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Előszó
Az oktatás minősége egyike azon kulcsfontosságú tényezőknek, amelyek meghatározzák,
hogy Magyarország növelni tudja-e versenyképességét a globalizálódó világban. Nemzetközi kutatások szerint a tanárok szakmai felkészültsége, a pedagógusmunka minősége és
a tanulók eredményessége között erőteljes és pozitív korreláció áll fenn. Az iskolarendszer
akkor lehet eredményes, ha minden gyerek számára a lehető legmagasabb színvonalú oktatást biztosítja, és jó pedagógusok dolgoznak benne. Az oktatási rendszer jelenlegi fejlettségi fokán – amikor az alapvető oktatáshoz való hozzájutás általánosan biztosított, az
oktatásügy szervezeti-intézményi háttere megfelelően működik – a továbblépéshez a pedagógus hivatás megerősítésére, fejlesztésére van szükség. Ez magában foglalja a pályára kerülők rátermettségének javítását, a pályán levő pedagógusok szakmai munkájának folyamatos fejlesztését, a legjobb pedagógusok pályán tartását (Teachers Matter 2005; McKinsey
& Company 2007, 2010).
E célkitűzések eléréséhez első lépésben pontos, megbízható információkra van szükség a jelenlegi helyzetről - arról, hogy milyen hatásai vannak a pedagógusok foglalkoztatásával, szakmai továbbfejlődésével kapcsolatos eddigi szakpolitikai intézkedéseknek. A pedagógus hivatással kapcsolatban öt témakört érdemes részletesebben is elemezni:
1. Munkaerőpiac, bérezés,
2. Továbbképzés, szakmai fejlődés,
3. A tanítás (szakmai munka) minőségének értékelése, mérése, minőségbiztosítás,
fejlesztő támogatás és hatásai,
4. A tanári munka értékelésének kimenetei (jutalmazás és szankcionálás), gyakorlata
és hatásai,
5. A tanárok szakmai együttműködésének (iskolán belüli és iskolák közötti) formái,
hatásai.
Az egyes területek működési mechanizmusainak feltárásához hosszabb távú kutatómunkára van szükség. Kutatásunk első fázisában a pedagógusok munkaerő-piaci helyzetének
áttekintésére, valamint a pedagógusok szakmai továbbfejlődését célzó oktatáspolitikai intézkedések feltáró hatáselemzésére vállalkoztunk. Az áttekintést erősen inspirálták azok a
nemzetközi vizsgálatok, elemzések, amelyek az utóbbi egy-másfél évtizedben születtek.
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A kötet négy elemző tanulmányt tartalmaz, amelyek közül az első áttekintést ad a
pedagógusok foglalkoztatási és bérviszonyairól, három pedig a szerkesztő vezetésével végzett, a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének hazai gyakorlatára fókuszáló kutatás eredményeit tárja az olvasó elé. A kutatás empirikus alapját az érintettek négy fő csoportjában
– pedagógusok, iskolavezetők, képző szervezetek, intézmények képviselői és helyi oktatásirányítók – 2010-ben készített félig strukturált interjúk adják. Az interjúalanyok és intézményeik
körében felmértük a továbbképzés iránti spontán igényeket, ezek kielégítésének általuk észlelt lehetőségeit, a nem teljesen spontán – központi igények vagy pályázatok által „kötelezővé” váló – továbbképzések működési rendszerét, és mindezek kapcsolatát a finanszírozás
rendszerével. Vizsgáltuk a pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításának és áttekinthetőségének (transzparenciájának) kérdéskörét, és a szakmai továbbképzések egyéni és intézményi szintű hasznosulásának folyamatát, az interjúalanyok percepciója szerint. Mindezen
kérdésköröket a kulcsszereplők egymással kialakult viszonyrendszerében elemeztük. A kutatás módszeréből következően eredményeink mélyfúrás jellegű helyzetfeltárások. Célunk
a pedagógus-továbbképzések bonyolult összefüggésrendszerének finom letapogatása volt,
és megalapozása egy átfogó – statisztikai elemzésre is alkalmas, standardizált kérdőíven
alapuló, reprezentatív mintán végzett – a későbbiekre tervezett empirikus kutatásnak.
A kötet első tanulmányában Varga Júlia a tanári foglalkoztatás és bérezés témakörében az elmúlt időszakban született legfontosabb hazai és nemzetközi oktatás-gazdaságtani
kutatások eredményeit foglalja össze. Először bemutatja azoknak az empirikus kutatásoknak
az eredményeit, melyek azt vizsgálták, hogy a tanárok munkaerő-piaci helyzetének változása
hogyan hat a tanári pályán lévők összetételére. A tanulmány második részében a nemzetközi
szakirodalom alapján a tanulói teljesítmények javulását célzó bérreformok sokféle, sikeres és
kevésbé sikeres megoldását mutatja be. Meggyőzően érvel amellett, hogy a foglalkoztatási
és bérkérdésekre vonatkozó döntéseknek egymással összhangban és összefüggésben kell
lenniük. Rámutat, hogy a programok hatását alapvetően meghatározza, hogy hogyan alakítják ki az ösztönzőket, a nem megfelelően kialakított programok a szándékolttal ellentétes
hatást is eredményezhetnek.
Sági Matild tanulmánya arra vállalkozik, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének témájában született legfrissebb nemzetközi szakirodalom fontosabb megállapításait
összevesse egy, a témában 2008-ban folytatott (magyar adatokat is tartalmazó) nemzetközi
kérdőíves vizsgálat, valamint egy 2010-es, interjús módszerrel készült hazai kutatás adataival és fontosabb tanulságaival. Eredményei szerint Magyarországon a 21. század első évtizedében egy olyan továbbképzési szabályozási rendszer született, amely európai viszonylatban is példátlanul konzekvens piaci logikára épül, és ennek eredményeképpen szabad
mozgásteret nyertek a különböző érdek- és szereplőcsoportok. Az európai uniós pályázati
rendszerrel korábban nem látott nagyságú pénzforrás vált elérhetővé a pedagógus-továbbképzések számára. A normatív támogatások abszolút és relatív mértékének csökkenésével
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párhuzamosan tovább erősödött a piaci szereplők érdekérvényesítési törekvéseinek hatása,
háttérbe szorultak a szakmai szempontok, az iskolák a pedagógus-továbbképzési rendszer
mellékszereplőivé váltak. Ugyanakkor nem alakult ki a rendszer működésének nyilvánossága, ellenőrizhetősége, átláthatósága, a minőség ellenőrzésének, és a visszacsatolásoknak a
rendszere.
A harmadik tanulmány hiánypótló munka, amelyben Gönczöl Enikő a magyarországi
pedagógus-továbbképzés utóbbi néhány évtizedét tekinti át részletesen, a jogi szabályozás,
az elérhető dokumentumok, a téma hazai irodalmának és saját szakmai tapasztalatainak
tükrében.
A kötetet Ceglédi Tímeának a pedagógus-továbbképzéseket végző intézmények működését bemutató esettanulmánya zárja. Az érintettek körében készített interjúkra és korábbi
hazai kutatási eredményekre alapozva pontos és élvezetes leírását, diagnózisát adja annak,
hogy a továbbképzéseket végző képző intézmények szempontjából a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének milyen mechanizmusai, elvei és gyakorlata rajzolódik ki az elemző
kutató előtt. Szemléletesen jeleníti meg az állami-szakmai feladatot vállaló intézmények és
a profitorientált, gyakran az igények pillanatnyi kielégítésére szerveződő cégek párhuzamos
működésében megjelenő kettősséget. Rámutat arra, hogy még az állami fenntartásban maradt pedagógiai intézetek is félpiaci megoldásokra kényszerülnek, hogy a képzések minősége központilag nem felügyelt, a belső minőségbiztosítás esetleges, hogy a képzők csak
informális csatornákon keresztül értesülnek arról, hogy képzéseik milyen hatással vannak
a pedagógiai gyakorlatra, és hasonló források alapján tájékozódnak az iskolák is a képzők
munkájáról.
A szerzők bíznak abban, hogy helyzetfelmérésük, és a helyzetfelmérés adatainak ös�szevetése a nemzetközi elemzések eredményeivel, hozzásegítheti a döntéshozókat a megfelelő nemzeti megoldások megtalálásához.
Sági Matild

Varga Júlia

A tanárok foglalkoztatása
és bérezése
hazai és nemzetközi kitekintés

Bevezetés
Az oktatáskutatás elmúlt 10 évének eredményei egyre meggyőzőbben bizonyítják, hogy a diákok teljesítményét az iskolai tényezők közül elsősorban a tanárok, a tanári munka minősége
határozza meg. Az egyéb iskolai inputok jelentős részének, így az osztálylétszámnak, az egy
tanulóra jutó ráfordításoknak nincs közvetlenül kimutatható hatása a diákok eredményére
(Rivkin, Hanushek és Kain 2000; Darling-Hammond 1999; Vignoles és szerzõtársai 2000;
Wössmann és West 2002). A tanulói teljesítmények javításához, és a diákok között meglévő
teljesítménykülönbségek csökkentéséhez ezért arra van szükség, hogy jó képességű, felkészült tanárok tanítsanak az iskolákban. A fejlett országok egy részében viszont egyre komolyabb probléma, hogy hosszú ideje folyamatosan romlik a tanári munka minősége. Emellett
növekvő tanárhiány is mutatkozik sok országban. A jól teljesítő iskolarendszerekben viszont
– azokban, melyek a nemzetközi tanulói teljesítménymérésekben az országok rangsorában
az élen járnak –, a tanári pálya továbbra is vonzza a jó képességű hallgatókat, ezekben az
országokban nem figyelhető meg a tanári pálya leértékelődése sem. Ahol a tanári munka
minőségének romlása figyelhető meg, ott az leginkább a tanárok foglalkoztatási-, bérezési
feltételeivel, a tanárok munkaerő-piaci helyzetének változásával függ össze.
A következő tanulmány ezeket a változásokat foglalja össze, elsősorban a kérdés
közgazdasági irodalmára, és nemzetközi összehasonlító vizsgálatokra támaszkodva. Először
bemutatja azoknak az empirikus kutatásoknak az eredményeit, melyek azt vizsgálták, hogy
a tanárok munkaerő-piaci helyzetének változása hogyan hat a tanári pályán lévők összetételére, majd a tanári bérek és tanári foglalkoztatás összefüggéseit és az egységes tanári
bértáblával kapcsolatos problémákat, a bértábla következményeit vizsgálja. A tanulmány
második része azokat a tanári bérreform-kísérleteket tekinti át, melyeket az utóbbi években
vezettek be a fejlett országokban, és kitér a reformok eredményeire.
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1. A tanári pályán lévők összetételének
változása és a változások okai
A tanári pályát választók képességének változását számos tanulmány vizsgálta. Az Egyesült
Államokra vonatkozó eredmények egybehangzóan azt mutatták, hogy folyamatosan romlottak a tanári pályát választók képességei. Az 1960-as években a legjobb képességű diákok
még ugyanolyan valószínűséggel választották a tanári pályát, mint más diplomás pályákat,
az 1980-as, 1990-es években viszont a tanárként elhelyezkedők már a rosszabb képességűek közül kerültek ki (lásd például Manski 1985; Hanushek és Pace 1995; Corcoran, Evans
és Schwab 2004). Hasonló eredményekről számolt be Chevalier és Dolton (2004), Amodio
(2009) az Egyesült Királyságra vonatkozóan, Leigh és Ryen (2006) a tanári pályát választók
képességeit vizsgálva Ausztráliában, Barbieri és szerzőtársai (2008) az olasz tanárok összetételének alakulását elemezve.
Magyarországon Varga (2007) az 1990-es évek végi, 2000-es évek eleji adatok felhasználásával elemezte, hogy a felsőfokon továbbtanulók közül kik választják a tanári pályát. Azt találta, hogy a rosszabb képességű továbbtanulók közül kerültek ki az új tanárok,
hogy a tanárok kiválasztódási folyamatának minden egyes pontján: a pedagógusképzésre
jelentkezéskor, a felsőfokú tanulmányok befejezését követő elhelyezkedéskor, majd a végzést követő 5., illetve 6. évben is megfigyelhető negatív önszelekció. Azok jelentkeztek pedagógusképzésre, akiknek rosszabbak voltak a tanulmányi eredményei. A diplomát szerzettek
közül nagyobb valószínűséggel helyezkedtek el tanári pályán azok, akik kevésbé szelektív
intézményben, szakon végeztek, végül a tanárként elhelyezkedettek közül a végzést követő
5. és 6. évben is a rosszabb képességűeket találjuk nagyobb valószínűséggel tanári pályán,
és a jobb képességűek hagyják el a pályát ebben az időszakban.
A tanári minőségromlásnak több okát is kimutatta a nemzetközi irodalom, így a női
karrierlehetőségek (Loeb és Page 2000) javulását, vagy az alternatív továbbtanulási lehetőségek bővülését. Meghatározó szerepet ebben a folyamatban azonban a tanári keresetek
alakulása játszott (Ladd 2007). Egyrészt a tanári keresetek szintjének változása, a tanárok
más diplomás foglalkozásokhoz viszonyított relatív keresetének romlása, másrészt a tanári
bérek meghatározásának sajátosságai, vagyis hogy a tanári bérek rendszerint szinte kizárólag a végzettséget és a gyakorlati időt veszik figyelembe (Ballou és Podgursky 1997).
A tanárok relatív keresete a fejlett országok nagy részében romlott. Ezt mutatja be
például Lakdawalla (2006) több fejlett országra, Dolton (1990), Chevalier és szerzőtársai
(2001) hosszú idősorokon az Egyesült Királyságra vonatkozóan. A relatív kereseti romlás azt
jelentette, hogy a pedagógusok keresete 10-20 százalékkal maradt el az átlagos diplomás
keresetektől.
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Magyarországon már 1989-ben is jóval nagyobb mértékben maradtak el a tanári
keresetek más diplomás bérektől, mint a fejlett országokban, de 1989 után rendkívüli mértékben megnőtt a lemaradás: 30-60 százalékra. 2002 után, a közalkalmazotti béremelés
hatására valamennyit javult a helyzet, de ezt követően ismét romlott, és 2008-ban már a
gyakorlati időtől függően ismét 30-45 százaléknyi lemaradás volt megfigyelhető (1. ábra).

1. ábra. A tanárok átlagos keresete az egyéb diplomás keresetek arányában
gyakorlati idő szerint 1989-ben, 2001-ben, 2005-ben és 2008-ban (%)
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Forrás: Saját számítások az ÁFSZ Bértarifa felvételei alapján

A relatív keresetek vizsgálata azt is mutatja, hogy a pálya első 10-15 évében a lemaradás igen gyorsan nő, vagyis a pálya elején évről évre rosszabb relatív kereseti helyzetbe
kerülnek a fiatal tanárok. Az egyetemi végzettségű tanárok keresete jóval nagyobb mértékben marad le más egyetemi végzettségűek keresetétől, mint a főiskolai végzettségű tanárok
keresete más főiskolai végzettségűek keresetétől. A férfiak kereseti lemaradása jóval nagyobb a nők kereseti lemaradásánál (2. és 3. ábra), ami megmagyarázza, hogy az egyetemi
végzettségűek és a férfiak miért akarnak egyre kevésbé tanárként dolgozni.
A tanári pálya választását vizsgálva (Varga 2007) kimutatható volt, hogy annak, hogy a
jó tanulmányi eredményű hallgatók jóval kisebb valószínűséggel választják a pedagógusképzést és a tanári pályát, mint más továbbtanulási utakat és munkaköröket, Magyarországon is
az a legfontosabb oka, hogy romlott a pedagógusok relatív kereseti helyzete, és különösen
fontos hatása mutatkozott a pálya első tíz évében növekvő lemaradásnak.

14

2. ábra. Az egyetemi végzettségű tanárok keresete az egyetemi végzettségű
diplomások keresetének arányában nemek szerint (%), 2008
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Forrás: Saját számítások az ÁFSZ Bértarifa felvételei alapján

3. ábra. A főiskolai végzettségű tanárok keresete a főiskolai végzettségű
diplomások keresetének arányában nemek szerint (%), 2008
férfiak

nők

90
80
70
60
50

Gyakorlati idő

0

10

20

30

Forrás: Saját számítások az ÁFSZ Bértarifa felvételei alapján

15

A pályakezdő bérek szintjét meghatározónak találták azok a nemzetközi összehasonlító vizsgálatok is, melyek arra a kérdésre keresték a választ, hogy a sikeres oktatási rendszerek milyen bérpolitikával tudják elérni, hogy tehetséges, jól felkészült fiatalok válasszák a
tanári pályát. A legjobban teljesítő iskolarendszerek jó kezdő fizetést ajánlanak a tanároknak,
és emellett hatékony módszereket dogoztak ki a tanárok kiválasztására és képzésére. Ez a
két tényező egyértelműen és kimutathatóan hatással van arra, hogy a legjobbak lépjenek a
tanári pályára. A rosszul teljesítő rendszerekben általában hiányzik ez a két elem. A jól teljesítő iskolarendszerekben az 1 főre jutó GDP-hez viszonyítva az OECD-átlagnak megfelelő vagy
annál magasabb kezdő fizetést kínálnak a tanároknak (később rátérünk annak bemutatására,
hogy ez nem feltétlenül jár együtt összességében magasabb arányú oktatási kiadásokkal).
Azokban az országokban viszont, ahol a tanári kezdő fizetések nem érik el a más diplomás foglalkozások szintjét, nem a legrátermettebbek választják a tanári pályát (McKinsey &
Company 2007). Magyarország különösen lemarad a pályakezdő tanári fizetések 1 főre jutó
GDP-hez viszonyított arányát tekintve az OECD-országok átlagától (4. ábra).
A tanári bérek emelésének, a magas kezdő fizetés biztosításának komoly költségvetési következményei vannak. Ennek finanszírozására három mód kínálkozik. Az első, az
oktatási ráfordítások növelése. A ráfordítások növelése azonban gyakran nem, vagy csak kis
mértékben lehetséges, ezért a legtöbb ország, ahol magas a pályakezdő tanárok bére, más
megoldáshoz folyamodott.
A második lehetőség az, ha a kezdő bérek magasak, de később, a gyakorlati idővel
kisebb mértékben emelkednek csak. Ezt a megoldást választotta Finnország, Anglia, Hollandia, Ausztrália és Új-Zéland. A tanári fizetések ilyen „elő-ütemezése” kimutathatóan pozitív
hatással van arra, hogy a tanári pályát jó képességű hallgatók válasszák (Ladd 2007).
A pályakezdő tanári bérek emelését azzal az érvvel szokták elvetni, hogy az bérfeszültségekhez vezet az iskolában, de több ország tapasztalata is azt mutatja, hogy az ilyen
bérreformok – megfelelő előkészítés mellett – bevezethetőek. Pontosan ezt tették Hollandiában
1990 és 1997 között, ahol a pályakezdő tanárok bérét 1480 euróról 2000 euróra emelték, és a
legmagasabb fizetés eléréséhez szükséges szolgálati időt először 26 évről 18 évre csökkentették (McKinsey & Company 2007), majd újabb három évvel rövidítették (Minne és Webbink 2008).
A harmadik megoldás szerint a pályakezdő tanári bérek növelésének forrása lehet az
egy pedagógusra jutó tanulók számának emelése. Emellett szólhat, hogy míg az osztálylétszám csak csekély hatással van a tanulói eredményekre, addig a tanári munka minősége
meghatározó jelentőségű a tanulói teljesítmények alakulásában. A magasabb osztálylétszámokkal teremti meg a magas tanári fizetések finanszírozásának lehetőségét Dél-Korea vagy
Szingapúr, ahol a diák-tanár arány jóval magasabb, mint az OECD-országok átlagában (30,1
szemben a 17,1-del), és ezért jóval magasabb fizetést tudnak adni a tanároknak, mint a
legtöbb OECD országban. A magas fizetések és az erős szelekció miatt a legjobb képességűeket találjuk a tanári pályán ezekben az országokban, és a tanulói teljesítmények is átlag
felettiek (McKinsey & Company 2007).
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4. ábra. Pályakezdő tanári fizetések az 1 főre jutó GDP arányában (%)
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Forrás: McKinsey& Company: How the world’s best performing school systems come out on top 2007
A Magyarországra vonatkozó adat saját számítás az ÁFSZ Bértarifa felvételéből.

2. A foglalkoztatás és kereset összefüggései
A tanárok relatív kereseti helyzetének sok országban megfigyelhető romlása azzal is ös�szefügg, hogy az elmúlt évtizedekben jelentősen csökkentek az átlagos osztálylétszámok,
csökkent az egy tanárra jutó diákok száma, ez pedig növelte az egy tanulóra jutó oktatási
kiadásokat. 1970 és 2000 között az egy tanárra jutó tanulók száma felére, harmadára csökkent a legtöbb fejlett országban, ami azzal a következménnyel járt, hogy az oktatási ráfordítások, ha nőttek is, nem tudták követni a tanári létszám növekedését, így romlott a tanárok
relatív kereseti helyzete, ennek következtében pedig a tanári pályát választók képességei, a
tanári munka minősége (Lakdawala 2006).
Az oktatási ráfordítások adott szintje mellett a foglalkoztatás növelése és a tanárok
bérszintje között átváltás van. Magyarország azok közé az országok közé tartozik, ahol alacsony a tanár/diák arány, és a pedagógusok relatív bére (5. és 6. ábra). A pedagógusok kereseti helyzetének tartós javítása a foglalkoztatás racionalizálása nélkül nem lehetséges, vagy
csak az oktatási ráfordítások olyan jelentős emelése mellett, ami elviselhetetlen költségvetési
nyomással járna.
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5. ábra. A pályakezdő tanári keresetek az 1 főre jutó GDP arányában,
és a diák/tanár arány a közoktatásban, 2005
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Forrás: Education at a Glance, 2007. OECD 2007 adatai felhasználásával

6. ábra. A 15 év gyakorlati idővel rendelkező tanárok keresete
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Forrás: Education at a Glance, 2007. OECD 2007 adatai felhasználásával
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A magyar közoktatásban jóval kevesebb diák jut egy tanárra, mint az OECD-országok átlagában. A tanár-diák arány a pedagóguslétszám csökkenése ellenére továbbra is
alacsony az általános iskolákban, és az utolsó évek adatai azt mutatják, hogy már – a korábban átlagos tanár-diák arányokkal dolgozó – középfokú oktatásban is az átlagnál kevesebb diák jut egy tanárra. Az egy pedagógusra jutó tanulók alacsony száma elsősorban
nem annak a következménye, hogy a magyar közoktatásban a nemzetközi átlagnál jóval
kisebbek volnának az átlagos osztálylétszámok. Az átlagos osztálylétszám alig marad el
nemzetközi összehasonlításban. A túlfoglalkoztatás nem is annak a következménye, hogy
sok a kisiskola. A kisiskolák az összes foglalkoztatott tanár csekély hányadát alkalmazzák,
önmagában például az összes 200 fősnél kisebb iskola bezárása a foglalkoztatott tanárok
számát csak 3 százalékkal csökkentené (Hermann 2005). A tanár/diák arány csökkenése
egységesen ment végbe a városokban és a falvakban és a különböző demográfiai helyzetű
településeken, vagyis még azokon a településeken is csökkent a tanár/diák arány, ahol nem
esett vissza, vagy esetleg még jelentősen növekedett is, az iskoláskorú gyerekek létszáma
(Hermann 2007).
A tanár/diák arány csökkenése a rugalmatlan helyi alkalmazkodás mellett a különböző
szabályozási elemekhez is kapcsolható: a pedagógusok óraszámához, az elszámolható kedvezmények meghatározásához, az engedélyezett vagy támogatott tanrendi változtatásokhoz.
A legfontosabb oknak azonban az tűnik, hogy a foglalkoztatási és finanszírozási döntések
elkülönülnek egymástól (lásd erről Varga 2008). A tanárok közalkalmazotti státuszban vannak, az iskola a munkáltatójuk, a tanári béreket – az iskolai egyéb kiadásokkal együtt – az
önkormányzat finanszírozza. A foglalkoztatott tanárok létszámát a központilag megállapított
kötelező óraszámok, minimális és maximális tanulócsoport-létszámok alapvetően meghatározzák. A finanszírozó önkormányzatok a foglalkoztatott létszámot szélsőséges eszközökkel
– intézménybezárásokkal, összevonásokkal – tudják elsősorban befolyásolni, kevés lehetőségük van a rugalmasabb alkalmazkodásra a foglalkoztatásban vagy bérezésben. Intézménybezárásokra, a foglalkoztatottak számának csökkentésére csak akkor került sor, ha jelentősen csökkent a központi költségvetési támogatások szintje (Hermann 2007). A költségvetési
megszorítások egyszeri hatással járnak, rövid távú kiadáscsökkentésre ösztönzik az önkormányzatokat, ami nem feltétlenül jár együtt hosszabb távon a hatékonyság javításával, mivel
főleg a kiadáscsökkentésre koncentrálnak, és nem, vagy kevéssé törekszenek arra, hogy
a szolgáltatások színvonala ne romoljon, vagy javuljon. A magyar közoktatás nagyon kevés
részmunkaidőben, óraadóként dolgozó pedagógust alkalmaz, a tanárok állásbiztonsága – a
közalkalmazotti státuszból következően – nagyfokú, a pedagógus-szakszervezetek elsődleges törekvése pedig az elmúlt másfél évtizedben elsősorban a tanári álláshelyek megőrzésére irányult.
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3. Az egységes tanári bértábla és következményei
Az elmúlt fél évszázadban a legtöbb országban olyan tanári bértáblák szerint fizették a tanárokat, melyek két tényezőt vettek figyelembe: a tanárok végzettségi szintjét és a gyakorlati
idejét. Az egységes tanári bértáblát, a biztos előmenetelt legtöbbször a pedagógus-szakszervezetek támogatták.
Az egységes tanári bértáblával kapcsolatban azonban számos probléma merül fel. Ez
a rendszer ugyanis figyelmen kívül hagyja a tanári munkaerőpiac sajátosságait.
Először is, a tanári bértábla szerint egységes bért fizetnek a tanároknak, függetlenül attól, hogy milyen szaktárgyat tanítanak. Azoknak a tanároknak, akik olyan szaktárgyat tanítanak,
amelyből tanárhiány van – például a matematika vagy természettudományi tárgyak –, sokkal
jobbak az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeik, mint azoknak a kollégáiknak, akik olyan tárgyakat tanítanak, melyekből nincs hiány. Vagyis számukra sokkal nagyobb veszteséget jelent,
ha a tanári pályára lépnek, vagy ott maradnak. Ezért kisebb valószínűséggel választják a tanári
pályát, ami az adott szaktárgyakból tanárhiányhoz és a tanítás minőségének romlásához vezet.
Hasonlóképpen, ha a tanárokat egységes bértábla alapján fizetik, akkor az nem ösztönzi őket arra, hogy olyan iskolában tanítsanak, ahol nehezebbek a munkakörülmények,
ahol hátrányos helyzetű, szegény gyerekeket tanítanak, ahogy arra sem, hogy távoli, vidéki
iskolában vállaljanak munkát. Emiatt, ahogy számos tanulmány bemutatta, ezekben az iskolákban nagyobb a tanári munkaerő-forgalom, nagyobb a tanárhiány, és rosszabb a tanítás
minősége (lásd például Hanushek, Kain és Rivkin 2004; vagy Magyarországról Varga 2009a).
Végül a tanári bértábla nem, vagy csak nagyon kevéssé jutalmazza azokat a tulajdonságokat, melyek sikeressé teszik egy tanár munkáját, miközben olyan jellemzőket jutalmaz,
melyek csak gyenge kapcsolatban vannak a tanárok teljesítményével. Ez azt eredményezi,
hogy a legfelkészültebb tanárok hagyják el a tanítást (Hoerr 1998; Odden 2001). Az egységes tanári bértábla a tanárok végzettségi szintjét és gyakorlati idejét jutalmazza. A kutatások
azonban nem találtak kapcsolatot a tanárok képesítés szintje és a tanulói teljesítmények között (Heneman és Milanowski 1999; Hoerr 1998; Tomlinson 2000), és a gyakorlati idő hatását
is csak a pálya legelején lehetett kimutatni, az első négy év eltelte után a tanár gyakorlati ideje
már nem volt hatással a tanulók teljesítményére.

4. Tanári bérreformok
Az elmúlt években sok ország vezetett be változtatásokat a tanári bérezésben, és kezdett
tanári bérreformba. A reformok különböző módszerekkel próbálják elérni, hogy jó tanárok kerüljenek a közoktatásba, és maradjanak is ott. A tanári béreket a teljesítménybérezés elemei
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vel egészítik ki, vagy a feladat nehézségét, vagy az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeket
figyelembe véve jutnak magasabb bérhez a pedagógusok.
A reformok nem váltják fel a korábbi, a végzettség szintjén és a gyakorlati időn alapuló
tanári bértáblákat, hanem kiegészítik azokat. Az egyetlen kivétel Svédország, mely nem a
korábbi bértábla kiegészítésével próbálkozott, hanem az 1990-es évek végén radikálisan
átalakította a tanárok bérezési rendszerét, és megszüntette a tanári bértáblát. Csak a pályakezdő tanári béreket határozzák meg központi bérmegállapodással, a további tanári bérek
teljes egészében az iskola és a tanár egyéni bérmegállapodásán múlnak (Strath 2004).
Az elmúlt évek pedagógusbér-reformjainak fontosabb irányai a következők voltak:
1. A tanárképzés vonzóvá tétele érdekében pénzügyi ösztönzőket, ösztöndíjat, tandíjmentességet nyújtanak a hallgatóknak, végzetteknek.
2. A pályakezdők bérét jelentősen megemelik annak érdekében, hogy jó képességű
jelentkezők válasszák a tanári pályát. Mivel a kutatási eredmények, és azoknak az országoknak a tapasztalatai, ahol eredményes az oktatási rendszer, azt mutatják, hogy a tanári pálya
választásakor elsősorban a pályakezdő béreknek van szerepük, és kevéssé befolyásolja a
döntést az, hogy az életpályája későbbi szakaszában milyenek a kereseti lehetőségek.
3. Többletjuttatásokat, magasabb béreket fizetnek azoknak a tanároknak, akik olyan
szaktárgyakat tanítanak, melyben tanárhiány van.
4. Magasabb béreket vagy más juttatásokat adnak a szociálisan kedvezőtlen összetételű, szegény gyerekeket tanító iskolákban állást vállaló tanároknak, vagy a távoli, vidéki
iskolákban tanító tanároknak.
5. Teljesítményalapú ösztönzési rendszereket vezetnek be.

4.1. Ösztönzők a tanári pálya választására
Sok országban adnak ösztöndíjakat a tanárképzésben résztvevőknek azért, hogy a tehetséges fiatalokat a tanári pályára vonzzák, főként olyan szaktárgyak oktatására, melyekből
tanárhiány van.
Angliában számos pénzügyi ösztönzőt fejlesztettek ki, hogy vonzóvá tegyék a tanárképzést. Az ún. Shortage Subject Support Scheme (a tanárhiánnyal küzdő szaktárgyak
támogatási terve) keretében 5000 fontig támogatást nyújtanak azoknak a hallgatóknak, akik
olyan szaktárgyi tanárnak tanulnak, melyből tanárhiány van. 1998 óta azok a leendő tanárok,
akik tanárképzésben vesznek részt, 6000 font képzési ösztöndíjat kapnak, az első felét az
első modul befejezése, a második felét a tanári végzettség megszerzése után (Ladd 2007).
Az Egyesült Államokban számos ösztöndíjprogramot és diákhitel-elengedési programot vezettek be szövetségi és állami szinten is, melyek célja ugyancsak az, hogy jó képességű
hallgatók helyezkedjenek el tanárként olyan szaktárgyak oktatását vállalva, melyekből tanár-
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hiány van (OECD 2009a; 2009b). Ausztráliában azoknak a tanárképzésben résztvevőknek
adnak ösztöndíjat, akik hiány szakterületen (matematika, IT, természettudomány) szereznek
tanári képzettséget (Skillbeck és Connel 2004).
A tanárképzésben résztvevők számára nyújtott ösztöndíjak és egyéb támogatások
azonban elvesztegetett pénzt jelenthetnek – ahogy az OECD egy (2009a) tanulmánya is
felhívja erre a figyelmet –, ha a hallgatók arra használják e támogatásokat, hogy befejezzék
tanulmányaikat, de aztán nem tanári pályán helyezkednek el. Több ország tapasztalata is azt
mutatja, hogy a tanárképzésben végzettek jelentős része nem a tanári pályán helyezkedik el.
Magyarországon a 2000-es évek elején a pedagógusképzésben végzettek több mint 60%-a
választott nem pedagógusi, hanem más pályát (Varga 2005).

4.2. A pályakezdő tanári bérek megemelése
A pályakezdő tanári bérek megemelését – mint korábban bemutattam – több ország is alkalmazta azért, hogy tehetséges embereket vonzzanak a tanári pályára, így Ausztrália, Dánia,
Anglia, Finnország, Norvégia, Skócia és Hollandia. A tanári kezdő fizetések akkor tudnak
ösztönzőleg hatni a tanári pálya választására, ha elérik a pályakezdő diplomás béreket, és a
pálya első éveiben is megőrzik versenyképességüket.

4.3. Többletjuttatás a hiány szaktárgyak oktatóinak
Rosszabb oktatást kapnak azok a diákok, akiket az adott tárgyban képesítéssel nem rendelkező tanárok tanítanak. A különböző szaktárgyakat oktató tanároknak különböznek az alternatív munkaerő-piaci lehetőségeik. Ez, egységes bértábla esetén, azt jelenti, hogy azokból a
szaktárgyakból, ahol a tanárok iskolán kívüli munkalehetőségei kedvezőbbek, inkább hiány
mutatkozik majd. Az OECD-országok jelentős részében mutatkozik tanárhiány, elsősorban
matematikából, természettudományi tárgyakból és idegen nyelvből (OECD 2007).
Bár a pedagógus-szakszervezetek legtöbbször ellenzik azt, hogy a különböző szaktárgyakat tanító tanárok bére eltérő legyen – azzal érvelve, hogy ez feszültségeket teremtene
az iskolában, és gyengítené a tanárok közötti kooperációt –, néhány ország mégis megpróbálja pénzügyi ösztönzőkkel csökkenteni a tanárhiányt meghatározott szaktárgyakból.
Anglia és Wales diákhitel-elengedési programot indított a matematika és természettudományi tárgyakat oktató tanároknak. A program keretében tíz év tanítás után visszatérítik a
tanároknak a tanárképzés teljes tandíjköltségét. Egy másik program keretében (Golden Hello
Program) 4000 fontot fizetnek azoknak a pályakezdő tanároknak, akik egy éve tanítanak olyan
szaktárgyat, melyből hiány van (Ladd 2007). Svájcban, Szent-Gallen kantonban magasabb
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béreket fizetnek azoknak a tanároknak, akik hiányszakokat tanítanak (OECD 2009). Ugyanígy
az Egyesült Államok számos államában és iskolakörzetében. Utah államban például évi 5000
dollár prémiumot kapnak azok a matematikát és természettudományt tanító tanárok, akik
legalább négy évig az adott iskolakörzetben maradnak. New York 15 000 dollár költözési,
letelepedési támogatást, és két évig havi 400 dollárt ad azoknak a gyakorlott matematika-, és
természettudományt tanító tanároknak, akik állást vállalnak iskoláiban (OECD 2009).

4.4. Többletjuttatás a nehezebb munkakörülményekért
A nehezebb munkakörülmények kompenzálására több országban magasabb béreket fizetnek a tanároknak. Ezek a juttatások két csoportra oszthatók. Egyrészt azok kapnak magasabb bért, akik vidéki, távoli, elhagyatott területen működő iskolában dolgoznak, másrészt
azok, akik szociálisan kedvezőtlen összetételű iskolában vállalnak munkát.
Dániában a távoli vidékeken tanító tanárok ingyenes lakhatáshoz, személyi számítógéphez jutnak, és nagykereskedelmi áron vásárolhatnak. Írországban a kis szigeteken tanító
tanárok évi 1300 euró többletbért kapnak (OECD 2009). Chilében az éves bér 30 százalékának megfelelő juttatásban részesülnek azok a pedagógusok, akik földrajzilag izolált régióban,
nehezen megközelíthető településen vagy mélyszegénységben élő diákokat tanító iskolában
vállalnak munkát (Sclafani és Tucker 2006).
Néhány országban a szociálisan hátrányos helyzetűeket tanító iskolákban ugyancsak
magasabb bérhez juthatnak a pedagógusok. A legismertebb példa a Franciaországban működő ún. Oktatási Prioritási Zónákban tanító tanárok magasabb keresete. A prioritási zónákban
tanító tanárok bérkiegészítést kapnak, ezzel ellensúlyozva a nehezebb munkakörülményeket
(magyarul lásd erről Varga 2009). De ez sem volt elég a maradáshoz. A francia tapasztalatok
azt mutatták, hogy a kis mértékben emelt bérek nem tudták ellensúlyozni azokat az nehézségeket, melyek abból fakadnak, hogy ezekben az iskolákban sok a problémás gyerek, ezért a
tanári kar minőségi összetétele tovább romlott, vagy legalábbis nem javult (Prost 2006).
Több vizsgálatban is végeztek arra vonatkozó számításokat, hogy mekkora béremelésre lenne szükség ahhoz, hogy a tanárok elvándorlása csökkenjen azokból az iskolákból,
ahol nagy a hátrányos helyzetű tanulók aránya. Az eredmények azt mutatták, hogy nagyon
magas, 20-30, sőt akár 50%-os bérpótlék tudná csak ellensúlyozni a munka nehézségeit
(Hanushek, Kain és Rivkin 2001).
Magyarországon a jelenlegi bérezési rendszerben adhatók pótlékok, melyek a minőségi munkát, illetve a munka nehézségét ismerik el (pl. területi pótlék azoknak a pedagógusoknak, akik olyan települések iskoláiban dolgoznak, melyek szerepelnek a társadalmigazdasági és infrastrukturális szempontból elmaradott, illetve az országos átlagot jelentősen
meghaladó munkanélküliséggel sújtott települések jegyzékében). A pótlékok aránya viszont
az utóbbi évek emelései ellenére is igen kicsi (2008-ban a szakképzett pedagógusok kerese-
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tében a pótlékok aránya átlagosan 3,1% volt, és a tanárok mindössze 5%-a kapott keresetének 10%-át meghaladó pótlékot), ami aligha elégséges a pedagógiai munkában mutatkozó
nehézségek kompenzálására (7. ábra).

7. ábra. A pedagógusok megoszlása a keresetükben megjelenő
pótlékok aránya szerint, 2008
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Forrás: Az ÁFSZ 2008. évi Bértarifa felvételéből számítva

4.5. Teljesítményalapú ösztönzési rendszerek
A teljesítményalapú bérezésről komoly viták zajlottak az elmúlt évtizedben a kutatók és oktatáspolitikusok körében, de az utóbbi években egyre több ország kísérletezik ilyen programokkal.
A teljesítményalapú ösztönzés támogatói abból az elgondolásból indulnak ki, hogy
ha a rosszabb tanárok kevesebbet, a jobb tanárok többet keresnek, akkor a bérrendszer a
jobb tanárokat fogja arra ösztönözni, hogy az iskolában maradjanak. Vagyis a tanárok szelekciójára gyakorolt hatás is fontos lehet a motivációs hatás mellett. Ha a jelentkezők között
erősebb szelekciót alkalmaznak, ha a tanárokat hosszabb időn keresztül értékelhetik mielőtt
határozatlan időre szóló kinevezéshez jutnak, akkor a bérezés eszközéül szolgálhat az iskolai
teljesítmények növelésének. A teljesítményalapú bérezési rendszerek tehát azokat fogják a
tanári pályára vonzani, és ott megtartani, akik különösen jók abban a tevékenységben, melyet a rendszer jutalmaz, hiszen magasabb bért kapnak majd (Lazear 2003). A szelekciós
hatás legalább akkora lehet, mint a motivációs hatás.
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A tanárok teljesítményalapú bérezése ellen számos kritikai észrevétel megfogalmazódott (ezek összefoglalásáról magyarul lásd Lannert 2007). A legfőbb kritika a tanári teljesítmény mérésének nehézségeire vonatkozik, mert a tanítás outputját nehéz megbízhatóan
mérni. A bírálatok ezen kívül azt hozzák fel e programokkal szemben, hogy a tanítás csoportmunka. Az egyéni teljesítményen alapuló bérezési rendszerek csökkenthetik a tanárok közötti kooperációt, és így ronthatják az iskolák teljesítményét. Természetesen ez a kritika csak az
egyéni teljesítményen alapuló bérezést érinti. Ha a teljesítményalapú jutalmazásból a tanári
team minden tagja részesül, akkor az új bérezési rendszer nem ássa alá a csoportmorált,
sőt további együttműködésre ösztönöz (Kandel és Lazear 1992; Vyrastekova, Onderstal és
Koning 2006). A harmadik csoportja az ellenérveknek az, hogy a tanítás többcélú tevékenység, ezért problematikus lehet a csak a tanulói teszteredményeken vagy a tanári teljesítmény
más kvantitatív mérésén alapuló értékelés (pl. Holmstrom és Migrom 1991; Hannaway 1992;
Dixit 2002).
A bírálatok ellenére a közelmúltban egyre több ország vezetett be valamilyen teljesítményalapú jutalmat, bérkiegészítőt. A tanárok teljesítményalapú juttatásainak rendszere
alapvetően a következő három modellbe rendezhető:
•

Az érdem szerinti (merit-pay) jutalmazási rendszer, melyben a tanárok teljesítményük javulásától, vagy teljesítményük szintjétől függően jutalomban részesülnek.

•

A készség- és tudásalapú bérezési rendszer, melyben az egyéni jutalmakat a demonstrált szaktudás alapján adják.

•

A teljesítményalapú bérezési rendszer, melyben a tanári keresetek növekedése tanulóik teljesítményének változásához van kötve, amit standardizált teszteredményekkel vagy más mérőszámokkal mérnek. A teljesítményalapú ösztönzőrendszer
lehet egyéni vagy csoportalapú.

Az érdem szerinti (merit-pay) és teljesítményalapú bérezést gyakran szinonimaként használják, de rendszerint azt nevezik teljesítményalapú bérezésnek, amikor az értékelés objektív
kritériumok alapján történik, míg az érdem szerinti bérezési rendszerek általában véleményeken és belső vagy külső értékeléseken alapulnak.

4.5.1. Érdem szerinti (merit-pay) bérezés
Bár az érdem szerinti bérezést már a 20. század kezdete óta alkalmazták az Egyesült Államokban, az 1970-es, 1980-as években vált egyre elterjedtebbé, és egyre több iskolakörzet
kezdte használni. A programokat iskolai vagy iskolakörzeti szinten vezették be, és a tanárok
meghatározott hányada juthatott többletjavadalmazáshoz általuk. A korai programokban a
teljesítmény mérése nem egységes standardokon alapult, nem voltak kidolgozott kritériumok, amelyek alapján a tanárok teljesítményét értékelni lehetett. A jogosult tanárokat rend-
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szerint kétes értékű osztálytermi megfigyelések alapján választották ki, vagy a tanulói teljesítményeket egyetlen teszt alapján értékelték (Scriven 1994; Stodolsky 1990). Ez gyakran
vezetett ahhoz, hogy a tanárok elégedetlenek voltak, és ellenezték az érdem szerinti, illetve
a teljesítményalapú bérezést (Murnane és Cohen 1986), ezért a korai programok rendszerint
rövid életűek voltak. Rendszerint azon buktak meg, hogy a tanárok nem hittek az iskolai
szintű értékelés igazságosságában. A korai érdem szerinti, illetve teljesítményalapú bérezési
rendszerek átlagosan 5 évig tartottak az Egyesült Államokban.
A kezdeti érdem szerinti, illetve teljesítményalapú bérezési rendszerek hatását viszonylag kiterjedt irodalom vizsgálja (pl. Johnson 1986; Murnane és Cohen 1986), a tanulmányok többsége arra a következtetésre jutott, hogy e programoknak nem volt kimutatható
hatása a tanulói eredményekre.
Annak ellenére, hogy ezek a korai kísérletek kudarcot vallottak, az újabb teljesítményalapú bérezési rendszerek egy része a korábbihoz hasonló módszereket alkalmaz. Ilyen például a floridai különleges tanárok díjazása program (Florida Special Teachers are Rewarded
Scheme), melynek keretében az alapbér 5 százalékának megfelelő jutalomban részesülhet
a tanárok legjobbnak ítélt 25%-a. A teljesítményt a programban a tanulói teljesítményekhez
kötötték, de az iskolakörzetekre bízták, hogy ezt hogyan mérik. A programot végül jelentősen
átalakították.

4.5.2. Tudás- és készségalapú kompenzáció
Ebben a szisztémában attól függ a keresetek növekedése, hogy a tanár bizonyította-e azoknak a készségeinek, szakértelmének meglétét vagy javulását, melyeket a minőségi tanítás
feltételeinek tekintenek. A korai érdemalapú ösztönzési programokkal szemben a tudás- és
készségalapú kompenzációs rendszerek a tanárok teljesítményét kritérium- vagy standardalapú értékelési módszerekkel mérik (Odden–Kelley 2002).
A legegyszerűbb alkalmazása e rendszernek, amikor a tanárok, teljesítményüktől függően gyorsabban haladhatnak előre a bértáblában. Németország néhány tartományában,
például Baden-Württembergben minden évben minden iskolában a tanárok 10%-a egy lépcsővel feljebb kerülhet a tanári bértáblában, ha kimagasló teljesítményt nyújt, rossz értékelés
esetén pedig elhalaszthatják továbblépését a bérskálán. Észak-Rajna–Vesztfáliában meg is
szüntették az automatikus előrehaladást a bértáblában, ott az előrehaladás a kétévente sorra kerülő teljesítményértékelések alapján történik. Hollandiában a helyi iskolairányítás olyan
személyi menedzsment-rendszert működtethet, ami korlátozott számú tanár számára lehetővé teszi, hogy előbbre lépjen a tanári bértáblában teljesítménye alapján (OECD 2009b).
Az elmúlt 15 évben sok országban komoly előrehaladás történt a tanítási standardok
kidolgozásában, és a tanári teljesítmények értékelésében. Ez tette lehetővé a tudás- és készségalapú bérezési rendszerek kidolgozását. A standardok azt a célt tűzik ki, hogy lefedjék
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mindazokat a tevékenységeket, melyeket a hatékony tanárok tudnak és tesznek: a tananyag
ismeretét, a tanulók tanulásának irányítási képességét, a tanulók megfelelő értékelését,
valamint az egyéb tevékenységeket is, melyek a hatékony pedagógus munkáját jellemzik
(tananyagfejlesztést, az iskola munkájában való részvételt stb.). Ez azt jelenti, hogy a standardokon alapuló értékelési rendszerekben a tanárok értékeléséhez az összes szempontot
elbírálják, és ezek összességét (rendszerint különböző súllyal) figyelembe véve alakítják ki a
tanár végső értékelését.
A standardok alapján az értékelést végezheti külső értékelő, az értékelést végző
szervezet bevonásával, vagy az iskola maga is értékelheti a tanárokat. Az Egyesült Államokban két független szervezet is végez külső értékelést. Egyrészt a Tanári Standardok
Nemzeti Tanácsa (National Board for Professional Teaching Standards - NBPTS), másrészt
az Educational Testing Service (Oktatási Teszt Szolgálat), ez utóbbi végzi az ún. PRAXIS III.
vizsgáztatást.
Az NBTS független nonprofit szervezet, 1987-ben alapították. Saját kidolgozott tanári
standardok és értékelési módszerek alapján értékeli a tanárokat. Az eredményről bizonyítványt állítanak ki, ami nem helyettesíti, hanem kiegészíti a tanári képesítést. A bizonyítvány
10 évig érvényes. Az értékelés két részből áll, egyrészt a jelölttől azt kérik, hogy állítson ös�sze egy portfoliót meghatározott szempontok alapján: tartalmazzon tanulói mintamunkákat,
órafelvételeket stb. Ezen kívül az értékelési központban is teljesíteni kell gyakorlatokat, hogy
ellenőrizhessék, valóban birtokában van-e a tanár annak a tudásnak, amit a portfolióban bemutatott. Az NBPTS vizsgán a részvétel önkéntes, de számos államban vagy helyi iskolakörzetben erősen ösztönzik a tanárokat a vizsga letételére, esetenként elő is írják számukra azt.
A PRAXIS III. vizsgát a az Educational Testing Service (ETS) fejlesztette ki. Az ETS magán-, nonprofit oktatáskutatással és méréssel foglalkozó szervezet, mely az Egyesült Államokon kívül 180 országban foglalkozik oktatási értékeléssel. A PRAXIS III. értékelés közvetlen
osztálytermi megfigyelésen, a tanár által készített portfolión és képzett értékelők által végzett
strukturált interjún alapul. Néhány államban ez a vizsga feltétele a tanárok alkalmazásának.
A tudás- és készségalapú bérezési rendszerekben általában különböző szintjeit különböztetik meg a tanári teljesítményeknek. A Danielson (1996) által kifejlesztett és széles
körben használt A tanítás keretrendszere (Framework of Teaching) például a kezdő tanártól
a szakértő tanár szintig terjedő megkülönböztetést alkalmaz, ahol a különböző szintekhez
tartozó különböző standardoknak kell megfelelniük a tanároknak.
A tudás- és készségalapú ösztönzési rendszereket sok helyen vezették be kísérleti
jelleggel. Az egyik legismertebb kísérlet ez Egyesült Államokban, Ohió államban, Cincinnatiban 1999–2000-ben kialakított komplex tudás- és készségalapú bérezési rendszer volt.
A program a tanári előrehaladás öt szintjét különböztette meg (Odden és Wallace 2008). Az
öt karrierlépcső mindegyikéhez 2-3 fizetési fokozat tartozott. A karrierlépcsőn a tanárok a
legalacsonyabb, a gyakornok tanári lépcsőről a pályakezdő tanári lépcsőre a PRAXIS III.

27

vizsga letételével juthattak. A pályakezdő tanároknak 5 éven belül el kellett jutniuk a gyakorló
tanár státuszba ahhoz, hogy megőrizzék állásukat. Ehhez arra volt szükség, hogy minden
értékelési standardon megfelelő minősítést kapjanak. Az értékelést hat osztálytermi megfigyelésre és a tanár által készített portfolióra alapozták. Végül a modellt nem vezették be,
mert a tanárok 96 százaléka elutasította az értékelési rendszer és a fizetés ilyen formájú
összekötését (Ingvarson, Kleinheinz és Wilkinson 2007).
A készség- és tudásalapú ösztönzőket és a többletfeladatokért járó ösztöntőket számos ország együttesen is alkalmazza a tanári bérrendszerekben. Így az Advanced Skills
Teacher kinevezés Ausztráliában, Angliában és Walesben, a Plus teacher Hollandiában és
a Specialista tanár program Új-Zélandon. Ezekben a programokban a kinevezést a tanárok
tananyag-fejlesztési készségük, tanulóik eredménye, továbbképzési részvételük és a pályakezdő tanároknak nyújtott mentortanári programokban való részvételük alapján nyerhetik el.
A többletfeladatokat többletbérezéssel ismerik el, melyet Ausztráliában, Hollandiában és ÚjZélandon prémium formájában kapnak a tanárok, Angliában és Walesben pedig a bérskála
magasabb fokára kerülnek (OECD 2009a).
Az Egyesült Államokban az ún. Tanári Előremeneteli Programot (Teacher Advancement
Program – TAP) 14 állam használja iskoláiban. A program többféle tanári pályát tesz lehetővé,
a gyakorló tanároknak lehetőségük van arra, hogy mester- vagy mentortanárokká váljanak.
A továbbhaladás kompetitív, teljesítményalapú értékelés alapján történik, a tanárokat úgy értékelik, hogy a nevelési gyakorlatukat állítják középpontba. Minden tanárt hatszor értékelnek
egy tanévben. Az értékelést gyakorlott, képzett értékelők végzik, meghatározott standardok
alapján. A standardokat – melyek a TAP tanári teljesítményalapú elszámoltathatóság irányelvein alapszanak – az iskolai tantestület bizottsága fejleszti tovább. Az értékelés során azt
vizsgálják, hogy a tanárok hogyan tervezik meg nevelési gyakorlatukat, hogyan valósítják
meg terveiket, milyen tanulási környezetet alakítanak ki. A tanulók eredményei alapján is
értékelik a tanárokat. A program része a folyamatos képzés, mentorálás és osztálytermi támogatás, valamint egyéb pénzügyi ösztönzők. A program egyre támogatottabb a tanárok
körében, akik arról is beszámoltak, hogy a program során erősödött közöttük az együttműködés (Ingvarson, Kleinheinz és Wilkinson 2007). A programot hozzáadott érték modellel
elemezték (Solomon, White, Cohen és Woo 2007). Az eredmények azt mutatták, hogy a
TAP-rendszert használó iskolákban a tanárok 63%-kal jobb eredményeket értek el a tanulók
teszteredményeinek javításában.
Angliában 2000-ben, Walesben 2001-ben vezették be a teljesítményhez kötött fizetési rendszert, a Tanári ösztönző fizetési projektet (Teacher Incentive Pay Project). A program
két részből áll: az ún. teljesítményküszöbből (Performance Threshold) és a teljesítmény-menedzsmentből (Performance Management). A reform keretében azok a tanárok, akik elérték
a kilencfokú bértábla tetejét, lehetőséget kaptak, hogy – amennyiben megfelelnek a teljesítményértékelés követelményeinek – „átlépjék ezt a küszöböt”, átkerülve ezzel egy magasabb
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bértáblára, ahol a további előremenetel a teljesítmény függvénye (teljesítmény-menedzsment). A magasabb bértáblára kerülést a tanároknak kérvényezni kell, a kérvényhez pedig
mellékelni azokat a bizonyítékokat, melyek alátámasztják, hogy a tanár mind az öt értékelt
területen megfelel a követelményeknek, konkrét példákat hozva a napi munkájukból. Az öt
értékelt terület: a tanításról való tudás és megértés, tanítás és értékelés, tanulói előrehaladás/fejlődés, szélesebb értelemben vett szakmai hatékonyság és szakmai jellemzők. A tanárok értékelését az iskolaigazgatók végezték, és az első évben a kérvényt benyújtó tanárok 97
százaléka sikeresen átjutott a küszöbön. Az új bértáblára került tanárok további értékelését,
a teljesítmény-menedzsmentet is az iskolaigazgatók végzik. A reform a korábbi kilenc fizetési
fokozatot az alsóbb tanári bértáblában 6 fokozatra csökkentette.
A tanárok körében a felmérések szerint kezdetben negatív, később pozitívabb fogadtatásra talált a kezdeményezés (Harvey és Beavis 2003). Az angol teljesítménybér-programot
értékelve Atkinson és szerzőtársai (2004) azt találták, hogy a teljesítménybérben részesülő,
vagyis a magasabb bérskálába sorolt tanárok diákjai jobb teljesítményt nyújtottak, bár nem
minden tárgyból, matematikai teljesítményük nem volt jobb. A szerzők ugyanakkor felhívták
a figyelmet arra, hogy az eredmények nem biztos, hogy a program hatását mutatják, mivel
azok a tanárok juthatnak csak a magasabb bérskálára, akiknek minimum nyolc év gyakorlati
idejük van. Ezért az eredmények a nagyobb gyakorlati idő hatását is mutathatják, és nem
csupán a programnak tudhatók be. A tanulmány azokat az iskolákat vizsgálta csak, melyek
részletes adatszolgáltatást tudtak nyújtani, jó teljesítményértékelési rendszerük és fejlett információtechnológiai rendszerük volt, ezért az eredmények nem biztos, hogy reprezentatívak
valamennyi középiskolára. Ráadásul egy-egy tanár hozzáadott értékének időbeli különbsége
legalább akkora volt, mint a tanárok közti különbség egy adott pillanatban, ami arra hívja fel
a figyelmet, hogy a hozzáadott érték nem biztos, hogy jól méri az egyes tanárok hatását.
Portugáliában 2007-ben alapvető átalakításokat vezettek be a tanári bérezésben.
A korábban egységes, a tanárok végzettségétől és gyakorlati idejétől függő béremelkedést
tartalmazó bértábla helyett két külön bértáblát vezettek be, és megszüntették azt a gyakorlatot, hogy a tanárok a szolgálati idő függvényében automatikusan haladtak előre a bértáblában. Az alsó bértábla legfelső és a felső bértábla alsó bérbesorolása között igen jelentős,
a havi kereset nagyjából 25 százalékának megfelelő, évi 2000-2500 euró különbség van.
A felső bértáblába sorolt tanároknak az iskola vezetésében és pedagógiai munkájában több
feladatot kell ellátniuk. Az alsó bérskáláról a felső bérskálára az átsorolás a tanár egyéni
teljesítményértékelésén múlik. A bérreform bevezetéséig Portugáliában nem használtak hasonló tanári teljesítményértékelést. Az átsorolásnál az egyik figyelembe vett kritérium a diákok tanulmányi eredménye. Ezen kívül az értékelés figyelembe veszi a szülők véleményét
is, a tanár hiányzásait, továbbképzési részvételét, iskolavezetési és pedagógiai feladatait és
részvételét kutatási projektekben. E szempontok alapján minden iskola maga értékeli a tanárokat. A tanárok átsorolását – az értékelések mellett – az is meghatározza, hogy hány állás-
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hely van magasabb bérbesorolású pedagógusok számára az adott iskolában. Ezt minden
egyes iskolára az oktatási minisztérium határozza meg kétévente, figyelembe véve a tanulók
számát. A reform további eleme, hogy azok a tanárok, akik nagyon jó értékelést kaptak, a
teljesítményértékeléskor jutalmat is kapnak, ami nagyjából egyhavi keresetüknek felel meg.
A reform nagy ellenérzést váltott ki a tanári szakszervezetekből, két általános pedagógussztrájkra is sor került, de a reformot ennek ellenére bevezették. A program hatását
értékelve Martins (2009) azt találta, hogy annak perverz hatása volt: szignifikáns és jelentős
romlást eredményezett a tanulók eredményében az országos vizsgákon, miközben jóval kisebb mértékben romlottak iskolai eredményeik, amiből a szerzők azt a következtetést vonták
le, hogy osztályzat-infláció is kialakult a program hatására.
Chilében a teljesítményösztönző-rendszer (Sistema Nacional de Evaluación de Des
empeńo de los Establecimientos – SNED) kétévenként jutalomban részesíti minden régióban
azokat az iskolákat, melyeknek tanulói az országos vizsgákon a felső 25 százalékban végeznek. Mizala és Romaguera (2005) értékelése azt mutatta, hogy a program nem ösztönzi
többlet-erőfeszítésekre azokat az iskolákat, melyek mindig a felső 25 százalékban végeznek,
és azokat sem, melyek még sosem értek el olyan jó eredményt. Azokban az iskolákban
viszont, amelyek esélyesek erre, pozitív hatása van a programnak a tanulói eredményekre. Ezekben az iskolákban a tanárok is pozitívabban viszonyulnak a teljesítményösztönzőrendszerhez, így lehetőség nyílt arra, hogy a kollektív bérmegállapodáskor a teljesítményhez
kötött bért megkétszerezzék, amely ezt követően az alapfizetés 8%-át teszi ki. Az összes
iskola 35%-ában működik ez a teljesítményalapú bérezési rendszer. A változtatások ellenére
azonban a legfontosabb bérmeghatározó továbbra is a végzettség szintje és a gyakorlati idő.
Egy másik chilei program egyéni tanári pénzügyi ösztönzőket tartalmaz, melyeket a
tanárok teljesítményértékelés alapján nyerhetnek el. Kidolgozták hozzá az országos tanári
standardokat, a Jó tanítás keretrendszerét (El Marco para la Buena Enseńanza). Ez jelenti a
tanári teljesítményértékelés alapját. Az értékelés négy elemre épül: (1) önértékelés (10%-os
súllyal); (2) szakfelügyelői, igazgatói és vezetőtanári értékelés (10%-os súllyal); (3) egy másik
iskolában tanító tanár előre meghatározott szempontok szerinti értékelése (20%-os súllyal);
(4) és tanári portfólió (60%-os súllyal). A portfoliónak olyan dokumentumokat kell tartalmaznia, melyek alapján megítélhető, hogy a tanár hogyan tudja elérni, hogy a diákok elsajátítsák
a tananyagot, és tartalmaznia kell egy tanórai videofelvételt is. A portfóliót képzett értékelők
értékelik a Jó tanítás keretrendszerében lefektetett standardok alapján. A tanárok az értékeléskor négyféle besorolást kaphatnak: kiemelkedő, megfelelő, elfogadható és nem kielégítő.
A két felső kategóriába sorolt tanárok pénzügyi ösztönzőkben részesülhetnek, ha vizsgát
tesznek a tantárgyuk szakismereti tudásából. A bérkiegészítés nagysága a vizsgaeredménytől függően az alapbér 5-25%-a. A tanárok négy évre válnak a bérkiegészítésre jogosulttá,
majd újabb vizsgát kell tenniük. A tanárok nagyjából 60%-a tesz vizsgát, és a vizsgázók fele
válik jogosulttá bérkiegészítésre.
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Ha a tanárt az alsó két kategória valamelyikébe sorolják be, akkor továbbképzést
ajánlanak számára. Mivel az értékelés különböző tanári tevékenységekre vonatkozik a keretrendszer meghatározta standardok alapján, ezért ebből ki is derül, hogy a tanárnak milyen
készségeit kell fejlesztenie, milyen továbbképzésre van szüksége. A rendszer hat éve működik, és a tanárok nagyjából 60%-a kap minden értékeléskor kiemelkedő vagy megfelelő
minősítést, 3 százalékuk nem megfelelő és a többiek elfogadható minősítést.
A program legnagyobb értékének azt tartják, hogy az értékelés alapján ajánlásokat
tudnak megfogalmazni, hogy milyen fejlesztésre, továbbképzésre van szüksége a tanárnak
(Manzi 2008), szemben a hozzáadott érték-modell alapján történő értékeléssel, amely nem
tudja megnevezni, hogy hogyan tudna jobb eredményeket elérni a tanár. Ugyanakkor az
alkalmazott értékelési módszerek rendkívül szubjektívek. A chilei országos vizsgaközpont
(SIMCE) megvizsgálta a különböző besorolású tanárok diákjainak teljesítményét, és azt találták, hogy a felső két kategóriába sorolt tanárok diákjai szignifikánsan jobb eredményeket
értek el, mint azok a tanulók, akiket az alsó két kategóriába sorolt tanár tanított. Más értékelő
tanulmányok (Eisenberg 2008; Leon 2008) hasonló eredményre jutottak.
A Mexikóban alkalmazott tanári karrierpálya program (Carrera Magisteral) az egyik
legrégebbi pénzügyi ösztönző program, amit tanárok számára vezettek be. 1993 óta működik. A program keretében kiegészítő bért adnak azoknak a tanároknak, akik határozatlan
idejű munkaszerződéssel rendelkeznek, tagjai a tanári szakszervezetnek, hajlandók éves teljesítményértékelésnek alávetni magukat, részt vesznek továbbképzésen, tesztvizsgát tesznek tantárgyuk szaktárgyi ismeretéből, és diákjaik részt vettek az országos vizsgákon. Az
értékelést tanártársaik, az iskolaigazgató és a szakszervezetek képviselői végzik. Az értékelés alapján pontozzák a tanárokat, további pontokat jelent a gyakorlatban eltöltött idő, és a
végzettségi szint is. A megszerezhető összes pontszám 100, ebből a tanulók teszteredményeivel maximum 20 pont szerezhető. A pontszámok alapján öt kategóriába sorolják azokat
a tanárokat, akik legalább 70 pontot szereztek. Az ’A’ besorolást elnyert tanárok alapfizetésük 20 százalékának megfelelő bérkiegészítésben részesülnek, az ’E’ besorolást elnyerteknek alapfizetésük 150 százalékának megfelelő bérkiegészítés jár. Az értékelésen részt vett
tanárok zöme ’A’ besorolást kap. Ha a tanár egyszer sikeresen elnyerte a bérkiegészítést, az
az egész hátralévő életpályáján megmarad. A mexikói oktatási minisztérium megbízásából
végzett programértékelés (Santibáñez et al. 2007; McEwan és Santibáñez 2005) azt találta,
hogy bár a tanárok vizsgáztatása technikailag megfelelő, a vizsgakérdések könnyűek voltak,
és nem változtak. Tehát, ha a tanár újabb vizsgát tett a magasabb besorolásért, már ismert
kérdéseket kapott. A tanulók vizsgái nem voltak megfelelőek, egy részük túl nehéz, másik
részük túl könnyű volt. Az eredmények azt mutatták, hogy a pénzügyi ösztönzők nem voltak
hatással az alapfokú oktatásban tanulók teszteredményeire, és a középiskolai tanulóknál is
csekély mértékű pozitív hatásuk volt csak. Ha a tanár sikeresen megszerezte az ’A’ besorolást, azt követően a tanulók teszteredménye kis mértékben romlott, ami azt mutatja, hogy
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a program a besorolás után nem hatott ösztönzőleg a tanárokra, mivel a besorolást nem
lehet elveszteni. Az is kimutatható volt, hogy a program csak azokat a tanárokat ösztönözte
teljesítményük javítására, akik a teljesítményértékelésnél legalább 50, de kevesebb, mint 70
pontot kaptak. 50 pont alatt a tanárok nem láttak reális esélyt arra, hogy elérjék a kritikus 70
pontot azzal, hogy javítják tanulóik teszteredményét, ha viszont már elérték a kritikus 70 pontot, semmi sem ösztönözte őket többlet-erőfeszítésekre. Mivel mind az alapbérben, mind a
teljesítményértékeléskor fontos szerepe van a végzettség szintjének és gyakorlatban eltöltött
időnek, a tanárokat kétszeresen is jutalmazzák olyan jellemzőkért, melyek nem jelzik előre a
hatékonyságot vagy a tanulói teljesítményeket.

