 
helyi kapcsolatrendszer) elkötelezett, innovatív, vagyis tágan értelmezi a tanulási 
helyzeteket, nem sajnálja, sőt megteremti az időt a valós problémákra épülő tanu-
láshoz, s ehhez biztosítja a feltételeket. A belső motiváció nagy késztető erő minden-
féle változáshoz, pl. a módszertani megújuláshoz. Csak kreatív pedagógusok tud-
nak innovatívak lenni, ezért fontos a módszertani szabadság támogatása, a 
kísérletező szellemiség elismerése.

Az ökoiskolák 2016-os tavaszi monitoringvizsgálata (Soreco Research Kft., 2016.) 
– 455 online kérdőív kiértékelése és 9 Örökös Ökoiskola interjúztatása – alapján 
készült kutatási összefoglalóból kiderül, hogy a fent vázolt helyzetkép sajnos igaz az 
Örökös Ökoiskolák és Ökoiskolák pedagógusaira is. Mind az emberi erőforrás, 
mind az anyagi támogatás hiányzik ahhoz, hogy az iskolák innovatívak (önfejlesz-
tők) maradjanak.
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Az intézményvezetők 45%-a egyenes vonalú fejlődésként látja az első ökoiskolai 
cím óta eltelt időszakot. 37% látja úgy, hogy intézményükben a környezeti nevelés 
minősége az első ökoiskolai cím elnyerése után egy ideig stabil maradt, majd javulás 
következett be, ami azóta is hasonló minőségi színvonalon áll. Kb. minden tizedik 
intézményben se javulás, se romlás nem figyelhető meg.

1. ábra: Az intézményekben folyó környezeti nevelési tevékenység minőségének változása az első 
Ökoiskola cím elnyerése óta

1. trend: 8% 2. trend: 6% 3. trend: 45%

4. trend: 2% 5. trend: 0% 6. trend: 1%

7. trend: 1% 8. trend: 37% 9. trend: 1%
Forrás: Ökoiskola, Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmények monitoring vizsgálata – Kutatási 
jelentés, 2016. március. Soreco Research Kft. 11, 2. ábra.

Az előző évhez képest az intézmények közel kétharmada számolt be javulásról a 
pedagógiai munka, illetve az együttműködések terén. Az ökoiskolák több mint fele 
szerint az elmúlt évhez képest jobb lett a kommunikáció, előrehaladtak a vállalások 
(önfejlesztés) teljesítésében, illetve az intézmény arculatában és specialitásaiban is 
fejlődtek.

Az Örökös Ökoiskola címet elnyert iskolák relatív többségében négy szempont 
szerint változott az intézmény működése a cím elnyerése óta: 59 százalékukban nőtt 
az ökoiskolai munkatervek által meghatározott programok száma és fajtája, illetve 
magasabb lett az ökoiskolai tevékenységek minősége is. Közel minden második is-
kolában nőtt az iskolai szintű, belső tevékenységek, valamint a kifelé is nyitott tevé-
kenységek, programok száma. Az intézmények 39 százaléka utalt arra, hogy az isko-
la környezeti feltételei, környezettudatos működése javult valamilyen módon. Az 
iskolák 35 százaléka azt emelte ki, hogy intézményi szerepkörük erősödött, presztí-
zsük emelkedett.
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2. ábra: Legfontosabb javulás, eredmények az elmúlt években

több program, esemény került
megszervezésre

javultak az intézmény
környezeti feltételei

erősödött az intézményi szerepkör,
nőtt az intézmény presztízse

tudatosság
fokozódása

nőtt a motiváció, több pedagógus,
szülő, tanuló vonódik be

egyéb

0% 20% 40% 60% 80% 100%

5%
4%

21%
17%

31%
26%

35%
29%

39%
32%

59%
49%

Forrás: Ökoiskola, Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmények monitoring vizsgálata – Kutatási 
jelentés, 2016. március. Soreco Research Kft. 30, 13. ábra.

A cím elnyerését az ökoiskolák többsége elismerésnek tekinti. Vannak azonban 
iskolák, amelyek nem újítják meg a címet, mert nincs elég idejük a feladatra, vagy 
vezetőváltás történt, s az új vezető nem azonosul eléggé a célokkal, esetleg túl sok-
nak tartják a pályázati dokumentációt.

A kutatási összefoglaló alapján három tényező veszélyezteti az ökoiskolák jövő-
jét: (1) anyagiak hiánya; (2) pedagógusi és tanulói leterheltség; valamint (3) a peda-
gógusok körében a motiváció elvesztése, a fásultság, kiégettség.
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3. ábra: Az ökoiskolai programot elavulással vagy megszűnéssel fenyegető kockázatok

anyagiak hiánya

tanulói, pedagógusi
leterheltség

motiváció elvesztése,
fásultság, kiégettség

hálózatosodás hiánya

fenntartó támogatásának
hiánya

szakmai, módszertani
felfrissülés hiánya

nincs ilyen

egyéb

0% 20% 40% 60%

12%
7%

16%
10%

3%
2%

4%
2%

5%
3%

20%
12%

32%
20%

53%
33%

összes megkérdezett

akik beszámoltak 
valamiről

80%

Forrás: Ökoiskola, Örökös Ökoiskola címet elnyert intézmények monitoring vizsgálata – Kutatási 
jelentés, 2016. március. Soreco Research Kft. 39, 20. ábra.

A fentiekből következik, hogy szükséges lenne ökoiskolában és nem ökoiskolá-
ban dolgozó pedagógusokkal, döntéshozókkal, oktatásfejlesztőkkel, környezeti ne-
velési civilszervezetek képviselőivel újragondolni a hazai ökoiskolák szerepét, jövő-
jét. Valóban jó-e az a törekvés, hogy minden oktatási intézmény ökoiskolává váljon? 
Mit is jelent a cím? Élvonalbeli, környezeti nevelésben mintaszerűen működő isko-
lák elismerését vagy csupán azt az elköteleződést, hogy valamilyen szinten foglalko-
zik az adott intézmény a környezeti neveléssel, a szemlélet terjesztésével?

Önbecsapás azt hinnünk – s ezt a monitoring is alátámasztja –, hogy minden 
ökoiskola innovatív, jó iskola, s mintaszerű környezeti nevelési munkát folytat. Az 
is igaz, hogy a „kevésbé jó” ökoiskolák hatását sem szabad lebecsülnünk. Ugyanak-
kor gondolkodnunk kell róla, hogy milyen hatással van azokra a „felhígulás”, akik 
komolyan elkötelezettek az ügy iránt, a magasabb cél elérése érdekében, s a mai 
napig hajtja, fejleszti, inspirálja őket.
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Zárógondolatok

Az innováció korlátai és lehetőségei ma

Az oktatás napjainkban is átalakulóban van. A felgyorsult világhoz szükséges alkal-
mazkodást megújult módszertannal, megújult tartalmi elemekkel, újszerű eszkö-
zökkel érhetjük csak el. Oktatáspolitikai szinten viszont nagyon lassan születnek 
meg döntések, s ha nem megalapozott – vagy szakmailag nem egyeztetett – dönté-
seknek kell megfelelniük az iskolában dolgozó pedagógusoknak, akkor kényszer-
nek élnek meg bármiféle felülről jövő „újítási” szándékot. Ráadásul, mire megvaló-
sítóvá válnának, már lehet, hogy elavult az, amibe energiát fektetnének. Az 
azonosulás hiánya kiégetté, fásulttá teheti az innovatív pedagógusokat is.

A mindenkori kormánynak partnerként kellene tekintenie minden egyes szak-
ma képviselőire, az köznevelés területén a pedagógusokra, az oktatáskutatókra, ok-
tatásfejlesztőkre. Azokra, akik kitekintenek a nemzetközi jó gyakorlatokra, s inno-
vatív szándékkal adaptálni igyekeznek hazai viszonyok között a tanultakat. Közben 
folyamatosan tanulnak, kísérleteznek, a tapasztalatok alapján továbbfejlesztik a 
gyakorlatukat.

Egy átlagos iskola végezheti a munkáját a számára jogszabályban, fenntartói do-
kumentumban meghatározott előírások alapján úgy, hogy egyszerűen csak végre-
hajtja a meghatározott követelményeket, előírásokat. Elvégzi mindennapi munká-
ját, nincs igénye az iskolán belül semmiféle innovációra, de nem igényli ezt az 
iskola társadalmi környezete sem. Ilyenkor sajnos „élettelen” az iskola pedagógiai 
gyakorlata. Ez persze megtörténhet akkor is, ha az innovatív kezdeményezéseket 
nem támogatja az oktatási rendszer vagy az iskolavezetés, a pedagógustársak. Az 
innovatív pedagógus kedvét szegi, pályaelhagyó lesz, vagy ami még rosszabb, „kiég”.

Az innovatív szemléletű és gyakorlatú iskola nem kényszerűségből vezet be új 
pedagógiai eljárásokat, hanem folyamatosan követi környezete elvárásait, rögtön 
alkalmazkodik az igényekhez. 

Következtetések

Az oktatásirányítás – és a teljes közoktatás – területén törekedni kell arra, hogy
• a „jó” ökoiskolák hatással lehessenek – hálózati résztvevőként is – más intéz-

ményekre. Tudjuk, hogy mindenki másban, másként erős, ezért az egymástól 
való tanuláshoz, a tapasztalatcseréhez nyitott, szabad légkör szükséges, hogy a 
jó kommunikációnak (örömök, kritikák megfogalmazása, jó gyakorlatok meg-
osztása) teret engedjen.
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• nagyobb tantervi és módszertani szabadságot kapjanak az ökoiskolák, hogy a 
valós, akár mindennapos történésekre reagálhassanak, rugalmasan alakíthas-
sák tanmenetüket, óratervüket. Nem biztos, hogy elegendő erre a helyi tanter-
vek 10 százaléka. (Ha egyáltalán erre fordítják az iskolák.) A rugalmasság biz-
tosításához, a megszokottól való eltérések szabadságához az oktatáspolitikusok, 
kormányzati képviselők bizalmára volna szükség. Félelemben, korlátok között 
nem lehet kreatívan alkotni, változásokat generálni.

• az ökoiskolák – mint az iskolarendszer integráns elemei – a hiteles ökoiskolai 
munka minden szükséges feltételével rendelkezzenek. 
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Az egész napos iskola mint innováció

Hogyan alkalmazzuk a nevelési-oktatási programot 
a gyakorlatban

„Mert attól különösen óvakodni kell, hogy a gyermek a tanulmányokat,
melyeket még nem szerethet, meg ne gyűlölje, és az egyszer

tapasztalt keserűségtől a gyermekéveken túl is vissza ne rettenjen.
Játék legyen a tanulás.”

(Marcus Fabius Quintilianus)1

Bevezető

Az egész napos iskola (ENI) mint iskolaszervezési forma fogalmát a 2011. évi CXC. 
törvény a nemzeti köznevelésről határozza meg. A törvény szerint: „egész napos is-
kola: iskolaszervezési forma, ahol a tanórai és más foglalkozásokat a délelőtti és 
délutáni időszakra egyenletesen szétosztva szervezik meg”. 

Az egész napos iskolaszervezési forma bevezetésének támogatása érdekében 
2013–2015 között az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a TÁ MOP- 
3.1.1-11/1–2012-0001 (II. szakasz) projekt keretében, általános iskolákkal együttmű-
ködésben kidolgozta az egész napos iskola nevelési-oktatási programját (a további-

1 Szónoki képzés tizenkét könyve (Institutionis oratoriae libri duodecim). Saját fordításában közli 
Fináczy Ernő.In: Fináczy Ernő: Az ókori nevelés története. Budapest, 1906, 262; idézi: Pukánszky–
Németh, 1996.
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akban: NOP)2. A jogszabályi meghatározás3 szerint „a nevelési-oktatási program a 
nevelés-oktatás megtervezését-megszervezését segítő, a Nemzeti alaptantervben és 
egy adott kerettantervben kitűzött nevelési-oktatási célok elérését, tartalmi elemek 
feldolgozását lehetővé tévő, egy adott pedagógiai koncepció alapján kidolgozott hét-
elemű rendszer…” A  nevelési-oktatási program komplexitását jelzi, hogy elemeit 
(tanulási-tanítási program, tanítási-tanulási egységek leírása, eszközök, az értékelés 
eszközei, a célzottan kifejlesztett továbbképzési programok, továbbá a támogatás, 
szakmai fórumok, a program karbantartása) a jogszabályban is kiemelt hetedik, a 
pedagógiai koncepció megalkotása fogja össze. A programok ily módon alkotnak 
egységes rendszert.4 Tanulmányunkban bemutatjuk az egész napos iskolaszervezési 
mód bevezetése és a pedagógiai innováció viszonyrendszerét, és felvázoljuk azt a 
tevékenységrendszert, ami az egész napos iskola mint pedagógiai innováció sikeres 
bevezetéséhez szükséges. Mindez, továbbá a témában született legfontosabb íráso-
kat felsoroló irodalomjegyzék (2. melléklet) segítséget nyújt ahhoz, hogyan használ-
juk az egész napos iskolák nevelési-oktatási programját az intézményi gyakorlatban. 
Célunk, hogy arra ösztönözzük a kulcsszereplőket – az intézményvezetőket, peda-
gógus munkatársakat, szülőket/gondviselőket és a gyermekeket –, hogy a maguk 
eszközeivel járuljanak hozzá az egész napos iskola céljainak eléréséhez: sikerüljön 
javítani az oktatási eredményeken, megteremteni az esélyegyenlőséget. 

Az egész napos iskola kialakítása nem automatikusan, mintegy „magától” törté-
nik. A hagyományos módon működő intézmények „átállása” a napközis vagy isko-
laotthonos „üzemmódról” nemcsak a szervezeti/szerkezeti keretek megváltoztatá-
sát igényli, hanem szemléletváltást is. 

A lehetőségek keresésénél fontos szempont, hogy az átalakulás ne okozzon irreá-
lis többletterhet se a pedagógusnak, se a szülőnek, se a tanulónak. A tanulmány ezt 
azzal segíti, hogy bemutatja a lehetséges megoldások kulcsterületeit, az alkalmazha-
tó módszereket.

2 A teljes nevelési-oktatási program elérhetőaz alábbi linken: http://ofi.hu/egesz-napos-iskola-ke-
retprogram-nevelesi-oktatasi-program (letöltés ideje: 2016. június).

3 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, bevezetéséről és alkalmazá-
sáról, 6. § (1).

4 A nevelési-oktatási programok felépítését lásd az 1. mellékletben. 
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Miért innováció az egész napos iskola megvalósítása?

Az innováció

Innovációról akkor beszélünk, amikor új módszereket és eljárásokat dolgozunk ki 
és vezetünk be az eredményesebb, hatékonyabb és jobb működés érdekében. Az 
adott intézményben – de más intézményekben is – a már meglévő és jól bevált meg-
közelítéseket és módszereket alkalmazzuk, de új területeken, új célcsoportok prob-
lémáinak kezeléséhez. Az innováció akkor eredményes, ha képesek is vagyunk az új 
kihívásoknak megfelelni.5

Az innováció összetettségét jelzi egy, a NOP kidolgozásában részt vevő intéz-
mény reflexiója a saját innovációjáról:

„A helyi programírás pozitív hatással volt intézményünkre. Megvalósult a neve-
lőtestület együttműködésének erősödése, a tevékenységek, a viták, a továbbkép-
zések tudásának átadása következtében erős szakmai fejlődés indult el. Mélyeb-
ben és tudatosabban folyt egymás szakmai munkájának a megismerése, 
elemzése, a reflektív pedagógusi modell kialakítása. 
Olyan gondolkodási stratégia alakult ki a testületben, amely biztosítja a tevé-
kenységeink folyamatos ellenőrzését és ezen alapuló fejlesztését. 
A nyitottabbá váló közösségben elkezdődött a neveléssel kapcsolatos nézetek 
lassú átalakulása. Az elszigetelt csoportlét helyett az egész intézményt megmoz-
gató, együttműködő légkör alakult ki. Az »én osztályom« elve helyett a »mi is-
kolánk« tudata kezdett jellemzővé válni. Ennek a fajta közösségi szemléletnek a 
kialakítása erős vezetői támogatást élvezett.”

