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1 Bevezetés
E dokumentum a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) fejlesztését támogató, 2011-ben
közzétett stratégia (Balázs et al., 2011) kiegészítése. Az eredeti stratégiát az Oktatáskutató és
Fejlesztő Intézet hozta létre annak segítése céljával, hogy „az oktatás területén folyó kutatások,
fejlesztések és innovációk hatékony módon hozzájárulhassanak az oktatási rendszer fejlődéséhez”.
A 2011-ben megalkotott eredeti stratégia áttekintésére és kiegészítésére, azaz a NOIR+ stratégia
elkészítésére két okból volt szükség. Egyfelől azért, mert az azóta eltelt időszakban jelentős
mennyiségű olyan új tudás keletkezett, ami önmagában is indokolhat egy revíziót. Ennek az új
tudásnak a keletkezése olyan folyamatokhoz köthető, mint amilyenek a hazai közoktatás-fejlesztési
programok megvalósítása során szerzett tapasztalatok és az e programok hatásainak értékelésére
irányuló kutatások eredményeinek felhalmozódása (Fazekas – Halász, 2015), az oktatáskutatás
globális trendjeinek azóta lezajlott újabb elemzései (Halász, 2013), valamint olyan nemzetközi
hatások, mint amilyen például az OECD oktatási innovációs stratégiája kidolgozásának az
előrehaladása (OECD, 2015).
Másfelől – és ez a fontosabb ok – azért vált aktuálissá a 2011-es NOIR stratégia felülvizsgálata és
kiegészítése, mert a hazai közoktatás-fejlesztés elkezdte „használni” e stratégiát. Így az új pedagógus
előmeneteli

rendszer

bevezetését,

ezen

belül

a

mester-

és

kutatópedagógus-szerepek

meghatározását célzó fejlesztési folyamat kezdetén az a döntés született, hogy e folyamatot a NOIR
stratégiának kell orientálnia.
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Ez többek között azzal járt, hogy szükségessé vált a stratégia

értelmezése azokon a pontokon, ahol orientálnia kellett a mester- és kutatópedagógus-szerepek
meghatározását, illetve szükség lett azon elemek alaposabb kibontására, melyek e folyamatot
alakíthatják. E dokumentum maga is a mester- és kutatópedagógus-szerepek meghatározását célzó
3

fejlesztési program keretei között készült. A mester- és kutatópedagógus-szerepek meghatározását
és a minősítő eljárás kialakítását célzó folyamat során megfogalmazott javaslatokat a stratégia
készítői

folyamatosan

innovációs

perspektívából

értékelték,

továbbá

két

területen

önálló

dokumentumban foglalták össze stratégiából adódó következtetéseket. E területek egyike a
pedagógusok alap-, tovább- és doktori képzése,

4

a másik a mester- és kutatópedagógusok

feladatellátását, szakmai fejlődését és kutatásokban való részvételét segítő szervezeti, hálózati

2

A pályázati kiírás („A pedagógusminősítési rendszer kiegészítése, kipróbálása és korrigálása a TÁMOP3.1.5/12-2012-0001 azonosító számú projekt keretében”) értelmében „az innovatív mesterpedagógus és
kutatótanár funkciókat, feladatokat és profilokat a nemzeti oktatási innovációs rendszer (NOIR) keretein belül kell
definiálni. Ennek kapcsán szükséges a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztéséről szóló stratégia
aktualizálása is.”
3
Lásd az előző lábjegyzetet.
4
„A kutatás eredményeinek összegzése, a pedagógusminősítési rendszer elhelyezése a nemzeti oktatási
innovációs rendszerben. Javaslat a mesterpedagógusi és kutatótanári K+F+I+T feladatokra való felkészítés
pedagógus alap-, tovább és doktori képzésbe való beépítésére”. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar.
Budapest. Kézirat. 2015. augusztus
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formák kialakítása.

5

E kapcsolódó dokumentumok kiegészítik az itt olvasható stratégiát, annak

lényegében részét képezik.
Fontos hangsúlyozni: az innovációs perspektívát megjelenítő NOIR+ stratégia önmagában nem
alkalmas arra, hogy a felmerülő számtalan kérdés teljes körű megválaszolásával minden tekintetben
orientálja a mester- és kutatópedagógus-rendszer kialakítását, hiszen nem foglalkozik olyan
meghatározó

fontosságú

kérdésekkel,

mint

a

mester-

és

kutatópedagógusok

bérezése,

foglalkoztatásuk szabályai, az őket foglalkoztató intézmények szervezeti és működési viszonyai vagy
ezen intézmények vezetőinek velük kapcsolatos jogosítványai. Az ezekkel kapcsolatos szakpolitikai
prioritások meghatározása és az ezekkel összefüggő intézkedések szakmai megalapozása nem
feladata a NOIR+ stratégiának. Ez utóbbi célja elsősorban az ágazati innováció-politikai környezet
alakítását érintő javaslatok megfogalmazása annak érdekében, hogy e környezet lehetővé tegye,
hogy a mester- és kutatópedagógusok tevékenysége elősegítse az ágazatban zajló innovációs
folyamatokat. Ezzel kapcsolatban érdemes ugyanakkor kiemelni: az ágazati innováció-politikai
környezettel kapcsolatban itt megfogalmazott javaslatokból sok olyan szakpolitikai beavatkozás és
intézkedés levezethető, amelyek a fent említett területeket – így például a mester- és
kutatópedagógusok foglalkoztatását vagy szervezeti helyzetét – érintik.
A NOIR+ stratégia címzettjei lényegében ugyanazok, mint az eredeti NOIR stratégiáé: az oktatási
ágazat innovációs rendszerének szereplői, függetlenül attól, hogy mikro-vagy makro-szinten
találhatóak. A címzettek köre annyiban tér el attól, ami az eredeti stratégiát jellemezte, hogy a fókusz
itt kifejezetten a köznevelési rendszerre irányul, továbbá annyiban, hogy itt kitüntetett figyelmet kapnak
e rendszer azon szereplői, akik mester- és kutatópedagógus besorolásba kerülnek, és így a feladataik
kibővülnek olyan tudásteremtő és tudásmegosztó feladatokkal, melyek elvégzésére munkaidőkedvezményt kapnak, és melyeket nem feltétlenül saját intézményükben végeznek.
Az alábbiakban olvasható dokumentum több részre tagolódik. Először az eredeti NOIR stratégia
legfontosabb elemeit idézzük fel, majd bemutatjuk a NOIR+ stratégia sajátos fókuszát. Ezt követően –
ez ennek a dokumentumnak a legterjedelmesebb része – azokat az elméleti összefüggéseket vázoljuk
fel, amelyekre a NOIR+ stratégia, annak javasolt prioritásai és beavatkozási területei épülnek, majd
egy ezt követő rövid fejezetben utalunk a hazai szakpolitikai és fejlesztési környezetnek azokra az
elemeire, amelyek a NOIR+ stratégia szempontjából a leginkább relevánsnak tekinthetőek. Maga a
stratégia a „Stratégiai prioritások és javasolt beavatkozási területek” című fejezetben olvasható. Ez a
rész a megelőző elméleti megalapozásnak és a hazai szakpolitikai környezet bemutatásának az
elolvasása nélkül, önmagában is használható, azonban a javasolt prioritások és beavatkozási
területek logikája, ezek belső összefüggései általában csak az előbbieket ismerő olvasók számára
tárulnak fel. A stratégia részének tekinthető az ezt követő rövid fejezet, amely a stratégia
implementálását orientáló elveket fogalmazza meg.
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„A mesterpedagógusi és a kutatótanári fokozatokhoz tartozó tevékenységek és funkciók és az ehhez
kapcsolódó pedagógusprofilok kialakítása. Koncepció a mesterpedagógusok és kutatótanárok hatékony
feladatellátását, folyamatos szakmai fejlődését és a kapcsolódó kutatásokban való részvételét segítő szervezeti,
hálózati formák kialakítására”. ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar. Budapest. Kézirat. 2015. augusztus
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Az innováció és tudásmenedzsment elméleti összefüggései iránt érdeklődő olvasóknak külön
figyelmébe ajánljuk a dokumentum mellékletében található glosszáriumot, amely nemcsak a
dokumentumban használt legfontosabb fogalmak magyarázatát tartalmazza, hanem az oktatási
innováció és tudásmenedzsment egyfajta tudástárának tekinthető, és akár önmagában is olvasható. A
dokumentum tartalmazza a hivatkozott irodalmat bemutató listát, amely listázza mindazokat a
forrásokat, amelyekre a stratégia elméleti megalapozása során támaszkodtunk. A dokumentumban
való eligazodást segíti az ábrák, táblázatok és keretes írások jegyzéke.

7

2 Előzmények: a 2011-es NOIR stratégia
Az eredeti, 2011-es NOIR stratégia kiindulópontja az a megállapítás volt, hogy azon országok,
amelyek „létrehozzák és működtetik az oktatást támogató kutatások, fejlesztések és innovációk fejlett
rendszerét, jóval eredményesebbé tudják tenni oktatási rendszerük működését, mint azok, amelyek
ezt nem teszik meg.” A stratégia az oktatási ágazat innovációs rendszerét úgy határozta meg, mint
azokat a kereteket, „amelyek között az oktatás jobbítását célzó tudás termelődik, megosztásra kerül,
és azt a gyakorlatban alkalmazzák, beleértve ebbe az elméleti és alkalmazott kutatásokat, a
gyakorlatorientált fejlesztéseket és a tágan értelmezett oktatási rendszeren belül zajló innovációkat.”
A 2011-ben közzétett eredeti stratégia egy kétéves intenzív kutatási és szakmai egyeztetési folyamat
keretei között született, amelybe 2009 és 2011 között több mint 100, az oktatási és egyéb ágazatot
képviselő szakember, közöttük a hazai innovációelméleti kutatás több ismert képviselője kapcsolódott
6

be. Az elkészült dokumentumot egy nemzetközi szakértők részvételével megtartott országos szakmai
konferencián mutatták be és vitatták meg olyan körben, amelyben jelen voltak az oktatási ágazat
valamennyi alrendszerének (közoktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttképzés), továbbá a
tudománypolitikának és az innovációs szakpolitikának a képviselői.
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A 2011-es konferencián bemutatott stratégiai dokumentumot több kutatás és ezekre épülő elemzés
alapozta meg (ezekről lásd a

1. Keretes írást). Többek között készült egy olyan elemzés, amelynek

szerzője az OECD Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetének (CERI) korábbi igazgatója volt. A
konferencián jelen volt a CERI-nek az a vezető szakértője, akinek irányítása alatt az OECD oktatási
ágazati innovációs stratégiájának a kidolgozása zajlik.
1. Keretes írás
A Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) stratégiáját megalapozó kutatások és elemzések
A Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) stratégiájának megalkotását kutatások
és elemzések sora alapozta meg. Elkészült egy hazai és egy nemzetközi oktatási ágazati
elemzés a magyar nemzeti oktatási innovációs rendszerről és sor került egy több, mint
ezerfős mintán végzett adatfelvételre, amelynek alapján létrejött egy nemzeti oktatási
8

tudástérkép. Ez utóbbi tíz különböző, az oktatás szempontjából releváns tudásterületen
vizsgálta a tudás meglétét, fontosságát, minőségét, forrásait és hasznosulását a magyar
oktatási rendszerben.
A stratégia megalapozására készült öt olyan, oktatáson kívüli ágazati elemzés, amely az
oktatási innovációs rendszer szempontjából releváns tanulságokkal szolgáló más
ágazatok (egészségügy, üzleti tanácsadás, információtechnológia, biotechnológia és
6

Az eredeti stratégia (Balázs et al., 2011) tartalmazza a résztvevők teljes névsorát.
A konferencia honlapját lásd itt: http://www.ofi.hu/innovacio-az-oktatasban-szakmai-konferencia-osszefoglalo. A
konferencia összefoglalását bemutató videó-felvétel megtekinthető itt: http://video.ofi.hu/index.php/l/zaras
8
Hazai elemzés: Lannert (2010); nemzetközi elemzés: Schuller (2010) és tudástérkép: Kovács (2011).
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járműipar) belső innovációs rendszerét vizsgálta és ennek alapján ajánlásokat
fogalmazott meg az oktatási ágazat számára. Ezeket kiegészítette két, ún. mikro-szintű
elemzés: az egyik a versenyszférában, a másik a közszférában működő, különösen fejlett
tudásmenedzsment és innováció-menedzsment rendszerrel rendelkező szervezetről.
Az oktatási ágazaton belül öt, esetenként komolyabb adatgyűjtésekre épülő tematikus
elemzés készült. Ezek közül az első két diszciplináris területen, a természettudományos
tantárgyak és az idegen nyelvek oktatásához kapcsolódóan vizsgálta a tudástermelés és
tudáselosztás sajátos intézményi mechanizmusait. A második az oktatáskutatás globális
trendjeit vizsgálta, különös tekintettel az e területen működő jelentősebb nemzetközi
szervezetekre

és

kommunikációs

információtechnológiai

cégek

fórumokra.

oktatás-fejlesztés

A

harmadik

területén

a

játszott

multinacionális
szerepét

és

oktatásfejlesztési stratégiáját elemezte. A negyedik az ún. tanulásiparban működő hazai
magánvállalkozások belső innovációs tevékenységét tárta fel. Végül az ötödik az oktatás
területén különösen eredményes kelet és dél-kelet ázsiai régió tudásmenedzsment és
innovációs rendszereit vizsgálta.
Mindezeket a stratégiakészítés során készült elemzéseket a bevont szakértők 2009 és
2010 folyamán tizenhárom szakmai fórumon vitatták meg. Azok a viták, amelyek e
műhelyek keretei között zajlottak, meghatározó szerepet játszottak a stratégia végső
formájának a kialakításában.
Forrás: Balázs et al. (2011)

A 2011-es stratégia öt olyan prioritásterületet határozott meg, amelyeken beavatkozásokat és
intézkedéseket javasolt. Ezek közül az első a szabályozási, intézményi és szervezeti keretek
fejlesztése volt, annak érdekében, hogy az innovációt támogató szabályozási és intézményi környezet
alakulhasson ki. A második a humán feltételek és az emberekben rejlő innovációs potenciál
fejlesztése volt, abból kiindulva, hogy az innováció legfontosabb forrását az új tudást és az új technikai
megoldásokat kigondoló emberek és közösségeik alkotják. A harmadik prioritásterület a minőség,
relevancia és hatékonyság biztosítása volt, annak a megfontolásnak alapján, hogy az oktatási
innovációs politikák egyik legnagyobb kockázatát a minőségkontroll hiányosságai okozzák. Negyedik
prioritásterületként az eredeti stratégia a tudás teremtésének, közvetítésének és gyakorlati
alkalmazásának a javítását jelölte meg, a tudásmenedzsmentet téve az ágazati innovációs
szakpolitika középpontjába. Végül: az ötödik prioritásterület az innováció és a technológia
összekapcsolása volt, különös tekintettel az általános, mindenütt egyformán alkalmazható technológiai
megoldásokra valamint az infokommunikációs technológiában rejlő innovációs lehetőségekre. A
stratégiai prioritásokat és az ezeken belül javasolt konkrét beavatkozási területeket összefoglaló
módon mutatja be az 1. Ábra.
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1. Ábra
A Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) fejlesztését célzó stratégia prioritás- és beavatkozási területei
Átfogó cél

TUDÁSALAPÚ, INNOVATÍV GAZDASÁG ÉS TÁRSDALOM

A szabályozási,
intézményi és szervezeti
keretek fejlesztése
 Az érintettek bevonása
 Az ágazati szabályozók
innovációs szempontú
felülvizsgálata
 Szervezeti feltérképezés
 A kutatás, gyakorlat és a
szakpolitika kapcsolatának
erősítése
 Hálózati együttműködések,
gyakorlatközösségek
támogatása
 A célokhoz és
prioritásokhoz illeszkedő
finanszírozásai modell

HATÉKONY OKTATÁS EREDMÉNYES TANULÁS

Stratégiai cél

JÓL MŰKÖDŐ NEMZETI OKTATÁSI INNOVÁCIÓS RENDSZER

Specifikus cél

A humán
feltételrendszer
fejlesztése
 Az innovációt segítő
emberi erőforrások
feltérképezése
 A kutató- és fejlesztőmunkát hivatásszerűen
végzők erősítése
 Karriermodellek és
kompetenciastandardok
kialakítása
 A tágabb szereplői kör
felkészítése a
pedagógusképzés, továbbképzés keretei
között
 A vezetés-szervezés,
szervezetfejlesztés
erősítése

 Építsen a már meglévő elemekre
 Kombinálja a felülről lefelé és az alulról felfelé történő
megközelítést
 Több eszköz egymást erősítő alkalmazásával
számoljon

Forrás: Balázs et al. (2011)

A minőség biztosítása
 A minőségbiztosítási és
értékelési funkció
megerősítése
 Az ágazati minőség- és
innovációs politika
összekapcsolása
 A minőségnek a
gyakorlat igényeihez
kapcsolódó
meghatározása
 A nemzetközi
együttműködésben rejlő
minőségpotenciál
kihasználása

A tudásmenedzsment
fejlesztése
 A tudásháromszög
szereplői közötti
kommunikáció és
együttműködés
dinamizálása
 A tudáshiányok
felszámolása
 A kutatói és fejlesztői
kapacitások hazai és
nemzetközi
együttműködése
 A tudásmegosztás és
disszemináció
támogatása
 A jó gyakorlatok
megosztása
 A pedagógusképzés, továbbképzés
megújítása

 Számoljon az oktatáspolitika-alkotás eltérő
szintjeiből adódó sajátosságokkal
 Vegye figyelembe az érintett érdekcsoportok
várható hozzájárulását és elvárásait
 Kapjon kiemelt figyelmet az idődimenzió
 Kapjanak figyelmet a horizontális célkitűzések

A technológiai
fejlődésben lévő
lehetőségek
kihasználása

A beavatkozási
területek

 Az új oktatási technológiák
elérhetővé tétele
 Támogató pénzügyi
konstrukciók
 Az elavult technológiák
kivezetése, leváltása
 Az új alkalmazások
használatának ösztönzése
 Technológiaminősítési és
akkreditációs rendszer
bevezetése
 A technológiák
alkalmazását segítő
kompetenciákat támogató
környezet fejlesztése
 Innovációs szemléletű
oktatási IKT-stratégia

 Legyen koherens és aknázza ki a
kapcsolódásokban rejlő szinergiákat
 Érvényesüljön a komplex rendszerekben,
ökoszisztémákban való gondolkodás
 Tanulási folyamatként legyen értelmezve,
amely lehetővé teszi a folyamatos korrekciót

A megvalósítás
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Az előzmények bemutatását érdemes kiegészíteni azzal, hogy a NOIR+ stratégia kidolgozásával
párhuzamosan az ELTE PPK azon munkatársai, akik e dokumentumon dolgoztak, részt vettek egy
olyan projektben, amelynek célja a köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének
9

elméleti megalapozása volt. Az ennek keretei között végzett elméleti feltáró munka eredményeit a
NOIR+ stratégia megfogalmazása során számos ponton felhasználtuk: ezek jelentős mértében
befolyásolták e stratégia prioritásainak és javasolt beavatkozási területeinek a meghatározását.

9

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által koordinált „TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001” kiemelt projekt.
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3 A NOIR+ stratégia sajátos fókusza
Az eredeti NOIR stratégia kiegészítése a korábbi stratégia egy konkrét elemét emeli ki és ezt állítja a
középpontba. Ez az elem a tudás és a tudás menedzselése. E sajátos fókuszt két dolog indokolja. Az
egyik az a meggyőződés, hogy a tanulás/tanítás eredményességének javítása mindenekelőtt a
pedagógusok munkájának, mindennapos iskolai
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és osztálytermi gyakorlatának minőségétől függ,

azaz attól, hogy a pedagógusok mit tudnak és mire képesek. Ezért az innovációs folyamatok
legfontosabb elemeinek azokat látjuk, amelyek a pedagógusok tudásához és képességeihez, valamint
– ezeken keresztül – a mindennapi iskolai és osztálytermi gyakorlatukhoz kapcsolódnak. E tudás és
képességek létrehozása, ezek megosztása és terjesztése, és különösen a gyakorlatban történő
alkalmazása alkotják azt a területet, amelyet általában érdemes az oktatási innovációs stratégiák
középpontjába állítani.
A pedagógusok szakmai tudásának felértékelődése, és ezzel együtt a pedagógusmunkának az az
értelmezése, amely e munkára úgy tekint, mint amely komplex gyakorlati problémahelyzetek önálló
szakmai mérlegelésre épülő, folyamatos megoldását igényli, szorosan összefügg az iskolai
11

oktatással

kapcsolatos igények napjainkban zajló változásával. Konkrétan olyan igényekkel, mint

például az, hogy lehetőség szerint minden egyes tanulóban ki kell alakítani azokat a magas szintű
kognitív és nem kognitív képességeket, amelyekre a tanuló társadalomban az embereknek az életben
való boldoguláshoz szükségük van (Hargreaves, 2003). Ez olyan pedagógusokat igényel, akik –
hasonlóan olyan szakmákban dolgozókhoz, mint amilyen például a gyógyító orvosoké, a tervező
mérnököké vagy a humán területen dolgozó tanácsadóké – munkájuk során nem pusztán standard
protokollok követését végzik, hanem a szakértelmük révén képesek bonyolult problémahelyzetek
elemzésére, az adott kontextusnak megfelelő kreatív megoldások kigondolására és ezek
alkalmazására, valamint, ha szükséges, intelligens korrigálásukra. A legeredményesebb oktatási
rendszerek

tapasztalatainak

elemzése

azt

mutatja,

hogy

az

eredményesség

javulása

a

pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatásával érhető el, ami többek között azzal jár,
hogy a pedagógusokat egyre inkább a „tanulás specialistáinak” tekintik (OECD, 2014a; 2014b).
A másik oka annak, hogy a NOIR stratégia kiegészítése a pedagógusok szakmai tudását és e tudás
menedzselését helyezi a fókuszba, az a sajátos kontextus, amelyet az új pedagógus előmeneteli
rendszer bevezetése, és ezen belül a mester- és kutatópedagógus-szerepek kialakulása jelent.
Korábban utaltunk arra, hogy azoknak a fejlesztési munkáknak az elindításakor, amelyek célja e
szerepek definiálása, valamint a mester- és kutatópedagógus kategóriákba történő bekerülés
szabályozása, az a döntés született, hogy e folyamatot a NOIR stratégia keretei között kell
megvalósítani. E döntés azt jelenti, hogy az innovációs perspektíva meghatározó módon orientálta e
fejlesztési folyamatot, és azt is, hogy a kialakuló új besorolási rendszert akkor tekinthetjük
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E dokumentumban az intézmények megjelölésére mindig az „iskola” szót használjuk, de ebbe természetesen
beleértjük az köznevelési rendszer minden intézményét, így például az óvodákat is.
11
Itt újra hangsúlyozzuk: minden olyan esetben, amikor ebben a szövegben az „iskola” szó megjelenik, ebbe
beleértük minden neveléssel-oktatással foglalkozó szervezetet, így például az óvodákat is.
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eredményesnek, ha az hozzájárul az oktatási rendszer innovációs képességének erősítéséhez. A
NOIR stratégiának azok az elemei, amelyek a mester- és kutatópedagógus-rendszer létrehozása és
fejlesztése szempontjából a leginkább relevánsak, a tudással és a tudás menedzselésével
kapcsolatosak. A stratégia továbbfejlesztése – kibővítése és elmélyítése – során ezért kerültek a
középpontba a tudással és a tudás menedzselésével kapcsolatos elemek.
A tudás és a tudás menedzselésének középpontba állítása, a mester- és kutatópedagógus-szerepek
kialakulása szempontjából, két okból is indokolt. Egyfelől azért, mert e szerepek rendkívül erősen
kapcsolódnak a szakmai tudás létrehozásához, megosztásához és gyakorlati alkalmazásához. A
mester- és kutatópedagógusokat ugyanis mindenekelőtt éppen az emeli ki a pedagógus szakma
egészéből, hogy kitüntetett szerepet kapnak az eredményes szakmai munkához szükséges tudás
teremtésében, megosztásában és alkalmazásában. Másfelől e szerepek megjelenése a köznevelés
rendszerében olyan új lehetőségeket teremt és olyan új perspektívákat tár fel az oktatási innováció
számára, amelyek a leginkább a tudáshoz és a tudás menedzseléséhez köthetőek. A NOIR stratégia
tudással és tudásmenedzsmenttel kapcsolatos részeinek kibontása, a stratégia e területen történő
kiegészítése és elmélyítése tehát az, amely (1) leginkább támogatni tudja a mester- és
kutatópedagógus-rendszer kialakítását és fejlesztését, ugyanakkor (2) leginkább elősegíti azt, hogy ez
hozzájárulhasson az oktatási ágazati innovációs rendszer teljesítményének javulásához.
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4 Elméleti keretek
A NOIR stratégia kiegészítése szükségessé tette néhány olyan terület alaposabb áttekintését és
bővebb tartalmi kifejtését, amelyek az eredeti stratégiában nem kaptak olyan szintű figyelmet,
amilyenre a mester- és kutatópedagógus-szerepek megjelenésével feltáruló új lehetőségek
perspektívájában szükség van. A dokumentumnak ez a fejezete e területeket, az ezek elemzéséhez
szükséges fogalmi kereteket és az ezekre jellemző elméleti összefüggéseket mutatja be. Ilyen a
pedagógusok szakmai tudása, e tudás szervezeti vonatkozásai, valamint e tudás létrehozásának, és
megosztásának vagy terjedésének a kérdései.

4.1 A pedagógiai szakmai tudás
Ahhoz, hogy NOIR stratégiának a tudással és a tudás menedzselésével kapcsolatos elemeit
kibonthassuk és a stratégiát e tekintetben kiegészíthessük és elmélyíthessük, vissza kell térnünk a
tudás értelmezésére, kiegészítve azt, amit erről az eredeti stratégia tartalmazott.
A NOIR+ stratégia perspektívájában tudás alatt általában szakmai tudást értünk: azt a tudást, amely a
pedagógusok mindennapos iskolai és osztálytermi gyakorlati munkáját orientálja, és amelynek döntő
része éppen ebben a gyakorlatban ragadható meg. Arról a szakmai tudásról beszélünk, amely a
sikeres munkavégzéshez szükséges, és amelynek minősége alapvetően meghatározza a szakmai
munka, és ezen keresztül a tanulás és tanítás eredményességét. Ebben a részben azt foglaljuk össze,
amit e szakmai tudás természetéről tudnunk kell ahhoz, hogy a későbbiekben releváns és érvényes
dolgokat tudjunk mondani a keletkezéséről, megosztásáról, terjedéséről és gyakorlati alkalmazásáról.

4.1.1 A szakmai tudás tartalma és formái
Az első, amit fontos hangsúlyoznunk, a tudás sokfélesége. A tudás összefoglaló fogalom, amely több
olyan, eltérő minőségű dolgot takar, melyeket ismernünk kell ahhoz, hogy a tudásról a NOIR stratégia
kontextusában értelmes kijelentéseket tehessünk, és a tudás menedzselésével kapcsolatban releváns
javaslatokat fogalmazhassunk meg. A NOIR stratégia kiegészítéséhez is nélkülözhetetlen a tudás
különböző formáinak azonosítása, és e formák sajátosságainak megértése: ennek hiányában
elkerülhetetlenül abba a hiába esnénk, hogy a tudás fogalmát használva annak csupán egyik, a
sikeres szakmai munkavégzés szempontjából nem feltétlenül a legfontosabb részhalmazát látnánk.
A tudással és a tudás menedzselésével foglalkozók általában megkülönböztetnek legalább két olyan
tudásformát, amelyeket egyformán tudásnak nevezünk, de amelyek alapvetően eltérnek egymástól.
Az egyik az, amit gyakran deklaratív, és a másik az, amit procedurális tudásnak nevezünk. Az előbbit
szoktuk „mit” tudásnak is nevezni, az utóbbit pedig „hogyan” tudásnak (Lundvall - Johnson, 1994;
OECD, 2000; Sallis - Jones, 2012; Cheng, 2015). Fontos hangsúlyozni e megkülönböztetés kognitív
idegtudományi hátterét. E kétféle tudás, az ezeknek megfelelő kétféle memória, megszerzésük eltérő
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útja és működésük eltérő módja a kognitív idegtudományok területén általánosan elfogadott, és ennél
fogva jelen van az ezekből kinőtt tanuláskutatás világában is (lásd pl. Scardamalia – Bereiter, 2006).
A köznapi nyelv következetlen a tudás e két formájának a megkülönböztetésében, ami csupán azt
tükrözi, hogy a kettő valóban nem mindig élesen szétválasztható. A nyelvek is különböznek egymástól
abban, hogy mennyire tartják fontosnak megkülönböztetésüket. Mi magyarok például általában
egyformán a „tudni” igét használjuk akkor, amikor azt mondjuk, „tudom ennek az eseménynek a
dátumát” és amikor azt mondjuk „tudok úszni”, miközben az angolok ezekre általában különböző
igéket is használnak (az egyik esetben a „know”, a másik esetben a „can” igét).
Innovációs perspektívából alapvető fontosságú a tudás e két formájának megkülönböztetése, ugyanis
a gyakorlat legtöbb olyan változása, amely a tanulás/tanítás eredményességének javulásához vezet,
nem a "mit" tudásban, hanem a "hogyan" tudásban következik be. Annak a tudásnak meghatározó
hányada, amelynek teremtését, megosztását és gyakorlati alkalmazását az oktatási innovációs
rendszernek támogatnia kell, döntően a procedurális tudás világába tartozik. Továbbá a tanulás azon
formájának, amely ennek a tudásnak a megszerzésére irányul, ugyancsak más a természete, mint
annak, amely a "mit" tudás megszerzését szolgálja. E tanulás az agyunk más területeinek
aktiválódását igényli, mint az, amely a deklaratív tudás megszerzését célozza. Mindennek
messzemenő következményei vannak a pedagógusok tanulását és a pedagógiai innovációkat tekintve
általában, és a NOIR fejlesztése szempontjából különösen.
A deklaratív és procedurális tudás megkülönböztetése nagy hangsúllyal van jelen az innovációs és
tudásmenedzsment irodalomban, esetenként kiegészülve egyéb tudásformák megjelölésével. Ilyen
lehet a személyközi viszonyok megértésével és kezelésével kapcsolatos tudás, és ilyen lehet az a
tudás, amely mélyebb értelmet és magyarázatot ad a dolgoknak. A „tudni mit” (know what), a „tudni
hogyan” (know how), a „tudni ki” (know who) és a „tudni miért” (know why) megkülönbözetése a
kilencvenes évek közepén jelent meg az innovációelmélet irodalmában (Lundvall – Johnson, 1994) és
rögtön az oktatásról való gondolkodásban is (Delors et al., 1996). Mára ez a fajta megkülönböztetés
megkerülhetetlenné vált: olyannyira, hogy az oktatási rendszerek teljesítményének mérhető
indikátorokkal történő értékelésének a világába is behatolt (Hoskins et al., 2010).
Az innovációs perspektívából meghatározó procedurális tudás nagy része szavakkal nem vagy csak
nehezen és pontatlanul fejezhető ki: általában ezt nevezik tacit tudásnak. A tudás explicit (kontextustól
függetlenül megfogalmazható, verbalizálható) vagy tacit (implicit, gyakorlatba ágyazott, kontextushoz
kötött) jellege a másik olyan dimenzió, amely mentén az eltérő tudástípusokat meg kell
különböztetnünk. A pedagógiai gyakorlatnak a tanulást és tanítást eredményesebbé tévő újításait
lehetséges dokumentálni, "jó gyakorlatként", "esetként" leírni, de az ilyen leírások szükségképpen a
sikeres gyakorlat releváns elemeinek csak egy részét tudják megragadni. A pedagógiai szakmai tudás
jelentős hányada olyan tacit tudás, amelyet gyakran a pedagógusok által elmesélt történeteket, a
tantestületi szobákban vagy akár iskolai ebédlőkben egymással folytatott informális beszélgetéseiket
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hallgatva, a „pedagógusok hangjára” (Day et al., 1990) figyelve próbálunk megragadni (lásd a

2.