4.5.3. Teljesítményalapú bérezési rendszer
Az újabb teljesítményalapú bérezési rendszereket a tesztalapú elszámoltathatósági rendszerek keretében vezették be néhány országban, elsősorban az Egyesült Államokban. A teljesítményalapú bérezési rendszerben a teljesítménybért az iskolák vagy a tanárok a tanulók
teljesítményének különböző indikátorokkal mért javulása alapján kapják. A teljesítményeket
mérhetik például a teszteredményekkel vagy a lemorzsolódási rátákkal stb.
A jobb teszteredmények önmagukban nem mutatják a tanári munka minőségét, hiszen az iskolák tanulóinak összetétele különbözik. Ennek hatását akkor lehet figyelembe
venni, ha a tanulói összetétel, a tanulók társadalmi-gazdasági hátterének hatását kiszűrik az
eredményekből. A tanulói teszteredmények változásának mérésére használt, úgynevezett
hozzáadott érték modellek (Value-Added Model – VAM) a tanulói teszteredmények változására gyakorolt iskolai és tanulói háttérváltozók hatását különítik el.
Az ösztönző béreket, jutalmakat adhatják a tanároknak, a tanároknak és iskolaigazgatóknak vagy az iskolának. A csoportalapú ösztönzők mellett általában az az érv szól, hogy az
nem ássa alá a tanárok közti együttműködést. Ugyanakkor a csoportalapú jutalmazás esetén
számolni kell a potyautas problémával, vagyis azzal, hogy a tanárok egy része arra számít
majd, hogy kollégái többlet-erőfeszítése nyomán úgyis javulni fognak a tanulók eredményei,
ezért a csoport alapú ösztönzők nem minden esetben növelik a tanárok erőfeszítéseit.
Az elmúlt húsz évben számos ösztönzési rendszert dolgoztak ki. Ugyanakkor a legtöbb országban nincs olyan szisztematikus adatgyűjtés, ami alapján értékelő kutatások készülhetnének annak megítélésére, hogy hatékony-e az ösztönzési rendszer. Kivételt jelent ez
alól az Egyesült Államok, ahol a No Child Left Behind törvény értelmében 2002 óta minden
államnak ki kell alakítania a tanulói teljesítmények tesztalapú mérési-értékelési rendszerét.
A 3–8. évfolyam matematikai és olvasási teszt-eredményeit minden évfolyamra vonatkozóan,
a középiskolai mérések eredményeit pedig egy évfolyamra vonatkozóan nyilvánosságra kell
hozni. Ennek eredményeképpen már rendelkezésre állnak olyan adatbázisok, melyek egyre
több államban lehetővé teszik, hogy összekössék az iskolák, a tanárok és a tanulói teszt-
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eredmények adatait. Az amerikai kormányzat szövetségi támogatási alapokkal ösztönözte,
hogy az államok olyan adatbázisokat hozzanak létre, melyek információt gyűjtenek a tanulók
és tanárok jellemzőiről, melyek módot adnak arra, hogy vizsgálni lehessen az egyes tanárok
hatását tanulóik teljesítményére. Jelenleg 20 államban vannak ilyen adatbázisok.
Annak ellenére, hogy az Egyesült Államokban igen jelentős előrehaladás történt a teljesítmény méréséhez szükséges longitudinális adatgyűjtésekben, és nagyon sokat fejlődtek
azok a statisztikai módszerek is, melyek a tanári hozzáadott értéket mérik, a kutatók jelentős
része mégis felhívja arra a figyelmet, hogy óvatosan kell kezelni a tanárok hatását mutató
eredményeket (McCaffrey et al. 2003; McCaffrey et al. 2004; Ballou, Sanders és Wright 2004;
Ballou 2005; Koedel és Betts 2005). Azt is hangsúlyozzák, hogy a teljesítményösztönző rendszerek hatása attól függ, hogy hogyan alakítják ki pontosan az ösztönzőket: rangsorversenyt
hirdetnek-e, amikor meghatározott számú tanár részesülhet csak a jutalomból, vagy minden
olyan tanár részesül az ösztönzőkből, aki megfelel meghatározott feltételeknek; a bérezés
az egyéni tanári teljesítményeket veszi-e figyelembe, vagy az iskola teljesítményét; szankcionálják-e a gyenge teljesítményt; mekkora a jutalmazás időtartama, egyszeri vagy folyamatos
juttatásról van-e szó; mekkora a juttatás nagysága, a teljesítményért járó juttatás csökkenő
mértékben nő-e, van-e lehetőség átkerülni egy új bérskálára; mi alapján értékelnek: megfigyelés alapján, portfolió alapján, végzettségek vagy a tanulói teljesítmények alapján; a teljesítmény szerinti juttatás kiegészíti vagy helyettesíti a korábban meglévő bérrendszert.
A teljesítménybér-rendszer kialakításának pontos formája viszonylag kis figyelmet kapott eddig a szakirodalomban, pedig ezek a különbségek óriási eltérésekhez vezethetnek
a programok hatását illetően. Az 1. táblázatban az ismertebb nemzetközi teljesítményalapú
programok néhány fontos jellemzőjét mutatjuk be, hogy egyéni, csoport- vagy egyéni és
csoportalapú-e a program, illetve, hogy mekkora az ösztönző nagysága a tanári átlagfizetés
arányában.
1. táblázat
Az ismertebb teljesítményalapú ösztönző programok jellemzői

Időszak

Kinek a
teljesítményét
mérik

Jutalom a havi
tanári átlagfizetés
arányában (%)

Dallas, Texas: Iskolai ösztönzési
program

1992–1995

Iskola

10–22

Michigan: Érdemalapú teljesítménybér
program

1996–1997

Tanár

12,5–62, 5

USA: Tanári előrehaladási program
(Teacher Advancement program )

1999 óta, jelenleg is
működik

Tanár és iskola

45–216

Egyesült Államok
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Időszak

Kinek a
teljesítményét
mérik

Jutalom a havi
tanári átlagfizetés
arányában (%)

Little Rock, Arkansas: Csoportalapú
ösztönző program

2005–2007

Tanár

8–174

Texas: a Kormányzó Kiváló Pedagógus
Díja (Governor Educator Excellence
Program)

2005–2008

Tanár, csoport és
iskola

1,3–270

Denver, Colorado: Tudásalapú
ösztönzőrendszer

2005 óta, jelenleg is
működik

Tanár és iskola

7,2–45

Houston, Texas: ASPIRE Program

2005 óta, jelenleg is
működik

Tanár és iskola

4,5–154,8

Nashville, Tennessee: POINT kísérlet

2006–2009

Egyéni

90–270

Texas: Texasi Kiváló Pedagógus Díj
(Educator Excellence Grant Program)

2007 óta, jelenleg is
működik

Tanár, csoport,
iskola

0,4–365

Round Rock, Texas: Csoportalapú
ösztönzési program

2008 óta, jelenleg is
működik

Csoport

108

New York City, New York: Iskolai szintű
prémium program

2008 óta, jelenleg is
működik

Iskola

25,2–64,8

1999 óta, jelenleg is
működik

Egyéni

9

2007 óta, jelenleg is
működik

Tanár

Anglia
Teljesítményküszöb és felső bértábla
program (Performance Threshold and
Upper Pay Scale System)
Portugália
Teljesítménybér program
Izrael
Iskolai szintű teljesítménybér kísérlet

1996–1997

Iskola

30–75

Egyéni teljesítménybér kísérlet

2001

Tanár

10–40

1998–1999

Iskola

21–43

Kiváló pedagógus fizetés (Bolívia
Salario al Merito)

1998–1999

Tanár

66

CsoportaIapú ösztönzőrendszer

2001 óta, jelenleg is
működik

Iskola

5–19

Kenya
Buso és Teso, egyéni teljesítménybér
kísérlet
Bolívia
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Kinek a
teljesítményét
mérik

Jutalom a havi
tanári átlagfizetés
arányában (%)

1993 óta, jelenleg is
működik

Tanár

27–224

1996 óta, jelenleg is
működik

Iskola

4,7–7,2

2006 óta, jelenleg is
működik

Tanár vagy iskola

33–50

Időszak
Mexikó
Tanári karrierpálya
(Carrera Magisterial)
Chile
Tanári teljesítménymérési rendszer
(Sistema Nacional de Evaluacion de
Desempeno de los Establecimientos
Educacionales)
India
Andhra Pradesh, kísérleti teljesítménybér program

Forrás: OECD, 2009a

A teljesítmény mérése történhet az inputok vagy az outputok mérésével, esetleg mindkettővel. Az oktatási inputok a tanárok olyan tulajdonságait vagy tevékenységét mérik, melyekről feltételezik, hogy azok jelzik a tanítás minőségét. A tudás- és készségalapú ösztönző
programok a legjobb példái az input alapú teljesítménymérésnek. Az ösztönző programok az
utóbbi években azonban egyre inkább az oktatás eredményét (output) mérik. A standardizált
teszteredményeket használják főleg az output mérésére. A 2. táblázatban a nevezetesebb
tanári ösztönző rendszerekben használt input és output mérőeszközöket foglaltuk össze.
2. táblázat
Az ismertebb teljesítményalapú ösztönző programokban a teljesítmény mérésére használt
mutatók
A teljesítmény mérésére használt mutatók
Időszak

Oktatási inputok
és folyamatok

Oktatási
outputok

Egyesült Államok
Dallas, Texas: Iskolai ösztönző
program

1992–1995

Tanulók iskolalátogatása

Tanulói teljesítmények szintje, a
tanulók teszteredményeinek változása,
évismétlési arányok

Michigan: Érdem alapú ösztönzési (merit pay) program

1996–1997

A tanulók értékelése a
tanárokról

Évismétlési arányok
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A teljesítmény mérésére használt mutatók
Időszak

Oktatási inputok
és folyamatok

Oktatási
outputok

USA: Tanári előrehaladási program (Teacher
Advancement program)

1999 óta, jelenleg is
működik

Szakmai fejlődés, felügyelői
értékelés

Tanulók teszteredményeinek javulása
(csoport- és iskolai szinten)

Little Rock, Arkansas: Csoportalapú ösztönző program

2005–2007

–

Tanulók teszteredményeinek javulása

Texas: a Kormányzó Kiváló
Pedagógus Díja (Governor
Educator Excellence Program)

2005–2008

Tanulók iskolalátogatása, tanári
hiányzások

Tanulói teljesítmények szintje, a tanulók teszteredményeinek változása

Denver, Colorado: Tudásalapú
ösztönző rendszer

2005 óta, jelenleg is
működik

Tudás- és készségalapú

Tanulók teszteredményeinek javulása,
iskolai teljesítmény

Houston, Texas: ASPIRE
Program

2005 óta, jelenleg is
működik

Tanári hiányzások

Tanulók teszteredményeinek javulása
(csoport- és iskolai szinten)

Nashville, Tennessee: POINT
kísérlet

2006–2009

–

Tanulók teszteredményeinek javulása

Texas: Texasi Kiváló Pedagógus
Díj (Educator Excellence Grant
Program)

2007 óta, jelenleg is
működik

Tanári hiányzások

Tanulók teszteredményeinek javulása
(csoport- és iskolai szinten)

Round Rock, Texas: Csoport
alapú ösztönzési program

2008 óta, jelenleg is
működik

New York City, New York: Iskolai szintű prémiumprogram

2008 óta, jelenleg is
működik

Tanulók iskolalátogatása, a
tanulók, szülők és tanárok
véleménye az iskolai munkáról

Tanulói teljesítmények szintje, a tanulók teszteredményeinek változása

Minnesotta állam: Q-Comp

2006 óta, jelenleg is
működik

Szakmai fejlődés, szakmai
értékelés, hátrányos helyzetű
iskola, tanárhiány az adott
szaktárgyból

Tanulói teljesítmények szintje, a tanulók teszteredményeinek változása

1999 óta, jelenleg is
működik

Felügyelői értékelés

A tanulók teszteredményeinek
változása

2007 óta, jelenleg is
működik

Tanári hiányzás, továbbképzési
részvétel, iskolavezetési és
pedagógiai feladatok, részvétel
kutatási projektekben

Tanulói teszteredmények

Iskolai szintű teljesítménybér
kísérlet

1996–1997

–

Sikeres érettségi vizsgát tett tanulók
aránya, eredményei, lemorzsolódási
arányok

Egyéni teljesítménybér kísérlet

2001

–

Tanulói teljesítmények szintje

Anglia
Teljesítményküszöb és felső
bértábla program (Performance Threshold and Upper
Pay Scale System)
Portugália
Teljesítménybér program

Izrael
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A teljesítmény mérésére használt mutatók
Időszak

Oktatási inputok
és folyamatok

Oktatási
outputok

Kenya
Buso és Teso, egyéni teljesítménybér kísérlet

1998–1999

–

Tanulói teljesítmények szintje, a tanulók teszteredményeinek változása

Kiváló pedagógus fizetés
(Bolívia Salario al Merito

1998–1999

Tudás- és készségalapú

–

Csoportalapú ösztönzőrendszer

2001 óta, jelenleg is
működik

Tanári továbbképzési részvétel,
iskola munkájában való részvétel, egy osztályra jutó tanulók
száma, diák-tanár arány, szülői
vélemények

Tanulói végzési, lemorzsolódási és
évismétlési arányok

1993 óta, jelenleg is
működik

Gyakorlati idő, végzettség
szintje, szakmai szint, szakmai
felkészültség
szakmai teljesítmény

Tanulói teljesítmények szintje

1996 óta, jelenleg is
működik

Iskolai értékelés

Tanulói teljesítmények szintje, a
tanulók teszteredményeinek változása,
tanulói továbbhaladási arányok
évismétlési arányok

Bolívia

Mexikó
Tanári karrierpálya
(Carrera Magisterial)

Chile
Tanári teljesítménymérési
rendszer (Sistema Nacional
de Evaluacion de Desempeno
de los Establecimientos
Educacionales)
India
Andhra Pradesh, Kísérleti
teljesítménybér program

2006 óta, jelenleg is
működik

Tanulói teszteredmények

Forrás: OECD, 2009a

A teljesítményösztönző tanári bérprogramok hatásáról elsősorban az Egyesült Államokban
készültek értékelő tanulmányok, de elvégezték néhány izraeli, indiai ösztönző rendszer kísérleti értékelését is. A programok értékelésénél a nehézséget az jelenti, hogy hogyan lehet
elkülöníteni a program hatását más hatásoktól. A programértékelés módszertana az elmúlt
években igen sokat fejlődött, egyre megbízhatóbb eljárások állnak rendelkezésre1.
Az értékelési módszerek egyike, az ún. tervezett kísérleteken alapuló értékelés. Ez a
módszer lehetőséget ad arra, hogy oksági kapcsolatot állapíthassunk meg egy beavatkozás,
program és a viselkedés változása között, vagyis ennek a módszernek a segítségével jól
mérhető egy program hatása. Tervezett kísérlet esetén először kiválasztják azokat a tanárokat, iskolákat, akik jogosultak a programban részt venni, majd véletlenszerűen két csoportra,
1 A programértékelés módszertani problémáinak összefoglalásáról magyarul lásd például Kézdi (2004).
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kísérleti és kontrollcsoportra osztják őket. A kísérleti csoportban bevezetik a programot, míg
a kontrollcsoportban nem, majd a két csoport eredményének különbségével mérik a program hatását. A tanárok pénzügyi ösztönzésének hatását néhány országban tervezett kísérleti
programokkal is megvizsgálták.
Izraelben két kísérleti ösztönző programot indítottak. Az első rangsorverseny volt,
melyet 1996-ban vezettek be a 12. évfolyamon, angolt, hébert vagy matematikát tanító tanároknak. A tanárok készpénzjutalmat kaptak a tanulók eredményének javulásáért, azoknak
a tanulóknak az arányáért, akik sikeres érettségi vizsgát tettek, és az iskolai lemorzsolódási
arányok csökkenéséért. 62 kísérleti iskolát választottak ki, és eredményeik alapján rangsorolták őket. A rangsorban a felső harmadba került iskolák jutalmat kaptak, ami a legelső
jutalmazott iskolának 105 000 dollár, a legutolsó jutalmazott iskolának 13 250 dollár volt.
A jutalom 75%-át egyéni tanári jutalomra fordították, amit az alapfizetések arányában osztottak szét a tanárok között. A jutalom 25%-ából pedig a taneszközöket fejlesztették. A kísérlet
értékelése (Lavy 2002) azt mutatta, hogy a kísérletben részt vevő iskolákban szignifikánsan
javult a tanulók teljesítménye. A tanárok kérdőíves kikérdezésére alapozva Lavy azzal magyarázta a kísérleti csoportban tanulók jobb eredményeit, hogy a program hatására változott
a tanárok tanítási stratégiája, többlet-erőfeszítéseket tettek, hogy a tanulók egyéni igényei
szerint alakítsák tanítási gyakorlatukat, és tanórán kívüli foglalkozásokat is biztosítottak a
tanulóknak.
Egy másik kísérlet során egyéni tanári rangsorversenyt hirdettek, melyben 49 kísérleti
és kontroll középiskola vett részt. A tanulói teljesítmények alapján a kísérleti iskolákban egyéni teljesítményen alapuló jutalmat fizettek az angolt, hébert, arabot és matematikát tanító
tanároknak a 10–12. évfolyamos tanulók érettségi vizsgaeredményei alapján. A versenyről
az iskolákat a vizsgák előtt hat hónappal értesítették. Minden iskolából minden, a kísérletbe
bevont tárgyból egy-egy kerülhetett be a versenybe, az osztály átlageredménye alapján. Egy
tanár 7500 dollár jutalmat kaphatott, ami az éves, 25 000 dolláros tanári átlagkeresetnek
több mint 30%-a. A program értékelése azt mutatta (Lavy 2004), hogy a tanulók eredménye
szignifikánsan jobb volt a kísérleti iskolákban azokból a tárgyakból, melyek a kísérlet részei
voltak, mint a kontrolliskolákban, és nemcsak azoknál a tanulóknál, akiket a végül jutalmazott
tanárok tanítottak. hanem az összes osztályban. Az eredmények azt mutatták, hogy még
azokból a tárgyakból is jobban teljesítettek a kísérleti iskolák tanulói, mint a kontrolliskoláké,
melyeket nem vontak be a versenybe. Lavy értékelése szerint az eredményeket az magyarázta, hogy az ösztönzők hatására a tanárok javítottak a tanítási módszereiken, korrepetáltak
és jobban odafigyeltek a tanuló igényeire.
Kísérleti módszerrel értékelték az Egyesült Államokban New York City teljesítmény
prémium programját. New York City 2007-ben vezetett be csoportalapú pénzügyi ösztönző
programot. A program a hátrányos helyzetű tanulókat nagy arányban tanító tanárokat jutalmazza, ha sikerül elérniük saját teljesítménytervük 100%-át, vagy az iskolakörzet teljesítmény
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tervének 75%-át. A teljesítménytervek között szerepel az iskolai hiányzások csökkentése, a
diákok teszteredményének javítása az állami méréseken és a diákok vizsgaeredményeinek
javítása. Azok a tanárok, akik a tervben megjelölt célok 100%-át teljesítik, 3000, akik 75%-át
megvalósítják, 1500 dollár jutalmat kapnak. A programot a New York-i tanárok szakszervezetével együttműködve alakították ki. A programban önkéntes az iskolák részvétele, azok az iskolák csatlakozhatnak a programhoz, ahol legalább a tanárok 55%-a támogatja a részvételt.
A programot kevesebb, mint egy év elteltével értékelték kísérleti módszerrel. A programban
részvételre jogosult részt vevő és részt nem vevő iskolák eredményeit hasonlították össze, de
az eredmények nem mutatták, hogy a programnak hatása lett volna a tanulók eredményeire.
Ezt magyarázhatja a bevezetés és az értékelés között eltelt rendkívül rövid idő is (Springer
és Winters 2009).
Az értékelések nagyobb része ökonometriai eszközökkel igyekszik a programok hatását elkülöníteni az egyéb hatásoktól. Egy részük a tanulók eredményeinek változása mellett
a programok más hatásainak mérésére is vállalkozik. Így tesz például Vigdor (2008) értékelése az észak-karolinai Tanári jutalom programról. Észak-Karolina állam 1990-es évek óta
működtet mérés-értékelési rendszert, és 1996 óta 1500-750 dollár jutalmat ad minden olyan
tanárnak, akinek diákjai kivételes teszteredményt érnek el, vagy az elvárt mértékben javulnak. Ez a program a leghosszabb ideje működő prémium program az Egyesült Államokban.
Az értékelés statisztikai elemzése rendkívül komplex, de az iskolák megértették, hogy arra
ösztönzi őket a program, hogy javítsák tanulóik teszteredményének átlagát. Az értékelés
eredménye szerint a tanulói teszteredmények matematikából az állami és az országos méréseken is javultak, de olvasás-szövegértésből csak az állami méréseken volt kimutatható a
hatás. Az eredmények azt is mutatták, hogy az alkalmazott értékelési módszer hátrányos
helyzetbe hozta azokat az iskolákat, ahol nagyobb arányban tanítanak veszélyeztetett gyerekeket, ezért ezekben az iskolákban szignifikánsan nőtt az iskolát elhagyó tanárok aránya.
A program tehát kedvezőtlenül befolyásolta az esélykiegyenlítést.
A tanári mobilitásra gyakorolt hatást mutatott ki Lazear (2003) a Texasi Kiváló Pedagógus Díj (Texas Educator Excellence Grant - TEEG) program hatását értékelve. A TEEG azokat a tanárokat jutalmazza, akik olyan iskolában tanítanak, ahol a hátrányos helyzetű tanulók
aránya az átlagosnál magasabb, és ahol a tanulók az állami méréseken az átlagosnál jobb
teszteredményeket érnek el, vagy az átlagnál nagyobb javulást mutatnak a teszteredményekben. A jutalmat az iskolák kapják, de a jutalom 75%-át el kell osztaniuk a tanárok között
olyan objektív kritériumok alapján, melyek a tanár hozzájárulását mérik a tanulók eredményeinek javulásához. A jogosult iskolák 97%-a pályázott a jutalomra a program első évében.
A program keretében minimum 3000 dollár jutalmat kapnak a tanárok. A program értékelése
azt mutatta, hogy a tanárok tanítási gyakorlatában a program hatására jóval nagyobb szerephez jutott a tesztvizsgákra való felkészítés. Azok között a tanárok között, akik nem részesültek a prémiumból, jelentősen megnőtt az iskolát elhagyók aránya, míg azok a tanárok,
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akik jutalomban részesültek, nagyobb valószínűséggel maradtak az iskolában. Lazear ebből
azt a következtetést vonta le, hogy a pénzügyi ösztönző programok legjobban a szelekción
keresztül fejtik ki teljesítménynövelő hatásukat: a hatékonyabb tanárokat maradásra, a kevésbé hatékonyakat távozásra ösztönzi. Azt a további értékeléseknek kell eldönteniük, hogy
a leghatékonyabb tanárok kapják-e a jutalmat, és maradnak-e az iskolában.

Összefoglalás
A tanárok kereseti helyzete alapvetően meghatározza, hogy kik választják a tanári pályát.
Ezért a megfelelő, ösztönző bérrendszer kialakítása elengedhetetlen ahhoz, hogy a tanári
munka minősége javuljon. A tanulmányban bemutattam, hogy a tanári pálya választásában
kitüntetett szerepet játszik az, hogy hogyan alakul a pályakezdő tanárok kereseti helyzete.
Azt is áttekintettük, hogy milyen problémákat vet fel az egységes tanári bértábla. Egyrészt,
hogy nem veszi figyelembe a tanári munkaerőpiac sajátosságait, vagyis azt, hogy a különböző szaktárgyakat oktató tanároknak vagy különböző területeken tanító tanároknak eltérőek
az alternatív munkaerő-piaci lehetőségei, és nincs tekintettel a munka nehézségéből adódó
különbségekre sem. Másrészt, hogy olyan tulajdonságokat jutalmaz (a végzettség szintjét
és a gyakorlati időt), melyeknek nem lehet kimutatni a tanulói eredményekre a hatását. A tanulmány második része részletes összefoglalását adta azoknak a bérreform kísérleteknek,
amelyek a tanári teljesítmény alapján próbálják jutalmazni a jobban teljesítő tanárokat, illetve
amelyek a teljesítmény javítására kívánják ösztönözni a tanárokat bérpolitikai eszközökkel.
A teljesítményalapú bérprogramok legfontosabb tanulságának az tűnik, hogy a programok
hatását alapvetően határozza meg az, hogy hogyan alakítják ki az ösztönzőket. A nem megfelelően kialakított programok a szándékolttal ellentétes hatást is eredményezhetnek. E hatásokat csak a programok értékelése révén ismerhetjük meg, ehhez viszont elengedhetetlenek
a megfelelő adatgyűjtéseken alapuló értékelő tanulmányok.
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Sági Matild

A pedagógusok szakmai
továbbfejlődésének hazai
gyakorlata nemzetközi tükörben
Bevezetés
Elemzésünk célja, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének témájában született
legfrissebb nemzetközi szakirodalom fontosabb megállapításait összevesse egy, a témában
2008-ban folytatott (magyar adatokat is tartalmazó) nemzetközi kérdőíves vizsgálat, valamint
egy 2010-es, interjús módszerrel készült hazai kutatás adataival és fontosabb tanulságaival.
A nemzetközi áttekintés elsősorban az OECD átfogó nemzetközi vizsgálataira és az
ahhoz kapcsolódó szakértői elemzésekre támaszkodik. Ezek a források nagy mennyiségű
adatot kezelnek a világ különböző, eltérő társadalmi, gazdasági hátterű oktatási rendszereiről, és a főbb tendenciákat kutatják, mintegy felülről közelítenek témájukhoz. Céljuk alapvetően az, hogy adataikat az oktatási rendszerek sikerességének egyéb mutatóival (elsősorban
a tanulók nemzetközi vizsgálatokban kimutatható eredményességével) összevessék, és azt
keressék, hogy milyen fontosabb összefüggések mutathatók ki a különböző oktatási rendszerek sikeressége, illetve a tanári szakma tágabban értelmezett fejlesztése között. Megállapításaik, jelzéseik egyre fontosabb információkat jelentenek a nemzeti oktatási rendszerek
irányítói, dolgozói, valamint az érdeklődő tágabb közvélemény számára is. Elsősorban arra
ösztönöznek, hogy a nemzeti rendszerek kutatói, oktatáspolitikusai saját oktatási rendszerükről ezek fényében is elgondolkozzanak. Erre vállalkozott a szerző is akkor, amikor a pedagógus-továbbképzés hazai gyakorlatát nemzetközi tükörben elemezte.
A tanulmány második részében empirikus adatokra alapozva tekintjük át, hogy a 21.
század első évtizedében milyen jellegzetességei voltak a pedagógusok szakmai továbbképzési rendszerének Magyarországon. Ennek során alapvetően két empirikus adatbázisra
támaszkodunk. A nemzetközi összehasonlítások empirikus alapját az OECD nemzetközi tanárkutatás, a TALIS adatai képezik. A TALIS az első, kormányok által kezdeményezett nem-
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zetközi vizsgálat, amelyik standardizált kérdőíves vizsgálat keretei között a tanárokat kérdezi
meg a tanítás és a tanulás körülményeiről, munkájukról és az iskolához mint munkahelyhez
való viszonyukról. A kutatás mintája minden országban reprezentálta az ISCED2 szinten2
tanító oktatási intézményeket, és az ezekben tanító pedagógusokat. Ugyanakkor a vizsgálatban részt vevő országok nem reprezentálják az OECD-tagországokat, a nemzetközi minta a
kevésbé fejlett országok felé torzul. Az adatfelvételre 2008-ban került sor, 23 ország – köztük
Magyarország – részvételével (TALIS 2009).
Finomabb árnyalatok feltárására adott lehetőséget az a célra orientált kvalitatív kutatás, amelyet 2010-ben végeztünk. Ennek során az érintettek négy fő csoportjában – pedagógusok, iskolavezetők, képző szervezetek/intézmények képviselői és helyi oktatásirányítók
– azonos kérdésköröket érintő, hasonló struktúrájú interjútervre alapozott, félig strukturált
interjúkat készítettünk. Felmértük a továbbképzés iránti spontán igényeket, ezek kielégítésének észlelt lehetőségeit, a nem teljesen spontán – központi igények vagy pályázatok által „kötelezővé” váló – továbbképzések működését, és mindezek kapcsolatát a finanszírozás
rendszerével. Vizsgáltuk a pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításának és áttekinthetőségének (transzparenciájának) kérdéskörét, és a szakmai továbbképzések egyéni és intézményi szintű hasznosulásának folyamatát – ahogyan azt az interjúalanyok látták. Mindezen
kérdésköröket a kulcsszereplők egymással való viszonyrendszerében vizsgáltuk.
Az iskolák kiválasztásánál ügyeltünk arra, hogy intézményi és területi szinten is szóródjanak, lehetőség szerint minden lényeges intézményi karakter képviselői bekerüljenek a
mintánkba. A vizsgálatot négy fő régióban végeztük: Központi régió (Budapest és környéke),
Észak-Alföld (Debrecen és környéke), Dél-Dunántúl (Pécs és környéke), valamint Nyugat-Dunántúl (Szombathely és környéke). A négy régióban 8-8 iskola vezetőjével, iskolánként 1-1
pedagógussal, a velük kapcsolatban levő helyi oktatásirányítókkal (régiónként 3-5), és pedagógus-továbbképző intézmények, szervezetek vezető képviselőivel (régiónként 3-5) terveztünk azonos kérdéskörökre koncentráló, hasonló szerkezetű interjúkat készíteni. Az iskolák
kiválasztásánál fele-fele arányban terveztünk a mintánkba regionális központban, valamint
a regionális periférián működő iskolákat, ezen belül is általános és középiskolákat. Végeredményben Összesen 34 iskola került a mintába. A felkeresett intézmények közül 20 általános
iskola, 2 általános iskola és középiskola, és 14 középiskola volt. A mintába került általános
iskolák önkormányzati vagy kistérségi fenntartásúak, a középiskolák pedig főként városi vagy
megyei fenntartásúak voltak. Ezen iskolákban összesen 34 iskolavezetővel és 36 pedagógussal készítettünk félig strukturált interjút. Helyi oktatáspolitikusokkal, az oktatásért felelős helyi
döntéshozókkal összesen 10 interjú készült. A kutatás a kormányváltás előtt, a parlamenti
választások idején zajlott, így országos szakpolitikusok körében nem készítettünk interjúkat.
A pedagógus-továbbképzéseket végző intézményeket mintánkban 5 állami (3 megyei, 1 városi és 1 egyetemi) finanszírozású fenntartóval rendelkező hagyományos pedagógiai intézet,
2 Ez Magyarországon az általános iskola felső tagozatának felel meg.
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1 felsőoktatási intézmény 2 különböző szervezeti egysége, 1 tankönyvkiadó, 1 komplex nevelési (közoktatási) intézmény, 3 civil szereplő (2 alapítvány, 1 egyesület), valamint 6 gazdasági
társaság vezetője vagy képzési referense képviselte. 17 képző intézmény összesen 21 vezető
beosztású képviselőjével készítettünk interjúkat, továbbá egy nem intézményi képviseletben
megszólított „szabadúszó” trénerrel is beszélgettünk. Jelen elemzések empirikus adatai ezekre az interjúkra támaszkodnak. Az interjúkra 2010. május–július között került sor.
A továbbfejlesztéseket végző képző intézmények körében végzett vizsgálat eredményeit Ceglédi Tímea tanulmányából részletesebben is nyomon követhetjük. A pedagógusok
és az intézményvezetők körében végzett vizsgálódás jelentős mértékben támaszkodik Lőrincz Dalma és Pálfi Melinda háttérelemzésére is (Lőrincz 2011 és Pálfi 2011).

1. Az oktatás minősége és a tanári munka
minősége közötti kapcsolat
Az elmúlt időszakban Magyarországon és nemzetközi szinten is a politikai érdeklődés fókuszába került az oktatási rendszer általában, és speciálisan a pedagógus hivatás kérdésköre.
A hazai és nemzetközi gazdasági és társadalmi kihívásokra csak akkor tudunk megfelelő
válaszokat adni, ha maximálisan kamatoztatjuk az emberi erőforrásban, az emberek képességeiben és teljesítőképességében rejlő lehetőségeket. Az iskolarendszer eredményessége
és hatékonysága tehát nemcsak az egyének, de az egész társadalomnak is alapvetően fontos (OECD 2001, 2007).
Az oktatásnak a gazdasági növekedésre, a hosszú távú versenyképességre és a társadalmi kohézióra gyakorolt hatását az Európai Unió is felismerte. Ennek köszönhető, hogy
a tagállamok a 2000-ben elindított lisszaboni folyamat részeként 2002-ben részletes közös
programot dolgoztak ki az oktatási és képzési rendszerük fejlesztésére (Oktatás és képzés
2010), amelyet a következő évtizedre is kiterjesztettek (Oktatás és képzés 2020). Ezek kiemelt stratégiai célkitűzései3 között szerepel az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása.
Az elmúlt évtized nemzetközi kutatási eredményei meggyőzően bizonyították, hogy a
diákok iskolai teljesítményét az oktatáspolitika által is befolyásolható tényezők közül4 elsősorban a tanári munka minősége határozza meg (Hanushek, Rivkin és Kain 2005, Sanders és
Rivers 1996, Darling-Hammond 1999; Vignoles és szerzõtársai 2000, Wössmann és West
2002, Rockoff 2004). Az OECD iskolai eredményességet vizsgáló elemzése ugyancsak arra
3 Az Oktatás és Képzés 2020 program négy stratégiai célkitűzése: 1. az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása; 2. az
oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása; 3. a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív polgári szerepvállalás
előmozdítása; 4. az innováció és a kreativitás – a vállalkozói készségeket is beleértve – fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén.
4 A kutatások eredményei szerint a gyerekek iskolai teljesítményét és továbbhaladását leginkább a családi háttér - tehát egy, az
oktatáspolitikai döntésektől független tényező - befolyásolja. Az viszont, hogy a családi háttér mennyire erőteljesen befolyásolja a
gyerekek teljesítményét, már függ az iskolarendszertől is.
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a következtetésre jutott, hogy az iskolarendszer eredményességéhez az szükséges, hogy jó
pedagógusok dolgozzanak benne (Teachers Matter 2005). Az első McKinsey jelentés arra
mutatott rá, hogy ahhoz, hogy egy oktatási rendszer jól teljesítsen, három tényező együttes megvalósulására van szükség: 1. a megfelelő emberek váljanak tanárrá, 2. eredményes
oktatókká képezzék őket, és 3. minden gyerek számára a lehető legmagasabb színvonalú
oktatást biztosítsa a rendszer (McKinsey & Company 2007). A második McKinsey jelentés
arra hívta fel a figyelmet, hogy az oktatási rendszer különböző fejlettségi fázisaiban más-más
oktatáspolitikai intézkedések szolgálják leginkább a további fejlődés lehetőségét. Eszerint abban a fejlettségi fázisban ahol most Magyarország áll – az oktatási rendszer „jó” színvonalúról „magas színvonalú” szintre való fejlesztési szakaszában – kiemelt figyelmet kell fordítani a
pedagóguspálya mint hivatás fejlesztésére és megerősítésére (McKinsey & Company 2010).
Az oktatásban és a társadalomban bekövetkezett változások új igényeket támasztanak az iskolával szemben, a pedagógusokkal szembeni szakmai elvárások összetettebbé
váltak. A tanároknak nem csupán magas színvonalú szaktárgyi tudást kell átadniuk, de – a
nevelés többi résztvevőjével együttműködve – olyan készségekkel és jártasságokkal kell felvértezni a diákokat, amelyek képessé teszik őket arra, hogy aktív, autonóm tagjai legyenek a
társadalomnak, a folyamatosan változó világnak. Mindezen kihívásoknak egy folyamatosan
változó, és egyre összetettebbé váló társadalmi-gazdasági környezetben kell megfelelniük.
Érzékenyen kell reagálniuk a tanulók eltérő családi-társadalmi hátteréből fakadó igényekre,
a kulturális különbségekre, hatékonyan kell kezelniük a hátrányos helyzetű, tanulási vagy
magatartási problémákkal küzdő tanulók speciális helyzetéből fakadó igényeket, lépést kell
tartaniuk a gyorsan fejlődő tudománnyal, az új technikával, a tanulók teljesítményértékelésének új módszereivel, és végül, de nem utolsó sorban, oktató-nevelő munkájukkal elő kell,
hogy segítsék a társadalmi kohéziót és a toleranciát (OECD 2001; Teachers Matter 2005).
Ezek a változások nemcsak az új ismeretek és készségek elsajátítását követelik meg
a tanároktól, hanem ezek folyamatos fejlesztését is. Az oktatói személyzet új szerepe által
megkövetelt készségekkel és kompetenciákkal való felvértezéséhez egyrészt magas színvonalú tanári alapképzésre, másrészt pedig a tanároknak a tudásalapú társadalomban alapvető fontosságú készségeket átadó, következetes és folyamatos szakmai továbbképzésekre,
iskolai szintű szakmai továbbfejlődésre van szükség.

2. A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének helye az
oktatási rendszer és a pedagóguspálya egészében
A pedagógusok folyamatos szakmai továbbfejlődése szükséges, de nem elegendő feltétele
a magas színvonalú pedagógiai munkának. Az OECD 2005. évi átfogó vizsgálata, A tanárok számítanak (Teachers Matter 2005), valamint a második McKinsey jelentés (McKinsey &
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Company 2010) közel azonos módon foglalja össze, hogy milyen, a pedagógus hivatással
kapcsolatos oktatáspolitikai lépések vezetnek nagy valószínűséggel az oktatási rendszer
színvonalának javulásához. Ez utóbbi szerint az oktatásügy jelenlegi fejlettségi fokán – amikor
az alapvető oktatáshoz való hozzájutás általánosan biztosított, az oktatásügy szervezeti-intézményi háttere megfelelően működik – a továbblépéshez a pedagógus hivatás megerősítésére, fejlesztésére van szükség. Ennek három fő területe: (1) a pályára kerülők rátermettségének javítása, (2) a pályán levő pedagógusok rátermettségének javítása, és (3) az iskolai
szintű döntéshozatal megalapozása.
A pedagógus hivatásról szóló nemzetközi csúcstalálkozó5 számára készült, az OECD
nemzetközi tanárkutatás adataira támaszkodó háttérelemzés (TALIS 2009 és OECD 2011)
eredményei szerint is a pedagógus hivatás következő négy területére irányuló reformok eredményezik leginkább az oktatási rendszer egészének megerősítését: (1) a pedagógusképzésbe való bekerülés folyamata és a pedagógusképzés minősége, (2) a pedagógusok szakmai
továbbfejlődésének rendszere, (3) a pedagógiai munka minőségének értékelése, visszacsatolása, a pedagógus továbbfejlődési lehetőségeinek és a karrierútjának kapcsolata a minőségértékeléssel, valamint (4) a pedagógusok adott reform iránti elkötelezettsége.
A pályára kerülők rátermettségének javítása két lépésben történik: Első lépésben el
kell érni, hogy a legjobb képességű diákok jelentkezzenek a pedagógusképzésbe. A pedagógusképzést és a pedagóguspályát tehát olyan vonzóvá kell tenni a legfiatalabbak – az
érettségizők, illetve a master képzések közül válogató fiatalok számára, hogy az versenyezni
tudjon más pályák, képzések vonzerejével. Miután a legjobb, leginkább elhivatott fiatalok
jelentkeznek hallgatónak, magas színvonalú képzést kell biztosítani kell számukra.
A pályán levő pedagógusok rátermettségének javításához egyrészt azt kell elérni,
hogy a leginkább rátermett pedagógusok a pályán maradjanak, tehát hogy a pedagóguspálya a munkaerő-piaci versenyben is vonzó, kívánatos, hosszú távú alternatíva legyen. Ez
a pályára való belépésre is vonatkozik – tehát arra, hogy a pedagógus szakos frissdiplomások közül a legjobbak (is) tanárként helyezkedjenek el –, és a pályaív későbbi szakaszára is.
A nemzetközi összehasonlító elemzések e feltétel teljesülését a pedagógusok számára megfelelően kialakított életpályamodell megvalósulásában látják, ahol szakaszonként növekszik
a szakmai követelményrendszer, és a magasabb minőséget jelző szakaszokban megfelelően
növekednek a bérek is. Másrészt, folyamatosan fejleszteni kell a pedagógusok szakmai továbbfejlődési lehetőségeit, illetve az ezekkel kapcsolatos elvárásokat. A nemzetközi szakértői elemzések személyre szabott, gyakorlatorientált szaktanácsadási rendszer bevezetését,

5 A 2011. március 16-17-én New Yorkban tartott nemzetközi csúcstalálkozón, az „International Summit on the Teaching Profession”-on a
legfejlettebb vagy leggyorsabban fejlődő oktatási rendszerek oktatási miniszterei, oktatási vezetői, oktatási szakszervezetek képviselői,
valamint több nemzetközi szervezet kutatói és szakemberei ültek össze azért, hogy áttekintsék, hogyan lehet a leginkább hatékonyan
javítani a tanári munka, a tanítás és általában az oktatás színvonalát. A csúcstalálkozót az USA Oktatási Minisztériuma, az OECD
(Organisation for Economic Cooperation), az oktatásügyi szakszervezeteket tömörítő legnagyobb nemzetközi szervezet, az Education
International (EI) szervezte, szoros együttműködésben olyan amerikai és ázsiai oktatási szervezetekkel, mint a National Education
Association (NEA), az American Federation of Teachers (AFT), a Council of Chief State School Officers (CCSSO) és, az Asia Society.
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illetve fenntartását is javasolják a pályán levő pedagógusok rátermettségének javítása érdekében. Ez egyéni szinten a minőségértékelés, visszacsatolás, és az ehhez kapcsolódó
szakmai továbbfejlődési javaslat megvalósítását jelenti.
Az iskolai szintű döntéshozatal megerősítése legfontosabb kezdeti lépésének – a növekvő mértékű decentralizáció mellett – az intézményi szintű minőségbiztosítási rendszer
megalapozását – az iskolai önértékelés bevezetését, és az iskolai teljesítmény-mutatók nyilvánossá tételét tartja. Az intézményi alkotó közösség és a társadalmi környezet együttműködésének javítására pedig – a javaslat szerint – az iskolák számára lehetővé kellene tenni,
hogy saját hatáskörben olyan (specializált) oktatási programokat vezessenek be, amelyek
leginkább megfelelnek a diákjaik igényeinek, szükségleteinek ((McKinsey & Company 2010).
A jól működő (sikeres) oktatási rendszerekben a pedagógusok szakmai továbbfejlődési/továbbfejlesztési szisztémája intenzív kapcsolatban van a minőségértékeléssel, a vis�szajelzésekkel, a korrigálási és jutalmazási rendszer egészével. Ennek során először feltárják
a pedagógiai munka erősségeit és gyengeségeit, majd megfelelő szakmai továbbfejlesztési
javaslatokat tesznek annak érdekében, hogy a javítandó részterületeken megfelelő javulás
történjen. E rendszerekben tehát a pedagógiai munka értékelésének eredményeképpen az
adott oktatási helyzethez és az érintett pedagógushoz, tanári közösséghez adaptált, személyre szóló fejlesztési tervek születnek. E fejlesztések nem feltétlenül korrekciós jellegűek
– a pedagógusok jutalmazásának is bevált eszköze az, hogy kiemelkedő szakmai tevékenységük „díjazásaként” egyéni igényeiknek, ambícióiknak megfelelő szakmai továbbfejlődési
lehetőségeket biztosítanak számukra (OECD 2009).
A pedagógusok nem egymástól független, elkülönült entitásként dolgoznak, hanem az
iskolában, mint szervezetben. Ez adja a pedagógiai munka közvetlen környezetét, és így befolyásolja annak minőségét is. A pedagógiai munka tudásintenzív tevékenységgé vált, a szakmai
tudás folyamatos fejlődését igényli mind egyéni szinten, mind az iskolai kollektíva szintjén és
az iskolarendszer egészének vonatkozásában is. Ez intenzív tudásmenedzsmentet kíván, ami
úgy tekint az iskolára, mint egymással együttműködő, önálló szakmai döntéseket meghozó,
az egyedi helyzeteket kreatívan értékelő, és az alkalmazott módszereket folyamatosan az
egyedi helyzetekhez adaptáló szakemberek közösségére (Teachers Matter 2005).
A pedagógusok reformok iránti elkötelezettsége nélkül a leginkább átgondolt és várhatóan leginkább célravezető reformok sem érik el céljukat. A pedagógusok változásokkal
szembeni rezisztenciáját olyan konzultációkkal lehet elkerülni, amelynek során a tanárok
megértik és elfogadják a változtatások célját, módszereit, vagyis maguk is akarják ezeket. Különösen fontos ez annak a megállapításnak a tükrében, hogy a pedagógusi pálya
önreflexív magatartást igényel. E magatartásforma képviselői átgondolják elméleti ismereteiket és eddigi gyakorlati tapasztalataikat, majd a szaktárgy tapasztalt művelőinek segítségével, támogatásával mindezek alapján eldöntik, hogy milyen változtatásokkal javítanak saját
eddigi tanítási gyakorlatukon. A pálya önreflexív jellege magában hordja az új koncepciókkal
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szembeni rezisztencia lehetőségét: ha az önreflexív egyéniség úgy ítéli meg, hogy az elméleti
koncepció alkalmazása nem javítja a pedagógiai munkáját, akkor nem is fogja alkalmazni
– hacsak meg nem győzik arról, hogy változtassa meg az elméleti megközelítésmóddal kapcsolatos általános beállítottságát (OECD 2011).

3. A tanári kompetenciák kérdésköre
Az iskolarendszer minőségének, és ezen belül mind a szakmai továbbfejlesztés, mind pedig a minőségértékelés rendszerének, kritikus kérdésköre annak meghatározása, hogy mit
tekintünk jó minőségű pedagógiai munkának, milyen jellemzői vannak a jó pedagógusnak.
A témával foglalkozó kutatók és szakértők egyetértenek abban, hogy a statisztikai mérőszámokkal jellemezhető mutatók (mint például a képesítés szintje, gyakorlat időtartama, szaktárgyi és szakmódszertani elméleti tudás tesztekben kimutatható szintje stb.) csak igen kis
mértékben magyarázzák, hogy miért eredményesebbek egyes tanárok másoknál. Tehát a
tanári munka minőségének sok, lényegi aspektusa nem határozható meg egyszerű jelzőszámok segítségével. Ez nem jelenti azt, hogy egyáltalán ne lenne lehetséges a jó pedagógiai
munka meghatározása, csupán arra hívja fel a figyelmet, hogy ennek során nem szabad
egy-egy szempontot, témakört – például szaktárgyi tudás, szakmódszertani tudás, formális
képzettségi szint – kiemelni, hanem olyan kompetenciák tárházát kell körvonalazni, amelyek
közül egyesek csak a gyakorlati munka során bontakozhatnak ki, illetve kerülhetnek napvilágra (Teachers Matter 2005).
Annak ellenére, hogy a jó pedagógus ismérvei sokfélék, sokdimenziósak, nem lehet
őket egyszerű eszközökkel megragadni, a tanárképzés, a pedagógus-továbbképzés, a pedagógiai munka minőségbiztosítási, minőség-ellenőrzési rendszerének (valamint az ehhez
kapcsolódó visszacsatolási és jutalmazási rendszerek) megerősítésére irányuló szakmai és
kormányzati igények eredményeképpen a tanári kompetenciák standardizálására egyre jelentősebb hazai és nemzetközi kezdeményezések vannak6. E kezdeményezések egyaránt
vonatkoznak a pedagógiai tudás fő kompetenciaterületeire és a minőségértékelés mérési
módszereire. Az Európai Tanács 2004-ben elfogadta a „Tanári kompetenciák és képesítések
közös európai alapelvei” című dokumentumot (Commmon European Principles 2004). E dokumentum szerint a pedagógusképzésnek olyan multidiszciplináris felsőfokú képzésnek kell
lennie, amely a következő négy területen fejleszt kompetenciákat: a) szaktárgyi ismeretek, b)
pedagógiai ismeretek, c) a tanulók irányításához és támogatásához szükséges készségek
és kompetenciák, d) az oktatás társadalmi és kulturális dimenzióinak értésével kapcsolatos
kompetenciák. A legfrissebb hazai kutatási eredmények szerint a magyar pedagógusok és
6 Az erre vonatkozó hazai kutatási eredmények közül ki kell emelni A TÁMOP 3.1.1 „21. századi közoktatás – fejlesztés, koordináció”
kiemelt projekt „Az oktatásügyi K+F+I rendszer elemzése és stratégiai fejlesztése” című projektet, amely a korszerű tudásmenedzsment és
innováció-támogatási rendszerek elemzése vállalkozott Magyarországon.
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oktatási szakemberek az oktatás eredményességének és hatékonyságának minden területét
fontosnak tartják, de mindegyik területen erőteljes tudáshiányt észlelnek, és határozottan
úgy látják, hogy egyik területen sincs összhangban a meglevő tudás a gyakorlattal. Az eredmények alapján tehát úgy tűnik, hogy az oktatási rendszerünkben nem elsősorban az a kérdés, hogy rendelkezünk-e bizonyos tudásokkal (bár ezen is lehet javítani), hanem elsősorban
az, hogy a meglevő tudásainkat sem alkalmazzuk a gyakorlatban (Kovács 2011, 21–22.).

4. A pedagógus-továbbképzés célja és módszerei
Általánosságban a szakmai továbbfejlődés az egyén szakmai szerepvállalásával kapcsolatos
készségeinek, kompetenciáinak fejlődését, fejlesztését jelenti. A pedagógusok szakmai továbbfejlődése – más tudásalapú hivatásokhoz hasonlóan – sok szinten, és sokféle formában
zajlik. A rendszer működési mechanizmusainak vizsgálatakor figyelembe kell venni, hogy milyen tartalomra irányul, hogy milyen szervezeti és szervezési formában valósul meg, és nem
szabad figyelmen kívül hagyni a fejlesztés strukturális kontextusát sem (Vilegas-Reimers
2003, Glatthorn 1995, Ganser 2000).
Az elemzések tehát alapvetően három fő kérdéskör köré csoportosulnak: „Mit?” Miért?” és „Milyen formában?”7
A „mit” kérdésre adott válaszok spektruma szoros kapcsolatban van a pedagógusok
kompetenciájának kérdéskörével. Az ezzel foglalkozó szakértők különböző tanári kompetenciákra helyezik a hangsúlyt, és ezeket különböző módon csoportosítják. A rendelkezésre álló
nagy számú szakértői elemzés és a nemzetközi szakirodalmat áttekintő összegzések általában megkülönböztetik az általános pedagógiai tudást, a szaktárgyi tudást, a szakmódszertani tudást, az iskola és a tanulók társadalmi környezetével kapcsolatos tartalmi és módszertani ismeretekkel, kezelési módokkal kapcsolatos tudást és a különböző problémamegoldási
módokkal kapcsolatos tudást (Vilenas–Reimers 2003, Teachers Matter 2005, OECD 2011,
Commmon European Principles 2004).
A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének célkitűzései egyidejűleg több szintet is
érintenek, a többféle szereplő eltérő célkitűzései különböző súllyal jelennek meg bennük.
A „miért” kérdése adott válasz alapvetően attól függ, hogy melyik érintett fél célkitűzése
dominál az adott továbbfejlődési tevékenységben. E szerint a célkitűzések típusának négy
nagyobb csoportját érdemes megkülönböztetni (Teachers Matter 2005):
1. Olyan szakpolitikai vagy oktatáspolitikai reform megvalósításának elősegítése,
amely nagyon sok pedagógust, illetve oktatási intézményt érint;
2. Új feladatok ellátásához szükséges új típusú készségek, kompetenciák kialakítása
és megszilárdítása;
7 Calderhead és Shorrack (1997) eredeti megfogalmazása szerint mindezt kiegészítette egy negyedik kérdés, a „Mikor?” is.
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3. Az iskola speciális igényeire, az intézmény szakmai tevékenységének fejlesztésére
irányuló intézményorientált szakmai továbbfejlődés;
4. A pedagógusok egyéni szakmai továbbfejlődési igényei.
Hasonló megfontolások alapján, a magas minőségű pedagógus hivatás kiépítéseinek lehetőségeit elemző nemzetközi szakértői csoport (OECD 2011) a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének szerteágazó céljait hat fő terület köré csoportosította: (1) Az adott tudományterület legfrissebb eredményeinek figyelembe vételével a szaktárgyi tudás frissítése, (2)
Az új tanítási technikák, új feltételek és új oktatáskutatási eredmények figyelembe vételével
az egyén tudásának és megközelítésmódjainak frissítése, (3) Képessé tenni az egyént arra,
hogy a tananyagban, tantervben vagy a tanítási gyakorlat egyéb tényezőiben bekövetkezett
változásokat alkalmazza, (4) Képessé tenni az iskolákat arra, hogy a tananyaggal vagy a
tanítási gyakorlat egyéb aspektusaival kapcsolatos új stratégiákat dolgozzanak ki és alkalmazzanak, (5) Információk és jó gyakorlatok cseréje pedagógusok között, illetve pedagógusok és más oktatási szakemberek között, (6) A gyengén teljesítő pedagógus támogatása
abban, hogy eredményesebb tanárrá fejlődjön. E szerint a megközelítésmód szerint tehát
önálló, kiemelt feladatcsoportként jelenik meg a pedagógusok egymás közötti, horizontális
kapcsolataira épülő szakmai továbbfejlődés, s ugyancsak hangsúlyosabban jelenik meg a
minőségértékelésnek a pedagógusok szakmai továbbfejlődésével való szoros kapcsolata.
A „milyen formában” kérdésre adott lehetséges válaszok függnek a témakörtől, de
legalább ekkora mértékben a pedagógus-továbbképzés általános céljaival, és az ehhez
szükséges adekvát eszközökkel kapcsolatos általános szemléletváltástól is, amely szemléletváltás a nemzetközi szakmai élet elmúlt évtizedének jellemzője volt.
Ezt megelőzően a pedagógusok szakmai továbbfejlődése – az egyéni karrierúthoz
szükséges, formális képzésekben való részvételen túl - tantestületi kollektív továbbképzések
vagy pedig rövid kurzusok formájában valósult meg, ahol a tanítási munka egy-egy speciális
aspektusáról kaptak a tanárok új információkat.
Az elmúlt időszakban ezt a szemléletet váltotta fel az a koncepció, amely a pedagógus-továbbképzést egy olyan hosszú távú, folytonos tevékenységnek tekinti, amelyben
a pedagógusok nem egyszerű befogadói, hanem reflektív résztvevői és aktív alakítói a folyamatnak. Eszerint a szakmai továbbképzés egy együttműködésre épülő folyamat, akkor a
leginkább hatékony, ha az érintettek – pedagógusok, intézményvezetők, oktatásirányítók,
szülők stb. – valódi kölcsönhatásban állnak egymással (Clement és Vanderberghe 2000).
E megközelítésmód szerint a tanárok egyéni szinten is felelősek saját és szakmai
közösségük továbbfejlődéséért. Nem jelenti azonban ez azt, hogy az egyén felelőssége
kizárólagos. Habár a belsőleg motivált, folyamatos tanulást számos olyan egyéni tényező
befolyásolja, mint pl. az, hogy mennyire karriermotivált az egyén, milyen az önképe, milyen
erős az én-hatékonysága (tehát hogy mennyire van meggyőződve arról, hogy képes azokat

56

a viselkedéseket végrehajtani, amelyekkel a saját maga által kitűzött célokat elérheti), az
egyéni szakmai továbbfejlődés irányát és intenzitását nyilvánvalóan befolyásolja a szűkebb
és tágabb tanulási környezet is. A befolyásolás módjának megértéséhez két, egymással
részben versengő, részben pedig egymást kiegészítő elméleti megközelítésmód van jelen a
tudományos közéletben.
A szervezet által szabályozott tanulás („organisational learning”) koncepciójának képviselői az intézményi-szervezeti strukturális hatás jelentőségét hangsúlyozzák. Ezen belül is,
kiemelt jelentőséget tulajdonítanak az iskolavezetésnek, amelynek feladata az intézményi és
egyéni továbbfejlődés irányának meghatározása, az egyének támogatása e célok megvalósításában, és olyan szakmai közeg biztosítása, amely az egyén számára stimuláló tényezőként
jelenik meg. Az iskola mint szervezeti-működési egység, jelentős mértékben beágyazott a
tágabb környezet strukturális, politikai és kulturális közegébe. E megközelítés szerint a magasabb szintű hatások az iskolán mint szervezeti egységen keresztül jutnak el a pedagógushoz.
Az adott szervezeti keretrendszeren belül jelentősen befolyásolja a szakmai továbbfejlődés
folyamatát az, hogy a tantestület, a pedagógusok kollektívája mennyire hajlandó és hajlamos
együttműködni annak a célnak az elérése érdekében, hogy javítsák az oktatási munkájuk
színvonalát (Geijsel et al 2001, 2003).
A szakmai tanuló közösségek („professional learning community”) koncepciójának
képviselői a kisebb szakmai közösségek – tantestületek vagy iskolákon is átnyúló tematikus szakmai csoportok – szerepét hangsúlyozzák a szakmai továbbfejlődés folyamatában.
E megközelítés szerint a szakmai továbbfejlődés folyamata mindig egy adott kontextusban
megy végbe, szoros kapcsolatban a tanárok napi aktivitásával – a tanítással és a kollégák,
oktató közösségek együttes iskolai tevékenységével. E szemléletmód számára az iskolák
„tanuló közösségek”, „kutató-nyomozó közösségek” (Darling-Hammond 1999, Putnam és
Borko 2000, Sleegers, Bolhuis és Geijsel 2005, Dam és Blom 2006).
Kutatási eredmények szerint azok a munkában megvalósuló tanulási folyamatok a
leghatásosabbak, ahol kisebb tanuló szakmai közösségek működnek együtt. Az ilyen tanuló
közösségekben megszerzett tudás erőteljesen épít a pedagógusok korábbi szakmai tapasztalatára, tanítási gyakorlatára, a tanulás folyamán a csoporttagok folyamatosan reflektálnak a
saját és a többiek tapasztalataira, és az együttműködésük eredményeképpen folyamatosan
fejlesztik a csoport értékrendszerét, tudáskészletét, szakmai jártasságát. Az így megszerzett
tudás nemcsak mélyebben épül be az egyén tudáskészletébe, de a pedagógusok nagyobb
valószínűséggel alkalmazzák is az így megszerzett tudásukat a gyakorlatban (Stoll et al 2006,
McLaughin és Talbert 2006).
Mindezeknek megfelelően, a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének nagyon különböző, gyakran egymástól gyökeresen eltérő formái, módszerei lehetnek hatékonyak és
eredményesek. Nem lehet tehát egyetlen képzési formát, modellt, módszert kiemelni, amely
sokkal jobb lenne a többinél, és amelyet mindegyik intézményre, tanuló közösségre és min-
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den cél elérésére egyaránt, egységesen lehetne alkalmazni. Ami egy adott társadalmi közegben működő iskolában eredményes továbbfejlődési módszer lehet, az esetleg teljes kudarcra van ítélve egy másik társadalmi közegben működő iskola esetében. Hasonlóképpen,
ami egy adott cél eléréséhez megfelelő továbbfejlesztési módszernek tűnik, az egy másik
cél esetében kevésbé hatékony. A szakmai továbbfejlődés formájának meghatározásakor
a társadalmi, gazdasági és oktatáspolitikai tények, trendek keretrendszerében, az oktatási
rendszer és az iskolai kultúra ismeretében, az aktuális, egyedi intézményi és egyéni jellemzők
figyelembe vételével kell összegyűjteni e kontextus minden egyes dimenziójának megfelelő
adekvát válaszokat, és a lehetséges kombinációkból kell kiválasztani az adott célkitűzésnek,
az adott helyzetnek leginkább megfelelő „optimális keveréket” (Guesky és Huberman, 1995).

5. Belső igény és/vagy kötelezettség?
Megközelítésünk szerint – amely egybecseng a szakmai továbbképzéssel kapcsolatos uralkodó nemzetközi szakmai irányzattal (TALIS 2010), és a pedagógus-továbbképzés hazai
szabályozásában explicit módon megfogalmazott szakpolitikai szándékokkal8 – a pedagógusok szakmai továbbfejlődése ideális esetben olyan folyamatos, élethosszig tartó tanulási
folyamat, amelynek során a pedagógusok tanuló közösség tagjaként aktívan és konstruktív
módon vesznek részt saját és tágabb szakmai közösségük továbbfejlesztésében. E megközelítésmód szerint a pedagógusok, tantestületek belsőleg motiváltak szaktudásuk folyamatos fejlesztésére, nincs szükség külső „kényszerre”. Ugyanakkor e koncepció szerint nagyon
nagy felelősség hárul az iskolavezetésre és a tantestületi közösségre. Külső kontroll nélküli
teljes intézményi autonómia esetén valószínű, hogy a magas szakmai színvonalú iskolák belsőleg motivált tantestületei szárnyalni tudnak, ugyanakkor előfordulhat, hogy egy gyenge
iskolavezetés, iskolai kollektíva nem tudja kellőképpen menedzselni a folyamatot, és a ros�szabbul teljesítő iskolák reménytelenül leszakadnak. Valószínű, hogy ebben az esetben is
azt az „optimális keveréket” (Guesky és Huberman 1995) célszerű megtalálni, ami egyszerre
engedi kibontakozni a felkészültebb iskolákat, tanuló közösségeket, és ugyanakkor segítő
módon támogatja a leszakadás által veszélyeztetetteket.
A rendelkezésre álló adatok tanúsága szerint nincs nemzetközi szinten általánosan
alkalmazott megoldás arra, hogy a külső szervezeti kényszer és a szakmai autonómia milyen
elegye adja ki az „optimális keveréket”. A fejlett országok oktatásirányításának OECD által
kezdeményezett célzott összehasonlító elemzésének tanúsága szerint a vizsgálatban részt
vevő 25 ország közel felében 2004-ben az oktatásirányítás nem kötelezte a pedagógusokat
8 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról; 277/1997. (XII. 22.) számú kormányrendelet a
pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők juttatásairól és kedvezményeiről és
93/2009. (IV. 24.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben résztvevők
juttatásairól és kedvezményeiről szóló 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet módosításáról.
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arra, hogy valamilyen szakmai továbbképzésben vegyenek részt (Teachers Matter 2005). Az
Európai Unió tagországaiban valamivel gyakoribb a közoktatásban dolgozó pedagógusok
továbbképzési kötelezettsége, de általánosnak nem mondható (1. ábra).

1. ábra. Az alapfokú és középfokú oktatásban tanító pedagógusok
szakmai továbbfejlődési kötelezettsége Európában, 2006/2007
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Forrás: Eurydice 2009

Ugyanakkor az OECD nemzetközi tanárkutatás (TALIS 2009) adatai nemigen mutatnak öszszefüggést a kötelezően előírt pedagógus-továbbképzés és a kérdőíves vizsgálatot megelőző másfél éves időszakban folytatott szakmai továbbfejlesztés között. Spanyolországban
például minden válaszoló tanár részt vett valamilyen szakmai továbbfejlesztésen a TALISvizsgálatot megelőző 18 hónapban, pedig ez nem volt kötelező. Törökország viszont a gyakorisági lista másik végén szerepel annak ellenére, hogy ott kötelező továbbképzési rendszer
van érvényben (2. ábra).
E látszólagos ellentmondás magyarázata az, hogy a pedagógusok kifejezetten szeretnek tanulni, valóban belső igényük a folyamatos szakmai továbbfejlődés. Az élethosszig tartó,
folyamatos tanulás igényét egyértelműen alátámasztották a pedagógusok és az intézmény-

59

2. ábra A szakmai továbbképzésben részt vevő pedagógusok aránya (%)
A 2008. évi felmérést megelőző 18 hónapban,
az alsó középfokon tanító pedagógusok körében
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vezetők körében végzett interjúk is. A minta nyilvánvalóan nem reprezentálta a pedagógusok
egészét – a kevésbé motivált pedagógusok könnyen kitértek az interjú elől –, de az intézményvezetők is arról számoltak be, hogy csak elvétve fordul elő az, hogy egy pedagógus
nem akarja fejleszteni a tudását. Ugyanakkor a továbbképzést végző intézmények képviselői
között volt olyan interjúalany is, aki azt mondta, hogy szerinte a tanárok többségében semmilyen továbbképzésre nincs igény 9. Kétséges azonban, hogy ezekben az esetekben valóban
9 Lásd e kötetben Ceglédi Tímea esettanulmányát.
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ez volt-e, vagy csak a pedagógusok igényei, és a továbbképzést végző cég által felkínált
kurzusok nem találkoztak, s ezt a képző intézmény képviselője inkább általános érdektelenségként értelmezte, semmint saját kurzuskínálata visszautasításaként.