Fentiek jelzik, milyen a gyakorlatban az, hogy másképpen is tudunk tekinteni 
ugyanazokra a dolgokra, képesek vagyunk újszerűen meglátni és megfogalmazni a 
feladatokat. Az innováció során eddigi tevékenységeinkre, tapasztalatainkra, gya-
korlatunkra, személyi és tárgyi erőforrásainkra építve változtatásokat kezdeménye-
zünk. Látszólag nagyon egyszerű – nem kell hozzá más, csak a „hozott anyag” – a 
meglévő tudás –, amit felhasználunk. 

5 Birman Erzsébet az innováció fogalmát a következőképpen határozza meg: „Olyan célirányos, 
szakszerű, intenzív fejlesztő tevékenység, amely a szervezet, a struktúra, a működés, a beren-
dezés, a technológia, a »termék« (szolgáltatás), az elterjesztés, a felhasználás stb. többé-kevésbé 
átfogó megújulását eredményezi. Az innováció kiindulópontja: az új lehetőség felismerése. Vég-
pontja: a felhasználói kör által elismert, sikeres megvalósítás” (Birman, 1987).
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Az innováció folyamata – az első gyakorlati lépések

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának bevezetése, az ehhez szüksé-
ges intézményi átalakítások „kényszere” elvárja az intézmények kulcsszereplőitől, 
hogy egy időben, de több szinten és több területen valósítsák meg a „fogadást”, azaz 
az átalakítást.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Az innovációra való felkészülés intézményi felada-
tait a vezetésre, a nevelőtestületre, a tanulói és szülői közösségre vonatkozóan érde-
mes megfogalmazni. Az intézményvezetésnek kiemelt szerepe van abban, hogy a 
felkészülésben gondolja végig azt, milyen horizontális tényezők befolyásolhatják az 
innováció folyamatát. Az innovációs folyamat okainak azonosításához, az innová-
ció fogalmának közös értelmezéséhez, az innováció lényegének elfogadásához a tel-
jes nevelőtestület egyetértése és megértése szükséges.

Öt megkerülhetetlen feladat a teljes nevelőtestület számára:
1. Azoknak az okoknak a feltárása, hogy miért tartják indokoltnak és szükséges-

nek a tervezett beavatkozásokat.
2. Annak megfogalmazása, hogy a jelenlegi helyzethez képest milyen jövőkép 

jelenti a saját elvárásuknak való megfelelést, ehhez milyen célok kijelölése le-
hetséges. A célok megvalósítását szolgálják majd a specifikus célonként azono-
sított beavatkozások s a melléjük rendelt eszközrendszer.

3. Az egész napos iskolára vonatkozó küldetésnyilatkozat megalkotása.
4. Problématérkép kialakítása, megoldási stratégiák keresése, feladatok megfo-

galmazása, a szereplők körének és a velük szemben támasztható aktivitási 
szinteknek a meghatározása. 

5. A képzés és önképzés szükségességének felismerése és vállalása.

Az innováció értelmezése, módszertani keretei

Értelmezés
Innovációról nem csak akkor beszélünk, ha teljesen új megoldás születik egy folya-
matban, hanem akkor is, ha a kérdéses megoldás egy adott szervezet számára új, 
vagy érdemben megújult, és egy adott szervezetet tesz eredményesebbé vagy képes-
sé a tanulói sokféleség jobb minőségű kezelésére. 

Alapelvek, hogy 
• az innovációs folyamat iteratív és körkörös jellegét kihasználva, az innováció 

megvalósításakor az interakciókat és a kölcsönös tanulást helyezzük a közép-
pontba;
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• a NOP bevezetésének folyamatában mindvégig kapjanak szerepet az innováció 
eredményének (egész napos intézménnyé válás) kulcsszereplői, célcsoportjá-
nak a viselkedése, viszonyulásai és elvárásai.

A nevelési-oktatási program bevezetésének részletei

A vezetés szerepe
Az intézményi menedzsment célja választ találni arra a kérdésre, hogy mikor lesz a 
szervezetben innovációs többlet.

Feladatai: 
• a meglévő innovációs energiák megtalálása;
• az innováció felhasználásának támogatása a környezeti és a helyi kihívások 

megválaszolására;
• a munkatársak motiválása, hogy innovációk révén vonódjanak be a folyama-

tokba. 
Az innovációs célokhoz való kapcsolódás (bevonódás) elérésének útja (egyúttal a 

vezetés menedzselési feladata): a megismerés, befogadás, alkalmazás, együttműkö-
dés, tudástovábbadás folyamatának működtetése és a működtetés motivációjának 
biztosítása. 

A vezetés menedzselési feladata a sajátos szervezési megoldások terjedése (új 
módszerek, új intézményi szintű együttműködések, új típusú folyamatok, folyamat-
szabályozások stb. –például az információ és kommunikáció az intézményen kívül 
és belül).

Módszertani keretek: termék-, szervezeti és/vagy folyamatinnováció
A tervezett innováció termék-, szervezeti és folyamatinnováció is. Produktumai 
mindhárom kategóriában megjelennek:

• pedagógiai koncepció;
• tanulási-tanítási program;
• a tanítási-tanulási egységek leírása;
• eszközök, információhordozók és feladathordozók;
• az értékelés eszközei;
• célzottan fejlesztett továbbképzési programok;
• támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása.
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1. táblázat. 

Az innováció fajtája Várható produktumok Az eredményesség kritériumai
Termékinnováció Új vagy jelentősen megújított 

intézményi folyamatok, pl. 
pedagógiai koncepció, új modulok 
vagy az értékelés eszközeinek 
adaptálása.

Az innováció akkor lesz 
eredményes, ha a produktumokat a 
folyamat kulcsszereplőinek legalább 
80%-a befogadja és alkalmazza.

Szervezeti innováció Új és/vagy már alkalmazott, de 
megújított szervezeti megoldások 
alkalmazása az intézményen belül 
vagy a külső kapcsolatokban. 
Elvárható az új és/vagy megújított 
folyamatok, a szervezet új és/vagy 
átalakított rendje-rendszere.

Az innováció akkor lesz 
eredményes, ha az érintettek 
legalább 80%-a megérti, értelmezi, 
és részt vesz benne.

Folyamatinnováció Új vagy érdemben megújított 
folyamat vagy módszer alakul ki, 
amely akár az alkalmazott technikai 
megoldásokat, eszközöket vagy 
az alkalmazásuk következtében 
bekövetkező érdemi változásokat is 
jelenti. 
Például új vagy érdemben 
megújított pedagógiai vagy 
tanulásmenedzsment-megoldás 
bevezetése, együttműködések 
gyakorlatának átalakítása, erősebb 
szülői együttműködés-aktivitás 
megjelenése.

Az innováció akkor lesz 
eredményes, ha a kulcsszereplők 
legalább 60%-a elfogadja, megérti, 
és gyakorlatában alkalmazza.

A változás és változtatás dilemmái

Az egész napos oktatás megtervezése és gyakorlatba ültetése egy a teljes oktatási 
rendszert és valamennyi tanulót érintő folyamat. Az egész napos oktatás folytonos 
alakulásban lévő fogalom, amelynek kapcsán a felzárkózástól a tehetséggondozá-
sig a minden tanuló számára lehetőséget adó intézmény eredményességével kap-
csolatos kérdések egyre fontosabbá válnak.

Négy alapelv, amely egyúttal a NOP megvalósulásának feltétele is:
1. Annak érdekében, hogy az egész napos iskolában minden gyerek az általa igé-

nyelt támogatásban részesüljön, az adott intézmény pedagógusainak össze-
hangolt együttműködésére van szükség. 

2. Azt érintett szereplőknek valódi kommunikációt kell kiépíteniük egymás kö-
zött, amely lehetővé teszi egymás megértését és tájékoztatását. 

3. A szülők kulcsfontosságú érdekeltek.
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4. Az egész napos iskolák kialakításához nélkülözhetetlen az egész nevelői kö-
zösség és a külső környezet szereplőinek támogatása, beleértve a döntéshozó-
kat és a tanulókat, a tanulók családját is.

Olyan módszer vagy eljárás, amely mindenki számára egyformán előnyös, sajnos 
nincs. Abban könnyen egyetérthetünk, hogy az egész napos iskola célja – csakúgy, 
mint bármely iskoláé – jobb tanulói eredményeket elérni. De ki tudja megmondani, 
milyen lépéseket kell megtennünk ahhoz, hogy biztosan „jó egész napos iskolát tud-
junk csinálni”? A tapasztalatok azt igazolják, hogy bár módszereket és mintákat le-
het adni arra, hogyan dolgozza ki a NOP bevezetésére, az egész napos iskola gyakor-
latának megvalósítására minden intézmény és minden pedagógus a saját gyakorlatát, 
a valódi megoldást csak és kizárólag maga az adott intézmény találja meg. 

Miért van szükség egész napos iskolára?

Az Európa  2020 három egymást támogató prioritása az (1) intelligens növekedés, 
mely a tudáson és innováción alapuló gazdaság kialakítását célozza; (2) a fenntartha-
tó növekedés, amely az erőforrás-hatékonyabb, környezetbarátabb és versenyképe-
sebb gazdaság kialakítását támogatja; és (3) az inkluzív növekedés, amely a magas 
foglalkoztatás, valamint szociális és területi kohézió jellemezte gazdaság kialakításá-
nak ösztönzését valósítja meg.

A stratégia alapvető célkitűzései közül az egész napos iskola eredményes műkö-
dés esetén közvetlenül hozzájárulhat6 az iskolából kimaradók arányának 10 száza-
lék alá való csökkentéséhez, közvetetten pedig a szegénység kockázatának kitett la-
kosok számának csökkenéséhez is. Az Európai Tanács 2003-as célja volt, hogy a 
korai iskolaelhagyók aránya 2010-re csökkenjen 10 százalék alá. Ezt a referenciaér-
téket nem sikerült elérni. Jelenleg a fiatalok egy hetede a felső középfokú tanulmá-
nyainak befejezését megelőzően kilép az oktatásból, illetve a képzésből.7

Minek a megvalósítását várjuk el az egész napos iskolától?
• versenyképes tanulók, versenyképes iskola;

6 A 20–64 évesek legalább 75 százalékánk legyen munkahelye. Az EU GDP-jének 3 százalékát a 
K+F-re kell fordítani. Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlatváltozási/energiaügyi célkitűzéseket 
(ideértve megfelelő körülmények között a kibocsátás 30 százalékkal történő csökkentését). Az 
iskolából kimaradók arányát 10 százalék alá kell csökkenteni, és el kell érni, hogy az ifjabb gene-
ráció 40 százalékának legyen felsőoktatási végzettsége. 20 millióval csökkenteni kell a szegénység 
kockázatának kitett lakosok számát.

7 Lásd erről még: Mayer, 2006a. A  tanulmány alapját az Országos Közoktatási Intézetben zajló 
„Második esély iskolák” 2003–2006 program eredményei képezik, amelyeket három kötetben je-
lentek meg (Mayer, 2003; 2005; 2006b).
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• tehetséggondozás, felzárkózás, a személyiség gazdagítása a mindennapok gya-
korlatában;

• a tanulási kudarcok csökkentése;
• az iskolai konfliktusok számának csökkentése;
• a tanulással kapcsolatos motiváció erősítése;
• a szülők bevonása;
• az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges képességek kialakítása.

A tanulók, a tanulás támogatása érdekében az egyik legfontosabb dolog az, hogy 
tudjuk, mik is pontosan a céljaink. Ha ezt meg tudjuk fogalmazni, akkor készíthe-
tünk egy „útvonaltervet” a célok eléréséhez. Ha egy konkrét problémánk van, akkor 
könnyebb megoldást találni rá. Próbáljuk ehhez segítségül hívni a SMART rendszert!

A SMART célkitűzés

A SMART egy rövidítés, ami a Specific (konkrét), Measurable (mérhető), Achievab-
le (elérhető), Relevant (releváns), Time-boxed (időben korlátozott) szavakból tevő-
dik össze. Az, hogy „csökkenteni a tanulási kudarcokat” nem cél, hanem egy vágy-
álom. A célokhoz megfelelő kontextus és fókusz tartozik. Mert mennyire akarjuk 
csökkenteni? Kinek az esetében? Miért? Kinek a részvételével? Ha mindezt körül 
tudjuk írni, akkor kézzelfogható cél helyett nem vágyálmokat fogunk kergetni. 

Miért és mire ad megoldást az egész napos iskola?

Hazánkban az egész napos iskola lehet az egyik lehetséges útja annak, hogy eredmé-
nyessé tegyük az oktatási intézményeket a tanulók, a tanulás támogatása érdekében. 
Azért mondhatjuk ezt, mert az egész napos iskola nemcsak a tanóráról szól, hanem a 
közösség építéséről, a szociális tér kiszélesítéséről, az egyén lehetőségeinek megteremté-
séről is. Ezért olyan hely, ahol a gyerekeket és a szüleiket célzó szolgáltatás is helyet kap. 

Az egész napos iskola modelljének eredményes működése választ ad azokra a 
társadalmi-gazdasági fejleményekre, amelyek az elmúlt két évtizedben érték a ma-
gyar társadalmat:

• Kulcskérdéssé vált a szülők munkaerőpiaci szerepvállalása, aminek folyomá-
nyaként a munkavállalók a nap jelentős részét munkahelyükön töltik. Szá-
mukra az egész napos iskola mint olyan szervezet értékelődik fel, amely meg-
oldja gyermekeikkel kapcsolatos pedagógiai-mentális-szociális problémák 
jelentős hányadát.
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• A munkanélkülivé váló szülők számára ez a forma az iskola szociális szerepé-
nek a felértékelődését jelenti, mint olyan megoldásét, amely képes átvenni azo-
kat a szülői/családi feladatokat, amelyeket a szülők/család már nem tud/akar 
(az adott helyzetben) ellátni.

• A többgenerációs együttműködő családi modellek működésképtelensége miatt 
(pl. a nyugdíjas nagyszülők szegénysége, kényszerű munkavállalása, idő előtti 
elhalálozása) az egész napos iskola szerepet vállalhat egy új típusú, többszerep-
lős gyermeknevelési modell kidolgozásában és működtetésében oly módon, 
hogy integrálja és szintetizálja azokat a törekvéseket, amelyeket korábban akár 
párhuzamosan, akár egymást gyengítve vagy kioltva az állam és a családok 
próbáltak megvalósítani. 

1. ábra: Az egész napos iskola három egymással szorosan összefüggő feladata

A szociális tér kiszélesítése
A tanóra alakítása és céljainak 

sajátos megvalósítása A közösség építése Az egyén lehetőségeinek 
megteremtése

A tanulókat és a szülőket bevonó szolgáltatások kialakítása

A kulcsszereplők aktivitásra 
ösztönzését támogató program 

tervezése

A megvalósítás lehetőségeinek 
megteremtése

Pedagógusok, 
intézményvezetők, szülők, 

tanulók cselekvési terepeinek 
működtetése

A közös cél elfogadásának és megvalósulásának támogatása

Az oktatási eredmények javítása Az esélyek jobb kiegyenlítéséhez lehetőségek 
teremtése

Az egész napos iskola kialakításának feltételei és lehetőségei

Az egész napos iskola koncepciójának a lényegét és újdonságát az jelenti, hogy nem 
a „félnapos” iskola, azaz a délelőtti tanítási idő meghosszabbítása, ahol a tanulók 
egy része számára biztosítanak különféle típusú programokat, hanem egy újfajta 
nevelési intézmény, amelynek a szolgáltatásai nemcsak kibővülnek, hanem a nap 
teljes időtartamában komplex és integrált formában állnak a tanulók rendelke-
zésére. Alapvetően tehát nem az intézményes nevelés mennyiségi kiterjesztése tör-
ténik meg, hanem a nevelés újszerű minőségként történő megjelenítése, ahol az in-
tézmény (az ott dolgozó pedagógusok és egyéb szakemberek) újszerű nevelő hatását 
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nem a hosszabb felügyelet alatt eltöltött idő, hanem a pedagógusok által alkalma-
zott módszerek és szervezeti keretek biztosítják.