Keretes írást). A legtöbbször azonban ez sem elegendő, hanem – az osztályteremben megfigyelőként
ülve vagy az órákról készült videó-felvételeket nézve – közvetlenül kell megfigyelnünk azt, amit a
pedagógusok az osztálytermi gyakorlatukban tesznek.
2. Keretes írás
A „pedagógusok hangja” és elmesélt történeteik hallgatása
„A pedagógusok hangját csak úgy tudjuk megérteni és meghallani, [ha hallgatjuk az
általuk elmondott] „történeteket”. A „történetet”, ami alatt szóban történő elmesélést
értünk, nem a formális, leírt rövid történeteket, minden dimenzióban összekapcsoljuk a
pedagógusok hangjáról alkotott fogalmunkkal (…). Először is, az elmondott történet
hiányos és botladozó, és a megértéséhez a tacit tudásra kell támaszkodnunk. Másodszor
a történet elmesélése konkrét kontextusban történik, amely jelentést tud adni az
elhangzottaknak. Harmadszor az elmesélés azon hagyományait idézi, amelyek kijelölik a
történetek bizonyos típusait, a kezdés, a befejezés a többi rész elfogadott struktúráival.
Negyedszer a történet gyakran morális tanulságokat is tartalmaz. Ötödször a történet
gyakran az erős kritika társadalmilag elfogadott, vagy legalábbis az elmesélője számára
nem veszélyes formáit is hordozza. És végül hatodszor: a történet elmesélése tükrözi a
gondolat és a cselekvés elszakíthatatlanságát, mert egy időben teszi nyilvánossá a
mesélő gondolkodását és a valóságos világban produkált teljesítményét. A történet azon
a dialóguson keresztül, amely a mesélő és hallgatóság között alakul ki, hatással van
azokra, akik hallgatják, és feltehetően azokra, is, akik elmesélik, ami néha a történet
változásait is eredményezi. Mindezek miatt a „történetek” mesélése különösen alkalmas
arra, hogy pedagógusok hangját mások számára hozzáférhetővé tegye.”
Forrás: Day et al., (1990; 38)

A tudás sokféleségét tükrözi Bloom jól ismert taxonómiája is, amely a tudás különböző formáit
hierarchikus struktúrába szervezi: legalacsonyabb szintként a tényszerű ismereteket (Bloom erre
alkalmazza a „knowledge” megjelölést) és a megértést, legmagasabbként a szintetizálást és az
értékelést megjelölve. Bloom logikájában az alsóbb hierarchikus szintek megelőzik a felsőbbeket:
előbb ismeretekre kell szert tennünk ahhoz, hogy birtokába kerülhessünk a megértésnek, majd
eljuthassunk az elemzés, ezt követően a tudás gyakorlati alkalmazásának a szintjére, és innen
továbbléphessünk a szintetizálás és a tudás birtokában történő véleményalkotás vagy értékelés felé.
A tudás és a tanulás innovációs perspektívából történő értelmezése számára ugyanakkor különösen
értékes az a fajta megközelítés, amely megfordítja ezt a hierarchiát és az érzelmi mozzanatokat is
tartalmazó értékeléstől, a dolgok holisztikus jellegű átlátásából, továbbá a cselekvésből indul ki, és
utoljára hagyja a rögzíthető és könnyen átadható ismeretek szintjét (Wineburg – Schneider, 2009;
Lagueux, 2013).
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A tudás fogalmának értelmezését segítheti az adatok, információk és tudás hármasában történő
gondolkodás, amihez egyes szerzők néha még hozzáteszik a „bölcsesség” (wisdom) forgalmát is
(Davenport – Prusak, 1998, Bennet – Bennet, 2002; Cheng, 2015). A tudásmenedzsment
kialakulásának korai időszakára jellemző volt az a megközelítés, amely e tevékenység mögött
elsődlegesen adatok gyűjtését, tárolását és megosztását látta, amely adatok kontextushoz kötődve
válhattak jelentéssel bíró információvá, és ez utóbbiak az egyének és szervezetek komplex és
intelligens gyakorlatában álltak össze gyakorlatban alkalmazható tudássá. A tudásmenedzsment e
felfogása erősen kötődött az informatikus szakmához, ami abban is kifejeződött, hogy a
tudásmenedzsment feladatokat eleinte gyakran informatikusok

látták

el. Ezzel az adatok

elsődlegességére épülő felfogással szemben áll az, amely a gyakorlatba ágyazott komplex tudás
elsődlegességéből indul ki, és amely számára e komplex, gyakran nehezen megosztható tudás
kommunikálható információkká "egyszerűsítését", majd ezek jól tárolható adatokká alakítását látta
tudásmenedzsment egyik fontos feladatának. A két felfogásban közös az adat, információ és tudás
adat hármasának és egyúttal kontinuitásának a felfogása, miközben alapvetően különböznek abban,
hogy

mi

jelenik

meg

a

számukra

elsődlegesként.

A

tudás

elsődlegességéből

kiinduló

tudásmenedzsment felfogásban e feladatot értelemszerűen nem informatikusoknak, hanem a
gyakorlat szakmai összefüggéseit és komplexitását átlátó személyeknek kell ellátniuk.
Abból, hogy a pedagógiai szakmai tudás meghatározó hányada tacit, jelentős következtetések
adódnak e tudás teremtését, megosztását és gyakorlati alkalmazását illetően. Ez a fajta tudás a
gyakorlatban keletkezik, a megosztása döntően közös cselekvésen keresztül történhet és az ezt
alkalmazó pedagógusok nem feltétlenül vannak tudatában annak, hogy valamilyen, a többi szereplő
számára új, vagy ismeretlen tudást alkalmaznak. Az innováció és a tudásmenedzsment
perspektívájából nagy jelentősége van annak, hogy milyen átmenetek lehetségesek a tacit és az
explicit tudás között. A tacit tudás fogalmát kifejtő és „működését” elemző, a tudásmenedzsment
irodalomban különösen gyakran idézett könyvükben Nonaka és Takeuchi (1995) a tudás e két formája
közötti átmenetnek négy formáját különböztették meg:


az externalizáció (ez a tacit tudás explicitté alakítása – ez történik például akkor, amikor egy
pedagógus közzéteszi saját gyakorlatát: feltölti azt egy jó gyakorlatokat bemutató felületre vagy
cikket ír róla)



a kombináció (ez az explicit tudások összekapcsolása – ez történik például akkor, amikor egy
gyógypedagógus az inkluzív gyakorlatot folytató, „normál” iskolában dolgozó pedagógus
kollégáját meglátogatja, megvitatja vele a tanulási zavarokkal küzdő gyerekek kezelésének
lehetséges formáit vagy akkor, amikor a pedagógusok egy-egy esetet, a szaknyelvet használva,
megvitatnak egymással)



az internalizáció (ez az explicit tudás tacittá alakítása – ez történik például akkor, amikor egy
pedagógus a továbbképzésen tanultakat megpróbálja a saját gyakorlatában alkalmazni, és
ennek nyomán fokozatosan átalakul a munkája)



a szocializáció (ez a tacit tudás közvetítése – ez történik például akkor, amikor egy kezdő
pedagógus a mentorpedagógusával együttműködésben, annak munkáját megfigyeli és egyes
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elemeket

utánozva

fokozatosan

képessé

válik

egy-egy

tanulásszervezési

módszer

mindennapos alkalmazására).
A nem kodifikált, gyakran személyesnek nevezett tudás jelentősége meghatározó a pedagógusok
szakmai munkája és általában az iskolai munka szempontjából. Egy, az iskolai tudásmenedzsment
kérdéseivel foglalkozó lengyel kutató elsősorban vezető és másokra hatást gyakorló funkciókban lévő
oktatási szereplőkből álló nagy létszámú mintán gyűjtött adatok alapján a vizsgált személyeket három
csoportba sorolta: (1) azokra, akik elsősorban kodifikált/explicit tudásra támaszkodnak, (2) azokra,
akik főleg személyes/tacit tudást használnak, és (3) végül azokra, akikre nem jellemző egyik
dominanciája sem. Az adatai azt mutatták, hogy a megkérdezett több mint 1700 személy csaknem
kétharmada tartozott a főleg személyes/tacit tudásra támaszkodó csoportba, míg a többiek azonos
arányban oszlottak el a másik két csoport között. A megoszlást jellemezte az is, hogy amíg a
kodifikált/explicit tudást (egy adott skálán mérve) nagy intenzitással használók aránya mindössze
1,5% volt, addig a másik végleten a személyes/tacit tudást ugyanilyen mértékben használók aránya
közel volt a teljes minta egy hatodához (Fazlagić, 2012).
A későbbiekben még vissza fogunk térni a tudás keletkezésének, megosztásának és gyakorlatban
történő használatának a kérdésére: itt annyit szükséges megjegyezni, hogy a pedagógusok szakmai
tudásáról beszélve – legyen szó akár a keletkezéséről, akár a megosztásáról, akár az alkalmazásáról
– mindig a pedagógusok tanulásáról is kell beszélnünk. A pedagógusok szakmai tudását és
tanulásukat egymástól elválaszthatatlannak tekintjük: tudás alatt mindig megtanulható vagy megtanult
tudást értünk, és a pedagógusok tanulásáról beszélve mindig a tudás itt említett különböző formáinak
a megszerzésére gondolunk.
Noha a tanulás eredményességét szolgáló innovációk perspektívájából különösen a tacit tudást
tekintjük kiemelt figyelmet érdemlőnek, fontos elemeznünk az explicit szakmai tudás természetét is.
Annál is inkább szükség van erre, mert semmiképpen nem akarjuk azt az érzést kelteni, mintha a tacit
tudás bármilyen szempontból „értékesebb” lenne az explicit tudásnál. A tudásmenedzsment irodalom
pusztán azért irányítja a figyelmet a gyakorlatba ágyazott tacit tudásra, mert ezt – érthető okokból –
gyakran elhanyagolják, és nem azért, mert ezt fontosabbnak tartaná, mint az explicit tudást. Érdemes
hangsúlyozni: a tudás e kétféle formája csak együtt képes a gyakorlatot eredményesebbé tenni, a
lényeg éppen a kettőnek az a fajta egymást erősítő dinamikája, amely Nonaka és Takeuchi korábban
említett modelljében is megfigyelhető. E tekintetben a pedagógusok szakmai tudásának abból a
meghatározásból érdemes kiindulni, amely Shulmanhoz (1987) köthető (lásd a

3. Keretes írást), és

amely mindmáig rendkívül nagy hatást gyakorolt a pedagógusok tudásáról való gondolkodásra.
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3. Keretes írás
A pedagógusok szakmai tudása Shulman kategóriarendszere szerint
1. Tantárgyi tudás („Content knowledge”)
2. Általános pedagógiai tudás („General pedagogical knowledge”)
3. Kurrikulum tudás („Curriculum knowledge”)
4. Pedagógiai tartalmi tudás („Pedagogical content knowledge”)
5. A tanulók és sajátosságaik ismerete („Knowledge of learners and their characteristics”)
6. A nevelési-oktatási kontextus ismerete („Knowledge of educational contexts”)
7. A nevelési-oktatási célok, funkciók és értékek ismerete („Knowledge of education ends,
purposes, and values”)
Forrás: Shulman (1987)

Shulman megközelítésének Ennek használhatóságát igazolja többek között az, hogy erre épült az
IEA-nak az a nemzetközi összehasonlító vizsgálata, amely matematikatanárok körében vizsgálta a
pedagógiai szakmai tudás mértékét és hatását a tanulói teljesítményekre (Tatto et al., 2012) és
újabban ebből indult ki az OECD Oktatáskutató és Innovációs Központjának az a programja,
amelynek célja a pedagógusok szakmai tudásának mérhetővé tétele (OECD, 2014c). Shulman, mint
láthatjuk, eredetileg a pedagógusok szakmai tudásának hét formáját különböztette meg. Az említett
mérések ebből csupán három kategóriát használnak: ezek a „tantárgyi tudás”, a „pedagógiai tartalmi
tudás” és az „általános pedagógiai tudás”. Az első valószínűleg nem szorul magyarázatra. A második
az, amit gyakran „szakmódszertani tudásként” szoktak leírni, és amely egy-egy konkrét tantárgyhoz
vagy diszciplínához kötődő pedagógiai tudás. Ennek a természete más például a matematika vagy
történelem esetében, mivel ezek sajátos, a többi diszciplínára nem jellemző tanulási és tanítási
problémákat is felvetnek. Végül az általános pedagógiai tudás kategóriájába besorolható mindaz a
tudás, amely független az egyes diszciplínáktól.
Fontos hangsúlyozni, hogy Shulman kategóriái csakúgy, mint az IEA említett vizsgálata, csak az
explicit tudással foglalkozott, és ezzel foglalkozik az OECD tervezett kutatása is. E vizsgálatok során a
pedagógusok éppúgy teszteket töltenek ki, mint a tanulók a tanulói teljesítménymérések során; olyan
teszteket, amelyek elsősorban az explicit tudás mérésére alkalmasak. A tacit tudás világába is
megpróbálnak behatolni azok a vizsgálatok, amelyek tanórákról készült videófelvételek elemzésére
épülnek, de természetesen ezek is csak egy kis hányadát képesek ennek a tudásnak megragadni.
A pedagógusok tudásának leírását és megragadását segítik azok az osztályozási és értékelési
rendszerek is, amelyek nem a tudás, hanem a kompetencia fogalmát használják. A pedagóguskompetenciák meghatározására irányuló törekvések szinte minden fejlett országban megfigyelhetőek
(OECD, 2013; Caena, 2011; 2014). A tudás és a kompetencia fogalmak közötti kapcsolat
többféleképpen is értelmezhető: a leggyakoribb az, amikor a kompetencia fogalmát olyan tág
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„ernyőfogalomként” használjuk, amelynek elemei a „mit” tudáshoz köthető ismeretek (beleértve ebbe
bonyolult összefüggések ismeretét is), a „hogyan” tudáshoz köthető képességek és a nem-kognitív
szféra felé nyitott, attitűd jellegű jellemzők. A kompetencia egy szűkebb (például az Európai Képesítési
Keretrendszerre jellemző) értelmezése az, amely a tudás (knowledge) és a képességek (skills) mellett
harmadik kategóriaként jelenteti meg a kompetenciát, amely a tudásnak és a képességeknek a valós
életben vagy munkavégzés során történő használatára, az erre való képességre és motiváltságra utal.
20
A sokféle tartalmat kifejező és így tágítható jelentéssel bíró „tudás” szót gyakran olyan kiterjesztett
értelemben használják, amely közelít a kompetencia fogalmához. Az iskolai tudásmenedzsment
korábban már idézett lengyel kutatója például – az üzleti tudásmenedzsment-irodalomból átvett
fogalomhasználattal – a tudást potenciális vagy meglévő képességként (capacity) írja le, amely
lehetővé teszi, hogy „változó és bizonytalan helyzetekben eredményesen cselekedhessünk” (Fazlagić,
2014). Ugyanez a szerző a tudásmobilizálás fogalmát is használja, amit olyan gyakorlatként ír le,
melynek célja a szakadék áthidalása aközött, amit tudunk, és amit tennünk kell. Ebben a
megközelítésben a hangsúly a tudás gyakorlatban történő használatán van: azoknak a problémáknak
a megoldásán, amelyekkel a gyakorlati szakember nap, mint nap találkozik, és amelyeket éppen a
szakmai tudás segítségével képes megoldani. A tudás fogalma ebben a perspektívában nehezen
különböztethető meg a kompetencia fogalmától, azaz egyaránt a gyakorlatban történő eredményes
cselekvésre való képességre utalnak.
A kompetencia fogalmának előtérbe kerülése nyitást jelent a deklaratív, azaz a „mit” tudás felől a
procedurális, azaz a „hogyan” tudás felé, s egyúttal az explicit felől a tacit tudás felé is. A kompetencia
fogalmának használata együtt járhat azzal, hogy maga a tudás fogalma beszűkülhet, és e fogalmat
főképp a tudás deklaratív és explicit formájára alkalmazzák. Ugyanakkor ez a fogalomváltás mégis
inkább előnnyel jár, mert így a procedurális és tacit tudás nagyobb valószínűséggel kap kellő
figyelmet. Innovációs perspektívából a kompetencia-fogalom használatának elterjedése tehát
kedvező, még akkor is, ha ezzel együtt jár a tudás fogalmának beszűkülése, különösen akkor, ha ez a
beszűkülés már eleve jellemző volt, és a kompetencia-fogalom előtérbe kerülése végső soron a
kedvező jelentésbővülést eredményezi.
A tudással és kompetenciákkal kapcsolatban fontos megjegyezni, hogy ezek egyaránt köthetőek
személyekhez (beleértve ebbe személyek közösségét is) és munka- vagy feladatkörökhöz. Amikor a
tudás teremtéséről, megosztásáról és gyakorlati alkalmazásáról beszélünk, értelemszerűen
személyekre és nem munkakörökre gondolunk, de az utóbbit sem vonhatjuk ki a látóterünkből. A
pedagógus-kompetenciák

meghatározása

ugyanis

általában

az

eredményes

pedagógus

munkavégzéshez, azaz a feladathoz, a munkakörhöz szükséges kompetenciákból (tudásból,
képességekből és attitűdökből) indul ki, azaz egyfajta feladat- vagy munkakörelemzésre épül.
Innovációs perspektívában azért van ennek jelentősége, mert a cél valóban az eredményes
munkavégzés, és nem önmagában az egyének „okossága” vagy „ügyessége”: ez utóbbiak annyiban
érdekesek itt, hogy a munkavégzést teszik eredményesebbé.

A pedagógusok szakmai tudásáról való reflexió – így az olyan kategóriarendszerek, mint amilyen
Shulman korábban idézett rendszere, vagy az olyanok, amelyek a pedagógus-kompetenciák standard
leírásaiban vagy éppen a kvalifikációs rendszerek ún. „deskriptoraiban” találhatóak – a tudást
legtöbbször a kontextustól függetlenül kezeli, és döntően az explicit vagy explicitté tehető tudásra
fókuszál, még akkor is, ha nemcsak a deklaratív, azaz a „mit” tudást, hanem a procedurális, azaz a
„hogyan” tudást is megpróbálja befogni. Ugyanakkor egy-egy egyén tudásának vagy kompetenciáinak
értékelése során általában nem lehet eltekinteni attól a konkrét kontextustól, amelyben az egyén
ezeket használja. Ez az oka annak, hogy a pedagógusok értékelése során nélkülözhetetlen
eszközként jelenik meg az osztálytermi megfigyelés vagy a saját gyakorlatról való dialógus, és annak
is, hogy ez az értékelés nem redukálódhat csupán tesztek kitöltésére. Az olyan értékelési eszközök
alkalmazása, mint amilyen a portfólió, elősegítik a deklaratív tudás felől a procedurális tudás felé
történő nyitást, de önmagukban, közvetlen megfigyelés és dialógus, azaz társas reflexió nélkül nem
alkalmasak a tudás vagy kompetenciák megbízható értékelésére.

4.1.2 A szakmai tudás forrásai
A pedagógusok szakmai tudásával kapcsolatban fontos utalni e tudás lehetséges forrásaira. E
források két alapvetően eltérő formáját érdemes megkülönböztetnünk, rögtön jelezve, hogy a közöttük
lévő határvonalak nem olyan élesek, mint legtöbbször gondoljuk: az egyik a tudományos kutatás, a
másik maga a közvetlen gyakorlat. Végső soron ezeket tekinthetjük az új tudás két alapvető
forrásának. Fontos ugyanakkor megemlíteni, hogy az egyének a számukra új tudásra közvetlenül nem
feltétlenül csak e forrásokból tesznek szert, hiszen az a legkülönbözőbb csatornákon, így többek
között a szakmai tudás megszerzését célzó képzéseken keresztül juthat el hozzájuk.
A tudományos kutatás, mint a gyakorlatot közvetlenül is orientálni képes tudásforrás felveti kutatás és
gyakorlat kapcsolatának, a „két világ” közötti kommunikációnak és közvetítésnek a kérdését. Erre a
későbbiekben „A pedagógiai szakmai tudás létrehozása, megosztása és terjedése” c. részben
visszatérünk: itt csak annyit kell megjegyezni, hogy a tudományos kutatás által létrehozott tudás
közismerten nehezen „emészthető” a gyakorlat számára, továbbá, hogy az eredményes oktatási
rendszerekkel rendelkező országok az elmúlt két-három évtizedben jelentős erőfeszítéseket tettek e
probléma megoldására, olyan közvetítő mechanizmusok létrehozásával, amelyek megpróbálnak hidat
építeni a két világ között (OECD, 2007).
Innovációs perspektívából szükséges megkülönböztetni a tudományos kutatás két olyan formáját,
amelyek eltérő módon járulnak hozzá a pedagógiai gyakorlatban keletkező problémák megoldásához.
Az egyik az a fajta klasszikus tudományos kutatás, amely elméleti modellek vagy különböző gyakorlati
megoldások jóságát tényekkel vagy bizonyítékokkal igazolja vagy cáfolja, a másik az a kutatási
megközelítés, amelyet a témával foglalkozók gyakran design módú kutatásnak (design-based
research) neveznek (Brown, 1992; Collins et al., 2004; Plomp, 2010; Broek, 2012, Anderson Shattuck, 2012). Az előbbi célja a tesztelés olyan megbízható formáinak alkalmazása, mint amilyenek
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például a „tényeken alapuló gyakorlat” bázisát alkotó randomizált kontrollált vizsgálatok (OECD,
2007). Az utóbbi célja a gyakorlatban jelentkező problémáknak magán a gyakorlaton belül történő
kezelése a tudományos kutatás szigorú normáinak a követése mellett, ugyanakkor nem kilépve a
gyakorlat komplexitásából (lásd a 4. Keretes írást). A design módú kutatás iránti figyelem erősödését
jelzi Anderson és Shattuck (2012) elemzése, amely szerint 2000 és 2010 között az ismert publikációs
adatbázisokban nulláról csaknem négyszázra emelkedett azoknak a publikált tanulmányoknak a
száma, amelyek design módú kutatásról számolnak be vagy ezt a témát vitatják (ezek 63%-a az
Egyesült Államokban jelent meg, amelyet Hollandia, Szingapúr és az Egyesült Királyság követ).
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4. Keretes írás
A design módú kutatás
A design kutatás olyan, elmélet által orientált kutatás, amely természetes környezetben,
így valóságos iskolákban zajlik. Ilyenkor a környezet bizonyos elemeit szisztematikus
módon manipuláljuk, kiindulva például a tanulás és tanítás kognitív modelljeiből, annak
érdekében, hogy megállapítható legyen, melyik gyakorlati megoldás működik a
legjobban, mi ennek az oka, és hogy megértsük, hogyan működnek a tanítási stratégiák
és eszközök. Ettől végső soron azt várjuk, hogy elvezet a tanulás és tanítás olyan új és
eredményes megközelítéseihez, amelyek a tudományos tudásra épülnek, és amelyeket a
tanulók és a pedagógusok a gyakorlatban kipróbáltak. Ez szoros együttműködést igényel
a kutatók és a pedagógusok között, továbbá azt, hogy létrejöjjenek az implementálás, a
tesztelés és a gyakorlat kiigazításának ismétlődő körei, továbbá a folyamatot gondos és
mindenre kiterjedő megfigyelés és dokumentálás jellemezze.
Forrás: Broek (2012) alapján

A tudományos kutatás e két formáját mindenekelőtt az különbözteti meg egymástól, hogy amíg az
előbbi gyakran részletesen kidolgozott elméleti modellekből indul ki, és olyan kísérleti tesztelésre
törekszik, amely hasonlít a laboratóriumi körülményekre, az utóbbi kiindulópontja maga a gyakorlat,
nem próbál kilépni annak komplexitásából és kontextusából, továbbá célja a gyakorlatban felmerült
problémák közvetlen megoldása, még olyankor is, amikor ezt komoly elméletalkotás kíséri. A kettő
közül a design módú kutatás eredményez olyan tudást, amely közelebb áll a gyakorlati tudáshoz. A
klasszikus kutatási paradigma és a design módú kutatási paradigma közé, inkább az utóbbihoz közeli
pontra helyezhetőek a gyakorlati szakemberek által végzett kutatások (practitioner research), a
résztvevő kutatás vagy az akciókutatás különböző formái, amelyek elsődleges célja szintén nem
elméleti kérdések megválaszolása vagy elméleti modellek tesztelése, hanem gyakorlati problémák
megoldása (Vámos, 2013, 2015). A tudásigényes munkák jelentős hányadának – így a pedagógus
munkának is – a klasszikus tudományos kutatás és a gyakorlati problémák közvetlen megoldását
szolgáló gyakorlat-közeli kutatási formák által teremtett tudásra egyaránt szüksége van.
12

A legtöbb olyan publikáció, amely design módú kutatás eredményeit mutatja be a „Journal of the Learning
Sciences” című folyóiratban jelent meg.
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Innovációs perspektívából fontos számunkra a tudományos kutatás két eltérő módjának egy más
dimenzióban történő megkülönböztetése is. Ezek egyike („mode 1”) a hagyományos tudományos vagy
kutatási modell, amelyben a kutatás jellegzetesen diszciplináris keretek között folyik, tárgyát a
tudomány fejlődése vagy a kutatói érdeklődés jelöli ki, és a minőségét a tudományos közösség
kontrollja garantálja. A másik („mode 2”) esetében a cél gyakorlati problémák megoldása, a
szerveződés jellegzetesen interdiszciplináris és a kutatási folyamat nagymértékben a felhasználók
által kontrollált (Gibbons et al., 1994).
A tudományos kutatás által teremtett tudás – legyen szó bármelyik formájáról – könnyen
megragadható és jól megosztható, hiszen természeténél fogva jól dokumentált, ami azzal is jár, hogy
érvényessége és megbízhatósága jól ellenőrizhető. Ez nem mondható el a tudásnak arról a
formájáról, amelynek forrása a mindennapos szakmai gyakorlat. A pedagógusok mindennapos
szakmai munkavégzése során is folyamatosan keletkezik új tudás, különösen akkor, ha a
munkavégzéshez reflexió, azaz a gyakorlatról való, egymással történő kommunikáció társul. A
munkavégzés közben történő, a munkavégzésről szóló kommunikáció a pedagógusok szakmai
tudásának valószínűleg egyik legfontosabb forrása, és a mindennapi gyakorlat számára feltehetően
nagyobb jelentősége van annál, mint ami a tudományos kutatásból származik. Ezt próbálta
érzékeltetni a gyakorlatba ágyazott tudás elméletének egyik, talán legtöbbet idézett megalkotója,
Donald Schön „A reflektív szakember tanítása” című könyvében (Schön, 1990) a „magaslat” és a
„mocsár” metaforájával (lásd az 5. Keretes írást).
5. Keretes írás
A szakmai tudás természete
„A szakmai tudás változatos tájrajzán látható egy szilárd magaslat, amely a mocsár fölé
emelkedik. Ezen a magaslaton a menedzselhető problémák kínálják magukat a kutatásra
épülő elmélet és technika megoldásai számára. A mocsaras mélyföldön a technikai
megoldásoknak nem engedelmeskedő zavaros, kusza problémák vannak. A helyzet
iróniája az, hogy a magaslat problémái általában kevésbé fontosak az egyének és a
tágabb társadalom számára, bármekkora technikai jelentőségük is van: az embereket
leginkább érdeklő problémák lenn, a mocsaras mélyföldön vannak. A gyakorlati
szakembernek választania kell. Ottmaradjon-e a magaslaton, ahol a kevésbé fontos
problémákat az uralkodó standardoknak és szigorú normáknak megfelelően meg tudja
oldani vagy leszálljon-e a fontos problémák és a kevésbé szigorú normákat követő
vizsgálódás mocsarába?”
Forrás:Schön (1990)

A mindennapos osztálytermi és iskolai munkavégzés során a pedagógusok állandóan új
problémahelyzetekkel találkoznak, amelyekre folyamatosan megoldásokat kell találniuk. Ennek során
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szüntelenül keletkezik olyan új tapasztalati tudás, amelynek keletkezéséről a gyakorlatot folytató
személy nem is feltétlenül tud, azaz nem feltétlenül reflektál rá tudatosan. A tudás termelésének e
formája gyakran láthatatlan, legfeljebb a mindennapos munkavégzést kísérő személyes reflexiókban
és beszélgetésekben ragadható meg: e tudás aktivizálását, láthatóvá tételét és egyúttal jobb
megoszthatóságát célozza a pedagógusok reflektív képességeinek a fejlesztése és a reflektív
gyakorlat támogatása (Gibbs, 1988; Schön, 1990, Szivák, 2010; Hunya, 2014). A korábban említett
tacit tudás jelentős hányada a mindennapi gyakorlatban keletkező tudás, és az egyik legfontosabb
forrása a tapasztalati tanulás.
A Bloom-féle tudás-taxonómia korábban említett „megfordítása” éppen a tudásnak a gyakorlatban,
komplex

problémák

gyakorlati

megoldása

közben

keletkező,

eleinte

általában

nehezen

megfogalmazható formájának az elsődlegességére hívja fel a figyelmet. Arra az esetre, amikor előbb
van birtokunkban a gyakorlatban jelentkező komplex problémák megoldását lehetővé tevő, a gyakorlat
végtelen összetettségéből fakadóan szükségképpen szintetizáló jellegű és a személyes involváltságot
is feltételező tudás, és csak később válunk képessé arra – ha ez egyáltalán megtörténik –, hogy azt
másoknak jól átadható, nyelvileg megformált explicit tudássá, ha tetszik, ismeretekké alakítsuk.