6. A különböző szintű igények megjelenése és találkozása
Az országos szakpolitika, a helyi oktatásirányítás, az iskola intézményi szintű és a pedagógusok egyéni céljainak és igényeinek együttese, ezek összehangolása és az ezek közötti dominanciaviszonyok minden országban kulcskérdései a pedagógusok szakmai továbbfejlesztési
rendszerének. A nemzetközi összehasonlító kutatások szerint az országok nagyon vegyes
képet mutatnak abból a szempontból, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődési tevékenysége mennyire függ az adott pedagógus egyéni igényeitől, mennyire van összhangban az
iskola intézményi fejlesztési terveivel, és mennyire befolyásolják a helyi vagy országos szintű
oktatáspolitikai törekvések. A legtöbb országban e szempontokat igyekeznek összehangolni.
Ennek során ügyelnek arra, hogy a szakmai továbbfejlesztésben részt vevő pedagógusok
belsőleg is motiváltak legyenek. Gyakorlatilag nincs olyan fejlett ország, ahol a pedagógust
olyan típusú szakmai továbbfejlődésre köteleznék, amelyben nem kíván részt venni (Teachers
Matter 2005). Ugyanakkor a nemzetközi vizsgálatok felhívják arra is a figyelmet, hogy a pedagógusok továbbfejlesztés iránti igényei gyakran nem harmonizálnak az iskolavezetés vagy az
oktatásirányítás fejlesztési terveivel (TALIS 2010, OECD 2011).
A különböző szintű igények összehangolódásának hiányát okozhatja az, hogy az érintetteknek nincs határozott víziójuk a szakmai továbbfejlesztés irányáról és módjáról, de okozhatja az is, hogy vannak ugyan elképzelések, de ezek nem fogalmazódnak meg határozottan,
vagy nem ott és olyan formában fogalmazódnak meg, ahol a döntések születnek, és természetesen előfordulhat az is, hogy a különböző szintű igények lényegesen eltérő irányultságúak.

6.1. A pedagógusok által megjelenített igények
A pedagógusok körében végzett interjúink tanúsága szerint Magyarországon a legtöbb tanár nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy milyen témakörű, típusú szakmai fejlesztésre
lenne szüksége. A szakmai továbbfejlődés számukra elsősorban azt jelenti, hogy az adott
tudományterület legfrissebb eredményei alapján frissítik szaktárgyi tudásukat, vagy új tanítási technikákat tanulnak meg (tipikusan ilyen volt a közelmúltban a számítástechnikai kompetencia fejlesztése), vagy felkészülnek arra, hogy az oktatásirányítás döntéseinek megfelelően a tananyagban, tantervben vagy a tanítási gyakorlat más tényezőiben bekövetkezett
változásokat alkalmazzák, vagy pedig egyéni szakmai karrierjük érdekében részt vesznek
olyan képzésekben, amelyek a formális végzettségük, képzettségük szintjét is módosítja.
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Lényegileg tehát a hagyományos: rövidebb-hosszabb tréningek, kurzusok formájában megjelenő továbbképzésekre asszociálnak a „szakmai továbbfejlődés” hívószóra. Csak kevesekben tudatosul, hogy az iskola társadalmi-gazdasági beágyazottságából adódó problémáik
megoldásában segítséget jelenthet számukra a folyamatok, oksági viszonyok tágabb ös�szefüggéseinek megértése, értelmezése. Ha meg is jelenik a napi problémák megoldásának
összekapcsolása a szakmai továbbfejlődéssel, ez a pedagógusok többsége számára egyegy részprobléma „itt és most” megoldási módjának keresésében merül ki. Ilyenkor alapvetően azt várják, hogy rövid, egyszerű „recepteket” (jó gyakorlatokat) ismerjenek meg egyegy konkrét helyzet, probléma megoldására. A megoldásokat alapvetően külső szakértőktől
várják. Nagyon kevés esetben találkoztunk a tanuló közösség működésének jeleivel. Még
azokban az esetekben is, amikor a pedagógusok szakmai közösségei konstruktív és reflexív
módon próbálják fejleszteni saját szakmai csoportjuk tudását és jártasságát, az együttműködés e rendszere ritkán haladja meg az intézményi kereteket – iskolán belül marad, az iskolák
közötti szakmai kooperáció minimális. Természetesen a stratégiai gondolkodás hiánya nem
a pedagógusok hiányosságát jelenti. Ez elsősorban nem a gyakorló pedagógusok, hanem
az intézményvezetés és az oktatásirányítás szintjén kellene, hogy megjelenjen. Ugyanakkor
tény, hogy a globális szintű, távlatokat és trendeket is figyelembe vevő szemléletmód a legtöbb esetben még csíráiban sem jelenik meg a pedagógusok gondolkodásában, és a pedagógusok nem észlelik a magasabb szintű stratégiai gondolkodás jeleit, hatásait sem.

6.2. Iskolai fejlesztési koncepció?
A pedagógusok szakmai továbbfejlődésének elméleti megközelítésmódjait taglaló korábbi
fejezetben már felhívtuk arra a figyelmet, hogy – akár szervezet által vezérelt tanulás, akár
tanuló közösségek formájában valósul meg a szakmai fejlődés – e folyamat tervezésében és
a végrehajtásában kiemelt szerepe van az iskolavezetésnek. Szakértők szerint ennek három
fő területe van: (1) a fejlesztési koncepció (vízió) kialakítása, (2) ebben az egyes kollégák helyének megtalálása, és a pedagógusok egyéni fejlesztésének támogatása, valamint (3) intellektuálisan stimuláló intézményi környezet kialakítása (Geijsel et al 2003, OECD 2011). Mind
az intézményvezetői, mind pedig a képző intézmények vezetői körében készített interjúink
arról tanúskodnak, hogy a magyar iskolavezetők többségének nincs különösebb koncepciója
az intézményi vagy egyéni szakmai továbbfejlődés fő irányáról.
Az intézményvezetőkkel folytatott interjúk alapján markánsan rajzolódik ki előttünk az
a kép, hogy a 21. század első évtizedében az iskolavezetők többségének idejét, energiáját
és szellemi-vezetői kapacitásainak nagy részét az intézmény működtetésének napi gondjai
kötötték le, nemigen maradt energiájuk távlati fejlesztési koncepciókról való gondolkodásra.
Az intézményvezetői prioritások első helyein az iskola működési költségeinek előteremtése,
az épület és a berendezések állagmegóvása, felújítása, a csökkenő vagy növekvő gyerek-
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létszámmal kapcsolatos szervezési-fenntartási gondok, bizonyos hiányterületekre megfelelő
képzettségű és jártasságú pedagógus alkalmazása álltak, s az intézmény szakmai fejlesztésének kérdésköre csak e mindennapi fenntartási kérdések után következett a rangsorukban.
Nem jelenti ez azt, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének kérdése teljesen
kiszorult volna az intézményvezetők fókuszából. Szinte kivétel nélkül minden meginterjúvolt
iskolaigazgatónak alapvető meggyőződése, hogy a tanárok folyamatos szakmai fejlődésére
szükség van, és lehetőség szerint támogatják is a kollégáik erre irányuló törekvéseit. Intézményenként változó szinten és módon biztosítják is a továbbfejlődést stimuláló környezetet. Vannak intézmények, ahol ez együtt dolgozó szakmai közösségek keretei között beszélik meg a
kollégák a tapasztalataikat, próbálnak megoldásokat találni a felmerülő problémákra, beszámolnak egymásnak arról, hogy milyen új ismereteket, módszereket, információkat szereztek a
közelmúltban, tehát amelyekben formálódik, vagy legalább csírájában megjelenik a tanuló közösség. A másik végletet azok az iskolák jelentik, ahol a kollégák között csak minimális interakció van, a továbbképzésről visszatérő pedagógustól senki sem kérdezni, hogy mi új dologgal találkozott, és mit lehetne ebből hasznosítani az iskolában. Még e másik véglet esetében
is igyekeznek az iskolavezetők meggyőzni a kevésbé motivált kollégákat a szakmai továbbfejlődés hasznáról. Ez utóbbi esetben tartják hasznosnak azt, hogy a magyar pedagógusoknak
kötelező a szakmai továbbfejlődés. Az intézményvezetők és a képzést végző intézmények
képviselői is beszámoltak arról, hogy elő-előfordul, hogy egy pedagógus csak „muszájból”
vesz részt egy kurzuson, de ott (újra) érintetté válik, nemcsak az új ismeretek, szemléletmódok
hatnak rá, de egy idő után kifejezetten élvezi a tanulás folyamatát is. Itt megint szeretnénk vis�szautalni arra a tényre, hogy a pedagógustársadalom alapvetően szeret tanulni, így jó minőségű továbbfejlődési programokkal viszonylag könnyen el lehet érni, hogy motiváltak legyenek.
Valószínűleg a rövid kurzusok hatása is rövid távú, nem tudja helyettesíteni a tanuló közösség
folyamatos stimuláló hatását, de nyilvánvalóan a semminél ez is többet jelent.
Az iskolai fejlesztési koncepció és az egyéni fejlesztési tervek kidolgozását és összehangolását, az iskolaigazgatók véleménye szerint jelentős mértékben hátráltatja az, hogy az
intézményvezetők szerint hosszabb távra nehezen tervezhető a szakmai programok finanszírozása. Nem látják előre, hogy milyen fejlesztési irányok finanszírozására van lehetőségük, így gyakran előfordul, hogy a jól megalapozott, részletesen megtervezett intézményi és
egyéni fejlesztési koncepciókat anyagi források híján nem tudják megvalósítani – miközben
más típusú fejlesztésekre elegendő forrás áll a rendelkezésükre10. Több iskolavezető is úgy
ítélte meg ezt a helyzetet, hogy ugyan a törvény előírásait11 betartják, elkészítik a fejlesztési
terveiket, de már a készítés folyamán is arra számítanak, hogy azt valószínűleg nem lehet
megvalósítani, csupán „az íróasztalfiók számára”, „a feladat kipipálása céljából” készülnek.
10 A finanszírozás kérdését e tanulmány külön fejezetében elemezzük. A szakmai továbbfejlődési programok finanszírozási rendszerének
kritikus pontjait részletesen elemzi e kötetben Göncöl Enikő és Ceglédi Tímea is.
11 A 277/1997-es kormányrendelet – amely részletesen szabályozta a továbbképzés akkreditációs és bonyolítási rendjét – elrendelte, hogy
a nevelési-oktatási intézmény vezetőjének öt évre szóló továbbképzési programot és egy tanévre szóló beiskolázási tervet kell készítenie.
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6.3. A helyi oktatásirányítás szakmai
továbbfejlődéssel kapcsolatos elképzelései
A helyi oktatásirányítók, az iskolák fenntartóinak (az önkormányzatoknak) oktatási ügyekkel
megbízott szakemberei és az oktatási bizottságok tagjai – kevés kivételtől eltekintve – nem
érzik magukat kompetensnek a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének témakörében.
A szakmai kérdéseket az iskolák intézményi autonómiájának hatáskörébe sorolják, és csak
akkor válnak aktívabbá, ha az iskolavezetők szervezeti-intézményi támogatást kérnek tőlük
– általában valamilyen szakmai továbbfejlődést is érintő pályázat kapcsán. A pályázati lehetőségek fordított irányú kommunikáció és interakció alapjául is szolgálhatnak. Erre azokban a
helyzetekben kerül sor, amikor a fenntartó oktatási ügyekért is felelős szakembere proaktív
módon kapcsolódik bele a különböző pályázatokba, és ennek kapcsán kér fel bizonyos iskolákat a pályázatban való együttműködésre. Nagyon sokszor nem a szakmai szempontok
dominálnak, hanem olyan pályázati források elérése a cél, amelyekben a pedagógusok szakmai továbbfejlesztése kötelező elemként jelenik meg. Kivételt jelent a helyi oktatásirányítás
politikai szereplői között néhány, az oktatásügy szakmai területei iránt is elhivatott szereplő,
aki általában „civilben” szorosan kötődik az iskolához: pedagógus, iskolaigazgató.

6.4. Az országos oktatásirányítás továbbképzési stratégiái
Az országos oktatásirányítás a pedagógusok szakmai továbbfejlődésére a legtöbb országban indirekt módon hat, meglehetősen nagy autonómiát biztosítva az iskolavezetésnek. Az
indirekt hatások közül leginkább a szakmai továbbképzés szervezeti-strukturális keretei, a
finanszírozás módja, valamint az oktatásirányítás által támogatott továbbképzések tematikai
célzottsága befolyásolja a folyamatokat.
A 21. század első évtizedében Magyarországon a pedagógus-továbbképzések szervezeti-strukturális kereteire a sokszínűség, a sokféle megoldási mód alkalmazása volt a jellemző. A legtöbb állami fenntartású pedagógiai intézet megszűnt, a helyükbe – részben a korábbi
állami intézmények szellemi tőkéjének apportjával – pedagógiai tanácsadásra és pedagógiai
szakmai továbbfejlesztési programok megvalósítására szakosodott magánintézmények jöttek
létre. Megmaradt néhány állami/önkormányzati finanszírozású hagyományos pedagógiai intézet is, és jelentős szerepe maradt a pedagógusképző felsőoktatási intézmények is12.
A finanszírozásnak is kettős rendszere alakult ki: a normatív és a pályázati alapú finanszírozás. A pályázati finanszírozású továbbképzések a tematikai célzottság, valamint a finanszírozási források landolási helye szerint további két nagy csoportba sorolhatók: a pedagó12 Erről lásd részletesebben Gönczöl Enikő és Ceglédi Tímea jelen kötetben megjelent elemzéseit.
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gusok szakmai továbbfejlődését megcélzó tematikus pályázatok köré szerveződő képzések,
valamint azok a képzések, tanfolyamok, amelyek valamilyen más célú fejlesztési pályázat
kötelezően előírt elemeként jelennek meg.
A normatív továbbképzési finanszírozás nagyságrendje mindig az adott év költségvetési döntéseitől függ, így bizonytalan, hosszú távon nehezen tervezhető, viszont az iskolák
gyakorlatilag szabadon, saját hatáskörükben dönthetik el, hogy hogyan használják fel. A normatív támogatásból finanszírozott szakmai továbbfejlesztések tehát teljesen az intézményi és
egyéni fejlesztési célok szolgálatában állnak, ha vannak.13 Ugyanakkor a pedagógus-továbbképzés normatív támogatásának összege a bevezetés óta folyamatosan, időnként drasztikus
mértékben csökkent, olyannyira, hogy a vizsgálatunk évében, 2010-ben, a pedagógus-továbbképzés normatív támogatása teljesen kikerült a költségvetésből. Ez azt eredményezte,
hogy ebben az évben a pedagógusok kizárólag a pályázatok által meghatározott témakörű
szakmai továbbképzéseken tudtak részt venni – ami nyilvánvalóan jelentősen behatárolta az
iskolai és az egyéni fejlesztési terv megvalósításának lehetőségeit.
Már Magyarország európai uniós csatlakozását megelőzően is megjelentek az országos szakpolitika stratégiai fejlesztési célkitűzéseit jó tükröző, célirányos, pályázati alapú
továbbfejlesztési programok14, a csatlakozást követően pedig megjelentek a nagy fejlesztési
pályázatok, és az ezekhez kapcsolódó, a pedagógusok szakmai továbbfejlesztését támogató célzott programok15. Az országos szakpolitika továbbképzési stratégiai célkitűzései jól
nyomon követhetők a pedagógusok szakmai továbbfejlesztésére kiírt tematikus pályázatok
alapján. Ugyanakkor ezek a célzott továbbképzési programok sem tekinthetők szigorú központi irányításúaknak, a pedagógusok és iskolák az országos oktatásirányítás jól érzékelhető
preferenciáit tükröző, központilag finanszírozott képzési tematikából saját döntésük alapján
választhatták és választhatják ki azokat, amelyek leginkább megfelelnek az iskola adottságainak, igényeinek és egyéni preferenciáiknak.
A pályázati forrásokból finanszírozott szakmai továbbképzések másik nagy csoportját
azok alkotják, amelyek célzottan nem a pedagógusok szakmai továbbfejlesztésére irányulnak, de csatolt elemként megjelenik bennük a pedagógusok szakmai továbbfejlesztési kötelezettsége is. E pályázati források az iskolákban jelennek meg – esetenként önkormányzati
koordinációban –, így elvileg az iskolák szabadon eldönthetik, hogy a pályázati forrásokból,
a pályázatok által meghatározott képzési tematikájú továbbképzési ajánlatokból melyik továbbképző intézmény programját veszik igénybe. Az ilyen pályázatokhoz kötőtő szakmai
továbbképzési programok esetében vegyesen jelenik meg tehát a szakpolitikai célzottság
13 A továbbképzési rendszer bevezetésekor az állami költségvetésről szóló törvény e célra mintegy 3,4 Mrd Ft-ot biztosított. Ez a szint
gyakorlatilag három évig maradt változatlan (az 1999-ben fejkvótaként nyújtott 21 800 Ft is hozzávetőlegesen ilyen mértékű támogatást
jelentett). A csökkenés 2000-től következett be, ekkor a fejkvóta 15 182 Ft, a 2001–2002-es költségvetési törvényben pedig 14 420 Ft/fő.
2003-ban a támogatás 14 500 Ft, 2004-ben és 2005-ben 15 000 Ft, 2006-ban 11 700 Ft-ra csökkent, és 2009-ig változatlan maradt.
A 2010-es 0 Ft-os mélypontot követően 2011-ben újra megjelent, 10 500 Ft értékben.
14 A Comenius 2000 közoktatási minőségfejlesztési program keretei között.
15 A teljesség igánye nélkül: NFT HEFOP 3.1 és 2.1. programok, UMPF TÁMOP 3.1.4, 3.1.5 programok, az Új Széchenyi Terv TÁMOP 3.1.7
programjai. Erről lásd részletesebben Gönczöl Enikő jelen kötetben megjelent elemzését.
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(abban, hogy az egyes fejlesztési pályázatokhoz milyen szakmai továbbfejlődési követelményeket csatolnak kötelező elemként), a helyi oktatásirányítás és a fenntartók továbbfejlesztési
preferenciái (abban, hogy milyen, az iskolákat érintő fejlesztési pályázatokra mozgósítják a
rendelkezésükre álló erőforrásokat, és aktivizálják hozzá az iskolákat) és az iskolai autonómia
is (abban, hogy milyen tematikájú pályázatokat adnak be, illetve milyen, a fenntartók által
koordinált pályázatokhoz csatlakoznak).
Valószínűleg ennek a rendszernek nemcsak előnye, de hátránya is, hogy egyszerre
többféle cél, szempont, érdek jelenik meg bennük. Ezek eredőjeként időnként olyan ös�szesített hatás jelentkezik, amelyet egyik fél sem kívánt, nem tervezett, és sok esetben előre
nem is számított rá. Egyidejűleg továbbképzési „torlódások” és „hiányok” jelennek meg a
rendszerben, amelyek bizonyos iskolákat és iskolákon belül pedagógusok bizonyos csoportjait érintik. Ha egy iskola több, hasonló tematikájú pályázatot is megnyert, akkor feltorlódott
az iskolában a pedagógusok azonos tematikájú továbbképzési kötelezettsége: a tanároknak
akkor is kötelezően részt kellett venni a „C” pályázathoz kapcsolódó továbbképzéseken, ha
ugyanolyan tematikájú képzéseken vettek részt az „A” és a „B” nyertes pályázatok kapcsán is.
A pedagógusok és az iskolavezetők körében végzett interjúk tanúságai szerint ezek a képzési
torlódások további problémákat okoztak az iskolákon belül: az intézményvezetésnek döntenie kellett, hogy e túlzott terhelést mely kollégáknál jelenítse meg. Ha a tematikus érintettség
vagy az egyéni ambíciók alapján irányította a kollégákat a tanfolyamokra, akkor bizonyos pedagógusok még iskolájuk átlagánál is terheltebbek lettek, így érintettségük és motiváltságuk
ellenére is „túltelítetté” váltak. Ha a pályázatokhoz kötődő továbbképzési kötelezettségekkel
túlterhelt iskola vezetője azt az utat választotta, hogy a pedagógusokat egyenletesen terheli
a kötelező képzésekkel, akkor az a helyzet állhatott elő, hogy olyan szakmai továbbképzésen kellett részt venni a pedagógusnak, amelyik nem érintette a napi munkáját, szakterületét. Ugyanakkor, ha egy iskola nem pályázott valamilyen tematikus szakmai fejlesztésre, és
az adott tematikájú szakmai továbbképzés más pályázatukban sem jelent meg, akkor – a
továbbfejlesztések normatív finanszírozása híján – mégoly égető igény esetén
sem volt lehetőség arra, hogy az érintett
kollégák az adott továbbképzésen részt
vegyenek. A pályázatokhoz kapcsolódó
különböző szempontok, célok és kötelezettségek együttes hatása olyan helyzetet eredményezett, hogy a pedagógusok
szakmai továbbfejlődésének gyakorlata
hasonlatossá vált a mágneses terekben
összetorlódó vagy széthúzódó vasforgácsok elrendeződéséhez.
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6.5. Igények és érdekek – a továbbképzést végző intézmények
szerepe az igények felkeltésében és kielégítésében
Elméletileg a továbbképzést végző intézmények, cégek szerepe a rendszerben a felmerülő továbbképzési igények kielégítése lenne, tehát nem kellene számba vennünk őket akkor,
amikor a különböző szinteken felmerülő igényeket tekintjük át. Kutatási eredményünk szerint
azonban az elmúlt évtizedben a pedagógusok szakmai továbbfejlesztésének olyan gyakorlata alakult ki Magyarországon, amelyben a továbbképzést végző intézmények kiléptek a
szolgáltatói szerepkörből, proaktív résztvevői lettek a rendszernek.
A képzést végző, profitorientált cégeknek, intézményeknek alapvető üzleti érdekük,
hogy az érdekeltségi körükbe tartozó iskolák és fenntartók minél több képzést rendeljenek
meg tőlük. A megrendelések nagyságrendje függ attól, hogy a megrendelőknek mekkora
összeg áll a rendelkezésére, és melyik szolgáltatónál költik el azt.
Az ügyfelek – iskolák és fenntartók – rendelkezésére álló összegek nagyságrendekkel
térhetnek el egymástól, az általuk elnyert pályázatok tematikájának és összegének függvényében. Ez még akkor is így volt, amikor a legmagasabb összeggel működött a normatív
finanszírozás rendszere. Az indulás évében a költségvetés 3,4 milliárd forintot biztosított erre a
célra, ez 2006–2009 között közel felére csökkent, s a 2010. évi 0 Ft-os mélypontot követően is
csak kevesebb mint a felére tornázta vissza magát. A rendszerben tehát 2006 és 2009 között
évente kb. 1,8 milliárd forintot osztottak szét egyenletesen, pályázatoktól függetlenül. Ezzel
szemben csak a pedagógusok szakmai továbbfejlesztését célzó TÁMOP-3.1.5-09/A/2 program keretei között több mint 6 milliárd forintra, a kompetencia alapú oktatás bevezetését elősegítő TÁMOP-3.1.4/08/2 programban pedig összesen 16 milliárd forintra lehetett pályázni16,
és ez az összeg egészült ki a különböző más (TIOP, ROP) pályázatok pedagógusok szakmai
továbbképzését is kötelező elemként tartalmazó részeivel. Az, hogy a különböző pályázatok
alapján összesen mekkora keretösszeg állhatott rendelkezésre a pedagógusok szakmai továbbfejlesztésére, meghaladja a jelen vizsgálat kereteit, de e kiragadott példákból is jól látszik,
hogy még működő normatív támogatás esetén is nagyságrendi az eltérés a normatív és a
pályázati úton rendelkezésre álló összegek között. Különösen igaz volt ez vizsgálatunk évére,
2010-re, amikor nem volt normatív finanszírozás, így a résztvevők kizárólag pályázati forrásokra alapozhatták üzleti és szakmai terveiket. A pedagógusok szakmai továbbképzésére
felállt cégeknek, intézményeknek tehát alapvető érdekük, hogy a területükhöz tartozó iskolák
és fenntartók minél több, a pedagógusok szakmai továbbfejlődését is tartalmazó pályázaton
vegyenek részt, és nyerjenek, s ennek érdekében nagyon nagy aktivitást fejtettek ki.
16 Társadalmi Megújulás Operatív Program keretében Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítése, pedagógusok új
szerepben) támogatására. Kódszám: TÁMOP-3.1.5-09/A/2. A konvergencia régióban rendelkezésre álló keretösszeg: 6.075.140.184 Ft
http://www.nfu.hu/doc/2037. Kompetencia alapú oktatás, egyenlő hozzáférés innovatív intézményekben pályázati felhívás. Kódszám:
TÁMOP-3.1.4/08/2. Rendelkezésre álló keretösszege a hat “Konvergencia” célkitűzés alá eső régióra (Dél-Alföld, Dél-Dunántúl, ÉszakAlföld, Észak-Magyarország, Közép-Dunántúl, Nyugat-Dunántúl) 16.100.185.792 Ft. http://www.nfu.hu/doc/1259.

67

Az intézményvezetők és az iskolavezetők is arról számoltak be, hogy az európai uniós
fejlesztési pályázatoknál kiemelkedően sok adminisztrációs teendő van a pályázati szakaszban is, és a megvalósítás folyamán is. Az iskoláknak nincs pályázatírásra alkalmas apparátusuk, s nem is tartozik elsődleges feladatuk közé a pályázati tevékenység. Ugyanakkor nincsenek forrásaik arra sem, hogy pályázatíró cégek szolgáltatásait vegyék igénybe. A döntéshozók
ezt nem vették figyelembe akkor, amikor a pedagógusok továbbképzésének megvalósítását
döntően és elsősorban pályázati források alapján tervezték finanszírozni. Nem jelent meg a
rendszerben olyan, nem profitorientált segítő szervezet, amely az iskolákat abban támogatná,
hogy a szakmai szempontjaik alapján kiválasztott pályázatok adminisztratív feladatait megfelelően ellássa. Hasonló gondokkal küzdenek a kisebb önkormányzatok, tehát ez esetben a
fenntartók által pályázható források záródhatnak el a hozzájuk tartozó iskolák pedagógusai
elől. Nagyobb települések – leginkább a megyei jogú városok – képesek ugyan pályázatíró
és pályázatokat menedzselő apparátust üzemeltetni, és vannak is pályázatban aktív nagyvárosi önkormányzatok, de ők nyilvánvalóan abban érdekeltek, hogy e feladatoknak legalább
egy részét kiszervezzék. Különösen szívesen veszik igénybe külső szervezetek szaktudását,
ha ezek hozzáértéséről, szakértelméről meg vannak győződve, és ha ezek előfinanszírozási
igény nélkül, önként jelentkeznek a feladatokra – mint ahogy teszik a pedagógusok szakmai
továbbképzésére specializálódott cégek, intézmények. Az üzleti érdek mellett – vagy éppen
azért – a pályázatok megtervezéséhez, beadásához és megvalósításához szükséges adminisztratív tudás és technikai apparátus a továbbképzést végző cégek kezében összpontosul.
Tekintettel arra, hogy a legtöbb ilyen céget a korábbi pedagógiai intézetekből kivált szakemberek alapították, régi szakmai kapcsolatuk van a fenntartókkal és az iskolákkal is, s ezeket
jól felfogott üzleti és szakmai érdekből kifolyólag folyamatosan ápolják, erősítik. A fenntartók
és az iskolák korábbi tapasztalataik alapján meg lehetnek győződve e képzők pedagógiai és
adminisztratív jellegű hozzáértéséről, úgy érzik, hogy bátran támaszkodhatnak rájuk a pályázatokat illető döntéseikben, és a pályázási folyamatban is. Ugyanakkor ez az együttműködés
a pályázati szakaszban nem jelenhet meg hivatalos formában, csupán a „figyelemfelhívás”
szintjén – máskülönben a továbbképzést végző intézmények nem pályázhatnának az iskoláknál vagy a fenntartóknál az adott feladatra17. A továbbképzést végző intézmények részvétele a
pályázatok tervezési-döntési szakaszában tehát adminisztratív módon vagy kvantitatív kutatási eszközökkel nehezen mérhető, de jelenlétük és jelentőségük jól észlelhető.
A kialakult helyzetet – azt, hogy a továbbképzések lebonyolítására szerveződött cégeknek jelentős szerepük van a a pályázatok kiválasztásában, megírásában és kivitelezésben
is – véleményünk szerint az teszi problematikussá, hogy e cégek döntési folyamatokban való
részvételének szintje és módja ellenőrizhetetlen és ellenőrizetlen. Ellenőrizhetetlen, mert hivatalosan nem jelenhetnek meg aktív szereplőként, és ellenőrizetlen, mert nincs a rendszerben
olyan szereplő, aki elég erős, elég motivált, és elég eszközzel bír ahhoz, hogy a döntési folya17 Erről lásd részletesebben Gönczöl Enikő és Ceglédi Tímea jelen kötetben megjelent elemzéseit
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matban való részvételüket feltárja és kontrollálja. Elvileg ezt a kontrollt a piac működési mechanizmusai is biztosíthatnák oly módon, hogy a megrendelői igényeket leginkább kielégítő cégek
talpon maradnak, a többiek pedig kihullanak a versenyből. A gyakorlatban azonban több akadálya is van annak, hogy a szabadpiac önszabályozó mechanizmusai érvényesüljenek.
Kutatási eredményeink szerint a továbbképzést végző cégek versenye korlátozott.
A szakmai továbbképzésekben aktív cégek területi alapon szerveződtek, egy-egy régióban
csak néhány ilyen cég működik, és nagyon ritka az, hogy tevékenységükkel „átnyúlnak” egymás területére. Egy-egy iskola és önkormányzat jellemzően kvázi-monopohelyzetben levő
cégek szolgáltatásaira támaszkodik. Ez erősítheti a pályázati alapú szakmai továbbképzési
rendszer regionális különbségeit, egyenlőtlenségeit.
Kutatásunk eredményei azt mutatják, hogy vannak ugyan olyan fenntartók és iskolák,
akik nagyon aktívak a pályázatok figyelésében, akik többé-kevésbé pontos információkkal
rendelkeznek a lehetőségekről, és döntéseiket alapvetően ezek az információk, valamint a
saját szakmai igényeik befolyásolják, de vannak a rendszernek nagyon passzív, információszegény résztvevői is. Ez utóbbiaknak alapvetően csak a képző intézmények által felkínált pályázati lehetőségekről van tudomásuk. E lehetőségek tematikai kínálatát a képző
intézmények fókuszpontjai határozzák meg, s ez nem feltétlenül esik egybe az iskolák, helyi
oktatásirányítók szakmai szükségleteivel. Legkedvezőtlenebb esetben a szakmailag kevéssé
motivált piaci szereplők és a pályázatokban kevéssé aktív iskolák, önkormányzatok kombinációja a hátrányok felhalmozódásához vezethet.
A nyilvánosság és a transzparencia hiánya még aktív és tájékozott résztvevők esetén
is jelentősen akadályozza a piaci folyamatok öntisztító mechanizmusainak érvényesülését.
Az egyes képző intézményeknek a pályázati folyamatban betöltött szerepéről még a leginkább érintett szereplőknek – az iskoláknak és a fenntartó önkormányzatoknak – sincs átfogó
képük, így nem tudják megbízhatóan összehasonlítani az ajtajukon „pályázati tanácsadással”
kopogtató továbbképző cégek ajánlatainak szakmai színvonalát. E kérdések átvezetnek a
minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás témaköréhez, amelyet a későbbiekben külön fejezetben részletesebben elemzünk.

7. A hagyományos továbbfejlődési formák dominanciája
Az OECD nemzetközi összehasonlító kutatás eredményei szerint (TALIS 2009, 2010, OECD
2011) a pedagógusok körében változatlanul a hagyományos szakmai továbbképzési módszerek – kollégákkal folytatott szakmai megbeszélések, tanfolyamokon, szakmai, képzési
műhelyek munkájában való részvétel, szakirodalom olvasása – a leginkább elterjedt fejlesztési formák. A nemzetközi kérdőíves vizsgálat eredményei szerint a magyar pedagógusok
szakmai továbbképzési gyakorlata lényegében a TALIS-országok nemzetközi gyakorlatának
felel meg. Tíz felső tagozaton is tanító pedagógus közül 7-8 viszonylag rendszeresen fejleszti
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e módszerek alkalmazásával a szakmai jártasságát. Lényegesen kisebb arányban vesznek
részt a tanuló közösségekre jellemző fejlesztési tevékenységekben. Magyarországon a negyedik leggyakoribb szakmai továbbfejlődési tevékenység a kollégák óráinak látogatása és/
vagy mentorálás, az iskola falain belül maradva. Minden második magyar pedagógus nyilatkozott úgy, hogy meg-meglátogatja valamelyik kollégája óráját. Ez az arány jelentősen meghaladja a nemzetközi átlagot. Ugyancsak valamivel a nemzetközi átlag fölött van azoknak a
tanároknak az aránya, akik olyan szakmai közösségnek, hálózatának a tagjai, amelyek célja
a tanárok szakmai továbbfejlődésének elősegítése. E kérdésnél nem volt külön kritérium,
hogy a szakmai közösség keretei mutassanak túl az iskolán, tehát idetartoznak azok is, akik
valamelyik iskolai szakmai munkaközösség munkájában vesznek részt. Ebben, a jellemzően
a hagyományos iskolai szakmai formában tíz magyar tanár közül 4-5 tevékenykedik. Minden
harmadik magyar pedagógus át-átlátogat más iskolákba, hogy ottani kollégái óráinak látogatásával fejlessze saját szakmai tapasztalatait. Ez ugyancsak valamivel a nemzetközi átlag
felett van. Tulajdonképpen egyetlen olyan szakmai továbbfejlődési tevékenységi forma van,
ahol a magyar pedagógusok nemzetközi szinten is feltűnően kis mértékű aktivitást mutatnak,
ez a szakmai-módszertani kutatásokban való részvétel (3. ábra).
3. ábra A különböző típusú szakmai továbbfejlesztésekben
részt vevő pedagógusok aránya országonként, 2008 (%)
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A hagyományos szakmai fejlesztési módszerek változatlan népszerűsége nem jelenti azt is egyben, hogy a tanuló közösségekre jellemző tevékenységi formák teljesen kívül
maradnának a pedagógusok érdeklődésén. A nemzetközi tanárkutatás eredményei szerint
ugyan e tevékenységek (még mindig) ritkábban fordulnak elő a legtöbb, kutatásban részt
vevő ország pedagógusai körében, mint a hagyományos továbbképzések és szakmai diskurzusok, viszont azon kevesek, akik már kipróbálták a szakmai továbbfejlődés paradigmaváltásának eredményeképpen előtérbe került módszereket, kimagasló mértékben eredményesnek és hatékonynak ítélik meg (TALIS 2010, OECD 2011).
Magyarországon a tanuló közösségek koncepciójára épülő szakmai továbbfejlesztési
módszer lassú – ám a nemzetközi trendektől lényegileg nem elmaradó mértékű – elterjedését több okkal magyarázhatjuk. Véleményünk szerint ennek legfontosabb okaként azt kell
kiemelni, hogy általában minden, szemléletváltozást is igénylő reform befogadása és elterjedése lényegesen hosszabb időt igényel minden országban, mint amennyi idő alatt egy
új technikai eszköz használatát megtanulják, hasznát átlátják és elfogadják, mint például a
számítástechnikai eszközök alkalmazását az oktatási gyakorlatban. A szemléletváltással is
járó reformok bevezetésének első lépéseként ugyanis a pedagógusoknak meg kell haladniuk
saját korábbi meggyőződésük korlátait (tehát azt az alapállást, hogy a korábbi szemléletük
nemcsak helyes, de a lehető leghelyesebb is volt), s csak ezt követően indulhat el a módszer
tanulási és alkalmazási folyamata. E szemléletbeli hagyományőrzés stabil berögzöttségére
utalnak interjús vizsgálatunk eredményei, mi szerint a pedagógusok és az iskolavezetők alapvetően a gyakorlatorientált, a felmerülő szakmai problémákra bevált recepteket adó szakmai
továbbfejlesztéseket igénylik leginkább (lásd Ceglédi Tímea e kötetben megjelent elemzését,
valamint Lőrincz 2011 és Pálfi 2011). További lehetséges okként kell megemlíteni azt is, hogy
a szakmai továbbképzési folyamat leginkább proaktív – és anyagilag a leginkább érdekelt –
tagjai is a hagyományos kurzusszerű továbbképzési formákat preferálják, és próbálják ez
iránt motiválni a pedagógusokat és iskolákat is. Ennek egyik oka az anyagi érdekeltség, a
másik pedig, hogy jelenleg Magyarországon nem jelentkezik olyan erőteljes, általánosan elterjedt, minden érintetthez eljutó hatás, amely a szakmai továbbfejődés mikéntjének szemléletbeli váltását tűzte volna ki célul.

8. A továbbképzési tervek megvalósításának korlátai
A továbbképzéseken való magas részvételi arány mellett a tanárok nagymértékű kielégítetlen
igényt is jeleztek a továbbképzések iránt. Az OECD nemzetközi tanárkutatásának eredményei szerint tíz magyar felső tagozaton is tanító pedagógus közül négy számolt be arról, hogy
szakmai fejlődéséhez további (meghatározott) továbbképzéseken való részvételre lenne
szüksége. Ez nemzetközi összehasonításban kismértékben elmarad az átlagtól, de abszolút
mértékét tekintve figyelemfelhívó. Az adatok tanúsága szerint semmiféle értelmezhető ös�-
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szefüggést nem mutatható ki az országonkénti részvétel nagyságrendje és a kielégítetlen
igények nagysága között. Magas részvételi arányok mellett is találkozunk magas arányú kielégítetlen igényekkel, és alacsonyabb részvételi arányok mellett sem valószínűsíthető, hogy
nagyobb arányú kielégítetlen igényekről vallanak a tanárok. A kielégítetlen továbbképzési
igények tehát nem mennyiségi, hanem inkább minőségi problémákra világítanak rá.
Nemzetközi szinten három olyan területet azonosíthatunk, ahol a tanárok úgy érzik,
szakmai fejlődésükhöz nagyobb mértékben lenne szükség továbbképzésre: a speciális tanulási igényű tanulók oktatása, a tanításhoz szükséges számítógépes ismeretek, valamint
a tanulók viselkedési és fegyelmezési problémái. A magyar tanárok esetében is ez a három
igény a legerőteljesebb, ám két területen (az elsőn és a harmadikon) ez az igény a nemzetközi átlagot is meghaladó mértékű, az IKT ismeretek területén pedig valamivel gyengébb. Ez
utóbbi valószínűleg azzal magyarázható, hogy az elmúlt években az ilyen továbbképzések
erős támogatása volt jellemző Magyarországon (TALIS 2009 és 4. ábra).
4. ábra Kielégítetlen továbbképzési igényekkel rendelkező tanárok aránya
témakörök szerint Magyarországon és a TALIS-országokban együtt, 2008 (%)
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Az interjús technikával lebonyolított kutatásunk eredményei összecsengenek a standardizált nemzetközi kutatás megfelelő adataival, de egyben árnyalják is azt. Mind a pedagógusok, mind az iskolavezetők, mind pedig a szakmai továbbképzést végső cégek, intézmények képviselői gyakran említették a speciális nevelési igényű gyerekek oktatását és az
iskolai agresszió kérdéskörét, mint olyan problémákat, amelyekkel a pedagógusok a napi
tanítási gyakorlatukban szembesülnek, és aminek megoldási, kezelési módjában szakmai
támogatást igényelnek. Ugyanakkor interjúalanyainkban jelentős kétségek is felmerültek abban a vonatkozásban, hogy vajon adekvát megoldási módja-e e problémáknak a pedagógusok szakmai továbbfejlesztése. Gyakran felmerült, hogy a speciális nevelési igényű gyerekek
oktatása talán meghaladja az átlagos gyerekek tanítására képzett, és ebbe beleszokott pedagógusok szakmai lehetőségét. Az iskolai agresszió témájában pedig a különösen érintett
iskolák vezetése és az ott dolgozó pedagógusok nagy része is úgy érzi, hogy az iskola és az
ő személyes szakmai kompetenciájuk kereteit is meghaladja az iskolába begyűrűző társadalmi hatások kezelése, és ezen semmilyen szakmai továbbképzés, továbbfejlődési erőfeszítés
nem tud segíteni (Lőrincz 2011, Pálfi 2011).
Nemzetközi szinten a szakmai továbbképzési programokon való részvétel technikailebonyolításbeli akadályainak két típusa jelentkezett különösen gyakran. Majdnem minden
második, az OECD tanárkutatásban részt vett pedagógus említette, hogy előfordul, hogy
azért nem tud részt venni valamilyen szakmai fejlesztési programon, mert annak időzítése
ütközik az órabeosztásával. Tíz pedagógusból négyen pedig a szakmai képzési programok
tematikai választékának szűkösségét említették jelentős akadályként. Az adatok tanúsága
szerint a magyar pedagógusoknál e problémák megjelenési gyakorisága szintén jelentős
mértékű, de a nemzetközi átlagnál kisebb. Tíz magyar pedagógusból négy említette, hogy
valamilyen szakmai továbbképzési programon azért nem tudott részt venni, mert nem tudták az iskolában megoldani a helyettesítését, és minden negyedik magyar tanár panaszkodott arra, hogy nem talált az érdeklődésének, igényeinek megfelelő tematikájú programot.
Másrészt viszont, a magyar pedagógusok a nemzetközi átlagnál lényegesen gyakrabban
említették azt, hogy financiális okokból voltak akadályoztatva valamilyen szakmai továbbképzési programon való részvételben. Majdnem minden második magyar válaszoló említette ezt,
miközben a nemzetközi átlag csupán 28% volt (5. ábra).
Az interjúkra alapozó kutatásunk ennél lényegesen árnyaltabb képet mutat. A pedagógusok és az iskolavezetők válaszai alapján jellemzően az látszik, hogy azon szakmai területeket érintő továbbfejlesztési igények esetében ütköztek financiális korlátokba, amelyeket
nem lehetett finanszírozni az elérhető pályázati lehetőségek egyikéből sem, viszont az iskola
speciális helyzetéből, társadalmi beágyazódottságából adódóan spontán belső igény mutatkozott rájuk. A „túl drága” megállapítás tehát jellemzően azokra a képzési igényekre vonatkozott ekkor Magyarországon, amelyek költségigénye meghaladta a vizsgálat adatfelvételének
idején, 2008 körül, a normatív továbbképzési támogatás akkori összegét (személyenként
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5. ábra A szakmai továbbképzésen való részvétel akadályai (%)
Az akadályoztatás különböző okainak említési aránya azon pedagógusok körében, akik részt
akartak venni valamilyen szakmai továbbképzésben, de ez valamilyen akadályba ütközött –
Magyarországon és a TALIS-vizsgálatban részt vett országok átlagában
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11 700 Ft), és amelyek tematikája nem volt összeegyeztethető az akkor az iskola által elérhető HEFOP, ROP, TIOP vagy TÁMOP pályázatok egyikével sem18. Ennél lényegesen többen
említették meg fontos elemeként azt, hogy a több pedagógust érintő, többnapos tréningek
idején a részt vevő pedagógusok szakszerű helyettesítése még akkor is komoly logisztikai
problémát okoz, ha a képzés hátteréül szolgáló pályázat büdzséjében erre külön túlórakeret
van. A néhány pedagógust érintő tréningek esetében gyakori a kollégák egymást „szívességi
alapon” kisegítő helyettesítése – de még ilyenkor is előfordul, hogy nem sikerül szakszerű
keretek között megoldani.

9. Minőségbiztosítás és minőség-ellenőrzés
A minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás, valamint a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének kérdésköreit két szempontból érdemes vizsgálni. Az egyik megközelítésmód szerint
azt szükséges elemezni, hogy milyen kapcsolatban van a pedagógusok szakmai továbbfej-

18 Ezzel kapcsolatban lásd Ceglédi Tímea jelen kötetben megjelent elemzését, valamint a két erre vonatkozó háttérelemzést (Lőrincz 2011;
Pálfi 2011).
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lődési rendszere általában a pedagógusok munkájának, és az oktatás egészének minőségbiztosítási rendszerével. Másrészt fel kell tárni, hogy milyen minőség-ellenőrzési és minőségbiztosítási garanciái vannak a pedagógus-továbbképzések megvalósításának.

9.1. Az oktatási munka minőség-ellenőrzése és
a szakmai továbbfejlődés rendszere
A pedagógusok munkájának értékelési rendszere és a tanárok szakmai továbbfejlődésének
rendszere közötti nyilvánvaló a szoros és kölcsönös kapcsolat. Az oktatás minőségét, javulását jelentősen befolyásolhatja az, hogy az egyes pedagógusok, iskolai kollektívák erősségei
és gyengeségei napvilágra kerülnek-e, hogy rendelkeznek-e az érintettek kellő információval
a továbbfejlődéshez szükséges lehetőségekről, forrásokról, igénybe veszik-e ezeket, és ha
igen, milyen feltételek mellett, végül, de nem utolsósorban, motiváltak-e teljesítményük javítására. A pedagógusmunka értékelési rendszere tehát alapvető szerepet játszik a pedagógusok hivatásbeli továbbfejlődésében, és általában az iskolai munka eredményességében,
de a pedagógusok szakmai továbbfejlődési folyamatai és ennek minősége legalább ekkora
mértékben befolyásolja a pedagógusok munkájának minőségbiztosítási rendszerét.
Nemzetközi kutatási eredmények szerint Magyarországon alig néhány pedagógus
maradt ki a szakmai értékelés valamilyen formájából. Ez nemzetközi szinten is jó eredménynek számít: a fejlett országokban átlagosan a pedagógusok 13%-ának a munkáját nem értékelték a TALIS-vizsgálatot megelőző másfél évben. A magyar pedagógusok összességében
pozitívan viszonyulnak pedagógiai munkájuk értékeléséhez. Meghatározó többségük úgy
látja, hogy az értékelés nemcsak tisztességes, korrekt és igazságos volt, de jelentősen segítette a további munkájukat is, és az értékelés hatására maguk is elégedettebbekké váltak
a munkakörülményeikkel. Ugyanakkor az értékelés nálunk jellemzően megmarad az iskola
keretei között, formája pedig rendszerint az igazgatói óralátogatás. Ritka a külső értékelés,
és ez is leginkább a tanulói kompetenciamérések (PISA-vizsgálatok és országos kompetenciamérések) eredményeinek értékelését jelenti. Ez azt a veszélyt hordozza magában, hogy a
gyengébben teljesítő iskolák, kollektívák nem kapnak külső segítséget munkájuk minőségének javításához (TALIS 2009).
A pedagógusok munkájának minőség-ellenőrzése, és a visszajelzéseknek fókuszpontjai önmagukban is elősegítik a tanárok szemléletének formálódását, tanítási gyakorlatuk
változását. Az OECD nemzetközi tanárkutatás eredményei szerint minél inkább úgy érzik a
tanárok, hogy egy tényezőt a munkájuk értékelésénél jelentős szempontként vesznek figyelembe, annál nagyobb annak a valószínűsége, hogy az értékelés hatására változtatnak az
adott gyakorlaton. E kutatásban minden harmadik-negyedik pedagógus számolt be arról,
hogy a munkájáról kapott visszajelzés változást eredményezett óravezetési gyakorlatában,
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szaktárgyi felkészültségében, szakmódszertanában, továbbá abban, ahogyan a sajátos nevelési igényű gyerekeket tanítja, ahogy multikulturális környezetben tanít, vagy ahogyan a
tanulók fegyelmezési és viselkedési problémáit kezeli (TALIS 2009).
A pedagógusmunka értékelését követő továbbfejlődési, továbbfejlesztési mechanizmusok közül a szakirodalom három lehetőséget szokott kiemelni: 1. a szakmai továbbképzésen való részvétel lehetőségét, 2. lehetőséget olyan munkaköri változásokra, amelyek vonzóbbá tehetik a pedagógus számára a munkáját, és 3. lehetőséget arra, hogy részt vegyen
az iskolai fejlesztési kezdeményezésekben.
Jól koordinált oktatási rendszerekben a minőségértékelésnek két irányban is lehet
közvetlen hatása a pedagógusok szakmai továbbfejlődési folyamataira. A jól teljesítő pedagógusok esetében a speciális, őket szakmailag érdeklő és motiváló továbbfejlődési lehetőségek jutalmazásként jelenhetnek meg, a gyengébben teljesítő pedagógusok esetében pedig
olyan egyéni fejlesztési programokat eredményezhetnek, amelyek segítségével javíthatnak
azokon a területeken, amelyekben elmaradtak. Nemzetközi kutatási eredmények szerint Magyarországon a pedagógusmunka értékelése és a pedagógusok szakmai továbbfejlődési
folyamata között csak elvétve van közvetlen oksági kapcsolat. 2008-ban csak minden negyedik pedagógus számolt be arról, hogy munkája értékelése, az erről való visszacsatolás
lényegesen befolyásolta a szakmai továbbképzéseken való részvételének lehetőségét vagy
kötelezettségét. Ez a tény még akkor is jelentős figyelmet érdemel, ha tudjuk hogy ez megfelel a TALIS-kutatásban részt vevő országok átlagának19.
Véleményünk szerint az, hogy a pedagógusmunka értékelése, és a szakmai továbbfejlesztési, továbbfejlődési utak között alig van oksági kapcsolat, alapvetően az erre vonatkozó oktatáspolitikai stratégia hiányából adódik. A kutatás idején a pedagógusok munkájának
minőség-ellenőrzése szinte kizárólag az iskolavezetés kezében volt. Még a legjobban működő iskolavezetés is – ahol az irányítás átlátja a minőségbiztosítás és a szakmai továbbfejlődés
közötti kapcsolat jelentőségét, és jelentős erőfeszítéseket tesz a tanuló közösség megvalósítására – komoly szervezési és finanszírozási akadályokba ütközik. Az előző fejezetben részletezett mechanizmusok miatt csak korlátozottan tudják tervezni és finanszírozni az intézményi
és egyéni szakmai továbbfejlődési folyamatokat, a rendszert kiszámíthatatlannak és hos�szabb távon tervezhetetlennek tartják. Gyengébb szakmai vezetésnek külső értékelésre és
külső szakmai támogatásra lenne szüksége ahhoz, hogy világossá váljanak számukra saját
szakmai munkájuk erős és gyenge pontjai, és ez alapján átgondolt fejlesztési koncepcióval
javítani tudjanak munkájuk színvonalán. A jelenlegi rendszerben esetleges, hogy milyen külső szakmai segítséget kaphatnak a saját hajuknál fogva magukat a mocsárból kihúzni nem
képes iskolák. Szakmai támogatást most leginkább a területükön működő továbbképző cégektől, intézményektől remélhetnek, de ezek iránya, színvonala és mértéke jelenleg több, az
iskolák szakmai szükségleteitől távol álló tényezőtől is függ.
19 Magyarországon 23%, a TALIS-átlag 24%. Forrás: TALIS 2009, 5.5. táblázat alapján.
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9.2. A szakmai továbbfejlesztési folyamatok minőségi garanciái
Az iskolán belüli szakmai továbbfejlődési folyamatok minőségi garanciáinak korlátait alapvetően a külső minőség-ellenőrző és támogató rendszer hiánya teszi problematikussá, ahogy
erre az előzőekben már rávilágítottunk.
Hasonlóan problematikus a szakmai továbbképzések lebonyolításáért felelős cégek,
intézmények minőség-ellenőrzésének gyakorlata is. Erre az OECD szakértői is felhívták a
figyelmet a magyar szakmai továbbfejlesztési rendszerről szóló elemzésükben. Szakértői
véleményük szerint, jelenleg nem megoldott a továbbképzések minőségbiztosításának és
átláthatóságának kérdése, ezért szigorú minőségbiztosítási rendszer bevezetését javasolták
(Davidson 2008).
A szakmai továbbképzési programok bevezetését akkreditációs eljárás előzi meg. Ez
elvileg, az indulás (de még inkább a tervezés) pillanatában külső szakmai minőségi kontrollt
jelentene. Az akkreditáció gyakorlati megvalósításában azonban még a tervezés, az elvi igény
szintjén sem jelenik meg a programok szakmai kontrollja20. A programok akkreditációjának
jelenlegi rendszere mellett elvileg az is előfordulhat, hogy a szakpolitikai célkitűzésekkel gyökeresen ellentétes célokat kitűző programot is elfogadnak, ha az megfelel a szervezeti és
formai kritériumoknak.
Hasonlóképpen, teljes mértékben hiányzik a továbbképzési programok működési
rendszeréből a külső szakmai kontroll. Nincs olyan szakmai nyilvánosság, amely az érintetteket – pedagógusokat, iskolavezetőket, oktatásirányítókat – megbízhatóan informálná arról,
hogy egy-egy program pontosan milyen szakmai kritériumok mentén szerveződik, és ezt a
feladatát milyen minőségben látja el. Az eredeti szabályozás szerint a központi ágazati kormányzás feladata lett volna a rendszer háromévenkénti szakmai felülvizsgálata, ez azonban
nem valósult meg21.
A szakmai programok részleges minőségértékelési visszacsatolását jelentik azok a
„minőségbiztosítási összefoglalók”, amelyek a továbbképzést végző cégek, intézmények által
összeállított kérdőívekre a résztvevők által adott válaszok átlagolt eredményeiből készülnek.
Nyilvánvaló, hogy a résztvevők véleménye fontos értékelési szempont a minőségbiztosítási
folyamatában – de önmagában, más forrásból származó értékelés nélkül csak részinformációkat szolgálhat. Szélsőséges esetben előfordulhat az is, hogy alacsony igényű résztvevők a
gyenge szakmai színvonalú, de jó minőségű ételt-italt nyújtó képzéseket jobbnak értékelnek,
mint a magas szakmai színvonalú, de a kényelmi szolgáltatás színvonalára kevesebb figyelmet fordító programokat.

20 Lásd erről részletesebben Göncöl Enikő e kötetben megjelent elemzését.
21 Lásd erről részletesebben Göncöl Enikő e kötetben megjelent elemzését.
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Megbízható, szakmai alapokon nyugvó, a különböző programok szakmai munkájának színvonalát összehasonlíthatóvá tevő minőség-ellenőrzés, és ennek teljes nyilvánossá
tétele nélkül a továbbképzések konkrét megvalósításának folyamatában döntési vagy befolyásolási helyzetben levők – iskolavezetők, pedagógusok, oktatásirányítók – nem tudnak
megalapozott, felelősségteljes döntéseket hozni. A körükben készített interjúk tanúságai szerint erre lenne igényük, viszont ennek híján csak informális kapcsolatrendszerükre, korábbi
tapasztalataikra, illetve más kollégák, iskolavezetők elbeszéléseire, többé-kevésbé szubjektív
értékelésére hagyatkozhatnak. Ez jelentősen növeli az esetlegességet, a véletlen szerepét és
a személyes kapcsolatok intenzitásának jelentőségét döntéseikben. Megnő a valószínűsége
annak, hogy megfelelő információk híján nem az igényüknek, képzési céljaiknak leginkább
megfelelő képzési programot választják, és annak is, hogy azonos képzési tematika esetén
nem a legmagasabb színvonalú továbbképzési programot választják.
Itt kívánjuk megjegyezni, hogy a „pályázati tanácsadás” korábbiakban ismertetett,
működő rendszere tovább bonyolítja a továbbképzési programokkal kapcsolatos döntési
folyamatokat. Még jól működő minőség-ellenőrzési és visszacsatolási rendszerben is előfordulhat, hogy a továbbképzési programok kiválasztásáért felelős döntéshozók érzelmileg
lekötelezettek annak a cégnek, amelyik számukra korábban pályázati ügyekben segítséget
nyújtott, vagy felhívta a figyelmüket a pályázati lehetőségekre. A minőségi elemek teljes körű
nyilvánossága esetén az esetleges érzelmi – vagy anyagi – kötődésből adódó elfogultsági
tényezők valószínűsége csökken, átláthatatlan rendszer esetén viszont ezek fedve maradnak,
tehát nagyobb a valószínűségük.
A megbízható külső értékelési rendszer nemcsak az egyes programokat kiválasztó
döntéshozóknak, de a képzést végző intézményeknek is érdeke. Hasonlóképpen az iskolai
munka minőség-ellenőrzési és továbbfejlesztési rendszeréhez, a továbbképzést végző intézmények szakmai továbbfejlődéséhez, munkájuk minőségének javításához is szükség lenne e
két elem megbízható egymásra épülésére. Külső értékelés nélkül a továbbképzéseket végző
cégek csak saját magukra támaszkodhatnak, ami hasonló következményekkel járhat, mint a
külső szakmai kontroll és támasz nélkül maradt iskoláknál. Ha a szakmai képzéseket végző
cégek, intézmények nem kapnak megbízható visszajelzéseket munkájuk minőségéről, akkor
nem biztos, hogy saját erőből pontosan fel tudják mérni, hogy mik az erősségeik, és mely
területeken van szükségük szakmai továbbfejlődésre – tehát hogy munkájuk minőségét javítani, fejleszteni tudják.
Kutatási eredményeink szerint a továbbképzést végső cégek belső szakmai kontrollja is sok esetben kívánnivalót hagy maga után. A belső kontroll alapvetően a továbbképzést végző cég vezetőségének minőségbiztosítási és minőség-ellenőrzési rendszerétől függ.
Vannak olyan szervezetek, ahol a trénerek munkájának minőség-ellenőrzése rendszeres, de
nem ritka az sem, hogy a trénerek szakmai munkájának minőségét csak egyszer, a felvételi eljárásuk során vizsgálják meg tüzetesebben, ezt követően gyakorlatilag szakmai kont-

78

roll nélkül végzik a munkájukat. Ritka tehát az intézményesített, belső szakmai kontroll is, a
képzéseken résztvevők minőségbiztosítási visszajelzései nem igazán informatívak. A belső
minőség-ellenőrzés és minőségbiztosítás leginkább hatékony módjának ebben az esetben
is a továbbképzést végző cég, intézmény vezetőjének iskolavezetéssel és pedagógusokkal
való szoros személyes szakmai kapcsolata tűnik 22. Ez – mint már korábban is hangsúlyoztuk
– sok véletlen elemet tartalmaz, nem építhető rá egy rendszer megbízható „iparszerű” működésének minőségbiztosítása, habár természetesen a rendszerszerű minőség-ellenőrzés
hasznos és szükséges kiegészítő elemeként jól működik.
Láthatjuk tehát, hogy a minőség-ellenőrzési rendszer megbízható működtetése, és
az eredmények nyilvánosságra hozatala gyakorlatilag az összes érintettnek – pedagógusoknak, iskolavezetőknek, helyi oktatásirányítóknak és a továbbképzések lebonyolítását
végző cégeknek, intézményeknek – jól felfogott szakmai érdekében áll. Nem meglepő tehát,
hogy kutatási eredményeink szerint – kevés kivételtől eltekintve – az érintettek többségének
igénye van a minőségbiztosítási rendszer bevezetésére a szakmai továbbképzésben is. Az
iskolavezetők és a szakmai továbbképzések iránt elkötelezett pedagógusok egyaránt arról
panaszkodnak, hogy nincs megbízható információjuk arról, hogy egy-egy képzés milyen
színvonalú, mennyire felel meg az igényeiknek és elvárásaiknak. A rendelkezésre álló, gyakran sematikus és/vagy hiányos információk helyett így leginkább kollégák, barátok, ismerősök véleményére, ajánlásaira támaszkodnak a szakmai továbbképzések kiválasztásánál, így
viszont mindig kétségeik maradnak, hogy vajon a céljaiknak leginkább megfelelő képzést
választották-e ki. Szükségesnek érzik standardizált, nyilvános, mindenki számára elérhető
minőségértékelési és minőségbiztosítási rendszer bevezetését a pedagógusok szakmai továbbképzési dzsungelében 23.

Összefoglalás
Elemzésünk során empirikus adatokra alapozva áttekintettük, hogy a 2000-es évek első évtizedében hogyan működött Magyarországon a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének
rendszere, és hogyan kapcsolódott az oktatás javítására irányuló, leginkább hatékony és
célravezető nemzetközi trendekhez, irányokhoz, koncepciókhoz.
Jelen vizsgálati periódusban célunk a pedagógus-továbbképzések bonyolult ös�szefüggés-rendszerének letapogatása volt, s egyben megalapozása egy átfogó, statisztikai
elemzésre is alkalmas, standardizált kérdőíven alapuló, reprezentatív mintán végzett, a későbbiekre tervezett empirikus kutatásnak.