A szervezeti szintű lépések a nevelési‑oktatási program 
bevezetéséhez

Az egész napos iskola nem egy-egy intézményi területen (pl. alsó tagozat) vagy egy-
egy intézményi szinten (pl. tanítási-tanulási folyamat) jelent majd „hozzáadott érté-
ket”, hanem az intézmény egészét tekintve idéz elő minőségi változást, legyen szó

• a menedzsment működéséről;
• a tanulói hiányzások és az iskolai konfliktusok számának a csökkenéséről;
• a tanulói eredményesség növekedéséről;
• vagy éppen a szülőkkel folytatott kommunikáció minőségének a javulásáról.
Ezért szükséges az egész napos iskolai gyakorlat kialakításakor már a felkészülés 

során minden területet és minden szintet érinteni. 

Figyelemfelkeltés – tájékoztató 

Mielőtt bármilyen konkrét döntés születne az egész napos iskola nevelési-oktatási 
programjának bevezetésével kapcsolatban, mutassuk be a NOP-ot a tágabb iskolai 
közösségnek. Ez történhet például egy iskolafejlesztési nap keretében, a tájékoztatót 
tarthatja a NOP bevezetésében elkötelezett innovátorcsapat egy tagja vagy tagjai, 
akik már ismerik az anyagokat. A tájékoztatón interaktív, a pedagógusokat a közös 
értelmezésbe és gondolkodásba bevonó prezentáció modellezheti az együttműkö-
dést. A munkába bevonható külső munkatárs is, feltéve, hogy az innovátorcsapat 
bízik benne, és feltételezik, hogy a kollégáik nyíltan el merik mondani a véleményü-
ket. A külső partner lehet – nem ellenőrző szerepkörben – egy szaktanácsadó vagy 
egy olyan iskola munkatársa, aki már dolgozott a programmal. Az interaktív pre-
zentáció előnye, hogy segíti az iskolafejlesztést a prioritásai kiválasztásában és a ko-
herens változások megvalósításában. A tájékoztató eredményeképpen újabb tagok 
csatlakozhatnak a tervezőcsoporthoz. 

Az intézményre vonatkozó fejlesztendő területek azonosítása

Az egész napos iskola nem lehet egy szűk, elkötelezett munkacsoport vagy mind-
össze azoknak az „ügye”, akik azokban az osztályokban dolgoznak, ahol az egész 
napos nevelés-oktatás működik. Arra van szükség, hogy a teljes intézményre vonat-
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kozóan határozzuk meg a fejlesztendő területeket. Ezek között olyan területeket is 
azonosítunk, amelyek látszólag távol esnek a NOP bevezetésétől. Például ahol az 
alsó tagozatban vezetik be a NOP-ot, látszólag a felső tagozat számára nincs feladat. 
Vagy ahol egy évfolymon felmenő rendszerben tervezik a bevezetést, ott a többi 
évfolyam sem marad „érintetlen”. 

A munkaközösségek, kisebb szakmai csoportok szerepe

A NOP bevezetési folyamatával való további ismerkedést ajánlatos munkaközössé-
genként vagy az azonos évfolyamokban tanító pedagógusok csoportjával szervezni 
úgy, hogy az innovátorteam (a továbbiakban: bevezetést koordináló csoport) egy-
egy tagja csatlakozik a csoportokhoz. Erre azért van szükség, mert így jobban meg-
ismerhető a munkatársak véleménye, aggodalma, motivációja, előzetes tapasztala-
taik, nézeteik a feladattal kapcsolatban, feltárhatók azok a problémák, amelyek 
később akadályoznák a NOP bevezetését. A problématérkép kialakításának mód-
szerválasztásánál fontos arra ügyelni, hogy mindenkinek legyen lehetősége közre-
működni és elmondani a véleményét még akkor is, ha nem szívesen szólal meg na-
gyobb csoport előtt. Aki nem tud megjelenni a megbeszélésen, annak a számára 
teremtsünk lehetőséget gondolatainak megfogalmazására. A kisebb csoportokban 
való munkát követően nyílik lehetőség a teljes nevelőtestület számára megismerni-
megbeszélni a felvetődött problémákat, súlyozni őket, és javaslatot tenni a megoldá-
sukra. A  koordináló csoport szervezi meg a külön megbeszéléseket a pedagógiai 
asszisztensek, az intézményben dolgozó más pedagógiai szereplők (pl. gyógypeda-
gógus, fejlesztő pedagógus, logopédus) vagy pszichológus számára.

Iskolafejlesztési nap(ok) 

Az iskolafejlesztési napokon nemcsak a saját intézmény munkatársai vehetnek részt, 
hanem olyan iskolákkal is érdemes együttműködni, amelyek már elkezdték az egész 
napos iskolában folyó munkát. Minden iskolafejlesztési napnak legyen konkrét cél-
ja. A kezdeti szakaszban a nap célja lehet például a közös döntéshozás (megegyezés) 
a fejlesztési prioritásokról. A nap forgatókönyvét fontos előre elkészíteni és a lehető 
legnagyobb interaktivitást és bevonódást eredményező módszereket alkalmazni. 
Például a fenti esetben a koordinátorcsoport kiválaszthatja azokat a kérdéseket, 
amelyek szerintük az iskola problémái szempontjából a leglényegesebbek, de erőtel-
jesebb bevonódást érünk el, ha a pedagógusokat kérjük meg arra, hogy egy-egy szá-
mukra fontos kérdéssel érkezzenek a megbeszélésre. A koordinátorcsoport már dol-
gozott a NOP tartalmi anyagaival. Ezeket akkor lehet hatékonyan megismertetni a 
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pedagógusokkal, ha saját tapasztalataikra támaszkodva felmérik, hogy a többieknek 
mennyi időre van szükségük a feladatok elvégzéséhez. Ha minden aznapra tervezett 
feladatot be akarunk fejezni, moderálási feladat, hogy a résztvevők ne csússzanak ki 
az időből. 

A fejlesztés lépései az iskolafejlesztési nap után

Az iskolafejlesztési nap végén a tervezőcsapat vezetője felvázolja, mi történik majd 
az összegyűjtött információkkal és az elhangzott véleményekkel. A koordináló cso-
port a következő szakaszban befejezi a munkatársak körében végzett információ-
gyűjtést, és feldolgozza az információkat. Felvetődhetnek olyan problémák, felbuk-
kanhatnak olyan területek, amelyekről további információt kell beszerezni, pl. a 
gyermekektől, a szülőktől/gondviselőktől és a közösség más tagjaitól. A csoport azt 
is megtervezi, hogyan jut információkhoz azoktól, akik nem tudtak részt venni az 
iskolafejlesztési napon.

A tanulók bevonása, véleményük megismerésének módja
Az iskolában minden gyermeknek meg kell kapnia a lehetőséget a közreműködésre 
akkor is, ha csak néhányan élnek ezzel. Mindennapi pedagógiai munkában tapasz-
talható, hogy azokban az esetekben, amikor együttműködnek a tanulókkal, igény-
lik és biztosítják részvételüket az őket érintő döntésekben, a velük folytatott konzul-
tációk a tanulás olyan akadályait és a leküzdésükhöz használható olyan 
erőforrásokat tárhatnak fel, amelyekre korábban a pedagógusok nem is gondoltak. 
A tanulóktól gyűjtött információk sokféle módon hasznosulnak – például integrál-
hatók a tantervbe, a modulok tartalmába, céljaiba vagy annak felismerésébe, ho-
gyan válik az iskola az egész napos iskola modelljévé. 

Kérdőívek hasznosíthatók akkor is, amikor a tanulókkal együtt gyűjtjük az in-
formációt, de akkor a leghatékonyabbak, amikor csoportban, a párbeszéd érdeké-
ben használjuk őket. A tanulóknak segítségre lehet szükségük a kérdőív kitöltésé-
hez. Alsó tagozatban indokolt, hogy minden kérdést olvassunk fel, segítsünk 
azoknak, akiknek problémát okoz a kérdések értelmezése, az instrukciók megértése 
vagy a prioritások megfogalmazása. A tanulókat őszinte véleményük leírására ösz-
tönözzük, ne olyanéra, ami a tanáraik vagy a többi gyermek kedvére való. A kérdő-
íveket az adott korcsoportok igényeinek megfelelően készítsük el.

A tanulói vélemények megismerésének módjai
• Tudatosan megfigyelése annak, amit kimondanak, vagy éppen nem mondanak ki.
• Fényképek, közös séták az iskolában vagy a környékén, térképek, rajzok, az ál-

taluk írott színdarabok, amit ők maguk játszanak vagy báboznak el.
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• Odafigyelés az egymásnak elmondott történetekre, látott tv-műsorok listájára, 
az azokról megfogalmazott véleményükre, filmekre, színdarabokra adott reak-
cióikra. 

• Bevonásuk – akár szüleikkel együtt – az iskolai gyakorlat megfigyelésébe, do-
kumentálásába, beszámolók írásába, vizsgálódásba és közös javaslatok megfo-
galmazásába. 

• Feltáró fotósorozat készíttetése az általuk akadályozónak ítélt dolgokról, sze-
mélyekről, lehetőségekről, vágyakról. A digitális fényképezőgép vagy a mobil-
telefon hatékony módja annak, hogy a tanulók iskoláról alkotott véleménye 
felszínre kerüljön.

• Fényképek készítése adott témához. Lehetséges témák: Mi segít neked a tanu-
lásban? Mi gátol a tanulásban? Mi az, ami miatt jó érzéssel gondolsz az iskolá-
ra? Mi az, amin változtatni szeretnél? Tanács: kommentárt ne kérjünk, csak 
értelmező segítséget ahhoz, hogy mit látunk a képen.

A szülők/gondviselők és a helyi közösségek tagjainak bevonása, véleményének megis-
merése 
A szülők/gondviselők, helyi közösségek fontosnak tartják a gyermekeik oktatását, 
iskolai életét. A velük folyó konzultációk újabb szempontokat vethetnek fel az isko-
lafejlesztéssel kapcsolatban. Érdemes választ keresni a következő kérdésekre: Mit 
tartanak az iskola erősségeinek? Mi segítené gyermekeik tanulmányait ebben az is-
kolában? Mit lehetne tenni, hogy gyermekeik jobban érezzék magukat az iskolában? 
Mit szeretnének leginkább megváltoztatni az iskolában? Stb.

Hasznos lehet, ha egy előzetes kérdőívet töltetünk ki a szülőkkel, ebben segíthet, ha:
• az iskola által megrendezett eseményeken (pl. iskolanap, ünnepi rendezvény) 

időt adunk a kitöltésre, a kérdőívvel kapcsolatos értelmező jellegű kérdések 
megfogalmazására;

• a fogadóórára érkező szülőknek kiosztjuk, és várakozás közben kitölthetik – 
akik nincsenek jelen a fogadóórán, azoknak postázzuk;

• a szülői értekezletek alacsony látogatottsága esetén más helyszínen találko-
zunk, pl. városi rendezvényeen;

• aktivizáljuk a szülői munkaközösség és a tervezőcsoport tagjait a lekérdezés-
ben – akár a tanuló otthonában is;

• szülői értekezletet hívunk össze azzal a céllal, hogy a szülők elmondhassák vé-
leményüket, és együttműködés alakuljon ki a munkatársak, valamint a szülők 
között; ilyen esetben ne a tanulók előrehaladásáról vagy problémás esetek na-
pirendre tűzéséről beszéljünk, hanem a vélemények meghallgatására-megis-
merésére fókuszáljunk;

• kérjük meg a szülőket, hogy már a kitöltött kérdőívekkel jöjjenek az értekezlet-
re, vagy töltsék ki a szülői értekezlet végén.
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Az iskola környékén élő közösségek véleményének megismerése minden nagy 
innováció esetében felértékelődik. A közösség(ek) – egyházi, civilszervezetek – vé-
leményének ismerete segíti az iskolát abban, hogy reprezentatívabbá váljon.

2. táblázat: Egy iskolafejlesztési nap az értékek feltárására, a tanulás és az aktív részvétel 
lehetőségeinek kiaknázására az iskolában89

Időbeosztás Tevékenység Ajánlott módszer
A nap céljának megfogalmazása
Pl. értékek feltárása, fejlesztési prioritások 
megfogalmazása a NOP bevezetéséhez

9.00–9.45 A NOP bemutatása – bevezető (minden 
munkatárs) 

Interaktív előadás

9.45–11.00 Hozott kérdések-problémák megismerése A tapasztalatok megosztása 
szóforgóval8

A problémák csoportosítása, válogatása 
és véglegesítése a célokhoz rendelt 
indikátorok segítségével

Forgó csoport9

11.00–11.30 Kávészünet
11.30–12.00 Értékek és tettek. Mit teszünk az értékek 

megtartása érdekében?
Az eddigi információk feldolgozása 
galériamódszerrel10 

12.00–13.30 NOP – akadályok, erőforrások, belső és 
külső támogatás

A NOP pedagógiai koncepciójának 
ismerete alapján erőforrás-elemzés

13.30–14.30 Ebéd

8 A szóforgó olyan kiscsoportos kooperatív struktúra, amely az egyenlő részvételt és hozzáférést 
biztosítja. A lényege, hogy a kiscsoport tagjai egymás után szólalnak meg – ismertetve egy-egy 
dolgot az egyéni munkájukból. Addig halad a kiscsoportban a szó körbe-körbe, míg egymás után 
minden előzetesen gyűjtött gondolatot meg nem osztanak egymással a csoporttagok. A szóforgó 
irányításával célszerű egy csoporttagot megbízni. 

9 A forgó csoport” módszer célja a csoportmunka és a prezentáció intenzívebbé tétele. Minden 
pedagógus ugyanolyan aktívan vesz részt a munka fázisaiban, mivel utána mindannyiuknak ké-
pesnek kell lenniük az eredmény bemutatására. A csoportfeladatban plakát is készül. A módszer 
biztosítja, hogy nemcsak a munka, hanem az eredmények bemutatása is csoportmunkában tör-
ténjen. A munka két fázisban zajlik: Az első fázisban a pedagógusok a törzscsoportban (szakértői 
csoportban) dolgoznak, a másodikban új csoportokat hoznak létre az értékeléshez, majd a har-
madikban visszatérnek a törzscsoportba. A munkafázisban a törzscsoportban más-más feladaton 
dolgoznak, minden pedagógus aktívan részt vesz a csoport termékének létrehozásában. A pre-
zentációhoz új csoportokat hozunk létre, ahol minden törzscsoportot legalább egy pedagógus 
képvisel, aki be tudja mutatni csoportja eredményét az elkészült termék alapján. Közben jegy-
zeteket készít a többiek kommentárjairól, kiegészítő, módosító javaslatairól és ötleteiről. A cso-
porteredmények bemutatása során a termékek annál az asztalnál maradnak, ahol készültek, és a 
csoportok „forognak” a teremben, asztalról asztalra járva megismerik az egyes csoporteredmé-
nyeket. Mindig az a pedagógus mutatja be az asztalon látható terméket, aki részt vett az elkészí-
tésében. A többiek először tanulmányozzák a munka eredményét, a prezentáló pedagógus pedig 
válaszol a kérdéseikre és igény szerint részletesebben is bemutatja a terméket. A prezentáció után 
a pedagógusok visszatérnek az eredeti csoportjukba, és beszámolnak az eredményeiről. A cso-
port ezután tovább dolgozhat a feladaton, és véglegesítheti.
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14.30–15.30 Az iskolafejlesztés tervezésének 
áttekintése

Moderált megbeszélés

15.30–16.30 A fejlesztés prioritásainak megvitatása 
és további vizsgálódás (csoportok, majd 
minden munkatárs)

„Forgó csoport” módszerrel11 
dolgoznak a hallgatók. A szóbeli 
megosztás közben az oktató 
differenciáltan – csoportról csoportra 
haladva – támogatja a kiscsoportos 
munkát.