4.1.3 Tudásterületek és tudáshiányok
A 2011-ben zárult, eredeti NOIR stratégiaalkotás egyik fontos eredménye volt egy olyan tudástérkép
létrehozása, amely megpróbálta tipizálni az oktatási ágazatban szükséges tudásformákat (lásd
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2. Ábra) és empirikus úton adatokat gyűjtött annak érdekében, hogy feltáruljon, milyen minőségben áll
rendelkezésre tudás a releváns területeken, és hol jelentkezik tudáshiány.
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2. Ábra
A NOIR stratégia által meghatározott tudásterületek
10. Nemzetközi összehasonlításra és
másoktól való tanulásra alkalmassá
tevő tudás

1. Tantárgyi tudás - tantárgyak hátterét adó
tudományterületre vonatkozó tudás

9. Szervezetfejlesztés, vezetési tudás –
a támogató szervezeti, intézményi
környezet megteremtésére vonatkozó
tudás
8. Az ágazat szakember-szükségletére
vonatkozó szaktudás - munkaerőkiválasztás, pedagógus és
intézményvezető-képzés,
teljesítményértékelés, életpálya modellek
7. Szakpolitikai tudás – A rendszerszintű
folyamatok hatásaira és alakíthatóságukra
vonatkozó tudás (célok, prioritások
kijelölése, a célok elérésének eszközei, az
erőforrásokkal való gazdálkodás, a
beavatkozások hatásainak előzetes
hatáselemzése és utólagos értékelésére
vonatkozó tudás)
6. A rendszerszintű statisztikára,
indikátorokra és mérhetőségükre
vonatkozó tudás

2. Pedagógiai eszköztudás –
tanulásszervezési, módszertani repertoár, 26
pedagógiai technológia

Kijelölt
tudásterületek

3. A pedagógiai munkával versengő külső
hatásokra vonatkozó tudás - a tanulót
körülvevő intézményi, családi, társadalmi,
média közeg befolyása a tanulásra, a diákra,
a pedagógiai munkára

4. A tágabb elvárásokra vonatkozó tudás
- mit vár a gazdaság, a munkaerő-piac illetve
a társdalom általában, milyen várható
személyes kihívásokkal kell az egyéneknek
életútjuk során szembenézni

5. A tanulói, intézményi,
intézményrendszeri eredményesség
mérésének lehetőségeire, az ezek szerinti
elszámoltathatóság kérdésére vonatkozó
tudás

Forrás: Kovács (2011)
Az eredeti NOIR stratégia megalkotásának keretei között egyes tudásterületekkel kapcsolatban öt
kérdésről történt adatgyűjtés: (1) mennyire fontos az adott tudásterület, (2) az adott területen van-e
tudáshiány, (3) milyen a meglévő tudás minősége, (4) mennyire van összhangban a gyakorlat a
meglévő tudással és (5) mit tekintenek az érintettek a terület szempontjából legfontosabb
tudásforrásoknak. A megkérdezett érintett csoportok legtöbb képviselője valamennyi tudásterületen
tudáshiányt jelzett és elégedetlen volt mind a rendelkezésre álló tudás minőségével, mint annak a
gyakorlatban történő alkalmazásával.
A releváns tudásterületek azonosítása és az egyes területeken rendelkezésre álló tudás értékelése a
szakmai tudásra fókuszáló NOIR+ stratégia szempontjából különösen fontos. A korábbiakban
elemzett pedagógiai szakmai tudás jelentős hányada ahhoz a tudásterülethez kapcsolható, amelyet a
korábbi NOIR stratégiát megalapozó kutatásokban „pedagógiai eszköztudásnak” neveztünk, és amire
esetenként a „módszertani tudás” kifejezéssel is hivatkoztunk. Az osztálytermi gyakorlat és a tanulás
eredményessége szempontjából az egyes pedagógusok és az iskolák szintjén e tudásterület
tekinthető talán a legfontosabbnak. A 2010-ben lezajlott adatfelvétel szerint a közoktatás résztvevői itt
különösen magas arányban érzékeltek tudáshiányt, különösen nagy arányban találták az e területen

meglévő tudást gyenge minőségűnek, és igen magas arányban tartották e tudást a létező
gyakorlathoz nem eléggé jól kapcsolódónak (lásd
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2. Ábra).
3. Ábra
A pedagógiai eszköztudással kapcsolatos vélemények
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Forrás: Kovács, 2011
Megjegyzés: A megkérdezettek a vizsgált négy dimenzió mindegyikében négyfokú skálán
értékelték az adott tudásforma jellemzőit.
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A tudásterületekről történő reflexió szempontjából fontos kiemelni a tudásnak azt a formáját, amelyet a
gyakorlati szakmai megoldások vagy szakpolitikai beavatkozások hatásának értékelésére vagy
mérésére lehet felhasználni. A pedagógiai gyakorlat és a szakpolitika számára egyaránt különösen
értékes az a tudás, amely olyan tényekkel szolgál, melyek alapján meg lehet ítélni, hogy az adott
gyakorlat vagy szakpolitikai beavatkozás képes-e eredményt produkálni (OECD, 2007; Csapó, 2008).
A tudás e formájának forrása a tudományos kutatás, amelytől – mint arra korábban utalunk – többek
között éppen ilyen jellegű tudás létrehozását várjuk. Érdemes azonban itt is emlékezni arra, hogy
korábban a tudományos kutatásról, mint tudásforrásról beszélve a modellek és létező gyakorlati
megoldások érvényességét vagy jóságát tesztelő és tényeket vagy bizonyítékokat létrehozó típus
mellett egy olyan típusra is rámutattunk, amely a közvetlen problémamegoldást szolgálja és
közvetlenebbül alakítja a gyakorlatot.

4.1.4 Szakmai tudás és szakmai tanulás
A NOIR+ stratégia elméleti megalapozása során a tudás fogalmával azonos súllyal kezeljük a tanulás
fogalmát. A pedagógusok és az iskolák tanulásáról a későbbiekben, „A pedagógiai szakmai tudás
létrehozása, megosztása és terjedése” című részben bővebben is szó lesz: itt, egyelőre csak a tudás
13

A vizsgálat elektronikus kérdőívvel történt, amelyet az oktatási innovációs rendszer kulcsszereplői: kb. 6000
oktatási intézmény vezető, a pedagógiai és továbbképzési szolgáltatók, a neveléstudományok területén fokozatot
szerzett kutatók, az oktatásszociológiai szakosztály tagjai és a felsőoktatási intézmények oktatási
rektorhelyettesei kaptak meg. A válaszadási arány átlagosan kb. 20%-os. A minta statisztikai értelemben nem
reprezentatív.

forrásairól szólva, annyit érdemes megjegyezni, hogy a tanulásra, ezen belül a pedagógusok
tapasztalati tanulására úgy kell tekintenünk, mint a pedagógiai szakmai tudás egyik legfontosabb,
talán mindennél fontosabb forrására.
A tanulást leggyakrabban a valahol már meglévő és valamilyen formában tárolt tudás „átadásának”
vagy „terjedésének” problémaköréhez kapcsoljuk hozzá, de a korszerű tanuláselméletek – csakúgy,
mint ez a stratégia – ezt a személyes és szervezeti tudás keletkezéseként is értelmezik. Amikor
például a pedagógus a munkavégzése során megtanulja valamilyen új tanulásszervezési megoldás
alkalmazását, saját gyakorlatával ő maga személyesen teremti meg azt a tudást, amelyre a jövőbeni
gyakorlata épülhet. Ebben alig szétválasztható módon keverednek standard, megosztható elemek és
a személyre jellemző, előzetes tapasztalatokból, korábbi tudatos és nem tudatos tanulásélményekből
építkező, a kontextustól nehezen elszakítható egyéni megoldások.
A tudás és a tanulás megkülönböztetése és összekapcsolása a NOIR+ stratégia mögött meghúzódó
elmélet egyik legfontosabb eleme. Ez szorosan összefügg azzal a megkülönböztetéssel, amelyet a
tudásmenedzsment irodalom a tartalom és a folyamat között tesz (Cook – Brown, 1999; EasterbySmith - Lyles, 2006), és amelynek perspektívájából megkérdőjeleződnek azok a tudásértelmezések,
amelyek a tudást a fizikai termékekhez hasonlóan összegyűjthető, tárolható, felhalmozható és
elosztható entitásként kezelik. Abból érdemes kiindulni, hogy a tudás nem létezik a tanulás nélkül, és
hogy az a tevékenység, amelyet tudásmenedzsmentnek nevezünk, jelentős mértékben az (egyéni és
szervezeti) tanulás menedzselését jelenti.

4.1.5 A releváns szakmai tudás változása
A NOIR+ stratégia perspektívájában különösen fontos annak elemzése, hogyan változik a releváns
pedagógiai szakmai tudás tartalma a közoktatási rendszerek változó igényeinek függvényében,
különös tekintettel arra, hogy e rendszerek milyen módon tudnak eredményesebben hozzájárulni a
tudásgazdaság és tudástársadalom kialakulásával megjelenő új gazdasági és társadalmi igényeknek
való megfeleléshez. E tekintetben mindenekelőtt azoknak a változásoknak érdemes figyelmet
szentelni, amelyek a tanulói képességekkel kapcsolatos igényeket érintik. Azoknak a tanulói
képességeknek az eredményes fejlesztése, amelyeket gyakran XXI. századi képességeknek
nevezünk (Trilling - Fadel, 2009), olyan tanulási környezeteket és olyan tanulásszervezési
módszereket

igényel,

amelyek

alapvetően

eltérnek

a

megszokott

tanulási

környezetektől.

Hasonlóképpen, a megszokottól eltérő tanulási környezetekre és tanulásszervezési módszerekre van
szükség a korábbiaknál jóval heterogénabb tanulóközösségekben történő tanításhoz és annak a
célnak a teljesítéséhez, hogy az iskolák kivétel nélkül minden egyes tanuló esetében biztosítsák a
sikeres élethez és eredményes munkavégzéshez szükséges képességek kialakulását és fejlesztését.
Az ilyen tanulási környezetekre és tanulásszervezési formákra általában a nyitott problémahelyzetek,
a probléma-alapú tanulás támogatása, a kooperatív módszerek alkalmazása, és a tanulók
aktivizálását és önszabályozó tanulásukat erősítő pedagógiai megközelítések jellemzőek. Ezek a
pedagógusoktól a megszokottnál nagyobb nyitottságot, a kevéssé tervezhető helyzetekben való
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otthonosságot, folyamatos találékonyságot, a rutinokból és a biztonságot nyújtó komfortzónából
történő kilépést igénylik.
Azok az oktatási rendszerek, amelyek oktatáspolitikai prioritássá tették a XXI. századi képességek
fejlesztését,

általában

törekszenek

a

pedagógusok

szakmai

tudásának

és

képességeinek

újradefiniálására is. Így például a Szingapúrban a kilencvenes évek végén elindult kurrikulum-reform
keretei között, miután megfogalmazták a fejlesztendő „XXI. századi kompetenciákat”, erre építve
újragondolták az ezek fejlesztéséhez szükséges optimális tanítási gyakorlat és tanulási környezet
jellemzőit is. Ez utóbbi során a kurrikulum-tervezők abból indultak ki, hogy a tanításnak a „komplex
tudáskonstrukciót” kell szolgálnia, amihez „a rutintól eltérő probléma-megoldási feladatokra, tantárgyi
és tantárgyakon átívelő tudásra, a valós életből vett alkalmazásokra, ’dialógusra épülő tanításra’
továbbá kiterjesztett és magas szinten kidolgozott (szóbeli, írott és vizuális) szövegalkotási
feladatokra” van szükség (Dimmock - Goh, 2011). Erre építve határozták meg a pedagógus munkával
kapcsolatos új szakpolitikai elvárásokat is (Koh, 2002; Tan, 2006), majd e folyamat keretei között
történt meg a pedagógusképességek újradefiniálása, azaz a „XXI. századi professzionális pedagógus”
profiljának megfogalmazása (Lee - Low, 2014). Ez utóbbinak három komponense van: az értékek, a
képességek és a tudás, továbbá a személyes involváltság és az érzelmek jelentőségének az
elismerése (lásd 4. Ábra).
4. Ábra
A 21. századi professzionális pedagógus jellemzői – a szingapúri modell
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Forrás: Lee – Low (2014)
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A szingapúri példa nemcsak azt illusztrálja, hogy az a fajta pedagógiai szakmai tudás, amely a XXI.
századi képességek fejlesztéséhez szükséges tanulási környezet létrehozását támogatja más
minőséget jelent, mint az, amire a pedagógusoknak a klasszikus iskolai környezetben volt szükségük,
hanem azt is, hogy e tudás a személyes és a szervezeti képességek komplex rendszerébe épül bele.
Ez személyes szinten nyitott, alkalmazkodásra és tanulásra képes pedagógusszemélyiséget,
szervezeti szinten intelligens tanulószervezeteket feltételez. Ez utóbbit szimbolizálja a „gondolkodó
iskola” (thinking school) fogalma, a „tanuló nemzet” (learning nation”) fogalmával együtt a szingapúri
oktatási reform egyik hivatalos szlogenje. Ezzel együtt jár egy olyan tudásmenedzsmentmegközelítés, amely a hivatalos szingapúri pedagógia egészét áthatja, és amit esetenként a
„tudásépítő pedagógia” fogalmával írnak le (Hogan, 2007, 2014; Hogan et al., 2011). Lényegében erre
utal e stratégia címe is („Okos köznevelés”), és ezek a megfontolások húzódnak a mögött is, hogy –
mint később, a „Stratégiai prioritások és javasolt beavatkozási területek” című fejezetben látni fogjuk –
e stratégia a pedagógus munka professzionalizálását, a tudásmenedzsment eszközök fejlesztését és
a szervezetfejlesztést javasolja a legfontosabb beavatkozási területként meghatározni.

4.1.6 A szakmai tudás mérhetősége
A pedagógiai szakmai tudás meghatározása fontos lépést jelenthet abba az irányba, hogy e tudás
mérhetővé váljon, és mérhetővé váljon az is, hogy e tudás minősége milyen módon befolyásolja a
tanulói tanulás minőségét (OECD, 2015). Utaltunk rá, hogy a korábban említett, Shulman féle
kategóriarendszerben tantárgyi tudásként említett tudás mérése nem különbözik jelentősen attól,
ahogyan a tanulók tantárgyi (például matematikai, természettudományos) tudását vagy éppen
szövegértési és szövegalkotási képességeit mérik. A pedagógusok általános pedagógiai tudásának
vagy képességeinek mérése ennél bonyolultabb, de erre is történt már komoly próbálkozás, többek
között az IEA korábban említett vizsgálatában (Tatto et al., 2012), amely együtt járt az általános
pedagógiai tudás operacionalizálásával és olyan mérőeszközök kidolgozásával, amelyek e tudás
megragadását lehetővé tették. Az OECD Oktatáskutató és Innovációs Központjának egyik programja
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részben az IEA e vizsgálatának tapasztalatait felhasználva olyan új mérőeszközök kidolgozásán és
kipróbálásán dolgozik, amelyek egy része beépülhet az ismert TALIS vizsgálatba. Ez utóbbi már
jelenleg is gyűjt olyan adatokat, amelyek jól használhatóak a pedagógiai szakmai tudás különböző
elemeinek

mérésére,

elsősorban

a

pedagógusok

tanulásával

és

a

tantestületeken

belüli

tudásmegosztással kapcsolatban. Ezt illusztrálja az
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„A Survey to Profile the Pedagogical Knowledge in the Teaching Profession (ITEL Teacher Knowledge Survey)
Proposal and Project Plan”. OECD CERI (nem nyilvános munkaanyag).
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5. Ábra, amely a pedagógusok szakmai tudáshiányát vagy tudásigényét jelző adatokat tartalmaz.
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5. Ábra
A különböző szakterületeken tudásigényt jelző pedagógusok aránya (%)
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A tanításhoz szükséges IKT képességek
Új munkahelyi technológiák
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Forrás: TALIS adatbázis
Megjegyzés: az ábra azoknak a pedagógusoknak az arányát mutatja, akik azt jelezték, hogy komoly
igényük lenne a feltüntetett területeken szakmai fejlesztésre. Az adatfelvétel 2012-ben és 2013-ban
történt 26 országban, az alsó középfokú oktatásban tanító pedagógusokat reprezentáló mintán
(Magyarország ebben a vizsgálatban nem vett részt).
Tekintettel arra, hogy a pedagógiai szakmai tudás jelentős hányada – mint látni fogjuk – nem egyéni,
hanem közös, jórészt az iskolákban felhalmozódó és ott használt szervezeti tudás, a mérése sem
korlátozódhat az egyének szintjére. A szervezeti tudás vagy éppen a szervezetek tudásteremtő,
tudásmegosztó és tudást alkalmazó képessége éppúgy definiálható és mérhető, mint az egyének
szintjén értelmezett tudás. Lényegében ez történt például egy olyan, nagy visszhangot keltő amerikai
kutatás keretein belül (Leana, 2011), amely többek között a pedagógusok között zajló
tudásmegosztás tanulói eredményességre gyakorolt hatását vizsgálta. Ugyancsak erre történt kísérlet
annak a korábban lefolyt, szintén nagy hatású kutatásnak a keretein belül, amelyben ausztráliai
kutatók vizsgálták azt, hogy az iskolák tanulószervezetként való működése milyen módon befolyásolja
a tanulók eredményességét (Mulford - Silins, 2003; Mulford, 2005). Az iskolák tudásteremtő és tudást
menedzselő képességéről sokféle hazai adat is rendelkezésre áll. Egy, a pedagógusok és
iskolavezetők
15

körében

végzett

2013-14-es

adatfelvételből

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adatfelvétele (Sági, 2015).

15

tudjuk

például

azt,

hogy

az

intézményvezetől jelentős hányada szerint intézményére „teljes mértékben jellemző”, hogy „a kollégák
a különböző külső képzéseken szerzett tudásukat megosztják a többiekkel” (43%), illetve „egy
probléma megjelenése esetén az a kolléga, aki már rendelkezik az erre vonatkozó speciális tudással,
azt megosztja a többiekkel” (53%). Bár a válaszadók által jelzett tudásmegosztás tényleges minőségét
ezekből az adatokból nem lehet kiolvasni, az ilyen és ehhez hasonló, a pedagógusok közötti belső
tudásmegosztásról

szóló

adatok

segíthetik

a

szervezeti

szintű

szakmai

tudás

releváns

vonatkozásainak a feltárását.

4.2 Személyes, közös és szervezeti tudás
A pedagógusok szakmai tudása eddig döntően úgy jelent meg, mint személyes tudás, azaz úgy
tekintettünk rá, mint amit egyének (gyakorlati szakemberek vagy kutatók) hoznak létre, ők birtokolják,
ők osztják meg egymás között, és ők alkalmazzák saját személyes szakmai gyakorlatukban. A
pedagógusok szakmai tudásának jelentős hányada azonban, mint a tudás méréséről szóló előző
részben már hangsúlyoztuk, nem személyes, hanem személyközi és szervezeti tudás. Azoknak a
problémáknak nagy részével, amelyekkel munkavégzésük során találkoznak, a szűkebb vagy tágabb
munkahelyi közösségek egésze szembesül, és a megoldásuk is általában csak közös cselekvés útján
lehetséges. Az egyes pedagógusok maguk is a leggyakrabban szervezett közösségek tagjaiként
kerülnek szembe a pedagógiai problémákkal, és a megoldásukra gyakran csak közösen, egymás
tudását is használva képesek. Ez ahhoz hasonlítható, ahogyan a gyógyítás világában gyakran csak
az egymással konzultáló orvosok közös munkája eredményeképpen születhet jó döntés egy-egy
diagnózisról vagy a szükséges beavatkozásról. Az iskolai problémahelyzetek megoldásán dolgozó
pedagógusok estében is meg lehet figyelni annak a jelenségnek a megjelenését, amelyet a
szakirodalom esetenként a megosztott kogníció (distributed cognition) fogalmával ír le (Hutchins,
2000). A probléma megértése és a megoldás általában olyan közös cselekvés eredménye, amely
összeköti az ebben résztvevők gondolkodását.

4.2.1 A tudás és tanulás társas és szervezeti dimenziója
Ahogy a tudás jelentős része személyközi, úgy a tudást létrehozó tanulásnak is meghatározó
jellemzője társas jellege. A későbbiekben erről részletesebben is lesz szó: itt elég annyit megjegyezni,
hogy a tanuláskutatás egyik, a témánk szempontjából különösen fontos eredménye a tanulás társas
jellegének hangsúlyozása. Ezek az eredmények nemcsak arra az előző részben említett
megállapításra irányították rá a figyelmet, hogy a tanulás nem írható le az „átadás” metaforájával, és e
helyett az „építés” (konstrukció) metaforáját szükséges használnunk, hanem arra is, hogy alapvetően
nem személyes, hanem társas folyamatról van szó (de Corte, 2010). Az oktatás innovációs
rendszerének perspektívájából ennek messzemenő következményei vannak, hiszen ez alapvetően
meghatározhatja a tudás létrehozásáról, megőrzéséről, megosztásáról és gyakorlati alkalmazásáról
való gondolkodásunkat, és ezzel kapcsolatos gyakorlati cselekvésünket. A fentiekből többek között az
követezik, hogy azt a fókuszt, amelyet a tudásra és a tanulásra irányítunk, ki kell tágítanunk azzal,
amely a tudás közösségi menedzselésére és a közösségi formákban történő tanulásra irányul.
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A pedagógiai szakmai tudás kollektív és szervezeti dimenziójának kiemelése a NOIR+ stratégia egyik
meghatározó elemévé teszi a szervezeti szintű tudásmenedzsment és a szervezeti tanulás kérdését,
továbbá azt a kérdést, hogy milyen módon tehetőek az iskolák tanulószervezetekké, illetve a szakmai
tudást

intelligens

módon

menedzselő

tudás-intenzív

szervezetekké

(knowledge-intensive

organisation). A rendelkezésre álló kutatási eredmények azt jelzik, hogy azok az iskolák, amelyek
képesek

tanulószervezetként

eredményesebbek,

mint

azok,

vagy

intelligens,

amelyek

erre

nem

tudás-intenzív
képesek,

szervezetként

legyen

szó

akár

működni,
a

tanulói

eredményességről (Mulford - Silins, 2003; Mulford, 2005; Baráth, 2014), akár az eredményesség
egyéb vonatkozásairól, így például arról, hogy az iskolákat érő fejlesztési beavatkozások képesek-e a
gyakorlatot komolyan befolyásolni. Fazekas (2015a) például a kurrikulumot érintő oktatásfejlesztési
beavatkozások hatásait elemezve mutatta ki azt, hogy azokban az iskolákban, amelyek tudás-intenzív
szervezetként működnek, a beavatkozások nagyobb valószínűséggel gyakorolnak „tartós” és „mély”,
azaz az osztálytermi gyakorlatot jelentős mértékben alakító, és a beavatkozást követően hosszabb
idővel is megfigyelhető hatást.
A szervezeti tanulás egyik legfontosabb jellemzője az, amit Argyris és Schön (1978) „kéthurkos” vagy
deutero (másodszintű) tanulásnak nevez. Ez arra utal, hogy a tanulásra képes szervezet nemcsak
alkalmazkodik valamilyen kihíváshoz, hanem egyúttal megtanulja azt is, hogyan tud alkalmazkodni,
azaz hogyan tud tanulni. A tanulás tanulása természetesen nemcsak a szervezetek, hanem az
egyének tanulásának is jellemzője, de a szervezetek esetében erre azért érdemes különösen figyelni,
mert ez arra utal, hogy a valóságos szervezeti tanuláshoz nem elegendő az információkhoz vagy
adatokhoz való hozzájutás, hanem a szervezeti kultúra átalakulására is szükség van. Ez figyelhető
meg azoknál a szervezeteknél, amelyek fokozatos fejlődés nyomán tanulószervezetekké alakulnak.
Rendelkezésre állnak olyan újabb kutatási adatok, amelyek azt támasztják alá, hogy a pedagógusok
együttes tudása és a tudásmegosztást támogató kapcsolataik nagyobb szerepet játszhatnak a tanulók
eredményességben, mint az egyének személyes tudása. Közgazdasági fogalmakkal: az egyes
pedagógusokhoz köthető humán tőkénél nagyobb jelentősége lehet a pedagógusok közötti
kapcsolatokban rejlő a társadalmi tőkének. Leana (2011) korábban már idézett empirikus vizsgálata
például nemcsak azt mutatta ki, hogy a matematikát tanító pedagógusok jóval gyakrabban kérnek
tanácsot kollégáiktól, mint szakértőktől vagy vezetőiktől, amikor a tanítással kapcsolatban
problémákba ütköznek, hanem azt is, hogy a tanulók tesztekkel mért eredményei különösen erősen
korrelálnak azzal, hogy milyen intenzív a pedagógusok közötti kölcsönös szakmai kommunikáció (lásd
6. Keretes írás).
6. Keretes írás
A pedagógusok humán és társadalmi tőkéjének kapcsolata a tanulók teljesítményével
„Egy nagymintás kutatási projektben, amelyet New York City nyilvános iskoláiban
folytattunk 2005 és 2007 között több mint 1000, negyedik és ötödik osztályban tanító

35

pedagógust figyeltünk meg egy 130 iskolából álló mintában. Azt vizsgáltuk, hogyan
alakulnak a tanulók matematikai teszteredményei egy év alatt, azaz mennyire fejlődik a
tanulók matematikai tudása egy év alatt annak függvényében, hogy melyik pedagógus
tanítja őket. (…) A pedagógus humán tőke több olyan vonatkozását vizsgáltuk, amelyek
hatással lehet a tanulók tudásának a fejlődésére, így a tanítási tapasztalatot és a
végzettséget is. Vizsgáltuk az osztálytermi viselkedést is olyan, a University of Michigan
által fejlesztett tesztekkel, amelyek a pedagógusoknak azt a képességét mérték, hogy a
gyerekeket a matematika logikájának megfelelően tanítsák.
Megkérdeztük a pedagógusokat arról is, kihez fordulnak, amikor kérdéseik vannak és
tanácsra van szükségük. Vajon más pedagógusokat kérdeznek-e meg, vagy az iskolák
vezetőit, illetve az iskolakörzet által felkért szakértő tanácsadókat? És mennyire bíznak
meg abban a forrásban, amelytől a tanács érkezik. Úgy találtuk, hogy a pedagógusok
döntően egymástól kérnek tanácsot. Legalább kétszer olyan gyakran fordultak
egymáshoz tanácsért, mint a szakértő tanácsadóhoz és négyszer olyan gyakran, mint az
iskolavezetőhöz. (…) A legmeglepőbb az volt, hogy a tanulók matematikai tudása
különösen nagymértékű növekedést mutatott azokban az esetekben, amikor a tanítóik
arról számoltak be, hogy gyakran beszélgetnek matematika-tanítási problémákról a
kollégáikkal, és amikor magas szintű bizalom volt a kollégák között. Más szavakkal, a
pedagógusok társadalmi tőkéje szignifikáns módon jelezte előre a tanulói teljesítmények
növekedését: nagyobb mértékben, mint a tanítási tapasztalat vagy az egyéni szinten mért
tanítási képesség. A pedagógusok társadalmi tőkéjének a tanulói teljesítményre gyakorolt
hatása igen nagynak mutatkozott. Azon pedagógusok esetében, akiknél a társadalmi
töke mutatószáma egy standard deviációnyi nagysággal magasabb volt az átlagnál, a
tanulók matematika eredményei 5,7%-kal voltak magasabbak.”
Forrás: Leana (2011)

A pedagógusok közötti tartalmas szakmai kommunikációnak a tanulói eredményességgel való
kapcsolatát egyéb kutatások is megerősítik. McLaughlin és Talbert (2006) például több olyan,
megbízható módszerekkel végzett, longitudinális adatfelvételeken alapuló vizsgálatot idéz, amelyek
szerint azokban az iskolákban, amelyekre jellemzőek a tanulás-tanítás problémáira fókuszáló gyakori
beszélgetések a pedagógusok között, ahol megfigyelhető a tanulói eredmények közös elemzése és
ennek nyomán beavatkozások elindítása, illetve ahol vannak olyan kapcsolatrendszerek, amelyeket
szakmai tanuló közösségként lehet leírni, szignifikánsan jobb tanulói eredményeket jönnek létre, mint
azokban, amelyekre ez nem jellemző.