22 Erről lásd részletesebben Ceglédi Tímea jelen kötetben megjelent elemzését.
23 Erről lásd Ceglédi Tímea jelen kötetben megjelent elemzését, valamint a két erre vonatkozó háttérelemzést (Lőrincz 2011; Pálfi 2011).
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Elemzésünkben alapvetően két empirikus adatbázisra támaszkodtunk. A finomabb
árnyalatok mélyfúrás jellegű feltárását az érintettek négy fő csoportjában – pedagógusok,
iskolavezetők, képző szervezetek, intézmények képviselői és helyi oktatásirányítók – azonos
kérdésköröket érintő félig strukturált interjúkra támaszkodva végeztük 2010-ben. Ennek során igyekeztünk feltárni a továbbképzés iránti spontán igényeket, ezek kielégítésének észlelt
lehetőségeit, a szakpolitikai preferenciák alapján megjelenő célzott továbbképzési gyakorlatokat és lehetőségeket, és mindezek kapcsolatát a finanszírozás rendszerével. Vizsgáltuk a
pedagógus-továbbképzés minőségbiztosításának és áttekinthetőségének (transzparenciájának) kérdéskörét. Mindezen témaköröket a kulcsszereplők egymással való viszonyrendszerében elemeztük. Az eredményeket az OECD nemzetközi tanárkutatás, a TALIS eredményei
alapján helyeztük nemzetközi kontextusba.
A szakmai továbbképzéssel kapcsolatos, általánosan elfogadott nemzetközi irányzat
szerint a pedagógusok szakmai továbbfejlődése olyan folyamatos, és élethosszig tartó tanulási folyamat, amelynek során a pedagógusok tanuló közösség tagjaiként aktívan és konstruktívan vesznek részt saját és tágabb szakmai közösségük fejlesztésében. E folyamatban
kiemelt felelősség hárul az iskolavezetésre és a tantestületi közösségre, de az intézményi autonómia és felelősségvállalás mellett szükség van külső szakmai kontrollra és támogatásra is.
A nemzetközi összehasonlító kutatások szerint az országok nagyon különböznek
abban, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődés mennyire függ az adott pedagógus
egyéni igényeitől, mennyire van összhangban az iskola intézményi fejlesztési terveivel, és
mennyire befolyásolják a helyi vagy országos oktatáspolitikai törekvések. Nincsenek általános érvényű irányelvek vagy minden helyzetben alkalmazható általános érvényű receptek
arra, hogy a külső szakmai-szervezeti iránymutatás és az egyéni-intézményi szakmai autonómia milyen aránya adja az „optimális keveréket”, ami egyszerre engedi kibontakozni a
felkészültebb intézményi kollektívákat, ugyanakkor segítő módon támogatja a leszakadástól
veszélyeztetetteket.
Eredményeink szerint az érintetteknek vannak ugyan szakmai továbbfejlesztéssel
kapcsolatos igényei, de ezek sokszor csak bizonytalanul jelennek meg, nem körvonalazódnak markánsan. A legtöbb tanár nem tudja pontosan megfogalmazni, hogy milyen témakörű,
típusú szakmai fejlesztésre lenne szüksége, az iskolavezetők többségének nincs különösebb koncepciója az intézményi vagy egyéni szakmai továbbfejlődés fő irányáról, a fenntartók többsége pedig nem érzi magát szakmailag kompetensnek. Az érintett résztvevők a
vizsgált időszakban nem észlelték a magasabb szintű, hosszú távú stratégiai gondolkodás
jeleit, hatásait.
Nem jelenti ez azt, hogy a pedagógusok szakmai továbbfejlődésének kérdése teljesen kiszorult volna az oktatásügy aktív résztvevőinek fókuszából. Szinte kivétel nélkül minden
interjúalany alapvető meggyőződése, hogy a tanárok folyamatos szakmai fejlődésére szükség van, és lehetőség szerint támogatják is a kollégáik erre irányuló törekvéseit, a gyakorló
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pedagógusok pedig kifejezetten szeretnek tanulni, többségüknek valóban belső igénye a
folyamatos szakmai fejlődés.
A 21. század első évtizedében Magyarországon a pedagógus-továbbképzések szervezeti-strukturális kereteire a normatív és a pályázati alapú finanszírozás kettőssége által
befolyásolt sokszínűség, a sokféle megoldási mód alkalmazása volt a jellemző. A normatív
továbbképzési keretek csökkenése, alkalmankénti hiánya minimalizálta az iskolai szintű döntéshozás lehetőségét, az intézményi és az egyéni továbbképzési koncepció kidolgozását és
megvalósítását. A pályázati alapú finanszírozás dominanciája – alkalmanként kizárólagossága – miatt az eredetileg „csak” szakmai szolgáltatásra hivatott cégek, intézmények a döntési
folyamatok látens aktív tényezőivé váltak. Ennek eredményeképpen az alapvetően szakmai
jellegű döntéseket más – nem szakmai – érdekek, szempontok is jelentősen befolyásolhatják.
A negatívumok elsősorban nem a „vegyes” finanszírozási és megvalósítási rendszerből magából következnek, hanem abból, hogy jelentős arányeltolódás van a különböző finanszírozási formák és az egyes szakmai érintettek (pedagógusok, iskolavezetés, oktatásirányítás, szakmai szolgáltató cégek) szerepének módjában és mértékében. A nemzetközi
szakirodalom szerint a két forma arányos mértékű együttes jelenléte jól szolgálná az egyéni,
iskolai és országos fejlesztési célkitűzések összehangolását. A normatív támogatásból finanszírozott szakmai továbbfejlesztések az autonóm intézményi és egyéni fejlesztési célok szolgálatában állhatnak, a tematikus pályázatok az országos szintű szakpolitika továbbképzési
stratégiájának megvalósulási terepei lehetnek. Az elemek közti koherenciát azonban a mára
jócskán felpuhult szabályozás újragondolásával lehet csak megteremteni.
A pedagógusok körében változatlanul a hagyományos szakmai továbbképzési módszerek a leginkább elterjedt formák. A magyar pedagógusok a nemzetközi átlagnál lényegesen kisebb arányban vesznek részt pedagógiai jellegű kutatásokban, a többi, szakmai
továbbfejlődésre irányuló tevékenységi típusban aktivitásuk megfelel a nemzetközi átlagnak.
Magyarországon a tanuló közösségek koncepciójára épülő szakmai továbbfejlesztési módszer kiépülése lassú, ám a nemzetközi trendektől lényegileg nem elmaradó mértékű.
A kielégítetlen továbbképzési igények tehát nem mennyiségi, inkább minőségi problémákra világítanak rá. A magyar pedagógusok a nemzetközi átlagnál lényegesen gyakrabban
említették azt, hogy financiális okokból nem tudtak részt venni valamilyen szakmai továbbképzési programon, miközben pályázati forrásokból hihetetlen mennyiségű továbbképzés
valósult meg az elmúlt években.
A pedagógusmunka értékelése és a pedagógusok szakmai továbbfejlődési folyamata
között csak elvétve van közvetlen oksági kapcsolat. Ugyanakkor erőteljes indirekt hatást
észleltünk: a pedagógusmunka minőség-ellenőrzésének, és az ezekről való visszajelzéseknek fókuszpontjai önmagukban is elősegítik a tanárok szemléletének formálódását, tanítási
gyakorlatuk változását. Ritka a külső értékelés, ami azt a veszélyt hordozza magában, hogy
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a gyengébben teljesítő iskolák, kollektívák nem kapnak külső segítséget munkájuk minőségének javításához.
Teljes mértékben hiányzik a továbbképzési programok működési rendszeréből a külső szakmai kontroll. A továbbképzést végső cégek belső szakmai kontrollja is sok kívánnivalót hagy maga után.
A hazai vizsgálat és a nemzetközi kutatások alapján is úgy tűnik, hogy a magyar
oktatási rendszer minőségi fejlesztésében óriási, még kihasználatlan tartalékok rejlenek a
pedagógusok szakmai fejlődését célzó koherens rendszer kimunkálásában.
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Gönczöl Enikő

Trendek és fordulópontok
a magyarországi pedagógusok továbbképzési
rendszerének működésében

1. Az első pedagógus-továbbképzések Magyarországon24
1.1. A kezdetek
A pedagógusok továbbképzését szabályozó első miniszteri rendelet 1906-ban jelent meg,
„Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők továbbképző tanfolyamainak szervezete” címmel.
A korabeli továbbképzési programok kívánatosnak tartott jellegét plasztikusan mutatja be a
jogszabály alábbi részlete:25

„2. § A továbbképző tanfolyamok egyaránt felölelik a tanítónak a népiskolára
szorítkozó hivatásszerű munkásságát és a környezetére kiható társadalmi tevékenységét.
Fő céljuk: hogy ebben a körben az új eszmékről, eseményekről, vívmányokról és törekvésekről, szóval a haladásról tájékoztassák, s hatásukkal mind
foganatosabb tevékenységre serkentsék a népiskola munkatársait, kiknek önképzési törekvései ezen az úton is részben irányítást és részben kielégítést
nyernek.
E cél elérésére a tanfolyam eszközei: a) rendszeresen egybeállított előadások, b) szabad eszmecserék, c) gyakorlati foglalkozások, d) kirándulások.”

1912-ben Budapesten alakult meg az első olyan európai intézmény, amelyet a pedagógusok rendszeres és folyamatos továbbképzésére hoztak létre. Ez volt a Fővárosi Pe24 E fejezet erőteljesen támaszkodik Gönczöl Enikő és Szebenyi Péter (1987): A pedagógus-továbbképzés fejlődési útjai című
kötetére.
25 Az elemi népiskolai tanítók és tanítónők továbbképző tanfolyamainak szervezete (1906).
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dagógiai Szeminárium, amelynek feladatát a következőképpen fogalmazták meg létrehozói:
„módot és eszközöket nyújtani a főváros tanítóinak a maguk továbbképzésére, általános és
szakmai műveltségük gyarapítására, a tudományos és pedagógiai munkával való behatóbb
foglalkozásra” (Weszely 2012, 9).
A rendszer normális működését megnehezítették a következő évtizedek gyakori
tantervi változásai, illetve az ezekhez kapcsolódó meg-megújuló átképzési kötelezettségek.
1918-ban a megalakuló köztársaság, majd 1919-ben a rövid életű tanácsköztársaság fogalmazott meg új elvárásokat a pedagógusokkal szemben. A 20-as és 30-as évek tantervi
reformjai ugyancsak számos átképzési igényt támasztottak. 1939-től pedig a Magyarországhoz visszacsatolt területek pedagógusainak átképzése jelentett speciális feladatot a továbbképzési rendszer számára.
A második világháborút követően, a magyar állam már 1945 nyarán hozzáfogott a
pedagógus-továbbképzés újjászervezéséhez. A politikai változásokat figyelembe véve, ekkor
is az átképzés, mindenekelőtt a világnézeti átnevelés került a célok középpontjába. De az
ugyanebben az időben létrejövő új intézménytípus, a nyolc osztályos általános iskola is komoly igényeket támasztott a rendszerrel szemben. A közoktatásnak hirtelen nagy mennyiségű
új szaktanárra lett szüksége. A felső tagozat ellátását a korábbi tanítók átképzésével igyekeztek megoldani. 1947-ben több mint ezer hallgató vett részt ilyen szaktanári tanfolyamokon.
Szintén 1947-ben lépett életbe az a 3 éves továbbképzési terv, amit később számos
bírálat ért amiatt, hogy a politikailag kívánatosnál nagyobb teret engedett a pszichológiának.
1949 tavaszától kezdve aztán a továbbképzések tartalma gyors ütemben kezdett távolodni a
szakmai kérdésektől. Pedagógusok tömegeinek kellett kötelezően részt venni a dialektikus
materializmust oktató, központosított átnevelő programokon. Az erre vonatkozó előírásokba
engednek bepillantást a vallás- és közoktatásügyi miniszter 1950. évi rendeletének alábbi sorai:

„A kétéves továbbtanulás anyagának eredményes elvégzése előfeltétele annak, hogy a tanulásba bevont nevelők beosztásukban megmaradhassanak.
(…)
A tanulmányi felügyelők iskolalátogatásaik alkalmával ellenőrzik a nevelők jegyzeteit, figyelemmel kísérik azt, hogy a továbbtanulás anyagát hogyan
alkalmazzák az oktatásban, nevelésben.” (Köznevelés 1950. április 1., 11).

A pedagógus-továbbképzés intézményi centralizálását szolgálta a Központi Pedagógus Továbbképző Intézet (KPTI) megszervezése 1952-ben. Az intézet előbb megkezdte
az aktuális politikai elvárásoknak megfelelő rendszer kiépítését, majd 1954 után kísérletet
tett arra, hogy a pedagógusok számára vonzó, mélyebb és tartósabb eredményeket ígérő
pedagógus-továbbképzést alakítson ki. E korrekciós törekvéseket az 1956-os forradalom

89

szakította félbe, aztán egy ideig megint csak az ideológiai továbbképzések kerültek előtérbe – immár a „kétfrontos harc” jegyében, egyszerre fordulva szembe a jobb- és a baloldali
„elhajlókkal” (Szokolszky 1958).
Mivel az 50-es években mélységes ellenszenvet váltottak ki a pedagógusokból a
kötelező központosított továbbképzések, a 60-as évek oktatási kormányzata az önkéntesség és a decentralizáció elvét követte. Ennek eredményeként szaporodni kezdtek a helyi
továbbképzési kezdeményezések, a megyei és járási tanfolyamok, s országszerte különböző típusú szakmai munkaközösségek alakultak. Ezt a tendenciát erősítette az önálló KPTI
megszüntetése is. Az intézményt 1962-ben beolvasztották az akkor megalakuló Országos
Pedagógiai Intézetbe.
Az 1960-as évek közepétől egyre határozottabbá vált az az álláspont, hogy a decentralizált rendszerben is szükség van valamilyen szervező erőre. Erre reagált az évtized végén
az a miniszteri utasítás26, amelynek nyomán a megyékben és a megyei jogú városokban
továbbképzési kabinetek jöttek létre „a továbbképzési feladatok ellátására és területi irányítására” (Kelemen 2010).
A megyei kabinetek megalakulásuktól kezdve széles körű szakmai tevékenységet
folytattak. A tulajdonképpeni továbbképzések szervezése mellett, segítették az iskolai munkaközösségeket, és tanácskozásokat, szakmai fórumokat szerveztek. Különféle útmutatók
és kiadványok közreadásával támogatták a pedagógusok önképzését. Legismertebb továbbképzési formájuk az 1970-es években bevezetett komplex gyakorlati szeminárium volt.
Ez egyesítette magában az ideológiai, a pedagógiai-pszichológiai, a szaktudományi és a
módszertani ismereteket, miközben egyéni tanulásra építve törekedett az elmélet és a gyakorlat szerves összekapcsolására.
Ebben az időszakban kezdődött meg önálló formában a pedagógiai vezetők – igazgatók és szakfelügyelők – rendszeres továbbképzése is (Halász 1994). S ugyanekkor a továbbképzési kabinetek támogatásával országos jelentőségű és kisugárzású pedagógiai kutatási programok is indultak.

1.2. A pedagógus-továbbképzés jellemzői
az 1980-as évek második felében
Az 1985-ben bevezetett új oktatási törvény27 korlátozta az állam szerepét a közoktatás irányításában. Minden korábbinál nagyobb szakmai mozgásteret adott az intézményeknek, és
általában a helyi törekvéseknek. Érintetlenül hagyta a tantervek központi szabályozó funkcióját, de a pedagógusok, illetve az iskolák hatáskörébe utalta a konkrét tananyagok megvá-

26 109/1969. M.M. sz. utasítás a pedagógusok új rendszerű továbbképzéséről.
27 1985. évi I. törvény a közoktatásról.
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lasztását. Ezzel egyidejűleg megszűnt a korábbi szakfelügyelet. Mindez együtt azt jelentette,
hogy az állam lemondott az osztálytermi folyamatok központi irányításáról és közvetlen ellenőrzéséről.
Ugyancsak 1985-ben jöttek létre – a korábbi továbbképzési kabinetek utódaiként – a
megyei pedagógiai intézetek.28 Létrehozásuk szorosan kapcsolódott a közoktatás irányításának kialakuló reformjához, amelynek lényege a szakmai önállóság volt. Az 1985. évi közoktatási törvény értelmében a fenntartatók szakmai kérdésekben már nem irányíthatták a
nevelési-oktatási intézmények tevékenységét. Az óvodák és az iskolák munkájának segítése
az újonnan megalakuló megyei pedagógiai intézetek feladata lett. Jogszabályban rögzített fő
feladatköreik a következők voltak: a pedagógusok önképzésének segítése, továbbképzésük
szervezése, a megszüntetett szakfelügyeleti rendszer helyébe lépő szaktanácsadói hálózat
működtetése, szakmai információk szolgáltatása, az intézmények innovációs tevékenységének támogatása. Ettől az időszaktól kezdve a megyei, illetve a már korábban létrejött fővárosi
pedagógiai intézetek lettek a pedagógiai szakmai szolgáltatások legfontosabb hazai bázisai.
Az 1985-ös közoktatási törvény lehetővé tette, hogy a helyi szükségleteik, illetve a tanulók fejlettségének és érdeklődésének figyelembevételével, az oktatási intézmények maguk
alakítsák ki saját nevelési rendszerüket. Megengedte, hogy kiegészítő tananyagokat dolgozzanak ki, és megválaszthassák fakultációs irányaikat. A 80-as évek második fele így az iskolai innovációk virágkora lett. A jogszabály nem rendelkezett a tankönyvekről. A pedagógusok
szakmai autonómiájának deklarálása együtt járt azzal is, hogy maguk választhatták meg a
helyileg legjobbnak tűnő oktatási segédleteket. E szabadság megteremtésével egyidejűleg
világossá vált, hogy szükség lenne az oktatási szereplők közötti viszonyok újragondolására,
valamint a pedagógus-továbbképzés átfogó rendezésére is. Ebbe az irányba tette meg az
első lépést a törvény kiadását követően a pedagógusok szakmai továbbképzését szabályozó miniszteri rendelet.29
A jogszabály a pedagógus-továbbképzés alapelveként szögezte le, hogy a képzés a
gyakorlatra irányul, átfogja a pedagóguspálya egészét, folyamatos és szükség szerint differenciált. A továbbképzéseken való részvételt olyan jogként fogalmazta meg, amellyel élve, a
pedagógus teljesíteni tudja azt a hivatásbeli kötelességét, hogy ismereteit folyamatosan karbantartsa. A rendelet kimondta, hogy a továbbképzésben való részvétel önkéntes, s annak
formáját a pedagógus választja meg. A szorgalmi időben tartott területi, országos és intenzív
továbbképzésre való jelentkezést a munkáltató – az illetékes munkaközösség, a szakszervezet és a nevelőtestület meghallgatása után – véleményezte. A jelentkezők felvételéről – beiskolázási keretszámok alapján – a képzést szervező intézmények döntöttek. A megvalósításhoz szükséges források is náluk voltak, éves költségvetésük részeként. Ha a jelentkezést
elfogadták, a részvétel a pedagógusok számára ingyenes volt. A szabályozás lehetővé tette,

28 V.ö.: 102/1985. M.M. sz. utasítás.
29 12/1985. (X. 1.) MM. számú rendelet a pedagógusok továbbképzéséről.
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hogy a továbbképzésen elért kiváló eredményeket, valamint a megszerzett új tudás gyakorlatba való átültetését a munkáltató anyagilag is elismerje.
A korabeli kutatási eredmények szerint30 (Bognár 1986) a pedagógusok továbbképzését ebben az időszakban változatos formák jellemezték. A felsőoktatás által szervezett
ún. intenzív továbbképzések31 mellett, széles körben voltak jelen a rendszerben az országos
és megyei szervezésű tanfolyamok, a vezetőképzés különböző formái, a szakmai tanácskozások és tapasztalatcserék, a pedagógiai kísérletekben és kutatásokban való egyéni és
csoportos részvétel.
A továbbképzéseken való részvétel általánosnak és rendszeresnek volt tekinthető. Az
1986-ban megkérdezett pedagógusok 91 százaléka vett részt a vizsgálatot megelőző öt
évben valamilyen szaktárgyi, és 31 százalékuk valamilyen speciális iskolai szerephez kapcsolódó (pl. osztályfőnöki, gyermekvédelmi, napközis nevelői stb.) továbbképzésen.
A továbbképzéseket szervező intézményhálózat gerincét a különféle szintű – megyei,
fővárosi, országos – pedagógiai intézetek alkották. Rajtuk kívül azonban, egy-egy speciális
területen, jelentős továbbképzési feladatokat látott el a Művelődési Minisztérium Vezetőképző
Intézete, az iskolai könyvtárosok munkáját segítő Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum, valamint az oktatástechnikai képzéseket kínáló Országos Oktatástechnikai Központ és
a Magyar Pedagógiai Társaság is. A felsőoktatási intézmények ebben az időben elsősorban
a 120 órás intenzív továbbképzéseket szervezték. S végül, kisebb súllyal ugyan, de részt vett
a pedagógusok továbbképzésében számos egyéb intézmény és szervezet is.
A korabeli továbbképzési rendszerről kialakult, lényegében pozitív kép mellett, a vizsgálat néhány problémára is rávilágított. Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak
(Gönczöl és Szebenyi 1987, 58–65):
•

Bár a pedagógusok továbbképzése változatos formákban folyt, belső arányai nem

voltak megfelelőek. A pályán lévő középiskolai tanárok 48, és az általános iskolai pedagógusok 44 százaléka vett részt rendszeresen továbbképzésen. Az óvodapedagógusok esetében azonban ez az arány csupán 15, a szakmunkásképző intézetekben tanítók között pedig
csak 21 százalék volt.
•

A továbbképzéseket a tanfolyami formák uralták (40,6%), és a gyakorlatban na-

gyon alacsony volt a rendelet által kiemelten támogatott, irányított önképzés (1,2%). A kívánatoshoz képest túlságosan magas volt az egyszeri előadások aránya. Az ugyancsak ösztönözni kívánt iskolai továbbképzési formák, valamint a kutatásokban és fejlesztésekben való
részvétel viszont alárendelt szerepet játszott.
30 A továbbképzési reformtervek tényekkel való megalapozása érdekében az Országos Pedagógiai Intézet 1986-ban ezerfős reprezentatív
mintán vizsgálatot végzett a pedagógusok körében. Lásd részletesen: Bognár Tibor (1986): Pedagógusvélemények a továbbképzés
rendszeréről.
31 A 120 órás ún. intenzív továbbképzések fő céljai a következők voltak: a) áttekintést adni az iskolai tananyagot tudományosan megalapozó,
és a felsőoktatásban korábban nem tanított ismeretekről, b) feldolgozni az oktató-nevelő munkához szükséges legújabb oktatáspolitikai,
pedagógiai és pszichológiai ismereteket, c) kiemelt figyelmet fordítani a tantárgy-pedagógiára, d) ellenőrzött és dokumentált formában
ösztönözni a résztvevőket az alkotó ismeretszerzésre. Ezt a képzési típust csak tanárképzéssel foglalkozó felsőoktatási intézmények
szervezhették. A beiskolázás keretszámait és mindenkori feltételeit az oktatási kormányzat határozta meg.
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•

A továbbképzés sokféle intézménye koordinálatlanul működött. A diffúz rendszert

sem horizontálisan, sem pedig vertikálisan nem lehetett átlátni. Semmi garancia nem volt
arra, hogy az azonos címen futó programok valóban egyenértékű tudást nyújtanak.
•

Világossá vált, hogy a képzések tartalma sokszor esetleges. Számos más ország

gyakorlatától eltérően, Magyarországon nem jelent meg a továbbképzési rendszerben a pályakezdők segítése. Pedig egyértelmű volt, hogy a pedagógiai munka első 2-3 évét – továbbképzési nézőpontból – az adaptációt elősegítő, sajátos szakasznak kellene tekinteni.

1.3. A továbbképzés korszerűsítésére vonatkozó
elképzelések a rendszerváltás előtt
Az 1980-as években számos szakmai testület dolgozott azon, hogy felvázolja a magyarországi pedagógus-továbbképzés korszerűsítésének lehetséges útjait.32 Az elemzéseken és
szakmai tanácskozásokon nyugvó, legfontosabb fejlesztési gondolatok a következők voltak:
Meg kívánták szüntetni a továbbképzési tartalmak improvizatív jellegét. A képzési
kínálatot – szaktudományos alapokra és tényekre építve –, úgy akarták kialakítani, hogy
az egyszerre legyen összhangban a közoktatás objektív szükségleteivel és a pedagógusok
személyes igényeivel.
•

Továbbképzési core curriculumok, magtantervek kidolgozását javasolták, amelyek

egy-egy nagyobb témakör (tantárgyi terület, pedagógiai feladatkör stb.) alaptematikáját, illetve alapkövetelményeit rögzítették volna.
•

Az intézményi önállóság megcélzott erősödése, és a helyi nevelési rendszerek

kialakulásának reménye miatt, a továbbképzési rendszer fontos feladatának tűnt ebben az
időben a helyi, nevelőtestületi továbbképzések támogatása.
•

A korabeli szakemberek úgy vélték, hogy a továbbképzési formák változatossá-

gának növelése mellett a hangsúlyt egyre inkább az irányított és ellenőrzött egyéni tanulásra,
illetve a távoktatásra kellene helyezni.
•

A tervek kiemelték a továbbképzés közösségi és gyakorlati formáinak fontosságát

is. „Az innovációs tevékenységekben testet öltő organikus önképzés – állították – a pedagógus-továbbképzés értékes, a nevelőközösséget fejlesztő formája, amelyet (…) országos és
területi innovációs alap létesítésével is ösztönözni, hatását pedig tudományosan vizsgálni
kellene”33. Felvetették azt a gondolatot is, hogy az ún. referencia- vagy bázisiskolák fontos
szerepet játszhatnának az egymástól való tanulásban.

32 A korabeli szakmai alternatívákat összegzi: Gönczöl Enikő – Szebenyi Péter (1987): A pedagógus-továbbképzés fejlődési útjai című kötet
A továbbképzési rendszer korszerűsítésének útjai című fejezete.
33 I. m.: 73–74. o.
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•

Ugyancsak hangsúlyozták annak fontosságát, hogy erősödjenek a tevékeny rész-

vételt igénylő formák az akkor még dominánsnak tekinthető, előadásokból felépülő tanfolyamokkal szemben.
•

A tervezet a speciális feladatok megoldására felkészítő képzések mellett, a peda-

góguspályához kapcsolódó általános továbbképzéseken belül a következő három szakaszt
különítette el egymástól:
a. a pályára való szocializálódást segítő, kezdő szakaszt,
b. a 10-15 éve dolgozók, ismeretmegújító intenzív továbbképzését, valamint
c. az ún. minősítő, pályán tartó (pl. vezető tanári) továbbképzések szintjét.
Az 1989-90-es évek politikai – és oktatáspolitikai – rendszerváltásának részeként azonban a
megújulás fenti törekvéseit összefogó Országos Pedagógiai Intézet jogutód nélkül megszűnt,
s e tervek képviselő nélkül maradtak.

2. A pedagógus-továbbképzés új kereteinek kialakulása
2.1. Új törvény – új háttérintézet
A rendszerváltást követően jó ideig nem akadt folytatója a korábban körvonalazott reformgondolatoknak. 1993-ban aztán megszületett az új közoktatási törvény34, majd 1995-ben
életbe lépett a hazai tartalmi szabályozásban akkor még előzmény nélküli, első Nemzeti
alaptanterv. Az új elvárásokra való átállás ismét jelentős átképzési igényeket támasztott. Az
oktatási miniszter a nem sokkal korábban megszervezett Országos Közoktatási Intézetet
(OKI) bízta meg a pedagógusok továbbképzésének országos koordinálásával, valamint azzal,
hogy a régóta hiányolt minőségbiztosítási eljárásokat beillessze a rendszerbe. Az új intézet a nemzetközi tapasztalatok összegyűjtésével kezdett hozzá a feladatok megoldásához.35
Ugyanakkor azonban támaszkodott a minisztérium által felkért két külföldi szakértő megállapításaira is.36 E szakemberek az 1990-es évek első felében – egy országos hatáskörű pedagógus-továbbképzési központ létrehozását javasolva – legfontosabb kritikaként az
alábbiakat fogalmazták meg:
•

A magyar továbbképzési rendszer intézményei egymástól elszigetelten működtek,
munkájukban a közös képzéspolitikai irányelvek nem voltak felismerhetők.

•

A pedagógus-továbbképzés területén dolgozó munkatársak nem voltak speciális
módon felkészülve feladataik ellátására.

34 1993. évi LXXIX. törvény a közoktatásról.
35 E munka eredményeként és egyben lezárásaként került sor 1998 tavaszán az OECD-országok tapasztalatait összegző Pedagógustovábbképzés: befektetés a jövőbe című budapesti konferenciára, valamint az azonos című kötet kiadására (Szerk.: Sapsál Júlia,
Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ).
36 Keller, A–Rainer, P. (1994): Memorandum a magyar továbbképzés nemzeti szintű rendszeréről. Kézirat.
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•

Kezdeményezésekben ugyan nem volt hiány, de azok nem alkottak rendszert.
A kínálat átláthatatlan volt, és a felhasználók csupán véletlenszerűen értesültek a
lehetőségekről.

A szakértői munkákra támaszkodva, a közoktatási törvény 1996. évi módosítása37 új alapokra
kívánta helyezni a pedagógusok továbbképzésének egész rendszerét. Ekkor kerültek be a
jogszabályba az alábbi bekezdések:

„A munkakör betöltésére jogosító végzettség és szakképzettség megszerzését
igazoló okirat kiállításától számított tizedik év eltelte után a pedagógus munkakörben való foglalkoztatás feltétele (…) felsőoktatási (egyetemi vagy főiskolai
szintű) szakirányú továbbképzésben a pedagógus szakvizsga letétele.” [17. §
(5) bek.]
„A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésen vesz részt. A továbbképzésben részt vevő,
tanulmányait sikeresen befejező pedagógust – jogszabályban meghatározottak szerint – anyagi elismerésben kell részesíteni.
Megszüntethető… annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve
közalkalmazotti jogviszonya, aki a továbbképzésben önhibájából nem vett
részt, illetve tanulmányait nem fejezte be sikeresen…” [19. § (6) bek.]
„A pedagógus szakvizsga és a továbbképzés bevezetéséről (…) a Kormány –
rendeletben – intézkedik.” [123. § (6) bek.]

Az 1996. évi módosítás egyúttal azt is rögzítette, hogy a továbbképzési rendszer működésének anyagi feltételeként minden évben a közoktatási költségvetés 3 százaléka áll majd a
szakterület rendelkezésre.38

37 1996. évi LXII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról.
38 Id. tv. A költségvetési hozzájárulás megállapításának elvei c. rész 1/a pont.
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2.2. A továbbképzést szabályozó 1997. évi kormányrendelet
A kormányrendelet előkészítésének szakasza
A törvényben jelzett kormányrendelet előkészítésével, és az új továbbképzési rendszer koncepciójának kialakításával számos munkacsoport foglalkozott az 1990-es évek közepén.
Ezek közül a legfontosabbak a következők voltak:

a) A Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB)
A MAB alapfeladata az volt, hogy a minisztérium mellett 1993 óta működő, független tanácsadó testülettel, a Felsőoktatási Tudományos Tanáccsal (FTT) együtt, meghatározott
szempontrendszer szerint véleményezze az egyetemek és főiskolák által benyújtott szakindítási kérelmeket. A bizottság azonban illetékes volt minden olyan továbbképzés esetében is,
amely diplomával kívánta lezárni a tanulmányokat. Az új elképzelések között ilyen forma volt
a szakvizsgára felkészítő képzés.

b) A Művelődési és Közoktatási Minisztérium keretében működő szakértői bizottság
Az oktatásért felelős miniszter 1997 januárjában 6 fős bizottságot kért fel a tanártovábbképzés új rendszerének kidolgozására, amelynek tagjai a közoktatás, a felsőoktatás és a
továbbképzés terén tapasztalatokkal rendelkező szakemberek voltak.

c) Az Országos Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság (PAB)
A PAB az Országos Köznevelési Tanács kebelében jött létre, 1997 áprilisában39. Tervezett
feladatköre a továbbképzési programok minősítése volt. A minősítési eljárás kritériumai azonban akkor még tisztázatlanok voltak. A rendelet előkészítésekor a testület konzultációs szerepet töltött be.

d) Koordinációs Bizottság
A közigazgatási államtitkár vezetésével, ugyancsak 1997 áprilisában alakult meg az a belső,
minisztériumi bizottság,40 amelynek fő feladata a közoktatás és a felsőoktatás pedagógustovábbképzéssel kapcsolatos tevékenységének összehangolása lett.
39 Az alakuló ülés 1997. április 10-én volt, az első teljes létszámú tanácskozására április 28-án került sor.
40 A bizottság megalakulásáról az 1997. április 14-én tartott miniszteri értekezlet határozata döntött. Vezetője a közoktatási államtitkár
volt. Tagjai pedig következők voltak: a Közoktatás-fejlesztési, a Közoktatás-szervezési és Informatikai, a Tanügyigazgatási, valamint a
Felsőoktatási Főosztály vezetői, illetve az Országos Köznevelési Tanács tikára.
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A szakmai viták során felvetődő legfontosabb kérdéskörök a következők voltak:
•

Milyen funkciót kapjon a szakvizsga a közoktatás rendszerében? A pedagóguspályán való gyakorlati beválást igazolja, vagy inkább az idővel törvényszerűen megkopó ismeretek komplex módón való megújítását hitelesítse?

•

Hová, milyen szintre kerüljön a rendszerben újonnan megjelenő, és a korábbiaknál nagyságrenddel magasabb összegű központi költségvetési támogatás?
A továbbképzések felkínálóihoz, a képzéseket igénybe vevő pedagógusokhoz, a
nevelési-oktatási intézményekhez vagy a fenntartókhoz?

•

Kik és milyen módon kapjanak lehetőséget arra, hogy képzések szervezőjeként
részesüljenek az újonnan megnyíló állami forrásból? Intézménytípusok vagy konkrét programok számára biztosítsa ezt a rendszer?

A fenti kérdésekre adott válaszok mögött különböző oktatáspolitikai stratégiák húzódtak
meg. Ugyanakkor mélyen érintették a képzési piac szereplőinek egyéni, illetve csoportérdekeit is. A kormányrendeletben végül testet öltő szabályozási elveket ezért egyes csoportok a
maguk számára kedvezőnek, míg mások hátrányosnak, sőt sérelmesnek ítélték.

A kormányrendelet
A minisztérium pedagógus-továbbképzéssel és szakvizsgával kapcsolatos koncepciója 1997
nyarára készült el. Az elképzelést többször megvitatták, és javaslataikkal alakították a közoktatás akkori legmagasabb szintű testületei41. E koncepció alapján 1997 őszére készült
el a kormányrendelet tervezete, amihez jóváhagyás előtt csaknem száz, a pedagógusok
továbbképzésével valamilyen módon kapcsolatban álló testület, illetve szervezet szólt hozzá.
Az elfogadott javaslatok beépítését követően, a jogszabályt 1997 decemberében hagyta jóvá
a miniszterek testülete. A 277/1997. (XII. 22.) számú kormányrendelet42 eredeti változatával
kialakított keretek fő jellemzői a következők voltak:
1. A jogszabály rögzítette, hogy a pedagógusok kötelesek hét évenként, összesen
legalább 120 órányi – képesség- és ismeretmegújító – továbbképzésen részt venni. Hangsúlyozta, hogy a hétévenkénti továbbképzésnek a pedagóguspálya első szakaszában a szakvizsgára való felkészülést kell szolgálnia. A rendelet a hétévenkénti továbbképzéseken való
részvételt nem tekintette alkalmazási feltételnek, de megengedte, hogy a munkáltató – saját
mérlegelése alapján – megszüntesse a munkaviszonyát annak a pedagógusnak, aki e kötelezettségének nem tesz eleget.
2. A pedagógus szakvizsgát olyan – új szakképzettséget nem adó, a korábbi végzettség szintjét meg nem változtató – vizsgaként definiálta, amelynek letétele a pályán töltött
3-10. év között minden pedagógus számára alkalmazási feltételnek számít. A szakvizsgára

41 A Közoktatáspolitikai Tanács, az Országos Köznevelési Tanács és a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság.
42 Megjelent a Művelődési Közlöny 1997. évi 118. számában.
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történő felkészítés fő funkciójaként az alapképzésben szerzett ismeretek megújítását, illetve
kiegészítését jelölte meg.
3. Mivel a közoktatási törvény 1996. évi módosítása rögzítette, hogy az állam minden
évben a közoktatási költségvetés 3 százalékával járul hozzá a továbbképzési rendszer működéséhez, úgy tűnt, hogy a humán erőforrások fejlesztése hosszú távon is jól tervezhetővé
válik az oktatásban.
4. A szabályozás – a korábbi gyakorlattól eltérően – nem a képzést kínálókhoz, hanem a felhasználókhoz helyezte az e célra fordítható, és normatív módon szétosztott állami
támogatást. A pénzkezelésre vonatkozó részletes szabályok pedig azt igyekeztek szolgálni,
hogy a továbbképzési döntések során többféle, különböző szintű érdek fogalmazódhasson
meg. Az intézmények fenntartói – jól behatárolt keretek között – lehetőséget kaptak arra,
hogy döntsenek a rendelkezésre álló pénz 10 százalékának a felhasználásáról. Ebből mindenekelőtt a vezetőképzést, illetve a fenntartásukban működő intézményeket közösen érintő,
helyi célok megvalósulását támogathatták. A továbbképzési keret 90 százalékáról azonban
maguk az intézmények dönthettek.
5. A rendelet előírta, hogy minden intézmény öt évre szóló továbbképzési programot
dolgozzon ki, amely illeszkedik a korábban kialakított pedagógiai programjához. Ez a szint
képviselte az intézményi érdekeket a rendszerben. A tanévenként elfogadott beiskolázási tervekbe azonban – a jogalkotók elképzelései szerint – személyes érdeklődésük, és a pályához
fűződő egyéni elképzeléseik alapján kérhették felvételüket a pedagógusok.
6. A működés új szabályai általános érvényűek voltak. Attól az egy kivételtől eltekintve,
hogy a szakvizsgával záródó képzéseket a felsőoktatáshoz rendelték, a tanfolyamok szervezésében a képzőhelyek egyik típusát sem juttatták mások számára elérhetetlen előnyökhöz.
7. A megfelelő minőség biztosítása érdekében a jogszabály kimondta, hogy költségvetési forrást csak akkreditált, azaz szakmailag hitelesített programokon való részvétel támogatására lehet fordítani. A rendelet – mint más keretek között már ellenőrzött képzéseket
– eleve ilyennek ismerte el a következőket:
•

a felsőoktatási intézményekben folyó, diplomát, illetve szakirányú továbbképzési

•

az Országos Képzési Jegyzékben szereplő, és felsőfokú szakképesítést nyújtó

oklevelet adó képzési formákat;
azon képzéseket, amelyek tartalma összefügg a közoktatási intézményekben folyó pedagógiai munkával;
•

azokat a nemzetközi szerződések alapján szervezett képzéseket, amelyek többsége akkoriban a nyelvtanításhoz, illetve az etnikai kisebbségi oktatáshoz kapcsolódott.

A fenti körbe nem sorolható tanfolyamoknál azonban előírta, hogy azokat csak akkor lehet az
új rendszer keretében megszervezni, ha előzetesen beszerezték hozzájuk a szükséges engedélyeket. Ez alól nem kapott felmentést a képzőhelyek egyik fajtája sem, ami azt jelentette,
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hogy e tekintetben azonos elbírálás alá kerülhettek a nagy múltú egyetemek és a nemrég
alakult civilszervezetek vagy kisvállalkozások.
A kormányrendelet – a felsőoktatásban működő modellnek megfelelően – kétfajta
engedély beszerzéséhez kötötte a továbbképző tanfolyamok szervezését. Az első, az alapítási engedély volt, amely a programhoz kapcsolódott, és arra adott felhatalmazást, hogy azt
bárki megszervezhesse. A második, az indítási engedély, a továbbképzésben közreműködő
szervezeté volt, és – az alapító által elvárt feltételek megléte esetén – feljogosította arra, hogy
az adott programot a gyakorlatban megszervezze. A rendszer tehát technikai értelemben
elválasztotta egymástól a képzési tartalom kidolgozását és a tanfolyamok megvalósítását.
A kétféle engedély birtokosa így egy vagy több szervezet egyaránt lehetett.
8. A minőséget biztosítani hivatott akkreditáció előírásával párhuzamosan azonban
kiesett a rendszerből számos olyan, nagy múltra visszatekintő, rugalmas továbbképzési forma, mint a szakmai konferenciákon való részvétel, a nevelőtestületi továbbképzés vagy az
önképzés.
9. A kormányrendelet az oktatásért felelős miniszter feladatává tette, hogy folyamatosan figyelemmel kísérje, és legalább háromévenként értékelje a továbbképzési rendszer
működésének hatékonyságát. S a tapasztalatok alapján – ha ez szükségesnek látszik – javaslatot tegyen a kormánynak a jogi keretek módosítására.
A dokumentum záró szakasza a régi és az új rendszer közötti átmenet időszakára
vonatkozó előírásokat, valamint az egyes normák hatályba lépésének dátumait rögzítette.
Ezek egy része a szakvizsgához kapcsolódott (20. §)43, más része pedig a közoktatási intézmények és a pedagógusok teendőit körvonalazta (21–23. §)44.

2.3. Az „átmeneti időszak”
A jogszabály az 1998 szeptemberéről 2003 augusztusáig tartó időszakot tekintette a továbbképzés tervezési szakaszának. A akkreditáción átesett választható programok kínálatának
hivatalos közreadása jelentette e szakasz végét. Az oktatási törvény 1996. évi módosítása
nyomán azonban, a központi támogatás már az 1997-es költségvetési évben biztosított volt.
Annak érdekében, hogy a rendelkezésre álló 3,4 milliárd forintot a leghasznosabban
költsék el az intézmények, megfelelő nagyságú és minőségű képzési kínálatról kellett gon43 A jogszabály értelmében szakvizsga letételét először azoktól lehetett elvárni alkalmazási feltételként, akik 1998. augusztus 31-e után
kezdték meg tanulmányaikat az alapképzésben. A dokumentum rögzítette a következőket: 2002. január 1-jétől a vezetői kinevezéskor
előnyben kell részesíteni azt, aki szakvizsgával rendelkezik, 2010. január 1-jétől pedig csak szakvizsgával rendelkező személyt lehet
kinevezni intézményvezetővé. 2001. január 1-jétől csak szakvizsgázott pedagógus vehető fel az Országos szakértői, illetve vizsgáztatói
névjegyzékbe. 2006. január 1-jétől pedig már csak ilyen végzettséggel rendelkező személyek szerepelhetnek a két névjegyzékben.
44 Az intézményeknek 1998. március 31-ig nyilvántartást kellett készíteniük pedagógusaik továbbképzési kötelezettségeiről. Május 31-ig
össze kellett állítaniuk az 1998. szeptember 1. és 2003. augusztus 31. közötti időszakra szóló intézményi továbbképzési programot.
Június 30-ig el kellett készíteniük az 1998/1999. tanév beiskolázási tervét. (A záró szakasz többi része arról rendelkezett, hogy kiket
lehet felmenteni, és kiket kell előnyben részesíteni a helyi továbbképzési döntések során.)
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doskodni. A minisztérium ezért 1997 tavaszán azt kérte a továbbképzéseket szervező intézményektől, szervezetektől és cégektől, hogy regisztráltassák a pedagógusoknak szóló
programjaikat45.
A felhívásra – minden előzetes várakozást felülmúlva – két-három hónap alatt 5500
program rövid leírása érkezett be. A programokat – legfőbb mutatóikat feltüntetve – két részletben, a tárca hivatalos lapjában, a Művelődési Közlönyben adta közre a minisztérium.46 Ez
a kínálat akkor semmiféle válogatáson nem esett át. Csupán a nem költségvetési fenntartású
intézmények esetében vizsgálta meg a hatóság azt, hogy a bejelentett név valóban létező
szervezetet takar-e, s jóváhagyott tevékenységi körében szerepel-e a felnőttoktatás. Ugyanekkor a felsőoktatási intézmények és a pedagógiai szakmai szolgáltató intézetek számára
továbbra is biztosította a minisztérium azt a lehetőséget, hogy az e kötetekbe való bejelentkezés nélkül is szabadon kínálhassák képzéseiket a pedagógusoknak. Ezek ellenértékeként
pedig elfogadhassák a megnyíló központi forrásból származó összegeket.
1. táblázat
A regisztrált továbbképzési programok szervezők szerinti megoszlása 1997 tavaszán

Intézménytípus

Az intézmények
száma

A programok
száma

Az összes
program
százalékában

Intézményenkénti programszám (átlag)

Felsőoktatási intézmény

47

2090

38

44,5

Pedagógiai szolgáltató

40

2310

42

57,8

Közoktatási intézmény

47

165

3

3,5

Alapítvány

24

55

1

2,3

Szakmai szervezet

41

165

3

4,0

Gazdálkodó szervezet

74

385

7

5,2

Egyéb szervezet

122

330

6

2,7

Összesen

395

5500

100

13,9

Forrás: A Művelődési és Közoktatási Minisztérium nyilvántartása (Gönczöl 1998)

Az adatokból kitűnik, hogy az 1997-ben felkínált összes program 80 százalékát, országos
szinten 4400 képzést, azok a felsőoktatási intézmények és pedagógiai intézetek regisztráltat-

45 A felhívást és az információs adatlapokat a minisztériumi szakértői bizottság tagjai állították össze. A dokumentumokat 1997. március
végétől lehetett letölteni az internetről. Emellett azonban postai úton is eljuttatták minden pedagógiai intézetbe és felsőoktatási
intézménybe. A felhívást közölte a Népszabadság és a Magyar Nemzet is. S végül az űrlapokat személyesen is be lehetett szerezni a
minisztérium ügyfélszolgálati irodáján.
46 Művelődési Közlöny, 1997. XLI. évfolyam 16/II. (június 20.) és 24/II. (augusztus 31.) szám.
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ták, amelyek korábban is a legfontosabb szereplői voltak a pedagógusok továbbképzésének.
A részletes adatok alapján az is megállapítható, hogy a felhívásra jelentkező szakmai szervezetek és alapítványok többsége is pedagógusokból vagy oktatáshoz közeli szakemberekből állt.
1997 augusztusában a minisztérium tájékoztató füzetet47 juttatott el minden közoktatási intézménybe. A kiadvány ismertette az új továbbképzési rendszer kialakulóban lévő jogi
kereteit, és útmutatást adott a céltámogatás kezeléséhez. Rövid és gyakorlatias fejezetek
foglalkoztak azzal, hogy milyen módon döntsön a nevelőtestület a pénz felhasználásáról: kik
kaphatnak az összegből, illetve milyen továbbképzési formák támogathatók belőle. A szöveg
világossá tette, hogy az elszámoláskor milyen költségek vehetők majd figyelembe. Javaslatot
tett arra, hogy mikor és hogyan érdemes tanulmányi szerződést kötni a képzésen részt vevő
pedagógusokkal. Tanácsokkal látta el az intézményvezetőket, hogy miként dokumentálják a
támogatás felhasználását. A füzet utolsó lapjai egy intézményvezetői és egy pedagógusok által kitöltendő kérdőívet tartalmaztak. A minisztérium azt kérte, hogy a költségvetési év végén
az intézmények küldjék vissza ezeket, mert az így beérkező adatok fontos támpontul szolgálhatnak majd a rendszer kezdeti működésének értékeléséhez. Összesen 1400 intézményvezető, és hozzávetőleg 15 ezer pedagógus küldte vissza a lapokat. A kétféle visszajelzés
együttesen 20 574 pedagógus tapasztalatairól adott tájékoztatást.
A feldolgozott kérdőívek adatai a következő képet mutatták:
•

Minden intézménytípus esetében igaz volt az, hogy a vizsgált évben a nevelőtestületeknek közel fele vett részt valamilyen támogatott továbbképzésen.

•

A kiválasztott képzések túlnyomó többsége (60%) rövid időtartamú, tanúsítványt
adó tanfolyam volt.

•

A pedagógusok bizalma elsősorban a nagy múltú, és szakmailag feltétlenül hitelesnek tekintett képzőhelyek felé fordult. Az igénybe vett képzések 77 százalékát
egyetemek, főiskolák és pedagógiai intézetek szervezték.

•

A tanfolyamok nagy része (83%) tartalmilag a Nemzeti alaptanterv bevezetéséhez

•

Az adatok érzékeltették a munkaidő védelmére való törekvést: a képzéseknek

és az informatikához kapcsolódott.
csupán kisebbik hányada (17%) zajlott teljes egészében tanítási időben. A többit
azon kívül, vagy kombinált formában szervezték meg.
•

Az első időszak sok-sok bizonytalansága ellenére egyértelműen kiderült, hogy az
érintettek túlnyomó többsége (89,4 százaléka) teljes mértékben vagy nagyjából
elégedett volt azzal a képzéssel, amelyben részt vett.

47 Pedagógus-továbbképzés és szakvizsga, 1997. MKM
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2.4. A pedagógus-továbbképzés új, központi intézménye
A továbbképzési kormányrendelet számos olyan feladatot fogalmazott meg, amely megfelelő
szakembereket és anyagi-tárgyi feltételeket igényelt. Ez a szükséglet hívta életre a Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központot (PTMIK) 1998 tavaszán. A minisztériumi tulajdonban lévő, közhasznú társasági formában létrejövő intézmény legfontosabb
tervezett tevékenységi területei a következők lettek:
•

Akkreditációs Iroda működtetése, amely fogadja az engedélyezésre benyújtott
programokat, és amelynek munkatársai előkészítik majd azokat a Pedagógustovábbképzési Akkreditációs Bizottság, a PAB tagjai számára, véleményezésre.

•

Az akkreditált továbbképzések nyilvántartása, és azon programok országos jegyzékének évenkénti összeállítása, amelyekre a soron következő tanévben jelentkezhetnek a pedagógusok.

•

A pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó szakemberek képzésének megszervezése, és országos szintű összehangolása. Fórum teremtése e szakma képviselői
számára a folyamatos kommunikációhoz és együttműködéshez.

•

Az alternatív oktatási-nevelési programok szerint dolgozó pedagógusok rendszeres továbbképzésének biztosítása, valamint annak elősegítése, hogy a hagyományos módszereket követő pedagógusok minél szélesebb körben megismerhessék az alternatív pedagógiák értékeit.

•

A képzési kínálat rendszeres elemzése, a tartalmi, módszerbeli és térségi hiányterületek feltárása. A továbbképzés támogatására fordított költségvetési keret
felhasználásának nyomon követése. Az egyes képzési részterületek elemzése.
A működés hatékonyságának háromévenként átfogó megvizsgálása.

•

Az elemzésekre támaszkodó gyakorlati válaszok és fejlesztési tervek kidolgozása,
a feltárt problémák orvoslása, a rendszer működésének folyamatos optimalizálása érdekében. Részvétel a továbbképzéssel foglalkozó kormányzati döntések
szakmai előkészítésében.

•

A pedagógusok továbbképzését, illetve a napi oktató-nevelő munkát segítő módszertani kiadványok megjelentetése és terjesztése.

2.5. A továbbképzési akkreditáció eljárásrendjének kialakulása
1998 tavaszán a minisztérium ismét felhívással fordult a képzőhelyekhez. Arra buzdítva őket,
hogy hivatalos formában is nyújtsák be akkreditációra azokat a programjaikat, amelyeket
hosszabb távon szeretnének működtetni. Egyúttal kötelezettséget vállalt arra, hogy az április
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15-ig beadott kérelmek alapján külön jegyzéket ad ki. Így született meg az átmeneti időszak képzési kínálatának harmadik kötete48, amely azt az 1800 programot tartalmazta, amit
benyújtói már a rendelet előírásainak megfelelően készítettek elő, s kifizették érte az előírt
akkreditációs eljárási díjat is.
E programokat már a PTMIK Akkreditációs Irodája fogadta, s ezek elemzésével kezdte meg érdemi munkáját a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Bizottság. A munka
kezdetén maguk a PAB tagjai sem rendelkeztek világos elgondolással arról, hogy milyen
szempontok szerint formáljanak véleményt a benyújtott programról. A nyár folyamán aztán
kialakult az az akkreditációs filozófia, amely lényegét tekintve a mai napig érvényben van.
Ennek értelmében a bírálat tárgya a programok belső koherenciája lett, valamint az, hogy
a program a leírt módon megvalósíthatónak látszik-e, vagy sem. Nem kívánt azonban véleményt mondani a testület az egyes programok szükségességéről, vagy bármely más tartalmi
vonatkozásáról.
Ezt követően készítették fel a munkára a programok bírálatába bevonható szakértőket. Erre azért volt szükség, mert a bírálati eljárás részeként minden programról két-két
szakértői vélemény készült, s a PAB tagjai ezek alapján hozták meg támogató vagy elutasító
döntésüket. A PAB felhívására mintegy 800 közoktatási szakértő, illetve egyetemi-főiskolai
oktató jelentkezett. Közülük választották ki azt a 350 főt, aki a munka megkezdése előtt felkészítő tréningen vett részt. A tréning fő feladata a továbbképzések új rendszerének megismertetése, és a koherencia vizsgálatát célzó minőségbiztosítás szempontjainak bemutatása
volt. A leendő szakértők az akkreditációra benyújtott első programok elemzésével szereztek
gyakorlati tapasztalatokat a bíráló munkában. 1998 nyarának végére így az összes program
átesett az első szakértői véleményezésen, ahol az derült ki, hogy túlnyomó többségük nem
eléggé kidolgozott ahhoz, hogy öt évre engedélyezni lehessen.
Világos volt ugyanakkor, hogy a hiányosságokért nem lehet felelőssé tenni a kérelmek
benyújtóit. A PAB – egy-egy részletes, írásos bírálatot mellékelve hozzá – kiegészítésre és/
vagy átdolgozásra küldte vissza a benyújtott programok mintegy 90 százalékát. Mellékelve
– egy füzet formájában – mindenki megkapta az űrlaphoz tartozó kitöltési útmutatót és az
eddigre kialakult bírálati szempontsort is. Az ősz folyamán a PTMIK regionális munkakonferenciákat szervezett a programalapítók számára az ország hat térségében. E konferenciákon
a PAB tagjai és az erre felkészített szakértők kínáltak segítséget az alapítási kérelmek megfelelő elkészítéséhez. A munkába bekapcsolódó szakértőket ebben az időszakban e-mailben
és telefonon is meg lehetett keresni.
A programok akkreditációja kezdetben nagy terhet rótt a rendszer minden szereplőjére, és indulatokat is gerjesztett a körükben. A közösen megélt tanulási folyamat végeredményeként azonban az átdolgozott és/vagy kiegészített programok döntő többségét végül
elfogadó javaslattal terjesztette a PAB az illetékes miniszter elé.
48 Művelődési Közlöny, 1998. május 20-i szám.
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Az akkreditált programok indítási engedélyezésre való benyújtása 1999 nyarán kezdődött meg. A kérelmeket a PTMIK Akkreditációs Irodája fogadta és ellenőrizte, de csupán
formai szemponttól. A rendben talált dokumentumokat továbbította a minisztériumba, ahol
államigazgatási eljárás keretében adták ki a szükséges engedélyeket. Az első hivatalos Továbbképzési Jegyzék 1999 végén jelent meg. Ezzel vesztették hatályukat az átmeneti időszak korábbi jegyzékei.

3. A továbbképzési rendszer új eleme: a szakvizsga
A pedagógus-szakvizsga olyan elemként jelent meg az új továbbképzési rendszerben,
amelynek nem volt előzménye a közoktatásban49. Ez volt az oka, hogy először inkább csak
jelzésként került be a bevezetéséről rendelkező oktatási törvénybe, s részletes szabályozását a kormányrendelet is későbbre hagyta. Erre azonban már egy kormányváltás után került
sor, a közoktatás új irányítói pedig – a szakvizsga részleteinek szabályozásakor – más irányt
adtak a fejlődésnek, mint ahogy azt a korábbi döntéshozók elképzelték.

3.1. A szakvizsga körvonalai az eredeti elképzelésekben
A szakvizsgáról a közoktatási törvény 1996. évi módosított szövegében még csak annyi szerepelt, hogy a szakvizsgát alkalmazási feltételnek kell tekinteni minden pedagógus esetében
– a végzettségét és szakképzettségét igazoló okirat kiállítását követő tizedik év eltelte után.50
A kormányrendelet formálódásának időszakában a szakvizsgával kapcsolatos szakmai viták középpontjában az a kérdés állt, hogy mi legyen az új elem funkciója a rendszerben.
A nézetek polarizálódásának fő forrása a vizsga letételére tervezett időszak – a pályán töltött
3-10. év – volt. Ha ugyanis valaki 3 évvel a diploma megszerzése után tesz szakvizsgát,
akkor valószínűleg még nincs szüksége az alapképzésben szerzett ismeretek megújítására.
Az ő esetében fontos lehet viszont a pályán való beválás tesztelése. Ám, ha valaki 9-10 éves
gyakorlat birtokában megy el szakvizsgázni, éppen fordított helyzetben lehet. Az alapképzésben szerzett ismeretei bizonyára megújításra szorulnak. A pedagóguspályán viszont már
vélhetően megtalálta a helyét, és megszerezte a napi munkához szükséges gyakorlati tudást.

49 Ezzel kapcsolatban részletesebben lásd Gönczöl Enikő (2002): A pedagógus-továbbképzés új eleme: a szakvizsga (szakdolgozat).
50 V.ö. Tv. [17. § (5) bek.] Ugyanezen törvény 128. §–ának (8) bekezdése rögzítette, hogy milyen végzettségek mentesítik a pedagógusokat
a szakvizsga kötelezettsége alól. A 277/1997. (XII. 22.) Korm. Rendelet pedig meghatározta, hogy milyen feltételek mellett számíthatnak
be bizonyos továbbképző tanfolyamok a szakvizsgára való felkészülésbe [V.ö.: 2.§ (3) bek.; 4.§ (1) bek.; 6.§ (3) bek.; 8.§ (4) bek.; I. sz.
melléklet 6. pont].
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Az 1997 végén megszülető kormányrendelet nem mondta ki, de a funkció megjelölésével inkább az utóbbi megoldás felé billentette el e szakmai vitát, és számos részlettel
tette konkrétabbá a törvény szűkszavú elvárását. Ezek közül a legfontosabbak a következők
voltak:
•

A szakvizsgára való felkészülés az alapképzésben szerzett ismeretek megújítását
és kiegészítését szolgálja (10. §).

•

A felkészítésbe az a pedagógus kapcsolódhat be, aki pedagógus-munkakör betöltésére jogosító végzettséggel, és legalább három éves szakmai gyakorlattal
rendelkezik (13. §).

•

A szakvizsga új szakképzettséget nem ad, és a végzettség szintjét nem változtatja

•

A szakvizsgára való felkészítés kötelező és választható tartalmi egységekből fog

meg (12. §).
állni. Elvárásait a később kiadandó képesítési követelmények határozzák meg – a
felsőoktatási törvénnyel összhangban (10. §).
•

A szakvizsgára felkészítő programok szervezésére szakindítási engedéllyel rendelkező, pedagógusképzést folytató intézmények lesznek jogosultak (2. §).51

•

A közoktatási intézményhez kerülő normatív továbbképzési támogatás – egyebek
mellett – felhasználható a szakvizsgázott pedagógusok anyagi elismerésére is
(16. § (4) c pont).

A szakvizsgával kapcsolatos tartalmi részletek kidolgozása tehát teljes egészében, az 1998
tavaszán hatalomra kerülő, következő kormányra maradt.

3.2. A szakvizsga jellemzői a közoktatási
törvény 1999-es módosítása után
Az ismeretek kötelező megújítása a 10. pályán töltött év körül, illetve a pályán való beválás
mérése a 3. munkában töltött év után, egyaránt hasznos funkciója lehetett volna a kötelező
pedagógus-szakvizsgának. Az oktatási törvény és a kormányrendelet 1999-es módosítása
azonban egyik utat sem választotta. Közvetett eszközökkel új, ezektől eltérő szerepkört jelölt
ki a szakvizsga számára a továbbképzési rendszerben.
A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény az 1999. évi módosítás52 után a pedagógus-szakvizsgával kapcsolatban az alábbiakat tartalmazta:

51 A szakvizsgára való felkészítés szabályait a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX. törvény határozta meg. A szakindítási engedéllyel
kapcsolatos elvárásokat a törvény 74.§-a rögzítette.
52 1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról

105

„Azt, aki az … előírt felsőfokú iskolai végzettsége és szakképzettsége mellett
egyetemi vagy főiskolai szakirányú továbbképzésben pedagógus-szakvizsgát
tett, szakvizsgázott pedagógus munkakörben kell foglalkoztatni. [17. § (5)]
A pedagógus szakvizsgára történő felkészülés
a. hozzájárul az alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasságok
megújításához, kiegészítéséhez, a pedagógus-munkakörrel együtt
járó feladatok ellátásához szükséges gyakorlat, képesség, pedagóguspályára való alkalmasság fejlesztéséhez,
b. hozzájárulhat a vezetői, a szakértői, a vizsgaelnöki, a vezetőtanári (gyakorlatvezetői óvónői, tanítói) tevékenységhez, a pedagógiai
szakmai szolgáltatások ellátásához szükséges ismeretek megszerzéséhez,
c. továbbá az alapképzésben szerzett ismeretekhez szorosan nem kötődő új ismereteket nyújthat.” [17. § (6)]
[…] Azt a közalkalmazott pedagógust…, aki pedagógus szakvizsgával rendelkezik, az ezt igazoló oklevél bemutatását követő év első munkanapjától kezdődően a pedagógus-szakvizsga alapján kell besorolni.” [128. § (8)]

A hét évenkénti továbbképzési kötelezettséggel kapcsolatban ezzel egyidejűleg a következőket fogalmazta meg a törvény:

„A pedagógus hét évenként legalább egy alkalommal – jogszabályban meghatározottak szerint – továbbképzésben vesz részt. A továbbképzésben részt
vevő, tanulmányait sikeresen befejező pedagógust – jogszabályban meghatározottak szerint – anyagi elismerésben kell részesíteni. Megszüntethető…
annak a pedagógusnak a munkaviszonya, illetve közalkalmazotti jogviszonya,
aki a továbbképzésben önhibájából nem vett részt, illetve tanulmányait nem
fejezte be sikeresen…” [19. § (8)]

A törvényből tehát kikerült az a pont, hogy a szakvizsga letétele a pedagógus-munkakörben
való alkalmazás feltétele. A kötelezettség súlypontja áthelyeződött a hétévenkénti továbbképzéseken való részvételre. A szakvizsga pedig olyan, szabadon választható elemmé vált,
amely az ismeretek magas szinten való megújítása mellett, a közoktatáshoz kapcsolódó
speciális feladatok elvégzésére való felkészülést szolgálhatta. Fő funkciója ezzel fokozatosan
a pályán belüli, személyes motivációjú előrehaladás segítése lett. Ezt erősítette az a tény,

106

hogy a jogalkotók garantált anyagi előnyöket társítottak a szakvizsgához. A módosított törvény ugyanis a pedagógus-munkakörben való foglalkozatás két szintjét alakította ki – attól
függően, hogy az érintett szakember csak az adott munkakörben elvárt képesítéssel, illetve
szakvizsgával is rendelkezik-e. Ez utóbbi esetben „szakvizsgázott pedagógusként” automatikusan magasabb fizetési osztályba kellett őt átsorolni. Ez tehát már nem a munkáltató mérlegelésétől függő, adható juttatás, hanem kötelező előírás volt.

3.3. A képesítési követelmények és az első szakvizsgás képzések
A pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeit a 41/1999. (X. 13.) sz. OM rendelet tartalmazza. A tanárképző intézmények először a 2000/2001. tanévben kínáltak pedagógus-szakvizsgára felkészítő képzéseket. A szabályozást a következő évben módosították,53 aminek
hatására 2002-től már az alábbi háromféle módon lehetett szakvizsgás minősítést szerezni:
1. A pedagógus-szakvizsga követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13) OM rendelet
alapján meghirdetett továbbképzéseken való eredményes részvétellel.
2. A pedagógus-szakvizsgával egyenértékű szakképzettséget adó szakirányú továbbképzési szakok képzésein való részvétellel. 54
3. Az újabb szakirányú szakképzettséget is eredményező szakirányú továbbképzési
szakok képzésein való részvétellel abban az esetben, ha e szakok tanulmányi
idejét legalább egy félévvel meghosszabbították, és tanmeneteiket a szakvizsga
képesítési követelményeivel összhangban módosították.55
A 2002/2003. tanévben 20 tanárképző intézmény együtt már 214 szakvizsgára felkészítő
képzést kínált a pedagógusoknak országszerte56 – és a választható programok száma néhány évig folyamatosan növekedett.
A jogszabályi változások legfontosabb általános hatásai a következők voltak:

53 V.ö. 20/2001. (VI. 30.) OM rendelet.
54 Ezek az úgynevezett pedagógus-szakvizsgával egyenértékű szakképzettséget adó szakirányú továbbképzési szakok voltak, amelyek
létesítésére a pedagógus-szakvizsga képesítési követelményeiről szóló 41/1999. (X. 13.) OM rendelet hatályba lépéséig, korábban
adott lehetőséget az oktatási miniszter. Ilyen szakok voltak abban az időben a következők: a közoktatási vezető, a tanügy-igazgatási
szakértő, a vezető óvodapedagógus, a pedagógiai értékelési, a tantervfejlesztési, a gyakorlatvezető tanítói, valamint az óvodai szakértői
szakirányú továbbképzési szakok.
55 Ezeket a szakokat az oktatási rendszer fejlődése hozta létre. Programjaik olyan ismereteket tartalmaztak, amelyek az alapképzésben
alig szerepeltek, ám amelyekre ekkor már érzékelhetően szüksége volt a közoktatásnak. 2002-ig a következő 29 ilyen szakirányú
továbbképzési szak jött létre: mentálhigiénés, nyelv- és beszédfejlesztő, felnőttoktatási szakértő, tehetség-fejlesztési, diák-tanácsadói,
fejlesztő tanító, fejlesztő óvodapedagógus, óvodapedagógusi gyógytestnevelés, tanítói gyógytestnevelés, szakpszichológusi,
egészségfejlesztő mentálhigiénikus, fogyatékosok együttnevelési (integrációs) pedagógiája, drámapedagógia, mozgókép- és
médiakultúra, szupervizor, tanulási és pályatanácsadás, társadalom- és állampolgári ismeret, pályaorientációs tanár, tánc- és
drámapedagógia, család- és gyermekvédelem, játék- és szabadidő pedagógus, fizika szakirányú tanári, Montessori-pedagógia,
múzeumpedagógia, hagyományismeretet oktató, roma társadalom ismerete, gyermek- és ifjúságvédelmi tanácsadó, ember-, erkölcs- és
vallásismeret, valamint humánmenedzsment szakirányú továbbképzési szak.
56 A szakvizsgával egyenértékű képzések, valamint az új szakképesítést adó szakirányú továbbképzések nélkül, amelyek időbeli
meghosszabbításával, és tartalmi kiegészítésével azonban szintén meg lehet szerezni a szakvizsga által nyújtott jogosítványokat ebben
az időben.
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•

Előnyös helyzetbe hozták a pedagógusképző intézményeket a rendszer többi
szereplőjéhez képest. Ezzel komoly gesztust tettek a felsőoktatás képviselőinek,
akik mindeddig erősen sérelmezték, hogy a program-akkreditációs rendszerben
másokkal azonos normák vonatkoznak rájuk.

•

Valóságos szakalapítási láz indult el a tanárképzéssel foglalkozó egyetemek és
főiskolák körében, amelyek így a szakvizsgás, illetve azzal egyenértékűnek minősített képzések szervezése révén fontos bevételi forráshoz jutottak.

•

Mivel ekkor már/még kiszámíthatónak látszott a továbbképzési rendszer működésének finanszírozása, az intézményvezetők szívesen mentek, illetve küldték munkatársaikat e felsőoktatási képzésekre.