16.30–17.00 A folyamat következő lépései Moderált nagycsoportos megbeszélés 
a koordináló csoport tagjainak 
vezetésével

17.00 A nap zárása – tea, kávé

A nevelési‑oktatási programmal az úton1011

A prioritások véglegesítése

Az innovációs (NOP-ot bevezető) terv elkészítéséhez a koordináló csoport elemzi a 
közösen kiválasztott prioritásokat. Ki lesz az a „kívülálló”, külső segítő (kritikus 
barát), aki ebben a folyamatban támogatást tud nyújtani? Az iskolákkal sokféle em-
ber dolgozott már együtt ilyen funkcióban, pl. újabb diplomát szerző kolléga, a 
fenntartó tankerület tanácsadói, pedagógiai szakpszichológusok, tudományos 
munkatársak, a programot már működtető intézmények munkatársai, szaktanács-
adók. A választás a helyi sajátosságok alapján történik.

Bárhogyan szerveződik is az innovációs folyamat támogatása, fontos, hogy rész-
vételre ösztönözzön, és hogy az iskolafejlesztést érezze magáénak minden munka-
társ, továbbá szülő, gyermek, a fenntartó és a helyi közösségek minden tagja. Ahogy 
egyre többen érzik sajátjuknak a fejlesztést, egyre többen ajánlják majd fel segítsé-
güket jelezve, hogy részt vennének a munkában. Mivel a prioritások véglegesítése-

10 A galériamódszer célja a pedagógusok által csoportokban elkészített plakátok bemutatása. A pla-
kát önmagában informatív, nincs szükség arra, hogy az alkotók értelmezzék, magyarázzák. 
A csoportok a plakátjaikat kiragasztják a falra úgy, hogy jól hozzá lehessen férni. Aztán a pedagó-
gusok, mint egy tárlaton, körbesétálnak a teremben, és tanulmányozzák egymás kirakott munká-
ját. Jegyzeteket készítenek, felírják, mit kérdeznének meg az alkotóktól, minden egyes plakátnál 
kis cédulákon (ragasztós papíron) ott is hagyják megjegyzéseiket (pl. „jó ötlet”, „nem értem”, 
„nem tetszik”). Ezeket a galéria utáni megbeszéléskor felhasználják a plakátot készítő csoportok, 
válaszolnak társaik kérdésére, elmondják, ők miért tartottak valamit fontosnak vagy jó ötletnek, 
továbbgondolják a kapott tanácsokat. A csoportok ezután, figyelembe véve a többiek kommentár-
jait, tovább is dolgozhatnak az adott témán.

11 Lásd galériamódszer.
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kor a konzultációk hosszabb időszakon keresztül folyamatosan zajlanak, érdemes az 
egyes csoportoktól kapott információkat menet közben feldolgozni, összevetni. Eh-
hez szükség van a tanulóktól, a szülőktől és a munkatársaktól beérkezett vélemé-
nyek elkülönítésére, hogy a különféle nézőpontokat tisztán lássuk. Fontos lehet a 
munkatársak közösségén belül az egyes alcsoportok véleményét is külön tanulmá-
nyozni, például az asszisztensekét vagy a különböző munkaközösségekben dolgo-
zókét. 

További információgyűjtés – ha szükséges

Mielőtt véglegesítjük a prioritásokat, további információkra lehet szükség. A kon-
zultációk során azonosított problémák az újabb információk birtokában letisztul-
nak. Szükségessé válhat például feldolgozni a gyermekek hiányzási adatait vagy 
vizsgaeredményeit a nemek vagy az etnikai hovatartozás szerint. A  konzultációs 
időszak alatt azáltal is felmerülhetnek új információk, hogy például az egyik cso-
port azonosít olyan kérdéseket, amelyekkel a többinek is foglalkoznia kell. Az új 
munkatársakat érdemes célzottan megkérdezni, sikerült-e beilleszkedniük. A  to-
vábbi információgyűjtés a fejlesztési munka része is lehet, többek között amikor a 
tanárok és az asszisztensek megfigyelik egymás munkáját, jegyzeteket készítenek 
róla, vagy reflektálnak rá a tanítás és tanulás javítása érdekében. 

Miért jár(hat) az egész napos iskolai működés minden résztvevő 
számára előnyökkel?

Az egész napos iskolában tanító pedagógus számára előny, mert
• kihívást jelent neki a feladat, ezáltal új módszerek, eljárások megismerésére, 

pedagógiai képességeinek kibontakoztatására ösztönzi;
• a gyermekekkel együtt megtapasztalhatja a segítségnyújtás és a közös siker 

örömét, toleranciája erősödik, s ez hatással van a többi gyermek megítélésére is;
• az innováció során bővülnek a szakmai kapcsolatai, például azok az intézmé-

nyek, amelyek a program kidolgozásában és kipróbálásában részt vettek, és ezt 
követően bázisiskolákká alakultak, folyamatos szakmai kapcsolatban állnak 
számos hasonló innovációt végző intézménnyel.

A nem egész napos osztályokba járó tanulók számára előny, mert közvetlenül 
megtapasztalják, és természetesnek tekintik a tanítás-tanulás sokféle megközelítését, 
miközben képesek lesznek az összehasonlításban az azonosságok észrevételére is.
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A szülők számára előny, mert
• a gyermekük több és személyre szabott lehetőséget kap, és a szülő munkát vál-

lalhat egész napra;
• a közösség, ahol él, látja az eredményeket, a család erőfeszítéseit, ami pozitívan 

befolyásolja a közvetlen környezet élhetőségét.
Az egész napos osztályokba járó tanulók számára előny, mert

• csökkenthetők társadalmi beilleszkedési nehézségei, mert a folyamatot már 
gyermekkorától olyan közegben gyakorolja, ahol felnőttkorában is élni fog;

• örömforrás lesz számára az együttműködés társaival, a többségi környezet 
mintái fejlesztő hatással lesznek rá – nagyobb önállóságra, önfegyelemre, gyor-
sabb munkatempóra szoktatja a környezete;

• a nyitottság, empátia, egymás iránti érdeklődés a társas érintkezések vonatko-
zásában minden iskolai és iskolán kívüli területen elvárt készség;

• a programban részt vevő gyermekek megtanulnak alkalmazkodni az adott kö-
zösség szokásaihoz.

Minden vélemény egyformán fontos!

A prioritások véglegesítése nem azt jelenti, hogy azokat a problémákat vesszük fel a 
listára, amelyek a leggyakrabban kerültek szóba a konzultációk során. A koordináló 
csoport gondoskodik arról, hogy a kevésbé erőteljes csoportok véleménye se vesszen 
el, hogy a gyermekek és a szülők véleménye is megjelenjen a végleges listában. A lis-
tán szereplő prioritások mennyisége jelentősen eltérő lehet, és különbözhetnek a 
megvalósításukhoz szükséges idő és erőforrások tekintetében is. Ezért szükséges a 
rövidebb és hosszabb távú prioritások arányát a lehető legjobban érvényesíteni. 

Vélemények megvitatása

A részvétel az innovációs folyamatban (a NOP bevezetésében és helyi gyakorlattá 
válásában) az egész napos iskola egyik alapértéke: hogyan lehet a felnőtteknek és 
gyermekeknek nagyobb aktivitásuk a programmal kapcsolatos vélemények megfo-
galmazásában, megvitatásában. A széles körű részvétel ösztönzése a tervezésben az 
egész napos iskola megvalósításához szükséges közösségfejlesztés egy olyan eleme, 
amelynek a fenntartása a teljes folyamatban is indokolt. A koordináló csoport java-
solhatja olyan csatornák kialakítását, amelyek alkalmazásával minden munkatárs, 
gyermek és szülő véleményét megismerhetik a fejlesztők. A módszerekről érdemes 
megkérdezni az érintettek ötleteit, ezeket meg lehet osztani más intézményekkel, de 
a fenntartóval is.
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Figyelem! Számítsunk az iskolán belül és kívül az eltérő érdekek, értékek, néze-
tek, ambíciók megjelenésére – ez azt jelenti, hogy felkészülhetünk a reális kompro-
misszumokra. Támogassa az iskola minden terve az egész napos iskola megvalósí-
tását eredményező fejlődést. Egyeztessük a kész tervet a munkatársakkal, és a 
fenntartóval!

Prioritások és ütemezés

Minden prioritáshoz rendeljünk ütemtervet, erőforrásokat, feladatelosztást, és azo-
nosítsuk a fejlesztés szakmai következményeit. Hogyan értékeljük a megvalósulást? 
Válaszoljuk meg a lényeges kérdéseket, mint pl.: Milyen indikátorokhoz viszonyí-
tunk?; Vannak-e összefüggések az indikátorok között?; Súlyoztuk-e a problémákat?

Mit tegyenek a kulcsszereplők?

Az iskolavezetés lehetőségei és feladatai
Az iskolavezetésnek kulcsszerepe van az egész napos iskola programjának sikeré-
ben. Stratégiai szinten tud támogatást nyújtani a bevezetésre történő felkészülésben, 
a bevezetés támogatásában, a folyamat megvalósulásában és az eredmények értéke-
lésében, a szükséges korrekciók megvalósításában. A fejlesztéshez szükséges erőfor-
rások számbavétele (humán- és tárgyi), az egyes részfolyamatok felelőseinek kijelö-
lése vezetői kompetenciát és hatáskört igényel. Az egész napos iskola programjának 
bevezetése előtt a tanulók, szülők tájékoztatása, felkészítése is történjen meg. Ne 
feledkezzünk meg a nyilvánosságról, a szülők, a fenntartó és az iskola tágabb kör-
nyezete (civilszervezetek, helyi közösségek, az oktatás iránt elkötelezett szakembe-
rek) folyamatos tájékoztatásáról sem. Nélkülözhetetlen a bemeneti, diagnosztikus 
mérések beépítése az iskola értékelési rendszerébe. A fenntarthatóságot biztosítja, 
ha a vonatkozó intézkedési terv elemeit beépítjük az éves munkatervekbe. A kom-
petenciafejlesztést támogató tárgyi környezet biztosításához szükséges a pályázati 
lehetőségek kihasználása is. A fejlesztő munka folyamatos, rendszeres ellenőrzésé-
vel, a megvalósítók számára a beszámolás lehetőségének megteremtésével, a rend-
szeres dumentumelemzéssel (naplók, fejlesztési tervek stb.) a folyamat értékelése 
közüggyé válhat.

Pedagógusok lehetőségei és feladatai
Pedagógusok lehetőségei és feladatai következők:

• pozitív, fejlesztő hatású tanórai légkör megteremtése, a tanulók önmagukhoz 
mért fejlődésének elismerése;
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• együttműködés a munkatársakkal (például rendszeres belső tapasztalatcsere, 
bevált jó gyakorlatok átadása, hospitálások, esetmegbeszélések);

• a modulok céljainak, tartalmának és az alkalmazott módszerek körének beil-
lesztése (adaptálása) az intézmény helyi tantervébe, a tanórák folyamatába; a 
kompetenciaalapú megközelítés beépítése;

• az adaptációhoz, a NOP bevezetéséhez szükséges pedagóguskompetenciák fo-
lyamatos karbantartása, bővítése önképzéssel és továbbképzéssel;

• az osztályban tanító szaktanárokkal teamben dolgozva a szaktárgyak óráin 
megvalósítható modulelemek megkeresése, a tanórákon a képesség- és szó-
kincsfejlesztési stb. lehetőségek megtalálása;

• a tanulók aktivitására épülő hatékony tanulásszervezési eljárások bevezetését 
segítő továbbképzéseken, munkaközösségi megbeszéléseken való részvétel;

• kompetenciafejlesztést segítő feladatok gyűjtése, rendszerezése, beépítése a 
szaktárgyi órákba;

• a kompetenciafejlesztés beépítése a tanórákba (valamennyi tantárgy esetében!), 
ehhez a modulok által közvetített tudások, ötletek, lehetőségek felhasználása;

• a hatékony, tanulást segítő digitális tananyagok megismerése, felkészülés tan-
órai alkalmazásukra;

• a tantárgyba épített szövegértés fejlesztés módszertanának megismerése, be-
építése a tanmenetekbe.

A tankerületek szerepe és jelentősége
A hazánkban zajló átalakítások következtében a programfejlesztés- és modellalko-
tás lehetőségei egyes vonásokban gazdagodtak, más vonatkozásokban korlátozód-
tak. Elmondható, hogy a tankerületeknek kulcsszerepük van abban, hogy egy adott 
intézmény éljen a lehetőségekkel, és megvalósítsa az egész napos iskola modelljét.

A gazdagodás lehetőségét jelenti, hogy a tankerületek – amennyiben segítik-tá-
mogatják az egész napos iskola programját (kialakítását, bevezetését, értékelését, 
korrigálását) – a folyamat katalizátoraként működnek. Ez azt jelenti, hogy úgy tehe-
tik gördülékennyé és ezáltal (akár nagyságrendekkel) gyorsabbá a folyamatot, hogy 
az intézmények azt támogatónak, motiválónak élik meg. 

Gazdagodás, hogy a tankerületek át tudják hidalni a szakadékot azáltal, hogy 
lehetővé teszik a gördülékeny átmenetet a jelenlegi állapot és az egész napos iskolává 
válás között azzal, hogy lehetőségüket kihasználva segítik megszervezni a szereplők 
rendszerszerű becsatolását a hálózati együttműködésbe. 

Korlátozás, hogy a tankerületek körül még most van kialakulóban azoknak a 
kommunikációs és információs csatornáknak a rendszere, amelyek segítségével 
több, egymástól különböző szektort (például oktatási és egészségügyi tárca, foglal-
koztatáspolitika, helyi hatóságok, cégek, szülői szervezetek) össze tudnának hozni 
egymással. Ennek azért lesz a későbbiekben nagy jelentősége, mert a „csatornák” 
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segítségével szinergiák alakíthatók ki az innovációs kérdések, az átmenetek kezelé-
se, a kimaradást megelőző stratégiák, a társadalmi el-és befogadás vonatkozásai-
ban, továbbá folyamatosan és rugalmasan be lehet kapcsolni az egész napos iskola 
intézményi gyakorlatát döntően befolyásoló szereplőket a hálózatba. 

Az egész napos program akkor lesz sikeres (eredményes), ha beválik majd a gya-
korlatban.

3. táblázat. 

Szempont Kommentár
A pedagógusok ismerik, és 
szívesen alkalmazzák a fejlesztés 
produktumait.

A fejlesztés saját intézményben és a hálózatba kapcsolt 
iskolákban készült produktumai rendelkezésre állnak 
minden intézmény (pedagógus) számára.
Ez jelzi, hogy
• a hálózatban megvalósuló szakmai együttműködés 

megvalósult, a tudás meg- és elosztás napi gyakorlattá 
vált;

• a pedagógusok képessé váltak a fejlesztés eredményeinek 
a fenntartására (és továbbfejlesztésére)

A környezetben (szülők, 
civilszervezetek, az iskolák 
közvetlen társadalmi környezete, 
fenntartó, szakmai partnerek) van 
iránta érdeklődés.

Ez jelzi, hogy a pedagógusok felkészítése a program külső 
kommunikációját illetően eredményes volt. 

Pozitív változást hoz a közvetlen és 
közvetett célcsoport életében.

A programban létrehozott produktumok az alábbi 
területeken hoznak (jogosan elvárt!) változásokat:
• javul a tanulók tantárgyi teljesítménye;
• csökken a tanulói hiányzás;
• emelkedik a tanulmányi versenyeken és közösségi 

programokon részt vevő tanulók aránya;
• javul a tanulók „tanulási hajlandósága”;
• csökken a középfokú iskolákból idő előtt kimaradók 

száma;
• minőségében és módszerében javul az iskola és a szülők 

közötti kommunikáció;
• erősödik és új formákat ölt a pedagógusok közötti 

szakmai együttműködés jellege;
• gazdagodik az iskola tanórán kívüli program-kínálata.