4.2.2 Tudásteremtő, tanuló- és tudás-intenzív szervezetek
A legeredményesebb oktatási rendszerek gyakorlatának elemzése azt mutatja, hogy e rendszerek
szinte mindig törekszenek arra, hogy az egyes iskolák olyan intelligens szervezetté váljanak, amelyek
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képesek új tudás létrehozására és annak menedzselésére. A magas szintű kognitív képességek
minden egyes tanulóra kiterjedő eredményes fejlesztését célul kitűző szingapúri oktatáspolitika egyik
prioritása, mint láttuk, az iskolák „gondolkodó iskolává” (thinking schools) alakítása (Tan, 2006). A
pedagógusok kollektív tanulásának támogatása és az iskolák tanulószervezetté fejlesztése a hasonló
prioritásokat követő hongkongi reformnak is kiemelt célja (Cheng, 2011; 2012). A dél-kelet ázsiai
oktatási rendszerek kiemelkedő eredményessége mögött sokan e rendszereknek éppen azt a
sajátosságát látják, hogy az iskolákban olyan fejlett tudásmenedzsment-mechanizmusok működnek,
amelyek különösen hatékonyan segítik elő a gyakorlatba ágyazott tacit tudás megújítását és
megosztását. Ennek talán legismertebb példája az ún. tanórakutatás (lesson study) gyakorlata, amely
az ezt rendszeresen alkalmazó iskolákban folyamatosan fenntartja és erősíti a kollektív kíséretezés és
reflexió gyakorlatát (Gordon Győri, 2008; Cheng, 2015).
Az eredményes iskolák éppúgy képesek tudásteremtő szervezetként működni, mint az eredményes
vállalatok, azaz képesek a mindennapi pedagógiai gyakorlatban keletkező tudás feltérképezésére, a
gyakorlatot eredményesebbé tevő tudás érvényességének megállapítására, a tudástermelő gyakorlat
menedzselésére, továbbá e tudás más iskoláknak való átadására. A téma egyik, talán legnagyobb
hatású kutatója, David Hargreaves a kilencvenes évek végén fogalmazta meg azt a hipotézist, hogy
„azok az iskolák, amelyek szakmai tudást hoznak létre, hasonló jellegzetességeket mutatnak, mint
azok a fejlett technológiát alkalmazó vállalatok, amelyek látható módon sikeresek a tudásteremtésben”
(Hargreaves, 1999). Elemzésében 15 olyan sajátosságot sorolt fel (lásd a 7. Keretes írást), amelyek a
„tudásteremtő iskolákat” jellemzik.
7. Keretes írás
A tudásteremtő iskolák jellemzői
• A folyamatos jobbítás kultúrája és az e melletti elkötelezettség
• A külső környezettel kapcsolatos tudatosság, beleértve a lehetőségek (pl. új
kezdeményezések, pénzügyi források) és a kényszerek (pl. az új tudást igénylő
követelmények) felismerését, és azt a képességet, hogy felismerjék a szervezeten kívül
található tudást, azt asszimilálják és kihasználják
• Magas szintű érzékenység a tanulók, a szülők és a fenntartó igényeire
• Olyan intézményi szintű tervezés, amely koherens (a munkatársak által általánosan
elfogadott megközelítésekre épül), ugyanakkor rugalmas (lehetővé teszi a kínálkozó új
lehetőségek megragadását)
• Decentralizáltság és lapos hierarchia, amelyben az egyes csoportok maguk felelnek
azért, hogy a felmerülő gondolatokat megvizsgálják és a saját cselekvési szférájukban
döntéseket hozzanak
• A vezetés elismeri a pedagógusok specializált, szakértői tudását
• A tantestületen belüli kapcsolatok informális jellege; a tantestület tagjai inkább a
feladathoz kapcsolódó szakértelmet és nem a szervezeti státust értékelik, gazdag
szakmai kommunikáció és intenzív belső kapcsolatépítés jellemzi őket
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• A szakmai tudás teremtését nem néhány, különösen kreatív pedagógus véletlenszerű,
irányítatlan tevékenységének

tekintik, hanem

olyan, az

iskola egészét

átható

tevékenységnek, amelyet menedzselni szükséges - anyagi és időbeli források
allokálásával, a személyek és tevékenységek koordinálásával, valamint rendszeres
monitorozással és támogatással
• Rendszeres lehetőség biztosítása a szakmai tudással és gyakorlattal kapcsolatos
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reflexió, a párbeszéd, belső kutatások és hálózatépítés számára
• Belső „hibridizálódás” funkciókon átívelő teamek és munkaköri rotáció útján
• Olyan időszakos fejlesztési struktúrák létrehozása, amelyek átlépnek a bürokratikus
működést fenntartó struktúrákon és próbaterepet kínálnak a változó körülményekhez való
alkalmazkodást szolgáló szervezeti változások számára
• Nyitottság az ad hoc módon történő próbálkozásokra (tinker) és kísérletezésre olyan új
gondolatokkal vagy a régi gondolatok olyan új változataival, amelyek célja a dolgok jobbá
tétele. Mindez egy olyan kultúra része, amelyben nem hibáztatják az egyéneket, ha
valami nem jól sikerül, és a tévedéseket alkalomnak tekintik a tanulásra
• A diverzitás bátorítása és az eltérő vélemények tolerálása; a megszokott rendtől való
eltérésre úgy tekintenek, mint a lehetséges innovációk melegágyára
• Nyitottság a partnerségekbe, szövetségekbe, hálózatokba való belépésre a jövőbeni
munka jobbítása érdekében
• Pozitív légkör a szakmai munkában, amelyre folyamatos és explicit feszültség jellemző
a szabadság, a kontroll és a felelősség pólusai között.
Forrás: Hargreaves (1999)

Az olyan tudásteremtő iskolák, amelyekben felismerhetőek a Hargreaves által bemutatott
sajátosságok,

tudás-intenzív

tanulószervezeteknek

tekinthetőek.

Egy

ausztráliai

kutatás

beszámolójának a fogalmait használva (Seddon – Len, 2002) az ilyen szervezetekre jellemző, hogy
gazdagok „tanulási kapcsolatokban” (learning relations), gyakoriak bennük a „tudás tranzakciók”
(knowledge transactions) és kialakulnak bennük az új pedagógiai tudást termelő „nyitott végű tanulási
spirálok” (open-ended spiral of learning). Az ilyen szervezetekben az állandóan jelen lévő belső
kutatás beépül a szervezeti kultúrába, érzékenység, elkötelezettség, folyamatos szellemi nyitottság és
szellemi frissesség (mindfulness) jellemzi őket és „az egyes pedagógusok folyamatos ösztönzést
kapnak a tanulásra és a reflexióra, továbbá állandóan bátorítást és elismerést kapnak a kérdéseikért
és vizsgálódásaikért.” Ilyen iskolák minden oktatási rendszerben (így természetesen a hazaiban is)
léteznek: az oktatásfejlesztés egyik célja ezek arányának a növelése lehet.
A kollektív és szervezeti tudás többek között olyan dolgokban ragadható meg, mint a közösséget vagy
szervezetet alkotó egyének közötti kapcsolatok, a szervezeti kultúra sokféle összetevője, így a
szervezeti rutinok, a szakmai viselkedést orientáló közös normák és szabályok és a szervezeti
emlékezet sokféle egyéb dokumentált vagy íratlan hordózója. A közösség és a szervezet részben

önmaga belső forrásaira (pedagógusközösség, tanulók) támaszkodva hozhat létre új szakmai tudást,
részben a környezetével (pl. szülők, helyi közösség) való interakciók során. A tudás jelentős része
kívülről kerül be a szervezetekbe: mint látni fogjuk, az iskolák közötti különbségek egyik fontos formája
az, hogy mennyire képesek tudást „importálni” és a behozott tudást a sajátjukká tenni.
A későbbiekben részletesen is szó lesz a gyakorló pedagógusok által végzett kutatásról. Itt ezzel
kapcsolatban azt érdemes kiemelni, hogy a kutató pedagógusok mellett beszélnünk kell kutató
iskolákról is. Egy erről szóló tanulmányában McIntyre (2004) a pedagógusok által végzett kutatás
problémavilágának egyik meghatározó kutatóját, John Elliott-ot idézve azt hangsúlyozza, hogy
„történetileg félrevezető erős különbséget tenni saját gyakorlatukba ágyazott kutatási tevékenységet
folytató pedagógusokhoz kötődő hagyomány és azon hagyomány között, amely azokhoz az
iskolákhoz kötődik, amelyek kutató intézménnyé próbálnak válni”. Majd így folytatja: „noha az ilyen
mozgalmak elsődleges mozgatói egymással egyénekként együttműködő pedagógusok voltak, ennek
alapvető feltétele volt olyan ’menedzsment struktúrák’ megléte, amelyek a változásnak inkább a
'bottom-up', mintsem a ’top-down’ modelljét támogatják, és amelyek inkább az elszámoltathatóság
kollegiális, és nem individuális vagy bürokratikus formáira épülnek.”
A fentiekből kitűnik, hogy az iskolák abban az esetben képesek tudásteremtő, tudásmegosztó és más
iskolákból vagy a kutatás világából érkező új tudást a saját tevékenységükbe eredményesen beépítő
szervezetekké válni, ha olyan vezetéssel rendelkeznek, amely aktív tudásmenedzsmentet folytat, és
amely olyan szervezeti feltételeket képes teremteni, amelyek kedvezőek a tudásmenedzsment
számára. Az iskolavezetésnek meghatározó jelentősége van abban, hogy a tudás létrehozása,
megosztása és gyakorlatban történő alkalmazása egymástól izolált egyének dolga marad-e, vagy
kialakulnak annak a feltételei, hogy egy-egy iskola tanulószervezetként vagy tudásteremtő
szervezetként tudjon működni. Hargreaves korábban idézett tanulmánya (1999) az ilyen iskolák négy
olyan alapvető sajátosságát emeli ki, amelyek a tudásmenedzsment kiemelt vezetői feladattá válását
jelzik:


A szakmai munkát támogató tudás auditálása



Az új szakmai tudás létrehozását szolgáló folyamatok menedzselése



A létrejött új szakmai tudás validálása



A létrejött új szakmai tudás disszeminálása

Az auditálás ebben az összefüggésben a szervezeten belül található tudás és az esetleges
tudáshiányok szisztematikus számbavételére utal. A menedzselés az új tudás létrehozása
szempontjából releváns folyamatokat érinti. Külön figyelmet érdemel a validálás, elsősorban azért,
mert a mindennapi szakmai gyakorlatban nemcsak jó minőségű és érvényes tudás keletkezik, hanem
olyan

vélekedések

is,

amelyek

nem

állják

ki

a

tudományosság

próbáját.

Az

iskolai

tudásmenedzsmentnek végül fontos eleme a disszemináció, azaz a keletkező tudás hozzáférhetővé
tétele és terjesztése akár a szervezeten belül, akár azon kívül.
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4.3 A pedagógiai szakmai tudás létrehozása, megosztása és
terjedése
A pedagógiai szakmai tudás – legyen szó akár egyének, akár közösségek vagy szervezetek által
létrehozott és megőrzött tudásról – alapvetően nem statikus jellegű, hanem olyan dinamikus
folyamatokban létezik, mint amilyen a tudás létrehozása, megosztása és terjedése, valamint a
gyakorlatban történő alkalmazása. Innovációs perspektívában elsősorban ezek a dinamikus
folyamatok érdekesek, ezek igényelnek bővebb kifejtést.

4.3.1 A szakmai tudás menedzselése
A tudás létrehozására, megosztására és terjedésére, valamint a gyakorlatban történő alkalmazására
vonatkozó tudásunk alkotja alapját annak, amit tudásmenedzsmentnek nevezünk. A menedzsment
szó alkalmazása ebben az összefüggésben óvatosságot igényel, hiszen e szó értelemszerűen aktív
vezetői beavatkozásra utal, ugyanakkor az itt említett folyamatok gyakran ilyen beavatkozások nélkül
is folynak. A pedagógusok akkor is hoznak létre új tudást, akkor is megosztják ezt egymással és a
tudásukat akkor is használják a gyakorlatban, illetve akkor is tanulnak, ha ezt senki nem veszi észre,
és senki nem kívánja szisztematikus módon befolyásolni. A tudásmenedzsment fogalmának
használatával nem akarjuk azt az érzést kelteni, mintha a szakmai tudással és a szakmai tanulással
kapcsolatos folyamatok mindig tudatos vezetői kontroll alatt zajlanának: e fogalom használatának itt
elsősorban praktikus okai vannak.
A NOIR+ stratégiai szempontjából a tudással és tanulással kapcsolatos folyamatoknak elsősorban
azok a vonatkozásai érdekesek, amelyek az emberi cselekvés, ezen belül az oktatáspolitikai
cselekvés számára elérhetőek. Mint látni fogjuk, a legeredményesebb oktatási rendszerek egyik
sajátossága az, hogy magának az oktatáspolitikai gyakorlatnak is jelentős hányada a tudás
menedzseléséről szól: a tudás és a tanulás nemcsak szakpolitikai célok, hanem egyúttal szakpolitikai
eszközök is.
Korábban utaltunk arra, hogy a tudás menedzselése jelentős mértékben a tanulás menedzselését
jelenti. Figyelembe véve mindazt, amit korábban a tudás különböző formáiról mondtunk, a tudás
menedzseléséről olyan többdimenziós fogalmi térben érdemes gondolkodnunk, amely érzékeny az
olyan különbségekre, mint ami például az explicit és a tacit, vagy az egyéni és társas tudás között
található (lásd 6. Ábra). Abból kiindulva, hogy a tudást nemcsak tartalomként, hanem folyamatként is
értelmezzük, a szakmai tudás menedzselését csak abban az esetben tekinthetjük eredményesnek, ha
az kiterjed a tudás valamennyi formájára, és kiemelt figyelmet szentel a tanulás folyamatának.
6. Ábra
A tudás többdimenziós értelmezése és a tudáshoz való hozzájutás különböző formái
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Explicit, deklaratív tudás
Pl. Egyének formális
tanulása egy végzettséghez
vezető továbbképzés keretei
között

Pl. Az új állami tantervből
fakadó közös feladatok
megvitatása egy tantestületi
értekezleten
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Társas
tudás
Pl. Egy kezdő pedagógus
munkavégzésbe ágyazott
tanulása

Pl. Új tudás keletkezése a
gyakorlatközösségekben
történő közös informális
tanulás során

Tacit, procedurális tudás

A 2011-ben publikált eredeti NOIR stratégia az oktatási ágazat innovációs rendszerének egyik
meghatározó elemeként mutatta be a tudásmenedzsmentet. Ez alatt – az OECD ezzel kapcsolatos
fogalom-meghatározásaiból kiindulva (OECD, 2000; 2003; Istance-Kobayashi, 2012) – az „új tudás
létrehozását, terjesztését és megosztását, valamint alkalmazását” értette. Ennek részének tekintette
„nemcsak a tudományos kutatásból származó explicit tudás kezelését, hanem, hangsúlyos módon, a
tacit tudás megosztását segítő sajátos tanulási formák (gyakorlatközösségek, tudásmegosztó
hálózatok) kialakulásának és működésének a támogatását is” (Balázs et al., 2001; 29.o.). Az iskolai
vagy oktatási ágazati tudásmenedzsment az elmúlt években az oktatásfejlesztés egyik meghatározó
fogalmává vált, különösen azokban az oktatási rendszerekben, amelyekben nem egyszerűen a
tanulás eredményességének javítása lett az oktatáspolitika legfontosabb célja, hanem egyúttal
hangsúly került a tanulási képességek és az önszabályozó tanulás fejlesztésére is, és ahol kivétel
nélkül minden egyes tanuló eredményes fejlesztése lett a cél (Cheng, 2015).

16

Korábban szó volt a szakmai tudás forrásairól. Tudásmenedzsment perspektívában ezt érdemes
kiegészíteni a „tudásgazdák” fogalmával, amely mindazokat jelzi, akiknél az oktatás eredményessége
szempontjából releváns tudás található, és akik képesek ilyen tudás létrehozására és megosztására.
Mint eddig is láthattuk, tudásgazdák egyaránt lehetnek egyének és szervezetek vagy közösségek, és
makro-szinten lehetnek az oktatási rendszeren belül is és kívül is, illetve mikro-szinten az egyes
intézményeken (pl. iskolákon) kívül és belül. Azok, akiket itt tudásgazdának nevezünk, nem feltétlenül
készen birtokolják a tudást: az esetek jelentős hányadában a szükséges új tudás interakciókban
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Érdemes megemlíteni, hogy a NOIR+ stratégia megfogalmazásával párhuzamosan az ELTE PPK szakmai
műhelyében az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet megrendelésére (a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 kiemelt
projekt részeként) zajlott egy olyan munka, amelynek célja a „pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment
rendszer elméleti megalapozása” volt. Az ennek keretében készült elemzéseket, amelyek esetenként jóval
részletesebben foglalkoztak a közoktatási tudásmenedzsment gyakorlati problémáival, mint a jelen elemzés,
érdemes a téma iránt érdeklődőknek itt olvasható szöveggel párhuzamosan tanulmányozniuk.

keletkezik, amelyekbe az érintettek közös problémákkal lépnek be, és amelyekből közös tudással
léphetnek ki. Ilyen értelemben a szakmai tudás teremtésében közreműködők körében olyan szereplők
is megjelennek, akiket hagyományosan nem szoktunk a szakmai tudás birtokosainak tekinteni,
ugyanakkor meghatározó szerepük lehet a releváns szakmai tudás generálásában: ilyenek lehetnek
például az iskolák esetében a tanulók, a szülők vagy egyéb külső társadalmi partnerek vagy éppen a
tanulók.
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Az OECD 2010-ben közreadott innovációs stratégiája (OECD, 2010a; 2010b) kiemelt módon
hangsúlyozza a fogyasztók, kliensek vagy szolgáltatásokat igénybe vevők és a velük történő
interakciók meghatározó szerepét az innovációban, és ez hangsúlyozottan megjelent az eredeti NOIR
stratégiában is. A legeredményesebb iskolákra és programokra általában jellemző, hogy a
pedagógusok folyamatosan tanulnak a gyerekektől, a szülőktől és az egyéb külső partnerektől, így
például

az üzleti

élet

képviselőitől

vagy éppen a köznevelésen kívül működő partner-

közintézményektől. Ezt többek között azért fontos hangsúlyozni, mert ennek messzemenő
következményei lehetnek a NOIR+ stratégia eszközrendszerét tekintve.
A fogyasztók vagy kliensek szerepét az innovációban és az új szakmai tudás létrehozásában
nemcsak az iskolák és a szolgáltatásaikat igénybe vevők kapcsolatát tekintve kell kiemelt figyelemmel
kísérnünk, hanem a tudományos kutatás és a gyakorlat közötti kapcsolat perspektívájában is. Ez
hangsúlyozottan jelenik meg a pedagógiai kutatásnak abban a korábban említett formájában, amelyet
design alapú kutatásnak nevezünk (lásd a korábbi

4. Keretes írást), ahol a kutatók együttműködő

partnerként tekintenek a gyakorló pedagógusokra, a kutatási megközelítésüket a mindennapi
gyakorlatukban ő általuk érzékelt problémákhoz igazítják és a releváns szakmai tudást együtt hozzák
létre.

4.3.2 A pedagógusok tanulása
Többször is hangsúlyoztuk a tudás és a tanulás fogalmainak szétválaszthatatlanságát és azt, hogy a
pedagógusok szakmai tudásának kérdése nem szakítható el szakmai tanulásuk kérdésétől. Ebből
többek között az adódik, hogy a pedagógiai szakmai tudás létrehozásáról és megosztásáról
elsősorban a pedagógusok tanulásának perspektívájában érdemes gondolkodnunk. Abból érdemes
kiindulni, hogy annak a pedagógiai szakmai tudásnak döntő hányadát, amelyet a mindennapos
osztálytermi munkájukban a pedagógusok használnak, a tanítási gyakorlatuk során, munkavégzés
közben szerzik meg. Ez különösen érvényes a tudás procedurális, tacit és kollektív formáira, de a
sikeres munkavégzéshez szükséges deklaratív, explicit és egyéni tudás jelentős része is a munkába
állást követően alakul ki, és a szakmai életút egész időtartama során fejlődik. Ennek felismerése
eredményezte azt, hogy az Európai Unió pedagógusokkal kapcsolatos szakpolitikájának központi
fogalmává vált a pedagógusok szakmai fejlődésének kontinuuma (Stéger, 2014). Ebben a
megközelítésben a pedagógiai szakmai tudás megszerzésének a kezdő pedagógusképzés csupán
egyik, és nem feltétlenül a leginkább meghatározó terepe. A pedagógusok tanulása a szakmai
karrierjük egész idejére kiterjedő, az élethosszig tartó tanulás kereteibe illeszkedő, a szakmai életút

végéig soha le nem záruló folyamat (lásd a 8. Keretes írást), amelyben egyre nagyobb figyelem
irányul a nem formális és informális tanulásra.
8. Keretes írás
A pedagógusok szakmai tanulásának kontinuuma
A pedagógusok kezdő képzése és szakmai fejlődése az élethosszig tartó tanulás
perspektívájában
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„A pedagógusok szakmai fejlődése élethosszig tartó folyamat, amely a kezdő képzéssel
kezdődik és a nyugállományba vonulással ér véget. Ezt az élethosszig tartó folyamatot
általában szakaszokra osztjuk. Az első szakasz a kezdő képzést foglalja magában,
melynek során azok, akik pedagógussá szeretnének válni, szert tesznek az alapvető
tudásra és képességekre. A második szakaszt azok az első önálló lépések alkotják,
melynek során a pedagógusok munkavégzésük első éveiben konfrontálódnak az
iskolában történő tanítás realitásával. Ezt a szakaszt általában betanulási fázisnak
(induction phase) nevezik. A harmadik szakasz a folyamatos szakmai fejlődés szakasza,
amely azt követően kezdődik, hogy a pedagógusok megbirkóztak a pedagógussá válás
kezdeti kihívásaival”.
Forrás: European Commission (2010; 6)

A pedagógusok tanulásának jelentős hányadát a horizontális tanulás alkotja (Gerse et al., 2014), ami
nagyrészt az iskolákon belül, az iskolák közötti együttműködésekben és az egyének szakmai vagy
egyéb alapon szerveződő, iskoláktól független hálózatain keresztül, gyakran nem formális vagy
informális keretek között valósul meg. A tanulásnak ez a formája kevésbé látható, mint a formális,
szervezett

továbbképzések

vagy

tanácsadói

szolgáltatások

keretei

között

megvalósuló,

a

leggyakrabban vertikális formában történő tanulás. Ennek megfelelően a közoktatási szakpolitika is
általában kevesebb figyelmet szentel ennek, mint a formális, továbbképzési jellegű tanulási
formáknak. Ugyanakkor számos fejlett országban megfigyelhetőek olyan szakpolitikai törekvések –
beleértve az ennek megfelelő konkrét intézkedéseket és programokat –, amelyek a pedagógusok
tanulásának horizontális, hálózati formában történő és a mindennapos szakmai gyakorlatba ágyazott
formáit támogatják, és az erőforrásokat a tanulás e formáinak a támogatására csoportosítják át. Ennek
alapvető feltétele az ilyen formában zajló tanulás jelentőségének felismerése és természetének jobb
megértése.
Az OECD által 2008-ban végzett TALIS vizsgálat szerint, amelyben az alsó középfokú iskolák tanárai
(Magyarországon az általános iskolák felső tagozatában tanítók) vettek részt, a pedagógusok körében
a tanulás és ehhez kapcsolódó szakmai fejlődés leginkább jellemző formája „a tanítás jobbítását célzó
informális dialógus” és a legkisebb a szakképesítéshez vezető programok szerepe (lásd

7. Ábra).
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7. Ábra
TALIS adatok a pedagógusok részvételéről a tanulás (szakmai fejlesztés) egyes formáiban (alsó
középfokú oktatás, %)
A tanítás jobbítását célzó informális dialógus
Tanfolyamok és műhelyek
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Szakmai irodalom olvasása
Oktatási konferenciák és szemináriumok
Szakmai fejlődést támogató hálózatok
Egyéni vagy kollaboratív kutatás
Mentorálás és kollégák megfigyelése
Megfigyelési célú látogatás más iskolákban
Szakképesítéshez vezető programok
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Forrás: OECD TALIS adatbázis
Megjegyzés: az adatfelvétel egy 200 iskolából álló mintán, iskolánként 20 pedagógus bevonásával
történt. A feltett kérdés az volt, hogy a pedagógusok a megelőző 18 hónapban részt vettek-e a
felsorolt tevékenységek valamelyikében.
A nem formális és informális tanulás és a szakmai tudás ilyen keretek között történő megszerzése
szorosan kapcsolódik azokhoz a gyakorlatközösségekhez vagy szakmai tanuló közösségekhez,
amelyek a közoktatás innovációs rendszerének meghatározó elemeit alkotják, és amelyekről a
következő alfejezetben részletesebben is szó lesz. Itt annyit érdemes megjegyezni, hogy egyre több
olyan kutatási eredmény áll rendelkezésre, amelyek tényekkel igazolják, hogy a tanulói tanulás
problémáira fókuszáló pedagógus gyakorlatközösségek vagy tanuló szakmai közösségek léte és
működése nagymértékben hat a tanulói tanulás eredményességére. Vescio és munkatársai (2007)
például, elvégezve 11 olyan kutatás másodelemzését, amelyek e közösségeknek a tanulói
teljesítményre gyakorolt hatását vizsgálták, azt állapították meg, hogy a pedagógusok fejlett szakmai
tanuló közösségeinek a léte pozitív hatással van a tanítási gyakorlat minőségére és ezen keresztül a
tanulói teljesítményekre.
A munkavégzés közben történő tanulás természetének megértését számos olyan kutatás segítheti,
amelyek e témában az elmúlt egy-két évtizedben születtek, részben az oktatási ágazaton kívül,
részben az iskolák világát érintve. E kutatások feltárták e tanulás különböző lehetséges formáit

éppúgy, mint a szervezeti kontextusnak azokat a jellemzőit, amelyek e tanulás számára különösen
kedvezőek. A téma egyik ismert és nagy hatású elemzője például két dimenzió mentén osztályozta a
munkavégzés közben történő tanulás különböző formáit: az egyik a formalitás vagy tudatosság
mértéke, a másik az, hogy a tanulás fókusza mennyire irányul a múltra, a jelenre vagy a jövőre (Eraut,
2000). Ebben a tipológiában a múltbeli események spontán felidézésétől a jövőbeni cselekvés tudatos
tervezéséig terjednek azok a helyzetek, amelyek szakmai tanulással járnak együtt.
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1. Táblázat
A munkavégzés közben történő tanulás formái
A tanulást

Implicit tanulás

Reaktív tanulás

Tudatos tanulás

A múlt emlékeinek

A múltbeli epizódokra,

Múltbeli cselekvések,

implicit

kommunikációs

kommunikációs

hozzákapcsolása a

helyzetekre,

helyzetek, események,

jelen történéseihez

eseményekre,

tapasztalatok

tapasztalatokra történő

áttekintése

rövid, csaknem

szisztematikus reflexió

spontán reflektálás

során

A tapasztalat bizonyos

Észrevételek.