•

Az ambiciózusabb pedagógusok, elsősorban személyes mobilitásuk eszközeként,
szívesen vállalták a hosszabb időtartamú tanulást.57

4. A továbbképzési rendszer működésének értékelése
A továbbképzési kormányrendelet mindegyik módosítása változatlanul hagyta az oktatásért
felelős mindenkori miniszter alábbi feladatait:

„Az oktatásért felelős miniszter figyelemmel kíséri és legalább háromévenként…
értékeli a továbbképzés rendszerének működését, indokolt esetben kezdeményezi a Kormánynál e rendelet módosítását; gondoskodik (…) a továbbképzés
rendszerének külső értékeléséről, hatékonyságának méréséről…58

Ilyen értékelésre azonban jó darabig nem került sor. Az első ilyen célú, lezárt kutatást Liskó
Ilona vezette 2003-ban a PTMIK megbízásából59 (Liskó 2004). Az 1000 fős országosan reprezentatív mintán végzett kérdőíves és interjús vizsgálat akkor az iskolaigazgatókra terjedt ki.
A kutatás fő kérdései a következők voltak: Hogyan működik a hét évvel korábban kialakított
rendszer? Miként illeszkedik a közoktatás egészéhez? Mennyire képes befolyásolni, illetve
javítani az iskolák működését?60
57 V.ö. Liskó 2004.
58 277/1997. (XII. 22.) Korm. rendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt vevők
juttatásairól és kedvezményeiről, 9. § (5-6) bek.
59 Korábban volt ugyan egy kísérlet a rendszer működésének áttekintésére, amit a PTMIK megbízásából az Expanzió Bt. végzett el, ennek
eredményei azonban nem kerültek nyilvánosságra.
60 Liskó Ilona munkáját Nagy Mária és Polinszky Márta segítették. A kutatási eredmények rövid összegzése az Educatió című
szakfolyóiratban jelent meg (2004/3. szám. Liskó Ilona: A pedagógus-továbbképzés hatékonysága). Nagy Mária ugyanekkor külön
tanulmányban foglalta össze a tanárok közti felmérés adatait. In Simon Mária (szerk.): Válaszol az iskola. OKI, 2004. http://www.ofi.hu/
tudastar/valaszol-iskola/pedagogusok .
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A kérdések megfogalmazását és a helyzet értékelését befolyásolta a korabeli oktatásirányítás alapfilozófiája, amely az oktatás-nevelés intézményeit szolgáltató intézményként fogta fel. Ennek megfelelően, a vizsgálat igyekezett képet kapni arról, hogy a megelőző években
bővült-e az intézményi szolgáltatások köre. A tapasztalatok azt mutatták, hogy az oktatási
intézményeket dinamikus szolgáltatásbővülés jellemezte a vizsgált időszakban, a felkínált
többlettudás, és a felzárkóztatást nyújtó programok terén egyaránt.
A megkérdezett igazgatók nagy része arról számolt be, hogy a vizsgálatot megelőző két tanévben (2001/02-es és 2002/03-as tanév) maga is személyesen részt vett valamilyen továbbképzésen. Tartalmi szempontból e képzések többnyire az irányítási feladatokhoz
kapcsolódtak, jogi, tanügy-igazgatási, vezetési ismereteket nyújtottak. Speciális pedagógia
problémákhoz kapcsolódó képzést az igazgatóknak mindössze 3%-a választott.
A nevelőtestületeknek egyharmada-egynegyede vett részt évente valamilyen továbbképzésen a vizsgált időszakban. A választott képzések tartalmi összetétele a tanári részvétel
esetében sem állt érdemi kapcsolatban az iskolák által legfontosabbnak tartott oktatási-nevelési problémákkal61. A képzések ezért ritkán vitték őket közelebb pedagógiai problémáik
megoldásához.
A kérdőíves felmérést kiegészítő interjúkban az igazgatók a továbbképzési rendszer
addigi működését értékelték. Azt látták a legfontosabb problémának, hogy az oktatáspolitikai elképzelések kormányzati ciklusoktól függően változtak. Egybehangzóan hiányolták a jól
végiggondolt, politikai konszenzuson alapuló, hosszú távú fejlesztési stratégiát. Véleményeiket – saját kommentárjával kiegészítve – így foglalta össze a kutatásvezető:

„Az elmúlt évtizedben az volt a tapasztalat, hogy a különböző politikai pártokhoz kapcsolódó kormányok egymástól függetlenül alakították ki oktatáspolitikai elképzeléseiket, s így, ha az egyik kormány elkezdett egy reformot, azt a
következő biztosan nem folytatta, éppen ellenkezőleg, elsorvasztotta, és azzal
ellentétes irányú reformok megvalósításába kezdett bele. (…)
Csakhogy egy ilyen nagy, és nehézkesen változó rendszerben, amilyen az oktatás, egy-egy kormányzati ciklus (4 év) alatt legfeljebb elindítani
lehet egy reformot, befejezni (vagy kiteljesíteni) semmiképpen. Ilyen módon az
egymást váltó, és egymással ellentétes irányú reformokat megvalósítani szándékozó oktatási kormányzatoknak csak a rendszer jobbra-balra „rángatására”
jutott idejük, de reformelképzeléseik megvalósítására nem. Ráadásul az „egymás reformjainak megakasztása” az elmúlt évtizedben szabályos „öngerjesztő” folyamattá vált, vagyis a különböző politikai pártok reformelképzeléseit már

61 A kutatás azt is vizsgálta, hogy mit tartottak a megkérdezettek az intézmény legfontosabb problémáinak az adott időszakban. A
legsúlyosabbnak minősített nehézségek a nevelés, illetve a felzárkóztatás és a differenciált fejlesztés kérdésköréhez kapcsolódtak.

109

nem csak az oktatás érdekei motiválják, hanem az egymással való vetélkedés
szándéka is (ha te elrontottad az én kezdeményezésemet, én is elrontom a
tiedet), aminek már igazán nincs sok köze az oktatási rendszer fejlesztéséhez.
A politikai vetélkedések közepette az elkezdett, de eredményességet
felmutatni képtelen (hamvukba holt) reformok előkészületei rengeteg munkát
(főleg a pedagógusokét) és pénzt (az állampolgárokét) pazarolnak el, miközben az oktatásügy egy helyben topog, és a befektetett munka alig hoz eredményt.” (Liskó 2004, 403.)

5. A továbbképzési rendszer átalakulásának fordulópontjai
A mai pedagógus-továbbképzési rendszer alapjait az 1994-98 közötti időszak kormányzata
rakta le. A rendszer egyik kulcselemének, a szakvizsgának a jellegét – az eredeti elképzeléstől eltérő módon – a 1998-2002 közötti koalíció oktatáspolitikája alakította ki. Ugyanekkor jelentek meg a rendszerben – a finanszírozás formáját lényegileg átalakító – elkülönített
forrásból támogatott, a piaci szabályozást kikerülő, és központilag meghatározott tartalmú
továbbképzések is. A 2002-2010 közötti oktatásirányítás ideje alatt nyíltak meg a minden
korábbinál több lehetőséget kínáló uniós források a magyar oktatás számára. Az új források megjelenése szinte szétrobbantotta a pedagógus-továbbképzés addigi gyakorlatát, s
a korszerű tanítási-tanulás módszerek terjesztéséhez kapcsolva, korábban soha nem látott
módon engedte be a rendszerbe a személyes anyagi érdekek hatását.

6. A működés keretei: eljárásrend, bizottságok, háttérintézetek

6.1. Az akkreditációs eljárás
A továbbképzési kormányrendelet első és jelenleg is hatályos változata szinte azonos formában rögzítette a képzési programok kínálatával kapcsolatos kormányzati feladatokat:

„Az oktatásért felelős miniszter (…) gondoskodik (…) az alapítási engedéllyel
rendelkező továbbképzések nyilvántartásáról, továbbá a nyilvántartott továbbképzésekkel kapcsolatos információkhoz való hozzáférés lehetőségéről…62

62 277/1997. (XII. 22.) Kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a továbbképzésben részt
vevők juttatásairól és kedvezményeiről, 9. § (5-6).
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Ez volt az a pont, ahol az évek során a legnagyobb konszenzus mutatkozott a különböző
politikai erők között. Az egymást követő kormányok megfelelően gondoskodtak az engedélyezett továbbképzések nyilvántartásáról, valamint az ezzel kapcsolatos információk közreadásáról. Az eljárásrend fejlődése kumulatív jellegű volt, s a rendszer egyre inkább felhasználóbaráttá vált. A továbbképzési jegyzékek időben megjelentek. A jelenleg az Oktatási Hivatal
honlapjaként működő, „PedAkkred” nevű, online adatbázis pedig ma már naprakész formában teszi bárki számára elérhetővé az indítható programokkal kapcsolatos legfontosabb információkat. Sőt, ma már a kérelmek elektronikus formában való benyújtása is lehetséges.63

6.2. Bizottságok és testületek
A továbbképzési programok akkreditációja is folyamatos volt. Csupán az eljárás kulcsszereplői változtak időnként. Az 1998-as kormányváltást követően, az oktatási törvény 1999. évi
módosítása során – anélkül, hogy a PAB hivatalosan megszűnt, vagy bármilyen új funkciót
kapott volna – létrejött a PAT, a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület.64 Az ezt
követően kiadott miniszteri rendelet65 – a PAT feladatainak leírásakor – lényegében megismételte mindazt, ami korábban a PAB hatáskörébe tartozott, majd a következőkkel egészítette
ki a leírást:

„Az Akkreditációs Testület jár el azokban az ügyekben is, amelyekben a továbbképzési programot a rendelet hatálybalépése előtt nyújtották be…” (9. §)
„Az Akkreditációs Testület munkáját titkárság segíti. A titkárság a Pedagógustovábbképzési és Módszertani Intézet keretében működik.” (7. §)

Látható, hogy a jogszabály-módosítás ebben az esetben csupán a személycserék olyan
megoldását szolgálta, amelynek jogi kifogásolására nem volt lehetőség. A 2002-es politikai
váltást követően, az új oktatási kormányzat jogi lépéssel nem nyúlt hozzá az Akkreditációs
Testülethez, csupán az összetételén változtatott. Újjáalakította viszont az Országos Köznevelési Tanácsnak azt az állandó bizottságát, amely a közoktatási törvény értelmében – hierar63 Az online rendszer működtetésével kapcsolatban lásd a 277/1997. évi kormányrendeletet módosító 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelet
előírásait.
64 1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról.
44. § (6) bekezdés: A Kt. 93. §-a a következő (3)-(5) bekezdéssel egészül ki: „(3) Az oktatási miniszter a pedagógus-továbbképzés
programjai jóváhagyásával összefüggő döntés-előkészítés céljából Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületet hoz létre. A
Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testület létrehozásáról és működéséről jogszabály rendelkezik. A Pedagógus-továbbképzési
Akkreditációs Testület évente legalább két alkalommal tájékoztatja működéséről az Országos Pedagógus-továbbképzési Bizottságot.”
65 46/1999. (XII. 13.) OM rendelet a Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Testületről
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chia szempontjából – a PAT felett állt. Ez a szervezet az Országos Pedagógus-továbbképzési
Bizottság (OPTB) volt. Az OPTB tagjai kezdték el szorgalmazni a továbbképzési rendszer működését áttekintő elemzés elkészítését.66 Ezt követően került sor a Liskó Ilona által vezetett,
korábban bemutatott kutatásra, amelynek beszámolóját 2004 őszén vitatta meg az OPTB.67
A vitát követően, az ülésről kiadott közleményben – egyebek között – az alábbiak olvashatók:

„A kutatás rámutat a továbbképzési rendszer kritikus pontjaira, így például a
központi továbbképzések (oktatás)politika-függőségéből adódó kampányszerűségére, az iskolai problémák és továbbképzési kínálat között kimutatható divergenciákra, valamint az anyagi feltételek, az iskolák számára rendelkezésre
álló keretek és a pedagógiai célok és feladatok közötti ellentmondásokra.
A vita felhívta a figyelmet a közoktatási rendszer működésének és az
oktatási reform megvalósíthatóságának tágabb összefüggéseire, egyebek
között az oktatáspolitikai voluntarizmus veszélyeire, a pedagógusképzés tartalmának a közoktatás változó igényeivel összefüggő alapproblémáira, a szükségletek és a kínálat közötti különbségekre, valamint a pedagógusképzési s
- továbbképzési rendszer összehangolásának szükségességére.
A testület javasolja az oktatási miniszternek a pedagógus-továbbképzés költségvetési hátterének rendezését, illetve a rendelkezésre álló pénzügyi
eszközök differenciáltabb, hatékonyabb és áttekinthetőbb felhasználásának
kialakítását. Javasolja a statisztikai adatszolgáltatás rendszerének korrekcióját,
valamint – a jogi szabályozás változatlan szintjén (kormányrendelet) – az eljárási rendre vonatkozó bürokratikus előírások egyszerűsítését.”

Ekkor már javában folyt az uniós támogatással meginduló Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT)
közoktatási irányainak, ezen belül a továbbképzést érintő változásoknak a megtervezése.
A fenti kritikák mérlegelését, a szükséges következtetések levonását akkoriban senki nem
tartotta igazán fontosnak.

6.3. A továbbképzés háttérintézményei
A Pedagógus-továbbképzési Módszertani és Információs Központ 1998 tavaszán jött létre
az újonnan felálló pedagógus-továbbképzési rendszer működését segítő háttérintézmény66 V.ö. Az OPTB május 29-i ülésérők kiadott közlemény. http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/optb-kozlemenyei/orszagos-pedagogus
67 V.ö.: Az OPTB 2004. november 18-ai üléséről kiadott közlemény.
http://www.nefmi.gov.hu/kozoktatas/optb-kozlemenyei/orszagos-pedagogus-090803
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ként. Tervei megvalósítását azonban már a megszületését követő hónapokban gátolta, hogy
a kormányváltás utáni oktatási miniszter nem kívánt együtt dolgozni a Központ kinevezett
vezetőjével, leváltani azonban nem tudta. Hozzávetőleg egy év telt ebben a patthelyzetben.
Ennyi időre volt szükség ahhoz, hogy a felek meg tudtak egyezni valamilyen kompromisszumos megoldásban. A PTMIK élén azonban ezt követően is gyakoriak voltak a vezetőváltások.
Az intézmény így végül képtelen volt egyenletes, érdemi munka végzésére.
2002-ben az oktatás akkori új irányítói úgy vélték, hogy a Nemzeti Fejlesztési Terv
közoktatási programjának megvalósításához új háttérintézményre van szükség, így 2004ben létrejött a suliNova Közoktatás-fejlesztési és Pedagógus-továbbképzési Kht., amely számos más – különböző elődöknél működő intézményi egység mellett – a korábbi PTMIK-et
is magába olvasztva, annak jogutóda lett. Létrehozásának szükségességét az új intézmény
alapító okirata így indokolta:

„… hogy támogassa a pedagógus-továbbképzés minőségének folyamatos javítását, ezzel együtt megteremtse a pedagógus-továbbképzési rendszer intézményi hátterét, és hozzájáruljon az ezzel összefüggő állami feladatellátás
feltételeinek javításához…”68

Kezdetben az intézmény tevékenységének még részét képezte a pedagógus-továbbképzés
akkreditációs rendszerének támogatása, a PAT munkájához szükséges feltételek biztosítása,
és a továbbképzési információk közreadása. 2006-tól azonban a programok engedélyezésével és nyilvántartásával kapcsolatos összes feladat átkerült az Oktatási Hivatalhoz,69 amely
azóta is felelőse ennek.
Bár a suliNova Kht. a Nemzeti Fejlesztési Terv 3.1. és 2.1. központi programjához
kapcsolódóan számos pedagógus-továbbképzési programot alapított és szervezett meg,
a továbbképzési rendszerrel általában ettől kezdve már semmilyen szempontból nem foglalkozott. 2008 elején aztán a kormányzat ezt az intézményt is átszervezte, majd 2009-ben
beolvasztotta a még szélesebb profilú Educatio Kht.-ba70. 2011-re az intézmény kikerült az
oktatási tárca hatásköréből, s jelenleg a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium háttérintézménye71.
A pedagógus-továbbképzés egészének rendszerszintű gondozása – bár a jogszabályban
előírt miniszteri irányítási feladatok nem változtak – így ma már semmilyen szakmai háttérintézménynek nem feladata.
68 A Pest Megyei Bíróság mint Cégbíróság végjegyzékében 13-14-000057 szám alatt nyilvántartott „suliNova” Közoktatás-fejlesztési és
Pedagógus-továbbképzési Közhasznú Társaság alapító okirata.
69 Vö. 307/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet, 14. §.
70 A 2009-ben Nonprofit Kft.-vé alakult társaság fő profilja az alapító okirat szerint: adafeldolgozás és web-hosting tevékenység (v.ö. http://
www.nefmi.gov.hu/kozerdeku-adatok/gazdalkodo-szervezetek/educatio-tarsadalmi).
71 http://www.kormany.hu/hu/nemzeti-fejlesztesi-miniszterium/hatterintezmenyek
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7. A finanszírozás formái
7.1. Normatív támogatás – helyi döntések
Először 1997-ben állt rendelkezésre normatív jellegű költségvetési forrás a pedagógus-továbbképzéseken való részvétel támogatására. Mivel ekkor még nem alakult ki a szabályozás
rendje, az akkori 3,4 milliárd forintos keretből igénylés alapján lehetett részesedni, s ennek
alapján számolták ki az egy főre jutó támogatás összegét.72 Az igényeket akkor a FÁKISZ
és a TÁKISZ-ok73 összesítették, s a központilag megadott kulcsok segítségével ugyanezen
szervezetek állapították meg az egy főre jutó keretet is. A továbbképzési normatívák ekkor a
következőképpen alakultak: az általános és középiskolákban átlagosan 20 578, az óvodákban 5144, a kollégiumokban pedig 10 029 forint támogatás jutott egy pedagógusra. A pénz
1997 augusztusában került az intézményekbe, s 1998 végéig lehetett felhasználni.
2. táblázat
A normatív támogatás évenkénti mértéke 1999 és 2011 között
Év

Normatív támogatás

1999

21 800

2000

15 182

2001

14 420

2002

14 420

2003

14 500

2004

15 000

2005

15 000

2006

11 700

2007

11 700

2008

11 700

2009

11 700

2010

0

2011

10 500
Forrás: Az éves költségvetési törvények

72 Ebben az évben összesen 6762 önkormányzati és 474 nem önkormányzati intézmény igényelt támogatást. Nem kért továbbképzési
hozzájárulást 562 önkormányzati és 104 nem önkormányzati intézmény (Gönczöl Enikő saját feljegyzése 1997-ből).
73 Mindkét szervezeti forma a pénzügyminisztérium intézményrendszeréhez tartozott az 1990-es évek második felében. A FÁKISZ fővárosi,
a TÁKISZ-ok pedig megyei szinten jelenítették meg a Területi Államháztartási és Közigazgatási Információs Szolgálatot.
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Az eredeti elképzelés szerint a továbbképzésre fordítható keret a mindenkori költségvetés 3 százaléka lett volna, ami – európai összehasonlításban – abban az időben igen jó
aránynak számított. Az ilyen célra rendelkezésre álló forrás akkoriban egyetlen európai országban sem haladta meg az oktatási költségvetés 2%-át, és volt ahol az 1% töredékét sem
érte el (Imre–Nagy 2003, 304). Ez az automatikusnak és inflációkövetőnek tervezett rendszer
azonban soha sem lépett életbe. A közoktatási törvény 1999-es módosítása a mindenkori
költségvetési tárgyalások részévé tette a továbbképzési keret aktuális nagyságának meghatározását. Ez pedig egyben szabad kezet adott a mindenkori politikai hatalomnak ahhoz,
hogy évente változó módon határozza meg a rendelkezésre bocsátott keret, illetve az ennek
alapján kialakuló egy főre jutó összeg nagyságát (2. táblázat).

7.2. Központi döntések – pályázati támogatás
A számokból kitűnik, hogy az intézmények egyre kevesebb, saját belátásuk szerint felhasználható, normatív támogatáshoz jutottak az elmúlt másfél évtizedben. E folyamattal párhuzamosan azonban nagy léptékű fejlesztések kezdődtek a közoktatásban, amelyekhez számos,
központi forrásból megvalósuló továbbképzés is társult. Így aztán, tömegét tekintve, lényegében nem csökkent, sőt országos szinten inkább nőtt a továbbképzésre fordított összeg.
Ezt azonban már nem helyi döntések alapján használhatták fel az intézmények, és a források
egyenlőtlenül oszlottak szét az országban.
Az első ilyen nagy volumenű központi továbbképzés-sorozat a 2000-ben kezdődő
Comenius 2000 Közoktatási Minőségfejlesztési Programhoz kapcsolódott74. A pályázati
formában elnyerhető minőségfejlesztési tanácsadáshoz kapcsolódóan – egy központosított
minisztériumi keret terhére – térítésmentes továbbképzésekhez is hozzájuthattak a nyertes
intézmények. A tanácsadásra és a képzések szervezésére azonban csak egy viszonylag
szűk körnek volt felhatalmazása. A korlátozást azzal magyarázták, hogy e feladat előzmény
nélküli volt a magyar közoktatásban, a programok kidolgozását és terjesztését ezért nem
lehetett rábízni a meglévő pedagógiai szoláltató hálózatra. Ebben az időszakban, és alapvetően ehhez a feladathoz kapcsolódóan jöttek létre az első komolyabb oktatási vállalkozások,
amelyek alapítói szinte kivétel nélkül a korábbi évek oktatási háttérintézményeiből75 kivált, jól
felkészült és innovatív szakemberek voltak.
A 2002-es kormányváltást követően azonban sok bírálat érte ezeket a központi programokat, és a belőlük kinövő vállalkozásokat. Ugyanakkor, nem sokkal később az új oktatási kormányzat is ugyanezt a modellt kezdte követni. Csupán annyi változott, hogy a központosított programok és az elosztható pénzkeretek volumene közben többszörösére nőtt.
74 Központi továbbképzések korábban és később is voltak: pl. a NAT vagy a kerettantervek bevezetéséhez kapcsolódóan. Ezeket azonban,
mint profiljukhoz illeszkedőket, a továbbképzési rendszer hagyományos szereplői szervezték.
75 Oktatáskutató Intézet, Országos Közoktatási Intézet, megyei pedagógiai intézetek.
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A Nemzeti Fejlesztési Terv forrásaiból jelentősen bővült és differenciálódott a szakértők köre,
a pályázati úton elérhető, s a résztvevők számára térítésmentes képzések mennyisége, s a
rendszer működtetéséből élő magánvállalkozások száma.76
A központi forrásból finanszírozott továbbképzések egészen a közelmúltig innovációs
pályázatokhoz kapcsolódtak, s lényegében tanfolyami formákat támogattak. Így arról sajnos
nincsenek adataink, hogy ezen az úton pontosan mennyi pénz áramlott be a rendszerbe.
2010-2011 folyamán azonban már megjelent egy olyan pályázati kiírás is, amely kifejezetten
továbbképzéseken való részvételt finanszíroz, csaknem 7 milliárd forintos kerettel. Az egy
intézmény által elnyerhető támogatás mértéke, létszámtól függően, e pályázatban 3 és 20
millió forint között mozog.77 Ám ez a keret, mintegy ellensúlyozva a korábbi évek hatásait,
kizárólag felsőoktatási intézmények képzéseire fordítható – tartalmi megkötés nélkül.78
A fenti folyamatok eredményeként, ma lényegében két továbbképzési rendszer él egymás mellett. Ezek tartalmilag számos ponton összefonódnak, s a szervezők is részben azonosak, de forrásaik különbözőek. Az egyik rendszerben a csökkenő normatívából próbálják
meg finanszírozni a pedagógusok továbbképzési kötelezettségének teljesítését. A másikban
pedig a normatíva mellett, a rendszerbe még mindig bőven áramló pályázati-fejlesztési pénzekkel is rendelkeznek.

8. A továbbképzések tartalma
Attól függően, hogy melyik időszakban milyen téma állt az oktatáspolitika figyelmének homlokterében, a továbbképzések súlypontja hol ilyen, hol olyan tartalmi területre esett. A tartalmi változások együtt mozogtak a képzések formáinak és domináns szervezői körének a
változásaival is.
Annak ellenére, hogy a szakvizsgás képzések rendszere végül nem az eredeti elképzelések szerint alakult ki, a 2000-es évek elején volt rá esély, hogy egyfajta kiegyensúlyozott
tartalmi munkamegosztás jöjjön létre a piaci szolgáltatók által szervezett rövidebb, tanfolyami, illetve a hosszabb időtartamú, felsőoktatási továbbképzések között. Elképzelhető volt,
hogy az utóbbiak nyújtják majd az átfogó, ismeretmegújító, tantárgyi, valamint az új pedagógiai szerepkörökre felkészítő programok döntő hányadát; az akkreditált tanfolyami képzések
súlypontja pedig a korrekciós, kiegészítő jellegű, gyakorlatias – módszertani tudást nyújtó, s
a mindennapi munkában közvetlenül hasznosítható programokra esik majd. A valóságban
azonban nem jött létre ilyen stabil munkamegosztás.
76 A Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT), majd Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) keretében megvalósuló Humánerőforrás-fejlesztési
Operatív Program (HEFOP) és a Társadalmi Megújulásért Operatív Program (TÁMOP) különböző alprogramjai keretében sok-sok
központilag finanszírozott továbbképzés valósult meg, s folyik a mai napig. De jellegét tekintve idesorolható a szakképzést fejlesztő
SZAKMA programhoz kapcsolódó, illetve a Térségi Integrált Szakképzési Központok (TISZK-ek) létrehozását kísérő továbbképzések sora is.
77 TÁMOP 3.1.5 „Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra korszerűsítésére, pedagógusok új szerepben)” http://www.nfu.hu/
content/3882. A 2009-ben meghirdetett pályázatot 2010 januárjában felfüggesztették, majd 2011 nyarán újra meghirdették.
78 A támogatható formák: mesterképzésben, szakirányú továbbképzésben, illetve felsőoktatási részképzéseken való részvétel.
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8.1. A pedagógus-szakvizsga helyének változásai
A 2002–2005 közötti időszakban a szakvizsga, illetve a szakvizsgához vezető szakirányú
továbbképzés a rendszer kiemelt fontosságú eleme volt. A képzési típus presztízse folyamatosan nőtt. Az, hogy a kétévnyi képzési idő féléves meghosszabbításával lehetővé vált a
korábban bemutatott kettős végzettség megszerzése, valamint a magasabb fizetési kategóriába lépés reménye egyaránt erősítette a szakvizsgás képzések népszerűségét.
Az évtized közepétől azonban egyre kisebb lett a szakvizsgás képzések iránti kereslet.
Ebben a normatív támogatás csökkenése játszotta a döntő szerepet, aminek következtében:
•

az intézmények egyre nehezebben tudták támogatni a négy féléves, magas tandíjú képzéseket,

•

megoldhatatlanná vált a távol lévő kollégák helyettesítése,

•

s hiába írta elő a jogszabály, az intézmények nem tudták biztosítani a szakvizsgázott pedagógusok anyagi elismerését.

E folyamattal párhuzamosan – a pályázati úton elnyerhető támogatások – új tartalmi súlypontokat hoztak a rendszerbe. Az évtized második felére az óvodák és az iskolák egyre kevésbé
keresték a szakvizsgára felkészítő képzéseket, a felsőoktatás pedig szűkítette e képzések
kínálatát. A 2011 nyarán érvényes továbbképzési jegyzékben – ellentétben a 2003-ban választható 214 programmal – már csupán 65 féle szakvizsgára felkészítő képzés szerepelt.
3. táblázat
A szakvizsgára felkészítő képzések szervezők szerinti megoszlása 2011-ben
A képzést kínáló intézmény

Program (db)

%

Nyugat-magyarországi Egyetem

18

27,68

Szent István Egyetem

17

26,15

9

13,85

Eszterházy Károly Főiskola

7

10,77

Budapesti Corvinus Egyetem

4

6,15

Apor Vilmos Főiskola

3

4,62

Kaposvári Egyetem

3

4,62

Eötvös Loránd Tudományegyetem

2

3,08

Szegedi Tudományegyetem

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem

1

1,54

Kecskeméti Főiskola

1

1,54

65

100,0

ÖSSZESEN:

Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx

117

A szakvizsgás képzések döntő hányada ekkor már nem az alapképzésben szerzett
ismeretek megújítását, hanem speciális elemekkel való kiegészítését szolgálta. Tartalmi
szempontból pedig olyan sokszínű volt a kínálat, hogy szinte nem is lehetett kategóriákba
rendezni azokat.
Erre a helyzetre reagált a továbbképzési kormányrendelet 2009. évi módosítása79,
amikor bevezette a szakmai megújító képzés fogalmát. A jövőben ennek funkciója lenne az
alapképzésben szerzett tudás felfrissítése. A jogszabály kimondja, hogy azon pedagógusok,
akik több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látják el a
feladatukat, a munkáltató elrendelése alapján a jövőben kötelesek lesznek ilyen képzésen
részt venni80. Jellegét tekintve ez a képzés igen közel áll ahhoz, ahogyan a jogalkotók a szabályozás első változatában a szakvizsgára felkészítő képzést elképzelték.

8.2. A tanfolyami programok tartalmi változásai
A tanfolyami kínálatban – a rendszer indulásakor – tartalmi szempontból az összes program több mint a 70 százaléka a NAT valamelyik műveltségterületéhez kapcsolódott, s az
egyes szaktárgyak oktatásának elméleti-módszertani megújítását célozta. Ezek mellett jelentős szerep jutott a helyi tantervkészítéshez kapcsolódó, valamint az informatikai jellegű
továbbképzéseknek is. Ennek az időszaknak a legfontosabb közoktatási változásai ugyanis
a Nemzeti alaptanterv életbe lépése, az ehhez kapcsolódó intézményi tervezési feladatok
megjelenése, valamint a Sulinet rendszer megszületése voltak.
A tantárgyi megújulást és a helyi tervezést segítő programok néhány év alatt háttérbe
szorultak a tanfolyami kínálatban. Az informatikai programok azonban mindvégig jelentős
arányt képviseltek. Csupán az alapvető ismeretterjesztés helyét vették át a kategórián belül
az IKT használatára épülő módszertani képzések. Az informatika mellett, a 2000-es évek
első felében a minőségbiztosításé volt a főszerep. Az évtized közepétől a kompetencia alapú
oktatásra felkészítő – tartalmi és módszertani – programok vezették a listát, az együttnevelés témaköréhez kapcsolódó inklúziós-integrációs tartalmú képzésekkel együtt. Az évtized
végétől pedig, összhangban a Nemzeti Fejlesztési Terv (NFT) és az ennek folytatásaként
kialakított Új Magyarország Fejlesztési Terv (ÚMFT) központi pályázataival, az általános módszertani képzések uralják a piacot. Ez utóbbiak fő törekvése a hagyományos frontális oktatási formák korszerű tanulási-tanítási technikákkal való felváltása (4. táblázat).

79 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelet.
80 Ua. rendelet 4. § (3) bek.
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4. táblázat
A Továbbképzési jegyzékben szereplő, akkreditált tanfolyami programok
típusonkénti gyakorisági sorrendje 2011. augusztus elején

Sorrend

Tartalmi kategóriák

db

%

1.

Tanítás – tanulás (6)*

547

29,88

2.

Intézményi nevelés – oktatás (9)

430

23,48

3.

Számítástechnika, informatika (10)

234

12,78

4.

Esélyegyenlőség (8)

152

8,30

5.

Mérés-értékelés (3)

98

5,35

6.

Szervezet és minőségfejlesztés (2)

94

5,13

7.

Közoktatás-irányítás (1)

72

3,93

8.

Gyógypedagógia, fejlesztőpedagógia (5)

63

3,44

9.

Egyéb (13)

55

3,00

10.

Tehetséggondozás (7)

38

2,08

11.

Szakképzés (11)

34

1,86

12.

Nemzeti és etnikai kisebbségi nevelés és oktatás (4)

8

0,44

13.

Közoktatás-fejlesztési támogatások (12)

6

0,33

1831

100,0

Összesen:

Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx
A zárójelben lévő számok a Továbbképzési jegyzék adatbázisának kódszámai.

* A listát vezető „Tanítás – tanulás” kategória programjainak 85 százaléka (összesen 465 program) olyan pedagógiai módszerek (kooperatív tanulásszervezés, projektpedagógia, tanórai differenciálás, drámapedagógia, árnyalt tanulói értékelés stb.)
átadására irányult ebben az időben, amelyeket a TÁMOP-pályázatokon nyertes intézményeknek alkalmazniuk, s kötelező
továbbképzésként választaniuk kellett. A pályázati elvárások szempontjából ugyanebbe a kategóriába sorolhatók a lista 3. és
4. helyén álló informatikai és esélyegyenlőségi képzések is. (A 2. helyre került „Intézményi nevelés – oktatás” kategória pozíciója kicsit csalóka. A kódrendszer ugyanis ebbe a csoportba sorolja az összes óvodai, nem szakrendszerű és szakrendszerű
tematikájú, tantárgyi képzést.)

9. A továbbképzések formai jellemzőinek változásai
A rendszer kialakulásának kezdetén az oktatási kormányzat külön közleményben81 szabályozta, hogy mire fordítható a 3,4 milliárdos költségvetési támogatás. Az ajánlott formák sorát
a felsőoktatás által szervezett képzések vezették. A források ilyen irányba terelését szolgálta
az a döntés is, hogy a minisztérium engedélyezte a már megkezdett, önköltségesként vállalt
81 A közlemény 1997. május 17-én jelent meg.

119

egyetemi, illetve főiskola képzések visszamenőleges támogatását, s hozzájárult ahhoz, hogy
a felsőoktatási intézmények pótfelvételi vizsgákat hirdessenek az adott évben.
A jogszabály a tanfolyami képzésekre vonatkozóan hosszú időre rögzítette, hogy az
akkreditált továbbképzések időtartamának minimálisan el kell érnie a 30 órát. Ez, valamint
az eljárási díj mértékének 30-60-90-120 órás programokhoz való igazítása azt eredményezte, hogy a képzések automatikusan ilyen időtartamok szerint alakultak. A tanfolyami típusú
továbbképzések döntő hányada azonban a rendszer megszületésétől napjainkig 30 órás
maradt. 2011 augusztusában ebbe a kategóriába tartozott az akkreditált programok 81 százaléka (1481 darab). Hozzávetőleg 9 százalékuk (160 darab) volt 60 órás, és csupán 10 százalékuk (190 darab) változó, de ennél hosszabb időtartamú.82
A rendszer jó ideig nem tudott támogatható formaként befogadni mást, mint a felsőoktatás oklevéllel záruló képzéseit, illetve az akkreditált tanfolyami programokat. Ezen a
téren az első változást a 2000-es évek közepén megszületett távoktatásos programok akkreditációjának eljárásrendje hozta. Sokan voltak, akik nagy reményeket fűztek ehhez, ám
a Továbbképzési jegyzékben még ma is csak 24 távoktatásos program szerepel, ami az
összes engedélyezett program 1,3 százaléka.
A továbbképzések formáit érintő igazi változások csupán 2009-ben jelentek meg a
rendszerben. A kormányrendelet módosításával83 ekkor jelentős mértékben kiszélesedett
azoknak a formáknak a köre, amelyek választásával teljesíthetővé vált a továbbképzési kötelezettség, illetve felhasználható lett az e célra rendelkezésre álló normatív támogatás. Ekkor
kerültek be új elemként a rendszerbe a követezők:
•

A felsőoktatásról szóló 2005. évi CXXXIX. törvényben meghatározott részismereti
képzések84.

•

Az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-programjainak továbbképzései során szerzett tapasztalatok átadása – azzal a feltétellel, hogy az eseményt a tudást
átadó és átvevő intézmény közösen szervezi meg, s azon az érintett nevelőtestület
legalább 70 százaléka részt vesz. Ez a forma ma már lehetővé teszi a horizontális
tanulási módok régóta hiányolt elismerését.

•

Az informatikai tudás bővítése ECDL vagy ECDL Select elvégzését igazoló okirat
megszerzésével.

•

Önképzésben, kutatásban, gyakornoki felkészítésben való részvétel, személyenként összesen 30 továbbképzési óra erejéig. Az önképzés nevesített formái a
rendeletben: mások tapasztalatainak megfigyelése (óralátogatás), munkaformák,
eljárások, technikák, módszerek saját gyakorlatban való kipróbálása, ugyanezek
másoknak való bemutatása (bemutatóóra tartása).

82 Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx.
83 93/2009. (IV. 24.) Kormányrendelet. Megjelent a Magyar Közlöny 2009/57. számában, és 2009. július 31-én lépett életbe.
84 V.ö. a tv. 44 §-a: Költségtérítéses képzési forma, már végzett szakemberek számára. Időtartama legfeljebb két félév.
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•

30 órásnál rövidebb, de legalább 5 órás, nem akkreditált képzésen való részvétel.
E változás révén elismerhetővé vált egyebek között a szakmai konferenciákon való
részvétel mint a tanulás szűkebb területre koncentráló, célzott módja.

•

Előadóként való részvétel az NFT és az ÚMFT azon pályázati képzésein, amelyek szorosan kapcsolódtak a közoktatás megújítására irányuló törekvésekhez.85
A rendelet ezt két évre visszamenő hatállyal tette lehetővé azok számára, akiknek
a továbbképzés szervezője igazolta a munkáját (1 óra előadás vagy konzultáció
tartása egy teljesített továbbképzési órának számított).

•

Az intézmény felkérésére szervezett szaktanácsadás keretében, a nevelőtestület,
illetve pedagógusközösség számára nyújtott szaktanácsadáson való részvétel –
abban az esetben, ha a pedagógusok aktív részeszei voltak a folyamatnak.

E változások eredményei várhatóan a következők lesznek:
•

Növekszik a rendszer rugalmassága, jobban tud illeszkedni az egyedi szükségletekhez és lehetőségekhez,
›› akik csak a normatív támogatással rendelkeznek, azok jogszerűen tudnak
majd olyan formákat választani, amelyek összhangban vannak a lehetőségeikkel,
›› a pályázatok átlag feletti forrásmennyiséggel rendelkező nyertesei, akik továbbképzési kötelezettségeiket már messze túlteljesítették, tudásközvetítő
szereplővé válhatnak.

•

Csökken a rendszerben korábban erősen meglévő külső, akkreditációs kontroll,
nőhet az intézmények és az egyének szakmaiságába, felelősségérzetébe vetett
bizalom.

10. A tanfolyami továbbképzési programok alapítói és indítói
Míg a felsőoktatás által szervezett, hosszabb időtartamú programok aránya előbb többszörösére emelkedett, majd hozzávetőleg a negyedére esett vissza a 2000-es évek első
évtizedében, addig az akkreditált tanfolyami képzések mennyisége a „programalapítási láz”
elcsitulásával 1800 és 2000 között állandósult a vizsgált időszakban.86 A programok tulajdonosainak összetétele azonban jelentősen megváltozott egyetlen évtized leforgása alatt.

85 A Nemzeti Fejlesztési Terv I. Humánerőforrás Fejlesztés Operatív Program (HEFOP) keretében:
a) HEFOP 3.1.1 a Pedagógusok és oktatási szakértők felkészítése a kompetencia alapú képzés és oktatás feladataira,
b) HEFOP 3.1.2 Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok megalapítása a kompetencia alapú tanítási tanulási programok elterjesztése
érdekében,
c) HEFOP 3.1.3 Felkészítés a kompetencia alapú oktatásra,
d) HEFOP 2.1 a Hátrányos helyzetű tanulók esélyegyenlőségének biztosítása az oktatási rendszerben felkészítés.
86 Igaz, hogy 2001-ben 2275 db alapítási engedéllyel rendelkező programot tartottak nyilván. Ezek közül azonban végül csak 1905-re
váltották ki tulajdonosaik az indítási engedélyt.
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Érdemes összevetni az első és a jelenlegi továbbképzési jegyzékben szereplő programok
indítóit (5. és 6. táblázat).
5. táblázat
Az első körben (1998/99) akkreditált 1800 továbbképzési program
képzőhelyek szerinti struktúrája

Intézmény-/szervezettípus

Program (db)

Százalék

Felsőoktatási intézmények

703

39,1

Pedagógiai szakmai szolgáltató intézmények

426

23,7

5

0,3

Oktatási-nevelési intézmények

112

6,2

Egyesületek, szakmai szervezetek

144

8,0

Alapítványok

74

4,1

Vállalkozások

262

14,6

Egyéb szervezetek

49

2,6

Magánszemélyek

25

1,4

1800

100,0

Pedagógiai szakszolgáltató intézmények

Összesen:

Forrás: Gönczöl 1999

Az adatokból jól látszik, hogy a tanfolyamok fő szervezői 1999-ben még a felsőoktatási és
a szakmai szolgáltató intézmények, más szóval a – megyei, illetve városi/kerületi, költségvetési forrásokból működő – pedagógiai intézetek voltak. Alárendelt szerepben azonban már
megjelentek a rendszerben a magánvállalkozások és a civilszervezetek is. A kérelmekből
azonban látható volt, hogy ezt a szférát abban az időben még szakemberek sora kapcsolta
össze a költségvetési intézmények világával.
A két táblázat összevetéséből kiolvasható, hogy miként alakult át a továbbképzési
piac az elmúlt 10-12 év alatt. Ha csak a programok számát nézzük, akkor is nyilvánvaló, hogy
a változások nagy vesztese a tanfolyamok piacán a felsőoktatás volt, egyértelmű nyertesei
pedig az oktatási magánvállalkozások. A valóságban azonban pillanatnyilag sokkal nagyobb
távolság választja el egymástól e két piaci szereplőt. Hiszen a Továbbképzési jegyzék alapján
nem lehet tudni, hogy melyik programot ki hányszor szervezte meg az elmúlt években.
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6. táblázat
Az indítási engedéllyel rendelkező továbbképzési programok megoszlása tartalmi területek

Egyéb
szervezetek

Közoktatási intézmények

Civilszervezetek

Felsőoktatási intézmények

Pedagógiai
intézetek

Programok – tartalmi területek szerint

Vállalkozások

és a szervezők jogi státusa szerint, 2011 augusztusában87

1. Közoktatás-irányítás (72)

40

18

8

5

1

–

2. Szervezet- és minőségfejlesztés (94)

42

45

1

–

3

3

3. Mérés-értékelés (98)

51

34

4

2

5

2

1

5

1

1

–

–

22

5

4

20

11

1

6. Tanítás – tanulás (547)

289

166

24

34

22

12

7. Tehetséggondozás (38)

18

14

2

1

3

–

8. Esélyegyenlőség (152)

86

30

2

6

27

1

9. Intézményi nevelés – oktatás (430)

203

86

45

56

17

23

10. Számítástechnika, informatika (234)

132

45

11

28

15

3

15

11

1

2

1

4

4

0

0

2

0

0

22

14

8

6

1

4

925

473

111

163

106

53

50,52

25,83

6,06

8,90

5,79

2,89

4. Nemzeti és etnikai kisebbségi (8)
5. Gyógypedagógia, fejlesztőped. (63)

11. Szakképzés (34)
12. Közoktatás-fejlesztési támogatás (6)
13. Egyéb (55)
ÖSSZESEN: (programszám = 1831)
ÖSSZESEN: (100,0 százalék)

Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx

Az is látható az adatokból, hogy a közoktatási intézmények és a civilszervezetek aránya nagyjából változatlan maradt a kezdetektől napjainkig. Első pillantásra úgy tűnhet, hogy ugyanez mondható el a pedagógiai szolgáltató intézetekről is. A konkrét intézményeket vizsgálva
azonban kiderül, hogy tíz év alatt a piacnak ez a szelete szinte teljesen kicserélődött. Az
országot 2000-ben még egyenletesen behálózó megyei intézetek nagyobb része mára csendesen eltűnt.88 Helyüket a pedagógiai szakmai szolgáltatókkal szembeni jogi elvárásoknak
megfelelő magánvállalkozások vették át.
87 A táblázat a Továbbképzési jegyzék tematikus bontásában tartalmazza a programokat. A tartalmi megnevezés mögött zárójelben
szereplő szám a 2011 augusztusában az adott kategóriába sorolt programok számát jelöli.
88 A folyamat politikai szempontból arra a 2002-2010 közötti időszakra esik, amikor az ország élén szociálliberális kormányzat állt, a
pedagógiai intézeteket fenntartó megyei önkormányzatok viszont egyetlen kivételtől eltekintve, konzervatív irányítás alá kerültek az
önkormányzati választások eredményeként. A megyei közgyűlések ebben az időben egymást követően jutottak arra a felismerésre, hogy
nem tudják finanszírozni a nagy múltú intézetek működését.
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A vállalkozások szerepvállalása azonban nem egyenletes a rendszeren belül. Többségben vannak közöttük az egy-két vagy legfeljebb néhány azonos típusú programot működtető „specialisták”. Vannak olyan cégek, amelyek több meghatározott profilhoz kínálnak
különböző képzéseket, többnyire az aktuális pályázatok terhére megvásárolható tartalommal. S végül van néhány „továbbképzési nagyüzem”, amelyik mindent kínál, amire a pályázatok révén fizetőképes kereslet van a jelenlegi piacon (7. táblázat).
7. táblázat
Az egyes cégek által birtokolt programok mennyisége 2011-ben, az egyéni vállalkozók
(33 személy/44 program) programjainak levonása után
Db (N=881)

81

48-46

41-34

27-22

16-13

10-6

5-4

3

2

1

Cég (N=181)

1

3

4

4

6

9

10

16

30

98

Típusok

„nagyüzemek”

„középvállalatok”

„specialisták”

Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx

Másként fogalmazva meg ugyanezt az összefüggést, azt látjuk, hogy az indítási engedélyek
csaknem kétharmada jelenleg a jegyzékben szereplő magánérdekeltségek 10 százalékának
a kezében van (8. táblázat).
8. táblázat
A programok megoszlása a magánérdekeltségek között 2011-ben

Magánérdekeltségű szereplők

Indítható továbbképzési programok
%

db

21 cég*

9,91

591

63,89

160 cég

75,47

290

31,35

31 személy

14,62

44

4,76

100,00

925

100,00

Összesen: 212 vállalkozás

%

Forrás: PedAkkred http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx

* Az a 21 cég, amelyik 2011 augusztusában legalább 10 indítható programmal rendelkezett: Euron Kft. (84), Suliszervíz
Kft. (48), Apáczai Kiadó és Könyvterjesztő Kft. (47), Eötvös Pedagógiai Szolgáltató (46), Önkonet Kft. (41), Didaktikai
Műhely – Lárix Súdió Bt. (39), Okker Zrt. (37), Consilium-Tender Kft. (35), Qualitas T&G Kft. (27), Tinta Tanácsadó Kft.
(26), Qualiy-Co Kft. (25), Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt. (22), Prekog Alfa Kft. (16), Novoszolg Kft. (15), Horváth és Dubecz
Kft. (14), Oktker-Nodus Kiadó Kft. (13), TanAddin Kft. (13), Okt-Operisz Kft. (13), Albacom IT Informatikai Zrt. (10), Műszaki
Könyvkiadó Kft. (10), Serenidad Kft. (10).
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Valószínűleg sokat elárulna a továbbképzési rendszer működésének mélyebb rétegeiről, ha – csupán a nyilvánosan elérhető adatokra támaszkodva – valaki részleteiben is feltárná
az oktatási piacon az elmúlt 15 évben megjelenő, és ma piacvezetőnek tekinthető cégek
fejlődéstörténetét, kapcsolatrendszerének alakulását és központi, valamint EU-forrásokból
származó bevételük nagyságrendjét.

11. A továbbképzések résztvevői
A jogalkotók elképzelése szerint 1997-ben a szakvizsga volt a rendszer minden pedagógus
számára kötelező eleme, a hétévenként 120 órányi továbbképzés pedig mint központi forrásból támogatható lehetőség szerepelt benne. 1999-ben megfordult a helyzet: alkalmazási
feltételként vált kötelezővé minden pedagógus számára, hogy hétévenként 120 órányi továbbképzésen vegyen részt. A szakvizsga megszerzése pedig személyes anyagi előnyökkel
is járó, központi forrásból támogatható lehetőséggé vált.
A pedagógus-továbbképzést szabályozó kormányrendelet ugyanakkor minden módosításában megőrizte azt a szándékot, hogy támogassa az intézményi és a személyes érdekek összehangolását a továbbképzésekben. Az előbbit képviseli a rendszerben az ötéves
továbbképzési terv, ezt az intézményvezetés a többi dokumentum figyelembe vételével, illetve a nevelőtestülettel és a fenntartóval egyeztetve állítja össze. Az utóbbit pedig az évenkénti
beiskolázási terv, ezt saját érdeklődésük alapján, önkéntes jelentkezéssel a pedagógusok
készítik. Minden jel arra mutat azonban, hogy ez az érdekharmonizálás nem működött hatékonyan a vizsgált időszakban. Ennek alapvető okai a következők lehettek:
•

Azt követően, hogy a szakvizsgás képzés az egyéni mobilitás központilag támogatott formája lett, a személyes érdekek mind a vezetők, mind a pedagógusok
képzésválasztásában dominánssá váltak.89

•

Miután a finanszírozásban uralkodó lett a pályázati források felhasználása, alapvetően a fenntartók kezébe kerültek a képzésekkel kapcsolatos döntések, hiszen az
esetek többségében ők voltak a pályázók, és nem az egyes intézmények.90

•

Mivel a pályázati források felhasználása időben és tartalmilag is kötött volt, a továbbképzések intézményi szinten való tervezéséről sem az ötéves programmal,
sem a beiskolázási tervvel összefüggésben nem lehet beszélni.

•

Azon intézmények számára pedig, amelyek csak a folyamatosan csökkenő normatívából gazdálkodhattak ebben az időben, az anyagi szűkösség tette lehetetlenné a tervezést. Az érdekek itt reálisan meg sem fogalmazódhattak.

89 Vö. Liskó Ilona kutatásának korábban idézett adatai.
90 Jó esetben a fenntartók természetesen együttműködtek az intézményvezetőkkel a pályázatok előkészítése során. Az azonban már
teljesen általános jelensége volt ennek az időszaknak, hogy a továbbképzésekben érintett pedagógusok csak utólag – nem ritkán
néhány nappal a program előtt – szereztek tudomást arról, hogy milyen képzésre kell menniük.
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Mindennek ellenére – országos átlagban legalább is – úgy tűnik, hogy a vizsgált időszak
minden tanévében a nevelőtestületek tagjainak 25-30 százaléka vett részt valamilyen továbbképzésen.91 Sőt, a döntően pályázati finanszírozású utolsó években ez az arány átlagosan
30-40 százalék között volt (9. táblázat).
9. táblázat Az alkalmazásban álló és a továbbképzésben részt vevő
pedagógusok számának egymáshoz viszonyított arányai 2006 és 2010 között
Alkalmazásban álló pedagógusok száma (fő)

Továbbképzésben részt vevő
pedagógusok száma (fő)

A részvételi arány testületenkénti átlaga* (%)

2006/2007

165 020

52 842

32,02

2007/2008

157 183

61 351

39,03

2008/2009

153 474

53 858

35,09

2009/2010

152 706

52 463

34,36

Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
* Megjegyzés: A számított átlag persze elfedi a részleteket. A valóságban gyakran előfordult, hogy a pályázatokon nyertes testületek néhány
tagja 4-5 képzésen is részt vett egy tanévben. Más intézményekben pedig a részvételi arány messze az átlag alatt maradt.

10. táblázat A résztvevők képzési típusonkénti megoszlása a 2006 és 2010 közötti időszakban
Tanév

2006/07

2007/08

2008/09

2009/10

17 795

15 568

12 160

11 413

Végzettségi szintet emelő képzésben tanult

3 251

2 719

2 50

1 637

Azonos szintű további képesítésért tanult

5 444

4 392

3 421

2 506

Szakirányú továbbképzésben vett részt

2 598

2 228

1 824

1 587

804

745

606

567

3 777

3 144

2 536

2 270

Tanfolyami képzésben vett részt*

35 047

45 783

41 698

41 050

Összesen

52 842

61 351

53 858

52 463

További képesítés megszerzéséért tanult

OKJ-s képzésben vett részt
Szakvizsgára felkészítő képzésben vett részt

Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.
* Az e soron szereplő adatok magukban foglalják azoknak a pedagógusoknak a számát is, akik nemzetközi egyezmény keretében szervezett
képzésen vettek részt. Az ő számuk a táblázatban szereplő évek során a következőképpen alakult: 2006/2007 – 1205 fő, 2007/2008 –
1372 fő, 2008/2009 – 806 fő, 2009/2010 – 655 fő.

91 Bár az adatszolgáltatás nem folyamatos, ezt támasztják alá az első átmeneti időszak minisztériumi statisztikái, Liskó Ilona idézett
kutatásának 2002-2003-ra vonatkozó adatai, valamint az általános közoktatási adatgyűjtés körébe 2006-tól beemelt továbbképzési
adatok.
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Ha a fenti adatokból levonjuk az OKJ-s, illetve a nemzetközi egyezmény keretében
szervezett tanfolyami képzéseken tanulók számát, akkor világos képet kapunk arról, hogy
az elmúlt időszakban miként alakult a felsőoktatásban, illetve a nagyobb részben magánérdekeltségű szolgáltatók tanfolyamain tanulók egymáshoz viszonyított aránya (11. táblázat).
11. táblázat
A felsőoktatási intézmények és a magánszolgáltatók tanfolyamain tanulók
egymáshoz viszonyított arányának változásai 2006 és 2010 között

Tanévek

A kétféle képzés
résztvevői együtt (fő)

A két képzéséi típus résztvevőinek aránya
Felsőoktatás (%)

Szolgáltatók (%)

2006/2007

39 330

43,52

56,48

2007/2008

44 720

31,84

68,16

2008/2009

38 958

29,50

70,50

2009/2010

36 884

25,76

74,26

Forrás: Közoktatás-statisztikai adatgyűjtés 2006/2007, 2007/2008, 2008/2009, 2009/2010.

Az adatsorok megerősítik azt a programok elemzésekor már feltárult tényt, hogy az elmúlt
években a felsőoktatás továbbképzési forrásokból való részesedése folyamatosan csökkent.
Az is látható, hogy a rendelkezésre álló keret nagy valószínűséggel a magánvállalkozások
szférájába áramlott át. Ezek az adatok rávilágítanak arra, hogy a rendszeren belüli legnagyobb érdekellentét ma a felsőoktatási intézmények és az oktatási szolgáltatást nyújtó cégek között feszül. Egyúttal fontos szempontot kínálnak a magyar közoktatás megújításáról
gondolkodó, 2008-as Zöld könyvben szereplő, alábbi szakértői vélemény mérlegeléséhez:

„ (…) a felsőoktatási intézmények személyi hátterét és infrastruktúráját a rendszeres akkreditációk legalábbis valamilyen szinten garantálják, a továbbképzési
piacon jól érvényesülő kisvállalkozások esetében ilyen szűrő nem működik. (…)
Az egyik legnagyobb probléma szervezeti jellegű: a továbbképzés elszakadt a
képzés helyétől. (…) A tanfolyami akkreditáció csak a tervezés szintjén jelent
minőségbiztosítást – hogy mi valósul meg a beadott programból, arról nem
nyerhetünk innen adatokat. Bizonyos, hogy az igényes továbbképzők megszívlelik a résztvevők kritikáját, s bár erre semmiféle külső kényszer nem ösztönzi
őket, eredményesen tanítanak is – ám a sokmilliárdos piac mégis erősebb és
átláthatóbb központi kontrollt igényelne.” (Kárpáti 2008, 208)
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Összefoglalás
Áttekintve a pedagógus-továbbképzés elmúlt 15 évének legfontosabb folyamatait, nagy biztonsággal állíthatjuk, hogy a rendszer mai állapota jelentős mértékben különbözik attól, amilyennek létrehozói tervezték.
•

Fejlődése legfeljebb az adminisztráció területén tekinthető organikusnak és kumulatívnak. Formálódását minden más szempontból aktuálpolitikai döntések és
egyedi személyes érdekek alakították, többnyire letérítve a rendszert arról az útról,
amelyen korábban haladt.

•

Tartalmi és formai kínálatának alakulását leginkább a kormányzati ciklusonként
változó oktatáspolitikai akarat határozta meg. Nem jött létre valódi képzési piac,
amelyen a – különböző szinteken megfogalmazódó – kereslet is képes befolyásolni a kínálat alakulását.

•

A forrásokhoz való hozzájutás – az eredeti szándéktól eltérően – országos szinten
egyenetlenné, a felhasználók nézőpontjából pedig kiszámíthatatlanná vált, s egyszerre van benne jelen a hiány és pazarlásra ösztönző bőség.

•

Általánosságban elmondható, hogy a továbbképzés mai rendszere sok szempontból diszfunkcionálisan működik, de fenntartásához számos érdek fűződik. S e
tekintetben a törésvonal – bár olykor értékek mentén fogalmazódik meg – alapvetően az ugyanazon forrásokért sikeresen és sikertelenül versengő szereplők
között húzódik.

Nemsokára elfogynak a néhány évre bőséget teremtő uniós források. A várhatóan kialakuló
hiány azonban lehetőség is egyben. Módot kínál a számvetésre, és a feladatok újragondolására. Bizonyára sok jó dolog is történt az elmúlt 15 évben, lehetetlen, hogy ne változott volna például jelentősen a pedagógusok informatikai és módszertani felkészültsége. Jó lenne
azonban pontosan tudni – akár a ráfordítások és az eredmények, tényeken alapuló egybevetésével –, hogy mennyi pénz felhasználása után, mi jellemzi a közoktatás intézményeit napjainkban, az elmúlt 15 év néhány kiemelt fontosságú területén. Feltétlenül ilyenek lehetnének
például a következők:
•

az intézményi minőségbiztosítási rendszerek működése,

•

a pedagógusok informatikai kompetenciája és az IKT-eszközök felhasználása a
tanulási-tanítási folyamatban,

•

a kompetencia alapú oktatás helyzete,

•

az SNI- és hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése,

•

a korszerű pedagógiai módszerek alkalmazása,

•

a differenciáló, személyre szabott nevelési-oktatási formák terjedése.
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Az elemzések alapján kirajzolódó kép fontos kiindulási pontja lehetne a rendszer működtetésével kapcsolatos alapelvek újragondolásának.
A múltbeli elképzelések értékeire, és az elmúlt 15 év tapasztalatainak tisztességes
feldolgozására építve, érdemes lenne átgondolni, hogy mi az, ami valóban az ország, a pedagógustársadalom és a felnövekvő generációk hosszú távú érdekeit szolgálja, és szakmai
válaszokat keresni az alábbi kérdésekre:
•

Mit tekinthetünk ma Magyarországon sikernek a nevelés és az oktatás terén?

•

Mit kell tudnia egy mai magyar pedagógusnak ahhoz, hogy sikeresen végezze a

•

Hogyan tudja előkészíteni ezt a sikerességet az alapképzés a felsőoktatásban?

•

Milyen pontokon tud hozzájárulni a gyakorlati sikerességhez a továbbképzés?

•

Milyen elemekből kell felépülnie, és milyen belső kapcsolatrendszerrel kell rendel-

munkáját?

keznie annak a továbbképzési rendszernek, amely a leghatékonyabb támogatást
tudja adni mindehhez?
•

Mi az, amit a jó minőség elérése érdekében a rendszer szereplőire kell bízni, és mi
az, amit külső kontroll alá kell vonni?

Jó lenne, ha a fenti alapkérdésekben sikerülne kialakítani valamiféle nemzeti konszenzust.
A pedagógus sikeres munkájához szükséges korszerű tudás leírása olyan etalon lehetne,
amely tartalmi stabilitást adhatna a rendszernek. Egyúttal lehetővé tenné a minőségbiztosítás szempontjainak újragondolását. Támpontot kínálna ahhoz, hogy az akkreditációs eljárás
túllépjen a programok belső koherenciájának vizsgálatán, s végre elősegíthetné a rendszer
kumulatív jellegű fejlődésének megindulását.
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Ceglédi Tímea

„Itt senki nem kíváncsi rá,
hogy mi történik”
Pedagógus-továbbképzések a képzők szemszögéből
(Esettanulmány)

Bevezetés
A lisszaboni folyamatként elhíresült európai stratégia egységes alapelveket munkált ki, melyek célja az volt, hogy 2010-re Európa oktatási rendszerei a legdinamikusabban fejlődjenek.
Ennek érdekében az utóbbi tíz évben egyre egységesebb és egyre határozottabb európai
alapelvek domináltak az iskolák életére ható oktatáspolitikában. Az uniformizálás hatásai
annak ellenére is érezhetőek, hogy a tervezési folyamat mára már látványosan megszakadt,
és az egyes nemzetek különböző módon, nemzeti sajátosságaikhoz igazítva adaptálták az
európai irányvonalakat (Nagy 2009). Az oktatás tartalma, szerkezete és módszertana, a pedagógusok által betöltött feladatkörök egyaránt nagy változásokon mentek keresztül (Liskó
2004; Mihály 2005; Nagy 2004; Pedagógus 2010).
Noha az oktatáspolitikai változások a társadalmi kihívásokra kívánnak választ adni,
és elősegíteni a minél magasabb minőségű szakmai munkát, az igen különböző tanulói bázissal, igen különböző feltételek mellett dolgozó pedagógusok munkájuk során mégis kettős
nyomásként érzékelhetik a „felülről érkező” elvárások és az iskolai gyakorlatban megoldandó,
egyre nehezebbnek tűnő kihívások diszkrepanciáját. A Pedagógus 2010 vizsgálat azt mutatta ki, hogy a folyton változó oktatáspolitikai környezet negatív hatással van a pedagógusok
komfortérzetére (Pedagógus 2010). A pedagógus-továbbképzéseknek igen fontos – ha nem
is direkt – szerepük van abban, hogy az oktatáspolitikai törekvéseket a tanárok megfelelő
módon ültessék át a pedagógiai gyakorlatba. A pedagógusok számára ezek a képzések
jelenthetik a szakmai fogódzót, a megerősítést. Ezeken a képzéseken tanulhatják meg szakmai munkájuk javára fordítani a makroszintű törekvések által kínált szemléleteket, vagy – sok
esetben – egyáltalán megérteni azokat. A képzések akkor látják el tehát megfelelően a mediátori szerepet e két szint (oktatáspolitikai és gyakorlati) között, ha hiteles szakmai válaszokat
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kínálnak a megváltozott elvárások és kihívások közepette. A pedagógus-továbbképzéseknek
ugyanakkor egyre inkább az aktuális problémákra kell fókuszálniuk (Mihály 2005). Ezekre
a problémákra – szemben az intézményi sajátosságok miatt lassabban reagáló és változó
alapképzéssel – a továbbképzések jelentik a leggyorsabban bevethető, legrugalmasabb és
leginkább naprakész megoldást (Nagy 2004).
Az, hogy egy-egy térség pedagógus-továbbképzésben illetékes szereplői milyen
szakmai együttműködés keretében milyen kínálatot nyújtanak, nagy hatással van az iskolák
életére. Ha ez a kínálat igazodik az iskolák fent említett problémáihoz, és azok céljai eljutnak
a pedagógusokhoz, akkor proaktív módon éleszthet a pedagógusokban igényt saját önfejlesztésükre.
A képzések hasznosulása jelentősen függ attól, hogy a pedagógusok milyen előzetes elvárásokkal vannak iránta, vagy, hogy általában milyen szerepet tulajdonítanak a továbbképzéseknek szakmai fejlődésükben (Nagy 2004). A pedagógusok hozzáállása pedig
a képzőkön is múlik: azon, hogy hogyan kapcsolják össze képzéseiket a pedagógusokat
érintő mindennapi problémákkal, milyen színvonalú képzéseket tartanak, valamint, hogy a
képzés utáni hasznosulást mennyire követik nyomon (Bordás 2011; Liskó 2008; Cseh 2007;
Little 1992). Olyan szempontok befolyásolják a részvételi gyakoriságot, mint az iskola földrajzi
elhelyezkedése, a környék továbbképzési kínálata vagy a fenntartó elvárásai (Liskó 2004).
Kétféle nézőpont lehetséges a pedagógusok szakmai fejlődésének megközelítésére. Az egyik a pedagógus karrierje, egyéni életútja, szakmai fejlődési szakaszai, a másik
pedig a pedagógus-továbbképzések szervezeti keretei. A második szempontnál az iskola
mint szervezet és az oktatási rendszer egésze által kínált lehetőségek oldaláról közelítünk a
pedagógusok szakmai fejlődéséhez (Little 1992). Az általunk megkérdezett képzők inkább ez
utóbbi nézőpontból világították meg a kérdést, tehát inkább az oktatási rendszer egészéről
beszéltek, továbbá az iskola mint szervezet is hangsúlyt kapott. A pedagógusok személyes életpályájának követése azonban szinte lehetetlen számukra, hiszen a továbbképzések
– amelyek tapasztalatairól az általunk megkérdezett vezetők egyébként legtöbbször nem is
személyesen, hanem trénereiken keresztül értesülnek – csak egy-egy epizódot jelentenek a
pedagógusok életében, és gyakran nem is ugyanaz a képző szervezet ad otthon a különböző egyéni továbbképzési állomásoknak.
A pedagógusok képzése nem ér véget a diploma megszerzésével. A folyton változó
makro- és mikroszintű kihívásokban való helytállást, a minőségi oktatást, a folyamatos szakmai fejlődés biztosíthatja. Ezért az EU stratégiájában is nagy hangsúlyt kap nemcsak a gyakorlatorientált pedagógusképzés, hanem az iskolán belüli, logikusan felépített szakmai fejlődés, valamint az iskolán kívüli továbbképzések is (TALIS 2010; Nagy 2004). Jelen tanulmány
azokkal a továbbképzőkkel foglalkozik, akik külső szakértőként, többnyire továbbképzések
formájában kínálnak szakmai fejlődési lehetőséget a pedagógusoknak, tantestületeknek. További kutatás tárgyát képezhetné, hogy ezeket az iskolán kívüli képzéseket összehasonlítsuk
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az iskolán belüli, a szervezeti kultúrába beépülő szakmai fejlődési módokkal (vö. Pedagógus
2010; Bordás 2011; TALIS 2010).