Az egész napos iskola nem jár 
irreálisan magas költségekkel és 
fenntartása később is (részben 
önerőből) biztosítható.

Bár egyelőre nem tudható, hogyan alakulnak az egész napos 
iskola bevezetésének tényleges költségei, a cél az, hogy a 
program „átlagos” intézményekben is jelentősebb külső 
erőforrások nélkül működtethető legyen. 

Az egész napos iskola bevezetése 
nem okoz nehezen kezelhető 
szervezési problémákat.

Az egész napos iskola programelemei céljaink szerint 
megbontják a tanórák hagyományos szervezésű rendjét. 
A cél az, hogy az intézmény (vezetése) képes legyen kezelni 
az ezzel járó adminisztrációs és szervezési problémákat.
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Azonosítható pedagógiai szakmai támogatás

A tanulók támogatási lehetőségének, a fejlesztés direkt és indirekt eszközökkel folyó 
megválasztásának alapja a tanulók megismerése. A tanulók megismerési lehetősé-
geinek alkalmazása és folyamatba építése erősen támogatja az egész napos iskola 
programjában rendelkezésre álló modulok megvalósulását. 

Beavatkozási lehetőségek minden tanuló esetében:
• a tanítás minőségének javítása azzal, hogy a pedagógusok rugalmasan alakít-

ják a „tananyagot”, a téma hagyományos megközelítését;
• lehetőség az intézmény minden tanulójának személyes támogatására;
• az iskola szociális klímájának a javítása azzal, hogy a tanulók (és a tanárok is) 

jól érezhetik magukat benne; 
• a tanulók iskolához való kötődésének erősítése az iskolai lehetőségek többféle 

kiaknázásával;
• a szülők és az iskola közötti kommunikáció gyakorlatának átalakítása a folya-

matossá és partnerivé változtatásával;
• a tanulók számára – még iskolai tanulmányaik idején – a korai kimaradás, le-

morzsolódás prevenciójának biztosítása, hogy el se jussanak a kimaradásig.

Az értékelés sajátosságai az egész napos iskola  
nevelési‑oktatási programjában

A tehetséggondozás, a felzárkózás, a korrepetálás, a tanulóra való egyéni figyelés 
eredményes megvalósulásának elengedhetetlen feltétele olyan értékelési gyakorlat 
meghonosítása, amely a pozitívumokat helyezi előtérbe, hogy a tanuló alkalmazha-
tó tudása nagyobb, alaposabb legyen. 

Az értékelés során a tanárok és más, a tanulók oktatásában részt vevő személyek 
rendszeres formában és sokféle módon gyűjtenek információt az adott tanuló ered-
ményeiről és/vagy oktatása-nevelése különböző (iskolai-tanulmányi, viselkedési és 
szociális) színtereiről, és azt később felhasználják a munkájukban.

Az egész napos iskola projektje értékelésnek tekinti, amikor egy pedagógus vagy 
más szakember az oktatási folyamat sokféle eleméről gyűjt és kap adatokat. E tekin-
tetben a tanulókról gyűjtött adatok az értékelési folyamat legfontosabb, de nem ki-
zárólagos inputjai. 

Az értékelés olyan eljárásokat tartalmaz, amelyek többféle funkciót is betölthet-
nek. Ilyen például a tanulók megismerése, pedagógiai diagnosztikája, a követel-
mények vizsgálata. 
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Az értékelés azoknak a módszereknek és stratégiáknak a rendszere, amelyek se-
gítségével világos képet kaphatunk az oktatás folyamatáról, a tanuló elért eredmé-
nyeiről, és amelyek ugyanakkor arról is informálják a pedagógust, hogy a jövőben 
min kell változtatnia egyes tanulók vagy csoportok tanítása során. 

Ezek az elemek egyrészt segítik a reflektálást az adott időszak alatt elvégzett 
munkára, másrészt használható inputokat adnak a következő időszak tervezéséhez, 
a döntéshozatalhoz. Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjában megva-
lósuló értékelésben gyűjtött információ értéktöbbletet tartalmaz: nem egy adott 
pillanatról szóló „felvétel”, hanem figyelembe veszi az adott oktatási környezetet, 
beleértve az otthoni vagy egyéb környezeti tényezőket is, befolyásolja a gyerekek 
tanulását és magát a nevelési-oktatási folyamatot is. Jellemzője a tanuló, a tanárok, 
osztálytársak, szülők és mások bevonása az értékelésbe.

Alapelvei:
1. Az egész napos iskola pedagógiai tevékenységében az értékelést olyan pozitív 

folyamatnak tekinti, amely az egyéni fejlődésről és eredményről ad fontos in-
formációt, és amely felhasználható az összes tanuló – beleértve a tehetséges, de 
a sajátos nevelési igényű tanulókat – fejlesztésére, nevelésének-oktatásának ja-
vítására is. 

2. Az egész napos iskolában zajló értékelés minden egyes tanuló érdekeit szolgál-
ja. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a tanulók sikeres iskolai pályafutását és 
aktív részvételét támogatja.

3. Az értékelési módszerek és az értékelési alapelvek kiegészítik és támogatják 
egymást.

4. Az értékelés törekszik az egyéni sajátosságok el- és megismerésére.

Fentiekből következik, hogy:
• az értékelésben különböző szereplők jelennek meg, a tanárok, az iskola többi 

dolgozója, külső szakértők, sőt, a szülők és maguk a tanulók is potenciális ré-
szesei az értékelési folyamatnak; az értékelés révén szerzett információkat va-
lamennyi szereplő felhasználhatja, akár egymástól eltérő módon ;

• az értékelés során szerzett információ nem csupán a tanulóra vonatkozik, ha-
nem a tanulás környezetére (esetenként még az otthoni környezetre) is.

Az értékelés mint a tanuló előmenetelének monitoringja arról ad képet, hogy hol 
tart a tanuló a vele együtt megállapított személyes célok elérésében. E tekintetben a 
monitoring a tantervek, egyéni tanulási-fejlődési programtervek összeállításának fő 
eszköze.
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Az értékelés kontextusa

1. Az értékelés támogatja a sokféle értékelési eljárás, módszer és eszköz haszná-
latát. 

2. A tanulót nem egy adott helyzetben értékeli, hanem tanulási környezetét és 
folyamatát is vizsgálja. 

3. Az értékelés során nem pillanatkép készül, hanem azt vizsgálják tanárok, szü-
lők, tanulók együttműködési folyamatában, hogy hogyan tanulnak.

A pedagógiai gyakorlat kialakításakor a pedagógusok és a külső támogatók az 
alábbi hat kérdésre keresik a választ. 

1. Miért értékeljük a tanulókat? 
2. Ki használja az értékelés során nyert információt?
3. Ki végzi az értékelést, és ki vesz még részt benne?
4. Mire terjed ki az értékelés?
5. Hogyan értékeljük a tanulókat?
6. Mihez viszonyítjuk az értékelés eredményeit?

Az egyes intézmények eltérően közelíthetik meg és különböző módon válaszol-
hatják meg ezeket a kérdéseket, csakúgy, mint ahogyan másként használják a tanu-
lók mérése, értékelése során szerzett információkat is. 

2. ábra. 

1.
Mért értékeljük

a tanulókat

2.
Ki használja

az értékelés során
nyert információkat?

3.
Ki végzi az értékelést
és ki más vesz még

részt benne?

6.
Mihez viszonyítjuk

az értékelés
eredményeit?

4.
Mire terjed ki az

értékelés?

5.
Hogyan értékeljük

a tanulókat?
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A tanítás és a tanulás folyamatáról informáló (formatív)  
értékelés

A formatív értékelés célorientált, és közvetlenül összefügg a tanulóra érvényes cé-
lokkal. Elvárás, hogy információt nyújtson az adott tanuló tanulási folyamatának 
következő lépéseivel kapcsolatos tanári döntéshozatalhoz. A fejlesztés, különös te-
kintettel a személyiségfejlesztésre, nem képzelhető el az ismeretközpontú értékelési 
rendszer átalakítása nélkül.

„Az osztályozással megvalósított szummatív értékelés kevéssé alkalmas a kom-
petenciafejlesztés elősegítésére, mivel nem lehet eléggé informatív és differenci-
ált. Ezért ki kell alakítani azokat a formatív értékelési szempontokat és eljárá-
sokat, amelyek megfelelő biztonságérzetet adnak, és kiszámítható fejlődési 
pályán tartva segítik a tanulók önfejlesztését. Ilyen rendszerek már léteznek, 
elsősorban az alternatív pedagógiai gyakorlatban, de némely elemek átkerültek 
az innovatívabb, kreatívabb »hagyományos« iskolákba is” (Közgazdasági Poli-
technikum, é. n.: 43).

A gyakorlati megvalósítás négy szempontja:
1. A tanuló érezze magát biztonságban akkor is, ha hibázik (a hiba természetes, 

felismerése a tanulás). 
2. Tiszta, világos tanulási célokat, követelményeket kell meghatározni.
3. Stratégiát és taktikát kell kialakítani a tanulók gondolkodási, tanulási folya-

matának figyelembevételére. 
4. A tanulási folyamatot az egyéni szükségletekhez kell igazítani.

Technikák:
• portfóliók, feljegyzések, tanulói naplók;
• visszajelzések;
• megbeszélések;
• kérdések;
• rávezetés;
• tanulói önértékelés;
• társak értékelése;
• csoportmegbeszélés;
• követelményminták, példatárak alkalmazása;
• integrált oktatási formák alkalmazása (nagy összefüggések bemutatása);
• fogalmi térképezés;
• diagnosztikus teszt.
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A tanuló bevonására és pozitívumaira építő tanulás öt  
támogató pillére

A tanulók bevonására és pozitívumaira építő tanulás megvalósulása az egész napos 
iskolára irányuló program során a gyakorlatban öt pillérre támaszkodott:

1. pillér: A konstruktivista didaktika és differenciális pedagógia
Az ugyanabban a tanulócsoportban lévő gyerekek adott pillanatban és adott témá-
ban különböző tudással és eltérő képességekkel rendelkeznek. Más tényező alakítja 
a motiváltságukat, máshogyan kommunikálnak egy-egy területen, más a viszonyu-
lásuk a társakkal való együttműködéshez, más a figyelmük terjedelme, más áll az 
érdeklődésük középpontjában, mások a tapasztalataik, stb. A  pedagógiai tudás a 
sokféleség lehető legjobb kezelését, a pedagógiai, pszichológiai eszközök ismeretét, 
azok felhasználni tudását és mindennapi alkalmazását jelenti a tervezésben, megva-
lósításban, a reflexiók kialakításában és a továbbhaladásban.

2. pillér: A pedagógiai alapelvek
A pedagógiai alapelvek három prioritása: (1) a tanulók meglévő tudására építés elve; 
(2) a tanulói öntevékenység elve; és (3) a valós kontextusba ágyazottság elve. Az 
alapelvek értelmezését és kifejtését minden intézmény a saját környezetének és 
konkrét céljainak megfelelően alakítja ki.

3. pillér: A tanulás pedagógiai, biológiai, pszichológiai háttere 
Ez a pillér azt jelenti, hogy teret kap a tanuló megismerésén alapuló pedagógiai te-
vékenység. Fókuszba kerülnek a tanulást befolyásoló tényezők: 

• az információfeldolgozás sebessége, ezen belül az előzetes ismeretek, az asszoc-
iációs lehetőségek gazdagítása, a gyakorlottság mint fejleszthető készség szere-
pe, aktivizálása;

• a tanulás segítése-támogatása a látás, hallás, ízlelés, tapintás, szaglás, a szavak, 
mozdulatok aktivizálásával a perceptuális (érzékelés, észlelés útján történő) ta-
nulás, a motoros tanulás lehetőségének biztosítása;

• a domináns tanulási stílus különbözőségei;
• fiziológiai, pszichológiai, szociológiai, környezeti és érzelmi tényezők, a tanu-

lás biológiai háttere.

4. pillér: A tanulási környezet, annak megtervezése, elemeinek rendszerben való mű-
ködtetése
A tanulási környezet rendszert alkot. Elemeinek egységbe rendeződése azt jelenti, 
hogy gyakorlati szempontból a lehető leginkább törekedni kell együttes kezelésükre 
– egymástól elkülönült kezelésük nem fejti ki a kívánt hatást. 
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A tanulási környezet elemei (Nahalka, 1997):
1. térbeli és időbeli viszonylatok;
2. a tanítási-tanulási folyamat terve (lásd még a Nevelési-oktatási program 2. fe-

jezetét: „Tanítási-tanulási program”);
3. az értékelés (lásd még a Nevelési-oktatási program 5. fejezetét: „Az értékelés és 

eszközei”);
4. a tanulási folyamat logikája, koncepcionális háttere (lásd még a Nevelési-okta-

tási program 3. fejezetét: „A tanítási-tanulási egységek leírása, a tanulás-taní-
tási programot alkotó elemek részletes kifejtése”);

5. a munka megszervezésének körülményei;
6. speciális eljárások (lásd még a Nevelési-oktatási program 6. fejezetét: „Célzot-

tan fejlesztett továbbképzési programok”, illetve a 4. modulpillért: Pedagógu-
sok kézikönyve);

7. interakciók jellege (tanuló-tanuló, tanuló-pedagógus), lehetőségei (lásd a 4. 
modulpillért: Pedagógusok kézikönyve);

8. információhordozók és más eszközök (lásd még a Nevelési-oktatási program 
4. fejezetét: „Eszközök”).

A megközelítés azt jelenti, hogy a pedagógusok a tanítási-tanulási folyamat ter-
vezése során alternatív követelményeket állítanak fel a tanulóval szemben, az ered-
ményeket nyomon követik, és úgy értékelik, hogy a hármas összhang megvalósul 
(3. ábra).

3. ábra.

Diferenciált
követelménytámasztás

Diferenciált
tananyag

Diferenciált
módszerek
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Mellékletek

1. melléklet

Az egész napos iskola nevelési-oktatási programjának elemei

1. Pedagógiai koncepció
Kifejti a pedagógiai rendszer fejlesztésének indokait, céljait, alkalmazásának he-

lyét és módját, összefoglalja, elméletileg megalapozza azokat a pedagógiai elveket, 
amelyeken a program alapul.

2. Tanulási-tanítási program
Olyan pedagógiai terv, amely a koncepció szellemében 
• kifejti az egész napos iskolai nevelési-oktatási program célját;
• követelményeit;
• tartalmát;
• a tanulási folyamat időkereteit;
• javasolt módszereit és eszközeit;
• a felhasználható szervezési módokat; utal továbbá 
• az értékelés módjára és eszközeire.
3. A tanítási-tanulási egységek leírása, a tanítási-tanulási programot alkotó ele-

mek részletes kifejtése

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   165 2016.12.13.   16:58:21



166

Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről

Részletes leírások (modulok) készülnek
• egy-egy téma feldolgozásának menetéről;
• a tanulói tevékenységekről;
• az ajánlott eszközökről
úgy, hogy a kritérium szerinti iskolaszervezési formákhoz (a tanórai és más fog-

lalkozások – a „modulok”) igazodjunk. 
Idetartozónak tekintjük a tananyag megértéshez és elsajátításához kapcsolódó 
• többlet pedagógiai támogatást;
• a felzárkóztatással; és 
• a tehetséggondozással kapcsolatos feladatok ellátását.
4. Eszközök 
Információhordozók és feladathordozók, amelyek lehetővé teszik a tervezett te-

vékenységek megvalósítását, egymással szigorúan – formálisan és tartalmilag is – 
összehangolva támogatják a kitűzött célok elérését.