Döntéshozatalban,

kiválasztott elemei

vélemények,

problémamegoldásban,

bekerülnek a

benyomások,

tervezett informális

memóriába

gondolatok esetleges

tanulási folyamatokban

megfogalmazása

való tudatos részvétel

A korábbi tapasztalatok

Nyitottság és készenlét

Előre elhatározott

nem tudatos hatása

a váratlan tanulási

tanulási célok, a

lehetőségek

tanulási lehetőségek

megragadására

tudatos tervezése

eredményező ingerek
időbeli pozíciója
Múltbeli történések

Aktuális tapasztalat

Jövőbeni viselkedés

Forrás: Eraut (2000)
E tanulási formák a legkülönbözőbb helyzetekben jelenhetnek meg, mint amilyen egy-egy
problémahelyzet értelmezése, az ilyenkor szükséges döntések meghozatala, ezek nyomán a konkrét
cselekvések megvalósítása és a mindezt kísérő metakognitív tevékenységek. Ezek mindegyikéhez
kapcsolódhatnak implicit vagy reflex-szerű, gyors intuitív és tudatosan megfontolt cselekvések vagy
reakciók. Így például a problémahelyzetek értelmezése a mindennapos munkahelyzetekben
megmaradhat az ismert mintázatok spontán felismerésénél, eljuthat spontán értelmezésekig vagy
egészen a tudatos elemzésig és megvitatásig. A döntések ölthetnek spontán, azonnali, kevéssé
tudatos formát, lehetnek alaposak, de intuitív szinten maradóak, és eljuthatnak odáig, hogy vitákra, és
vitákban megjelenő elemzésekre épüljenek. Maga a cselekvés lehet rutinszerű vagy tudatos döntések
és rutinszerű elemek keveredésére épülő és lehet tudatos tervezésen alapuló, valamint a cselekvés
eredményeinek értékelését is valamilyen szinten magába foglaló. A mindezeket kísérő metakognitív

folyamatok megmaradhatnak a szituációhoz kötődő egyszerű tudatosság szintjén, de átléphetnek arra
a szintre is, amikor már rövid, reaktív reflexiók is megjelennek, és eljuthatnak addig, amikor az
egyének már tudatos önértékelési elemeket is tartalmazó reflexiót folytatnak (Eraut, 2000; 2007).
Egy, a pedagógusok munkavégzés közben történő tanulását elemző kvalitatív empirikus kutatás
(Hodkinson-Hodkinson, 2004) a középiskolai tanárok tanulásának három formáját különböztette meg:
(1) az első az, amikor az egyén olyan dolgokat tanul meg, amiket mások már ismernek, (2) a második,
amikor meglévő képességek továbbfejlődése zajlik le és (3) a harmadik az, amikor valami olyan
dolognak a megtanulása történik, amit korábban mások sem tudtak. Mind a három forma lehet
szándékolt és tervezett vagy szándékolatlan és tervezetlen. Az első forma szándékolt/tervezett
formája gyakran formális keretek között (pl. továbbképzéseken) történik és ez az, amire az „átadás”
metafora a leginkább alkalmazható. Nem szándékolt/tervezetlen formája a „betanulás” vagy
szocializálódás egy működő gyakorlatközösségben, amikor az egyén a gyakorlat során megtanulja
azt, amit a kollégái már tudnak.
A tanulás második szándékolt/tervezett formája az a fajta közös önfejlesztés, aminek egyik példája a
korábban említett japán tanórakutatás, aminek során a résztvevő pedagógusok tanítási képességei új
elemekkel gazdagodnak. Ennek nem szándékolt/tervezetlen formája az, amikor a munkavégzés során
egy gyakorlatközösség tagjainak a képességei folyamatosan fejlődnek, anélkül, hogy erre tudatosan
és szisztematikusan törekednének.
Végül a harmadik tanulási mód szándékolt/tervezett módja az, amikor egy gyakorlatközösség vagy
annak tagjai a munkájuk eredményesebbé tétele érdekében tudatosan kísérleteznek, és próbálnak
kitalálni addig nem ismert tanulásszervezési technikákat, és eközben olyan új gyakorlatok jönnek létre,
amelyek az adott munkahelyen korábban nem léteztek. Ez a tudatos innováció jellegzetes formája.
Ennek nem szándékolt/nem tervezett formája az, amikor az új gyakorlat és a korábban nem létező
tudás a mindennapi gyakorlat során véletlenszerűen keletkezik, pusztán amiatt, hogy valamilyen
ösztönösen vagy intuitíve alkalmazott megoldásról kiderül, hogy jól működik a gyakorlatban.
Az új tudás keletkezhet magán a munkahelyen belül, de gyakori az is, hogy kívülről hozzák be.
Korábban utaltunk arra, hogy a tudás egy részét az iskolák „kívülről” hozzák be a szervezetbe, és
jelentős különbségek vannak közöttük attól függően, mennyire képesek ezt használható belső tudássá
tenni. Ezt a képességet a szervezeti folyamatokkal és tudásmenedzsmenttel foglalkozó irodalom
gyakran abszorptív képességnek nevezi, ami nagymértékben függ a szervezet tanuló képességétől és
attól, hogy a szervezetet milyen szintű tudásmenedzsment jellemzi (Vera et al., 2011). Egy
tanulószervezetként működő hazai általános iskola gyakorlata például az elemzőben azt a benyomást
keltette, mintha rendszeres „tudásfeltáró expedíciókat” küldene ki a környezetébe annak érdekében,
hogy a szervezeten kívül található tudást felfedezze és behozza az iskolába. A

9. Keretes írásban

említett, kívülről behozott eszközöket a szóban forgó iskola nemcsak beépítette a matematika
tanításába, de tovább is fejlesztette és tíz évvel a leírt esetet követően még használta azokat.
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9. Keretes írás
A külső tudás behozása egy általános iskolában
„A bemutatott iskolában a szervezeten kívüli tudás állandó keresését is láttam.
Kidolgozott és intézményesült eljárást működtetnek arra, hogy a külső tudást megtalálják
és behozzák. Ez alatt nemcsak továbbképzéseken elérhető tudást értenek, hanem azt is,
hogy a szó szoros értelmében járják a világot, és az iskolai oktatás világán kívül is
keresik azokat a forrásokat, amelyből releváns tudáshoz juthatnak, és amit behozhatnak
az iskolába. Egy hallatlanul érdekes konkrét történetet is hallottam erről, ami arra utal,
hogy az iskola valóságos tudásfeltáró expedíciókat küld ki a környezetébe. Van egy olyan
belső szabályuk, hogy ha valaki bárhol olyan dolgot lát, amit hasznosíthatónak gondol,
akkor azt jelenti a többieknek. Egy alkalommal a tantestület egyik tagja egy vidéki
vásárban látott egy mestert, aki a matematika tanulásában felhasználható eszközöket
kínált, és azt, hogy megmutatja ezeknek az eszközöknek a használatát is. Erről
beszámolt az iskolában, ahol úgy döntöttek, egy kis csapatot küldenek ki, amelyik
megvizsgálja, hogyan működik a beszámolóban említett eszköz először kinn a terepen.
Ezt követően, amikor látták, hogy működik, behozták a szervezetbe, először kicsiben
kipróbálták, elemezték, értékelték, majd nem csak a szervezet egésze számára, hanem
mások számára is hozzáférhetővé tették.”
Forrás: Halász (2007)

A pedagógusok gyakorlatban történő tanulása általában kevéssé dokumentált, a leggyakrabban
észrevétlenül történik. Ezt a folyamatot tehetik láthatóvá az olyan eszközök, mint az egyéni reflektív
napló, a pedagógusok között zajló mindennapos szakmai beszélgetések vagy elmesélt történetek
vagy éppen a tanulói elbeszélések kutatók által, elemzés céljából történő rögzítése, a pedagógusok
között internetes szakmai fórumokon zajló dialógusok vagy a pedagógus portfolió, amely a szakmai
élet különböző eseményeit és eredményeit rögzíti írott vagy más formában (pl. hang- és
videofelvételeken), és amelyet egyre gyakrabban használnak a nem formális és informális tanulás
eredményeinek értékelésére.

4.3.3 Gyakorlatközösségek és szakmai tanuló közösségek
Az elmúlt időszakban a legeredményesebb oktatási rendszerekkel rendelkező országok körében
általánossá vált a törekvés arra, hogy az iskolákban és az iskolák közötti együttműködések keretei
között létrejöjjenek olyan gyakorlatközösségek vagy szakmai tanuló közösségek, amelyek alkalmasak
a pedagógiai szakmai tudás teremtésére, megosztására és gyakorlati alkalmazásának támogatására,
valamint kedvező terepét alkothatják a gyakorlatba ágyazott, horizontális tanulásnak. Ezeknek a
szakmai tudás teremtését és megosztását eredményesen támogatni képes formációknak a
kialakulását, fejlődését és működését segítő lépések - mindenekelőtt a hálózatosodás és hálózati
tanulás támogatása - az oktatási rendszerüket különösen sikeresen fejlesztő országokban az
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oktatáspolitikai és oktatásfejlesztési beavatkozások egyik meghatározó elemévé váltak (Istance –
Kobayashi, 2012).
A gyakorlatközösség fogalmát az ennek megalkotójának és elterjesztőjének tekintett Etienne Wenger
és munkatársai úgy határozták meg, mint „emberek olyan csoportját, akiket azonos problémák
foglalkoztatnak, azonos témák iránt mutatnak erős érdeklődést, és akik az adott területen egymással
folyamatos interakcióba lépve megosztják egymással tudásukat és tapasztalataikat” (Wenger et al.,
2002). A gyakorlatközösségek és szakmai tanuló közösségek fogalmai részben átfedik egymást. Bár
az előbbi esetében a hangsúly a tényleges közös gyakorlaton (általában a munkavégzésen) van, és
nagyobb szerepet kap a tacit tudás és az informális tanulás, az utóbbi esetében pedig a hangsúly
inkább a közös tanulásra kerül, amely akár formalizáltabb és strukturáltabb is lehet, és szerepet
kaphat benne az explicit külső tudás behozása, a legfontosabb mozzanat mindkettő esetében a
szűkebb közösség keretein belül történő tudásteremtés és tudásmegosztás (Blankenship - Ruona,
2007).
A gyakorlatközösségek és szakmai tanuló közösségek a pedagógiai szakmai tudás teremtésének,
megosztásának és gyakorlatban történő alkalmazásának éppúgy, mint a pedagógusok tanulásának,
meghatározó fontosságú közegei, amelyeket a formális képzések nem tudnak pótolni. Elsősorban az
ilyen szerveződések alkalmasak a pedagógiai szakmai tudás tacit formáinak megosztására és arra a
társas formában történő informális tanulásra, amely építeni tud a közös problémák megoldásában való
kölcsönös érdekeltségre és az ebben rejlő motivációra. A gyakorlatközösségek általában spontán
módon alakulnak ki, de a létrejöttük támogatható olyan szervezeti vagy intézményi feltételek
megteremtésével, amelyek kedveznek a kialakulásuknak. A tudás-intenzív vagy tanuló szervezetek,
amelyek rendelkeznek azokkal a jellemzőkkel, amelyeket korábban például a tudásteremtő iskolák
sajátosságait bemutató 7. Keretes írásban foglaltunk össze, kedvező környezetet alkotnak arra, hogy
gyakorlatközösségek jöjjenek létre, de fontos hangsúlyozni: ezek nemcsak egy-egy iskolában
alakulhatnak ki, hanem az iskolákon kívül is, vagy éppen iskolák együttműködő hálózataiban. Az
eredményes oktatási rendszerek egyik jellemzője éppen az iskolák közötti tudásmegosztást támogató
hálózatok kialakulásának támogatása, és ezzel együtt annak elősegítése, hogy erősödjék a hálózati
kapcsolatokban résztvevő intézmények adaptív képessége.
A rendelkezésre álló adatok azt mutatják, hogy a hazai iskolák többségére jellemző a tudás
személyközi megosztására való nyitottság. A korábban már említett, pedagógusok és iskolavezetők
körében végzett 2013-14-es adatfelvétel

17

szerint az intézményvezetők arra a kérdésre, „Mennyire

jellemző az Önök intézményére, hogy a kollégák a különböző külső képzéseken szerzett tudásukat
megosztják a többiekkel?”, az érvényes választ adók (1000 fő) 42%-a adta a „teljes mértékben
jellemző” és 52%-a az „inkább jellemző” választ. Arra a kérdésre, „Mennyire jellemző az Önök
intézményére, hogy egy probléma megjelenése esetén az a kolléga, aki már rendelkezik az erre
vonatkozó speciális tudással, azt megosztja a többiekkel?” az érvényes válaszokat adók (991 fő) 44%17

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet adatfelvétele (Sági, 2015).

49

a adta a „teljes mértékben jellemző” és 42%-a az „inkább jellemző” választ. Arra az állításra, hogy „Az
intézményünkben a pedagógusok rendszeresen megbeszélik a neveléssel-tanítással kapcsolatos
problémáikat, nehézségeiket”, az érvényes választ adó iskolavezetőknek (1016 fő) mindössze 2,5%-a
adta az a választ, hogy „inkább nem jellemző” vagy „egyáltalán nem jellemző”. Ugyanerre a kérdésre
a megkérdezett és érvényes választ adó pedagógusok (6375 fő) alig mindössze pár százalékponttal
magasabb arányban (6,5%) adták ugyanezeket a válaszokat.
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Ugyanennek a vizsgálatnak a keretei között – a korábban említett TALIS vizsgálathoz hasonlóan – a
pedagógusok arra a kérdésre is válaszoltak, hogy egy sor, a saját vagy kollégáik szakmai fejlődését
elősegítő tevékenység közül melyekben vettek részt az adatfelvételt megelőző egy évben. Ezek között
messze a „kollégákkal folytatott nem formális szakmai megbeszélések, beszélgetések” állt az első
helyen, de viszonylag nagy gyakorisággal jelent meg számos olyan egyéb tevékenység is, amelyek a
pedagógusok egymás között zajló kommunikációját feltételezik, így például a belső szakmai csoportok
munkájában

való

részvétel,

a

bemutató

órák

tartása,

a

kölcsönös

óralátogatások

intézményükben vagy más intézményekben, valamint a belső tantestületi továbbképzések (lásd

18

Az itt közölt adatok forrása a kutatás adatbázisa.

saját

8. Ábra).
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8. Ábra
A pedagógusok részvétele a tanulás és szakmai fejlődés különböző formáiban (teljes közoktatási
rendszer, említések gyakorisága, %)
Nem formális szakmai megbeszélések kollégákkal
Szakirodalom tanulmányozása
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Részvétel intézményen belüli szakmai csoportokban
Óralátogatás a saját intézményében (tapasztalatszerzés)
A nevelőtestület egészének szervezett képzés, tréning
Bemutató óra tartása
Részvétel szakmai közösségekben, hálózatokban
Óralátogatás más intézményekben (tapasztalatszerzés)
Óralátogatás saját intézményében (tapasztalatátadás)
Pályakezdő pedagógus (gyakornok) mentorálása, segítése
Részvétel hazai konferenciákon, szemináriumokon
Részvétel képesítéshez vezető képzési programban
Egyénileg, vagy munkatársakkal közösen végzett kutatás
Óralátogatás más intézményekben (tapasztalatátadás)
Mentori/szaktanácsadói támogatás igénybe vétele
Részvétel nemzetközi konferenciákon, szemináriumokon
0
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Forrás: Sági (2015)
Megjegyzés: az adatfelvétel 2013-ban és 2014-ben történt a közoktatás teljes vertikumát reprezentáló
mintán. A válaszadók száma 8000 körül volt. A feltett kérdés: „Milyen a saját, vagy a kollégái szakmai
fejlődését elősegítő, az alábbiakban felsorolt tevékenységekben vett Ön részt az elmúlt 12
hónapban?”
A fenti adatokban feltehetően az is tükröződik, hogy az iskolákon belüli és az iskolák közötti
tudásmegosztás támogatása a 2007 és 2013 közötti tervezési időszakban meghatározó elemévé vált
a kurrikulumot érintő hazai uniós finanszírozású fejlesztési programoknak. A kapcsolódó TÁMOP
programok egy sor olyan elemet tartalmaztak, amelyek a tanulószervezeti működést, az iskolákon
belüli és az iskolák közötti tudásmegosztást és horizontális tanulást, a bevált pedagógiai módszerek
vagy jó gyakorlatok megosztását segítették (Fazekas – Halász, 2015). Iskolák sokaságában indult
olyan belső szervezetfejlesztési folyamat, amelynek célja tudásmegosztó képességük fejlesztése volt,
és aminek eredményeképpen egyes intézmények ún. referencia-intézményekké, azaz sajátos oktatási
tudásmegosztó központokká alakulhattak. Mindennek támogatására olyan regionális támogató
(„hálózatkoordináló”) struktúrák jöttek létre, amelyek hasonlítanak azokhoz a szerveződésekhez,

melyek kialakulását az OECD egy sor országban részletes esettanulmányokon keresztül
dokumentálta, és amelyek hatását úgy írta le, mint „regionális tanulási ökoszisztémák” keletkezését.
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A tudásmegosztás gyakorlatközösségekre és szakmai tanuló közösségekre épülő mechanizmusainak
kialakulása és erősödése egy sor országban explicit oktatáspolitikai prioritás lett, amely szorosan
kapcsolódik a pedagógus szakma professzionalizálódásának támogatásához. Az OECD elemzői
többek között erre vezetik vissza azt, hogy olyan oktatási rendszerek, mint például Kínáé, egyes
régiókban képesek voltak elérni a világ legeredményesebb oktatási rendszereinek a szintjét. A 65
országra kiterjedő 2012-es PISA felmérésben a kínai Sanghaj oktatási rendszere bizonyult a
legeredményesebbnek, és az OECD e teljesítmény egyik magyarázatának éppen a pedagógusok
szakmai tudásának ott kialakult innovatív megosztási formáit látja.
10. Keretes írás
A pedagógiai szakmai tudás megosztása a sanghaji iskolákban
„Szakmai pályafutásuk során a sanghaji pedagógusok tantárgyi alapon szerveződő
„tanuláskutató csoportokban” (teaching-study groups) vesznek részt annak érdekében,
hogy mindennapos iskolai gyakorlatukban javítsák tanítási képességeiket. E csoportok
tervezett módon, rendszeresen találkoznak, gyakran olyan külső támogató személyzet
segítségével, mint amilyenek a laboratóriumi asszisztensek, és ilyenkor a következő heti
órák előkészítésére egy-egy speciális témában részletes óraterveket készítenek.
Ezeknek nemcsak az a funkciója, hogy a pedagógusokat orientálják az óra megtartása
során, hanem az is, hogy dokumentálják a pedagógusok szakmai teljesítményét. A
mindennapi iskolai tanítás során a pedagógusok megfigyelhetik egymás munkáját és a
társaik megfigyelik az övéket. Amikor a kurrikulum változik és megjelenik egy-egy új
tanulási téma, az újonnan belépő pedagógusok megfigyelhetik, hogyan oldják meg ezt a
feladatot a társaik és tanulhatnak tapasztaltabb kollégáiktól, a mesterpedagógusoktól
(senior teachers), mentoraiktól, az iskolák vezetőitől, akik figyelemmel kísérik a
fejlődésüket és konstruktív módon támogatják azt. A pedagógusoktól elvárják, hogy
időnként nyilvános órának nevezett bemutató órát (demonstration lesson) tartsanak,
amelyeken megfigyelőként nagyszámú kolléga van jelen.
A tanításnak ez az erősen strukturált megszervezése Sanghajban nem csak
adminisztratív célokat szolgál, hanem a szakmai fejlődés egyik legfontosabb platformja
(platform for professional enhancement). A sanghaji pedagógusok négy olyan
foglalkozási kategóriába vannak sorolva, amely a szakmai státusukat jelöli. Az egyik
fokozatról a másikra történő átlépés gyakran megkívánja bemutató órák tartását, a
bekapcsolódást kezdő pedagógusok betanításába, és a szakfolyóiratokban vagy egyéb
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Lásd Innovative Learning Environments: Implementation and Change. Draft Report (megjelenés alatt); továbbá
Halász Gábor beszámolója az OECD Oktatáskutatási és Innovációs Központja (CERI) Igazgató Tanácsának 92.
üléséről - 2015. április 14-15. (Kézirat)
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kiadványokban történő publikálást az oktatás és a tanítás kérdéseiről. A területi
oktatásirányítás azokat a pedagógusokat, akik az értékelési folyamatban kitűnnek,
gyakran mentesíti a közvetlen tanítási kötelezettségek egy része alól annak érdekében,
hogy kollégáiknak előadásokat tarthassanak, bemutató órákat szervezhessenek és a
társaiknak személyes támogatást nyújthassanak (coach other teachers) körzeti, területi
vagy országos szinten.
54
Forrás: Schleicher, 2012

Wenger és munkatársai (2002), mint láttuk, a gyakorlatközösségek három alapvető jellemzőjét emelik
ki. Az első az, hogy tagjaik ugyanabban a problémavilágban (domain) mozognak, azaz hasonló
témával foglalkoznak, hasonló kihívásokkal szembesülnek, hasonló feladatokat kell megoldaniuk. A
második az, hogy hasonlóképpen elkötelezettek, azaz valóságos involváltság jellemzi őket és
tudatában vannak egyfajta közös küldetésnek, más szóval valóságos közösségként működnek, amely
alakítja tagjai identitását. Végül a harmadik a közös szakmai tudás, a közös eszköz- és
módszerrepertoár, a közös szakmai értelmezések és szakmai normák, a szakmai rutinok és
megoldások közös tapasztalata.
A gyakorlatközösségek eltérő szinten intézményesülhetnek: Wenger és munkatársai például az
intézményesülés 5 különböző szintjét különböztetik meg és erősen hangsúlyozzák, hogy a
gyakorlatközösségek, „akárcsak más élő dolgok, nem kifejlett formában születnek, hanem
keresztülmennek a születés, a növekedés és a meghalás természetes ciklusain”. A fejlődésüket
szükségképpen

feszültségek,

„fájdalmas

felfedezések”,

„nehéz

átalakulások”

és

„nehezen

megszerzett tapasztaláson keresztül történő tanulás” jellemzi (Wenger et al., 2002 68-69. o). A
gyakorlatközösségeknek ezt az organikus természetét fontos külön is hangsúlyozni, mivel mindennek
közvetlen implikációi vannak a NOIR+ stratégiában javasolt szakpolitikai beavatkozások jellegét és
lehetséges eszközeit tekintve (lásd később a „Stratégiai prioritások és javasolt beavatkozási területek”
című részt).

4.3.4 A pedagógusok által végzett kutatás
A gyakorló pedagógusok által végzett kutatás (teacher research) az elmúlt évtizedekben a legtöbb
fejlett oktatási rendszerrel rendelkező országban az oktatásfejlesztés egyik különösen nagy figyelmet
kiváltó témája lett. Európában e trendet mindenekelőtt ahhoz a Lawrence Stenhouse-hoz kapcsolják,
aki az Egyesült Királyságban a hatvanas években a kurrikulumfejlesztésért felelős nemzeti testület
vezetője és a brit oktatáskutatási társaság elnöke is volt. Stenhouse a pedagógusok aktív bevonását
szorgalmazta nemcsak a kurrikulumfejlesztés folyamatába, de a tanulás-tanítás eredményességét
szolgáló kutatásokba is. Ahogy egy, a hetvenes évek közepén megjelent, később nagy hatást kiváltó
könyvében fogalmazott: „…a gyümölcsöző fejlődés a kurrikulum és a tanítás területén attól függ,
hogyan fejlődik a pedagógusok által végzett kooperatív kutatás és mennyire lesznek olyan
professzionális kutatók, akik a pedagógusok munkáját közvetlenül támogatják” (Stenhouse, 1974;

162. o.). Egy, a gyakorló pedagógusok által végzett kutatásról három évtizeddel később megjelent
könyv szerzői szerint abból indult ki, hogy „minden osztálytermet laboratóriumnak kell tekinteni és
minden pedagógust egy kutató közösség tagjának” (Burton– Bartlett, 2005; 35. o.). A gyakorló
pedagógusok által végzett kutatás témájának az elmúlt évtizedekben nemcsak komoly irodalma
keletkezett, de számos ország gyakorlati oktatáspolitikája is tudatosan törekedett arra, hogy a
gyakorlatba ágyazott kutatás beépüljön a pedagógusok mindennapi munkájába.
55
A pedagógusok által végzett kutatás a pedagógusok tanulásának és ehhez kapcsolódó szakmai
fejlődésének jóval gyakoribb formája, mint ahogyan azt sokan gondolják. Az OECD által 2008-ban
végzett, korábban idézett TALIS vizsgálata szerint (lásd

7.

Ábra), 24 ország átlagában minden harmadik, a magyar pedagógusok közül minden hatodik

említette, hogy az adatfelvételt megelőző 18 hónapban rész vett valamilyen egyéni vagy közösen
végzett kutatásban.
A kurrikulumfejlesztő szakmai közösségen belül viszonylag nagy egyetértés van azzal kapcsolatban,
hogy eredményes tanulást támogató tanulási környezetet teremteni csak olyan pedagógus-attitűd
mellett lehetséges, amelyet a téma ismert kutatói a „kereső” jelzővel (inquiry stance) írtak le (CochranSmith - Demers, 2010). A fejlesztési irodalom számos olyan eredményes programról számol be, ahol
a pedagógusok kutatószerepbe kerülése vezetett olyan tanítási vagy nevelési problémák
megoldásához, amelyekre korábban hiába kerestek megoldást. Egy néhány éve megjelent tanulmány
például arról számol be, hogy egy angliai helyi hatóság (Lewisham) hosszabb ideig reménytelenül
próbálta javítani a bevándorlók iskolai eredményeit, és végül a gyakorló pedagógusok által végzett
kutatás eszközével találtak megoldást. Néhány erre vállalkozó pedagógust összekapcsoltak egy
londoni egyetem kutatóival, és támogatást adtak ahhoz, hogy az egyetemi kutatók segítségével a
pedagógusok saját kutatásukkal tárják fel a bevándorló gyerekek eredménytelenségének okait. Ez
olyan tudást hozott felszínre, aminek birtokában a problémát sikeresebben tudták kezelni (Gewirtz et
al., 2009). A kutatást végző pedagógusok – a tudományos kutatás standardjait követve – a
mindennapos szakmai gyakorlatuk részeként fogalmaznak meg kérdéseket és hipotéziseket saját
gyakorlatukkal kapcsolatban, alkotnak kutatási-mérési eszközöket, gyűjtenek adatokat, és ezeket
elemezve, továbbá a professzionális kutatók által végzett kutatások releváns eredményeit feldolgozva
keresnek megoldást a mindennapi gyakorlatukban megjelenő, megoldatlan szakmai problémákra.
Érdemes megemlíteni: a témával foglalkozó szerzők a pedagógusok által végzett, gyakorlatba
ágyazott kutatásról írva a research szó helyett gyakran és szívesen használják az inquiry szót, amely
inkább köthető a praxishoz, és kevésbé a tudományhoz, azaz arra gondolnak, amit a gyakorlati
szakemberek által végzett kutatás (practitioner research) korábban említett fogalma ír le. Azt kívánják
hangsúlyozni, hogy a kutatás szónak ebben az esetben nem pontosan ugyanaz a jelentése, mint a
tudomány világában, bár az egyik gyakran megfogalmazott követelmény éppen az, hogy a
gyakorlatba ágyazott kutatás minél inkább közelítsen a tudományos kutatás standardjaihoz.

Az előző részben, a pedagógiai szakmai tudás társas jellegét hangsúlyozva utaltunk a kutató
iskolákra. McLaughlin és munkatársai (2006) erről szóló könyvükben a kutató iskolák hét olyan
jellemzőjét emelték ki, amelyek részben átfedik a tanulószervezetek vagy tudás-intenzív szervezetek
jellemzőit (lásd a 11. Keretes írást). Az iskolák egy része képes olyan tudásteremtő szervezetté válni,
amely szisztematikus kísérletezés és önálló vagy külső támogatással végzett kutatásokkal
alátámasztott fejlesztés nyomán új, eredményes pedagógiai megközelítéseket tud létrehozni. Az ilyen
iskolák esetenként a szisztematikus tudástermelés hasonló, sőt magasabb szintjét képesek elérni,
mint egyes egyetemek. Gyakran egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve országos
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kutatási és fejlesztési programokba kapcsolódnak be, és a kutatási-fejlesztési tevékenység a
mindennapi munkájuk természetes részévé válik.
11. Keretes írás
A kutató iskolák jellemzői
► Bátorítják az egyes pedagógusokat arra, hogy folyamatosan konstruktív kérdéseket
fogalmazzanak meg az osztálytermi gyakorlatukkal kapcsolatban
► Támogatják a pedagógusokat abban, hogy tényeken alapuló, jól megalapozott
következtetéseket fogalmazzanak meg az osztálytermi gyakorlatukkal kapcsolatban
► Lehetőséget teremtenek arra, hogy a pedagógusok a munkájukban intellektuális
örömet találjanak
► Stimuláló és megerősítő lehetőségeket teremtenek arra, hogy a pedagógusok közösen
gondolkodjanak saját tanítási gyakorlatukról
► Arra törekszenek, hogy a felső vezetés és a munkaközösségek szintjén történő
döntéseket új és megbízható kutatási eredmények támasszák alá
► Lehetőséget teremtenek arra, hogy a pedagógusok kihasználhassák az országos és
regionális kutatási programokba történő bekapcsolódásból fakadó lehetőségeket és
előnyöket
► A külső szervezetekkel történő kapcsolatteremtésen keresztül bátorítják a kutatásokon
alapuló értékes gondolatokból történő tanulást
Forrás: McLaughlin et al., (2006; 107. o.)

A magyar oktatási rendszerben számos olyan iskola van, amelyek gyakorlatában a kutatás
legkülönbözőbb formáit lehet megtalálni, és ennek intenzitása elérheti azt a szintet, amikor már kutató
iskoláról lehet beszélni. Többek között ez tükröződik abban, hogy egy, a pedagógusok által végzett
kutatásokat tekintve meghatározó súlyú hazai szervezet, a Kutató Tanárok Országos Szövetsége egy
2008-ban megfogalmazott állásfoglalásában javasolta a „Kutató Iskola” cím létrehozását, és azt, hogy
az iskolák „meghatározott feltételeknek eleget téve pályázhassanak e cím elnyerésére.”
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Sok olyan

iskola van, amely egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve bekapcsolódik országos
kutatási és fejlesztési programokba, és amelyek esetében a kutatási-fejlesztési tevékenység a
mindennapi munka természetes részévé vált.

4.3.5 A szakmai tudás megosztása
A pedagógiai szakmai tudás menedzselésének meghatározó eleme a tudás megosztásának
támogatása. Az eredményes tudásmegosztás olyan mechanizmusok működését feltételezi, mint a jó
gyakorlatok feltárása és megosztása, és a pedagógusok, valamint az iskolák közötti horizontális
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A javaslat szerint „ezek az intézmények, közvetlen kapcsolatokat ápolnának a régió tudományos intézeteivel,
egyetemi kutatóhelyeivel, ezzel is segítve a fiatalok pályaválasztását, képességeik kibontakozását Az ilyen
iskolák pl. módszertani bemutatókat tarthatnak a régióban, gyerekeket fogadhatnak délutáni tehetséggondozó
foglalkozásaikra, a környék oktatási intézményeiből.” (KUTOSZ, 2008).

57

kommunikációra épülő tanulás, ami támogatja az osztálytermi és iskolai gyakorlatban keletkező és a
gyakorlatba ágyazott tudás megosztását, az eredményességet igazolt módon támogató innovációk
terjedését.
Mindaz, amit korábban a pedagógusok tanulásáról, a gyakorlatközösségekről, a pedagógusok által
végzett kutatásról mondtunk, nemcsak a szakmai tudás folyamatos keletkezéséről, hanem e tudás
terjedéséről és megosztásáról is szól. A későbbiekben szó lesz a tudásmegosztást támogató
oktatáspolitikákról, amelyek tudatosan invesztálnak az olyan hálózatok és platformok fejlesztésébe,
amelyek „összehozzák” a tudást átadni és átvenni kívánó szereplőket, legyen szó akár egyes
pedagógusokról, akár iskolákról vagy egyéb tudásteremtő és tudáshasználó közösségekről. Itt
elsősorban azt érdemes hangsúlyozni, hogy a szakmai tudás meghatározó részét alkotó tacit vagy
procedurális tudás megosztása olyan sajátos intézményi mechanizmusokat igényel, amelyek
támogatják azt a fajta közvetlen horizontális kommunikációt, amely nélkülözhetetlen a szakmai tudás e
formáinak a feltárásához, hozzáférhetővé tételéhez, megismeréséhez és adaptív átvételéhez. E
mechanizmusok úgy is leírhatóak, mint amelyek nem a tudás, hanem a gyakorlat átadásának és
átvételének (practice transfer) terepét alkotják (Fielding et al., 2005).
A tudásmegosztás gazdag problémavilágából érdemes legalább két tényezőt kiemelni. Az egyik a
gyakorlatban létező szakmai tudás feltárásának nehézsége. Korábban a „tudásteremtő iskolák”
kapcsán utaltunk arra, hogy az osztálytermi és iskolai gyakorlat folyamatosan termel olyan új tudást,
amely a leggyakrabban rejtett marad, azaz nem kerül bele olyan validálási folyamatba, amely az
értékét demonstrálni tudná. Az innovatív pedagógusok igen sokszor nincsenek tudatában annak, hogy
értékes új tudást hoztak létre, és sokszor nem tudnak vagy nem mernek arról beszámolni (Lippitt Fox, 1973). Emiatt válik az iskolai tudásmenedzsment egyik meghatározó elemévé, mint láttuk
(Hargreaves, 1999), a szakmai tudás auditálása, azaz a létező tudás számbavétele és – ezzel
párhuzamosan – validálása.
A másik tényező, ami kiemelt figyelmet érdemel, a tudás átvételének és az adaptációnak a kérdése.
Az olyan tudásmegosztó platformokon át elérhető jó gyakorlatokban rejlő tudást, mint amilyen például
az uniós források felhasználásával létrehozott hazai „Iskolatáska” (korábbi nevén „Szolgáltatói
21

kosár”),

általában csak közvetlen, szemtől szembe történő kommunikáció, bemutató órák látogatása

és megvitatása, önálló kísérletezés és ezt támogató szakmai tanácsadás mellett lehet „átadni” vagy
„átvenni”. E folyamat az „átvevő” részéről aktív tanulásra épülő adaptációt feltételez (OFI, 2004),
aminek a jó gyakorlatokat leíró dokumentáció önmagában nem elegendő feltétele.