1. Módszerek
A pedagógusok továbbképzését ma többféle szereplő végzi. A pedagógus-továbbképzések
többnyire az ezzel (is) foglalkozó intézmények szervezésében valósulnak meg, és ritkább az
az eset, hogy egy önálló tréner alapít és/vagy működtet továbbképzéseket. Interjúalanyaink
is főleg valamilyen intézmény képviseletében, legtöbbször vezetői pozíciót betöltő szereplőként szólaltak meg. Így elemzésünkben a képző intézmények (továbbiakban képzők) szemszögéből mutatjuk be a pedagógus-továbbképzések aktuális kérdéseit.
17 képző intézményben összesen 21 vezető vagy adminisztrátor beosztású személ�lyel készítettünk félig strukturált interjúkat. A megkeresett intézmények között szerepelt 5 állami (3 megyei, 1 városi és 1 egyetemi) finanszírozású fenntartóval rendelkező hagyományos
pedagógiai intézet, 1 felsőoktatási intézmény 2 különböző szervezeti egysége, 1 tankönyvkiadó, 1 komplex nevelési (közoktatási) intézmény, 3 civilszervezet (2 alapítvány, 1 egyesület),
valamint 6 gazdasági társaság (3 kft., 1 bt., 1 zrt., 1 ismeretlen). Továbbá egy nem intézményi
képviseletben megszólított trénerrel is beszélgettünk. Az interjúk 2010 májusában és júniusában készültek Magyarország több megyéjében: Pest, Vas, Tolna, Baranya és Hajdú-Bihar.
Interjúalanyainkat az elemzésben beazonosítatlanul jelöltük.
A kutatás feltáró jellegű volt. A pedagógus-továbbképzésekben érintett szereplőket
kívántuk megszólítani, bemutatni helyzetüket, felhívni a figyelmet legsürgetőbb problémáikra,
tolmácsolni javaslataikat a többi szereplőnek. Azt kívántuk kideríteni, hogy kik ők, milyen
szerepet töltenek be a társadalmi változások által életre hívott pedagógus-továbbképzések
mára kialakult intézményrendszerében és az abban kialakult erőviszonyokban, mi jellemzi a
kurrens képzéseket tartalmi és formai szempontból, hogyan ítélik meg a képzők a képzéseiken elsajátított ismeretek gyakorlatba történő átültetését stb.
A félig strukturált interjúk során az általunk meghatározott főbb témaköröket érintve ismerhettük meg a szervezeteket (a sorrendet a beszélgetés dinamikája alakította). Ilyen
témakör volt a társadalmi kontextus, valamint ebben elhelyezve az intézmény bemutatása:
kapcsolatrendszerük, beágyazódásuk a helyi intézményrendszerbe, a szervezet céljai stb.
Az igények témakörén belül a képzők megosztották velünk tapasztalataikat arról, hogy milyen igények hívják leginkább életre célcsoportjuk körében a pedagógus-továbbképzéseket.
A képzési kínálat, valamint az azt alakító tényezők is külön szerepet kaptak a beszélgetésben.
Súlyponti kérdés volt továbbá a képzések finanszírozása és az egyes képzőknél kialakított
képzési stratégia a folyton változó igények kielégítésére. Betekintést nyerhettünk abba is,
hogy a képzők milyen információval rendelkeznek a képzéseken elsajátított ismeretek gya-
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korlatban történő alkalmazásáról. Végül pedig az oktatásirányítás számára megfogalmazott
javaslataikat vettük számba.
Ezeket az információkat összegyűjtve és rendszerezve mutatjuk be, hogy a képzők
miként látják – miként láttatják –, s miként alakítják a pedagógus-továbbképzés mai rendszerét. Elemzésünkben a hermeneutika megfontolásait követve azt tekintettük valóságnak,
amit interjúalanyaink elénk tártak. Az interjúk során keletkezett szövegeket pedig az e valóság letapogatását segítő közvetítőként értelmeztük. Az interjúk szövegei jelentették tehát a
kapcsolatot az interjúalanyok által feltárt „valóság” és jelen elemzés készítője között (Bordás
2010; Kovács–Vajda 2002, Conelly–Clandinin 2006).

2. A képző szervezetek
A hazai pedagógus-továbbképzési rendszerben kétféle szervezési modell él párhuzamosan.
Egyrészt az állami iskolarendszerekkel együtt kialakult és továbbélő állami szervezési modell,
amelyben hagyományosan központi, felülről irányított szervezésben zajlanak a továbbképzések, másrészt pedig egy decentralizáltabb szervezési modell, amelyben a központi állami
szervezés mellett/helyett a piaci szereplők (is) nagy szerepet kapnak. Ez a kettősség ös�szefügg azzal, hogy többféle szereplő, többféle intézménytípus van jelen a továbbképzések
szolgáltatói oldalán. Noha a kínált szolgáltatás ugyanaz, vagyis a továbbképzés funkciója
nem változott: szakmai támogatást nyújtani az iskoláknak, a két modell nyomán szerveződő
különböző továbbképző intézmények között nemcsak formai, hanem tartalmi különbségek
is kialakultak. Az interjúk tapasztalatai alapján négy fő típusba sorolva jellemeztük a pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó szervezeteket: hagyományos pedagógiai intézetek, gazdasági társaságok, felsőoktatási intézmények és civil szereplők.

2.1. A képző szervezetek típusai
Az interjúk tapasztalatai alapján megállapítható, hogy minden típusnak más-más helye van
a pedagógus-továbbképzések rendszerében, más a specialitása, más az erőssége, más a
gyengesége, így többé-kevésbé jól megférnek egymás mellett. Természetesen vannak olyan
területek a képzések között, amelyeken többen osztoznak, és vannak olyanok, amelyek jellemzően egy-egy bizonyos szolgáltatóhoz köthetők. Szinte mindenkiről hangzott el kritika
– más szereplő részéről –, de az erőviszonyok latolgatásakor a „többiek” erősségei is szóba
kerültek. A „piac” jelenlegi „felosztása” az interjúkban elhangzottak alapján a következőképpen foglalható össze:
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A hagyományos pedagógiai intézetek igyekeznek az olcsóbb, gyorsabban indítható,
alacsonyabb (10-15) óraszámú képzéseket kínálni az iskoláknak – beleértve a nem pályázó
iskolákat is. Mivel folyamatos kapcsolatban vannak az iskolákkal, a napi igényekre reagálva azonnali praktikus tanácsokkal, módszerekkel látják el a pedagógusokat. Emellett az is
gyakori, hogy ők maguk is „kiszolgálói” a pályázatok által támogatott képzéseknek, amely
képzéseket a csökkenő finanszírozás miatt ugyanolyan áron kénytelenek adni, mint profitorientált társaik. Ezeket a 30-60-120 órás képzéseket a legkülönfélébb témákban kínálják: közoktatás-irányítás, IKT, integrált nevelés, együttnevelés, mérés-értékelés, kompetencia alapú
oktatás, szervezet- és minőségfejlesztés, gyógypedagógia és fejlesztő pedagógia, tanítástanulás, tehetséggondozás, nem szakrendszerű oktatás stb. A hagyományos pedagógiai
intézetek előnye a többi szereplővel szemben, hogy kiterjedt kapcsolatrendszerrel bírnak,
jól ismerik az adott kerületbe, városba vagy megyébe tartozó iskolákat. Emellett sok helyen
még mindig ők szervezik a nagy hagyománnyal bíró rendezvényeket: pedagógiai napok, tanévnyitó értekezlet stb. Az öt megkérdezett pedagógiai intézeti szereplő úgy véli, hogy mindez
a pedagógusoknak és az igazgatóknak a folytonosságot, a biztonságot jelenti, legalábbis ott,
ahol a hagyományos pedagógiai intézetek még tudják mindezt nyújtani.
A gazdasági társaságok fő profilját főleg a 30-60-120 órás, témájában és finanszírozásában pályázatfüggő képzések határozzák meg, szinte mindenre kiterjedő kínálattal. Rendkívül rugalmasak a helyszínekben és az időpontokban. Interjúalanyaink őket jellemezték a
leginkább úgy, hogy a „pályázatok kiszolgálói”. Legtöbbjüknek gyenge kapcsolata van a kevésbé pályázó iskolákkal. Néhányan törekednek a szorosabb kapcsolatok kialakítására, leginkább azok, akik régebben vannak jelen, így mélyebb helyi beágyazottsággal rendelkeznek.
A kapcsolatokat olyan ingyenes, de számukra sem nagy befektetést igénylő szolgáltatások
felkínálásával erősítik, amelyek a régi pedagógiai intézetek hagyományos repertoárjában is
szerepeltek: például rajzpályázatot hirdetnek, konferenciákat, szakmai napokat szerveznek.
Találkoztunk olyan nagy múlttal rendelkező piacorientált szolgáltatóval, aki ugyanolyan biztos
pontnak számít a megyében, mint a régi pedagógiai intézet, és szolgáltatásaiban is ugyanazt
nyújtja, de többnyire anyagi ellenszolgáltatás fejében. Az igazsághoz hozzátartozik, hogy sok
helyen a hagyományos pedagógiai intézetek sem tudnak már annyi szolgáltatást ingyenesen
elérhetővé tenni. Ebből a szempontból alig van különbség a piaci szolgáltatók és a félpiaci
pedagógiai intézetek között. Ez nemcsak a működésre, hanem a személyi állományra is vonatkozik, a többször át- és kiszervezett hagyományos pedagógiai intézetek elbocsátott vagy
kilépett szakembereinek egy része ugyanis ma a gazdasági társaságok foglalkoztatottjaként
kamatoztatja szakértelmét. A pedagógusok egy része rendre össze is keveri a hagyományos
és a piacorientált pedagógiai intézet vagy pedagógiai szolgáltató elnevezésű szervezeteket.92

92 A 2001-ben Az intézményi változások című kutatásban megkérdezett igazgatók és pedagógusok 12%-a nem tudta besorolni a képző
szervezetet (Nagy 2004).
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A felsőoktatás kizárólagos jogosítvánnyal rendelkezik bizonyos oklevelek kiállítására,
képzések tartására.93 Néhány piacorientált szereplő úgy véli, hogy ez sérti az érdekeit, de a
többség elfogadja, tiszteletben tartja ezt. Az egyetemek-főiskolák főleg a mélyebb elméleti
tartalommal bíró, kevésbé a „módszerek körül balettozó”, több félévig tartó (szakvizsgás és
szakirányú) továbbképzéseknek az egyeduralkodói. Ezek szellemisége és tartalma lassabban változik, mint más képzők képzéseinél. A képzések tartalmát az egyetemeken-főiskolákon felhalmozódott tudás határozza meg, így a képzések az egyes diszciplínák tanár szakján elsajátított neveléselméleti és szakmódszertani tudás frissítését, kiegészítését, valamint
az adott tudományterületen újonnan megszületett tudományos eredmények megismerését
szolgálják. A képzések tematikájában mindamellett szerepelnek tanügy-igazgatási, közoktatás-irányítási ismeretek, illetve választható a tehetséggondozás, a mérés-értékelés, a mentálhigiénia vagy az informatika is. Emellett néhány 30-60 órás akkreditált képzést is kínálnak
az egyetemek-főiskolák, de jellemzően nem ez határozza meg a felsőoktatás továbbképzési
profilját. A TALIS eredményeivel és Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható elemzésének
megállapításaival összhangban az általunk megkérdezettek is arról számoltak be, hogy
csökkent a szaktárgyi és szakirányú képzések népszerűsége, így a felsőoktatási intézmények veszítettek továbbképzési volumenükből (TALIS 2009).94
Civil szereplők. Az általunk megkérdezett három civil képző közül kettő alulról jövő
szakmai kezdeményezésből nőtte ki magát képző intézménnyé: egy-egy apróbb speciális területet jól ismerő, főleg pedagógusokból álló szakembergárda próbálta/próbálja tudását továbbképzések formájában továbbadni. Hosszabb-rövidebb, jellemzően ciklikusan felépített,
gyakorlatközeli képzések jellemzik őket, amelyekből évente csupán néhányat tartanak. Úgy
tűnik, ez a szilárd szakmai alapokon nyugvó tevékenység a pályázatfüggő képzésdömping
hatására hol háttérbe szorul, hol pedig – kis jogi ügyeskedések árán – integrálódni tud a fő
csapásirányba. (Ez utóbbi szerencsés helyzethez azonban egy piacorientált „gazdaszervezet” volt szükséges, aki a saját TÁMOP-os képzései mellett életben tudta tartani a szakmai
elismerés alapján felkarolt civilszervezet képzését is „TÁMOP-kompatibilis” képzések formájában.) A három civil között volt egy olyan szervezet is, amelyet egy nagyobb cégcsoportból
kivált szakmai kör hozott létre, akik egy pályázat miatt választották az egyesületi formát.
E négy nagyobb szereplő mellett jelen vannak még a pedagógus-továbbképző szervezetek között a közoktatási intézmények is, főleg olyanok, amelyek komplex intézményként,
a település vagy a térség valamilyen más szolgáltatásával integrálódva működnek. Az általunk megkeresett közoktatási intézmény szolgáltatásaiban leginkább a civilekhez hasonlít,

93 Elsősorban a szakvizsgás képzések ilyenek, illetve a 2009-ben meghirdetett TÁMOP 3.1.5 Pedagógusképzések (a pedagógiai kultúra
korszerűsítésére, pedagógusok új szerepben) pályázati összegei kizárólag a felsőoktatás képzéseire fordíthatók: mesterképzésben,
szakirányú továbbképzésben, illetve felsőoktatási részképzéseken való részvételre.
94 A népszerűség csökkenésének oka a normatíva csökkenése volt, ami azt eredményezte, hogy egyre kevésbé voltak az iskolák képesek
finanszírozni a négy féléves, magas tandíjú képzéseket, gondot jelentett a helyettesítés, valamint a szakvizsgázott pedagógusoknak járó
anyagi elismerést sem tudták biztosítani az iskolák (lásd Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható tanulmányát).
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mivel tevékenysége alulról szerveződik, és olyan témában tart továbbképzéseket, amelyekben tagjai gyakorló szakértők.
További szereplők lehetnek még a tankönyvkiadók, a számítástechnikai cégek (e két
utóbbi egyébként gazdasági társaság formájában működik), a könyvtárak, a múzeumok, a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Intézet stb.
Az interjúk elemzése előtt érdemes kitérni arra, hogy a legnagyobb szereplőknek általában milyen súlya van a mai továbbképzési „piacon”. A mennyiségi adatok tekintetében
arról van információnk, hogy kinek hányféle, tehát hány darab akkreditált képzése van.95 Az
azonban, hogy ki hány képzést akkreditáltatott, nem ad részletes információt arról, hogy
valójában ki hány képzést tart évente, ki hány pedagógussal van kapcsolatban stb., mégis
valamelyest betekintést enged az erőviszonyokba (1. melléklet).
2010 augusztusában a társasági formában működő szervezetek tudhatták magukénak az akkreditált képzések legnagyobb hányadát, 44,81 százalékot (872 db). A hagyományos pedagógiai intézetek harmadannyi akkreditált képzéssel rendelkeztek: 330 darabbal,
ami az összes akkreditált képzés bő hatodát tette ki (16,96%), bár az interjúk tanulsága
szerint náluk a leghangsúlyosabbak a nem akkreditált képzések. A civil szerveztek a harmadik helyen állnak az akkreditált képzések kínálatának rangsorában. Ők az összes akkreditált képzés 9,87 százalékát tudhatták magukénak. A pedagógus-továbbképzések negyedik
nagy szereplője ezen adatbázis szerint a felsőoktatás, 129 akkreditált képzéssel rendelkezik.
Ez kevesebb, mint az összes akkreditált képzés 7 százaléka. A felsőoktatás esetében különösen torz ez a mérés, hisz a szakvizsgás képzések, valamint a szakirányú továbbképzések
nem szerepelnek ebben az adatbázisban.
A legfrissebb adatok (2011 júliusa) azt mutatják, hogy az akkreditált képzések számának egy év alatt bekövetkező csökkenése legkevésbé a gazdasági társaságokat érintette,
akik már a képzések 50,85 százalékát tudhatják magukénak. A hagyományos pedagógiai
intézetek súlyának kis mértékű csökkenése látszik, a korábbi 16,96 százalékhoz képest ma
már csak 13,61 százalékos szeletet jelentenek az általuk akkreditáltatott képzések. (A nem
akkreditált képzések ismeretlen száma miatt azonban az is lehetséges, hogy ezek javára történt a csökkenés.) A civilek és a felsőoktatás által regisztrált képzések aránya nem változott
jelentős mértékben az elmúlt egy évben.
Mivel ezek az adatok az akkreditált képzések számára vonatkoznak, s nem nyújtanak
információt a ténylegesen megvalósuló képzések számadatairól, csak közvetve igazolható
általuk az, ami a közoktatás-statisztikai adatgyűjtés kvantitatív, valamint interjúink kvalitatív
adataiból kiolvasható: a hagyományos továbbképző szervezetek (beleértve az állami fenntartókhoz kötődő pedagógiai intézeteket és a felsőoktatási intézményeket) súlya jelentős
95 Az Oktatási Hivatal Pedagógus-továbbképzési Akkreditációs Rendszerének nyilvántartása alapján. A jegyzékben az akkreditált képzéseket
szervező szervezetek neve alapján is lehet keresni. Így megtekinthető, hogy mely szervezet hány képzést akkreditáltatott. A Szervező
neve ablakban kulcsszó alapján is lehet keresni a szervezetek nevére, például alapítvány, egyetem stb. A keresések alapján elkészített
összegző táblázatot az 1. sz. melléklet tartalmazza.
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mértékben csökkent az elmúlt egy-két évtizedben, méghozzá leginkább a piaci szolgáltatók
javára. Egy kilencvenes évek közepén készült kutatás eredményei szerint ugyanis a pedagógusok által látogatott továbbképzések többségét, 58 százalékát még ezek a hagyományos
továbbképző szervezetek indították (idézi Nagy 2004). Az intézményi változások című 2001es kutatás adatai szerint a pedagógusok a hagyományos továbbképzőknek96 a képzések
még ennél is nagyobb hányadát tulajdonították (a továbbképzések háromnegyedét), míg
mindössze 13 százalékuk nyilatkozott úgy, hogy vállalkozás vagy magáncég továbbképzésén
vett részt (Nagy 2004). Az 1997-ben regisztrált továbbképzési programok szervező szerinti
megoszlása pedig azt mutatja, hogy ekkor még a felsőoktatás a programok 38 százalékát, a
pedagógiai szolgáltatók a programok 42 százalékát tudhatták magukénak, míg a gazdálkodó szervezetek mindössze 7 százalékos szeletet jelentettek a programok kínálatában (lásd
Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható tanulmányát).
A szereplők itt felvázolt erőviszonya európai viszonylatban egyedülállónak számít,
ugyanis a legtöbb országban az a jellemző, hogy a képző szervezetek kb. fele élvez egyetemi
státuszt, s ismeretlen számukra, hogy a nálunk legnagyobb szeletet birtokló vállalkozások
vagy magáncégek nyújtsanak ilyen szolgáltatásokat. Sokkal jellemzőbb, hogy a kormány, a
helyhatóság vagy a pedagógiai központok irányítása alá tartoznak a pedagógus-továbbképzések (Mihály 2005).
A pedagógus-továbbképzéssel foglalkozó szervezetek tevékenysége mögött húzódó
motiváció alapvetően két pólus között mozog: a tiszta profitorientáltság és a szilárd szakmai
célok között. E két pólus között többféle variációval találkozhatunk. A szakmaiság érveivel
elsősorban a hagyományos pedagógiai intézeteknél találkoztunk („Az ügy a fontos. És az ügy
a gyerek.” – állította egy hagyományos pedagógiai intézet), de számos piaci szolgáltatónál
is érezhető volt, hogy a szakmai szempontok mellett jól megfér a hatékony üzletpolitika is.
Minden szervezet a fennmaradásáért küzd, s ezt csak úgy érhetik el, ha azonosulnak klienseik céljaival.

2.2. A képző intézmények célcsoportjai, célterületei
Az interjúk tapasztalatai alapján az látszik, hogy a nagyobb és a közepes képző szervezetek
jellemzően minden iskolatípus igényeit igyekeznek kielégíteni. A kisebbek inkább egy-egy
területre koncentrálnak. Többen elmondták, hogy vannak olyan iskolatípusok, amelyeket nehezebben érnek el. A legtöbben a középiskolás tanárok elérhetetlenségére panaszkodtak,
de akadt olyan megkérdezett is, aki bevallotta: még ha elegendő jelentkező van is egy képzésre, akkor sem szívesen képzi őket, mert nem annyira fogékonyak, mint az általános iskolai
96 Idetartoztak az egyetemek és főiskolák, valamint a pedagógiai szolgáltatók. Jelen kutatás pedagógus interjúi alapján azonban az sejthető,
hogy ez utóbbi esetében lehetséges, hogy a hasonló elnevezés miatt a pedagógusok nem tettek különbséget a piaci alapú és a valamilyen
állami fenntartóval rendelkező pedagógiai szolgáltatók között (Nagy 2004).
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tanárok vagy az óvodapedagógusok. A 2008-as TALIS-vizsgálatok, valamint más hazai és
nemzetközi felmérések eredményeivel összhangban az általunk megkérdezett továbbképzők
is a tanítókat és az óvodapedagógusokat tartották a legnyitottabbnak (TALIS 2009; Mihály
2005; Nagy 2004). Az egyik képző úgy fogalmazott, hogy minél lejjebb megyünk az iskolai
szintekben, annál könnyebb a célcsoportot nemcsak megnyerni egy-egy képzésre, hanem
aztán meg is szólítani a képzéseken.

„Akik a legmotiváltabbnak tűnnek, ha már eljönnek, azok az óvodapedagógusok és a tanítók. Ők szeretnek képződni. Illetve a gyógypedagógia területén
kutatók elhivatottabbnak tűnnek. Ők akarják, lelkesen csinálják. Ők nyitottak,
akarnak: más attitűddel állnak hozzá. Szerintem náluk a pályaelhagyás is kisebb.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

A legérdeklődőbb pedagógusok eszerint a gyógypedagógia területén dolgozók. Egy másik
említett aktív kör a nyelvtanárok köre.

„Szerintem a legjobban képzett réteg a nyelvtanárok rétege. Az ő motivációjuk
magasabb, őket még arra is rá lehet venni, hogy saját pénzükből áldozzanak
egy-egy képzésre, főleg, ha az X. vagy az Y. hitelesíti az így kapott papírt. De
a többi szaktárgyi pedagógus nem áldozna pénzt erre. Akik még elkötelezettnek tűnnek, azok a gyermekvédelemmel foglalkozók. Nekik általában az önkormányzat biztosít keretet a képzésre.” (fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)

A képző szervezetek beszámolói szerint egy-egy speciális csoportot különösen nehéz elérniük, pláne a képzéseken megmozgatniuk. Főleg az elit iskolák, ezen belül az elit gimnáziumok
voltak ilyenek, valamint a legspeciálisabb említett típus: az egyházi középiskolák. A szakiskolákban dolgozó pedagógusok esetében a kiégettség magas foka az, ami nehezíti az elérésüket. Ezek az eredmények egybecsengenek a már idézett, Polinszky Márta által vezetett
2003-as kutatás eredményeivel (Liskó 2004; Nagy 2004).
A természettudományos tárgyakat tanító középiskolai tanárok is nehéz diónak számítanak. A Pedagógus 2010 kutatás eredményei szerint ők (valamint matematikát és technikát
oktató kollégáik) töltenek a legkevesebb időt olyan professzionális tevékenységekkel, mint az
ön- vagy továbbképzés (Pedagógus 2010). Az általunk megkérdezett felsőoktatási intézmény
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ilyen szakirányú továbbképzéseire is nagyon kicsi az igény. Ezt a megkérdezett képző azzal
magyarázta, hogy erre most nincsen pályázati forrás. Nehezen aktivizálhatónak mutatkoztak
még a frissdiplomás és a nyugdíj előtt álló pedagógusok (ez előbbi korosztály egyébként a
diploma megszerzése utáni 7 évben fel van mentve a 7 évenkénti 120 órás kötelezettség alól,
lásd 277/1997. és 93/2009. Korm. rend.). A képzők egy része pontos leírást adott minden
korosztály igényeiről. A célcsoport legelérhetőbb rétege sok képző szerint a pályájuk teljében
lévő pedagógusok.

„A legkönnyebb azzal, aki úgy 15-20 éve a pályán van: már sejti, hogy a dolgok
nem azért nem mennek, mert ő nem volt ott, de nem az motiválja, hogy csak 8
éve van a nyugdíjig. Mondjuk nyugdíj előtt álló kollégák is jöttek már a képzésre,
jó, hogy nem fog sok mindent csinálni ebből, de nagyon érdekes. (…) A legnagyobb kínszenvedés az mindig a huszonéves korosztály.” (fővárosi piaci képző)

Az iskolák település típusa és a település fejlettsége szerint is hallhattunk tipizálásokat. Bár itt
már nem estek egybe annyira a vélemények.

„A vidéki kisiskolák talán nyitottabbak, őnekik a létük függ attól, hogy megújuljanak.” (fővárosi civil képző)
„Minél lejjebb megyünk, annál nyitottabbak. Tehát egy Békés megyei óvodában csinálni valamit, az nyaralás ahhoz képest, amit lehet, mondjuk egy budapesti elitgimnáziumban, ahova be sem megyünk egyébként, azt nem vállaljuk
el.” (fővárosi piaci képző)
„A hátrányos helyzetű kistérségekben a szakképző intézményeket és az elit iskolákat érjük el legnehezebben. Ők azt gondolják, hogy nekik nincs szükségük,
mert tudják.” (fővárosi piaci képző)
„Földrajzilag baromi érdekes, nincsenek erről adataim, de úgy látom, hogy van
egy ilyen Mátra-Bakony tengely, amitől északnyugatra kínkeserv megtartani
egy képzést, ott már mindenki mindent tud, és egyébként is minek. De minél
inkább megy az ember keletre, délkeletre, ahogy eléri Komádit, ami a román
határnál van, (…) addigra nyitott, őszinte, jó emberekkel találkozik, akik érdeklődnek. Itt nem az az első kérdés, hogy ’na, hány órát tanított a fiatalember,
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hanem ’hogy jé, és ez hogy van’? Sokkal nagyobb az innovációs hajlandóság
a perifériában, mondjuk egy szabolcsi faluban.” (fővárosi piaci képző)

A célcsoporton való osztozásnál nem annyira a szakmai háttér, az iskolai szintek vagy a tanárok életkora a meghatározó, hanem inkább az iskolák földrajzi elhelyezkedése. A földrajzi
lefedettség bemutatásánál látszott leginkább, melyek azok a területek, ahol a képzők jelen
vannak, és melyek azok, amelyeket a konkurencia miatt már elkerülnek. Az együttműködések, konzorciumok miatt ezek a territóriumok fedhetik is egymást. A hagyományos pedagógiai intézetek fő mozgásterét saját kerületük-megyéjük-városuk jelenti, de az sem ritka, hogy
távolabb is próbálgatják szárnyaikat, főleg az erősebbek. Az egyetemek-főiskolák már régiós
bázisból merítenek, de az sem ritka, hogy a jó egyetemi képzésre igényt tartó tanárcsoportoknak kihelyezett képzést tartanak az országban szinte bárhol (Pálfi 2011; Lőrincz 2011).
A profitorientált képzőkre kevésbé jellemző, hogy egyenletesen terjeszkednek. Többen vannak közülük, akik az ország bármely pontján megjelenhetnek. Az sem ritka, hogy
több telephellyel rendelkeznek az országban. Az általunk megkérdezett vezetők információi
alapján a képzések egyfajta „nyugatra tolódása” figyelhető meg. A Dunától nyugatra fekvő
megyékben van ugyan egy-egy meghatározó szolgáltató, akik stabilan jelen vannak, de a
budapesti képzők jellemzően próbálnak ezekbe a megyékbe is behatolni képzéseikkel (bár
úgy tűnik, hogy van egy régió, amelyik elég masszívan ellenáll ennek). A kelet-magyarországi
képzők is igyekeznek nyugati irányba terjeszkedni, de a Dunántúlra még nem nagyon sikerült
eljutniuk.
A terjeszkedést gyakran az is meghatározza, hogy az egyes megyékben milyen erőforrások rejlenek.

„Most Közép-Dunántúl és Nyugat-Dunántúl a két régió, ahol az IPR-t97 megnyerték.” (fővárosi civil képző)

Ugyanakkor a „hódításhoz” nélkülözhetetlenek a jó kapcsolatok is. Tehát gyakran nem célirányos stratégia, hanem a lehetőségek meglovagolása eredményezi egy-egy szolgáltató betörését valahova. Több képző is beszámolt arról, hogy már nem is kell azon gondolkodniuk,
hogy hova menjenek, mert olyan népszerűek, hogy mindig hívják őket.
Összegzésként elmondható, hogy a továbbképzési „piac” egyre sokszínűbb. Felismerhető négy nagyobb szereplő, akik súlyukat és profiljukat tekintve is különböznek egymástól, bár profiljukat illetően jól láthatók az átfedések is. A hagyományos pedagógiai intézetek
97 Integrált Pedagógiai Rendszer
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veszítettek súlyukból. Képzéseiket leginkább az iskolákkal ápolt mindennapi kapcsolat során
érzékelt igények határozzák meg. A profitorientált gazdasági társaságok erősödő szerepe
részben a hagyományos pedagógiai intézetek gyengülésével vagy hanyatlásával párhuzamosan ment végbe. Képzési profiljukat is részben ez a szerepátvétel határozza meg, de a
terjeszkedés legfőbb hajtóerejének a pályázatok által kijelölt témák látszottak. A felsőoktatási
intézményekről, a rendelkezésünkre álló információk alapján az mondható el, hogy csökkenő
súlyuk annak köszönhető, hogy az általuk kínált fő képzési formák (szakvizsgás képzések és
szakirányú továbbképzések) egyrészt kevésbé finanszírozottak, másrészt lassabban reagálnak az iskolákat érintő kihívásokra. Abban azonban mindenki egyetért, hogy az elméletileg
legelmélyültebb képzéseket még mindig ők tartják. A civilek igazi súlyát jelen kutatás eredményei alapján nehéz megállapítani, az mindesetre látszik, hogy a megalapozott szakmai múltra
visszatekintő képzések mellett vagy helyett náluk is megjelentek a pályázatokat kiszolgáló
képzések.
A képzők helyi beágyazottsága és célcsoportja nem annyira a szervezet típusától, mint
a helyi erőviszonyoktól függ. A többség igyekszik minden iskola- és településtípust lefedni.
A képzések témaválasztására is a több lábon állás a jellemző, de akadnak egy-egy témára
specializálódott képzők is.

3. Továbbképzések iránti igények
3.1. Igényfelmérés
Mielőtt azt elemeznénk, hogyan látják a képzők a pedagógusok továbbképzési igényeit, fontos bemutatnunk azt is, hogy hogyan értesülnek ezekről az igényekről, és ennek tükrében
értelmezni véleményüket. Interjúalanyaink többsége az adott képző szervezet vezetői pozícióját töltötte be. Egy ilyen munkakör mellett csak kevesen vesznek részt gyakorló pedagógusként vagy igazgatóként az iskolák mindennapjaiban (a 22 megkérdezettből csak 4-en),
bár többségük pedagógus vagy igazgató volt korábban. Mindamellett vezetőként is számos
csatorna áll rendelkezésükre, amelyeken keresztül az igényekről tájékozódhatnak. Nem ritka,
hogy ők maguk is tartanak képzéseket. Emellett életközeli tapasztalatokat szerezhetnek trénereiktől, akik gyakran gyakorló pedagógusok is egyben. Különböző pedagógiai rendezvényeken (például iskolaszövetkezeti megbeszéléseken, saját szervezésű pedagógiai napokon
stb.) vagy más szolgáltatások nyújtása közben (pályázati tanácsadás, mentorálás, nevelési
tanácsadás) is találkoznak pedagógusokkal és igazgatókkal. Az is elég gyakori, hogy az
igazgatók keresik meg a korábbról már ismert szolgáltatókat egy problémával, esetleg egy
konkrét képzéssel kapcsolatban.
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Az igények közvetlen mérésére azonban csak ritkán alakul ki konkrét és tudatos stratégia a képzőknél, az igények tehát legfőképpen informális csatornákon jutnak el hozzájuk.
Akik folyamatos munkakapcsolatban vannak az iskolákkal, azok e kapcsolat természetes
velejárójának tartják, hogy ismerik az iskolák igényeit. A 2003-as vizsgálat szerint ekkor jellemző volt, hogy a képzők az iskolák által fel nem ismert, vagy a nem elégg komolyan vett
problémákra kínáltak képzéseket. Ugyanakkor arra is sok példa akadt, hogy leginkább olyan
témákban kínáltak képzéseket, amelyek a képzők saját meglévő tudásán, és nem egy előzetes igényfelmérésen alapultak (idézi Cseh 2007).
A 8 évvel későbbi saját vizsgálatunkban találkoztunk olyan esettel is, hogy nem a
saját tudás és nem is az iskolák ismerete alapján építették fel szakmai kínálatukat a képzők,
hanem az oktatáspolitika, az oktatási struktúra változásaira figyelemmel döntötték el, hogy
milyen képzéseket indítsanak. Az állandó, örökzöld igényekre való berendezkedés is lehet
egyfajta stratégia.
A pedagógusok vagy az iskolák felmerülő igényeinek mérésére, módszeres gyűjtésére és összegzésére kialakult stratégiával tehát nem találkoztunk a képzőknél. A következő
interjúrészlet egy közvetettebb igényfelmérésre mutat példát.

„A minőségbiztosítási rendszerünk megkívánja, hogy minden egyes programunkon és rendezvényünkön elégedettségi lapokat töltetünk ki. Ez vonatkozik
a programunk témájára, és minden egyéb információt ilyenkor szoktunk begyűjteni a szervezésre, plusz még egyéb igényeket is felmérünk az elégedettség mellett. Jól működik, anonim és elég sokan küldik vissza ezeket a lapokat.
Ezeket a programok után mindig kiértékeljük és összegyűjtjük a következő időszakra vonatkozóan.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

3.2. Vannak-e a pedagógusnak igényei?
Az interjúk azt mutatják, hogy a képzők egy szűk kisebbsége el sem jut az igények, pontosabban a belső, spontán értelemben vett igények felméréséig vagy figyelembe vételéig, mert
úgy gondolják, hogy azok nem léteznek, vagy ha léteznek is, nem lehet őket mérni.

„A 7 évenkénti 120 órát jónak tartom, mert kényszer azoknak, akiknek nincsenek belső igényeik, csak a tankönyvet akarják tanítani. Azért valami szellő érintse meg!” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
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„Őszintén szólva, nem tudok arra válaszolni, hogy mire lenne igazi igény. Mert
ez kideríthetetlen. A tanárok jelentős részénél egyébként semmilyen továbbképzésre nem lenne igény.” (egyetemi szereplő)
„Nem tudom, ki és honnan szedi – még az X-ben is –, hogy nagy különbségek
vannak a pedagógusok igényei és a képzési kínálat között (…) senki nem tudja,
mik a pedagógusok igényei. Megkérdezik őket, hogy mik az igényeik, és elindíthatnának egy olyan képzést, biztos nem lenne rá jelentkező!” (fővárosi piaci
képző)

Mások úgy vélik, hogy vannak spontán igények, de a tanárok ezeknek csak közvetetten
tudnak hangot adni. A pedagógusok csak a problémát ismerik (ha egyáltalán felismerik), azt
tudják megfogalmazni, hogy például nem boldogulnak bizonyos helyzetekben, s legfeljebb
sejtik a megoldás fő csapásirányát, de az a szakértő – például a képző – feladata, hogy
felismerje, hogy az adott problémára milyen megoldások léteznek, és ez alapján orientálja a
pedagógust a megoldások egyik lehetőségeként a megfelelő képzésekre.

„Minden évben szoktam találkozni a 150 fővárosi intézmény vezetőjével, és fel
szoktam nekik tenni a kérdést, hogy milyen képzéseket szeretnének, van-e
erről elképzelésük. Az egyik fele semmilyet, a másiktól elsőre jön, hogy módszertanit. De hogy milyen módszert, arra már nem tudnak válaszolni.” (fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)

A képzések tudatos kiválasztása pozitív hatással van a képzések eredményességére, az ott
hallottak szerves beépülésére a gyakorlatba (Cseh 2007; Liskó 2008). Egy-egy térség vagy
település továbbképzési szereplőinek tehát tudatosabban kellene továbbképzéseik kialakításánál figyelni arra, hogy azok céljai igazodjanak a felmerülő problémákhoz, és a népszerűsítés vagy a napi munkakapcsolat során világossá, egyértelművé tegyék a pedagógusok és
igazgatók számára, hogy melyik képzés kinek szól, és pontosan mi a célja. Ez 2003-ban, a
vizsgálatban megkérdezett igazgatók és pedagógusok válaszai alapján, még nem valósult
meg (Liskó 2004). A jelen kutatásban megkeresett képzők árnyaltabb képet festettek magukról. Azok, akik állandó és szoros kapcsolatban vannak az iskolákkal, sokkal jobban érzik
az iskolák rezdülésit, problémáit, és gyorsan tudnak célirányos megoldásokat és képzéseket
ajánlani.
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„Egyrészt a trénereken keresztül és az ott szerzett tapasztalatokból kapunk
visszajelzést. Másrészt kimegyünk iskolaszövetségi megbeszélésekre, ami a
kistérség pedagógusait öleli fel. Itt meghívott előadóként vendégként mindig
jelen vagyunk. Akár úgy is, hogy a szolgáltatásainkat ismertetjük, reklámozzuk,
vagy konkrét témában való segítségkérés ügyében. Valamint a mentorálási és
tanácsadási munka során is kapunk visszajelzést. Emellett működtetünk egy
utazó tanári hálózatot az SNI tanulók ellátására, akik meghatározott menetrend szerint mennek a megye különböző iskoláiba. Így a személyes kapcsolatok révén látunk bele a problémákba.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)

A nemzetközi tapasztalatok azt mutatják, hogy a magyar pedagógusok az átlagnál több ösztönzésre és tájékoztatásra szorulnak a továbbképzésekről. A 2008-as TALIS-vizsgálat szerint
a magyarok a nemzetközi átlagot alulról súroló továbbképzési részvételükhöz képest kevésbé igényelnek további továbbképzéseket. A többi ország átlagához viszonyítva a magyar pedagógusok jóval kisebb hányada (40 százaléka az átlag 55 százalékhoz képest) mondta azt,
hogy szakmai fejlődéséhez még több továbbképzésre lenne szüksége. Az igények nemcsak
mennyiségileg maradnak el a nemzetközi átlagtól, hanem minőségileg is kevésbé differenciált képet mutatnak. A magyar pedagógusok kielégítetlen igényeinek tematikai palettáját
megvizsgálva az látható ugyanis, hogy csak a nemzetközileg is legnépszerűbbnek bizonyuló
témákban (speciális tanítási igényű tanulók oktatása, számítógépes ismeretek, viselkedési
és fegyelmezési problémák) adnak markánsabb hangot hiányérzetüknek, míg más problémák esetében jelentősen elmaradnak igényeik (vagy kielégítettebbek az igényeik?) a nemzetközi átlaghoz viszonyítva. Ilyen területek: szakmódszertan, szaktárgyi tudás, tanácsadás a
tanulóknak, tantárgyi tartalmak és követelmények standardjai, a tanulók értékelésének gyakorlata, multikulturális környezetben való oktatás, valamint iskolavezetési és adminisztratív
munkák (TALIS 2009).

3.3. Az igény két formája: igény vagy kereslet?
Amikor az igényekről beszélgettünk a továbbképzőkkel, kiderült, hogy ki-ki mást ért igény
alatt. Az egyik értelmezés szerint igény az, ami a napi munkában, problémáik megoldása
közben fogalmazódik meg a pedagógusokban. Tehát egy belülről jövő kérdés, megoldatlan
probléma serkenti a pedagógust arra, hogy megoldást találjon az adott pedagógiai kihívásra,
és a megoldások egyik formája a spontán (belülről jövő) igény a továbbképzésre. A másik
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értelmezés ettől eltér: igény egyszerűen az, amire kereslet van, ezt azonban legtöbbször a
kívülről irányított folyamatok indukálják.
A továbbképzők egy része beszél a spontán (belülről jövő) igényekről, egy másik része
azonban elsiklik az ilyen igények felett, s főleg azokról a képzésekről beszélnek, amelyekre kereslet van. Ők az egyszerűen meglévő (legtöbbször kívülről indukált) igényeket regisztrálják és
szolgálják ki. A belső és külső igények közötti különbséget nem minden képző látja. Bizonyos
képzők igyekeznek a spontán igényeket megismerni, mások pedig kiszolgálják azokat, amelyek egyszerűen jelen vannak az iskolákban, tehát kínálatot biztosítanak a kereslet számára.
A belülről jövő igényekről beszélő képzők arról számolnak be, hogy azok mindig egyegy speciális élethelyzetben születnek, egy adott mikrokörnyezetben. Ezek azonnali, célzott,
s az adott mikrokörnyezetben leginkább elérhető, akár speciálisan egy konkrét tantestületre
szabott megoldást igényelnek. Véleményük szerint a kívülről indukált igényeket a szélesebb
körben jelenlévő, általánosabb problémák szülik, amelyek megoldásához szükségesek átfogó oktatáspolitikai koncepciók. Az országos oktatásirányítás dolga meglátni az ilyen makroszintű igényeket, programokat dolgozni ki rájuk, s aztán ösztönözni a képzéseket. Ez a
folyamat azonban hosszú, ezért nem lehet annyira naprakész, mint a napi kapcsolatban
felismert igény, és az arra adott azonnali, célzott, az adott mikrokörnyezetben elérhető leghatásosabb válasz. A belső igényekre érzékeny képzők is felhívják a figyelmet arra, hogy az
igények mindkét típusának feltérképezésére és kiszolgálására szükség van, de ezt csak úgy
tudják elképzelni, ha egészséges egyensúlyban vannak egymással.

„A TÁMOP-pal is kicsit ez a baj, az egységesség, miközben gyerektől, helyzettől függ mindig minden. Nincs ennyire egységes módszertani recept.” (fővárosi
civil képző)
„Most valaki-valahol kitalál egy oktatásfejlesztésére vonatkozó részt, ehhez
kapcsolódóan valakik kitalálnak fejlesztendő területeket. Valakik ezeket lebontják továbbképzésekké, és ezekre szolgáltatók pályáznak. De ezeket sokkal inkább a valós igények felé kellene tolni.” (fővárosi piaci képző)

A vélemények közös tartalmát talán a következőképpen lehetne összefoglalni: kell az igények
felkeltésére egy központi stratégia, de az legyen figyelemmel az alulról jövő, természetesen
fogant kezdeményezésekre is, és adjon lehetőséget az eseti kezelésre. A stratégiának csupán irányadónak kell lennie, s hagynia kell mozgásteret a spontán felmerülő igények kielégítésére is.
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„Csak olyan képzésekre mozdulnak meg, amelyekre központi támogatás van.
Központi támogatás meg mire van? Hát nyilvánvalóan arra, ami az általa elrendelt változás. (…) A kormányzati intézkedések válnak a továbbképzések fő
csapásává. Ez nem biztos, hogy baj. De ez tény.” (egyetemi szereplő)
„Szerintem az iskolák, illetve az egyetem mint fenntartó képesek továbbképzési
stratégia kialakítására, melyet a gyakorló iskolák be is tudnak tartani, képesek
követni. Előbb az anyagi támogatás, forrás szükséges, aztán választanak képzéseket. A mentortanári képzettség elsajátítása kötelező, így ez közös igény az
egyetem és az iskolák részéről is.” (egyetemi szereplő)
„Az utóbbi években egyedül a TÁMOP 3.1.4. dominált a magyar pedagógiában.
Itt a törvények változásával, ha nem adnak az iskoláknak továbbképzésre elkölthető továbbképzési pénzt, akkor leszűkül a továbbképzés a pályázatokkal
kapcsolatban. Amíg voltak címkézett, pántlikázott pénzek, amiket továbbképzésre kellett elkölteni, akkor jobban jött a tantestületi kreatív igény.” (nem fővárosi piaci képző)

3.4. Spontán (belső) igények
A spontán igények különbözőképpen jutnak el a képzőkhöz. Többségük napi kapcsolatban
van az iskolákkal, és igyekszik mindent megtenni azért, hogy azok igényeit ki is elégítse. Sokan arra panaszkodnak, hogy az ilyen képzésekre nincs elegendő pénze az iskoláknak, mert
ha pályázatokból nyernek is pénzt, az abból finanszírozható képzések körét nem a spontán,
egyedi igények határozzák meg. Másik jellegzetes probléma, hogy az ilyen képzésekre nem
mindig van kész, akkreditált képzés. Ezért választják azt az utat – jellemzően a hagyományos
pedagógiai intézetek vagy a régebbi helyi beágyazottságú profitorientált szolgáltatók –, hogy
a kisebb adminisztratív előkészületekkel járó, tartalmát és időtartamát tekintve rugalmasabban alakítható, létszámlimithez nem kötött nem akkreditált képzéseket indítják inkább. A piaci
szolgáltatók egy részénél azzal a stratégiával találkoztunk, hogy igyekeznek olyan tartalommal megtölteni a pályázatok által preferált képzéseket, és már eleve olyan tartalommal akkreditáltatni, amelyre a pedagógusoknak valóban szükségük van, és az egyénileg felmerülő
problémákra is rugalmasan tud reagálni.
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„Hozzánk fordulnak az iskolák. Egyre nagyobb az igény tantestületi, nem akkreditált képzésekre is, amely így az intézetből igényel szakembert. (…) Új képzéseink folyamatosan vannak, az iskolák igényeinek megfelelően színesítjük
állandó képzési palettánkat, s indítunk újakat.” (nem fővárosi hagyományos
pedagógiai intézet)
„Jött az igény, hogy szakmai módszertani dolgokra is szükség lenne. A pedagógiai intézetek ezt csinálták, de a fenntartóknak nem volt pénzük ezeket fenntartani, a szolgáltató jelleget pedig az intézmények nem tudják finanszírozni.
(…) Az iskolák keresnek minden olyan lehetőséget, ami nem kerül pénzbe, de
mégis szakmai módszertani fejlesztés.” (fővárosi piaci képző)

Kimondva vagy kimondatlanul sok interjúban benne volt az a vélemény, hogy a belső igényeket elfojtja, deformálja az előre meghatározott témákkal elárasztott képzési „piac”.

„Mindenre volna érdeklődés. De ezek a kurrens témák olyan mértékben deformálják a továbbképzések rendszerét, hogy ezek nem nagyon jönnek felszínre.”
(egyetemi szereplő)

Egy szűk kisebbség (2 megkérdezett) úgy látja, hogy az – általuk figyelembe vett – képzési
igények döntően a pedagógusok és az intézmények szintjén merülnek fel, és kevesebb az
olyan, amelyet az oktatás magasabb szintjei kezdeményeznek. Ebben a kérdésben sokkal
optimistábbak a többi képzőnél, hiszen úgy látják, hogy a felülről irányított igények gyakran
találkoznak a belső igényekkel (a belső igényeket jól ismerők többsége nem így látja). Ugyanakkor azt is hozzáteszik, hogy az alulról jövő igényekre kevesebb a pénz.

„A képzési igények a pedagógusok és az intézmények szintjén merülnek fel,
talán a konfliktuskezelés és az agresszivitás volt az, amit az oktatás magasabb
szintjeiről kezdeményeztek, de a finanszírozási gondok miatt ezekre sem igazán jönnek.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

A képzők egy másik részének nincs ennyire naprakész kapcsolata a spontán igényekkel. Ők
egyszerűen teszik a dolgukat, teljesítik a megrendeléseket. A megrendelések mögött pedig
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szintén igények, ám tágabb kontextusban született, oktatáspolitika igények állnak. Ezek a
képzők jórészt az ilyen, keresletként felfogott igényeket ismerik, legalábbis ezekről beszéltek.

„Mindig olyan képzésből tartunk többet, amire igény van, és arra van igény, amit
az intézmények pályázatokban elszámolhatnak.” (fővárosi civil képző)

A legjellemzőbb az, hogy a képzők arról számolnak be, hogy mind a spontán, mind a külső
igényeket figyelembe veszik. Ez a párosítás egyfajta megnyugtató egyensúlyt teremt a szakmai elhivatottság és a ”képző is meg akar élni” hozzáállás között. Ugyanakkor legjobb szándékaik ellenére is kénytelenek inkább azt kiszolgálni, amire az iskoláknak pénze van, tehát a
pályázatok által keltett keresletet.

„A pályázatok és a helyi igényfelmérés is meghatározza, hogy milyen képzéseink vannak. Az utóbbi években a pályázat volt az erősebb.” (nem fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)
„Próbáljuk elővételezni, hogy milyen igények lehetnek, másrészt próbálunk igényeket kelteni. Törekszünk rá, hogyha az oktatáspolitika területén kialakulóban
van valamilyen igény, akkor az elsők között legyünk, akik rugalmasan mozdulnak. Másrészt a területi megbízottjaink próbálnak visszajelzéseket gyűjteni a
tankönyvek használatáról, pedagógiai munkáról. Ez alapján is próbálunk megfelelni az igényeknek. Ilyen módon alakítjuk ki a struktúrát, és még az akkreditáció előtt ezeket próbáljuk tesztelni. Vannak persze nem akkreditált képzéseink
is, de többségében azért akkreditáltatjuk őket. (…) Mi a területi képviselőink révén kapcsolatban állunk az iskolákkal, és abszolút az ott megjelenő igényekre
építettük a továbbképzéseinket, másrészt pedig a pályázatokban kiírt továbbképzéseket fedtük le.” (fővárosi piaci képző)

Ebből az interjúrészletből is kiderül, hogy sokan két külön kategóriaként kezelik a pályázatok
keltette igényeket, valamint a tanárok és az iskolák szintjén keletkező igényeket. A spontán
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és a kívülről irányított igények szerencsés, de ritkának ítélt egymásra találásáról tanúskodik a
következő interjúrészlet, amely „TÁMOP-kompatibilissé” tett képzésekről szól.

„A mi képzéseink nem kötelezőek, csak választhatóak, ezért változatlanul az
akarja őket, akinek ilyesmire indíttatása van, aki ezeket akarja választani. Ilyen
értelemben a keresleti kör nem változott meg a pályázatokkal. Az integrációs
képzésre például van kereslet, hiszen társadalmi igény is van éppen erre.” (fővárosi civil képző)

3.5. Kívülről irányított igények

„A pályázatok tárgya jelöli ki, hogy mire képzünk, esetleg az aktuálpolitikai igények. Erre van kereslet.” (fővárosi piaci képző)

A képzők jelentős része jól ismeri a mesterségesen alakított ”igényeket”, vagyis a keresletet.
Van egy réteg a képzőkön belül, amelyik az oktatáspolitikai koncepciók által életre hívott képzésekre specializálódott. Erre rendezkedtek be, mert ezek a képzések kiszámíthatóak, biztos
forrás van rájuk, és a ”kereslet” is biztosított.

„Azzal, hogy meghatározzák, hogy melyiket akkreditáltatja, azzal meghatározza, hogy te milyen továbbképzésen vehetsz részt. (…) Ilyen szempontból van
oktatásirányítás, de hogy honnét kapja, mondjuk az OM az információt, hogy
éppen milyen képzésekre van szükség, azt nem tudom, tőlem még ilyen vis�szajelzést soha nem kért senki.” (nem fővárosi tréner)
„Ez nem olyan, mint a cipőgyártás, ahol be lehet lőni a piacot, lehet a vevői
igényekre alapozni. A közoktatásban a vevői igényt az szabja meg, hogy mit
tesz kötelezővé a minisztérium, arra mindig van pénz…” (fővárosi piaci képző)

A pedagógus-továbbképzés egy kívülről irányított rendszerként tűnik fel az egyik interjúalanyunk véleményében. Sokan osztják azt a véleményt, hogy az iskoláknak már nincsenek is
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természetesen fogant igényeik. Ennek okát egyrészt abban látják, hogy az oktatásirányítás
által keltett igények elnyomják a pedagógusok vágyát, kedvét, lehetőségét. Ugyanakkor azt
sem tartják kizártnak, hogy egyszerűen csak minden felmerülő igényükre megfelelő választ
kapnak ezekből. Abban a legtöbben egyetértenek, hogy az igényekre erőteljes a külső hatás.
Sőt, vannak, akik úgy gondolják, hogy kell ez a külső hatás, különben az iskolák nem ismernék fel maguktól, hogy mire van szükségük.

„A rendszernek most már nincsen önmozgása. Csak olyan mozdulatokat végez,
amiket előírnak neki. A kurrens témák mind úgy kerültek bele a továbbképzési rendszerbe, hogy történt egy jogszabályi változás, ami előír az iskoláknak
valamit. Tehát megint egy ilyen kívülről belevitt elem, anélkül, hogy az iskolák
belső konzisztenciáját, belső folyamatmozgásait megnéznék. Egy ilyen oktrojált elem. Ez az algoritmus a rendszerváltás óta olyan szépen megizmosodott,
hogy most már nem lehetne kirobbantani. Annyira hozzászoktunk. (…) Az a
gond a továbbképzési rendszerrel, hogy a pedagógusok külső, hogy mondjam,
formális kényszerek alapján, jórészt külső, formális kényszerek alapján választanak képzési formát, ami pedig azt jelenti, hogy mindig az éppen kurrens
témák irányába mozdulnak. Volt egy időszak, amikor például a minőségbiztosításra áramlottak a hallgatók. Nem győztük őket képezni!” (egyetemi szereplő)
„A továbbképzésekkel kapcsolatban nincsenek igények. Igény úgy jelenik meg,
hogy amikor elnyerünk egy közbeszerzést, akkor azon föl van tüntetve 38 db
képzés.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Az igényeket nemcsak az oktatásirányítás, hanem a piac is gerjesztheti. Ez jelentheti a lehetőségek szélesedését is. A válogatás lehetőségét meg kell adni a pedagógusoknak – vélik ezt
a megkérdezettek, és nem csak a profitorientált oldalon.

„Olyan ez, mint a rugós esernyő – nem az igény az, ami a kínálatot gerjeszti, hanem a látens igény – kitalálták a rugós esernyőt, de csak onnantól kezdve lett
igény a rugós esernyőre, hogy megjelent a piacon, valami, amire senkinek nem
volt igénye. Kimondva. Tehát az, hogy felmérjük a pedagógusok igényét, hogy
mire van szükségük, ez egy oltári nagy baromság. Azt kell megtudni, hogy mit
szeretnének, ha volna, de még ők sem tudják, hogy szeretnék. Ezért a látens
igények kutatása lenne az igazán fontos.” (fővárosi piaci képző)
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„Széles kínálat lesz, azt a piac megteremti. Normatíva kell, semmi más.” (fővárosi piaci képző)

Az interjúkban felsejlett egy olyan negatív felhang is, amely kifejezetten a szakmai igények
háttérbe szorulását, s a pedagógusok szakmától távoli, egyéni, személyes igényeinek előtérbe kerülését nehezményezi. Szó esett a ”diplomagyűjtögető” pedagógusról is, aki csak
a bértáblán való feljebb jutásért, vagy a 120 óra teljesítése miatt csinálja a képzést, vagy
egyszerűen személyes érdeklődésből, aminek nincs köze a pedagógiai munkához. Ezek is
egyfajta igények, de nem belülről irányítottak – legalábbis annak nem a szakmai értelmében
–, nem is kívülről irányítottak, és nem az „ügy”, vagyis a gyerek javát, hanem a tanár egyéni
életútját szolgálják.

„Azért megyünk grafológiai tanfolyamra, mert az iskola önértékeléséből az derült ki, hogy ez pedagógusaink legnagyobb hiánya? Vagy azért, mert Julikát
baromira érdekli a grafológia?” (fővárosi piaci képző)

Arról is kérdeztük a képzőket, hogy a szakmai igények körvonalazásában, összegyűjtésében milyen szerepet játszik az iskolák vagy esetleg a fenntartók minőségirányítási rendszere.
A válasz egyöntetűen az volt, hogy semmilyet. A kívánatos szerintük az lenne, ha a minőségellenőrzés által feltárt problémákra kaphatnának az iskolák célzott válaszokat, például képzések formájában. De jelenleg ez nem működik. Egyrészt azért, mert a minőségbiztosítás
még nagyon gyerekcipőben jár a magyar iskolákban a kötelezővé tétel és a dömpingszerű
bevezetés kiváltotta passzivitás miatt (Liskó 2004; Cseh 2007), másrészt pedig azért, mert
az ilyen belsőleg feltárt problémákat rendre felülírják az aktuálpolitikai változások. Úgy tűnik,
hogy a képzők maguk sem ismerik fel a kapcsolatot a továbbképzések és a pedagógusok
munkájának értékelése között.

„Készülök írni egy könyvet, aminek az lesz a címe, hogy hogyan tette tönkre a
pedagógiát a minőségbiztosítás.” (fővárosi piaci képző)

Összefoglalva az állapítható meg, hogy a képzők szétválasztották a külső és a belső igényeket, s többen evidenciaként kezelték, hogy a kettő nem esik egybe, vagy csak egy szűk keresztmetszeten fedik egymást. Véleményük szerint annyira megbillent az egyensúly a külső
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(oktatáspolitikai, finanszírozási és/vagy pályázatok diktálta) feltételek által alakított igények
irányába, hogy már nincsenek is belső igények. A külső igényeket szinte teljesen, míg a belső
igényeket csak korlátozottan sikerült megismernünk a képzők beszámolói alapján.

4. Lehetőségek
4.1. Képzések kínálata
Az Oktatási Hivatal Közoktatási Akkreditációs Osztálya a PedAkkred online rendszeren
keresztül vezeti, és folyamatosan aktualizálja az akkreditált pedagógus-továbbképzések
jegyzékét. E képzési jegyzékben 2011 januárjában 1947 darab akkreditált képzés szerepelt.
A rendszeren belül két kereső felület van. Az egyik bővebb, minden akkreditált képzést tartalmaz (Pedagógus-továbbképzések jegyzéke)98. Ebben a szervező neve, a képzés témája,
óraszáma, távoktatás vagy tanfolyami jellege, valamint különböző adminisztrációs számok
(alapítási, indítási engedély száma és adatszolgáltatási regisztrációs száma) szerint lehet keresni. Itt mind az 1947 akkreditált képzés szerepel, s a képzések köre naponta változik (2011.
január 9. és 17. között például 16 darabbal nőtt). Ez a felület alkalmas arra, hogy egy-egy
képző képzési kínálatát áttekintsük, vagy egy konkrét témában szervezett képzést keressünk.
A keresések nem adnak hű képet arról, hogy az akkreditált képzések közül valójában hányat
tartottak meg, hány pedagógus vett részt rajtuk, vagy tudott róla, de arról mindenképpen
hasznos információkat ad, hogy miből válogathatnak a pedagógusok. Azt is hozzá kell tennünk, hogy a szakvizsgás képzések és szakirányú továbbképzések ebben a jegyzékben
nem szerepelnek. Ezek külön táblázatban vannak a PedAkkred-en belül99, illetve listázva az
Oktatási Hivatal honlapján100.
A PedAkkred Pedagógus-továbbképzések jegyzéke keresőfelületén a képzések besorolási kódja szerint is van lehetőségünk keresni (ezek részletes leírását a 2. sz. melléklet
tartalmazza). A PedAkkred-ben megtalálható képzések címeit átfutva azt tapasztalhatjuk,
hogy a legtöbb valamilyen általános témát dolgoz fel, és ha konkrét módszert ajánl is, az
csak ritkán kötődik egy-egy tantárgyhoz. Ezekből azonban széles a kínálat (agresszió- és
konfliktuskezelés, integrált nevelés, IKT-eszközök alkalmazása stb.). Az agresszió-, a személyközi és intrapszichés konfliktusok kezelését segítő képzéseket sok pedagógus igényli,
az általunk megkérdezett képzők szerint. Erre a PedAkkred-ben is találtunk nyomot. Az egyik
ilyen képzés minőségbiztosítási összefoglalója szerint egy év alatt 20 alkalommal volt elég
nagy érdeklődés a képzés megtartására.

98 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/CatalogueList.aspx.
99 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/Catalogue/Default.aspx.
100 http://www.oh.gov.hu/felsooktatas/szakiranyu/szakiranyu-tovabbkepzesi.
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Az a pedagógus azonban, aki például a diszkalkuliáról szeretne többet megtudni,
mindössze 2 képzés közül választhat. Ebből az egyik a diszgráfia és diszlexia témakörével
összevontan tárgyalja ezt a kérdést, tehát egyetlen olyan képzés van, amely kizárólag erre a
témára fókuszál. A képzéshez csatolt minőségbiztosítási összefoglalóból az derült ki, hogy
2009-ben összesen 129 résztvevője volt a többször is megszervezett képzésnek. (Sok olyan
képzés van, amelyhez egyáltalán nem volt ilyen összefoglaló, de ahol találtunk, jellemzően
csak egy alkalommal tartották meg a vizsgált 1 év alatt).
Érdekes színfoltot jelentenek a távképzések, amelyekből 28 áll a pedagógusok rendelkezésére.101 További hasznos lehetőségek az egész tantestület számára meghirdetett
képzések (ilyenek például az IPR-re felkészítő vagy arra érzékenyítő 30 órás képzések).
A PedAkkred másik keresőfelületén (Bejelentett helyszínek)102 a bejelentett képzések
kezdeti időpontja és helyszíne szerint lehet keresni, s további opciók vannak a szervező neve,
a képzés témája szerinti szűkítésre is. Ez alkalmat adhat a jelenlegi kínálat és a közeljövőben
indított képzések megismerésére. A témák igen szerteágazóak: agressziókezelés, konfliktuskezelés, tehetséggondozás, projektmenedzsment, tevékenységközpontú pedagógia, élménypedagógia, művészeti képzések, nyelvi módszertani képzések, különböző kompetenciák fejlesztése különböző korosztályokban és tantárgyak tanítása során, agykontroll, interaktív
tábla, hatékony együttnevelés, IPR, drámapedagógia, felkészítés érettségi vizsgáztatásra,
integrációra érzékenyítő képzés (IPR-Light), lovasterapeuta képzés, hippoterápia, egyéni fejlesztés, mérés-értékelés, mentor a diákvállalkozásokban, gondolkodásfejlesztés interaktív játék során, önismeret, óvoda-iskola átmenet, projektpedagógia, különböző programok, módszerek és terápiák tanulási vagy magatartási zavarokra, nehezen kezelhető vagy hátrányos
helyzetű gyerekek nevelése stb.
Ezekből a témákból az látszik, hogy az IPR-hez kapcsolódó, a tehetséggondozásról,
a tevékenységközpontú pedagógiáról, egyéni fejlesztésről, kompetenciafejlesztésről szóló,
az agresszió kezelésére irányuló, s a különböző módszereket, terápiákat, eszközöket bemutató képzéseket még mindig indítják a képzők. Az IKT-eszközök témakörében azonban már
csak a digitális tábla érdekes, s a 2006-2007 körül akkreditált számítástechnikai alapismeretek már nem szerepelnek a kurrens képzési kínálatban.
A 2011-es képzéseknél a hosszúság tekintetében is széles a választék. A 3 nap alatt
megtartott képzésektől a néhány hetet átölelőn át az egy éves intervallumot is meghaladóig mindennel találkozhatunk. Az mindesetre látszik, hogy a 3 nap alatt megtartott 30 órás
képzésekből nagyon sok van. (Arra egyébként nincs lehetőség, hogy ezen a felületen az
óraszám szerint keressünk, és a képzések adatlapjára sem lehet innen eljutni. Ahhoz a másik
keresőfelületet kell használni, újra beírva a képzés vagy a képző nevét.)

101 A 2000-es évek közepén született meg a távoktatásos programok akkreditációjának eljárásrendje (lásd Gönczöl Enikő jelen kötetben
olvasható tanulmányát).
102 http://pedakkred.oh.gov.hu/PedAkkred/LocationPublic/Default.aspx.
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Egy külön vizsgálatban érdemes lenne arra kitérni, hogy a hasonló név alatt futó
képzések tartalmilag mit takarnak. Vannak ugyanis kevésbé tisztázott szakmai fogalmak és
kérdések az oktatási rendszerben. Cseh Györgyi a kompetencia fogalmát, valamint a konstruktivista és kognitivista dichotómiát említette példaként (Cseh 2007).
Az interjúk tanúsága szerint a képzők mindent megtesznek, hogy kielégítsék az iskolák
igényeit. Ugyanakkor a kínálati oldal erősen eltorzult a pályázatok által finanszírozott képzések
irányába, s egyre inkább háttérbe szorulnak a belső igényekre adott szolgáltatói válaszok.
Ezekre az eseti megoldásokat nyújtó képzésekre az akkreditált képzési rendszeren kívül születnek megoldások, de csak akkor, ha van egy ilyen megoldások iránt is elkötelezett képző,
illetve megfelelő feltételek a megvalósításhoz. A szűkösebb forrásokból gazdálkodó iskolák
keresik az ingyenes megoldásokat, amelyekből nagyon kevés van. Túlkínálat egyértelműen a
pályázatok által meghatározott témákban jelenik meg, illetve azokban a korábban népszerű
képzésekben, amelyek finanszírozására ma már nincs lehetőség.