Információhordozók:
• szövegek;
• képek;
• filmek;
• hanghordozók;
• makettek;
• CD-k stb.
Feladathordozók (munkafüzetek, feladatlapok stb.), egyebek (szoftverek stb.).
5. Az értékelés és eszközei
Az értékelés eszközei illeszkednek az 1–4. pontokban leírtakhoz, elősegítik a ta-

nulói teljesítmények, a tanulói fejlődés ellenőrzését és értékelését, az elért tudásszint 
mérését.

6. Célzottan fejlesztett továbbképzési programok
Azok a továbbképzési programok, melyeknek célja felkészíteni a pedagógusokat 

a konkrét program alkalmazására.
7. Támogatás, tanácsadás, szakmai fórumok, a program karbantartása

2. melléklet
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Karlowits-Juhász Orchidea

Reflektív segítés  
a pedagógusképzésben

2015-ben indítottuk útjára a Miskolci Egyetem osztatlan tanárképzésében a 30 órás 
Közösségi pedagógiai gyakorlat című kurzust. Jelen tanulmány közvetlen célja az 
érintett gyakorlat alapelveinek, céljainak, módszertanának, illetve az első év tapasz-
talatainak és tanulságainak bemutatása, elemzése, mindezen keresztül pedig közve-
tett célja a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet hitvallásának, tudatos értéktétele-
zésének, illetve a pedagógusképzés kultúraváltásában vállalt szerepének 
megvilágítása.

A képzési és kimeneti követelmények meghatározása szerint a „képzéssel párhu-
zamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is telje-
síthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, sza-
badidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) 
szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalato-
kat.”1 

Bár a jogszabályi definíció meglehetősen szűkszavúan fogalmaz, az egyértelmű 
(legalábbis számunkra), hogy mivel az érintett gyakorlatot „közösségi szolgálatnak” 
nevezi, ezzel a kötelező közösségi szolgálatot bevezeti a felsőoktatásba. Ebből indul-
tunk ki, amikor a Miskolci Egyetem osztatlan tanárképzésében a közösségi pedagó-
giai gyakorlatot a nemzetközi service learning programok mintájára alakítottuk ki.

1 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok 
képzési és kimeneti követelményeiről. 
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A service learning terminus és ami mögötte van

A service learning kifejezést többféleképpen fordítják a hazai gyakorlatban: közössé-
gi szolgálat, iskolai közösségi szolgálat, közösségi tanulás, közösségi szolgálatból 
való tanulás. Ezekhez a következő megjegyzéseket fűzném:

• a „közösségi szolgálat” (community service) nem utal a service learning kifeje-
zésben deklaráltan jelen lévő tanulási folyamatra;

• az „iskolai közösségi szolgálat” elnevezés az iskolára korlátozza a fogalmat, 
azonban az felsőoktatási és nem formális keretek között is megvalósulhat;2 

• a „közösségi tanulás” (community learning) mind a nemzetközi, mind a hazai 
szakirodalomban és gyakorlatban a közösségfejlesztés témájához kapcsolódik, 
amelynek csupán része (lehet) a service learning;3

• a „közösségi szolgálatból való tanulás” – ahogy azt Matolcsi Zsuzsa fordítja – 
megfelelő leírása lenne a fogalomnak, de vélhetően nehézkes lenne a haszná-
lata.4 

Jelen tanulmányban a service learning terminus fordítására a reflektív segítés szó-
kapcsolatot alkalmazom. Véleményem szerint a service-nek teljes mértékben megfe-
leltethető a segítés szó, mivel – mint ahogy azt az alábbiakban taglalt kontextusban 
is láthatjuk – valamiféle kötelező vagy önkéntes segítő tevékenységről van szó. 
A service learning típusú tevékenységeknél a tanulási célok és eredmények mindig a 
segítő tevékenységekre való reflexiós folyamatban realizálódnak. Ezt alapul véve 
használom a reflektív segítés (vagy reflektált segítés) kifejezést a service learning for-
dítására.

Vizsgáljuk meg a fogalmat közelebbről is! Andrew Furco Service-Learning: A Ba-
lanced Approach to Experiential Education című írásában (Furco, 1996) a fókusza 
alapján különbözteti meg a service learning típusú tevékenységet négy másik tevé-
kenységtől: a közösségi szolgálattól (community service), az önkéntességtől (volunte-
erism), a terepgyakorlattól (field education), illetve a szakmai gyakorlattól (intern-
ship). A Furcótól kölcsönzött ábra jól szemlélteti az egyes tevékenységek céljait és 
hatásirányait (1. ábra).

2 Itt csupán a magyarra fordítás különböző lehetőségeiről beszélek, nem érintve a köznevelési tör-
vényben előírt iskolai közösségi szolgálat (IKSZ) és a service learning terminus kapcsolatát. 

3 Egy korábbi írásomban még a „közösségi tanulás” kifejezést javasoltam a service learning magya-
rítására, azonban mivel a hazai és nemzetközi szóhasználatban sokszor igen tágan, illetve egészen 
különböző definíciók alatt találkoztam e kifejezéssel, egyértelműen elvetettem ezt a lehetőséget 
(Karlowits-Juhász–Reif, 2013: 9).

4 A témához kapcsolódó doktori disszertációmban – Matolcsi fordításából kiindulva – a „közösségi 
szolgálati tanulás” megnevezést használtam (Matolcsi, 2013; Karlowits-Juhász, 2015).
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1. ábra: Service learning 

Service
(segítés, szolgálat)

Service Learning
(reflektív segítés)

Learning
(tanulás)

Recipient
(segített)

Beneficiary
(„kedvezményezett”)

Beneficiary
(„kedvezményezett”)

Provider
(segítő)

Community Service
(közösségi szolgálat)

Volunteerism
(önkéntesség)

Internship
(szakmai gyakorlat)

Field Education
(terepgyakorlat)

Forrás: Furco, 1996: 3.

Az ábrából láthatjuk, hogy míg a közösségi szolgálat és az önkéntesség esetén a 
segítésen, a kétféle gyakorlatnál pedig a tanuláson van a hangsúly, addig a service 
learning típusú tevékenységet szándékosan azzal a kettős céllal tervezik, hogy az 
„egyformán hozzon hasznot a segítő tevékenységet végző és az abban részesülő fél 
számára, illetve hogy biztosítsa az egyenlő fókuszálást a segítő tevékenységre és a 
végbemenő tanulási folyamatra” (Furco, 1996: 5).

A definíció eredetileg Robert Sigmon nevéhez fűződik, aki 1979-ben fogalmazta 
meg, hogy a service learning tevékenységnek – mint tapasztalati tanulásnak – a 
„kölcsönös tanulásból” (reciprocal learning) kell kiindulnia, azaz csak az a folyamat 
nevezhető így, amely nemcsak a segített számára jár haszonnal, hanem a segítő sze-
mélyes fejlődését is elősegíti (Furco, 1996: 2).

A The National Society for Experiential Education definíciója szerint a service 
learning kategóriájába tartozik minden olyan, ellenőrzött keretek között végbeme-
nő tapasztalatszerzés, amelynek során a diákoknak határozott tanulási céljaik van-
nak, és aktívan reflektálnak arra, amit a segítő tevékenység során tanultak (Billig, 
2000: 659).

A The Corporation for National Service szerint a service learning olyan módszert 
jelent, amelynek során a diákok egy gondosan megszervezett segítő tevékenységben 
való aktív részvétel közben tanulnak és fejlődnek. Fontos, hogy ez a tevékenység 
(1)  egy közösségen belül zajlik, és ennek a közösségnek a szükségleteit elégíti ki; 
(2) valamilyen oktatási intézmény vagy valamilyen service learning program koor-
dinálja az adott közösséggel együtt; (3) segíti az állampolgári felelősségvállalás ki-
alakulását; (4) integrálódik a tantervbe vagy a service learning program oktatási 
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komponenseibe, és fel is erősíti őket; (5) strukturált időt biztosít a diákok számára a 
tapasztalatokra való reflektálásra (The National and Community Service Act of 
1990).

Bár a service learning definíciójával kapcsolatban nincs teljes egyetértés a szak-
emberek körében, a minőségi sztenderdek kérdésében viszonylagos konszenzus ala-
kult ki. A témában megjelent korábbi írások általában az Alliance for Service-Lear-
ning in Education Reform (ASLER) sztenderdjére (1993), illetve ezek egy változatára, 
az Essential Elements of Service-Learning (National Service-Learning Cooperative, 
1999) 11 pontjára hivatkoznak. Ez utóbbi az alábbi kritériumokat tartalmazza: 

A hatékony service learning program során:
• világos oktatási-nevelési célok jelennek meg, melyekhez szükséges a tantárgyi 

fogalmak, tartalmak és készségek alkalmazása, illetve az, hogy a diákok részt 
vegyenek saját tudástartalmaik kialakításában; 

• a diákok olyan feladatokat végeznek, amelyek kihívást jelentenek a számukra, 
és egyben fejlesztik őket; 

• az értékelést úgy végzik, hogy az támogassa a diákok tanulását, illetve doku-
mentálja, értékelje, hogy mennyire sikerült a tartalomra és képességekre vo-
natkozó irányelveket elérniük;

• a diákok olyan segítő tevékenységet folytatnak, amelynek világos céljai vannak, 
kielégíti a közösség szükségleteit, és érdemi következményei vannak mind a 
diákok, mind mások számára;

• a pedagógusok rendszerszintű fejlesztő és minősítő értékelést végeznek; 
• a diákoknak maximális beleszólási joguk van a tevékenység kiválasztásába, 

megtervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe;
• a sokféleség értéket képvisel, amit maguk a résztvevők, a gyakorlat és az ered-

mények is demonstrálnak;
• fontos szerepet kap a közösséggel folytatott kommunikáció, az interakció, a 

partneri kapcsolat és közös munka;
• a diákokat felkészítik a segítő tevékenység minden aspektusára (arra, hogy tel-

jesen tisztában legyenek a feladataikkal és a szerepükkel, a feladatok által meg-
kívánt készségekkel és információkkal, a biztonsági előírásokkal, illetve legye-
nek ismereteik azokról az emberekről, akikkel dolgozni fognak, és arról, hogy 
milyen érzékenységgel kell közelíteni hozzájuk);

• a diákok reflexiója folyamatos, a reflexió módszertana összetett, támogatja a 
kritikai gondolkodást és a tanulási célok elérését;

• célirányos módszerek szolgálják a diákok munkájának elismerését és további 
érvényesülését. 
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A nemzetközi meghatározások közül végezetül a National Youth Leadership 
Council széles körben használt sztenderdjének rövidített verzióját közlöm, amely 
szerint a service learning: 

• értelmes és az egyén számára releváns segítő tevékenység;
• tudatosan alkalmazott, tantervhez kapcsolódó (a tanítási célokkal és tartal-

makkal összhangban álló) tanítási stratégia;
• folyamatos reflexiót, önreflexiót igénylő tevékenység;
• elősegíti a sokszínűség elfogadását és a résztvevők közötti kölcsönös tiszteletet;
• aktív részvételt biztosít a fiatalok számára a folyamat egészében (a tervezéstől 

kezdve a megvalósításon keresztül az értékelésig);
• együttműködésen alapuló, a résztvevők számára kölcsönösen hasznos partneri 

viszonyt jelent;
• magába foglalja a saját fejlődés folyamatos nyomon követését és értékelését;
• illetve elegendő időtartamú és intenzitású ahhoz, hogy valós közösségi igénye-

ket elégítsen ki, és elérje a kitűzött pedagógiai célokat (National Youth Lea der-
ship Council, 2008).

A közösségi pedagógiai gyakorlat alapelvei és céljai 

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete által kidolgozott közösségi pedagógiai 
gyakorlat irányelvei teljes mértékben összhangban állnak a nemzetközi service lear-
ning sztenderdek fent bemutatott kritériumaival. Ezekből kiindulva a gyakorlat szá-
mára az alábbi négyes célrendszert határoztuk meg:

1. érdemi segítségnyújtás, társadalmi felelősségvállalás;
2. felelős értelmiségivé válás elősegítése (ismeret- és tapasztalatszerzés fontos 

társadalmi kérdésekről, köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés di-
menzióiról, továbbá a társadalmi részvétel, nyitottság, empátia, szociális érzé-
kenység, illetve önkéntes motivációk erősítése);

3. a pedagógusi pályára mint segítő hivatásra való praktikus felkészítés;
4. felkészítés a közoktatásban megvalósuló különböző service learning típusú te-

vékenységek szervezésére és megvalósítására (függetlenül attól, hogy kötele-
zi-e az aktuális köznevelési törvény az iskolákat erre, vagy nem). 
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A 30 órás Közösségi pedagógiai gyakorlat című tárgy keretében a hallgatók leg-
alább 20 órányi segítő tevékenységet végeznek, illetve legalább 10 órányi felkészítő 
és feldolgozó kontaktórán vesznek részt.5 Emellett a folyamat során egy online 
reflektív blogot (naplót) vezetnek, majd a gyakorlat zárásaként – előre rögzített 
szempontok alapján – egy reflektív esszét nyújtanak be. 

A gyakorlat helyszínét minden hallgató szabadon választhatja meg, a következő 
feltételek figyelembevételével:

• a segítő tevékenységet gyerekek körében kell végezni;
• egy adott szemeszterben ugyanazon a helyszínen (ugyanazon gyerekek köré-

ben) legalább két hallgatónak kell a gyakorlatot végeznie;6

• a feladatvállalásnak rendszeresnek kell lennie (irányelv, hogy 1-2 hetente, al-
kalmanként 2-4 órában történjen a gyakorlat végzése, ettől azonban indokolt 
esetben el lehet térni);7

• kizárólag olyan fogadó intézményben teljesíthető a gyakorlat, ahol önkéntes 
mentor segíti a hallgatók tevékenységét (aki lehet a fogadó intézmény alkalma-
zottja vagy a Tanárképző Intézet által létrehozott Csatárlánc önkéntes csoport 
aktivistája).8

Helyszínek, tevékenységek

Bár a hallgatók által történnek próbálkozások új helyszínek bevonására (amit maxi-
málisan támogatunk), jelenleg az összes hallgatónk a már meglévő együttműködési 
hálózatunk helyszínein, az általunk biztosított önkéntes mentorok közvetlen segít-
ségével teljesíti gyakorlatát. Az alábbiakban ezeket a helyszíneket, illetve az ott vég-
zett jellemzőbb tevékenységeket mutatom be. 

5 A minimum 10 kontaktórából (jellemzően) 4 óra felkészítés, 4 óra feldolgozás, 2 óra zárás. Szük-
ség esetén a kurzusért felelős oktató a minimális óraszám fölött további alkalmakat is biztosít, 
amelyek kiscsoportos vagy egyéni konzultációk formájában zajlanak. 

6 Ez egyrészt a reflexiós folyamat, másrészt a közösségi élmény, harmadrészt pedig a nyomon kö-
vethetőség miatt fontos szempont.

7 A közösségi pedagógiai gyakorlat során 1 óra 45 percet jelent, amelybe az utazási idő nem számít 
bele.

8 A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói és hallgatói 2010-ben, a nagy borsodi ár-
vizek idején hívták életre a Csatárlánc nevű önkéntes kezdeményezést. Az árvízvédelmi, majd a 
hónapokon át tartó kármentesítési munkálatok után a Csatárlánc önkéntes csoport tevékenysége 
átalakult, és „anyaintézménye” hagyományaiból, szellemiségéből kiindulva fő irányként a nehéz 
sorsú gyerekekkel való foglalkozást jelölte meg. Bővebben lásd: www.csatarlanc.com; www.face-
book.com/csatarlanc.