4.3.6 Tudásmegosztás és technológia
A tudásmegosztás kérdése szükségképpen a figyelmünk előterébe hozza az ezt támogató
technológiák, mindenekelőtt az információs és kommunikációs technológia alkalmazására épülő
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Lásd https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogyakorlatotlet/index/1434661712.edu
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kommunikációs platformok kérdését. Az OECD oktatási innovációval foglakozó elemzései szerint a
kutatás, a kollaboráció és a moduláris struktúrák kialakítása mellett az információs és kommunikációs
technológiák alkotják az innovációs folyamatok legfontosabb hajtóerejét (OECD, 2004).
Az információs és kommunikációs technológiák kitágítják a kommunikáció lehetőségeit, és olyan
szereplők között is lehetővé teszik a tudás, valamint tacit tudást is hordozó „jó gyakorlatok”
megosztását, akik a fizikai távolság miatt nem tudnának egymással kapcsolatba lépni. Megkönnyítik
továbbá a tudás tárolását és a gyakorlat igényeinek megfelelően történő gyors előhívását.
Segítségükkel lehetővé válik a mikro-szintű folyamatok időbeli követése, így pl. a tanulói
eredményesség idősoros, egyéni szintű adatainak gyűjtése és ezek elemzése.
A NOIR+ stratégia és az itt megfogalmazott tudásértelmezések perspektívájában fontos hangsúlyozni,
hogy az információs és kommunikációs technológiák alkalmazására épülő kommunikációs platformok
korlátozottan alkalmasak a pedagógusok tacit tudásának a megosztására: ez utóbbi általában
nélkülözhetetlenné teszi a közvetlen személyes kontaktust, egymás viselkedésének közvetlen
megfigyelését és az élőszóban történő párbeszédet. Ugyanakkor az ilyen platformok számos olyan
elemmel gazdagíthatóak, amelyek éppen a személyes kontaktusteremtést segítik elő vagy jelentősen
gazdagítják a kommunikáció információgazdagságát, megnyitva az utat a tudás gyakorlatba ágyazott
formáinak a megosztása felé (Chun - Mei, 2009; Koltói, 2009; Panahi et al, 2012; 2013; Fazekas,
2015b).

4.3.7 Tudásteremtés, tudásmegosztás és határok átlépése
Az innováció és tudásmenedzsment irodalma különösen sokat foglalkozik a határok átlépésének
(boundary crossing) a kérdésével. A határátlépés fogalmának az innováció és tudásmenedzsment
elméletében történt elterjedését a legtöbben Yrjö Engeström finn kutatóhoz kapcsolják, aki sokféle
foglalkozási csoportot és munkavégzést vizsgálva írta le azt a jelenséget, hogy a tanulásnak és az új
tudás keletkezésének különösen kedvezőek azok a helyzetek, amikor a sajátunktól alapvető módon
eltérő kognitív sémákkal és gyakorlati megoldási módokkal találkozunk. Ez történik például akkor,
amikor egy-egy adott objektum (pl. téma vagy problémahelyzet) eltérő kontextusokhoz kapcsolódik, és
így kénytelenek vagyunk eltérő perspektívákból tekinteni rá. Egy oktatási probléma (például a
pedagógusok munkavégzése) megjelenhet úgy, mint foglalkoztatási, vagy – éppen fordítva – egy
társadalmi integrációval kapcsolatos kérdés (pl. a roma kisebbség integrációja) oktatási problémáként
is értelmezhető.
Engeström és munkatársai különböző szektorokban (műszaki, egészségügyi és szociális terület,
oktatás) vizsgálták vegyes összetételű munkacsoportok tevékenységét, és ennek során figyelték meg
a különböző kontextusok közötti mozgás és az ezeket elválasztó megszokott határvonalak
átlépésének jelenségét és ennek hatásait (lásd a 2. Táblázatot). A határok átlépése együtt járhat
olyan szervezeti konfliktusokkal, amelyek nehezíthetik az innovációs és tudásmenedzsment előnyök
kihasználását, ezek kezelésének képessége komoly innovációs előnyhöz juttathat szervezeteket vagy
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rendszereket, így akár nemzeti oktatási rendszereket is. A határvonalak átlépésétől remélt innovációs
előny különösen jól ismert és elfogadott a finn innovációs gondolkodásban: ennek egyik ismert és
gyakran említett illusztrációja az üzleti, műszaki és design területek összeolvasztásával létrehozott
Aalto Egyetem, de ezt illusztrálja a sajátos nevelési igényű gyerekek specialistájának a jelenléte és
súlya a finn iskolákban.
2. Táblázat
A határátlépés különböző formái
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A vizsgált munkahely
Egészségügyi és

Alapfokú iskola

szociális központ
Ki

lépte

át

a

határokat?

Hajók számára
kabinokat gyártó üzem

Többféle szakma

Tantestület

képviselőiből álló

Két gyáregység
felügyelői és művezetői

teamek
Hol volt a határ?

A szakértők és a laikus

Két pedagógus team

A két gyáregység

lakosok között

között

között

A lakosokból álló

Egy iskolai szintű

Az előre gyártott

ütközött a határokat

önkéntes csoportokkal

kurrikulum-modell

termékek műszaki

átlépő?

történő együttműködés

megalkotása

problémái

Találkozók és

Vita; a tanulók

Fizikai termékek;

egyeztetések

különböző csoportokba

megjelölés; testek

sorolása

mozgatása

A lakosok és igényeik

A különbözőségek

A megrendelői

elvont szinten

felerősödtek: az „A”

panaszok közös

maradtak; a

team és a „B” team

problémamegoldást

kezdeményezés

eltérő modelleket

váltottak ki; helyi

szertefoszlott

javasolt

megoldást sikerült

Milyen

problémába

Milyen

eszközöket

vagy
határobjektumokat
használtak?
Hogyan

fejlődött

tovább a folyamat?

találni, általános modell
nélkül
Hogyan kapcsolódott

Az önkéntes munkát

A

össze az elmélet és a

kiváltó

megoldás

elméleti

gyakorlat?

elméleti

keresése;

megvitatását gyakorlati

helyi

implementáció követte

megoldották;

gyakorlati
implementáció
történt

nem

„téma-tanítás”
fogalmának

A gyakorlati problémát
fizikai

kerestek

cselekvéssel
szinten
nem
elméleti

megoldást

Forrás: Engeström (1995)
Egy pedagógiai innováció iskolai megvalósítását elemző írásában Engeström (2008) iskolai
környezetben a határátlépés négy formáját mutatta be: (1) életkori csoportok között, (2) a fizikai
térben, (3) az időben és (4) diszciplináris területek vagy tantárgyak kötött. A határterületek

átlépésének sokféle módja figyelhető meg a legeredményesebb és leginkább innovatív hazai
iskolákban. Ennek egyik jellegzetes formája általános iskolákban alsó és a felső tagozaton tanító
pedagógusok vagy a különböző tantárgyakat tanítók egyazon gyakorlatközösségbe kerülése. Ennek
kiváltó oka lehet bármilyen funkcionális tevékenység, amely horizontálisan átível a szervezeten. Ilyen
lehet például az olyan extra-kurrikuláris területeken végzett közös munka, mint amilyen a szabadidős
tevékenységek, a közösségi munka, a sport vagy kulturális programok, de ilyen hatása lehet a
stratégiaalkotási folyamatnak is, amelyben olyan munkacsoportok szerveződhetnek, amelyek
nincsenek

tekintettel

a

tagozatokra vagy tantárgyakra. Hasonló hatású lehet

egy olyan

minőségmenedzsment rendszer bevezetése is, amely szintén horizontális módon szerveződő
munkacsoportok kialakulásához vezet. Ilyen eredménye lehet egy olyan belső pedagógusértékelési
rendszer bevezetésének is, amelybe a vezetés bevonja a pedagógusokat, akik értékelési céllal
elkezdik látogatni egymás óráit, beleértve ebbe a saját szakterületüktől nagyon eltérő területeken
tanító kollégáikét. Az olyan fejlesztési programokba történő bekapcsolódás, mint amilyen a HEFOP és
TÁMOP programok voltak, gyakran hasonló hatással járt, hiszen az ezzel együtt járó menedzsment,
kommunikációs vagy terjesztési feladatok átszelik a korábbi szervezeti tagolódásokat. Az innovációs
folyamatok gyakran kiváltják a megszokott határvonalak átlépését, és fordítva, a határvonalak
átlépése gyakran innovációkat és új szakmai tudás kialakulását generálja.
A határok átlépésének jellegzetes formáját alkotják a különböző partnerségi vagy konzorciális
viszonyok között megvalósított programok vagy fejlesztési beavatkozások, amelyek egymástól
nagymértékben eltérő szervezeti kultúrák találkozását idézik elő. A különböző szakterületek közötti
hidak építése megkívánhatja olyan speciálisan felkészült szereplők jelenlétét, akik otthonosan
mozognak az egymással összekötött, de egymással nehezen kommunikáló világokban. Ennek
jellegzetes formáját alkotják azok a közvetítő szereplők (brokers), akik a tudományos kutatás és az
iskolai gyakorlat között közvetítenek, és akik nélkül e két világ között gyakran akadozik a
tudásmegosztás. Az OECD oktatási innovációval és tudásmenedzsmenttel kapcsolatos kutatásainak
egyik különösen fontos eredménye volt az elmúlt évtizedben a „közvetítő ügynökségek” (brokerage
agencies) szerepének feltárása, és ennek az elemnek az ágazati innovációs stratégiákba történő
beépítése (OECD, 2007).
A pedagógiai szakmai tudás keletkezése, megosztása és gyakorlati alkalmazása szempontjából
különösen érdekes a határok átlépésének az a formája, amely az egyetemek és iskolák közötti
együttműködés esetében jön létre (Tsui – Law, 2007; Akkerman - Bakker, 2011; Bruining – Akkerman,
2013). Erre a következő részben még visszatérünk: itt annyit érdemes megjegyezni, hogy a gyakorlat
szempontjából releváns pedagógiai szakmai tudás megteremtésének és a pedagógusok eredményes
tanulásának egyik legfontosabb feltétele a kezdő, döntően elméleti képzésben érintett egyetemeknek,
és munkavégzés közben történő tanulás lehetőségét nyújtó iskoláknak az együttműködése. E két
jellegzetesen eltérő kontextus összekapcsolása szükségessé teszi olyan közvetítő szereplők
jelenlétét, mint amilyenek az iskolákban gyakorlatba ágyazott kutatást folytató pedagógusok, az
iskolákkal együttműködésben kutatás-alapú pedagógiai innovációt kezdeményező kutatók vagy a
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pedagógusjelöltek gyakorlatban történő tanulását segítő, és a kezdő pedagógusok betanításában
aktív szerepet játszó mentorok, akik gyakran intenzív kommunikációban állnak az egyetemekkel és
esetenként bekapcsolódnak az egyetemi oktatásba is. E tekintetben jellegzetes „határobjektumnak”
tekinthetőek a pedagógusok portfoliói vagy reflektív naplói, amelyek segítik a szisztematikus és
elméleti alapon történő kutatói elemzés vagy egyetemi értékelés és a mindennapos pedagógiai
gyakorlat összekapcsolását (Akkerman - Bakker, 2011).
A pedagógiai szakmai tudás és tanulás perspektívájában is külön figyelmet érdemel a határok
átlépésének az a formája, amely az ún. hibrid tanulási környezeteket jellemzi Az ilyen tanulási
környezetek vegyítik a tanulás formális, gyakran a tudásátadás metaforájával leírt, konstruált és
valóságos, „életszerű” környezetben történő, résztvevői szerepre épülő formáit (Zitter – Hoeve, 2012).
Ilyenek az egyetemek által szervezett, „terepgyakorlat” jellegű tanulási formák, beleértve ebbe azt is,
amit a kezdő pedagógusképzésben általában iskolai gyakorlatnak vagy praktikumnak hívnak, de ilyen
az is, amikor iskolai tanulók valós helyzetekben megvalósított projektek keretei között tanulnak, vagy
az ún. duális képzés különböző formái, döntően a szakképzés területén. A tanulóknak az iskolán kívüli
világban vagy munkahelyeken történő tanulása olyan határátlépést jelent, amely természetesen
nemcsak őket, hanem a projektmunkát vagy külső gyakorlatot megszervező és a tanulókat a valós
élethelyzetbe gyakran elkísérő pedagógusokat is érinti. Érdemes ezzel kapcsolatban felidézni, hogy a
tudásteremtő iskoláról adott korábbi leírásban is (lásd a 7. Keretes írást) megjelent a „hibridizálódás”
fogalma, egy olyan szervezeti sajátosságra utalva, amely kedvez az új tudás létrejöttének.

4.3.8 A tudásháromszög az oktatás ágazati innovációs rendszerében
A korábbiakban a pedagógiai szakmai tudás forrásait elemezve ezek egyikeként említettük a
tudományos kutatást, utalva arra is, hogy a tudományos kutatás által létrehozott tudás gyakran
„nehezen emészthető” a gyakorlat számára. A tudományos kutatás és az iskolai gyakorlat két világa
közötti kommunikáció nehézségei az egyik legnagyobb olyan kihívást jelentik, amellyel egy
közoktatási innovációs stratégiának foglalkoznia kell, és e kommunikáció eredményessé tételét
egyben egy ilyen stratégia egyik legfontosabb beavatkozási területének kell tekintenünk. Már az
eredeti NOIR stratégia is erőteljesen hangsúlyozta a tudományos kutatás és a gyakorlat közötti
kapcsolat nem lineáris jellegét, azaz annak a szemléletnek a meghaladását, amely a tudományos
kutatás eredményeinek a gyakorlatban történő alkalmazását tekinti a gyakorlat javításának
meghatározó, néha kizárólagos forrásának.
A kutatás és a gyakorlat közötti kapcsolat kívánatos dinamikáját a 2011-ben publikált NOIR stratégia
az ún. „hármas spirál” (Triple Helix) modellel írta le, amely az egyetemek, a tudást alkalmazó gyakorlat
(az eredeti modellben ez az ipar, a NOIR stratégia kontextusában az iskolák) és a szabályozási
kereteket megteremtő kormányzat dinamikus interakciójáról szól (Etzkowitz, 2008). Ennek egyik
példájának tekinthető az a korábban említett eset, ahol a hatóságok támogatásával létrejött egyetemiskola együttműködés keretei között gyakorló pedagógusok végeztek olyan kutatást, amely nyomán
javultak a nehéz körülmények között működő iskolák eredményei (Gewirtz et al., 2009).
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Ugyanez a dinamika ragadható meg az Európai Unió innovációs szakpolitikája által preferált
tudásháromszög fogalmában, ahol a kutatás, az oktatás és az innováció hármasa jelenik meg. A
NOIR stratégia értelmezési keretében a kutatás részben az egyetemek egyik funkciója, részben olyan
tevékenység, amely nemcsak egyetemi környezetben folyhat, és aminek egyik fontos keretét alkotja a
nemzeti kutatási és innovációs politika. Az oktatás az egyetemek másik funkciója, aminek kontextusát
a nemzeti oktatáspolitika alkotja. Az innováció alapvetően a gyakorlathoz kapcsolódik (az átfogó
modellben ezt főképp az iparhoz kapcsolják, a NOIR stratégia értelmezési keretében ez az iskolákhoz
kapcsolódik). A hármas spirál vagy a tudásháromszög nemcsak könnyen értelmezhető az oktatási
rendszer, illetve az oktatás innovációs rendszere perspektívájában, de dinamikája számos létező
konkrét hazai példán is vizsgálható (lásd pl. a 12. Keretes írást). E dinamika – így ennek stimulálása
vagy az ebben rejlő energiák kihasználása – az eredeti NOIR stratégia egyik alappillére volt, de a
NOIR+ stratégiában, amelynek fókuszában a pedagógiai szakmai tudás teremtése, megosztása és
gyakorlati alkalmazása áll, ez még inkább felértékelődik.
12. Keretes írás
Egyetem és iskolák közötti innovációs együttműködés

A TÁMOP-3.1.16-14-2014-0001 program („Digitális úton-útfélen. Komplex iskolai
innováció és digitális szemléletformálás hátrányos helyzetűek körében”) keretei között a
Miskolci Egyetem és a Hejőkeresztúri IV. Béla Általános Iskola együttműködik az iskola
által kifejlesztett eredményes tanulásszervezési módszerek elterjesztésében. Az iskola
által kialakított pedagógiai gyakorlat a magyar közoktatás talán leginkább figyelemre
méltó

innovációja,

eredményezett.
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amely

igazolhatóan

különleges

pedagógiai

teljesítményt

Így természetes módon vetődött fel a kérdés, vajon lehetséges-e ezt a

gyakorlatot más iskolákba is „átültetni”, és a hazai közoktatás rendszerszintű
eredményességének a növelésére használni.
Az iskola és az egyetem innovációs együttműködésének fontos sajátossága, hogy nem
kutatók által megalkotott elméleti modell iskolai alkalmazásáról van szó, hanem arról,
hogy a kutatók egy működőnek bizonyult, az iskola pedagógusai által létrehozott és
bevált iskolai gyakorlatot visznek be a pedagógusképzésbe és próbálják elősegíteni
annak elterjedését. A program keretei között az egyetem a vele partnerségben álló
iskolákban olyan tanulási környezetet hoz létre, hogy a pedagógusjelöltek a
hejőkeresztúri modellnek megfelelő gyakorlat keretei között szerezhessék meg a
szükséges szakmai képességeket. Az egyetemi pedagógusképzők ebben a programban
– egy, a pedagógusképzés fejlesztését szolgáló másik TÁMOP program támogatásával –
egy létező és sikeres, ugyanakkor eredeti és kevéssé ismert iskolai gyakorlathoz
próbálják hozzáigazítani a pedagógusok tudásának és képességeinek fejlesztését.
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Erről részletesen lásd: K. Nagy (2012)
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Az egyetem a TÁMOP program keretei között, az iskolafenntartókkal történt egyeztetések
nyomán 11 olyan iskolával alakított ki partneri együttműködést, amelyekben – az
egyetem Tanárképző Intézete és a hejőkeresztúri iskola közreműködésével – a
pedagógusok teljes körét felkészítik a hejőkeresztúri modell alkalmazására. Az egyetem
és iskolák közötti együttműködés nemcsak az iskola által létrehozott sikeres
megközelítés elterjedését támogatja, hanem az egyetemi pedagógusképzés megújulását
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is. A modellt kidolgozó hejőkeresztúri iskola számára az egyetemmel történő
együttműködés lehetővé teszi, hogy a sikeres gyakorlatát a korábbiaknál nagyobb
eredményességgel tudja terjeszteni. Mindehhez nélkülözhetetlen az iskolafenntartók
bevonása, mivel ők garantálhatják az innovációs folyamat számára a biztonságos
szervezeti körülményeket, és jelentős mértékben tőlük függ az innovációs folyamat
fenntarthatósága. A kormányzati oldal jelenlétét ugyanakkor ebben az együttműködésben
elsősorban nem az iskolafenntartói oldal biztosítja, hanem az, hogy a fejlesztési folyamat
egy olyan állami fejlesztési program keretei között zajlik, amelynek szakmai gazdája az
Oktatási Hivatal.

Az egyetemek, a hatóságok és az iskolák együttműködésére épülő innovációs klaszterek létrehozása
számos országban az oktatásfejlesztés egyik fontos eszközévé vált (Molnar, 2015). Az Egyesült
Államokban gyakori, hogy az ilyen klasztereket a területi oktatásirányító hatóságok szervezik meg,
ettől várva azt, hogy az oktatás eredményessége javuljon, általában bevonva ezekbe az üzleti élet
szereplőit is. Az ilyen klaszterek létrehozását és működését támogatja az amerikai szövetségi oktatási
minisztérium oktatástechnológiai hivatala.
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A klaszterektől többek között olyan területeken várnak

fejlődést vagy éppen technológiai áttörést, mint a természettudományos oktatás, a személyre szabott
tanítás, a tanuláselemző módszerek (learning analytics) elterjedése, a tanulást segítő játékok és
szimulációs rendszerek fejlesztése, az IKT iskolai alkalmazása valamint a tanítást és tanulást
támogató adatrendszerek létrehozása és összekapcsolása.
A NOIR+ stratégia kontextusában érdemes felidézni a tudásháromszögnek azt az értelmezését,
melyet egy, pedagógusok tanulására fókuszáló európai doktori képzési program fejlesztői fogalmaztak
meg

a

program

fejlesztését

lezáró,

Budapesten

tartott

nemzetközi

konferencia

szakmai

háttéranyagában (EDiTE, 2014). Itt a három pólus közül a pedagógusok képzését és szakmai
fejlesztését végző intézmények feleltethetőek meg a leginkább az oktatás, a pedagógiai tudásbázis a
kutatás és az iskolai gyakorlat az innováció pólusainak (lásd 9. Ábra). Az eddig leírtak fényében
rögtön

hozzá

kell

tenni

ehhez:

a

pedagógiai

tudásbázis

létrejötte

egyaránt

köthető

a

pedagógusképzést és pedagógiai kutatásokat végző egyetemekhez, illetve az iskolai gyakorlathoz. A
tudásháromszög e formájában az egyetemek (továbbá a pedagógusok szakmai fejlesztésében érintett
egyéb intézmények) és az iskolák közötti dinamikus együttműködés hozza létre azt a teret, amelyben
a pedagógiai munkához szükséges szakmai tudás a legeredményesebben képes fejlődni.
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Lásd a hivatal „Education Innovation Clusters” című holnapját (http://tech.ed.gov/innovationclusters)

9. Ábra
A tudásháromszög értelmezése a pedagógusok szakmai tanulásának perspektívájában

A pedagógusok
képzését és szakmai
fejlesztését végző
intézmények

A
pedagógiai
tudásbázis

Az iskolai
gyakorlat

Forrás: EDiTE (2014)
Noha a releváns irodalom és a szakpolitika a tudásháromszög fogalmát használja, érdemes utalni
arra, hogy vannak olyan szerzők, akik ezt kibővítik és „tudásnégyszögről” beszélnek, így a Triple Helix
fogalma mellett megjelenik a „Quadruple Helix” (négyes spirál) fogalma is (lásd pl. Carayannis Campbell, 2012). Ez a bővítés azért szükséges, mert az eredeti modellek nem fordítottak kellő
figyelmet két olyan szereplőre, akiknek meghatározó szerepük van az innovációs rendszerek
eredményes működésében: a hármas spirál modellből a civil társadalom szereplői hiányoznak, a 9.
Ábra oktatási ágazatra alkalmazott modelljéből pedig továbbá kimaradtak az üzleti szféra, illetve a
gazdaság szereplői is. Korábban utaltunk arra, hogy az oktatási innovációs klaszterekbe az amerikai
hatóságok általában bevonják az üzleti világ képviselőit is. A NOIR+ stratégia perspektívájában is
érdemes e szereplőkre is kiemelt figyelmet fordítani.
Az egyetemek és az iskolák közötti kapcsolatok, illetve a kutatás és a gyakorlat közötti kétirányú
tudástranszfer szempontjából különös figyelmet érdemelnek azok a kezdeményezések, melyek célja a
gyakorlatot közvetlenül szolgáló, szakmai orientáltságú doktori képzések (professional doctorate)
létrehozása, vagy a már létező programok gyakorlati orientáltságának erősítése (Maxwell - Shanahan,
1996; Scott et al., 2004; Shulman et al., 2006; Redden, 2007; Bárdos, 2011). A gyakorlati orientációjú
pedagógiai doktorátus (Education Doctorate – Ed.D) az Egyesült Államokban a múlt század eleje óta
létezik (elsőként a húszas években Harvard Egyetem hozott létre ilyet), és az elmúlt évtizedekben ez
elterjedt számos más országban (Bárdos, 2011). A legutóbbi években az ilyen doktori képzések
legfontosabb célcsoportjává azok váltak, akik az oktatás területén valamilyen vezetői szerepet töltenek
be, akiknek munkájában éppúgy jelen van az „ismeretlenbe történő behatolás” vagy a komplex
jelenségek adatok elemzésén keresztül történő feltárása, mint a kutatók munkájában, és akik emiatt a
kutatókhoz hasonló kompetenciákkal is kell, hogy rendelkezzenek. Az ilyen doktori képzések
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esetenként szakítanak a klasszikus doktori képzés olyan elemeivel, mint az egyéni kutatás (amit
esetenként felválthat a team-munka) vagy a disszertáció készítése (amit kiválthat a portfólión alapuló
értékelés), illetve a fokozat megszerzését megelőző értékelésbe bekapcsolódhatnak az akadémiai
világon kívülről érkező gyakorlati szakemberek.
A pedagógusok szakmai tudása és tanulása szempontjából különösen érdekesek azok a dinamikus
folyamatok, amelyek a tudásháromszög három pólusa, illetve az ezekhez köthető valóságos szereplők
között zajlanak, mint ahogyan azok a „határzónák” is (Tsui – Law, 2007), amelyek a három pólus
találkozási pontjainál találhatóak. Az egyetemek és az iskolák közötti tudásteremtő és tudásmegosztó
együttműködés a pedagógiai szakmai tudás keletkezésének és terjedésének egyik legfontosabb
forrása, így a NOIR+ stratégia kontextusában ez különös figyelmet érdemel. Mint arra korábban
utaltunk, e kapcsolat ritkán problémátlan, és a fenntartásában fontos szerepük lehet a közvetítőknek.

4.3.9 Tudásközpontú és tudásmegosztást támogató oktatáspolitikák
A korábbiakban szó volt arról, hogy a legeredményesebb oktatási rendszerek egyik sajátossága a
tudásmenedzsment felértékelődése az oktatási szakpolitikán belül, ami egyszerre jelenti a szakmai
tudás és szakmai tanulás támogatásának kiemelt szakpolitikai céllá válását és ezeknek szakpolitikai
eszközként történő használatát. „A releváns szakmai tudás változása” című alfejezetben részletesen
szó volt a szingapúri oktatási reformról, de a tudás-intenzív és tudásmegosztást támogató
oktatáspolitikáknak természetesen nem ez az egyetlen példája. Hasonló folyamatok figyelhetők meg
Kelet és Dél-kelet Ázsia más oktatási rendszereiben is, így például Hongkongban, ahol a már említett
japán tanórakutatás egy olyan továbbfejlesztett, az eredetinél kifinomultabb formáját alkalmazzák,
amely rendkívül fejlett iskolai tudásmenedzsmentet feltételez (Cheng, 2015).
Elliott (2004) elemzése szerint a tanórakutatás hivatalos hongkongi modellje az eredeti japán modellel
összevetve kevésbé a pedagógusokra és az eredményes tanításra fókuszál, mint inkább a tanulók
tanulására. E modell, amit a hongkongiak nem tanórakutatásnak (lesson study), hanem
tanuláskutatásnak (learning study) neveznek, egy szofisztikált kognitív tanuláselméletre (Marton-Pang,
2006) épül, és lényegében azt igényli, hogy a pedagógusok a mindennapi szakmai gyakorlatukban
rutinszerűen alkalmazzák ezt a kognitív elméletet. A hongkongiak ennek segítségével arra a
különösen komplex területre próbálnak behatolni, amelyet a 21. századi képességek, ezen belül a
magasabb rendű kognitív képességek tömeges méretekben történő eredményes fejlesztése jelent.
A pedagógusok által rutinszerűen végzett iskolai kutatás a hongkongi kurrikulum reform egyik
meghatározó eleme: e szakpolitika megalkotói lényegében minden iskolától elvárják azt, hogy
kutatóműhelyként működjön. Ez része egy olyan koherens kurrikulum-implementációs stratégiának,
amely kombinálja a rendszerszinten létrehozott és működtetett „intelligens platformot”, azaz a
szofisztikált tanulási célokat megfogalmazó központi kurrikulumot az intézményi szintű intelligens
humán kezdeményezésekkel, így a pedagógusok által végzett, a saját gyakorlatukra fókuszáló
folyamatos kutatással (Cheng, 2002; 2005). Ennek egyik szimbolikus megnyilvánulása, hogy a
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hongkongi kurrikulum-reform implementálásának egyik szakmai irányítója az a John Elliott, aki a
korábban említett Stenhouse tanítványaként a pedagógusok gyakorlatba ágyazott kutatásának egyik
vezető elméletalkotója lett.
A szingapúri és hongkongi reformok egyik meghatározó jellemzője, hogy a magasabb kognitív
funkciók és az olyan 21. századi képességek, mint a kreativitás tömeges méretekben történő
eredményes fejlesztésére való törekvés, lényegében kikényszeríti, hogy a standardizálással szemben
vagy amellett felértékeljék az intelligens helyi alkalmazásra való képesség általánossá tételét, azaz az
intelligens iskolák kialakulását. Ebben a kontextusban a hangsúly már nem egyszerűen a
pedagógusok

tanulásán,

hanem

a

pedagógusok

folyamatos

aktív

kísérletezésén

van.

