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A pedagógusok szakmai tudása 

• A pedagógus munka 

minősége és a tanulás  

eredményessége 

• A pedagógus munka  

minősége és a szakmai tudás 

– A pedagógus munka minőségének  

meghatározója a szakmai tudás 

– Formális végzettség - tényleges tudás 

• Mit jelent a szakmai tudás? 



Hogyan keletkezik a pedagógusok 

szakmai tudása? 
• A személyes iskolai „emlékek” 

meghatározó szerepe 

• A pedagógusképzési kontinuum 

– Egyetemi kezdő pedagógusképzés 

– Mentorált betanulás (az első 2-3 év) 

– Folyamatos szakmai fejlődés 

• A hangsúly a két utóbbira helyeződik át 

• Kevesebb képzés - több tudásmegosztás 

 



A szakmai tudás keletkezése 

• Az új tudás két forrása: a tudományos 

kutatás és a gyakorlat 

• A gyakorlati szakemberek mint a tudás 

forrásai felértékelődtek 

• Új stratégiai kérdések:  

– ki látja meg ezt a tudást 

– ki teszi láthatóvá ezt a tudást 

– ki és hogyan teszi 

hozzáférhetővé ezt a tudást 

 

–   



A tudás megosztása és terjedése 

• A szakmai tanulás és 

tudásmegosztás  

sokféle formája létezik 

• Gyakorlatközösségek 

• Tudásmegosztó hálózatok 

• „Határátlépések” (eltérő 

szakterületek találkozása) 

• A munkába ágyazott, nem-

formális és informális tanulás 



Következtetések 

• A pedagógusok  tanulásáról és szakmai tudásáról 

való tudás jelentősége 

• A horizontális tanulás és tudásmegosztás előtérbe 

helyezése 

• Iskolán belüli és iskolák közötti tudásmegosztás 

párhuzamos támogatása 

• A közösen végzett tevékenységekre és közvetlen 

személyes kontaktusokra épülő szakmai 

kommunikáció 

• Az iskolavezetés tudásmenedzsment képességének 

erősítése 



A pedagógusok szakmai tudása 

• A tudás többféle formája 

– Deklaratív és procedurális 

– Explicit és tacit 

– Egyéni és társas 

• Mindegyik fontos, de  

a második gyakran elhanyagolt 

• Tudás és kompetencia  

• Tudás és tanulás 



Deklaratív és procedurális tudás 

• „Mit” tudás és „hogyan” tudás 

– A kétféle tudás 

az agy eltérő 

részeihez köthető  

– A „hogyan” tudás 

jelentős része tacit 

• A szakmai tudás  

meghatározása és  

mérhetősége 



A pedagógiai tudás mérhetősége 

• A tudás meghatározása 

– „tantárgyi tudás”  

– „pedagógiai tudás” 
( 

• Egy példa:  az IEA TEDS-M  
(RÉSZBEN ERRE FOG ÉPÜLNI AZ OECD ITEL MÉRÉSE!) 

•IEA Teacher Education and 

 Development Study in Mathematics  

• Kurrikulum tudás 

• A tanítás/tanulás tervezéséhez 

használt tudás 

• A tanításához közvetlenül 

használt tudás 

http://www.leeshulman.net/


A matematikai kurrikulumhoz 

kötődő  tudás 

Tatto M.Z. et al. (2013): Policy, Practice, and Readiness to Teach Primary and Secondary Mathematics in 17 Countries 

Findings from the IEA Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M) Findings from the IEA 

Teacher Education and Development Study in Mathematics (TEDS-M). IEA 

• Az iskolai kurrikulum ismerete 

• Megfelelő tanulási célok meghatározása 

• A tanulási programokban megfogalmazott 

kulcsgondolatok azonosítása 

• A kurrikulumban rejlő lehetséges útvonalak és 

kapcsolódások kiválasztása 

• Az értékelés különböző módjainak és ezek 

céljainak ismerete 

 



A matematika tanítás/tanulás 

tervezéséhez használt tudás 

 • A megfelelő tevékenységek kiválasztása 

• A várható tipikus tanulói válaszok végiggondolása, 

beleérve a tanulói félreértelmezéseket 

• A matematikai gondolatok ábrázolásának megfelelő 

tervezése 

• A didaktikai megoldások és a tanulástervezés 

összekapcsolása 

• A matematikai problémák megoldására használt 

eltérő megközelítések azonosítása 

• Az értékelési formák és eszközök kiválasztása 



A matematika tényleges 

tanításához használt tudás 

 • A matematikai fogalmak és eljárások elmagyarázása 

• Termékeny kérdések generálása 

• A tanulói válaszok diagnosztizálása, beleértve a 

tanulói félreértelmezéseket 

• A tanulók által alkalmazott matematikai megoldások 

és érvek elemzése és értékelése 

• A tanulók által feltett kérdések tartalmának elemzése 

• A váratlan matematikai problémák megválaszolása 

• Megfelelő visszajelzés nyújtása 



Tantárgyi tudás, pedagógiai tudás 

és tanulói eredmények 

Blömeke, S. & Kaiser G. (2014) Theoretical Framework, Study Design and Main Results of TEDS-M. in: Blömeke, S., Hsieh, F., Kaiser, G., Schmidt, W. 

H. (eds.): International Perspectives on Teacher Knowledge, Beliefs and Opportunities to Learn. TEDS-M Results. Springer 
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Explicit és tacit tudás 

• A tudás meghatározó  

hányada tacit 

• A tacit tudás értéke 

• A tacit tudás megszerzése 
– Közösen végzett munka 

– Egymás megfigyelése 

– Reflektív szakmai diskurzus 

– Videofelvételek közös elemzése 

– Tanóra-elemzés 

 



Egyéni és társas tudás 

• A szakmai tudás nagy 

része társas jellegű 

• Iskolai társadalmi tőke 

és tanulói teljesítmény 
 

• Tudás-intenzív  

iskolák 

 

A New Focus On Social Capital In 

School Reform Efforts by Carrie R. 

Leana Frits K. Pil -- October 14, 2014 

http://www.shankerinstitute.org/blog/new-focus-social-capital-school-reform-efforts
http://www.shankerinstitute.org/author/carrie-r-leana
http://www.shankerinstitute.org/author/carrie-r-leana
http://www.shankerinstitute.org/author/frits-k-pil
http://www.shankerinstitute.org/author/frits-k-pil
http://www.shankerinstitute.org/author/frits-k-pil




A „tudás-intenzív” szervezet összetett 

változót alkotó primer változók 

• A tudásteremtő és tudásmegosztó 

tevékenységeket támogató vezetés  

• Iskolán belüli tanári tanulás  

• Horizontális együttműködés  

• Tanulást és tudásmegosztást támogató légkör  

• Adatgazdagság és adatfeldolgozás  

• Fejlesztési aktivitás 
 

 

 

Forrás: Fazekas Ágnes (2014). A szervezeti jellemzők hatása a fejlesztési programok iskolai szintű megvalósulására.. 

Neveléstudomány Online. 2014/4  

 



A szakmai tudás forrásai 
(az adott  tevékenységet végzők aránya, elmúlt év, 2013-14, %) 

Forrás: Sági Matild (szerk.) (2015): A pedagógus hivatás megerősítésének néhány aspektusa. OFI.  Budapest. Kézirat 
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Köszönöm a figyelmüket! 