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   174 2016.12.13.   16:58:21



175

Karlowits-Juhász Orchidea: Reflektív segítés a pedagógusképzésben

A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kórház és Egyetemi Oktató Kórház Gyermek-
egészségügyi Központjának Gyermekrehabilitációs Osztályán szemeszterenként 
6-7 alkalommal szervezünk 3-4 órás foglalkozásokat tartós kezelésben részesülő, 
mozgásukban és/vagy értelmükben akadályozott, illetve egyéb egészségügyi okok-
ból rehabilitáció alatt álló gyerekek számára. A tematikus kreatív programok mel-
lett közös élményzenélésre, illetve az intézmény kiskonyhájában közös sütésekre is 
sort szoktunk keríteni. Gyakorlatukat teljesítő hallgatóink munkáját jelenleg négy 
önkéntes mentor segíti (az intézmény egyik gyógypedagógusa, egy korábban gya-
korlatát teljesítő, már önkéntesként tevékenykedő hallgatónk, illetve a Csatárlánc 
csoport két önkéntese).

 
1–2. kép: Közösségi pedagógiai gyakorlat a Gyermekrehabilitációs Osztályon

A miskolc-vasgyári szegregátumban elhelyezkedő Nyitott Ajtó Baptista Általá-
nos Iskolában elsősorban mikrocsoportos fejlesztést és korrepetálást végeznek kö-
zösségi pedagógiai gyakorlatukat teljesítő hallgatóink. Iskolaidőben külön helyiség-
ben 2-3 kisiskolással egyszerre 1-2 hallgató dolgozik, többnyire változatlan 
csoportbeosztásban. A heti rendszerességgel tartott, általában 2 órás foglalkozáso-
kon jellemzően alapkompetenciák (írás, olvasás, számolás) fejlesztése és a tanulási 
motivációk erősítése zajlik. Emellett zenetanár hallgatóinknak arra is lehetőséget 
biztosítunk, hogy a gyerekek egyéni vagy csoportos zenei fejlesztésében vegyenek 
részt. Az iskolában gyakorlatukat teljesítő hallgatóink munkáját az intézmény egyik 
pedagógusa, illetve jelenleg három (közösségi pedagógiai gyakorlatát már teljesí-
tett) önkéntes hallgatónk segíti. 

Pedagogiai innovacio beliv 1-192 CS6.indd   175 2016.12.13.   16:58:21



176

Tanulmányok a pedagógiai innováció támogatásának lehetőségeiről

 
3–4. kép: Közösségi pedagógiai gyakorlat a Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskolában

A miskolci Gyermekvárosban található Aranyhíd Lakásotthonban családjukból 
kiemelt gyermekek élnek. Mivel 2010 óta vállalok itt önkéntes feladatokat (2014 óta 
heti rendszerességgel), mentorként én segítem az ide jelentkező hallgatók munkáját. 
Minden héten 2 órát töltünk a lakásotthon 3-as csoportjában, ahol általában 5-6, 
néha 10-12 gyerekkel foglalkozunk. Évszakokhoz, ünnepekhez kötődő kreatív fog-
lalkozásokat, zenés és sportprogramokat szervezünk, a gyerekekkel együtt dekorál-
juk a lakásotthont, mozgásos játékokat, különböző társasjátékokat játszunk, közö-
sen olvasunk, illetve egyéni tanulássegítést is végzünk. 

 
5–6. kép: Közösségi pedagógiai gyakorlat a Gyermekvárosban

Az Aranyhíd Lakásotthon diósgyőri házában többségében árva gyerekek élnek. 
Erre a helyszínre szemeszterenként 5-6 hétvégén szervezünk 4 órás, kézműves-, já-
tékos, zenés és sportprogramokat, jó idő esetén pedig erdei kirándulásokat. Hallga-
tóink itteni munkáját a lakásotthon egyik nevelője, illetve jelenleg két önkéntes 
mentorunk segíti. 
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7–8. kép: Közösségi pedagógiai gyakorlat a diósgyőri lakásotthonban

A 2015/2016-os tanév második félévében néhány hallgatónk a Dr. Ámbédkar Is-
kola egyik programjában vállalt feladatokat. Az iskola olyan észak-magyarországi 
közösségeket szolgál ki, ahol az érettségizettek aránya jelenleg 1% alatt van. Az in-
tézmény vezetői azt tűzték ki fő célul, hogy a cigánytelepről érkező diákok kezébe is 
érettségit és versenyképes szakmát adjanak. Magánének szakos és hangszeres hall-
gatóink egy szoboravató ünnepség apropóján készítették fel a diákokat angol nyelvű 
emberjogi dalok és cigány énekek előadására. Az ünnepségen a nagyszámú közön-
ség soraiban ült többek között az indiai nagykövet is. Hallgatóink tevékenységét az 
iskola egyik pedagógusa és egy önkéntes mentorunk segítette. 

 
9–10. kép: Közösségi pedagógiai gyakorlat a Dr. Ámbédkar Iskola diákjai körében
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Felkészülés a közösségi pedagógiai gyakorlat  
végzésére

A közösségi pedagógiai gyakorlatra való felkészülés egyetemi kontaktórák kereté-
ben zajlik. A szemeszter első dupla óráján a gyakorlat elméleti bevezetésére, illetve 
az alapelvek és célok bemutatására fókuszálunk. Szintén ekkor kerül sor a reflexiós 
folyamat és az értékelési szempontok tisztázására.9 A frontális előadás mellett kis-
csoportos munkaformában igyekszünk feltárni a hallgatók témára vonatkozó elő-
zetes ismereteit, tapasztalatait, motivációit. 

A második felkészítő foglalkozáson közösségi szolgálatukat már teljesített ön-
kéntes hallgatóink, illetve a fogadó intézmények mentorai, kapcsolattartói (fényké-
pek és kisfilmek segítségével) mutatják be a potenciális helyszíneket és az ott vállal-
ható feladatokat. A  foglalkozás interaktív, folyamatosan bátorítjuk a hallgatókat, 
hogy fogalmazzák meg kérdéseiket, mondják el gondolataikat, félelmeiket, esetleges 
korábbi tapasztalataikat. 

Ekkor kapják meg a hallgatók a helyszínekhez kapcsolódó tervezett időbeosztá-
sokat. Ezek egy része nem vagy csak kevésbé rugalmas, egy része viszont – az intéz-
ménnyel és a mentorokkal egyeztetve – a hallgatók igényeihez alakítható. A tájékoz-
tató óra és az időbeosztás függvényében egy hetük van a hallgatóknak arra, hogy 
valamelyik helyszínre jelentkezzenek.10 Az alternatív időpontok kiválasztására in-
gyenes internetes időpont-egyeztető felületet használunk (Doodle). 

A felkészítő alkalmon tisztázzuk, hogy a gyakorlat folyamán a hallgatókat sem-
milyen anyagi kötelezettség nem terheli. Természetesen amennyiben úgy érzik, 
hogy önkéntes alapon hozzá szeretnének járulni egy-egy segítő foglakozás techni-
kai megvalósításához, erre lehetőségük van, de ez semmiképpen nem elvárás sem az 
egyetem, sem a fogadó intézmény részéről. A segítő foglalkozásokat – a hallgatók 
bevonásával – a Tanárképző Intézet és a fogadó intézmények igen szűkös eszközka-
pacitásához mérten tervezzük. Ezt a helyzetet azonban nem mint problémát, hanem 
mint lehetőséget értelmezzük, hallgatóink ugyanis a folyamat során így azt is meg-
tanulják, hogyan lehet drága eszközök, játékok, alapanyagok nélkül gyermekfoglal-
kozásokat tervezni és kivitelezni. Mentoraink segítségével különböző, eszköz nélkül 
játszható verbális és mozgásos játékokat, házilag is könnyen kivitelezhető társasjáté-
kokat, illetve minimális eszközigényű kreatív tevékenységeket sajátítanak el. 

9 A reflektív záróesszé megírásának vezérfonalát és az értékelési szempontokat nyomtatásban is 
megkapják a hallgatók. Ezek részletes bemutatását lásd lent. 

10 A hallgatóknak lehetőségük van két helyszínt is választani, de ebben az esetben meg kell adniuk, 
hogy melyik a fő helyszín, ahol a gyakorlat nagyobb része teljesül. 
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11–12. kép: Eszköz nélkül vagy minimális eszközigénnyel játszható játékok

Szintén a felkészítés része a gyakorlattal kapcsolatos etikai irányelvek tisztázása. 
Ezek egy része a személyiségi jogok védelmére irányul (pl. titoktartás, fotózás, a 
reflexiós blogokban és esszékben a nevek kódolása), más része pedig a gyerekekkel 
való személyes kapcsolat egyes szegmenseire hívja fel a figyelmet (pl. kapcsolatba 
lépés közösségi oldalakon, ajándékozás, ígéretek, érzékeny témák). Itt térünk ki a 
vállalások betartásának felelősségére, illetve arra is, hogy egy esetleges kezdeti ne-
gatív tapasztalat vagy kudarcélmény miatt lehetőleg ne váltson egyből helyszínt és 
feladatot a hallgató, hanem adjon még egy esélyt a gyerekeknek és önmagának. 

A kontaktórák keretében zajló felkészítés mellett az első gyakorlati alkalmakon a 
mentorok és a fogadó intézmények munkatársai külön figyelmet fordítanak a hall-
gatók sikeres beilleszkedésére. Személyesen mutatják be az adott helyszínt, illetve a 
segített gyermekcsoportot, diákcsoportot.

 
13–14. kép: Helyszíni felkészülés a gyakorlatra
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Folyamatkövetés, reflexió, értékelés

Egy szemeszter alatt legalább két alkalommal kerül sor folyamatközi reflexiós fog-
lalkozásra, amelyből az első inkább technikai, a második pedig inkább tartalmi fó-
kuszú. Bár mindkét alkalmon kérjük a hallgatókat, hogy számoljanak be addigi ta-
pasztalataikról, az első foglalkozáson elsősorban arra vagyunk kíváncsiak, hogy 
sikerült-e a beilleszkedés a fogadó intézményben, sikerült-e megtalálni a közös han-
got a gyerekekkel, a mentorokkal, az intézmény dolgozóival, illetve az azonos idő-
ben gyakorlatot végzőkkel, illetve hogy vannak-e nehézségek, problémák, amelye-
ket valahogy orvosolni kell. 

A második feldolgozó alkalomra már a reflektív záróesszé szempontjai segítségé-
vel gondolja végig mindenki a végzett tevékenységét (I. melléklet). A beszélgetés e ve-
zérfonal mentén halad, először 4-5 fős csoportokban, majd nagycsoportos formában. 
A kiscsoportok kialakításánál törekszünk a különböző helyszínek szerinti heteroge-
nitásra, illetve arra, hogy lehetőleg minden csoportban legyen 1-1 önkéntes mentor. 

A gyakorlatot lezáró reflektív esszét mindenkinek az előre megadott szempontok 
alapján (I. melléklet) kell elkészítenie, azonban kérjük a hallgatókat, hogy ne felso-
rolásszerű válaszokat adjanak, hanem egy kötetlen terjedelmű, saját stílusú, szub-
jektív írásműbe építsék be válaszaikat.

A gyakorlat folyamatának követése több szálon zajlik. Minden hallgató egy egy-
szerű, papíralapú jelenléti íven vezeti a tevékenységét (hol mikor hány órát teljesí-
tett). A jelenléti ív bejegyzéseit a mentorok igazolják aláírásukkal. A már fent bemu-
tatott reflexiós kontaktórák keretében tematikus feldolgozásra kerül sor. Emellett a 
hallgatók saját tevékenységüket folyamatosan naplózzák egy online blog segítségé-
vel, amelyről szabadon eldönthetik, hogy nyilvánossá teszik, vagy csupán a kurzus 
vezetőjével osztják meg. A  titkos és a nyilvános naplókra eltérő etikai irányelvek 
vonatkoznak. 

Szintén segíti a folyamat követését és a résztvevők közötti gördülékeny kommu-
nikációt a gyakorlat számára létrehozott zárt Facebook-csoport. Ennek a felület-
nek a célja elsősorban a technikai információk áramoltatása a kurzusvezető, a gya-
korlatukat végző hallgatók és az önkéntes mentorok, segítők között. Jellemzően itt 
folyik a konkrét gyakorlati alkalmakhoz kapcsolódó ötlet- és tapasztalatcsere, ide 
kerül fel a gazdag fotódokumentáció (tisztázva, hogy mely képek használhatók nyil-
vánosan, és melyek nem), illetve itt is megtalálhatóak a mindenkori és az aktuális 
félévhez kapcsolódó dokumentumok, többek között a záróesszé kérdései, az értéke-
lés szempontrendszere és az aktuális félév beosztása (helyszínek, hallgatók, időpon-
tok, mentorok elérhetősége). A zárt csoportunk tagjai félévről félévre kumulálód-
nak, mindenki szabadon eldöntheti, hogy a lezárt kurzus után bent marad-e a 
csoportban, követi-e az aktuális félév történéseit, esetleg javaslataival, ötleteivel se-
gíti-e az aktuális munkafolyamatot.
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A hallgatók saját gyakorlatuk menetét egy közös online táblázatban vezetik. 
A táblázatban minden hallgatónak saját sora van, amelyet folyamatosan aktualizál 
egészen a zárásig. A táblázat tartalmazza az adott hallgatóhoz kapcsolódó helyszínt 
(helyszíneket) és az aktuális teljesítéseket (a reflexiós foglalkozásokon való részvé-
telt, a segítő gyakorlat óraszámát, a blogbejegyzések számát, illetve az esszé benyúj-
tásának dátumát). A táblázatot a kurzus vezetője ellenőrzi a záráskor benyújtott je-
lenléti ívek, a blogok tartalma, a reflexiós órák katalógusa, illetve a záróesszé alapján. 

A folyamat során lehetőség van személyes vagy kiscsoportos konzultációkra, 
illetve ilyen formában az esetleg elmulasztott reflexiós órák pótlására is.

A gyakorlat zárására az utolsó kontaktfoglalkozáson kerül sor. Ebben a két tan-
órában gyakorlati helyszínenként prezentálnak a hallgatói csoportok a végzett tevé-
kenységekről, tapasztalatokról, élményekről, hozadékokról. A bemutatás módjáról, 
tartalmáról a hallgatók maguk dönthetnek, az egyetlen kitétel az, hogy minden 
egyes hallgatónak szóhoz kell jutnia. A prezentációkhoz rendelkezésre bocsátjuk a 
gyakorlat teljes fotódokumentációját. 

 
15–16. kép: Záró prezentációk

A Közösségi pedagógiai gyakorlat értékelési szempontjait és pontozási rendsze-
rét az első félév tapasztalatai alapján az akkori hallgatói csoport közreműködésével 
dolgoztuk ki. 

A gyakorlatukat kezdő hallgatók a szemeszter elején megismerkednek a II. mel-
lékletben szereplő értékelési táblázattal, amelynek alapján az oktató öt különböző 
részterületre bontva pontozza, majd a pontszámokat összeszámolva 1-től 5-ig terje-
dő skálán minősíti az adott hallgató által végzett munkát. Az öt terület a következő:

a) A kötelező komponensek teljesítése (kontaktórák, segítő gyakorlat, blog,  esszé)
b) A gyakorlaton való részvétel alapvető jellemzői
c) Az online reflektív napló (blog) tartalma
d) A záróesszé tartalma
e) A záróesszé szerkezete, stílusa, nyelvhelyessége.
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A Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás egyetemi 
önkéntes program

Hallgatóink számára a közösségi pedagógiai gyakorlat egyenes folytatása lehet a 
Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete és a Csatárlánc önkéntes csoport 2014-ben 
útjára indított felsőoktatási közösségi szolgálata, az ún. Társadalom Igazságosság 
Felelősségvállalás (TIF) program, amely nyitott az egyetem bármely karán tanuló 
hallgatók számára. Az osztatlan tanárképzésben kötelező Közösségi pedagógiai 
gyakorlatot az önkéntes alapon végezhető TIF program tapasztalataira és együtt-
működési hálózatára építettük. A két program küldetése, módszertana és fogadó 
intézményi hálózata alapjában véve megegyezik. 