A

pedagógusoktól azt várják, hogy kooperatív módon kísérletezzék ki azokat a tanulásszervezési
módokat, amelyekkel a tanulók fejlődését eredményesebbé tudják tenni, és ez a gyakorlatukba
ágyazott kutatás rutinszerűvé válását igényli.
Hasonló folyamatok, illetve ezek egyes elemei megfigyelhetőek olyan oktatási rendszerekben, mint
például a finn, a holland, a kanadai, a brit vagy az ausztráliai. A brit és ausztráliai oktatásfejlesztési
modellnek például egyik legfontosabb eszközévé vált a pedagógusok gyakorlatközösségeinek vagy
szakmai tanuló közösségeinek hálózatokba szervezése (Walshe, 2002, Jackson - Temperley, 2007;
Istance – Kobayashi, 2012), az ún. hálózatba szervezett tanuló közösségek (networked learning
communities) tömeges kialakulásának támogatása. A holland állami oktatáspolitika, amely egy, már
igen eredményes oktatási rendszer még eredményesebbé tételét célozta meg, a pedagógusmunka
professzionálissá tételét

tekinti olyan eszköznek, amelytől remélhető a magasabb szintű

eredményesség, és ez alatt lényegében a pedagógusok önálló szakmai problémamegoldó
képességének a fejlesztését értik a komplexitás és a bizonytalanság kezelése érdekében (Education
Council, 2013; Nusche et al., 2014). A finn oktatásfejlesztési stratégiának több éve fontos eleme a
pedagógusmunka kutatási alapokra helyezése, ami alatt itt is alapvetően a mindennapi iskolai
szakmai gyakorlatba ágyazott, és minden egyes pedagógus által rutinszerűen végzett kutatást kell
érteni (Sahlberg, 2010).
A minden egyes tanuló eredményes tanulásának célját kitűző oktatási rendszerek döntéshozói
különleges implementációs kihívásokkal szembesülnek, ami elsősorban a feladat különleges
komplexitásával függ össze. Az ilyen rendszerekben kialakuló tudás-intenzív és tudásmegosztást
támogató oktatási szakpolitikák egyik jellemzője éppen ezért a fejlett implementációs intelligencia és
az alkalmazott implementációs eszközrepertoár gazdagsága (Halász, 2014). A kelet és délkelet ázsiai
országok oktatási sikereit az elemzők (lásd pl. Jensen et al., 2012) többek között annak a kifinomult
implementációs intelligenciának tulajdonítják, amely nélkül nem lettek volna képesek arra, hogy olyan
rendszereket építsenek ki, melyeknek egyik alapját – a szingapúri szakpolitikai szlogen korábban
idézett megfogalmazása szerint – a „gondolkodó iskolák” alkotják.
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Az ilyen oktatási rendszerekre az OECD elemzései szerint

24

az innovatív tanulási környezetek

kialakulásának támogatása jellemző, amit egy sajátos rendszerfejlődési elem, az ún. „mezo-szintű
tanulási ökoszisztémák” (meso-level learning ecosystems) kialakulása kísér (Fazekas, 2015b). Ennek
alkotják részét azok az oktatási rendszeren belül kialakuló tudásmegosztó hálózatok, amelyek a
klasszikus igazgatási hierarchia mellett az információáramlás meghatározó csatornájává válnak, és
növekvő szerepet kapnak a rendszeren belüli folyamatok koordinálásában. Részben erre utal a
legeredményesebb oktatási rendszerek sajátosságait feltáró McKinsey jelentésben említett „közvetítő
réteg” (mediating layer), amelynek szereplői a központi és helyi szint közötti „interfész” funkcióját töltik
be (Mourshed et al., 2010). Ez felértékeli a mikro- és a makro-szintek mellett a mezo-szint szerepét,
és az ehhez a szinthez köthető intézményi mechanizmusokat.
A

tudás-intenzív

és

tudásmegosztást

támogató

oktatáspolitikákra

jellemző

implementációs

megközelítésnek érdemes felidézni néhány további fontos elemét. Ilyen többek között a tartózkodás a
jogi szabályozás eszközének alkalmazásától, a szakpolitikai tanulás (policy learning) implementációs
eszközként alkalmazása, az ehhez szükséges folyamatos bizalomépítés, az úgynevezett „toló” (push)
és „húzó” (pull) eszközök okos kombinálása és lehetőség szerint inkább az utóbbiak alkalmazása. Bár
e fogalom nem feltétlenül jelenik meg a helyi szereplők szóhasználatában, a szakpolitika és az
implementációs eszköztáruk elemezéséből az a fajta megközelítés rajzolódik ki, amit a releváns
irodalom gyakran „noszogató” (nudging) megközelítésnek nevez (Thaler - Sunstein, 2003; OECD,
2014d). Ennek lényege a határozott és tartósan fennmaradó elköteleződés az adott szakpolitika
mellett, az ennek megfelelő beavatkozások szüntelen kezdeményezése, ugyanakkor a minden
szereplőre egyformán kötelező jogi megoldások mellőzése. A célokat jellegzetes módon a „puha” –
elsősorban az érdekeltségre, a folyamatos visszajelzésekre, a lokális szereplők képességeinek
fejlesztésére

és

a

célzott

beavatkozásokra

épülő

–

szakpolitikai

eszközök

következetes

alkalmazásával érik el.
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Lásd az OECD „Innovatív tanulási környezetek” (Innovative learning environments - ILE) programját
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5 A hazai szakpolitikai és fejlesztési környezet
A NOIR stratégia megalkotása óta a hazai szakpolitikai környezet jelentősen átalakult. Részben olyan
új szabályozási környezet jött létre, amely megváltoztatta az oktatási innovációk keletkezésének és
terjedésének feltételeit, részben az időközben lezajlott vagy elkezdődött, uniós finanszírozású
fejlesztési beavatkozások hatására olyan, korábban nem létező új lehetőségek alakultak ki, amelyek
egyebek mellett a pedagógiai szakmai tudás teremtésének, megosztásának és gyakorlatban történő
alkalmazásának a terepét is módosították. Jelentősen bővült a rendelkezésre álló szakmai tudás
csakúgy, mint az erről való tudás. Itt természetesen nincs mód e környezet részletes bemutatásra: itt
ennek csak néhány lényeges elemét idézzük fel.
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A hazai szakpolitikai környezet változásai közül kiemelt figyelmet érdemel a lezajlott centralizációs
folyamat. Ez többek között az intézményi szintű önállóság jelentős csökkenését eredményezte,
aminek

egyik

következménye

a

helyi-intézményi

szintű

kezdeményezések

mozgásterének

beszűkülése. Az intézmények egyebek mellett elveszítették az önálló gazdálkodás és az önálló
humánerőforrás-menedzsment lehetőségét, és a tartalmi szabályozás változásai nyomán szűkült
annak lehetősége is, hogy önállóan alakítsák a tanítás és tanulás megszervezésének módját. Az
állami szektorban a helyi közösségek befolyása jelentősen lecsökkent. Hasonlóképpen szűkült a piaci
szereplők befolyása is olyan területeken, mint a tankönyvek megalkotása, a pedagógusok szakmai
képességeinek fejlesztése vagy az iskoláknak nyújtott szakmai szolgáltatások. Az innovációk
keletkezésének súlypontja a helyi-intézményi szintről a központi szintre helyeződött át, ami az
általánosan hozzáférhető, standard technológiák (Balázs et al., 2011) szerepének felértékelődését
idézte elő és azt, hogy ezek váltak az ágazati innováció legfontosabb terepévé. Ezzel együtt megnőtt
annak lehetősége, hogy a rendszerszintű szereplők az ilyen technológiákon keresztül – így a központi
tanterveken, az általánosan használt tankönyveken vagy az értékelési és mérési rendszer minden
iskolát érintő elemeinek változtatásával – idézzenek elő olyan változásokat, amelyek hatása gyorsan
elérheti a rendszer minden pontját.
A szabályozási környezet átalakulása csak korlátozottan érintette azokat a nagy erőforrásokat
mozgósító fejlesztési beavatkozásokat, amelyek tervezése korábban

lezajlott, és

amelyek

megvalósítása kisebb-nagyobb változtatások mellett továbbra is folyt az uniós finanszírozású
fejlesztési programok keretei között. Mivel e fejlesztési programok megvalósítása egy, a kormányzati
ciklusokon átívelő, az Európai Bizottsággal egyeztetett középtávú fejlesztési stratégia keretei között
történik, ezeket a nemzeti szakpolitikai prioritások és az általános szabályozási környezet átalakulása
csak korlátozott módon érintette. Az uniós finanszírozású fejlesztési beavatkozások kumulatív hatásai
a 2011 óta eltelt időszakban tovább összegződtek, és az intézmények egyre növekvő hányadát érték
el. Az állami intézményeket működtető nemzeti szintű szervezet, a Klebelsberg Intézményfenntartó
Központ (KLIK) adatai szerint 1545 olyan intézmény volt, amely 2008-tól számítva rész vett
25
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valamilyen, az emberi erőforrásokat vagy a szervezeti működést érintő TÁMOP, illetve az
infrastruktúra fejlesztését érintő TIOP programban. Ez azt jelzi, hogy ezek a fejlesztési programok az
intézmények igen nagy hányadát elérték.
Bizonyos fejlesztési programok innovációs és tudásmenedzsment szempontból kiemelt figyelmet
érdemelnek. Ilyen például a TÁMOP 3.1.4 program, amely egyértelmű innovációs viselkedést várt el a
résztvevő intézményektől, így többek között az alkalmazott tanulásszervezési módszerek jelentős
mértékű változtatását (pl. a frontális tanítás mellett a csoportmunka alkalmazását vagy a projekt-alapú
tanulás bevezetését) igényelte az intézményektől. Még inkább ilyennek tekinthető a TÁMOP 3.1.7
program, amely ahhoz segített hozzá sok iskolát és óvodát, hogy másokat tanító, másoknak szakmai
támogatást nyújtó tudásmegosztó intézményekké alakulhassanak át, kihasználva többek között a
TÁMOP 3.1.1 program keretei között kifejlesztett tudásmegosztó platform, az „Iskolatáska” adta
lehetőségeket. Ugyancsak ilyennek tekinthető a TÁMOP 3.2.2. program, amelynek célja az iskolák
közötti hálózatképződést támogató, regionális szinten szerveződő, intézményi formák létrehozása volt.
Hasonló tudásmegosztó szerepre történő felkészülést támogattak a TÁMOP 3.1.6 és TÁMOP 3.3.3
programok a sajátos nevelési igényű és a hátrányos helyzetű tanulók oktatása területén, amelyek
ugyancsak iskoláknak mások számára szakmai támogatást nyújtó, tudásmegosztó intézményekké
fejlődését segítették. Végül külön figyelmet érdemel a pedagógusok képzésének és szakmai
fejlesztésének a fejlesztését célzó TÁMOP 3.1.5 program, amelynek keretein belül többek között a
szaktanácsadói rendszer, valamint a mester- és kutatópedagógus-szerepek meghatározása és az
ezekre épülő rendszerek fejlesztése zajlott.
Az ilyen és ehhez hasonló programok hatására Magyarországon a 2000-es évek második felében
elindult a horizontális tudásmegosztást támogató iskolaközi hálózatok kialakulása, és viszonylag nagy
számban létrejöttek olyan intézmények (iskolák és óvodák), amelyek képessé váltak a bennük
keletkező szakmai tudás standard formában történő megfogalmazására és annak másokkal történő
megosztására. E programok hatására az iskolák és pedagógusok közötti horizontális kommunikáció
intenzitása és gyakorisága – elsősorban a pályázatokban részt vevő intézményi körben – rendkívüli
mértékben megnőtt, ami leírható úgy is, mint a közoktatás tudásmenedzsment rendszerének
látványos fejlődése és az iskolák innovációs kapacitásának jelentős növekedése.
A NOIR+ stratégia számára kedvező környezetet alkotnak azok a 2014 folyamán elfogadott
kormányzati stratégiák, amelyek a 2014 és 2020 közötti időszakban kijelölik az uniós finanszírozásban
megvalósuló fejlesztések átfogó szakpolitikai kereteit. Ezek közül különösen a végzettség nélküli vagy
korai iskolaelhagyókkal és a köznevelés fejlesztésével kapcsolatos stratégiák érdemelnek különös
figyelmet.

26

Az előbbi többek között azért, mert mind a megelőzés, mind a közvetlen beavatkozások

tekintetében középpontba helyez egy sor olyan elemet, amelyek igénylik a tudás és a
tudásmenedzsment szerepének az erősítését. Így például olyan adatrendszerek kiépítését feltételezi,
26

A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata a Magyar nemzeti társadalmi felzárkózási stratégia II., Az
egész életen át tartó tanulás szakpolitikájának keretstratégiája, a Köznevelés-fejlesztési stratégia, továbbá a
Végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni középtávú stratégia elfogadásáról. Magyar Közlöny. 2014. évi 150. szám.
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amelyek lehetővé teszik a korai felismerést és a célzott beavatkozásokat. Emellett egy sor olyan
lépést helyez kilátásba, amelyek feltételezik a pedagógusok és az intézményi szakmai pedagógiai
tudásának és képességeinek a jelentős fejlődését. Az utóbbi stratégia pedig explicit módon is
megfogalmazza az innovációs és tudásmenedzsment rendszer fejlesztésének céljait, kiemelve többek
között a tudásmegosztás, ezen belül különösen tacit tudás megosztásának és a hálózati
tudásmegosztásnak a fontosságát (lásd a 13. sz. Keretes írást).
71
13. Keretes írás
Részlet a 2014-ben elfogadott köznevelés-fejlesztési stratégiából
„A nevelési-oktatási megújulási rendszerre elsősorban a tudás menedzselésének a
perspektívájából tekintünk, és az eredményes oktatási-nevelési megújulási rendszer
meghatározó tulajdonságának gondoljuk azt a képességét, hogy ösztönzi az új tudás
létrehozását, segíti a tudás – ezen belül a nem kodifikált, tacit tudásnak is az –
eredményes megosztását és terjedését. A hiányzó megújulási rendszer jelenthetné
azokat a kereteket, amelyek között az oktatás jobbítását célzó tudás termelődik,
megosztásra kerül, és azt a gyakorlatban alkalmazzák, beleértve ebbe az oktatás
jobbítását szolgáló elméleti és alkalmazott kutatásokat, a gyakorlatorientált fejlesztéseket
és a tágan értelmezett oktatási-nevelési rendszeren belül zajló megújításokat.
A megújulási rendszer alatt szereplők, szervezetek és intézmények, kapcsolódások és
folyamatok együttesét értve, a rendszer valóban láthatóvá válhat. Olyan intézmények és
szervezetek alkothatják, mint például az oktatáskutatással foglalkozó intézetek, a
megújításokat megvalósító iskolák, az egyetemek és a tanulásipar szereplői közötti
együttműködések, az üzleti szolgáltatók, a pályázati rendszerek, a megújulást segítő
képzések, az eredmények megosztását szolgáló informatikai felületek és hasonlók. Egy
ilyen működő rendszer rámutathatna azokra a folyamatokra és kapcsolódási pontokra,
amelyek a most még elszigetelten működő elemekben akadályozzák a szinergikus
kapcsolatok érvényesülését
A nemzetközi kutatások azt bizonyítják, hogy nagy szervezetek esetében a hálózati
tudásmegosztás a szakmai megújulás igen jelentős potenciállal rendelkező és hatékony
módja feltéve, hogy


a szervezet tagjai, intézményei érdekeltek a tudás megosztásában;



garantálható a megosztani kívánt tudás minősége.

A köznevelés hazai rendszerében eddig nem teremtődtek meg az egyéni és intézményi
megújítás megosztásának, a szervezetek horizontális tanulásának garantált minőséget
biztosító keretei, így a köznevelés ebben rejlő fejlesztési lehetőségei nem kellően

kihasználtak. Az innovatív pedagógusok gyakorlata intézményen belül sem terjed, a
kezdeményezések elszigetelt törekvések maradnak.”
Forrás: Köznevelés-fejlesztési stratégia

27

A fentiek arra utalnak, hogy a köznevelés fejlesztését célzó 2014-ben elfogadott kormányzati
stratégiák megalkotói felismerték, hogy a javasolt szakpolitikai és fejlesztési beavatkozások sikere
nagymértékben függ az ezeket támogató tudásmenedzsment folyamatoktól, mint ahogy azt is, hogy
ez utóbbiak a szakmai tudás teremtésének, megosztásának és gyakorlatban történő alkalmazásának
bonyolult és dinamikus formáit igénylik, tekintettel a tudás sokféleségére, a tacit tudás jelentőségére
és a hálózati tanulásban rejlő lehetőségekre. E kormányzati stratégiák eredményes megvalósítása
feltételezi, hogy az innováció és tudásmenedzsment területén is létezzen olyan önálló stratégia, mint
amire a jelen dokumentum tesz javaslatot.
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6 Stratégiai

prioritások

és

javasolt

beavatkozási

területek
E fejezetben – összhangban mindazzal, amit eddig kifejtettünk – a NOIR+ stratégia prioritásainak,
illetve azoknak a kiemelt területeknek a meghatározására teszünk javaslatot, ahol érdemes lehet
konkrét beavatkozásokat indítani. Ez utóbbiak közé tartozhat többek között a konkrét stratégiai célok
meghatározása, célzott fejlesztési programok elindítása, új intézményi mechanizmusok kialakítása,
továbbá kommunikációs és esetenként jogalkotási lépések. Három konkrét prioritás, illetve
beavatkozási terület meghatározását javasoljuk, továbbá több olyan horizontális prioritást, amelyek
mind a három területen érvényesíthetőek.
Fontos hangsúlyozni, hogy az alábbiakban bemutatott és kifejtett prioritások, illetve javasolt
beavatkozási

területek

meghatározása

minden

tekintetben

alárendelődik

az

oktatás

eredményességének a javítása általános céljának. Azt is fontos kiemelni, hogy az eredményesség
javulása alatt e kontextusban nem csupán a tesztekkel mérhető tanulói teljesítmények növekedését
értjük, hanem a tesztekkel nem vagy nehezen mérhető teljesítmények javulását is (beleértve ebbe a
nem-kognitív képességek, a tantárgyakon átívelő, ún. horizontális vagy transzverzális kompetenciák
és az olyan képességek fejlődését is, mint amilyen a komplex problémamegoldás vagy a kreativitás).
Beleértjük ebbe továbbá különösen az oktatás hátránykompenzáló képességének fejlődését, vagy
azon képességének javulását, hogy hatékony módon hozzájáruljon a társadalmi tőke építéséhez.
Az itt megfogalmazott javaslatok a NOIR+ stratégia fentiekben bemutatott elméleti megalapozására és
a legeredményesebb oktatási rendszerek tapasztalatainak az elemzésére épülnek. Abból indulnak ki,
hogy a komplex és magasrendű tanulói képességek fejlesztésére kivétel nélkül minden tanuló
esetében csak az intelligens oktatási rendszerek képesek. Vagyis azok, amelyekben olyan
pedagógusok dolgoznak és olyan intézmények működnek, akik – és amelyek – magas szintű és a
sajátos kontextushoz alkalmazkodó problémamegoldó képességgel rendelkeznek. A stratégia átfogó
célját ennek megfelelően az „Okos köznevelés” megteremtésének szlogenjével írjuk le, ami ennek a
dokumentumnak a címében is megjelenik.
A javasolt kiemelt prioritások és beavatkozási területek:

A

három



A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása



A tudásmegosztás és a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése



Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása
prioritás

és

beavatkozási

terület

közül

a

második

(A

tudásmegosztás

és

a

tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése) érdemli a legnagyobb figyelmet: erről gondoljuk azt, hogy
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az „Okos köznevelés” megteremtését a legközvetlenebbül támogatja. Amíg az első prioritás és
beavatkozási terület (A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása) elsősorban az
egyénekre, a pedagógusmunkát végzőkre fókuszál és közvetlenül kapcsolódik a közoktatás humán
erőforrásainak fejlesztéséhez és menedzseléséhez, a harmadik (Az iskolai szervezetfejlesztés
támogatása) figyelmének a középpontjában az intézmények és a szervezetek képességeinek a
fejlesztése áll.
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A három alapvető prioritás és beavatkozási terület mellett a stratégia javaslatot tesz több olyan
horizontális prioritás kijelölésére, amelyek átívelnek mind a három területen, közvetlenül támogatva az
„Okos köznevelés” megteremtését. Ezek a horizontális prioritások olyan területeket jelölnek meg,
amelyek az oktatási ágazat innovációs rendszerének fejlődése, ezen belül elsősorban az egyének és
szervezetek innovációs és tudásmegosztó képessége szempontjából kiemelkedő fontosságúak. Ezek
alkotják az oktatási innováció „motorját” és egyúttal garantálják az oktatási innovációk minőségét,
továbbá azt, hogy ezek a tanulás és tanítás eredményességének átfogó célját szolgálják.
 Mester- és kutatópedagógusok. A javaslat valamennyi beavatkozási területen a mesterés kutatópedagógusok kialakuló hálózatában rejlő lehetőségek kihasználásárára
törekszik, és arra, hogy a beavatkozások nyomán a mester- és kutatópedagógusok
tevékenysége aktívan hozzájáruljon saját intézményeik és a köznevelés innovációs és
tudásmenedzsment rendszere eredményes működéséhez.
 Partnerség. A javaslat kiemelt célnak tekinti a partnerségben rejlő erőforrások
kihasználását és azt, hogy a beavatkozások járuljanak hozzá a partnerség
erősítéséhez, mind a köznevelés rendszerén belül, mind azon kívül. A partnerség olyan
szereplőket és területeket érint, mint például a szülők, a munka világa, a civil
társadalom, a tudományos kutatás vagy a közművelődés.
 Oktatáskutatás. Az oktatáskutatást – beleérve ebbe a neveléstudományi kutatásokat
éppúgy, mint más diszciplináris területek azon kutatásait, amelyek közvetve vagy
közvetlenül hozzájárulhatnak a tanulás és tanítás eredményességének a javításához –
a NOIR stratégia a nemzeti oktatási innovációs rendszer egyik legfontosabb
erőforrásának tekinti. Az itt javasolt beavatkozásoktól azt várjuk, hogy hozzájáruljanak a
tudományos kutatás eredményeinek gyakorlati hasznosulásához, a tényekre alapozott
gyakorlat általánossá válásához, és mindezeken keresztül a tanulás és tanítás
eredményességéhez.
 Technológia. A tanulás és tanítás eredményességét és a tudás menedzselését támogató
technológiákat mind az eredeti NOIR stratégia, mind az itt bemutatott NOIR+ stratégia a
nemzeti oktatási innovációs rendszer meghatározó erőforrásának tekinti. Technológiák
alatt itt egyszerre értjük ezek „kemény” formáit (így például az információs és

kommunikációs technológiákat) és az olyan „puha” formákat, mint a tanulásszervezés
emberi cselekvésbe ágyazott technológiái (például az olyan kurrikulumfejlesztési és
tanulásszervezési technológiák, amilyen a modularizáció vagy a probléma-alapú
oktatás).
 Nemzetköziesedés. A NOIR+ stratégia a nemzetköziesedést a minőség és relevancia
egyik legfontosabb eszközének tekinti, ezért azt javasoljuk, hogy ez a beavatkozások
mindegyikében jeljen meg. Ez jelentheti például a nemzetközi tudás behozását, a
működő nemzetközi jó gyakorlatok tapasztalataik felhasználását, a nemzetközi
együttműködésben rejlő erőforrások kihasználását.
 Makro- és mikro-szintű lépések. Valamennyi beavatkozás a makro- és mikro-szintű
perspektívák kombinálását igényli, és olyan lépéseket, amelyek mindkét szintet érintik.
Ez részben implementációs elem (erről lásd „A NOIR+ stratégia implementálása” című
részt a későbbiekben), részben önálló stratégiai prioritás, amelyet lehetőség szerint
minden egyes beavatkozásban érdemes érvényesíteni.

6.1 A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása
A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása a legeredményesebb oktatási rendszerek
egyik kiemelt oktatáspolitikai prioritása. A NOIR+ stratégiában ez két okból jelenik meg kiemelt
prioritásként és beavatkozási területéként. Az egyik az, hogy e stratégia közvetlenül kapcsolódik a
mester- és kutatópedagógus-szerepek meghatározásának és az e szerepekbe kerülő pedagógusok
kiválasztásának programjához. Ennek megfelelően célja részben az, hogy e programot támogassa,
részben pedig az, hogy ez a program segítse elő az oktatási ágazati innovációs rendszer fejlődését. A
másik ok ahhoz kapcsolódik, hogy az „Okos köznevelés” célját támogató stratégia fókuszában a
pedagógusok szakmai tudása és tanulása áll. Ezek olyan tényezők, amelyek közvetlenül és szoros
módon

összefüggenek

a

pedagógusmunka

professzionalizálódásával,

ez

utóbbi

nélkül

a

pedagógusok szakmai tudásának és tanulásának az oktatásfejlesztés középpontjába való kerülése
nehezen képzelhető el.
E beavatkozási terület és prioritás alapvetően az oktatási ágazat humánerőforrás-fejlesztési
politikájához kapcsolódik, és azoknak a lehetőségeknek a kihasználására nyit lehetőséget, amelyek e
szakpolitikai területhez kötődnek. Ez szorosan kötődik a másik két kiemelt beavatkozási területhez és
prioritáshoz. A közoktatási tudásmenedzsmenthez annyiban, hogy a tudás és a tanulás alapvetően
emberekhez, emberi kapcsolatokhoz és emberek közötti interakciókhoz kötődik, így a tudás és a
tanulás menedzselése sok szempontból embereknek és emberek közösségeinek a menedzselését
jelenti. A szervezeti dimenzióhoz és szervezetfejlesztéshez annyiban kötődik, hogy a tudást és
tanulást alapvetően közösségi természetűnek tekintjük, és szervezeti folyamatokhoz kötjük, továbbá
az eredményes tudásmegosztás csak az ehhez kapcsolható szervezeti képességek megléte esetén
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lehetséges. Fontos kiemelni: a pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása a másik két
beavatkozási területen és prioritásban is megjelenik. Így például a második, azaz a tudásmegosztás
és a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztését célzó beavatkozások között a pedagógusok szakmai
fejlődésével kapcsolatos harmadik beavatkozás és prioritás ugyancsak közvetlenül támogatja a
pedagógusmunka professzionalizálódását.
Az e prioritásterületen belül javasolt konkrét beavatkozások:

1) A pedagógus munkáról alkotott társadalmi kép
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gazdagítása

2) A pedagógus-kompetenciák meghatározásának bővítése
3) A

pedagógusértékelés

rendszerének

gazdagítása

az

innovációt

és

tudásmenedzsmentet támogató elemekkel
4) A gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori fokozat
létrehozása
5) Az innováció- és tudásmenedzsment beépítése a vezetők feladatleírásába és
képzésébe
A horizontális prioritások érvényesülnek mind az öt beavatkozási terület esetében. Így például a
gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori fokozat létrehozása közvetlenül
támogatja a kutatással való kapcsolatot. Ugyanebben a beavatkozásban megjelenik a mester- és
kutatópedagógus folyamat támogatása és a partnerség is, hiszen egy ilyen doktori fokozat
meghatározó szerepet kaphat a kutatópedagógus szerepbe kerülésben, és ez szükségképpen az
egyetemek

és

iskolák

partnerségére

épül.

Ugyanitt érdemes

erőteljesen érvényesíteni

a

nemzetköziesítést is, mivel e fokozat létrehozásában létező nemzetközi mintákat követhetünk, és a
folyamatot egészét nemzetközi együttműködések keretei között érdemes elindítani. Végül a
technológia szerepe is hangsúlyozottan megjelenhet itt, például abban, hogy kiemelt doktori kutatási
téma lehet az IKT osztálytermi alkalmazása vagy sajátos tanulásszervezési technológiák alkalmazása
és ezek eredményességre gyakorolt hatásainak vizsgálata.

6.1.1 A pedagógus munkáról alkotott társadalmi kép gazdagítása
A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatását a NOIR+ stratégia elsősorban
szimbolikus

és

kommunikációs

feladatként

értelmezi,

amelynek

célja

annak

a

pedagógusképnek a megerősítése, amely a hasonlóságot hangsúlyozza pedagógusmunka és a
klasszikus, professzionális tudást igénylő hivatások (pl. orvos, mérnök, jogász) közötti. A cél
annak elősegítése, hogy mind a társadalomban, mind magán a pedagógus szakmán belül olyan
kép (és önkép) alakuljon ki a pedagógus munkáról, amelyben meghatározó súlya van e munka
speciális tudást és magas szintű szakértelmet igénylő jellegének. Olyan pedagóguskép
kialakulásának a támogatásáról van szó – alapvetően kommunikációs és szimbolikus
eszközökkel –, amelyben meghatározó súlyt kap a pedagógiai szakmai tudás, azaz a
pedagógusok a tanulás és tanítás „specialistáiként” jelennek meg, akik szakmai tudásuk

birtokában, egymással együttműködve, és intelligens technológiákat alkalmazva oldják meg az
iskolai nevelés komplex problémáit.
E pedagóguskép fontos eleme a szakmai tudás és az erre épülő szakmai gyakorlat egyetemes,
nemzeteken átívelő jellegének hangsúlyozása: annak bemutatása, hogy az a problémavilág,
amellyel a pedagógusok találkoznak, és ahol a szakértelmükre és a szakma által használt
technológiákra támaszkodva komplex problémákat oldanak meg, hasonló a világ valamennyi
eredményesen működő oktatási rendszerében. E pedagóguskép bemutatása egyúttal az „Okos
köznevelés” képének is bemutatása, azaz a pedagógus szakma pozícionálása egy olyan
köznevelési

rendszerben,

amely

a

szakmai

tudást,

a

kreativitást,

az

intelligens

problémamegoldást, a technológiák okos használatát, a tanulószervezetként és tudás-intenzív
szervezetként működő iskolákat, a szakmai tudás folyamatos teremtését, megújítását és
megosztását helyezi a középpontba.
A professzionális pedagógiai munkáról alkotott a kép csak intenzív szakmai és társadalmi
dialógus keretei között erősödhet meg. Arra van szükség, hogy az összes érintett – azaz a
pedagógus szakmai szervezetek, az egyéb szakmák, a szaktudományos és szakpolitikai
közösség, a pedagógusok képzésében és szakmai fejlesztésében meghatározó szerepet
játszók, valamint a civil társadalom és a munka világának képviselőinek – aktív részvételével
olyan párbeszéd folyjék, amely értelmezi az „Okos köznevelés” fogalmát. E párbeszéd – a
pedagógus munkát belehelyezve az „Okos köznevelés” világába – elősegíti e munka
természetének újragondolását és különösen az ezzel kapcsolatos társadalmi közmegegyezés
kialakulását,

folyamatosan

szem

előtt

tartva,

hogy

a

cél

a

tanulás

és

tanítás

eredményességének javítása.
A pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatása alapvetően kommunikációs feladat,
de igényli azt is, hogy a pedagógusmunka szabályozása összhangban legyen a professzionális
pedagógusokkal kapcsolatos elvárásokkal, és igényel olyan fejlesztési beavatkozásokat,
amelyek közvetlenül támogatják e folyamatokat. A pedagógus munkavégzés szabályainak a
meghatározása során folyamatosan figyelni kell arra, hogy ezek a szabályok ne gátolják a
munkavégzés intelligens, kreatív, problémamegoldó jellegének az érvényesülését. Szükség
lehet olyan célzott fejlesztési beavatkozásra is, amely elősegíti és orientálja a korábbiakban
javasolt szakmai és társadalmi párbeszéd elindulását és elmélyülését.