5. Finanszírozás: Pályázatok és normatíva
5.1. Lehetőségek
A 2008-as TALIS-vizsgálat tapasztalatai arra hívták fel a figyelmet, hogy a vizsgálatban részt
vevő többi országhoz képest Magyarországon kiugróan magas (47%) a pedagógusok között
azok aránya, akik a képzés ára miatt nem tudtak részt venni továbbképzésen (TALIS 2009).
Ez arra figyelmeztet, hogy a finanszírozást ítélték a pedagógusok a legnagyobb akadálynak
az igények kielégítésében.
Amikor a finanszírozásról beszélgettünk a képzőkkel, a „normatívás” és a „pályázatos”
rendszer került leggyakrabban említésre. Ezek egymáshoz képest történő mozgása az elmúlt egy-két évtizedben a következőképpen foglalható össze: A kilencvenes években még a
képzési normatíva volt a pedagógus-továbbképzések elsőszámú finanszírozója. Ennek értéke
1999-ben volt a legnagyobb (21800 forint fejenként), azóta apadásnak indult103. Ezzel párhuzamosan pályázati összegek pumpálódtak a rendszerbe, kisebb-nagyobb kiszámíthatósággal és folyamatossággal (Comenius 2000, Közoktatás 2001, HEFOP, SzakMA, TISZK). Olyan
időszakok is voltak, amikor a kétféle finanszírozás jól kiegészítette egymást. A 2009/2010-es
évben azonban végleg megbillent az egyensúly: teljes mértékben a pályázatok vették át a pedagógus-továbbképzések finanszírozását, míg a normatíva szinte nyom nélkül eltűnt a rendszerből (Cseh 2007; Sági–Varga 2011 és Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható tanulmánya).

103 Ennek oka, hogy míg eredetileg a közoktatási költségvetés 3 százalékát irányozták elő erre a célra, a közoktatási törvény 1999-es
módosítása alapján a mindenkori hatályos költségvetési törvény határozta meg –évente változó módon – a továbbképzésekre fordítható
összeget (Cseh 2007; 1999. évi LXVIII. törvény, valamint lásd Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható tanulmányát).

158

„Akkor szűnt meg a normatíva, amikor már a pedagógusoknak is lett volna
igényük menni, mikor már szinte be kellett osztani, hogy mikor ki menjen képzésre.” (nem fővárosi piaci képző)

A normatíva iránti igény szinte minden képzőnél megjelent, ugyanakkor látják a pályázatokban
rejlő szakmai lehetőségeket is. A két finanszírozási formát minden képző összehasonlította,
mind szakmai, mind pedig pénzügyi szempontok szerint. A képzők úgy látják, hogy a finanszírozás a szakmai oldalt is befolyásolja. Úgy vélik, hogy a normatívás rendszer szűkösebb
forrásokat biztosított, de állandó és biztos jellege miatt a pedagógusok jobban tudtak tervezni, s a képzések kiválasztásánál a saját igényeik domináltak. A pályázatok által finanszírozott
képzések pedig az újdonságok elsajátítását, az oktatáspolitikai célok implementálódását segítik. Azonban bizonytalanságot szül a kiszámíthatatlanságuk. A szakmai vonatkozáson túl
az is rendkívül izgatja a képzőket, hogy honnan jönnek a pénzek, miért jönnek, hova mennek,
miből lettek ezek a pénzek stb.

„A pályázatiban benne van kicsit ez a kötelező jelleg, beviszi az egész iskolát,
meg előírja, hogy mit. A normatívás rendszernél az iskola maga tudja jobban
kiválasztani, hogy neki a specialitásában mire van szüksége, picit szabadabb.
Viszont a pályázat tud egy olyan rendszert adni, ami segítheti, hogy végig tudjon menni egy folyamaton.” (fővárosi civil képző)
„Megszűnt a normatíva. Szépségtapasz erre a TÁMOP 3.1.5. Az a normatíva,
amit kivontak, most pályáztatásként adnak vissza. Innentől kezdve azok részesülnek belőle, akik a legközelebb vannak a tűzhöz. Ezek általában nem a
legjobbak. Így lehetett belehúzni EU-s pénzt. Pedig a normatívának pont ez
lett volna a lényege, hogy mindenkire kötelező az, amire pénzt adnak. Külön
apparátust kell az iskolában fenntartani azért, hogy egyáltalán megértse, mit
kell csinálni. Innentől kezdve önmaga karikatúrája.” (egyetemi szereplő)
„Ahogy ezek száma csökkent, úgy növekedett az állami megaprojektek állománya, ezek meg nem másból lettek, mint ezekből az eddig szétosztott kis
pénzekből központosítva. A TÁMOP biztos, hogy ebből lett, mert ami pénz a
magyar közoktatásban eddig volt – összeseperték a padlást –, és mind oda
ment be, és így centralizálódott a dolog.” (fővárosi piaci képző)
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Arról szinte minden képzőnek volt fogalma, hogy ki miből fizeti a képzést. Arról is tudtak, ha
valaki nem normatívából és nem is pályázatból ült be a képzésre, hanem saját maga költségére, igaz, ilyennel ritkán találkoztak. Olyan is előfordult, hogy a finanszírozás alternatív
módjain töprengtek. Ilyen megoldásként például a diákhitelt említették.

„A felsőoktatásban tanulóknál van meg az az esély, hogy az iskoláknak nem
futja már a keretből, és így abba kell hagyniuk a képzést. Ilyen esetre lenne
jó egy diákhitelszerű konstrukció, hiszen ezeknek az embereknek eleve van
állásuk, tehát hitelképesek. De a diákhitelt valamiért 40 év fölött már nem lehet
adni.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Ingyenes akkreditált képzést két esetben említettek a képzők. Az egyik az a lehetőség volt,
amikor kormányzati megrendelésre tartottak a fővárosban az agressziókezelés témájában
továbbképzéseket. A másikra pedig egy beválási vizsgálat nyújtott lehetőséget, amelyben
a kísérletben részt vevő iskolák ingyen kapták a képzést. A nem akkreditált képzési lehetőségek között azonban többféle ingyenes forma is lehetséges, amelyek 30 óra erejéig beleszámítanak a hétévenkénti százhúsz órába: konferenciák, rendhagyó tanszéki értekezletek,
belső képzések, TÁMOP-pályázatokhoz kapcsolódó tevékenységek végzése, közoktatási
kutatást támogató ösztöndíjprogramban való részesülés, önképzés, óralátogatás, részvétel
szaktanácsadáson, bemutatóóra tartása stb. (Sági–Varga 2011).

„Van iskola, aki a nevelőtestületi értekezleten szeretne feldolgozni egy témát,
amiért ugyan nem kap tanúsítványt, de egy problémát elintézhetnek.” (nem
fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

5.2. A pályázatok
5.2.1. A pályázatok megszületése: pályázati „tanácsadás”
A pályázati tanácsadás mint kiegészítő tevékenység gyakran megjelenik a képzők tevékenységei között. De volt olyan képző is, aki egyáltalán nem foglalkozott ezzel.
Hol egzakt, hol burkolt módon történik a pályázati tanácsadás. Olykor ki is nyilvánítják,
tehát konkrétan megjelenik a pályázati tanácsadás a szolgáltatások között, olykor pedig csak
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utalnak rá, hogy figyelemmel kísérik a pályázatírást: például felhívják az iskolák figyelmét egyegy lehetőségre, vagy az iskolák fordulnak hozzájuk, ha kérdésük van a pályázatok megírásánál. Az egyik képző szervezet így fogalmazta meg saját szerepét a pályázás folyamatában:

„Sokszor már a pályázat beadása előtt együttműködik a szolgáltató és az iskola
(szakértés, árajánlat, visszahívás). Központi koordinálást az Y végzett a szaktanácsadók kiképzésénél, de a képzési-pályázási-szervezési folyamatot tekintve
a szolgáltató cégek koordinálnak. Szoktunk segíteni az iskoláknak, bár nem vagyunk felhatalmazva, tanácsot-véleményt fogalmazunk meg, akár a legapróbb
adminisztratív-elszámolási-változtatási ügyekkel kapcsolatban is. Mi vagyunk
az ütköző az iskolák és a kiíró között, de szakmai segítséget mi magunk sem
kapunk. Nagyobb szerepünk a megvalósításnál van. Fel szoktuk hívni a velünk
kapcsolatban levő iskolák figyelmét kiírt pályázatokra is, bár nagyon sok innovatív intézmény van, amely tudatosan figyeli a pályázatokat.” (nem fővárosi
piaci képző)

Arról, hogy hogyan „mennek elébe a pályázatoknak” a képzők, a következő interjúrészletek
árulkodnak:

„Mindenre volt példa, előfordul, hogy megkeresünk iskolákat. Tájékoztatjuk őket,
hogy van ilyen lehetőség, ennek keretében juthatnak forráshoz. Amikor ezt
elnyerték, akkor lehetőséget biztosítottunk, hogy ezt a szolgáltatást nálunk is
igénybe tudják venni. Minden ilyen pályázati lehetőségről mi rendszeresen informáljuk őket, akármilyen lehetőség van. Nyerés esetén nyilván mindjárt fel
is ajánljuk a segítségünket.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Pályázatok alakítására semmi esélyünk nincs, a pályázat megjelenése előtt, s
a megvalósításkor sincs, bár erre lenne igényünk, a többi szolgáltatóval együtt.”
(nem fővárosi piaci képző)
„Részben mi is indultunk közbeszerzéseken. De részben elé is mentünk a dolgoknak, mert mi megkerestük a fenntartókat, amikor a pályázatok még csak
kiírásra kerültek, hogy közbeszerzés lesz, vagy nem éri el az értékhatárt, akkor
a meghívásos pályázatnál mi is bekerüljünk a meghívottak közé. Mi is megke-
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restük az iskolákat, hogy nekünk vannak képzéseink, amelyek lefedik a pályázatokban kiírt képzéseket.” (fővárosi piaci képző)

Bizonyos képzőknél bevett szokás tehát az, hogy megkeresik az iskolákat, fenntartókat egy
konkrét pályázati lehetőséggel, és egyúttal fel is ajánlják saját képzéseiket a megvalósításhoz.
De olyanokkal is találkoztunk, akik ezektől elhatárolták magukat.

„Általában tőlünk árajánlatokat kérnek az iskolák a pályázatok megvalósításához. A pályázatok megírásában nem segíthetünk, mert akkor mi nem lehetünk
a megvalósítók.” (fővárosi piaci képző)
„Csak a figyelemfelkeltés szintjén keressük meg az iskolákat a pályázási lehetőségekkel. Honlap, X című információs lap, folyamat-tanácsadók, mentorok
révén. Ha profiljába vág, akkor figyelmeztetjük, de olyan módon nem, hogy
felhívom a figyelmét, hogy pályázhatsz, hogy aztán velem valósítsd meg.” (nem
fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

5.2.2. Információk a pályázatokról
A megkérdezettek széles ismeretekkel rendelkeznek a pályázatokról. Látják a mögöttük
meghúzódó szándékot, logikát, alapelvet. Egyesek más országok gyakorlataival is összehasonlították a hazait. Főleg azok a képzők beszéltek a pályázatok szakmai oldaláról, akiknél a
továbbképzési tevékenységben is a szakmai vonal mutatkozott erősebbnek. Leggyakrabban
a HEFOP és a TÁMOP kerültek szóba. Ez utóbbiról beszéltek a legtöbbet, erről rendelkeznek
a legaktuálisabb információkkal.

„A HEFOP kifejlesztő, előkészítő szakasz volt, felsőoktatással is összekapcsolódott, képzések itt lettek kidolgozva. A TÁMOP a gyakorlatba való bevezetést,
módszertani megújulást szolgálja.” (fővárosi civil képző)
„A HEFOP és a TÁMOP arra született, hogy a 2003-ban megszületett Nemzeti
alaptantervhez módszertant adjanak, mivel senki nem értette addig, hogy ami
le van írva az alaptantervbe, az hogy legyen a gyakorlatban, így nem tudott
megvalósulni például a kompetencia alapúság.” (fővárosi civil képző)

162

„Mert ez egy holland modell magyarországi variációja, ami most történik Magyarországon, csak az a különbség, hogy Hollandiában rendszerszinten gondolkodnak, rendszerszemlélettel gondolkodnak az emberek, és mindennek
megvan az ideje, módja, helye. Mi a TÁMOP 3.1.4-gyel nagyon sok pénzt költöttünk úgy el Magyarországon, hogy nem volt meg az ideje, a helye, a rendje.
Rendszerszinten nem volt megfelelő az egész. Hanem egy kapkodás.” (nem
fővárosi piaci képző)
„A TÁMOP 3.1.4-es pályázat kiírásában, elgondolásában, felépítésében remek
pályázat, de nem így, nem ilyen ütemezésben.” (nem fővárosi hagyományos
pedagógiai intézet)

5.2.3. Korlátok: a pályázatok gyengeségei

„A TÁMOP 3.1.4 volt a példa, hogy így valamit nem szabad megcsinálni.” (nem
fővárosi piaci képző)

A pályázatokról – előnyeik mellett – rengeteg kritika is elhangzott. A képzők iróniával, rendszerkritikával és őszinteséggel beszéltek, legtöbbször a TÁMOP 3.1.4-ről. A történetek szereplői ugyanakkor soha nem saját maguk, hanem a pedagógus-továbbképzés más szereplői
– általában nem is a képzők – voltak. Az elhangzott kritikákat a következő pontokban foglalhatjuk össze:

„Csak a pénz miatt csinálják az iskolák.”

„A kisiskolák a kistelepüléseken a létükért küzdenek ezzel.” (fővárosi piaci képző)
„Például a KMOP-hoz, ROP-hoz kötelező volt a TÁMOP-on részt venni. Így van,
aki csak elviseli a képzést az infrastrukturális beruházásokért, mert kötelező.”
(fővárosi piaci képző)
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„Magyarországon egy intézmény nem azért pályázik, mert kompetencia alapú programot szeretne bevezetni, hanem, mert kéne egy kis pénz. ’Mennyi a
pénz? És mit kell érte csinálni?’ Egészségtelen rendszer.” (fővárosi piaci képző)
„Nem arról van szó, hogy a jól működő intézményeket megkínáljuk innovációval.
Egy kiéheztetett intézményhálózat elé odarakunk valamit (…) bármit megcsinálok, csak egy kis pénzt adjatok! (…) Kultúrországokban egy jóllakott intézményhálózat az, ami különböző feladatokat fölvállalhat. Ilyen helyzetben az
intézmény tudja, hogy a pénz az a plusz energia, ami a meglökéshez kell, de
gurítani nem kell annyi…” (fővárosi piaci képző)

„A képzések dömpingszerűen zajlanak, a témák fedik egymást.”

„Ez valakiknek a biznisze. Tehát hogy úgy írjanak ki kompetencia alapú oktatásra iskoláknak pályázatot, hogy annak a nagy része az továbbképzésekre menjen el, miközben ezek a pedagógusok egy előző pályázatban szinte ugyanezzel
a címmel már voltak továbbképzéseken, az valakinek a biznisze.” (nem fővárosi
közoktatási intézmény)
„Amikor egy pedagógus 3 hónapon belül a 3. hétvégéjét tölti úgy, hogy
csütörtök-péntek-szombati képzésen vesz részt, akkor ember legyen a talpán,
aki nem szólal fel, hogy most már elég volt. (…) Ember legyen a talpán, aki
fél éven belül megcsinálja, hogy tanítok, dolgozom, családom van, és még 4
hétvégémet itt töltöm. Mindezek mellett a tanácsadók is segítik, idézőjelben, a
munkáját, tehát ott sem tudja azt csinálni, amit eddig megszokott (szerencsére). Nagyon megerőltető, én őszintén tisztelem azokat a pedagógusokat, akik
végigcsinálták ezt ebben az évben.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)
„A TÁMOP-os források révén olyan mennyiségű továbbképzést öntöttek rá az
iskolákra, amire semmi szükség. Nem tudnak mit kezdeni velük. Egy pedagógusnak ez túl sok. Tavaly majdnem 5000 pedagógust képeztünk, és százasával tartjuk a tanfolyamokat.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
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„Késve írják alá a szerződéseket, ezért nagyon rövid idő van a megvalósításra.”

„És itt vagyunk május 27-én, és még egy hónapig kb. ez lesz. Máskor a pedagógus már csak kirándul a gyerekeivel év végén. És van olyan nagyváros
Magyarországon, ahol hétfőn fogják aláírni a szerződést, és hétfőn kezdik a
nagyváros iskolái, hogy hol, arról fogalmam sincs, a pályázat megvalósítását.
Ez egy tragédia.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Most, május 28-án írták alá a közbeszerzést, július 15-ig teljesíteni kell. Egy
tanév végén, a kifáradt pedagógusnak, aki akkor írja a bizonyítványt, tanévzáró
értekezlet. És neki most egy 120 órás tanfolyamra be kell ülnie. Tehát lényegében 6 hét van arra, hogy ő 4 tanfolyamot elvégezzen, ezek 30 órásak, tehát
háromnaposak, és négy tanfolyam négy dolgozatot jelent. Ne ez, ez rettenet.
A pedagógus nem szabad, hogy statisztikai adat legyen. És akkor kipipáljuk,
hogy milyen klasszok voltunk.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Ha az önkormányzatnak 3 napja van benyújtani a pályázatot, akkor a pályázatírónak 3 napon belül 5 iskola képzési struktúráját kellene átnéznie, ennyit nem
lehet ilyen gyorsan belekombinálni.” (fővárosi piaci képző)
„Láttam már olyan önkormányzatot, aki nyert, de mégsem fogott bele a megvalósításba. Inkább visszaadták a pénzt azzal, hogy ennyi idő alatt ezt nem lehet
megcsinálni.” (fővárosi piaci képző)
„Mostanában minden áldott nap csöng a telefonunk, mert a mi jó gyakorlatunkat akarják. Mindennap 2-3 iskola itt van, néznek minket. Az itt tanuló gyerekeknek pedig már lóg a belük, mert május van, de ezt most meg kell csinálni…”
(fővárosi civil képző)

„Az utófinanszírozás gondot jelent a kisebb képző szervezeteknek.”

„A TÁMOP-ot meghirdették, elkezdtük szeptemberben, és úgy írták ki a közbeszerzést, hogy végfizetéssel, azaz júniusban nyújthatom be a számlát 6090 napos fizetési határidővel. Így egy év lesz, mire az első ember megkapja
a pénzét. Ez a képzőknek nehezen viselhető el. Hiába mondom nekik, hogy

165

mennyi pénzt fogsz kapni, addig is élnie kell valamiből. És nekem sem jó, mert
olyan likviditási erővel kell rendelkeznem, hogy az egyéb költségeket fedezze,
ez régen nem volt. De azt nem lehet, hogy jön be a pénz, és másokat fizetek ki
belőle, ehhez egy olyan cash-flow tervezés kéne, ami jelenleg nem áll rendelkezésünkre, és nincs is kedvem hozzá.” (fővárosi piaci képző)

„Nem lehet tudni az elején, hogy mi lesz a vége.”

„A TÁMOP-ban nincsenek rendes irányvonalak, mert ott a logika ugyanaz volt,
mint az összes közszférából kinövő kutatóintézeteknél: az első nagy harc az az,
hogy mekkora szeletet hasítunk ki – ez történt az Y-ban, a Z-ben, a felsőoktatásban. Miután megvan a szelet, mit csináljunk vele? El kéne költeni a pénzt…”
(fővárosi piaci képző)
„A részt vevő szakembereknek volt elképzelése, meg elhivatottsága, hogy kompetencia, meg ilyesmi, csak az egészről oktatáspolitikai elképzelés nem volt,
hogy ezzel mi legyen. Mi felé megyünk? Jobb lesz majd az eredményünk a
PISA-mérésben? Mennyivel? Mikorra? De még ezt se mondta ki senki…” (fővárosi piaci képző)
„Most már olyan fölösleges apparátusokat működtet ez az egész EU-s pályáztatási rendszer Magyarországon, hogy az elképesztő. Ahhoz, hogy megértse
a pályázatot, és meg tudja írni, külön szakember kell. Hozadéka meg nincs.
Ezek az oktrojált irányok, hogy mindig, amit az aktuális oktatáspolitika éppen
rákényszerít a közoktatásra, meg a felsőoktatásra is akár. Még ha racionális is,
de ha nem tud integrálódni az alapfolyamatokba, akkor megcsinálja, lepapírozza, megesszük a fornettit meg megisszuk az ásványvizet, és így pukkan szét.
De nagyon sokan nagyon jól élnek ebből. És nem nagyon látom azt az okot,
ami ezt megszüntetné.” (egyetemi szereplő)

„A képzések és a képzők minősége színvonalon aluli.”

„Azért ez nagyon sok így egyszerre. És mindig mondjuk a látogatóknak, hogy
ez most húsz év, amit látnak. (…) És ez a TÁMOP most ezért nagyon veszélyes.
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Gyakorlatilag tölcsérrel beletömik a 4x30 órát. Meg még az IPR-t, az IKT-t,
a projektet, a jó gyakorlatot is csinálják, és még tantárgyat tömbösítsenek…”
(fővárosi civil képző)
„Én a TÁMOP-ban nem vállalhatok előadást, csak azon a néhány képzőn keresztül, akik ebben benne vannak, mint alvállalkozó. 9 ilyen szolgáltató van,
ebből 6-nak voltam alvállalkozója, de egyik sem kérdezte meg, hogy ’Te mit is
csinálsz pontosan?’. Itt egy képzés, ami országos mértékű, elmegy rá 500 milliárd, és meg sem kérdezik, hogy mit oktatok ez alatt. És nem úgy, hogy a szolgáltató ír egy e-mailt, hogy nem kell ott lenni 30 órán: tudjátok le két nap alatt!
A képzők nagy részére jellemző, hogy megrendelésre működnek, és mások
által kidolgozott képzéseket vesznek át. A főiskolákkal szemben a pedagógiai
intézetekre is ez a jellemzőbb.” (fővárosi piaci képző)

„Nem költhetik arra az iskolák a pénzt, amire igazán szükségük van.”

„És sokszor nem arra megy el a pénz, amire kell. Nekem van egy boltocskám,
és van, amikor jönnek, hogy nyertek fejlesztő játékra pénzt, ’de fejlesztő játékunk annyi van, mint a nyű, de nekünk festékre van szükségünk, de azt kihúzták,
megteszed-e, hogy azt adsz, és fejlesztő játékot írsz be?’ Persze, megteszem.
Volt olyan is, hogy egy pályázatot úgy lehetett beadni, hogyha egy szakértővel
aláíratja. A szakértő ezért 70 ezer forintot kért. Végül a megpályázott 300 ezer
forintból csak 100-at kaptak meg, ebből a szakértőnek kifizettek 70-et, és a
maradékból vettek két furulyát.” (fővárosi piaci képző)

5.2.4. Egyenlőtlenségek az iskolák között
A Polinszky Márta által vezetett, Nagy Mária és Liskó Ilona részvételével megvalósított, 2003ban lezajló, pedagógus-továbbképzések hatékonyságát felmérő kutatás arról számolt be,
hogy a pedagógus-továbbképzésekből való részesülés kapcsán inkább minőségi (tartalmi),
mint mennyiségi különbségekről beszélhetünk. Az 500 iskolaigazgató és 1930 pedagógus
részvételével készült vizsgálat eredményei szerint a pedagógus-továbbképzések az iskolák rohamos szolgáltatásbővítési stratégiáinak részét képezték, amely szolgáltatásbővítések
mentén tovább erősödött az oktatási rendszer differenciáltsága. Ez azt jelentette, hogy a
hátrányosabb helyzetű diákok igényeit kielégítő szolgáltatásokat (például felzárkóztatás)
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bevezető iskolák egyre több ilyen tanulót vonzottak, míg a szerkezetváltó középiskolák a
középosztálybeli családok számára váltak még vonzóbbá, egyre sokszínűbb és kurrensebb
szolgáltatásaikkal (például informatikai tagozatok, színvonalas nyelvoktatás). A továbbképzésekből való részesülés minőségi (tartalmi) egyenlőtlenségei tehát növelték az iskolák közötti
differenciáltságot. A vizsgálatban részt vevő Liskó Ilona arra is felhívja a figyelmet, hogy nem
figyelhető meg mennyiségi különbség a továbbképzéseken való részvételben az iskola tanulói összetétele és színvonala mentén, hiszen az iskolák problémáinak mértéke nem áll egyensúlyban az általuk kihasználható továbbképzési lehetőségekkel. A súlyosabb problémákkal
küzdő iskolák ugyanis ugyanannyi továbbképzésből gazdálkodhatnak, mint azok az intézmények, amelyek számára a továbbképzések egy része inkább a vonzerőt növelő szolgáltatások
bővítését szolgálja (Liskó 2004).
Cseh Györgyi egy 2004-2006 között zajló, többféle módszerre épülő vizsgálat alapján
a pályázati források aránytalan eloszlásáról beszél, kiemelve a két végleget: a képzésekkel
elárasztott iskolákat és pedagógusokat, valamint a pályázatokból kimaradókat, akiknek egy
része szándéka ellenére nélkülözte a pályázatok nyújtotta továbbképzési lehetőségeket. Igaz,
voltak olyanok is, akik a szándékig sem jutottak el (Cseh 2007).
Saját kutatásunkban a képző szervezetek vezetőit a pedagógus-továbbképzésekből
való részesülés mennyiségi eloszlásáról kérdeztük – az idézett kutatások minőségi szempontjától eltérően –, mégpedig arról, hogy az iskolák között mennyire egyenlően oszlanak
meg a továbbképzésre fordítandó pályázati összegek. Eltérő mélységben voltak a képzők
tisztában azzal, illetve eltérő mélységben érdekelte őket az, hogy az ő célterületükön mekkora a pályázatokból kisebb szeletet hasító iskolák aránya.
Volt, aki százalékosan, vagy olyan, aki számokban meg tudta mondani a pályázatból
kimaradt iskolák mennyiségét. De volt olyan is, aki kikerülte ezt a kérdést. Azt azonban a pályázatok kritikájánál láttuk, hogy az „elárasztott” tanárokról mindenkinek voltak tapasztalatai.

„Akinek viszont van, annak rengeteg van. Az itt tanító pedagógusoknak elmegy
az étvágyuk. Eszembe jut az a svéd gyerekvers: kaptam 3 kiló bélyeget, most
már nem gyűjtök bélyeget.” (fővárosi piaci képző)

A pályáztatás szemléletével egyébként sokan egyetértettek. Volt, aki azt mondta, hogy minden iskola dolgozzon meg a pénzéért, „ne a csapból folyjon a pénz”. Az kapja, aki a leginkább rászorul, illetve az, aki a legjobb tervet, vagyis pályázatot tudja az igényelt pénz elköltéshez készíteni. De volt olyan is, aki azt mondta, hogy ne a gyerekeket büntessék az iskola
rossz pályázati gyakorlata miatt.
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„De egyébként is, miért múlik a gyerekek sorsa azon, hogy hogyan tud a pedagógusa pályázni. Szerintem, ha gyereksorsokról van szó, akkor annak alanyi
jogon járnia kellene. És sokszor nem arra megy el a pénz, amire kell.” (fővárosi
piaci képző)

A pályázatokat sokan a normatíva kiegészítéseként tartanák jónak. Továbbá az is fontos
szempont a szakmailag leginkább érzékeny képzők számára, hogy a pályáztatásnál jobban
figyeljenek azokra az iskolákra, akik nem rendelkeznek szakavatott pályázatíró munkatárssal,
külső pályázatíró szakembert pedig nem tudnak megfizetni.

„Ebben nem látok esélyegyenlőséget. Pont egy olyan kistérség, ahol az a probléma, hogy nincs forrás, nincs megfelelő személyzet, pont ők maradnak ki
ebből a rendszerből, azért mert nem tud egy pályázatíró céget megfizetni, aki
több százezer forintért elkészíti a pályázatát. Ez nem helyes így, lehet, hogy
ott lenne a legnagyobb szükség erre, míg egy nagyváros elviszi ezt az összeget. Nem mondom, hogy ott nincs rá szükség, csak meg kell találni a helyes
arányokat. (…) Ennek megszüntetéséhez a pályázatban való segítségnyújtás
rendszerét kellene fejleszteni.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„A pályázati rendszer növelni fogja az iskolák közötti különbségeket, hiszen
például referenciaiskolának is a jó feltételek között működő intézmények jelentkeztek, a kisiskolák sehol nincsenek a rendszerben, más forrásból pályázhattak szakmai, informatikai fejlesztésre, de nem véletlenül történnek az
összevonások, társulások, erőiket próbálják egyesíteni, s talán így kevesebb
lesz a leszakadó. A szemlélet, az aktivitás a vezetőségen múlik.” (nem fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)

Összességében hiányolják a képzők a normatív finanszírozást, ugyanakkor azt sem tartják
mindenre alkalmazható, tökéletes finanszírozási módnak. Koncepcionálisan jónak tartják a
normatív finanszírozás pályázatokkal való kiegészítését, de arra is felhívják a figyelmet, hogy
a pályázati finanszírozás akkor működhet megfelelően, ha törekednek arra, hogy az iskolák
közötti elosztás aránytalanságait, valamint az elmúlt évek rossz szakmai tapasztalatait elkerüljék a jövőben.
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6. Igények és lehetőségek találkozása: „A valóság”
6.1. Képzési témák
A képzők egy sor képzési témát fel tudtak sorolni, amelyek most kelendőek, vagy amelyekre
a jövőben lesz kereslet. Sokan beszéltek arról is, hogy szerintük mire lenne szükségük a
pedagógusoknak.

„Ebben a régióban az együttnevelés és az integráció az a probléma, amire
még nincsenek felkészítve a pedagógusok.” (nem fővárosi piaci képző)

A szemléletváltást tartják a legégetőbb kérdésnek. Egyikük a drámapedagógiát emelte ki,
ami igen hatékony módszer lehetne a szemléletváltásban, de úgy látja, hogy egyelőre nem
nagyon használják ki a pedagógusok ezeket a lehetőségeket. Egy másik képző a szervezetfejlesztő tréningeket említette, amiknek még szintén nem érzik kellőképpen a szükségességét az iskolák, pedig segítene az együttműködés elsajátításában. (Mások ezek térhódításáról beszéltek.) A mentálhigiéné is olyan téma lehet szerintük, amely segítene megoldani a
pedagógusok nehézségeit, a pedagógus számára a továbbképzés egyfajta kikapcsolódást
is kellene, hogy nyújtson. Egyik megkérdezettünk egyenesen a wellness irányába szeretné
elvinni a továbbképzéseket, hogy élmény, kikapcsolódás legyen a pedagógus számára. Szerinte a kiszakadás a szürke hétköznapokból már önmagában is sokat segíthet a szakmai
munkában is.
A témákat a helyi változások figyelemmel kísérése is meghatározhatja. Az egyik hagyományos pedagógiai intézeti munkatárs például arról beszélt, hogy milyen képzést igényelhet egy óvoda-összevonás. Egy másik példa, amikor TISZK-es pályázat keretében tartottak
néhány képzést, de volt olyan speciális kézműves szakkal kapcsolatos igény is, amiben a kis
résztvevői létszám és a szakember hiánya miatt nem tudták helyben az iskolát kiszolgálni,
ezért az iskolának országos szinten kellett képzést találnia.
A képzés és kínálat összeérése kapcsán a szűk szakmai körrel rendelkező képzések
mellett más tematikai rések is szóba kerültek. A képzők tapasztalatai szerint többet igényelnének a tanárok például fejlesztő pedagógiából, közoktatási vezetőképzésekből (egyre több
témában), örökzöld téma továbbá a tehetségfejlesztés (ennek inkább a speciálisabb területein van hiány, például a rajzoktatásban) és a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésével
kapcsolatos képzések. Újdonságként van megjelenőben a mentortanári képzés és az elsősegélynyújtás, amelyekre a jövőben nagyobb keresletet jósolnak a képzők.
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Néhányan úgy látják, hogy nem mindenhol egyforma a kereslet a beilleszkedési, tanulási és magatartási problémákkal küzdő gyerekek kezelésével vagy a hátrányos helyzetű diákokkal kapcsolatos képzésekre. Ahol azonban fokozottan jelentkezik ez probléma, folyamatosan szükségük van a tanároknak ezekre a képzésekre, méghozzá hosszabb, mély szakmai
tartalommal megtöltött képzésekre, nem 30 órás „gyorstalpalókra”.
Noha a pedagógusok és az iskolavezetők beszámoltak arról, hogy van olyan igényük,
amire nem találnak képzést, olyan képzőkkel is beszélgettünk, akik nem érzékelnek tematikai
réseket, mindenre van megfelelő képzésük.
Ugyanakkor a képzők arról is beszámoltak, hogy nem tudnak bizonyos képzéseket
elindítani érdeklődés hiányában, tehát túlkínálat is van a képzések oldalán. Az is előfordul,
hogy olyan művészeti képzéssel rendelkeznek, amelyre lenne kereslet, az interjúkat megelőző 2008/2009-es tanévben még sokan jelentkeztek rá, de most megcsappant az érdeklődés
forráshiány miatt. Viszont olyan képzésről is hallottunk, amelyet kidolgoztak, akkreditáltattak,
de akkor sem jöttek rá a pedagógusok, amikor még volt rá normatíva (ez volt a komplex természetismeret). „Nem érinti meg a pedagógusokat, nem olyan divatosak most.” Stagnáló érdeklődést mutató képzésnek számítanak a megkérdezettek szerint a szakvizsgás képzések
a telítettség és a forráshiány miatt, valamint idejétmúlttá váltak a számítástechnikai alapozó
vagy ECDL-képzések. Úgy vélik továbbá, hogy egy nagy felfutás után, leáldozóban vannak a
nem szakrendszerű oktatáshoz kapcsolódó képzések is. Az általunk megkeresett egyetem
szakmai ismereteket megújító szakirányai sem népszerűek, az angol és az informatikai képzéseket kivéve.
Vannak, akik arról számoltak be, hogy nincs szükségük a tematikai rések figyelemmel
kísérésére, így is sok megrendelésük van. Az általunk megkérdezettek kétharmada bőségesen el volt látva munkával az utóbbi időben. Ezt főleg azok mondhatták el magukról, akik
felkészültek a pályázatok által finanszírozott képzésekre (is). Az sem volt ritka, hogy interjúalanyunk elmondta, hogy túlvállalták magukat, ezért alvállalkozót kellett alkalmazniuk.
A többség mindemellett tudatosan figyeli a tematikai réseket, jó lehetőségeknek tartják a piacra való betörésre. Ugyanakkor ezt a tájékozódást is az igényfelmérésnél már vázolt
kettősség jellemzi: egyesek a képzési keresletben jelentkező piaci réseket figyelik, mások a
pedagógusok mindennapjaiban jelentkező új kihívásokra érzékenyek. E kettősségtől függetlenül az általunk megkérdezett képzők – kevés kivételtől eltekintve – mind beszámoltak arról,
hogy a pályázatok miatt bővítették, bővíthették képzéseik körét. Ezek a bővítések főleg a
kompetencia alapú képzések, a vezetőképzések, a szakképzést érintő képzések, a profes�szionális tanári kommunikáció, a módszertani alapozó képzések, a menedzsment, a mérésértékelés, a hatékony tanuló-megismerés, az SNI stb. témákban történtek. A legtöbb képző
szinte minden divatos témából kivette a részét, de olyan szerveztek is vannak, akiknek megvannak a maguk specialitásai, illetve „gyenge pontjai” is.
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„Közel 100 akkreditált képzést tudunk kínálni, ami, azt hiszem, egyedülálló Magyarországon. Ebből mindenki megtalálja, amit akar, de mivel nincs normatíva,
erről nem beszélhetünk.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Az általunk megkérdezett képzők által érzékelt igények – a számítógépes ismertektől eltekintve – többnyire egybecsengenek a 2008-as TALIS-vizsgálat eredményeivel, amely szerint a pedagógusok a következő három terület iránt mutatják a legnagyobb érdeklődést: a
speciális tanítási igényű tanulók oktatása, a tanításhoz szükséges számítógépes ismeretek,
valamint a tanulók viselkedési és fegyelmezési problémáinak kezelési technikája (TALIS 2009).

6.2. Az igények és a lehetőségek egymásra
találásának mozgatórugói és gátjai
6.2.1. Folyamatos szakmai kapcsolat
Az igények és a lehetőségek egymásra találásának egyik legfontosabb mozgatórugója a folyamatos szakmai kapcsolat a képzők és az iskolák között. Azok a képzők, akik jól ismerik az
iskolák belső igényeit, igyekeznek azokat maximálisan kielégíteni. Ez történhet már meglévő
képzésekkel, vagy speciálisan egy adott problémára akkreditáltatott képzéssel. A hagyományos pedagógiai intézeteknél bevált szokás, illetve lehetőség lehet, hogy ilyen esetekben
átadjanak egymásnak képzéseket.

„Az egyes pedintézetek át is tudják adni egymásnak (a képzéseket). Tehát, ha
akkreditáltattunk 2-3-at, más is akkreditáltat 2-3-at, akkor így van rá lehetőségünk, hogy indítási engedélyt kérjünk, az ottani követelményeknek megfelelő
szakmai trénert állítva megtarthatjuk azokat a képzéseket. Ha hiány van, akkor
ezzel így is lehet pótolni a dolgokat.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)

Ha azonban még így sincs megfelelő képzés, akkor az adott témában akkreditáltatnak a
képzők. Ezek tartalmának meghatározása során az iskola vagy iskolák igényeit veszik figyelembe. Az is gyakori, hogy egy tömegesen tapasztalt problémára hoznak létre egy új képzést
(például agressziókezelés), amely nem ennyire személyre szabott, de ekkor is van egy kevés
lehetőség arra, hogy a képzés megkezdése előtt befolyásolják a tartalmat. Már az akkredi-
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táció előtt tesztelik a tartalmat, konzultálnak róla, és a tapasztalatok alapján változtatják a
tartalom mélységét, a felépítést, az óraszámot stb.

„Időnként mi próbálunk elébe menni a dolgoknak, és legutóbb néhány konfliktuskezelési tréninget akkreditáltattunk, illetve tréninget a pedagógus kiégés
megelőzésére.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„A képzések tematikája általában 20%-ában igény szerint módosítható, ez egy
nagyon nagy lehetőség. Még így is tudunk, hogy a képző alkalmazkodik ehhez,
és az előzetes tudás figyelembe vételével így állítja össze a képzés tematikáját.”
(nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Ez jó. Így tehát tudjuk befolyásolni a képzések tartalmát, ha mi akkreditáltatunk
valamilyen képzést. De ha átveszünk egy képzést, azon már nem tudunk változtatni.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

A spontán igényekre történő reagálás azonban nem mindig ilyen egyszerű. A gyors és hatékony közreműködés legfőbb akadályának legtöbben a hosszadalmas akkreditációs procedúrát tartják. Az akkreditáció ugyanakkor a kívülről irányított igények kiszolgálását is hátráltatja.

„Probléma, hogy hiába van jó ötletünk, az akkreditáció olyan hosszú, hogy mire
lemegy, az egész aktualitását veszti. (…) Amikor a jogszabályi változásokról
tartottunk komplett előadássorozatot, akkor nem kellett erről 30 órás. Mire
meglenne az olyan akkreditáció, már nem aktuális, de tudja ezt mindenki. Kreditpontot nem érő képzésként is volt rá kereslet.” (fővárosi piaci képző)
„Volt, hogy vesszőhiba miatt küldtek vissza egy 30 oldalas dokumentumot. Papírgyár! Először nem akarták akkreditálni azt, amit már 8 éve tanítottam, és főiskolán is tanították. Azóta pedig mindenemet akkreditálják.” (fővárosi piaci képző)

Az „akkreditációs hercehurcák” elkerülése érdekében sokan egyszerűen nem akkreditáltatják a képzést. Ezt a megoldást láttuk azoknál a hagyományos pedagógiai intézeteknél,
akik a gyorsabb, célzottabb és kevésbé kötött megoldás miatt döntöttek a nem akkreditált
képzések mellett. Egyikük képzési kínálatában már ebből van több.
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6.2.2. Pályázati források
A belső szakmai igények mellett a pályázati források is gerjesztik a képzések iránti keresletet.
Ezeket a pénzeket meghatározott mennyiségű képzésre kell felhasználni. Erről már sok szó
esett. Most csak egy példát idézünk.

„/Kérdés: Vannak-e a spontán igényeknek megfelelő képzéseik?/ Semmi esély,
mert az iskolák nem tudják kifizetni, megfizetni a spontán igényeket. Csak olyat
kínálunk, aminek van központi forrása.” (nem fővárosi piaci képző)

6.2.3. Kötelező továbbképzések rendszere
A kínálat és kereslet egymásra találásának van még egy hajtómotorja, ez pedig a kötelező továbbképzések rendszere. A 277/1997-es kormányrendelet előírta, hogy hétévente százhúsz
órát kell a pedagógusoknak akkreditált továbbképzés formájában teljesíteniük (277/1997. és
93/2009. Korm. rend.).104 Erről a képzőknek az az egybehangzó véleményük, hogy kell egyfajta kötelezettség, szükségük van a pedagógusoknak egy minimális mennyiségű kötelező
továbbképzésre. A szabályozás pedig segít a kevésbé motiváltakat is megmozgatni.

„Nincsen gond, ez a törvény gördülékenyen belesimult a gyakorlatba.” (fővárosi
piaci képző)

Ugyanakkor azt is hozzátették: elfogadhatatlan, hogy úgy tesznek valamit kötelezővé, hogy a
finanszírozást „egyik napról a másikra kihúzzák alóla”. Sürgették a megoldást, de nem (csak)
pályázatokkal. Annak a véleménynek is sokan hangot adtak, hogy a jelenlegi helyzetben ez
a szabály csupán formalitás, és nem is mindenki tartja be. A 2009-es kormányrendelet szövege kimondja, hogy amennyiben a pedagógus anyagi okokból nem teljesíti a hétévenkénti
százhúsz óra kötelezettséget, az nem jár jogi következményekkel (Sági–Varga 2011).

„Kicsit formális ez. Aki akarja képezni magát, az úgyis képzi, aki nem akarja, az
mondhatja, hogy nincs rá pénz, és tényleg, az iskolában nem mindig vannak

104 A z 1999. évi LXVIII. törvény (a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról) anyagi elismerést biztosít azoknak, akik
sikeresen elvégzik, továbbá megszüntethetővé teszi azok munkaviszonyát, akik nem teljesítik.
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meg ehhez a kellő feltételek. Ez egy lelkiismeretet megnyugtató szabály.” (fővárosi civil képző)
„Akkor még komolyan vették a 120 pontot. Ahogy mentek előre, kiderült, hogy
semmi nem történik, ha valaki nem teljesítette. Rájöttünk az első hét évben,
hogy azok a képzések semmit nem érnek, és azért mennek a pedagógusok,
mert kell. Azóta a normatíva is leépült, de ez a tantestületekben nem kérdés,
nem probléma. Az ellenőrzés hiánya, és az elvégzett képzések sem motiválnak.
A pedagóguspálya egyik legnagyobb baja, hogy nincs előrelépési lehetőség.
Évente tízen-egynehány órát kellene teljesíteni, ez nem egy hihetetlen leterhelés.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Arról számolnak be egyes képzők, hogy a normatíva megszűnése miatt mindenféle költséghatékonyabb megoldást keresnek a pedagógusok a százhúsz óra teljesítésére.105 Főleg azok,
akiknek nem adatik meg, hogy pályázatok révén az elvárt százhúsz óra akár többszörösét
is teljesítsék.

„Most szintén a normatíva megszűntével 5-10 órás, nem akkreditált képzésekről is kiadhatunk tanúsítványt, illetve az egymástól való tanulást, önképzést is
elismeri a rendszer, ami viszont szerintem rengeteg visszaélésre ad lehetőséget. Ugyanakkor rengeteg kritika érte a képzőket azzal kapcsolatban, hogy
ezzel csak az ő zsebüket tömik.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

6.3. Szervezés
A képzők nemcsak a képzések tartalmában, hanem a szervezésben is igyekeznek az iskolák
kívánságait kielégíteni. A témák mellett ez is igen markáns igény – gyakran ez dönti el, hogy
melyik képzőt választja a pedagógus vagy az iskola. A képzők úgy látják, hogy arra van leginkább szükségük a résztvevőknek, hogy ne kelljen messzire utazni, és hogy az időbeosztásban rugalmasak legyenek a képzők. Beszámoltak arról is, hogy az értékelőlapokon nem
105 A képzéseknek csak egy bizonyos részét, 30 órát lehet kiváltani nem akkreditált képzésekkel vagy más lehetőségekkel, pl. önképzés
(óralátogatás vagy bemutatóóra tartása formájában), szakmai konferenciákon, szaktanácsadáson való részvétel stb. (93/2009. (IV.
24.) Korm. rend.).
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a szakmai tartalomra, hanem gyakran az étel-ital minőségére panaszkodnak a résztvevők,
vagy éppen ellenkezőleg, feleslegesnek tartják a túl nagy költségeket felemésztő luxuskörítést a szakmai tartalom mellé. Bizonyos pedagógusok azt szeretik, ha hétvégén vannak a
képzések, amikor ráérnek, és nem jelent gondot a helyettesítés megoldása. Mások a hétköznapokba szeretik belesűríteni, amikor egyébként is pedagógiai munkájukkal vannak elfoglalva, és nem a szabadidejükből kell a képzésre áldozniuk. A szervezés szempontjából fontos
kérdéseket vet fel a pedagógusok helyettesítésének megoldatlansága. Az ezzel kapcsolatos
panaszok eljutottak az általunk megkeresett képzőkhöz is. Az európai szintű vizsgálatok tapasztalatai szerint ez a probléma nemcsak hazánkat, hanem a nálunk fejlettebb országokat
is érinti (Pedagógus 2010; Mihály 2005).
Mindössze egyetlen olyan képzővel találkoztunk, aki azt mondta, hogy hétvégén nem
tart képzést, egyrészt azért, hogy munkatársait kímélje, másrészt pedig szakmai szempontok miatt nem sűríti egymás utáni napokba a képzést.

„Mindig hétköznapra szervezünk képzéseket, hétvégére soha. Az előadókat is
megterheli, és a hallgatóságnak nyűg. Mivel egy csoportban két óvónő van,
így a képzések alatt egymást helyettesítik. Általában 3 hetente egy alkalom, ha
nagyon messzire megyünk, akkor bővülhet ez két nappá. Azért fontos a vis�szatérés, hogy a két alkalom közben ki tudják próbálni, amit tanultak.” (fővárosi
civil képző)

A képzések időtartamát nemcsak a pedagógusok igényei, hanem az akkreditációs keretek is
behatárolják. Sok 30 órás képzést tartanak, „mivel ennyi az akkreditáláshoz a minimum, és
ezt még a pedagógusok is bírják”. Akkor indítanak hosszabb képzést, amikor a téma úgy kívánja meg. Arról, hogy a pedagógusok hány órás képzéseket szeretnek, nem kaptunk túl sok
információt a képzőktől, többnyire az volt a benyomásuk, hogy a minél rövidebbeket keresik.
Ami a helyszínt illeti, abban is nagy rugalmasságról tettek tanúbizonyságot a képzők.
Legtöbbjük rendelkezik valamilyen saját oktatásra alkalmas helyiséggel (tanterem, esetleg
konferenciaterem), de szívesen kimennek az adott iskolába vagy kistérségi központba is
(olyan képzővel is találkoztunk, aki azt mondta, hogy csak akkor megy ki, ha megfizetik). Ez
főleg akkor praktikus, amikor az egész tantestületeknek tartanak képzést, vagy amikor egy
iskola számítógépes tantermében tudják megtartani a számítógépet igénylő képzést. Az is
előfordul persze, hogy maguk a képző intézmények rendelkeznek ezekkel a technikai feltételekkel. A képzők saját termeik mellett bérelt termeket is igénybe szoktak venni.
Arra a kérdésre, hogy a megye pedagógusainak hány százaléka vett részt képzéseken az utóbbi időben, igen eltérő válaszokat kaptunk. Átlagosan az összes pedagógus har-
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madára-felére saccolták azok arányát, akik részt vettek továbbképzésen. De olyan is volt, aki
azt mondta, hogy minden pedagógust érintett a továbbképzés. (A 2008-as TALIS-vizsgálat
szerint a magyar pedagógusok átlagosan 87%-a részesült valamilyen továbbképzésben az
elmúlt másfél évben, igaz, a kutatásban a továbbképzést tágan értelmezték, így nemcsak a
formális továbbképzések, hanem az olyan informális tanulási formák is beletartoznak ebbe a
87%-ba, mint a szakirodalom olvasása vagy a kollégákkal folytatott szakmai beszélgetések.
Az így értelmezett továbbképzéseknek egyébként 46%-át tették ki a kötelező továbbképzések (TALIS 2009, 2010).)

„De nehéz megmondani, mert többen többféle tanúsítványt is szereznek, így
vannak átfedések. Majdnem mindenki, a TÁMOP lefed mindent.” (nem fővárosi
piaci képző)

6.4. A továbbképző intézmények és az oktatásirányítás
Az már a 2003-as vizsgálatban is felszínre került, hogy a képzési rendszernek nehéz követni
a folyton változó oktatáspolitikai elvárásokat, a kiszámíthatatlanság pedig súlyos következményekkel jár (Liskó 2004; Pedagógus 2010). Az általunk megkérdezett képzők majd egy
évtizeddel később még mindig hiányolják a kiszámíthatóságot, a biztonságot és a stabilitást.
Ahhoz, hogy a képzők néhány évre előre tervezhessenek, az kellene – többek között –, hogy
az iskolák 5 évre szóló továbbképzési programjai is stabilak és kiszámíthatóak legyenek.106
A tapasztalat azonban az, hogy azokat fölülírják az aktuálpolitikai döntések és az iskola humánerőforrás-gazdálkodási anomáliái. A szervezeti szintű gondolkodást az is megnehezíti,
hogy nehéz összeegyeztetni az 5 évet felölelő programokat a 7 éves ciklusokra felosztott
egyéni életpályákkal, az 1 évenkénti beiskolázási tervvel, a fenntartó 4 évenkénti ellenőrzésével, a 2-3 évenkénti intézményi önértékeléssel, valamint az igazgatói kinevezés 5 éves
ciklusaival (Pálfi 2011; Lőrincz 2011; Cseh 2007; Imre 2004; és Gönczöl Enikő jelen kötetben
olvasható tanulmánya).

„Nem tudjuk, hogy 5 év múlva mi lesz. Ez az, amit az iskolák is éreznek, hogy
az oktatáspolitika vagy a stratégiájuk, ha lesz, merre tart. Ezt lenne jó tudni.

106 Az öt évre szóló továbbképzési program megtervezését a 277/1997. (XII. 22.) számú kormányrendelet írta elő az intézmények számára.
A tervezhetőséget ekkor még megkönnyítette, hogy biztos forrás állt a továbbképzések finanszírozásának rendelkezésére: a közoktatási
költségvetés 3%-a (lásd Gönczöl Enikő jelen kötetben olvasható tanulmányát).
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Teljesen mindegy, hogy melyik politikai erő valósítja meg, csak legyen stratégia, valósítsanak meg valamit, mert a pedagógustársadalom ki van éhezve
egyrészt a nyugalomra, másrészt a hosszú távú látásmódra.” (nem fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)
„Nagyon nem jó egy oktatási rendszerben, ha nem hagyjuk a dolgokat kiforrni, megérni, végigfutni, hanem, mondjuk, hónaponként belenyúlunk, átváltoztatjuk, megrázzuk a rendszert, annak mindig nagyon rossz visszhangja van.
Remélem, hogy ebben lesz egy megnyugvás. Eddig állandó ráncigálás, állandó mozgás volt, mindig mindent újra kellett szervezni. A fő irányvonalnak
kell meglenni, amibe évekig nem nyúlnak bele.” (nem fővárosi hagyományos
pedagógiai intézet)

A kilencvenes-kétezres években lezajlott újabb és újabb elkezdett, de be nem fejezett reformok bizonytalanná tették a rendszert, az iskolák igazgatóiban és pedagógusaiban passzivitást váltottak ki az újításokkal szemben (Liskó 2004). Az általunk megkérdezett képzők mind
a mai napig érzékelnek igényt az átfogó stratégiát követő, hiteles tartalommal megtöltött,
nem céltalan képzésekre.

„A nemzetközi tapasztalatok is azt mutatják, hogy azok a tanárképzések tudnak
jól működni, ahol az egyetem kutatási és képzési bázisát sikerül ötvözni a gyakorlat azon szereplőivel, akik eziránt érdeklődnek.” (egyetemi szereplő)
„Most már egyértelműen egy tartós koncepciót kellene kidolgozni az oktatásban, ezzel összeillesztve egyfajta rendszert kiépíteni. És akkor ez szintén egy
szakmai szolgáltatási kompetencia is lehetne, hogy a megfelelő oktatási koncepcióval ötvözze az eddigi tapasztalatokat és a tudásbázist.” (nem fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)

A képzők a továbbképzések nem klasszikus értelemben vett előnyeire is felhívják a figyelmet.

„Mentálhigiénés erősítésre lenne még szüksége a pedagógusoknak, nem kell
ehhez feltétlenül egy továbbképzés, de egy jó továbbképzés segíthet, mert
akkor együtt gondolkozik a tantestület. Hogy lelje örömét a szakmában, hogy
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jó tanítani, értékes, amit csinál. Meg az együttműködésre rájönni – kollégával,
iskolapszichológussal, gyógypedagógussal, gyermekvédelmissel.” (fővárosi
civil képző)

Összességében megállapítható, hogy az igények és a lehetőségek nem egymástól függetlenül léteznek, hanem egymással szorosan összekapcsolódva alkotnak egy oda-vissza
ható hatásmechanizmust. A pedagógusok, az iskolavezetők, a képzők és az oktatáspolitikai döntések együttese formálja, befolyásolja a pedagógus-továbbképzések rendszerét. A
pedagógus-továbbképzéseket magvalósító szervezetek vezetőinek véleménye alapján úgy
tűnik, hogy 2010-ben (és az ezt megelőző néhány évben) az oktatáspolitikai döntéseknek
és a finanszírozás módjának volt legnagyobb befolyása a pedagógus-továbbképzések rendszerére. A képzők jórészt azokban a témákban indítanak képzéseket, amelyekre az iskolák
pályázati pénzt kapnak. Az iskolák pedig arra pályáznak, amire az aktuális oktatáspolitikai
prioritások lehetőséget adnak. A hétköznapi pedagógiai problémák által indukált belső igényeket ugyanakkor a pályázatok csak részben tudják kielégíteni, és nem ritka az, hogy ezekre a problémákra a pályázati rendszeren kívül találnak megoldásokat, például nem akkreditált
továbbképzések, vagy nem is továbbképzések formájában.

7. Minőségbiztosítás, információ, PR és kontroll
7.1. A képző intézmények belső minőség-ellenőrzése
A képzők szerint a képzések minőségének legfőbb záloga a tréner személye és az általa
átadott tananyag. A szervezetek vezetői ezért legfőbb feladatuknak azt tartják, hogy a képzések szervezését szigorúan kézben tartsák, s a képzés minőségét kiváló trénerek kiválasztásával biztosítsák. Ők tehát inkább szervezeti oldalról közelítettek a témához.

7.1.1. A képzők/trénerek kiválasztása
A képzők kiválasztása csaknem mindig ismeretség, meglévő munkakapcsolat alapján történik. A képzők listája csak formalitás, arról nem igazán válogatnak, mert „zsákbamacskát”
nem szívesen vesznek a képző szervezetek. Ha nincs személyes tapasztalatuk arról, hogy
az új ember mit tud, akkor jellemző, hogy próbaidőt írnak elő neki. A rossz képzőket pedig
egyszerűen nem hívják vissza.
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„Az újakat mindig leteszteljük próbaidőben. Általában, ha van egy felmerülő új
téma, akkor ahhoz keresünk az ismeretségen belül embert, ami elég kiterjedt.
Pályáztatni nem szoktunk.” (fővárosi piaci képző)
„Volt egy régi mag, és még jöttek hozzá emberek. Személyes kapcsolatokon
alapult, aki itt dolgozott, az hívta őket.” (fővárosi civil képző)

A tesztelésnél főleg az informális csatornák jelzéseit veszik alapul: mit mondtak a résztvevők.
A „beválás” a fontos, valamint az, hogy a képző – a megfelelő végzettségen túl – gyakorlattal
is rendelkezzen abban a témában, amit tanít. Olyan is előfordul, hogy bizonyos speciális
képzésekhez „vadászni kell” a megfelelő szakembert. Az egyik interjúalanyunk például arról
számolt be, hogy a különböző szakmai rendezvényeken figyeli az előadókat, és akiket jónak
tart, megpróbálja képzőként alkalmazni.

„Képzőink szakirányú végzettséggel rendelkeznek, akár szakértők, de volt már
olyan, hogy az egyetemről hívtam előadót, végül is elsősorban olyanok a képzők, akik gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek. A kiválogatási szempontokat
inkább a kapcsolat, ismeretség, korábbi közös munka jelentik, valóban van
ebben esetlegesség, hogy ki, azért a beválás fontos. Körülbelül ez olyan, hogy
az egyetemen válogatja azt ki, hogy ki az előadó. Követelmények vannak, például előadó-, kommunikációs készség, de mégis csak épül hagyományokra:
megfelelt-e szakmailag, emberileg, vagy nem felelt meg.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Azt is említették néhányan, hogy alvállalkozó tartja a képzéseiket. Ilyenkor az alvállalkozó felelőssége, hogy milyen képzőket von be a munkába. Sokan emlegetik a „többi képzőt”, akik
nem olyan szigorúan válogatják meg embereiket.

„Én számos ilyen tréninget végeztem el, de ettől még én nemigen mernék oktatni. Ez is egy professzionális hivatás. Mi kell ahhoz, hogy oktathassak? Egy
jó önéletrajz. Azt meg bárki meg tudja írni.” (fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)
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A képzési dömping miatt néhányan arra panaszkodtak, hogy kénytelenek voltak olyan embereket is alkalmazni trénerként, akiket nem volt idejük szakmailag letesztelni.

„Mutassa be, hogy hogyan tart képzést! De ilyen képzési mennyiség mellett
erre nincs idő.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

7.1.2. Kik a képzők/trénerek?
Az általunk megkeresett képző szervezetek többségében a képzők „szatellit-munkaerőnek”
számítanak, szerződéssel foglalkoztatják őket. A szervezetben jellemzően 2-3-4-5, de a nagyobbaknál is legfeljebb 10-15 állandó ember dolgozik, akik a képzések szervezésével, a
képző szervezet egyéb szolgáltatásaival foglalkoznak. Olyannal, hogy valaki főállású képzőt
foglalkoztatott volna, csak elvétve találkoztunk. Leginkább a hagyományos pedagógiai intézetekre, valamint a köz- és felsőoktatási intézményekre jellemző, hogy állandó alkalmazottaik
tartanak képzéseket – fő vagy kiegészítő tevékenységként –, de ők is alkalmaznak szerződéssel képzőket. A megrendelések jellege, időtartama, időpontja kiszámíthatatlan, ezért a képző
szervezetek rugalmasabbak tudnak lenni, ha kevesebb főállású embert foglalkoztatnak.

„Hát, ha lenne egy kiszámítható, stratégiaalkotásra alkalmas oktatáspolitika,
és ha megérné, akkor szívesebben foglalkoztatnék főállásúakat. Mert akkor
tudnám, hogy ezek a játékszabályok. Például fölveszem az embert, és tudom,
hogy jó, most ráfizetek, de jövőre akkor majd rendbe hozzuk. De így, hogy
egyik évről a másikra nulla Magyarországon a közoktatási normatíva a képzésre, anélkül, hogy bárkinek a szeme rebbent volna…” (fővárosi piaci képző)

A képzők nagy része szerint ez a rendszer jó: szabadabban mozoghatnak, és anyagilag is
jobban járnak így. Másrészt viszont látják az alkalmazotti oldalt is, azt, hogy a trénerkedés
inkább „idénymunka”, így nagyon hullámzó egzisztenciát biztosít.

„A másik oldala ennek viszont az, hogy miért jönne ide bárki főállásba? Megkapja a fizetését mint közalkalmazott, plusz a szerződéses munkát; vagy ha
vállalkozó, szabadúszó, akkor szerződést kap. Többet kap szerződésben, mint
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fizetésben, ha van munka… ha meg nincs munka, akkor nem alkalmazzuk.”
(fővárosi piaci képző)

A képzők többsége egyébként is mellékállásban végzi ezt a tevékenységet. Legjellemzőbb,
hogy főállású pedagógusként/iskolaigazgatóként dolgoznak vagy dolgoztak: nyugdíjba
mentek, vagy teljesen átálltak a továbbképzésekre. Ők egyébként büszkék rá, hogy az óvodák-iskolák belső világát jól ismerik, és ez növeli a képzések színvonalát is.

„20 év után sajnos választanom kellett, mert a képzések mellett már az óvónőség nem fért bele az életembe. Végül is azt már csináltam 20 évig, most pedig
az ország összes óvodájában dolgozom.” (fővárosi piaci képző)
„17 évig általánosban tanítottam, 18 évig a felsőoktatásban módszertant. Ez
segít, mert el tudom képzelni, hogy mint pedagógus, én minek örülnék egy
képzésben. Például a jó előadónak. De azért kívülről is látom az iskolák, pedagógusok hiányosságait.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Mások éppen ellenkezően látták mindezt. Az egyik megkérdezett kifejezetten a tréneri szakma professzionalizációjának akadályaként tekintette azt, ha valaki mást is csinál, például tanít
egy iskolában.

„A jó pedagógusképzés legfőbb jellemzője a jó tréner, de ez a réteg még nem
tudott professzionalizálódni, mert ezeknek a trénereknek egy jó része még
mindig gyakorló pedagógus. Ugyanakkor a szaktanácsadók is gyakorló pedagógusok, ami abból a szempontból nem baj, hogy benne vannak a gyakorlatban, de ugyanakkor ők is csak a fizetés kiegészítéseként csinálják. Szerintem
ennek ideje lenne, hogy kettéváljon. De amíg a piac ilyen hektikus, addig nem
tudnak eljönni főállásba. De így nagyon nehéz jó oktatóhoz jutni, és így profi
cégek sem igen tudnak létrejönni.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Olyannal is találkoztunk, aki azt mondta, hogy főállású pedagógus egyáltalán nincs a képzői
között. A pedagógusokon túl tarthatnak továbbképzést főállású jogászok, köztisztviselők,
informatikusok, orvosok, nyelvtanárok, felsőoktatásban oktatók, hagyományos pedagógiai
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intézetek munkatársai stb. Az adott szakterület legjobb szakembereit igyekeznek a képző
szervezetek szerződtetni. Olyannal azonban csak egy esetben, egy egyetemi szereplőnél
találkoztunk, hogy valaki kutatói tevékenységet folytatott a továbbképzésekhez kapcsolódó
témákban (vö. Mihály 2005). Igaz, leginkább a vezetőkkel beszélgettünk, akiknek többnyire a
továbbképző szervezetek irányítása volt a fő tevékenységük.

„Mi próbáltunk magunkhoz kötni olyan szakértőket, akik hitelesen tudták képviselni a kiadói érdekeket. Ez azt jelenti, hogy 1500-2000 rendezvényünk volt az
országban, és ezekből próbáltuk azokat az előadókat magunkhoz kötni, akik a
legjobbnak tűntek, a pedagógusok visszajelzéseiből. Mi a pályázatos formában már csak olyan előadókkal dolgoztunk, akik bizonyítottak már.” (fővárosi
piaci képző)

A civil, a közoktatási és a felsőoktatási intézmények képzéseinek trénerei a szervezetek saját
(belső) oktatói vagy szakemberei közül kerülnek ki, de társulhatnak hozzájuk (külső) meghívott előadók is. Ezt láttuk például a megkérdezett egyetem szakvizsgás képzéseinél, ahol
olyan szakembereket hívtak meg, akik a legjobban értenek az adott témához, valamint a
kínálatát bővítő alapítvány is külső képzőket alkalmazott, amikor a belső emberek már nem
győzték a sok munkát. A képzéseket is tartó közoktatási intézmény szintén arról számolt be,
hogy amihez értenek, azt megtartják ők, de ha szükséges, a feladatra alkalmasabb külső
szakértőt kérnek fel.

„A tantestületünkből 6-8 embert érint, hogy trénerkedik. Csak azok, akik már
legalább 6-7 éves tanítási gyakorlattal rendelkeznek. Még ma is megvan az
első 2-3 évben kialakult gárda, és melléjük mindig jönnek a lelkes fiatalok.”
(fővárosi civil képző)

A képzők jelentős többsége valamely továbbképző szervezet szerződött megbízottjaként vezet továbbképzéseket. Tehát egy háttérintézmény szükséges a képzések lebonyolításához.
Olyan csak elvétve fordul elő, hogy valaki egyedül akkreditáltat egy képzést. Mi sem találkoztunk ilyen trénerrel. Interjúalanyaink valamilyen szervezet vezetői voltak. Egyetlen olyan
képzővel készítettünk interjút, akit nem intézményvezetői mivoltában kerestünk meg, de ő
is egy bizonyos szervezetben végzi képzései többségét, illetve alkalmanként másokkal is
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szerződik. Arról, hogy a képzőknek mennyire kell hűségesnek lenniük egy-egy intézményhez,
eltérnek a vezetők véleményei.