A TIF program célja, hogy az egyetemisták önkéntes tevékenységek vállalásával
• vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában;
• szerezzenek széles körű ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdé-

sekről, köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról;
• kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, amelyek társa-

dalmi problémák innovatív megoldását, többek között a szegénység és a társa-
dalmi kirekesztés enyhítését tűzték ki célul;

• szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző 
formáiról, lehetőségeiről;

• változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szociálisan ér-
zékenyebbé), váljanak felelős értelmiségivé;

• aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elterjedéséhez.

2. ábra: A Közösségi pedagógiai gyakorlat és a TIF program a Miskolci Egyetemen

BTK – tanárképzés

Miskolci
Egyetem

TIF program
(ÖNKÉNTES)

Közösségi gyakorlat
(KÖTELEZŐ)
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Az önkéntes alapon vállalható TIF program és az osztatlan tanárképzésben kö-
telező Közösségi pedagógiai gyakorlat ugyanazon az intézményi együttműködési 
bázison nyugszik, tehát a TIF programba bekapcsolódó hallgatók is a fentebb bemu-
tatott helyszíneken végezhetik segítő tevékenységeiket. 

A TIF program keretében a Tanárképző Intézet és a Csatárlánc önkéntes csoport 
az alábbi típusú foglalkozásokat, tevékenységeket szervezi:

• nehéz sorsú gyermekek körében végezhető segítő tevékenységek (felkészítéssel 
és feldolgozással);11

• érzékenyítő beszélgetések, foglalkozások (szakemberek, civilszervezetek bevo-
násával);12

• tereplátogatások, intézménylátogatások (személyes találkozások a társadalom 
perifériáján élő emberekkel).13

A TIF programba bekapcsolódó hallgatók egy motivációs beszélgetésen, majd 
egy felkészítő foglalkozáson vesznek részt. Közösségi szolgálatuk során egy egysze-
rű jelenléti könyvecskét, illetve egy reflektív online naplót (blogot) vezetnek. 
A programot teljesítő hallgatók számára a Tanárképző Intézet egy, a nemzetközi 
Youthpass tanúsítványhoz14 hasonló, angol és magyar nyelvű igazolást állít ki, amely 
bemutatja magát a programot, igazolja a közösségi szolgálat során végzett konkrét 
tevékenységeket, illetve az azokhoz kapcsolódó kompetenciaterületeket (III. mellék-
let). A hivatalos igazolás kiállításának feltétele a TIF program keretében legalább 30 

11 Ez lényegében megegyezik a Közösségi pedagógiai gyakorlat segítő tevékenységeivel. Az önkéntes 
és a gyakorlatukat végző hallgatókat nem különítjük el, sőt igyekszünk számukra közös alkalma-
kat, tevékenységeket szervezni. 

12 A Tanárképző Intézet rendszeres együttműködő partnerei a Demokratikus Ifjúságért Alapítvány, 
a VáltóSáv Alapítvány, az Uccu Roma Informális Oktatási Alapítvány, illetve a Labrisz Leszbikus 
Egyesület (Melegség és Megismerés program). Állandó együttműködő partnereink foglalkozá-
sai mellett minden lehetőséget megragadunk hasonló célú programok szervezésére. Íme néhány 
példa az utóbbi évekből: A közösségi konfliktusok és gyűlölet-bűncselekmények felszámolására 
hivatott „Not In Our Town” program keretében az amerikai Patrice O’Neill filmrendező és El-
len Hume, a Central European University tanára volt a vendégünk. Az eredetileg szociológus 
végzettségű tévés közszereplő, Hajós András közreműködésével „Gyilkos mondatok” címmel 
szerveztünk vitaestet romákról, előítéletekről, együttélésről. Branden Snyder közösségszervező 
a „Black History Month” rendezvénysorozat keretében látogatott el hozzánk, és tartott előadást a 
detroiti fekete közösség történelméről, helyzetéről, jelenlegi problémáiról és mozgalmairól. 

13 Az utóbbi években többek között a következő helyekre szerveztünk tereplátogatásokat: nagybar-
cai csecsemőotthon, berettyóújfalui Igazgyöngy Alapfokú Művészetoktatási Intézmény, miskolc-
vasgyári Nyitott Ajtó Baptista Általános Iskola, Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola (illetve a 
beiskolázási körzetéből Szakáld, Hejőszalonta), sajókazai Dr. Ámbédkar Iskola, abaújkéri Wesley 
János Általános Iskola, különböző helyszíneken lévő tanodák (Told, Szendrő, Szendrőlád, Perku-
pa, Miskolc).

14 Részletes információ a Youthpass programról és tanúsítványról itt olvasható: https://www.youth-
pass.eu.
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órányi önkéntes tevékenység elvégzése, a jelenléti könyvecske és az online napló 
folyamatos vezetése, a folyamatot lezáró (egyéni vagy csoportos) foglalkozáson való 
részvétel, illetve egy – előre kiadott szempontok alapján kötetlen terjedelemben 
megírt – záróesszé benyújtása. 

Mivel egyik elsődleges célunk az önkéntes motivációk erősítése, fontos ered-
ménynek látjuk, hogy a közösségi pedagógiai gyakorlat első szemesztere után a gya-
korlatukat lezárt hallgatóink közel fele úgy döntött, hogy segítő tevékenységét ön-
kéntes alapon a TIF program keretében folytatja (többen közülük az újonnan 
bekapcsolódók mentorálását is vállalva). 

Összefoglalva elmondható, hogy a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének a 
fentiekben bemutatott, egymásra kölcsönösen ható két programja egy olyan – más 
felsőoktatási intézmények számára is megfontolandó – modellt alkot, amely egy-
részt a bevont fiatalok által közvetlen támogatást nyújt a rászorulóknak, másrészt 
hozzájárul ahhoz, hogy a résztvevők felelős, aktív értelmiségivé váljanak, harmad-
részt pedig praktikus ismeretekkel szolgál a leendő pedagógusok, illetve az egyéb 
segítő hivatást végző szakemberek számára.

Mindezek megvalósításához azonban nem hagyható figyelmen kívül, hogy a Mis-
kolci Egyetem Tanárképző Intézete egy olyan, demokratikus klímájú intézmény, 
amelyben problémafókuszált tantervi tartalmakkal, bizalmi partnerségre, egymás 
kölcsönös tiszteletére, hallgatói aktivitásra, együttműködésre, folyamatos reflexióra és 
fejlesztő értékelésre építő oktatással, illetve témába illeszkedő intézmény- és terepláto-
gatásokkal valódi esély nyílhat az érdemi társadalmi felelősségvállalással kapcsolatos 
ismeretek, képességek, attitűdök fejlesztésére. Ezt a folyamatot az intézmény életében 
rendszeresen megjelenő jótékonysági akciók, adománygyűjtések, önkéntes feladatvál-
lalások, érzékenyítő programok, fókuszált konferenciatartalmak, szakmai műhelyek 
stb. további extrakurrikuláris, illetve rejtett tantervi hatásokkal támogatják. 

Zárásként néhány kiemelt gondolat a hallgatók által írt reflektív esszékből:

„Sokat megtudtam ezeknek a gyerekeknek a sorsáról, és tisztelem az erejü-
ket.”
„A tapasztalatokat össze lehetne úgy is foglalni, hogy emberség, empátia, tole-
rancia.”
„Ez a gyakorlat bebizonyította számomra, hogy jó szakmát választottam ma-
gamnak.”
„Egyre jobb érzés menni, minden egyes alkalommal egyre erősebb bennem a 
vágy, hogy tanár legyek.”
„...a szívünk mélyén már akkor tudtuk, hogy mindenképpen folytatni fogjuk, 
mert őket nem lehet otthagyni.”
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„Engem az önkéntes tevékenységek egyre közelebb visznek ahhoz, amit éle-
tem végéig csinálni szeretnék: tanítani és tanulni.”
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Mellékletek 

I. melléklet: A záróesszé szempontsora 

1. Hol és milyen segítőtevékenységeket végeztél a Közösségi pedagógiai gyakorlat 
keretében?

2. Melyik volt az a tevékenység, ami a legjobban tetszett? Volt-e olyan, ami nem 
tetszett?

3. Mit gondolsz, kinek mit adtál a gyakorlat során?
4. Mit gondolsz, mi az, amiben fejlődtél, mi az, amit tanultál a program során?
5. Mit gondolsz, hol tudod hasznosítani a gyakorlat során tanultakat?
6. Melyik volt a legemlékezetesebb napod a gyakorlat során? Kérlek, meséld el!
7. Ütköztél-e nehézségekbe? Ha igen, mik voltak ezek? 
8. A gyakorlatod teljesítéséhez elegendő segítséget kaptál a Tanárképző Intézettől 

és a fogadó intézménytől? 
9. Mennyire tartod sikeresnek a gyakorlat során végzett tevékenységedet? Min le-

hetett volna javítani?
10. A Közösségi pedagógiai gyakorlat során szerzett tapasztalataid és a Tanárképző 

Intézetben végzett tanulmányaid között látsz-e kapcsolatot? Mik ezek a kapcso-
lódási pontok?

11. Mit gondolsz, milyen hatékonyan tudja teljesíteni a Közösségi pedagógiai gya-
korlat az alábbi céljait:
a) hasznos segítségnyújtás, társadalmi felelősségvállalás;
b) felelős értelmiségivé válás elősegítése (aktív részvétel, nyitottság, empátia, 

szociális érzékenység, önkéntes motivációk erősítése);
c) a pedagógusi pályára, mint segítő hivatásra való praktikus felkészülés;
d) az érettségi vizsga feltételeként előírt, 50 órás iskolai közösségi szolgálat szer-

vezésére és megvalósítására való felkészülés?
12. Tervezed-e, hogy a jövőben önkéntesként folytatod a megkezdett segítő tevé-

kenységedet? Tervezel-e más önkéntes tevékenységet?
13. Mit gondolsz, az általad segítettek számára milyen további segítség lenne hasz-

nos a jövőben?
14. A gyakorlat kapcsán milyen gondolatok fogalmazódtak meg benned a hátrá-

nyos helyzetű, perifériára szoruló gyerekek társadalmi integrációjával és a több-
ségi társadalom felelősségvállalásával kapcsolatban? 
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II. melléklet: A Közösségi pedagógiai gyakorlat értékelési 
rendszere

A) 3 pont 1 pont 0 pont (!)
A kötelező 
komponensek 
teljesítése 
(kontaktórák, segítő 
gyakorlat, blog, esszé)

A kontakt órákról 
legfeljebb 1 
alkalommal hiányzott, 
de pótolta a hiányzást. 
A segítő gyakorlat 20 
óráját teljesítette. Az 
online reflektív blogot 
folyamatosan vezette, 
minden alkalomról (a 
következő alkalmat 
megelőzően) 
bejegyzést készített. 
Esszéjét határidőre 
benyújtotta. 

A kontaktórákról 
legfeljebb 2 
alkalommal 
hiányzott, de pótolta 
a hiányzást. A segítő 
gyakorlat 20 óráját 
teljesítette. Az online 
reflektív blogot nem 
folyamatosan vezette, 
de pótlólagosan 
minden alkalomról 
bejegyzést készített. 
Esszéjét határidőn túl 
nyújtotta be.

A 10 kontaktórát nem 
teljesítette és nem 
is pótolta. A segítő 
gyakorlat 20 óráját nem 
teljesítette. Az online 
reflektív blogot nem 
vezette, nem készített 
minden alkalomról 
bejegyzést. Esszéjét 
nem nyújtotta be.

B) 4–5 pont 1–3 pont 0 pont
A gyakorlaton való 
részvétel alapvető 
jellemzői

A hallgató részt vett a 
segítő tevékenységek 
szervezésében, 
előkészületeiben. 
A gyakorlat során 
aktív és kezdeményező 
volt, együttműködésre 
törekedett, illetve 
igyekezett másokat 
is ösztönözni. 
Tevékenységeit 
felelősségteljesen, 
megbízhatóan végezte. 

A hallgató a gyakorlat 
során többnyire 
aktív volt, próbált 
együttműködni 
másokkal, alapvetően 
felelősségteljesen, 
megbízhatóan végezte 
a tevékenységeit. 

A hallgató a 
gyakorlat során igen 
alacsony aktivitással 
tevékenykedett, 
nem működött 
együtt másokkal, 
tevékenységét 
nem végezte 
felelősségteljesen, 
megbízhatóan. 

C) 3 pont 1–2 pont 0 pont
Az online reflektív 
napló (blog) tartalma

Tevékenységeit 
részletesen 
dokumentálta. Az 
egyes bejegyzések 
tartalmasak, 
igényesek. A leírás 
alapján az események 
rekonstruálhatóak 
egy kívülálló olvasó 
számára is. 
A napló mély reflexiót, 
önreflexiót tükröz.

Tevékenységeit 
többnyire átláthatóan 
dokumentálta. A leírás 
alapján az események 
követhetőek egy 
kívülálló olvasó 
számára is. 
A napló vezetése 
során a hallgató 
törekedett a reflexióra, 
önreflexióra.

Tevékenységeit 
felületesen, 
átláthatatlan módon 
dokumentálta. A leírás 
alapján az események 
követhetetlenek egy 
kívülálló olvasó 
számára. 
A bejegyzésekben nincs 
nyoma reflexiónak. 
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D) 4–5 pont 1–3 pont 0 pont (!)
A záróesszé tartalma A reflektív záróesszé 

megírása során a hall-
gató a megadott szem-
pontok mindegyikére 
érdemben reagál. 
A leírtak mélyreható 
reflexióról, tudatos 
elemzői attitűdről, 
illetve a személyes 
fejlődés iránti elkötele-
ződésről tanúskodnak. 
A hallgató meglátá-
sai, következtetései 
megfelelően kifejtet-
tek, alátámasztottak. 
Több perspektívából is 
képes megvizsgálni és 
értelmezni a gya-
korlat során szerzett 
tapasztalatait, és 
képes azokat megfelelő 
kontextusba helyezni, 
illetve a szaktudással 
érdemben összekap-
csolni. Példái világo-
sak, adekvátak.

A reflektív záróesszé 
megírása során a 
hallgató a megadott 
szempontokat szinte 
kivétel nélkül figye-
lembe veszi. 
Az esszé túlmutat a 
tapasztalatok leírá-
sán, érdemi reflexió 
jellemzi.
A hallgató meglátásai, 
következtetései több-
nyire kifejtettek, alátá-
masztottak. A gya-
korlat során szerzett 
tapasztalatait képes 
megfelelő kontextusba 
helyezni, és igyekszik 
azokat a szaktudással 
összekapcsolni. Példái 
többnyire világosak, 
adekvátak.

A reflektív záróesszé 
megírása során a hall-
gató a megadott szem-
pontok jelentős részét 
figyelmen kívül hagyja. 
Az esszé felületes, nem 
lép túl a tapasztalatok 
egyszerű leírásán, nél-
külözi a reflexiót.
A hallgató meglátásait, 
következtetéseit nem 
fejti ki, nem támasztja 
alá, vagy irreleván-
sak. A hallgató nem 
képes a gyakorlat során 
szerzett tapasztalatait 
kontextusba helyezni. 
Példái nem világosak, 
nem adekvátak. 

E) 2 pont 1 pont 0 pont
A záróesszé 
szerkezete, stílusa, 
nyelvhelyessége

A záróesszé szerkezete 
következetes, 
koherens, 
megfogalmazása 
világos és kifejező, 
nyelvhelyessége 
kifogástalan.

A záróesszé 
szerkezete átlátható, 
megfogalmazása 
világos, azonban 
nyelvhelyessége 
problémás. 

A záróesszé 
következetlenül 
szerkesztett, 
megfogalmazása 
nehezen követhető, 
a leírt gondolatok 
csapongóak. Az esszé 
számos zavaró, a 
megértést is nehezítő 
nyelvhelyességi hibát 
tartalmaz.

15–18 pont: jeles (5)
11–14 pont: jó (4)
7–10 pont: közepes (3)
5–6 pont: elégséges (2)
0–4 pont vagy pontszámtól függetlenül, ha az A vagy D kategóriában 0 pont szerepel: elégtelen (1)
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III. melléklet: TIF tanúsítvány 
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