„A tágabb foglalkoztatotti körben sokan vannak, akik más cégeknél is dolgoznak. Kizárólagossági szerződés? – miért kössünk olyat, ami ellenőrizhetetlen?”
(fővárosi piaci képző)
„Ez egy olyan ház, ahol időnként cserélődnek a lányok. Vagy én cserélem le
őket – nem egy nagy ügy, nem kap szerződést, csak annyi, hogy nem beszélünk meg újabb randevút, mindketten tudjuk úgyis, hogy nem fog menni. Amiből viszont nagy botrány van, és ami azonnali kapcsolatmegszüntetést jelent,
az az, hogyha a lányok mással mennek el. Ezt nem. Ez egy monogám cég.
Nem elsősorban azért baj ez, mert ő az enyém, hanem itt kell lennie egy olyan
belső kohéziónak, amit meg kell tartani, a jóban-rosszban összetartás üzenetének meg kell lennie.” (fővárosi piaci képző)107
„Külső trénereink olyanok, akikkel régóta szakmai kapcsolatban vagyunk, a minőségi munkájuk alapján kerülnek kiválasztásra, ez alapján taníttattuk ki őket
az Y-nál. A trénert mi kérjük fel, hogy a mi színeinket képviselve menjenek el a
képzésre, ebből adódóan a mi képzőink lesznek, nem dolgoznak máshol. Biztosan előfordul, de egy 5-10 éves szakmai kapcsolatot nem rúgnak fel egy más
szolgáltató kedvéért.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

7.1.3. A trénerek kontrollja
Ahogy már korábban utaltunk rá, a továbbképzések minőségét elsősorban a trénerek személye, felkészültsége, szakértelme határozza meg. Az interjúk tapasztalatai alapján úgy tűnik, hogy a trénereknek elég egyszer átesniük egy szigorúbb, vagy a dömping miatt éppen
kevésbé szigorú, kiválasztáson, azután külső kontroll nélkül dolgoznak. Különösen veszélyes
ez abban az esetben, ha a pedagógusok sem tudnak hangot adni elégedetlenségüknek,
mert az iskola és a képző szervezet között nincsen élő kapcsolat. Az általunk megkérdezett
félig szabadúszó tréner arról számolt be, hogy a képzőket szakmai tevékenységük alapján
választják ki ugyan, de attól kezdve nem ellenőrzik őket. Elmondása szerint neki egyszer kellett személyesen elmennie egy elbeszélgetésre, mielőtt felkérték volna a munkára, de azóta

107 Az intézményi kohézió a megkérdezett egy másik megnyilvánulásából is kiolvasható: „Vannak nyugdíjasok, őket vesszük a munkáknál
előre, ő ebből él, neki ez a kiegészítő jövedelme van a nyugdíj mellé, ezt meg is érti mindenki, hogy ők kapnak először.”
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„nem kérdezte meg senki”, hogy mit csinál. Ezzel ellentétes példával is találkoztunk, amikor a
kemény kiválogatást folyamatos és szigorú szakmai kontroll követi.

„Aki hozzám kerül, nagyon komoly felvételin esik át. Van egy alapbeszélgetés,
ezt követi egy hónapos képzés, majd egy komoly szűrővizsga. Ez olyan volt,
hogy 150-en jelentkeztek, és ebből 21-en maradtak itt. Aztán ezek elkezdtek
működni. Ebből a 21-ből végül maradtak 2-en. Sokan rájöttek, hogy ez egy
nagyon nehéz munka: cipekedni kell, vezetni kell, utazni kell. És bár ez egy
nagyon jól fizető munka, ezek miatt a nehézségek miatt azért sokan kiesnek.
Sokakat én küldtem el, mert sok mindennek kell megfelelni, és én maximalista vagyok. Ez az 50, akivel dolgoztam, sok 1000-ből került ki. Maximum egy
konferenciára hívok el olyat, akivel nem dolgoztam, de akkor is csak neves
előadókat. El szoktam menni az előadóimmal, és megnézem, hogy milyen előadásokat tart, és konzultálunk minden előadás előtt.” (fővárosi piaci képző)

A vezetők személyes jelenléte tűnik a legszigorúbb ellenőrzési módszernek. Egy másik hatékony módszernek bizonyult, amikor az iskolákkal való élő kapcsolat során folyamatos vis�szajelzést kapnak a képzők és a képzés minőségéről. Ahol azonban a személyes jelenlét
vagy a folyamatos kapcsolattartás nem lehetséges, marad az elégedettségi kérdőív. Ezt sok
szervezet nem használja megfelelőképpen a képzők értékelésére, sokkal inkább formalitásnak látszik. Kevés olyan képző van, aki beszámolt arról, hogy valóban figyelembe venné a
kérdőív eredményeit.

„Minden képzés végén van lap, ez elő is van írva. A pedagógus pedig kritikus.
A jót is megírja, örül, ha jót kap. Ha felesleges idővesztegetésnek érzi, és ismétlésnek, azt is megírja.” (fővárosi piaci képző)
„Amikor az összegzés nem mutat jó képet, akkor először meg kell kérni a trénert, hogy változtasson, és ha nem változtat, akkor nem fogják őt hívni. Muszáj,
mert a cég hírnevét veszélyezteti.” (fővárosi civil képző)
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7.2. Külső minőség-ellenőrzés
7.2.1. Tartalmi ellenőrzés
A képzések tartalmának minőségét az akkreditáció szabályozza. Sokan azonban úgy vélik,
hogy ez csak a képzés megalakulásánál jelent szűrőt, a megvalósítás folyamatát nem ellenőrzi senki.

„Bizonytalan vagyok abban, hogy az oktatásirányítás nyomon követi-e a képzéseket. Minket még nem ellenőrzött senki.” (egyetemi szereplő)

Sőt, olyan véleménnyel is találkoztunk, amely már magát az akkreditációt is ”látszat eljárásnak”, „papírgyárnak” ítélte, s nehezményezte, hogy a hosszadalmas procedúra akadályozza
a spontán felmerülő iskolai igények gyors és célzott kiszolgálását.

„Ezek gombamód szaporodnak a mai napig. Ehhez semmi nem kell, csak egy
gazdasági társulást kell alakítani. Érdekcsoportok vannak, ezek különböző
cégcsoportokat hoznak létre. Az ellenőrzés hiánya itt is nagy bajt jelent. Attól,
mert valaki akkreditáltatott egy képzést, az még nem mutatja, hogy a pedagógusok mit kapnak ott szakmailag. Az látható, hogy a továbbképzések rendszere felhígult. De ilyen mennyiségű képzés mellett ember legyen a talpán, aki
ezeket átlátja.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Az egész egy látszateljárás. Papírokból nem lehet megállapítani, hogy egy
képzés pontosan mit takar. A képzések bejelentése is teljesen látszatdolog,
mert nem lehet látni előre, hogy hányan lesznek. És ez utólag úgy jelenik meg,
mintha az összes képzést megtartottam volna, még ha elmarad a képzések
fele, akkor is, mert nem kell korrigálni utólag.” (fővárosi piaci képző)

A képzések egymásra épüléséről eltérő véleményekkel találkoztunk. Egyesek úgy vélik, hogy
a módszertani képzések, a különböző tanulásszervezési módok elméleti és gyakorlati alapjait
lerakó képzések egymásra tudnak épülni. A kompetenciaterületi képzések egymásra épüléséről már negatívabb véleményeket hallottunk. Ezt azzal magyarázzák, hogy ezek egy-egy
műveltségterülethez kapcsolódnak. Sokan az egymásra épülés esetlegességeit emelik ki.
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„Minden mindennel összefügg, de a képzések tematikái nem tudatosan épülnek egymásra. Ez így teljesen alkalmazható, nem érzem az erőltetés okát.”
(nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Fontos szempont még az elmélet és a gyakorlat aránya a képzésekben. Képzőink arról számoltak be, hogy a gyakorlatra mutatkozik nagyobb igény, ezért az elmélet és a gyakorlat
aránya is ennek megfelelően alakul, főként a módszertani képzéseken. Az általunk megkérdezett egyetemi oktató is a gyakorlat iránti igény növekedéséről számolt be, de nem ért azzal
egyet.

„A módszerek körül balettozunk, mintha a módszer az megoldást jelentene.
A jó módszertan nagyon kell, de a jó módszertan állati kevés. A jó metodika
a vége egy folyamatnak, amit nagyon alaposan végig kell gondolni. És itt el
lehet menni a nevelésfilozófia szintjéig. Hogy itt egy normatív rendszerre, mert
Magyarországon normatív rendszer van, fölösleges ráborítani egy abszolút
módon, hogy is mondjam, nevezzük most így, egy értékrelativista iskolának
a módszertanát. Inkompatibilis rendszereket akarunk házasítani! Ez a módszertan nem ahhoz való módszertan, ami egyébként a mi belső pedagógiai
képünk.” (egyetemi szereplő)

7.2.2. A pedagógusok és az iskolavezetők információi, visszajelzései
A képzések között válogató pedagógus vagy igazgató számára sincs hivatalos forrás a képzések megítélésére. Az ún. minőségbiztosítási összefoglalót ugyan minden kínált képzéshez
csatolni kellene a PedAkkred rendszerében, de ez nem történt meg az összes (1947 db),
általunk részletesebben vizsgált képzésnél. Ahol találunk is ilyen értékelést, előfordult, hogy
hiányosan volt kitöltve. Mindemellett az általunk megnyitott étékelőlapok alapján a képzések
mind kifogástalanul zajlanak: mindenki 4-est, de legtöbbször 5-öst ad az 5 fokozatú skálán
a képzések különböző szempontjaira. Ez ellentmond azoknak a panaszoknak, amelyek a
pedagógusok és az igazgatók interjúiban megjelentek (Pálfi 2011; Lőrincz 2011).
Jelen kutatás nem tűzte ki célul az elégedettségi kérdőívek/minőségbiztosítási ös�szefoglalók hatékonyságának megítélését. A képzők és a pedagógusok által elmondottakból
azonban úgy tűnik, hogy vannak olyan tényezők a rendszerben, amelyek e mérőeszköz hatékonyságát torzíthatják. A pedagógusokkal készült interjúk során találkoztunk olyannal, aki
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bevallotta: soha nem véleményez rosszul senkit, még ha rosszul teljesített, akkor sem (Pálfi
2011). A képzők oldaláról pedig előfordult, hogy az értékek ignorálásával találkoztunk.

„Annyira igazán nem érdekel engem az, amit a résztvevők beleírogatnak, karikáznak. Saját magam példáján tudom, hogy nem ez a fontos. Egy felnőtt
ember, akit kötelezően odaküldenek, beviszi az indulatait, ez az egyik. A másik meg, hogy ő egy kész ember, meghatározott szokásokkal. Ha én nagyon
mást mondok, mint ő, akkor óhatatlanul elkezd védekezni, támadni. Szinte ez a
legjobb jelzése annak, hogy telibe találtam, ha megsértődik, érzékennyé válik.”
(fővárosi civil képző)
„Meg szoktam kapni a tréningekről a visszajelzőlapokat, és azért vagyok elszomorodva, mert nem a szakmai részt vagy a trénert marasztalják el, vagy abban
szeretnének változásokat elérni, hanem ilyenek jönnek elő, hogy nem volt jó
a kaja, nagyon meleg volt, miért kell nekik itt lenniük szombaton…” (fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)

Azzal pedig csak egy képzői interjúban találkoztunk, hogy a résztvevők a képzés alatt megelégelték az alacsony színvonalat, és rászóltak a szervezőre, hogy másik képzőt küldjön,
mert ők „nem ehhez vannak hozzászokva”. A többi általunk hallott esetben azonban az a
védekezési forma jelent meg, hogy egyszerűen nem hívták többet azt a képzőt.

„Előfordult, hogy külső képzőt vettünk igénybe, és az első nap után szólt az
iskola, hogy ’mi nem ehhez vagyunk szokva, küldjenek egy rendes trénert!’
Tehát, ha megfelelő a kapcsolat az iskolákkal, akkor működik a visszajelzés. Ha
folyamatos a kapcsolat a képzőhely és az iskola között, az garancia a képzések
minőségére is.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„A képzések minősége az természetesen befolyásolja azt is, hogy mennyire
hívják vissza az embert.” (fővárosi piaci képző)

A pedagógusoknak a továbbképzési tanúsítványok megszerzéséhez általában írásbeli munkát kell elvégezniük. 5-10 oldalas dolgozatot kell írniuk, vagy valamilyen foglalkozáshoz tervet
készíteniük. A képzések többsége 3 napos (tehát napi 10 órás), ez alatt kell módszereket,
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személeteket elsajátítaniuk a résztvevőknek. Ez a 3 nap ráadásul többnyire 3 egymást követő napot jelent, így még kevesebb lehetőség nyílik az elmélyülésre. A képzők mindamellett
szakmai szempontból azokat a képzéseket tartják jobbnak, amelyek hosszabb időintervallumot fednek le, van idő a kipróbálásra és a személyes visszajelzésre.

„Általában a képzések záródolgozattal zárulnak, aminek az a lényege, hogy
mindent, amit itt hallott, akkor ő ezt a saját gyakorlatában hogyan használja.
Kiválaszt egy osztályt, egy témakört, és akkor, amit itt tanult, arról egy óravázlatot elkészít. Felételezem, hogy ha már megcsinál egy ilyen óravázlatot, akkor
azt nem teszi a fiókba.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

7.3. A képzők képzése
A képzések tartalmi minőségében fontos szempont, hogy a képzők hol szerzik az átadandó
ismereteket. Vannak olyan tartalmak/tudásanyagok, amelyeket maga a képző vagy szakmai közössége fejleszt ki. Például azoknál a pedagógusközösségeknél találkoztunk ilyennel,
amelyek éveken keresztül dolgoztak valamilyen speciális környezetben (például sajátos nevelési igényű gyerekeket integráló iskolában), vagy valamilyen, akár saját fejlesztésű új módszer
szerint, s az így szerzett ismereteiket dolgozták át átadható tananyaggá, szemléletformáló
tréninggé. Új képzők pedig csak ebből a szűk körből kerülhetnek ki, tehát csak azok taníthatják az adott módszert, akik szintén többéves tapasztalattal rendelkeznek már a témában. Ez
a képzők képzésének egyik útja. Ezzel találkozhattunk a három civil szereplő közül kettőnél,
valamint a közoktatási intézménynél.

„A trénerek vagy az X-es papírral rendelkeznek, vagy mi képeztük ki őket a saját
módszereinkre.” (fővárosi civil képző)
„A képzések saját szakmai érdeklődésből születnek, illetve a visszajelzések
alapján formálódnak. Folyamatosan változik és alakul. Bejött a zenei nevelés
2000 óta. Ez is véletlenül, mert a lányom zenész, de azóta ennek is kiderült,
hogy milyen mélységei vannak, és ebben is tudunk újat mondani.” (fővárosi
civil képző)
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A képzők képzésének másik útja az, amikor a speciálisan nekik szervezett képzéseken sajátítják el azt a tudást, amit azután továbbadnak.
A képzők képzését minden megkérdezett fontosnak tartotta, az egész pedagógustovábbképzési rendszer kulcselemének, hiszen az új tudásanyag átadása, a tapasztalatok
cseréje nélkülözhetetlen ebben a szakmában.

„Amikor megjelenik egy új EU-s pályázati kiírás, amihez pedagógus-továbbképzés is kapcsolódik, mindig valamilyen módszertani megújulást tűz ki célul. Minden új módszerhez új trénereket, mentorokat képeznek. Tehát teljesen
mindegy, hogy hány éve képez, és van-e átfedés az eddigi ismeretek között,
mindig új képzést kell a trénereknek is elvégezniük. Ez állandó megújulást és
pályázatfigyelést igényel.” (nem fővárosi tréner)

Mindamellett abban veszélyt láttak, hogy egy – ugyan speciálisan erre szervezett – képzés
végigülése után már taníthat is valaki, anélkül, hogy elmélyült, a gyakorlatban kellőképpen
megérlelt tudással, tapasztalattal rendelkezne.

„Ezek a képzések egyre felületesebbek. Multiplikált módon zajlanak a képzések.
Végigült egy képzést, ahol megtanulta, és két hét múlva már ő tanítja. Igen, ez
így van!” (egyetemi szereplő)

Az elmúlt évek továbbképzési igénye szükségessé tette, hogy újabb témákra képezzék ki a
képzőket. Az igények nemcsak minőségükben, hanem mennyiségükben is változtak: egyre
több és több képzőre lett szükség. A képzők képzésének jelentős része speciálisan erre
szervezett képzések formájában zajlott.108 A hirtelen ébredt hatalmas igény tehát egyre több
ilyen képzést indukált, ez pedig minőségi felhígulásához vezetett. Sokkal jobb tapasztalatokat hallottunk azokból az időkből, amikor még „nem volt ennyire tömegjellege a dolognak”.

„Amikor az IPR-képzés elindult, akkor a képzők még valóban többet tudtak
azoknál, akiket képeztek. Ma már a képzésen részt vevők hozzák össze a képzés anyagát, ez egy nagyfokú magárahagyatottságot is jelent a képzőnek, akit

108 Egyetlen képzőhely vállalta ezek teljesítését. Az általunk megkérdezett vezetők közül szinte mindenki megemlítette ennek a képző
szervezetnek (vagy elődeinek) a nevét, amikor képzőik képzése került szóba.
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képeznek, mert nincs állásfoglalás, hogy az a válasz, amit adtunk, az jó-e. És
ez nagy felelősség is, hisz azt tolmácsolom, azt viszem tovább az iskolákba. Én
úgy gondolom, hogy a képzők képzése a leggyengébb pontja ennek a rendszernek.” (nem fővárosi tréner)
„Szakértő most az lehet, aki egy tanfolyamot elvégzett. Régen erre a pozícióra pályázni lehetett. Most inkább pénzkérdés, és igazán minősítve sincsenek ezek az előadók/szakértők, és ezért elég homogén ez is. A pályázatos
rendszer pedig olyan mennyiségű szakértőt kívánt meg, amennyi nincs az országban. Ezzel a hatékonysága a pályázati rendszernek is jelentősen romlott.”
(fővárosi piaci képző)

Ami az újabb képzőképzéseket illeti, szinte csak negatív véleményekkel találkoztunk. A következő interjúrészletek ezt tükrözik.

„Biztosan jó is lehet. (…) Amikor elküldtük a képzőinket képzésekre, nem sokkal
több információval jöttek vissza, mint amennyivel elmentek. Úgy oldották meg
a HEFOP-ban a 10 képzőjükkel, hogy összehívták őket, és ’együtt kiszenvedték’, erre azért volt szükség, mert egymásnak ellentmondó információkat kaptak, sok elmélet volt.” (nem fővárosi közoktatási intézmény)
„Ahol részt vettek a képzőink, nagyon vegyesek voltak a tapasztalatok, nem
túl jó szájízzel érkeztek vissza, és nagyon sok probléma volt az egyéb dolgok
kapcsán. Hát most nevesítem, az X-ről van szó, oda rengeteg képzőt küldtünk
el, problémás volt a bejelentkezésük, előfordult, hogy elhagyták a dokumentumaikat, nem találták hónapokig, újra kellett pótolni. Beígérték, hogy kiképzik
őket szeptemberben, és még a mai napig nem képezték ki őket, tehát ilyen
problémák vannak. Nem tudom, hogy a képzők képzését ki ellenőrzi, és milyen
formában kéri számon, azt gondolom, hogy a szolgáltatót olyan helyzetbe hozni, hogy egy projektben részt vesz, és a képzőnek már rendelkezni kellett volna
azzal a végzettséggel, amivel elvégzi a feladatát, és nem tudjuk igazolni, az egy
nagyon kellemetlen helyzet. A szolgáltatónak, a képzőnek is és azoknak is, akik
a képzést kapják. Ilyen helyzetekbe kerültünk. Persze vannak jó tapasztalatok
is nyilván, de azért sajnos ilyen is előfordult.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
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„Sajátos helyzet volt, a HEFOP-ban ki kellett fejleszteni bizonyos képzéseket,
és bizonyos képzéseknek az indítási jogát, engedélyét átadta az X egyes cégeknek, akik akkor egy ilyen közbeszerzésen elnyerték az indítási jogát. Ez
ahhoz kapcsolódott, hogy részt kellett venni olyan felkészítő tanfolyamokon,
amelyek képzőket képeztek. Ilyeneket azonban nem indított tovább az X. Ez
azt jelentette, hogy bizonyos cégek, bizonyos képzésekkel monopolhelyzetbe
kerültek. Csak náluk volt felkészített tréner. Hiába van indítási joga másnak is,
akár.” (fővárosi piaci képző)

Azok az interjúalanyaink, akik képzők is (nemcsak vezetők), elkötelezettek a folyamatos önképzés mellett, s maguk is mindig újabb képzéseken vesznek részt.

„Hát minden évben van egy új. Mindig fejlődni kell, mert nem áll meg ez a dolog.” (nem fővárosi piaci képző)

8. Népszerűsítés és tájékoztatás
A képzések népszerűsítésénél is gyakran elhangzott a közhely: „kis ország vagyunk”, ahol
mindenki ismer mindenkit, így a személyes kapcsolatok a meghatározók a népszerűsítés
területén is.
A képző szervezetek – különösképpen a piacorientáltak – vezetői általában a népszerűsítés egy olyan szakaszos történetét írják le saját szervezetüknél, amelyben a személyes
kapcsolatoktól újra eljutnak a személyes kapcsolatokig. Ez a történet igen sarkított, de a
szakaszok élesítésére/felismerésére alkalmas.
Minden képző szervezet már a megalakulásakor rendelkezett egyfajta szakmai ismertséggel, ami garancia volt az első megrendelésekre. Enélkül el sem lehet kezdeni – mondják.
Ezt követte a terjeszkedés szakasza, amikor a legkülönfélébb PR-fogásokkal próbálták népszerűsíteni szolgáltatásaikat, tudatni a világgal, hogy bizonyos emberek most már ennek a
cégnek az arcai, védjegyei (már nem pedagógusok, már nem hagyományos pedagógiai intézeti munkatársak többé stb.), hogy milyen szolgáltatásokat kínálnak stb. Majd következett az
a szakasz, amelyik már átnyúlik a jelenbe, amikor is már nem kell célzott kampányt folytatni a
népszerűségért. A sokéves minőségi munkának köszönhetően most már maguktól jönnek a
megrendelések. Arról, hogy ma hogyan történik a népszerűsítés, általában úgy nyilatkoznak,
hogy megmaradtak a legalapvetőbb népszerűsítési kellékek (honlap, egy-egy kiadvány), de
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a legmeghatározóbbak mégis a személyes kapcsolatok, az ismertség, a szolgáltatás „beválása”, ez vonzza a megrendeléseket.

„Korábban szerveztük, hirdettük a képzéseinket, de most már csak oda megyünk, ahová hívtak.” (fővárosi piaci képző)

A kezdeti ismertség kiegészítéseként a legkülönfélébb eszközöket használták a képzők saját
népszerűsítésükre. Egyikük úgy nyilatkozott, hogy a személyes közbenjárás volt a legfontosabb:

„Megalakulásunk után fél-egy év az önkormányzatok látogatásával, bemutatkozással telt. A szakértői munka miatt.” (fővárosi piaci képző)

A leggyakrabban említett csatorna az internet volt. Arra minden képző odafigyel, hogy szolgáltatásai folyamatosan jelen legyenek az interneten. Nem találkoztunk olyan képző szervezettel, amelyiknek ne lett volna saját honlapja (bár ezek nem egyformán informatívak). A saját
online hírlevél sem ritka, vagy a pályázatfigyelés, ami sok érdeklődőt vonzhat a honlapra.
Kevesebben rendelkeznek papíralapú kiadványokkal. Akinek van, a szórólapokat,
programfüzeteket említette leginkább. Ez főleg a nagyobb szolgáltatókra jellemző. A többiek
elegendőnek tartották az internetet és a személyes jelenlétet.

„Nincs erre energia, de már van hírünk, keresnek minket az iskolák. Nem szeretünk nyomakodni, mert fontos, hogy belső indíttatás legyen.” (fővárosi civil
képző)

A népszerűsítések további fórumai lehetnek a képzők által tartott rendezvények (konferenciák,
szakmai napok). Itt a pedagógusok megismerhetik az előadókat, ízelítőt kaphatnak az újabb
módszerekből, ajánlhatnak egymásnak jól bevált képzéseket stb. Ezekért a rendezvényekért
gyakran kredit is jár (tehát beleszámít a 120 órába), de a részvétel nem mindig ingyenes, akár
a piaci szolgáltatók, akár a hagyományos pedagógiai intézetek esetében.
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„A pedagógiai napok szolgálnak a népszerűsítés helyszínéül. Itt jelennek meg
a problémák, találkoznak a szakemberek a pedagógusokkal. Nem ingyenesek
ezek a rendezvények. Igyekszünk olyan összeget kérni, amit még egy iskola
elbír.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

A hagyományos pedagógiai intézetek egyébként nem kizárólag hagyományos rendezvényeik
(pedagógiai napok, tanévnyitó értekezlet) révén tartják fent az érdeklődést szolgáltatásaik
iránt. A folyamatos személyes kapcsolattartás – utazótanári szolgálatuk, szakszolgálataik,
egyéb tevékenységeik révén – is fontos az iskolákkal. Ezek mellett vannak hagyományos
kiadványaik is (valamilyen hírmondó, félévkezdő füzet stb.), amiket rendszeresen megkap
minden iskola. Ezekben nemcsak a képzésekről van szó, hanem egyéb hasznos információval is ellátják a pedagógusokat.
A hagyományos pedagógiai intézetek és a felsőoktatás esetében a fent vázolt szakaszos felbontás egyébként nem érvényes. Náluk folyamatos kapcsolatrendszerrel és évek óta
fix PR-anyagokkal találkoztunk.
Az általunk megismert egyetem bevallottan rossz PR-tevékenységet folytat. Képzéseinek még mindig nagy presztízsük van ugyan, de egyre kevesebben érdeklődnek irántuk.
Ennek egyik okát interjúalanyunk abban látta, hogy gyakran az is gondot jelent, hogy a pedagógusok egyáltalán megtalálják, milyen képzések vannak az adott intézményben.

„Nagyon nehéz megtalálni az X egyetem képzéseit. Interneten is alig-alig. Úgy
kell keresni. És elszórtan vannak. Kiadvány nincs is. Erre komolyan kellene egy
ember, aki csak ezzel foglalkozik. Nem elég, hogy szakmailag felkészültek, jó
képzést tartanak, kell a PR, és egy egységes szervezeti keret, ami ezt egyben
tartja. Ilyen szempontból előnyben vannak a szolgáltatók.” (egyetemi szereplő)

Összességében elmondható, hogy a képzések minőség-ellenőrzése és minőségbiztosítása
informális, személyes alapokon nyugszik. A képzések minőségének a képzők/trénerek a biztosítékai. Kiválasztásuknál főként a személyes ismertség, a munkakapcsolatok hálózata dominál, a formális listákat nem szívesen alkalmazzák a vezetők. A képző intézmények vezetői a
munka minőségét jellemzően személyes visszajelzések és tapasztalatok útján ellenőrzik, de
olyan is előfordul, hogy a képzőt a felvétel után nem ellenőrzi senki. Az akkreditációt követően
külső szakmai kontroll gyakorlatilag nincs, a minőségbiztosítási összefoglalók pedig csak
esetlegesen hozzáférhetők. A személyes tapasztalatokra és az ismerősök ajánlásaira épülő
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„beválás” az, ami biztosítja a képzők számára a folyamatos keresletet. A résztvevők oldaláról
az a „kontrollálási stratégia” alakult ki, hogy nem hívják többet a be nem vált képzőket.

9. Hasznosulás, utánkövetés
9.1. Utánkövetés
Cseh Györgyi fél évtizeddel korábban gyűjtött tapasztalati alapján arra hívta fel a figyelmet,
hogy a képzések hatásmérése és utógondozása nem megoldott (Cseh 2007). Jelen kutatás
eredményei alapján sem beszélhetünk lényeges javulásról.
Az utánkövetésre vonatkozó kérdések gyakran értetlenséget váltottak ki. A vélemények ezen véglete szerint egyáltalán nem a képző cég dolga az utánkövetés. Lenne rá igényük, hogy értesüljenek a képzések utóéletéről, mert szerintük fontos, de erre nincs kapacitásuk, és „különben is, az iskola felelőssége, hogy ellenőrizze a pedagógust”.

„Az nem a képző cég dolga, hogy ellenőrizze, hogy valóban átültetik-e a gyakorlatba a dolgokat, a képző cégnek a képzést kell nyújtania, nem nálunk landol
a visszajelzés.” (fővárosi piaci képző)
„Nem követjük nyomon, hatalmas munkát jelentene ezt követni, ezt a szolgáltatók nem tudnák vállalni. A képzés minőségével kapcsolatosan van elégedettségi kérdőívünk, a nyomon követéssel nem értünk egyet, ezt a pedagógusoknak kell megítélniük, s úgy választani szolgáltatót. A vezetőknek ezt követniük
kell a minőségirányítás kapcsán is.” (nem fővárosi piaci képző)

A másik véglet az, amikor szívükön viselik az általuk nyújtott szolgáltatás későbbi sorsát is. A hagyományos pedagógiai intézetek vagy az ő szerepüket átvevő, régebbi helyi
beágyazottságú piaci szolgáltatók pont ebben látták saját erősségüket, hogy ők egy-egy
képzés után ott maradnak a „közelben”, és figyelemmel tudják kísérni a képzés utóéletét.

„Azért rajtunk is múlik, hogy mit nyújtunk, témától is függ, hogy közzéteszik,
megosztják a többiekkel, vagy nem tart számot olyan érdeklődésre.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
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„Például K-ra kétszer-háromszor elmentünk a képzés után is.” (fővárosi civil
képző)

Azzal ők is egyetértenek, hogy az iskola felelőssége is nagy a továbbképzések hasznosulásában, sőt, talán még nagyobb, mint a képzőké.

„Természetesen, az lenne a jó, ha az illető beszámolna, akár a tantestület előtt is,
de tudok olyanról is, hogy senkinek nem kell beszámolnia a képzéséről, csak
gyűjti a 120 pontját. A szaktárgyat érintő kérdésekben biztos vagyok benne,
hogy elmondja a kollegáinak.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„Ha nem történik ellenőrzés az intézményekben, akkor ne várja senki, hogy
valami más lesz. Hogy ne fordulhasson elő, hogy legyenek intézmények, akik
semmit nem mozdulnak szakmai szempontból. A jelenlegi helyzetben nincs,
aki ezt a fajta ellenőrzést megtenné. Nem fog a jegyző elmenni, vagy az oktatási referens.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)

Néhány képző felvetette azt a kérdést, hogy hogyan lehetne változtatni azon, hogy a képzések után elengedik a hallgatók kezét. Szerintük a szakaszos továbbképzések jelenthetnék a
megoldást. Van olyan képző, aki ezt eleve így is csinálja.

„Azért fontos a visszatérés, hogy a két alkalom közben ki tudják próbálni, amit
tanultak.” (fővárosi piaci képző)

A képzők egyébként úgy érzik, hogy őket sem ellenőrzi senki, akkor nekik miért kellene a
pedagógusokat…

„Itt senki nem kíváncsi rá, hogy mi történik. Maga az első, aki feltesz három
kérdést ezzel kapcsolatban.” (fővárosi piaci képző)
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9.2. Hasznosulás, szemléletváltás
Ugyan – miként az előző fejezetben is látszott – kidolgozott utánkövetési rendszert nem
alkalmaznak a képzők, más csatornákon mégis értesülnek a képzésükön tanultak hasznosulásáról. Azt mondják, hogy ha jó volt a képzés, akkor biztos, hogy beépítik a tudást a pedagógusok. Ha mégsem, akkor azt nem saját szakmai felelősségük kérdéseként fogják föl,
hanem a felszerelés hiányosságaival, a résztvevők motiválatlanságával magyarázzák, vagy
azzal, hogy az iskolavezetés nem veszi elég szigorúan a képzések hasznosulását. Ezeket a
problémákat a pályázati rendszer hibáival is összefüggésbe hozzák. Az a konkrét kritika is
elhangzott, hogy nem alakult ki az utánkövetés megfelelő eljárásrendje.

„Eddig egyetlen olyan pályázattal találkoztam, ahol a tréning után mentorálásra
volt lehetőség. Ez az utánkövetés, a visszacsatolás tulajdonképpen hiányzik.
Ez mindenképpen kellene. Az, hogy a napi munkájában ezt hogyan alkalmazza,
arra nincs rálátásom, ennek az eljárásrendje még nem alakult ki.” (nem fővárosi
tréner)

A 2003-as vizsgálat tapasztalatai szerint a képzések a módszertani segítségnyújtásban érték
el a legnagyobb hatást, de a kurrens kompetenciákat érintő képzések már kevésbé voltak
sikeresek (például saját munkához való reflektív viszony fejlesztése, kollégákkal való együttműködés erősítése, az eltérő tanulói elvárásokhoz való rugalmas alkalmazkodás), illetve
szemléletbeli változást sem sikerült hozniuk (Nagy 2004). Hasonló eredményre jutott Liskó
Ilona, Fehérvári Anikó, Havas Gábor és Tomasz Gábor 2005/2006-os kutatása is. A szemléletváltásnak csak halvány pozitív nyomát találták, amikor a HEFOP által finanszírozott Integrációs programba tartozó képzések előtt és után a pedagógusok által kitöltött kérdőívek
eredményeit hasonlították össze (Liskó 2008).
Az általunk megkérdezett képzők egy része úgy látja, hogy a többségnél tud szemléletváltást is elérni. Ugyanakkor a szemléletváltásnak több fokozatát vázolták fel. Ritka az
olyan eset, hogy egyetlen képzés hatására gyökeres változás álljon be. Sokan úgy vélik, hogy
a szemléletváltáshoz több idő kell. Szerintük már azt is eredménynek kell tekinteni, ha a képzés elindít valamit a pedagógusban, aki aztán a saját képére formálva beleépít apróságokat
a mindennapi munkába.

„A magot az biztos, hogy ezek a képzések elvetik. A pedagógusok kétharmadánál meg kell, hogy induljon valami, az egyharmadnál pedig vagy néha próbál-
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kozik, vagy azt mondja, hogy engem nem érdekel. De gondolatot mindenkinél
ébreszt egy képzés vagy módszer.” (nem fővárosi hagyományos pedagógiai
intézet)

A képzők elmondása szerint az is előfordul, hogy a pedagógus ráismer a saját módszereire,
és azt mondja, hogy „én ezt már régóta csinálom”. Ez olykor takarózás az új befogadása
ellen, de jelenthet megerősítést is a valóban helyes pedagógiai beállítódáshoz.

„Azt gondolják, hogy amit sok évvel ezelőtt tanultak, az biztos jobb.” (fővárosi
civil képző)

Egy olyan kisebbségről szinte mindenki beszélt, akiket lehetetlen motiválni, s teljes apátiát
mutatnak. Rajtuk egyszerűen „átmegy, mint a tavaszi zöldfőzelék, meg sem érinti a dolog”.

„Van olyan pedagógus, aki becsukja maga mögött az ajtót, és nem változtat
a módszerein, de én ezt nagyon elenyészőnek tartom, ha másért nem, ha jó
hangulata van és jó kedve, akkor kipróbálja, ha pedig kipróbálta és jól sikerült,
akkor azt mondja, hogy nem is hülyeség, ezt megcsinálom.” (nem fővárosi
hagyományos pedagógiai intézet)
„Még mindig azt szeretik, ha egy gyerek leül a padba, és 45 percig csöndben
marad.” (fővárosi civil képző)

A pedagógusok érdektelenségének okát olykor a pedagógusok motiválatlanságban látják.
Máskor a leterheltséggel, a kényszer miatti részvétellel magyarázzák a résztvevők passzív
viselkedését.

„Azért nem építik be a dolgokat, mert sok munka van ezekkel az új technikákkal.” (fővárosi civil képző)
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A képzők úgy vélik, hogy a képzéseknek „piknik hangulatban” kellene telniük, és a belülről
jövő érdeklődés által vezéreltnek lenniük. A szervezés is gyakran aláássa a hatékonyságot.
A 30 órás képzéseket gyakran 3 napba zsúfolják be, elvéve a pedagógus hétvégéjét. Ráadásul gyakran a tananyag is olyan, aminek bizonyos részeit már hallotta máshol is. Kooperatív
módszereket is nehéz alkalmazni ezeken a képzéseken, mert egyrészt már unják őket a pedagógusok (minden képzésen ez van), másrészt túlságosan fáradtak ahhoz, hogy bármiben
is aktívan részt tudjanak vagy akarjanak venni.

„Attitűdöt nem lehet 30 órás képzéssel váltani.” (fővárosi piaci képző)
„Mivel az utóbbi időben nincs támogatva az, hogy a pedagógus munkaidejében képezze tovább magát, sőt, ha elhagyja az óráit, akkor az akár bérmegvonással is járhat, ebből fakadóan senki nem akar jönni, mert azt a saját szabadidejének a kárára teheti csak meg. De mivel nincs más lehetőség, így jönnek
délután, de akkor már jól akarják magukat érezni. Ezért számít, hogy milyen a
kaja. Ráadásul, mivel fáradtak, ezért a frontális előadásokat preferálják, mert
azokon jót tudnak aludni, olvasgatni. De ha különböző csoportos technikákkal
megpróbálják a pedagógusokat bevonni, akkor egy jó részük megsértődik: ő
nem ezért jött, nem hülye gyerek, ne csináljanak belőle bohócot. Ne derüljön
ki, hogy ő komoly szakmai hiányosságokkal bír.” (fővárosi hagyományos pedagógiai intézet)
„A legjobban érzékelhető változás a lelkesedésben történt. Amíg nem volt kötelező, addig lelkesen hívtak, és azért hívtak, mert hallani akartak. Amikor az
akkreditáció beindult, akkor még mindig örültek a pedagógusok. Aztán a kompetencia akármicsoda bejövetelével, nem csak, hogy nem szívesen mennek,
de borzasztó, hogy mennyire utálják ezt az egészet. A minőségétől függetlenül.
Teljesen érthető, hogy miért: nagyon sok képzést kell elvégezni, a képzések
csúsznak, és nagyon leterhelik a pedagógusokat. Ennyi képzést egy kis helyen
nem lehet megcsinálni, mert be kell zárni az óvodát. Innentől kezdve meghallja
a továbbképzést, és ezt utálja.” (fővárosi piaci képző)
„Egy nyári táborban láttam a saját volt tanítványomon, aki állítgatta sorba a
gyerekeket. ’Hát hol tanultad ezt, melyik módszertani kurzuson?’ – kérdeztem.
’Hatodikban. Ilonka néni csinálta így.’” (fővárosi piaci képző)
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A felsőoktatás egyik képviselője adta minderre az egyik legátgondoltabb választ. Szerinte
nem várhatjuk, hogy egy módszertani képzés szemléletbeli változást is hozzon, ha nincs
mögötte elmélet. Ha nincs mögötte az a valami, amit attitűdnek is nevezhetünk. A tanári
hozzáállás. Annak a megértése, hogy a módszer mire való. A jó metodika a vége egy folyamatnak, önmagában nem ér semmit. Ezt szerinte a pedagógusokban is tudatosítani kellene.

„Nagyon sok helyen az alapfolyamatok és az alapbeállítódások rosszak. És erre
rá, felöltöztetjük, vagy letakarjuk egy ilyen módszertani maszlaggal, vagy egy
mázzal. Amivel látszólag csináltunk valamit, de ezt az eredmények soha nem
hozzák. Most, ha nem jó eszközzel kezeljük, rossz gyógyszert kap, akkor nem
fog meggyógyulni. És egy idő után bekövetkezik az, hogy mégiscsak a gyerek
az oka. Ezekhez a folyamatokhoz a felsőoktatásnak jobb szeme van. De sokan
azt mondják, hogy az csak elmélet.” (egyetemi szereplő)

Az interjúk tanulsága szerint a képzők csak informális csatornákon értesülnek képzéseik
hasznosulásáról. Ezek alapján az látszik, hogy igen esetleges a képzéseken tanultak beépítése a mindennapi gyakorlatba. Ez a képzők egy része szerint nem az ő felelősségük,
hanem az iskoláké. A hatás elmaradásának okát részben a pedagógusokban (motiválatlanságukban, érdektelenségükben), részben pedig a külső tényezőkben (a túlterheltségben, a
képzések tartalmi átfedéseiben) látják. Abban egyetértenek, hogy – még ha nem is épül be
rögtön minden a gyakorlatba – valamilyen szemléletbeli változást hoznak a képzések, ám
annak mértéke a pedagógustól függ. Egy szűk pedagógusi rétegről mindenki beszél, akikre
semmilyen hatással nincsenek a képzések. Ez ellentmond a – szakirodalomban szűkösen
rendelkezésünkre álló – hatásvizsgálatoknak, melyek szerint nemcsak egy szűk rétegre, hanem az összes pedagógusra igaz az, hogy szemléletükben nagyon kis mértékű elmozdulást
érnek el a továbbképzések (Liskó 2008;, Nagy 2004). A hasznosulásról összességében azok
tudtak átfogóbb képet adni, akik a továbbképzés után is szoros kapcsolatban maradnak az
iskolákkal, de sokan voltak, akik ad hoc információk alapján, rögtönzött formában válaszoltak a hasznosulásról feltett kérdéseinkre.

Összegzés
A továbbképzések szolgáltatói oldalán sokféle szereplő feltűnt az utóbbi két évtizedben.
A hagyományos pedagógiai intézetek és a felsőoktatás mellett megjelentek a civilek, a profitorientált cégek és a közoktatási intézmények is. A különböző szervezeti formák különböző
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szemléletet is takarnak, ugyanakkor a kínálatbeli átfedések és a személyi átjárás is markáns
jellemzője ennek a heterogén rendszernek.
A képzések kurrens kínálatát erőteljesen az oktatáspolitika koncepciói határozzák
meg. Ez az igényeket is befolyásolja, mivel az iskolák előre meghatározott témákban pályázhatnak. A pályázatokon kívül más számottevő forrás a megkérdezés időpontjában nem állt
az iskolák rendelkezésére. A pedagógusok vagy iskolák szintjén megjelenő belső igények
így kisebb szerephez jutnak, de ezekre a képzők egy része még mindig érzékeny, amely
érzékenység biztosítéka az, hogy napi kapcsolatban legyenek az iskolákkal. A képzők egy
másik része ugyanakkor gyakran elsiklott a belső igények felett, s keresletként értelmezte az
iskolák igényeit.
Az általunk megkérdezett vezetők egy része üzleti szemlélettel tekint a továbbképzések piacára. A szakmaiság megfér ugyan az üzleti szemlélet mellett, de a tiszta szakmaiságot
már szinte senki nem engedheti meg magának. Még az állami fenntartásban lévő pedagógiai
intézetek is „félpiaci” megoldásokra kényszerülnek.
A képzések minőségét központilag nem felügyelik az akkreditáción túl. Az erre kitalált
minőség-ellenőrzési összefoglaló egyelőre nem hiteles forrás a képzések között választani
kívánó pedagógusnak. A trénerek arról számolnak be, hogy munkájukat senki nem ellenőrzi.
A képzők csak informális csatornákon értesülnek arról, hogy képzéseik milyen hatással vannak a pedagógiai gyakorlatra, utánkövetési stratégiájuk nincsen. Ezen informális
értesüléseik alapján osztották meg velünk tapasztalataikat, amelyek szerint a képzéseken
elsajátítottak nem minden pedagógusra hatnak egyformán. Egy részükben sikerül „elvetni
a magot”, de van egy masszívan ellenálló, a képzéseket unó, vagy azok iránt érzéketlen
pedagógusréteg, akikkel nem tudnak mit kezdeni. A hasznosulásról összességében nem
sikerült tiszta képet kialakítanunk, mivel arról csak azok a képzők tudtak átfogó képet adni,
akik a továbbképzés után is szoros kapcsolatban maradnak az iskolákkal, de sokan voltak,
akik ad hoc információk alapján, rögtönzött formában válaszoltak a hasznosulásról feltett
kérdéseinkre.
A képzők hiányolják az oktatáspolitika kiszámíthatóságát, megbízhatóságát, stabilitását, s a pedagógusok életpályájára és szakmai továbbfejlődésére vonatkozó átfogó oktatáspolitikai stratégia megjelenését a pedagógus-továbbképzés rendszerében.

201

Hivatkozások
1999. évi LXVIII. törvény a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény módosításáról
277/1997. Kormányrendelet
93/2009. Kormányrendelet
Bordás Andrea (2010): A kisebbségi egyetemek kutatása hermeneutikai megközelítésben.
In Kozma Tamás – Pataki Gyöngyvér (szerk.): Kisebbségi felsőoktatás a Bolognafolyamatban. Debrecen, CHERD-Hungary /Régió és Oktatás sorozat VIII. kötet/
Bordás Andrea (2011): Pedagógusok iskolán kívüli szakmai tanuló közösségei szociális
konstruktivista megvilágításban. Kézirat.
Conelly, F. M. – Clandinin, D. J. (2006): Narrative Inquiry. In Judith L. Green – Gregory
Camilli – Patricia B. Elmore (eds.): Handbook of complementary methods in education
research. American Educational Research Association. pp. 477–488.
Cseh Györgyi (2007): A tanítóknak szóló pedagógus-továbbképzések szerepe a személyre
szóló nevelés megvalósításában. In Szabó Mária (szerk.): A jövő előszobája. Tanulmányok a
közoktatás kezdőszakaszáról. Budapest, Országos Közoktatási Intézet.
Imre Nóra (2004): A pedagógusok helyzete az iskolában. In Simon Mária (szerk.): Válaszol
az iskola. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 43–60.
Kovács Éva – Vajda Júlia (2002): Elbeszélés, identitás és értelmezés. In Kovács Éva – Varga
Júlia (szerk.): Mutatkozás. Zsidó identitás történetek. Múlt és Jövő könyvek. pp. 17–33., pp.
92–107.
Liskó Ilona (2004): A pedagógus továbbképzés hatékonysága. Educatio, 2004/3. sz. pp.
391–405.
Liskó Ilona (2008): A továbbképzések hatása a pedagógusok szemléletére. Educatio,
2008/4. sz., pp. 495–511.

202

Little, J. W.(1992): Teacher development and educational policy. In Fullan, M. – Hargreaves,
A. (eds.): Teacher development and educational change. London and Washington DC:
Falmer Press, pp. 170–193.
Lőrincz Dalma (2011): Intézményvezetés, helyi oktatásirányítás és a pedagógustovábbképzés (Homályos szélvédő mögött a vezetőülésben) (Esettanulmány) Budapest, OFI,
Kézirat.
Mihály Ildikó (2005): Érdekességek a tanárok továbbképzésének nemzetközi gyakorlatáról.
Új Pedagógiai Szemle, 2005. Szeptember, pp. 56–63.
Nagy Mária (2004): Pedagógusok, továbbképzésen. In Simon Mária (szerk.): Válaszol az
iskola. Budapest, Országos Közoktatási Intézet. pp. 61–82.
Nagy Mária (2009): Tanárképzés és a Bologna-folyamat. Educatio, 18/3. sz., pp. 306–316.
Pálfi Melinda (2011): A pedagógus továbbképzésről a pedagógusok szemével
(Esettanulmány) Budapest, OFI, Kézirat.
Pedagógus 2010: Pedagógusok időmérleg vizsgálata. Kutatási zárójelentés. TÁRKI-TUDOK.
http://www.tarki-tudok.hu/file/tanulmanyok/v_pedagogus2010_zarotanulmany.pdf
Sági Matild – Varga Júlia (2011): Pedagógusok. In: Balázs É. – Kocsis M. – Vágó I. (szerk.)
Jelentés a magyar közoktatásról 2010. Budapest, Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. pp.
295–324.
TALIS (2009): Pedagógusok. Az oktatás kulcsszereplői. Összefoglaló jelenés az OECD
nemzetközi tanárkutatás (TALIS) első eredményeiről. Budapest, OFI.
TALIS (2010): Teachers’ Professional Development Europe in international comparison.
An analysis of teachers’ professional development based on the OECD’s Teaching and
Learning International Survey (TALIS). Luxembourg: Office for Official Publications of the
European Union.

203

Mellékletek
1. sz. melléklet: Akkreditált képzések száma szervezeti forma szerint
(keresőszavak eredményei a PedAkkred Rendszerben)
Szervezeti forma (A „Szervező
nevé”-hez beírt keresőszó)

Akkreditált képzések száma
2010. aug. 31-én

Akkreditált képzések száma
2011. júl. 31-én

Kft

483

568

Kiadó (ezek többsége Kft.)

(124)

(127)

73

73

79

69

Gazdasági társasági formák

Bt
Zrt
Társaság

1

Összesen (kiadók nélkül)

237

23

220 4

872 (44,81%)5

930 (50,85%)

Kerület, kerületi pedagógiai

20

10

Város, városi pedagógiai

76 6

49

Megye, megyei pedagógiai

188

155

2

3

Hagyományos pedagógiai intézetek

Kistérség, kistérségi pedagógiai
Regionális pedagógiai

44

7

32

330 (16,96%)

249 (13,61%)

Alapítvány

78

76

Egyesület

76

69

Kht

12

10

Közhasznú társaság

26

19

192 (9,87%)

174 (9,51%)

Egyetem9 10

89

83

Főiskola

40

39

129 (6,63%)

122 (6,67%)

n.a.

31

Összesen

8

Civilszervezeti formák

Összesen
Felsőoktatás

Összesen11
Egyéb
Óvoda
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Szervezeti forma (A „Szervező
nevé”-hez beírt keresőszó)

Akkreditált képzések száma
2010. aug. 31-én

Akkreditált képzések száma
2011. júl. 31-én

Általános iskola12

25

37

Gimnázium13

11

18

Középiskola14

12

14

n.a.

35

38

9

16

5

Múzeum

3

3

Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési
Intézet

24

17

Oktatási Hivatal

4

3

Tűzoltóparancsnokság

1

1

Magyar Vöröskereszt

1

1

Nemzeti park

1

1

1946

1829

Szakiskola
Művelődési Központ
Könyvtár

15

16

Összes akkreditált képzés (nem az itt
felsoroltak összege)

Forrás: Saját szerkesztés az alábbi adatok alapján: OH Pedagógus-továbbképzés
Akkreditációs Rendszere, 2010. aug. 31. és 2011. júl. 31.
1 A társaság szó nem szerepelt együtt egyik rövidítéssel sem: kft., bt, zrt.
2 Ebből 26 db Közhasznú Társaság.
3 Ebből 1 szervezet a Gregorián Társaság, amely közhasznú társaság formájában működik.
4 Ebből 19 Közhasznú Társaság.
5 Az összes képzés százalékában.
6 Ebből 51 a Mérei képzése.
7 Ebből 28 képzést a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja tart, ami a valamikori
Pedagógiai Intézet utódintézménye.
8 Ebből kimaradt az Eötvös Pedagógiai Szolgáltató, ami pedig szintén önkormányzati fenntartású.
9 Ebből 28 képzést a Nyugat-magyarországi Egyetem Regionális Pedagógiai Szolgáltató és Kutató Központja tart, ami a valamikori
Pedagógiai Intézet utódintézménye.
10 ELTE: 8, PTE: 1, SZTE: 11, DE: 4, Szent István: 5, Miskolci Egyetem: 3, Pannon: 4, BME: 2, Kaposvári: 11, Színház- és Filmművészeti:
1 stb.
11 Vannak átfedések a főiskolák és egyetemek között: amikor egy egyetem valamilyen főiskolai kara akkreditáltatott képzést.
12 Legtöbbször összevont (városi vagy kistérségi) intézményről van szó, amely magába foglal többféle intézménytípust is, például óvodát,
általános- vagy középiskolát és még valamilyen szakmai intézményt, pl. módszertani intézményt, szakszolgálatot vagy művelődési
központot.
13  Ua.
14  Ua.
15  Ua.
16 Itt mind a 16 képzés indítója a Békési Tudásház és Könyvtár.

205

2. sz. melléklet: A továbbképzések témái besorolási kód szerint
Besorolási
kód

Név

1.

Közoktatás-irányítás

1.1.

Tanügyigazgatási

30

~, változásmenedzsment, csapatépítés, jogi ismeretek, projektmenedzsment stb.

16

1.2.

Diákönkormányzat, diákjog

30-40

~, gyermeki jogok, érdekérvényesítés, patronálás

2

1.3.

Gyermek- és ifjúságvédelem

30-60120

~, családsegítés, biztonságra nevelés, gyermekjog, integráció,
bűnmegelőzés, családpedagógia stb.

9

1.4.

Intézményvezetői felkészítés

30-40

~, intézményfejlesztési tanácsadás, változásmenedzselés, professzionális vezetés, vezetői kompetenciák, vezetésmódszertan,
horizontális tanulás, projektmenedzsment, projektpedagógia,
jogi ismeretek, interneten szervezett iskola, vezetői coaching,
intézményi folyamat tanácsadás stb.

37

2.

Szervezet- és minőségfejlesztés

2.1.

Minőségbiztosítás

30

~, partnerközpontúság, változáskezelés, IMIP működtetése,
SZMBK, auditor továbbképzés, intézményi önértékelés, teljesítményértékelés, munkafolyamatok uralása stb.

42

2.2.

Tanterv-, tananyagfejlesztés

30

kompetencia alapú ~, ~ a szakképzésben stb.

7

2.3.

Szakértő-, mentorfelkészítés

30-60-90

~, Tanítók Nyári Akadémiája, komplex szakértői helyzetelemzéshez szükséges kompetenciák, különböző kompetenciaterületi
mentor-szaktanácsadók szerepe és feladatai a kompetencia
alapú oktatási rendszer bevezetésében, interneten szervezet
iskola tutori feladatai, vizsgafelkészítő továbbképzés stb.

48

3.

Mérés-értékelés

3.1.

Intézményértékelés

30

felkészülés a pedagógusok értékelésére

1

3.2.

Tanulói értékelés

30-(60)

OKM, érettségi, különböző kompetenciaterületek mérése és
fejlesztése, felkészítés vizsgáztatásra és vizsgaszervezésre,
felkészítés a MEER-re, DIFER, iskolák önértékelése stb.

90

30-6080-90

hagyományőrzés, esélyegyenlőség, identitástudat erősítése
művészettel, hatékony együttnevelés, romológia/ciganológia,
interkulturális kompetenciafejlesztés stb.

7

4.
Nemzeti és etnikai kisebbségi
nevelés-oktatás

Jellemző óraszám

Jellemző témák

Képzések
száma
64

97

91

5.

Gyógypedagógia, fejlesztő
pedagógia

64

5.1.

Gyógypedagógia

30-6090-120180

autizmus, kül. szenzoros integrációs terápiák, ~i diagnosztika
és tanácsadás, inkluzív nevelés, SNI, logopédia, kül. tanulási
zavarok, mozgásterápia, eltérő fejlődésmenetű gyermekek
fejlesztése, intervenció, lovasterápia stb.

41

5.2.

Fejlesztő pedagógia

30-6090-120

Diszlexia, diszkalkulia, diszgráfia, hiperaktivitás, figyelemzavar
stb. felismerése, különböző terápiák, SNI, BTMN stb.

23

6.

Tanítás-tanulás

513
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Besorolási
kód

Név

6.1.

Pedagógiai módszerek

30-4060-120316

a legkülönfélébb témák: fejlesztő-pedagógus továbbképzés,
kooperatív technikák, kompetencia-alapú oktatás, demokráciára
nevelés, gyermekkori krízishelyzetek, drámapedagógia, differenciált tanulásszervezés, projektpedagógia, epochális oktatás,
tevékenységközpontú pedagógia, önértékelés, nem szakrendszerű oktatás, érzelmi intelligencia fejlesztése, hatékony
tanuló-megismerési technikák, élménypedagógia, családpedagógia, befogadó pedagógia, pszichodráma tanárok számára,
tanuló-értékelés a szülő bevonásával, integrált nevelés, egyéni
bánásmód, professzionális pedagógiai kommunikáció stb.

436

6.2.

Tanulás tanulása

30

különböző tanulásszervezési, tanulás-módszertani technikák és
tanításuk, stresszoldás, mozgásterápia stb.

40

6.3.

Alternatív pedagógiák

30-60140-270620

átfogó ismeretek az alternatív pedagógiáról, vagy konkrét ilyen
pedagógiák bemutatása (Waldorf, Freinet, Carl Rogers Iskola,
Dalton-terv)

19

6.4.

Pszichológia

30-60-90

magatartási problémák okai és megelőzése, pszichés zavarok
felismerése és korrekciója, szocioemocionális pedagógiai
terápia, személyiség- és készségfejlesztés önismereti játékokkal
és csoportmunkával stb.

18

30

tehetségazonosítás, tehetséggondozás, tehetséggondozó projekt kidolgozása, a ~ elmélete és gyakorlata, matematikai ~ stb.

22

7.

Jellemző óraszám

Tehetséggondozás

Jellemző témák

Képzések
száma

8.

Esélyegyenlőség

82

8.1.

Integráció

30-60

SNI-s gyerekek integrációjához tartozó tervezési dokumentumok, helyi tantervek elmélete és gyakorlata, együttnevelés,
integráció és inkluzív nevelés, hiperaktivitás és figyelemzavar
tanórai kezelése, zenepedagógiai segítség, IPR, utazó tanárok
felkészítése, hallássérült gyermekek anyanyelvi fejlesztése stb.

66

8.2.

Hátrányos helyzet

30

esélyegyenlőségi tervek készítése, IPR, HHH családok kapcsolata az oktatási rendszer szereplőivel, Kedvesház-pedagógia,
roma gyerekek korai óvodába kerülésének segítése, Montessori
pedagógia, projektpedagógia stb.

13

8.3.

Egyenlő bánásmód

30-55

együttnevelés, elfogadó, befogadó osztályközösségek kialakítása, mozgáskorlátozott gyermekek együttnevelése

3

9.

Intézményi nevelés-oktatás

9.1.

Intézményi nevelés-oktatás
(Óvodai nevelés)

9.2.

Intézményi nevelés-oktatás
(Szakrendszerű oktatás)

706
óvodai IPR, kompetencia alapú programcsomagok alkalmazása,
óvoda-iskola átmenet támogatása, néphagyomány, mese és
játék az óvodai nevelésben, szerepe az érzelmi fejlődésben,
anyanyelvi, érzelmi művészeti fejlesztés, különböző módszerek
(Waldorf, bábjáték, drámapedagógia), fenntarthatóság pedagógiája, környezetkultúra, gyermeki agresszió, felnőtt-gyermek
játszmák, differenciált fejlesztés, szociális képességek fejlesztése, család és óvoda kapcsolata stb.

122

386
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Besorolási
kód

Név

Jellemző óraszám

9.2.1.

Magyar nyelv és irodalom

30-60

kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása a ~
tanításában (szövegértés és szövegalkotás), szövegértő olvasás
fejlesztése, olvasási problémák kezelése, tankönyvcsalád használatához kapcsolódó képzések, dőltbetűs írásminta tanítása,
Biblia az európai kultúrában, kortárs irodalom iránti igénykeltés,
interaktív és reflektív tanulás irodalomórán, integrált anyanyelvi
nevelés stb.

116

9.2.2.

Angol

30-50120-160

módszertani képzések, üzleti angol, tanfolyamvezető és vizsgáztató képzés stb.

8

9.2.3.

Francia

30

9.2.4.

Japán

-

0

9.2.5.

Latin

-

0

9.2.6.

Német

9.2.7.

Olasz

-

0

9.2.8.

Orosz

-

0

9.2.9.

Spanyol

-

0

9.2.10.

Matematika

30

kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása
a ~ tanításában, szorobánhasználat, matematikai tehetségek
fejlesztése, játékok és kooperatív módszerek a ~ tanításában,
sík és gömb összehasonlítása a Lénárt-gömb segítségével stb.

92

9.2.11.

Társadalomismeret,
szociológia

30-60120

társadalmi és kulturális különbségek és az iskola, kortárs
történetírás irányzatai, problémafeltárás és konfliktuskezelés
egy szociometriai program használatával, kompetenciaalapú,
problémaorientált történetoktatás stb.

5

9.2.13.

Történelem és állampolgári
ismeret

30

kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása a
~ tanításában, emberi jogok, teológia, judaisztika, forrásközpontú történelemtanítás, jogi alapismeretek pedagógusoknak,
interaktív és reflektív tanulás történelemórán stb.

62

9.2.14.

Hon- és népismeret

30-60120

Székelyföld értékei, magyarországi német folklór, ~ tanítása,
játék és tánc, világörökségek a Kárpát-medencében stb.

7

9.2.15.

Emberismeret és etika

30

9.2.16.

Filozófia

9.2.17.

Természetismeret

9.2.18.

Biológia

9.2.19.

Kémia

9.2.20.

Fizika

9.2.21.

Földünk és környezetünk

Jellemző témák

1

30-50-60

4

5
-

30-60

30

Képzések
száma

0
4

-

0

nyári találkozó, bemutató kísérlet

2
2

30

környezeti nevelés, környezettudatosság, klímaváltozás, allergia
problémakörének pedagógiai feldolgozása, hulladékgazdálkodás
és fogyasztói társadalom, komplex ökológia, környezetvédelem,
ismerkedés a hazai tájakkal stb.

17

208

Besorolási
kód

Név

Jellemző óraszám

9.2.22.

Rajz és vizuális kultúra

30-60

9.2.23.

Ének-zene, hangszer

30-60

19

9.2.24.

Mozgókép és médiaismeret

30-60120

8

9.2.25.

Életvitel és gyakorlati
ismeretek

30-60

5

9.2.26.

Testnevelés és sport

30-40-60

11

9.3.

Intézményi nevelés-oktatás
(Nem szakrendszerű oktatás)

9.4.

Intézményi nevelés-oktatás
(Művészeti nevelés)

30-60120

9.5.

Intézményi nevelés-oktatás
(Kollégiumi nevelés)

30

~ kompetencia alapú fejlesztése

1

9.6.

Intézményi nevelés-oktatás
(Pályaorientáció)

30

kompetencia alapú oktatási programcsomagok alkalmazása életpálya építés, pályaorientáció, pályaválasztás, álláskeresési
technikák, pályaismeret, szociális és életviteli kompetenciák
fejlesztése, pedagógiai tanácsadási módszerek a ~ segítésében
stb.

66

9.7.

Intézményi nevelés-oktatás
(Szabadidő-kultúra)

30-60120

9.8.

Intézményi nevelés-oktatás
(Egészségnevelés, mentálhigiéné)

9.8.1.

Egészségnevelés, mentálhigiéné

30-40-60

agykontroll, személyiségfejlesztés pedagógusoknak, erőszakmentes kommunikáció, euritmia, fitoterápia, kiégés megelőzése,
művészeti terápia, relaxációs módszer, önismeret, enneagram,
lelki egészség és személyiségfejlődés elősegítése az iskolában,
iskolai egészségnevelés, elsősegélynyújtás stb.

37

9.8.2.

Prevenció

30-40

drogprevenció, szakmai kiégés megelőzése stb.

4

9.8.3.

Erőszak- és konfliktuskezelés

~ különböző formái, problémamegoldó kommunikációs tréning,
konfliktuskezelési készség és a szociális kompetenciák fejlesztése, kooperáció stb.

70

9.9.

Intézményi nevelés-oktatás
(Környezeti nevelés)

9.9.1.

Környezetvédelem

30

vadászati kultúra az oktatás és nevelés szolgálatában

1

9.9.2.

Környezettudatosságra
nevelés

30

~, szakképző intézmények szerepe a környezetvédelem,
fogyasztóvédelem és egészségvédelem területén stb.

3

Jellemző témák

módszerek és ötletek a ~ tanításához, esztétikai nevelés, népi
kismesterségek, tűzzománc, és ezek tanítása stb.

-

Képzések
száma
11

0
4

12
111

4

209

Besorolási
kód

Név

Jellemző óraszám

Jellemző témák

Képzések
száma

10.

Számítástechnika, informatika

10.1.

Számítástechnika, informatika

30-60170

~-i alapismeretek, interaktív tábla, szövegszerkesztés,
táblázatkezelés, webkezelés, prezentáció, képszerkesztés,
információ- és tudásmenedzselés, informatikai E-napló, ECDL,
digitális tananyag kezelése, EPICT, szöveges értékelés és iskolai
dokumentumok számítógépen stb.

91

10.2.

Infokommunikációs technológia

30-4054-60120

digitális tábla, különböző digitális, infokommunikációs,
E-learning és interaktív tananyagok és taneszközök alkalmazása, tananyag készítése… mindez különböző diákok (SNI, HH),
különböző tantárgyak körében és különböző iskolai szinteken

129

30-40

OKJ szerinti moduláris képzés intézményi bevezetése, felsőruházati termékek korszerű előállításának oktatása, projektmenedzsment, modulrendszerű szakképzés igazgatási-szervezési
feladatai különböző szakmacsoportokban, kompetencia alapú
moduláris szakképzés stb.

30

30-180

pályázatírás, projektmenedzsment, változásmenedzsment,
ismerkedés a Közös Európai Referenciakerettel és az ebből
következő tanításmódszertannal, OKPCM stb.

6

30

integrációra érzékenyítő továbbképzés (IPR-Light), grafológia,
gyermekrajzok vizsgálata, fogyasztóvédelmi alapismeretek,
elsősegélynyújtás, könyvtár-pedagógia, projekt menedzsment,
pályakezdő fiatalok munkahelyi beilleszkedésének segítése stb.

45

11.

220

Szakképzés
12.
Közoktatás-fejlesztési
támogatások
13.
Egyéb

1947
Összes (2010.01.09.)
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