6.1.2 A pedagógus-kompetenciák meghatározásának bővítése
A pedagóguskompetenciák leírásában erősíteni szükséges azokat az elemeket, amelyek a
pedagógusmunka tudás-intenzív jellegét emelik ki. Olyan kompetencia-elemeket célszerű a már
elfogadott kompetencia-kategóriák leírásában megjeleníteni vagy erősíteni, mint amilyenek a
problémafelismerő és problémamegoldó képesség, a kreativitás, a releváns kutatási
eredmények megtalálásának és felhasználásának képessége, az önálló vagy kooperatív
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kutatások

folytatására

való

képesség, a

kísérletezés

képessége,

a szakmai tudás

megosztásának képessége, a reflektív és érzelmi kompetencia, a tanulószervezeti működés
támogatásának képessége, a hazai és nemzetközi tudásmegosztó hálózatokban való részvétel
képessége, stb.
A fentieknek megfelelően érdemes olyan elemeket beépíteni a fejlesztési beavatkozások
rendszerszintű koordinációját támogató nemzeti szintű fejlesztési programba,
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amely –

mindazoknak a hivatalos dokumentumoknak (köznevelési és felsőoktatási jogszabályoknak és
szakmai útmutatóknak) az elemzése alapján, amelyek a pedagógus-kompetenciák leírását
tartalmazzák – javaslatokat fogalmaz meg e dokumentumok szövegének kiegészítésére. E
javaslatok lényege a kompetenciaértelmezések bővítése olyan elemekkel, amelyek előtérbe
helyezik a tudás teremtését, megosztását és gyakorlatban történő alkalmazását, a jó
gyakorlatok adaptálását, a tudásmegosztó hálózatokban való részvételt, a tanulószervezetként
működő iskolákban történő munkavégzés sajátosságait és hasonlókat.
A dokumentumok tartalmi gazdagítása mellett szükség van olyan fejlesztési beavatkozásokra,
illetve olyan elemeknek a létező fejlesztési beavatkozásokba történő beépítésére, amelyek
elősegítik azt, hogy a pedagógusképzési programokban, a mester- és kutatópedagógusok
kiválasztását és munkavégzését orientáló dokumentumokban, az iskolai szintű humánerőforrásmenedzsmentben és minden olyan helyen, ahol ez releváns, megtörténjen az innovációs és
tudásmenedzsment elemekkel gazdagított kompetencia-leírások érvényesítése, azaz az érintett
szereplők által történő „használatba vétele”.

6.1.3 A pedagógusértékelés rendszerének gazdagítása az innovációt és
tudásmenedzsmentet támogató elemekkel
A pedagógusok munkájának belső (iskolai) és külső értékelésében kiemelt helyet kell kapnia
annak, hogy milyen módon járulnak hozzá a szakmai tudás létrehozásához, megosztásához és
gyakorlatban történő alkalmazásához. Az értékelési szempontrendszerekben az ezekhez
kapcsolódó kritériumok a jelenleginél jóval nagyobb súlyt kaphatnak. Az értékelés fontos
elemévé válhat többek között a jó gyakorlatok megosztásában és adaptálásában mutatott
aktivitás, a tudásmegosztó hálózatokban való részvétel, az iskolák tanulószervezetként történő
működéséhez való hozzájárulás (pl. a tényekre alapuló döntéshozatal támogatása, így részvétel
iskolai adatbázisok fejlesztésében és elemzésében). E tekintetben azt az elvet érdemes
alkalmazni, hogy minden pedagógus végezhet gyakorlatba ágyazott, a saját gyakorlatának
jobbítását szolgáló kutatást a tanulói és iskolai eredményesség érdekében, és minden
pedagógus hozzájárulhat az iskolai szintű tudásmenedzsment eredményes működéséhez. Ezek
az elemeknek így jelen lehetnek a gyakornokok és a Pedagógus I. és II. fokozatba tartozók
munkájának értékelésében is.
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Ilyen jelenleg a TÁMOP 3.1.1 program
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A pedagógusértékelés rendszerének az innovációt és tudásmenedzsment támogató elemekkel
történő gazdagítása az innovációk és jó gyakorlatok minőségének a biztosítását is szolgálja.
Amikor a pedagógusmunka belső és külső értékelése történik, ennek keretei között
szükségképpen megjelenik a pedagógusok által alkalmazott innovatív megoldások, és az
általuk létrehozott vagy átvett jó gyakorlatok értékelése is. Ezen keresztül, ha nem is ez a
közvetlen cél, indirekt módon sor kerül a köznevelési rendszerben keletkező innovációk és jó
gyakorlatok értékelésére is, ami kiegészíti az ezt a célt szolgáló többi stratégiai beavatkozás
hatását, mindenekelőtt „Az innovációs tevékenység mérése, értékelése” című részben leírtakét.
E beavatkozási terület is igényli a szabályozási környezet elemzését és olyan elemek beépítését
a tervezett fejlesztési beavatkozásokba, amelyek elősegítik azt, hogy a pedagógusmunka
értékelése az innovációkat és a tudásmegosztást támogató elemekkel gazdagodjon. Így a
fejlesztési beavatkozások rendszerszintű koordinációját támogató nemzeti szintű fejlesztési
programba beépíthetőek olyan elemek, amelyek lehetővé teszik a releváns szabályozási
dokumentumok elemzését, és az ezekben lévő tartalmak innovációs és tudásmenedzsment
szempontból szükséges gazdagítását. Ugyanígy beépíthetőek olyan kutatási elemek, amelyek
célja annak feltárása, vajon a pedagógusértékelés működő és fejlődő rendszere mennyire
támogatja az innovációs és tudásmegosztási folyamatokat. Javasolható olyan fejlesztési
beavatkozás

elindítása,

amely

az

innovációt

és

tudásmenedzsmentet

támogató

pedagógusértékelés modelljének a kidolgozására és gyakorlati kipróbálására irányul.

6.1.4 A gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori
fokozat létrehozása
A NOIR+ stratégiában megfogalmazott célok elérését jelentős mértékben elősegítené, ha –
nemzetközi tapasztalatokra építve – Magyarországon is létrejönne olyan, az oktatási
szakterülethez kapcsolódó DLA típusú doktori fokozat, amelynek alapja a gyakorlati tudás és
gyakorlatba ágyazott kutatás. Az ilyen jellegű doktori képzés igényli az egyetemek és az iskolák
közötti intenzív együttműködést és a minősége csak erős nemzetközi beágyazottság, illetve
megfelelő

nemzetközi

szakmai

kontroll

mellett

(pl.

nemzetközi,

elsősorban

európai

együttműködési programok keretei között) biztosítható.
Az oktatási szakterülethez kapcsolódó, pedagógiai DLA típusú képzést érdemes a pedagógusmunka természetének feltárását és ehhez köthető témákat középpontba helyező kutatási
programra építeni. Az ilyen doktori végzettség megszerzése válhat később a kutatópedagógusi
besorolásba kerülés legfontosabb útjává. A pedagógiai DLA típusú képzés létrehozására
országos pályázatot érdemes kiírni, amely tartalmazza a képzésfejlesztés és a kapcsolódó
kutatások támogatását és ezt lehetőleg egyszerre két egyetemen, két párhuzamos modell
kipróbálásával kísérleti módon célszerű létrehozni. Az országos pályázat olyan egyetemek
javaslatait támogathatja, amelyek a javaslatukat az ilyen képzések létező nemzetközi
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gyakorlatának az elemzésére építik, amelyek a korábbi TÁMOP programok keretei között
szoros kapcsolatot építettek ki később kutatóiskolává vagy mentoriskolává váló iskolák körével,
amelyek

megfelelő

nemzetközi

kapcsolatrendszerrel

rendelkeznek,

és

amelyek

már

működtetnek olyan doktori iskolát, amely tapasztalatai és erőforrásai beépíthetőek az új DLA
fokozathoz kapcsolódó képzési formába.
A gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori képzés létrehozása igényli
egy olyan nemzeti kutatástámogatási program létrehozását, vagy ilyen programelem beépítését
a meglévő nemzeti kutatástámogatási rendszerekbe – összhangban a korábbi NOIR
stratégiában megfogalmazott hasonló javaslatokkal –, amely kifejezetten olyan témákat
támogat, mint a gyakorlatba ágyazott tudás természetének feltárása, a gyakorlatba ágyazott
kutatás kutatása, a pedagógusmunka természetének jobb megértése, és annak elemzése,
hogy mindez hogyan függ össze a tanítás és tanulás eredményességével. Az ilyen kutatások
célzott támogatása közvetlenül szolgálja e stratégia „A tudásról való tudás fejlesztése”
elnevezésű prioritását. E kutatástámogatási program, illetve a programelem egyik legfontosabb
célja a gyakorlati tudásra és gyakorlatba ágyazott kutatásra épülő doktori képzés biztos
tudáshátterének megteremtése. Másik fontos célja lehet a mester- és kutatópedagógusok
egyetemekkel együttműködésben megvalósított és egymással történő együttműködésére épülő
kutatási vagy kutatás-intenzív fejlesztési programjainak támogatása.

6.1.5 Az

innováció-

és

tudásmenedzsment

beépítése

a

vezetők

feladatleírásába és képzésébe
Az iskolavezetés fejlesztése általában az oktatási humánerőforrás-fejlesztési programok kiemelt
területe, amit tovább erősíthet, hogy az „Okos köznevelés” rendszerében intézmények élén
vagy magasabb irányítási szinteken dolgozó vezetőknek különösen fontos szerepe van.
Szükség van arra, hogy a vezetők kompetencia-leírásába beépüljenek az innováció- és
tudásmenedzsment kompetenciák: ezek megjelenhetnek a feladatleírásukban és kiemelt helyet
kaphatnak a képzésükben. A képzés során a vezetőket fontos felkészíteni arra, hogy képesek
legyenek tanulószervezetként működő intelligens iskolákat létrehozni és ilyen szervezeteket
menedzselni. A képzés a tudásmenedzsment gazdag eszköztárát kell, hogy a vezetők
rendelkezésére bocsássa.
A köznevelési rendszerben vezető szerepet betöltő pedagógusok döntő hányada várhatóan olyan
mesterpedagógus lesz, akiknek szerepfelfogása és kompetenciaértelmezése eleve nyitott az
innováció és tudásmegosztás szempontjai felé. A formális vezetői szerep vállalása azonban
speciális vezetői kompetenciák meglétét igényli, amelyek fejlesztése a vezetésfejlesztés és
vezetőképzés rendszerének a feladata. E rendszer szereplőit érdemes arra serkenteni, hogy a
képzési programjaik továbbfejlesztése és a képzési követelmények megfogalmazása során
kiemelt figyelmet fordítsanak azokra az innovációs és tudásmegosztási szempontokra,
amelyeket a NOIR+ stratégia részletesen kifejt. Ez is olyan elem, amelyet be lehet építeni a
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fejlesztési beavatkozások rendszerszintű koordinációját támogató nemzeti szintű fejlesztési
programba, illetve amihez célzott fejlesztési beavatkozást lehet hozzárendelni, összhangban
azokkal a javaslatokkal, amelyeket lejjebb „Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása” című
részben mutatunk be.

6.2 A

tudásmegosztás

és

a

tudásmenedzsment

rendszerek
81

fejlesztése
A tudásmegosztás és a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése a NOIR+ stratégia központi
prioritása, amely egyúttal a pedagógusmunka professzionalizálódását is támogatja. Ez utóbbi olyan
rendszerkörnyezetet és feltételrendszert igényel, amely elősegíti a szakmai tudás folyamatos
fejlődését, különös tekintettel a pedagógusok és iskolák egymástól való horizontális tanulására. A
tudásmegosztási és tudásmenedzsment-rendszerek fejlesztése a szakmai tudás korábbiakban
részletesen kifejtett értelmezésére épül, kiemelt figyelmet fordítva nemcsak a meglévő tudás
megosztására, hanem kritikus tudásterületeken (pl. az inkluzív nevelés, a technológiák alkalmazása, a
tanulók motiválása vagy az olyan szervezeti folyamatok, mint a hospitálási rendszerek kiépítése vagy
a speciális munkacsoportok működtetése) az új tudás létrejöttének támogatására is. E prioritáshoz
kapcsolódva elsősorban azok a beavatkozások érdemelnek figyelmet, amelyek középpontjában a
tudás megosztásának hatékony formái, a keletkező és felhalmozott egyéni és szervezeti tudás sokrétű
hasznosítása áll.
A tudásmenedzsment funkciók erősítését az itt javasolt beavatkozások oly módon segítik, hogy
miközben tekintettel vannak a kodifikált tudás megosztásának korszerű formáira (pl. digitális
tudásbázisok építése vagy a szakmai publikálási lehetőségek bővítése), mindenekelőtt a tacit tudás
megosztását lehetővé tevő interakciókat, együttműködéseket, gyakorlatközösségek létrejöttét és
különösen a hálózatosodást támogatják. Olyan rendszerfejlesztési feladatokról van szó, amelyek
Magyarországon nem előzmény nélküliek, hiszen az új tudás létrehozására, megosztására és
hasznosítására a korábbi fejlesztések keretei között is számos kezdeményezés született. Több olyan
rendszerszintű fejlesztés zajlott le, amelyek részben, vagy egészben értelmezhetőek ágazati
tudásmenedzsment fejlesztésként (például a jó gyakorlatok megosztásának, a szakmai szervezeteken
belüli kommunikációnak, az egyes kísérletező iskolák tudásmegosztásának, a neveléstudományi
konferenciáknak vagy az önfejlesztő iskolák és referencia intézmények hálózatának támogatása). Az
előzmények ellenére a tudásmenedzsment területén jelentős tartalékok azonosíthatóak.
E prioritás (beavatkozási terület) a köznevelési rendszer fejlesztésének az ágazat eredményességét
és méltányosságát szem előtt tartó számos korszerű megközelítése számára nyit perspektívát, és
egyaránt épít a magyarországi szereplők – köztük kiemelten a mester- és kutatópedagógusok –
innovativitására és együttműködésére, valamint az oktatás területén élenjáró országok tapasztalataira.
Mindez szorosan kapcsolódik a másik két kiemelt beavatkozási területhez. A pedagógusmunka
professzionalizálódásához

a

rendszerkörnyezet

támogató

jellegének

erősítésével,

és

a

tudásmenedzsment eszközök gazdagodó kínálatával kapcsolódik. A pedagógusok tanulása és a
tudás menedzselése szempontjából fontos kompetenciák mindkét beavatkozásnak hangsúlyos
elemei. A szervezeti dimenzióhoz és szervezetfejlesztéshez azzal illeszkedik, hogy a tudás
létrehozását, megosztását és hasznosítását dinamizáló beavatkozások között kiemelt szerepet
tulajdonít a szervezeti tényezőknek, a hálózatosodásnak.
Az e prioritásterületen belül javasolt konkrét beavatkozások:
1) Az

iskolaközi

tudásmegosztást

támogató
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hálózatok

kialakulásának

és

működésének támogatása
2) Az iskolák, egyetemek és iskolafenntartók közötti együttműködésre épülő
klaszterek létrehozása
3) A hatékony tudásmenedzsmentet támogató pedagógusképzés és szakmai
fejlesztés
4) Országos tudás- és jó gyakorlatokat megosztó platformok fejlesztése
5) A tudásról való tudás fejlesztése
6) Az innovációs tevékenység mérése, értékelése
A horizontális prioritások érvényesülnek mind a hat rész-beavatkozási terület esetében. Így például az
országos szintű tudás- és jó gyakorlat megosztó platformok fejlesztése megfelelő felületet biztosít a
kutatással való kapcsolatok erősítésére egyebek mellett azon keresztül, hogy így javítható a kutatási
eredményekhez való felhasználóbarát hozzáférés. Ugyanebben a beavatkozásban a mester- és
kutatópedagógusok eredményei is láthatóvá tehetők. A fejlesztés társadalmi kontrollját erősíti a
partnerség, és a makro és mikro nézőpont egyensúlya, hiszen egy ilyen szolgáltatásnak egyaránt kell
szolgálnia számos versengő célt és működési elvet. Erőteljesen érvényesülhetnek nemzetköziesítés
szempontjai is, mivel a tudásbázis-építésbe bekapcsolhatóak a hasonló nemzetközi fejlesztések
eredményei, szolgáltatásai is. A technológia megkerülhetetlen, hiszen éppen a korszerű internetes
adat és információ-menedzsment, a hálózattámogató szolgáltatások és az ezekre adható
visszajelzések rendszere tehet egy ilyen platformot korszerűvé.

6.2.1 Az iskolaközi tudásmegosztást támogató hálózatok kialakulásának és
működésének támogatása
A tudásmegosztás és a tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése prioritásterületen belül a
legfontosabb beavatkozást a pedagógusok, pedagógusközösségek és iskolák közötti
tudásmegosztást lehetővé tévő hálózatok kialakulásának és működésének támogatása alkotja.
Ezt az indokolja, hogy a pedagógusok szakmai fejlődésének hagyományos megközelítése,
amelyben a hangsúly a formális továbbképzéseken való részvételen volt, a tudásmegosztás
kevéssé hatékony formájának bizonyult. Az elmúlt évek jogszabály módosításai követték azt az
eredményesen működő oktatási rendszerekben több évtizede erősödő felismerést, miszerint a
pedagógusok tanulása számos egyéb formában és tevékenység mentén megvalósulhat. A

pedagógusok tanulásának gyakorlatba ágyazott (tacit) tartalma a leghatékonyabban társas
helyzetekben, a közös gondolkodás és cselekvés útján fejlődik, aminek egyik meghatározó
formáját alkotják a pedagógusokat, a pedagógusok gyakorlatközösségeit és az iskolákat
összekapcsoló hálózatok.
A hálózatos együttműködés formális és informális, felülről és alulról kezdeményezett formái
eredményesen szolgálhatják a pedagógusok szakmai fejlődését és az iskolák közötti
tudásmegosztást. Ugyanakkor az eredményes – a hálózati tagság várakozásait kielégítő –
hálózatok a leggyakrabban akkor jönnek létre, ha a külső feltételek és a hálózat tagjait érintő
belső tényezők is kedvezőek. A pedagógusok tanulását és az iskolák közötti tudásmegosztás
eredményesen támogató hálózatok központi támogatása akkor hatékony, ha:
-

rugalmas kereteket teremt,

-

szakmai-politikai támogatást ad,

-

többszintű struktúrákba szerveződik,

-

eseti vagy tartós pénzügyi támogatást biztosít a hálózatokat támogató rendszerek
működtetéséhez,

-

szakértői támogatást nyújt,

-

nyomon követ, értékel, rendezett szabályozási környezetet biztosít,

-

helyzetbe hozza a tudásmegosztásban aktív intézményeket.

A hálózatosodás támogatásának tekintettel kell lennie arra, hogy az egyéni és intézményi
hálózatok tagjai elsősorban akkor motiváltak az együttműködésben, ha:
-

közösek a célok,

-

vannak közösen elért eredmények,

-

elkötelezettek a hálózatszervezők,

-

felhasználóbarátok a működési szabályok,

-

az együttműködési normák átláthatóak, elfogadottak,

-

megfelelő a partnerek szakmai felkészültsége, válaszképesek a valós problémákra,

-

a hálózati tagság szakmai megbecsültséggel jár.

E területen a központi támogatás legfontosabb formája a hálózatok működését segítő intézményi
mechanizmusok, azaz a hálózattámogatás vagy hálózatkoordináció működésének biztosítása.
Ebben fontos szerepük lehet a kialakuló Pedagógiai Oktatási Központoknak (POK) vagy a
tanügyigazgatás szervezeteinek, de hálózattámogató és hálózatkoordinációs feladatokat
elláthatnak egyetemek vagy pályázati úton kiválasztott egyéb intézményi szereplők is, így a
piaci szolgáltató intézmények vagy azok a kutató és mentoráló iskolák is, amelyekről később,
„Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása” prioritás alatt lesz szó.
A hálózattámogató szolgáltatásokra példa a résztvevők tudásigényének folyamatos kielégítése,
az együttműködési motiváció fenntartása, a kommunikáció facilitálása, a közvetlen személyes
kommunikációt

lehetővé

tévő

programok,

így

például

kölcsönönös

iskolalátogatások
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szervezése, az ezekhez kapcsolódó tudásmenedzsment feladatok ellátása és egyéb, a tudás
megosztását elősegítő szolgáltatások nyújtása. A hálózatkoordináció kiemelten támaszkodhat a
mester- és kutatópedagógusok hálózatára, akiknek a koordinátori feladatokba történő
bekapcsolódása az egyik legfontosabb erőforrást alkothatja. Az intézményi hálózati tagságú
együttműködések pályázati úton történő támogatásánál építeni lehet a korábbi pályázati
konstrukciók (elsősorban a TÁMOP 3.1.1, 3.2.2, 3.1.7 és 3.3.3) sikeres tapasztalataira.
Hasonlóképpen építeni lehet az inkluzív nevelést támogató intézményközi együttműködések
olyan formáira, mint amelyek az Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmények
(EGYMI) kialakulásával jöttek létre (pl. a TÁMOP 3.1.6 program támogatásával).
Olyan támogatási sémák kialakítására van szükség, amelyek rugalmasan képesek kiszolgálni a
hálózatok életciklusait és a hálózati intézmények, szakemberek szakmai igényeit. A személyes
kapcsolatokra épülő hálózatok mellett célszerű fejleszteni a virtuális hálózatokat és az ilyen
együttműködések fogadására képes felületeket is (elsősorban erre irányulnak az „Országos
tudás- és jó gyakorlatokat megosztó platformok fejlesztése” beavatkozás alatt a későbbiekben
javasolt fejlesztések). Az ágazat tudásmenedzsmentjét hatékonyan segítheti, ha a rendszer
ösztönzi a nemzetközi tudáshálózatokhoz való kapcsolódást is, különös tekintettel az Európa
Unió által támogatott hálózatokra (mint amilyen például a European Schoolnet). A hálózatok
létrehozása és működésük támogatása országos szintű koordinációt és a közigazgatás
támogató viselkedését is igényli, továbbá feltételezi a résztvevő intézmények szervezeti
kapacitásainak fejlődését: „Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása” prioritásterülethez
kapcsolódó később részletezett beavatkozások döntő része éppen ezt szolgálja.

6.2.2 Az iskolák, egyetemek és iskolafenntartók közötti együttműködésre
épülő klaszterek létrehozása
Az iskolák, az egyetemek és az iskolafenntartók közötti együttműködések támogatása lehetővé
teszi, hogy a gyakorlat során felhalmozott tapasztalat, a fenntartói elvárások és az egyetemek
tudományos alapokra épülő tudása reflektált módon összekapcsolhatóak legyenek. Elsősorban
olyan pályázati programok indítása segítheti e terület fejlesztését, amelyek arra ösztönzik az
egyetemeket, az intézményfenntartókat és a köznevelési intézményeket, hogy egymással
intézményes kapcsolatokat építsenek ki, azaz regionális alapon vagy a regionális kereteket
átlépve olyan együttműködési formákat (klasztereket) hozzanak létre, amelyek saját innovációs
potenciáljukat erősítik, és amelyek más ágazatokban is az innováció sajátos motorjává váltak.
Az így létrejövő klaszterek kiemelt értékének tekinthető, ha nyitottak a külső partnerek,
mindenekelőtt az üzleti szféra és a civil társadalom képviselőinek bevonására. Ugyancsak
kedvezően hat a nemzetközi partnerek bevonása. Az együttműködések lehetővé teszik, hogy
olyan kutatási projektek induljanak, amelyek képesek a köznevelési intézmények tudásigényét
oly módon kielégíteni, hogy abban megjelenjen az egyetemek által feltárt élenjáró tudás
alkalmazásának lehetősége éppúgy, mint ahogyan kutatási inputként szolgálhat a gyakorló
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pedagógusok reflexióval kísért munkája is. A klaszterek lehetőséget nyújthatnak arra is, hogy a
bennük résztvevő intézmények munkatársai a partnerintézményekben is tapasztalatokat
szerezhessenek,

például

hosszabb-rövidebb

idő

eltöltésével

ezek

valamelyikében.

A

szakirodalom által tudásháromszögnek nevezett kereteken belül zajló együttműködés fontos
inputokkal segítheti a pedagógusképzés és az egyetemek által szervezett pedagógus
továbbképzések, köztük a szakvizsgás képzések gyakorlatorientált megvalósítását is.
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Az együttműködés egyik hajtóerejeként jelenhet meg az infokommunikációs technológiák
alkalmazása vagy a menedzsmenttudás üzleti életben sikeres formáinak iskolai adaptációja.
Mindez felveti a Triple-Helix modell korábban bemutatott meghatározásának megfelelően a
gazdasági élet olyan szereplőinek bekapcsolását, mint az informatikai fejlesztő cégek vagy az
üzleti élet egyéb szereplői. E munkában fontos összekötő szerep hárulhat a mester- és
kutatópedagógusokra, akik közül sokan egyéni fejlődési tervüket is a létrejövő intézményközi
együttműködések keretei között valósíthatják meg. A köznevelési innovációs klaszterek
kialakulását támogató lehetséges beavatkozások között különösen támogatásra érdemesek
azok, amelyek korábbi, létező kezdeményezésekre épülnek, és amelyekkel kapcsolatban már
érdemi tapasztalatok halmozódtak fel (e beavatkozás a korábbi TÁMOP 4.1.2 program új
generációjaként is értelmezhető).

6.2.3 A

hatékony

tudásmenedzsmentet

támogató

pedagógusképzés

és

szakmai fejlesztés
A pedagógusok alap- és továbbképzésének valamint folyamatos szakmai fejlesztésének
rendszerében fontos támogatni minden olyan változást, amely elősegíti a pedagógusoknak a
szakmai tudás létrehozásával, megosztásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos
képességeinek fejlesztését. E tekintetben szükséges különbséget tenni a köznevelési
intézményekben végzett tanító-nevelő munkára történő közvetlen felkészítés és az olyan
pedagógiai tartalmú képzések között, mint amilyen a neveléstudományi alap- és mesterszintű
képzés, továbbá a fiatalokat befogadó kezdő pedagógusképzés és a már hosszabb ideje
munkában állókat befogadó pedagógiai tartalmú képzések között. Abból érdemes kiindulni,
hogy a felsőoktatásban folyó pedagógiai tartalmú képzések hallgatói között a már
munkatapasztalattal rendelkező, felnőttként tanulók vannak többségben, akik részt vehetnek
akár egy újabb szaktárgy tanítására, akár valamilyen speciális szakfeladat elvégzésére (pl.
mentorpedagógus, szaktanácsadó) felkészítő képzésben, akár különböző specializációkat is
magukba foglaló neveléstudományi képzési programokban. Az ilyen képzések hallgatói között
várhatóan sok olyan pedagógus jelenik meg, aki mesterpedagógussá, vagy hosszabb távon
kutatópedagógussá szeretne válni.
Ennek megfelelően az ilyen képzések tervezőinek fel kell készülniük erre az új képzési
keresletre,

figyelembe

véve

többek

között

azt,

amit

„A

pedagógus-kompetenciák

meghatározásának bővítése” beavatkozással kapcsolatban korábban jeleztünk, így különösen a

tudás és a jó gyakorlatok létrehozásával és megosztásával kapcsolatos kompetenciák
fejlesztését. A felsőoktatási intézményektől elvárható, hogy a pedagógiai tartalmú képzések
teljes körében fejlesszék a pedagógusoknak azokat a kompetenciáit, amelyek a reflektív
gyakorlathoz, a gyakorlatba ágyazott kutatások folytatásához, a munkavégzés közben történő
tanuláshoz és kölcsönös tudásmegosztáshoz szükségesek. Ez szükségessé teszi, hogy a
képzések valamennyi itt említett formájában erősödjön a kutatás-alapú tanulásszervezési
formák szerepe, és általánosan jelen legyenek az olyan tanulási formák, amelyek a
pedagógusok tanulását komplex gyakorlati problémák kooperatív megoldásához kapcsolják
hozzá. A pedagógus-továbbképzési rendszer fejlesztésére a TÁMOP 3.1.5 program keretei
között kidolgozott új modellnek megfelelően olyan, a szakmai fejlődést szolgáló tevékenységek
támogatására van szükség, amelyek a rendszerszintű változásokhoz kapcsolódó képzési
feladatok mellett tág teret biztosítanak az egyéni és intézményi szükségletekre épülő, változatos
formák között megvalósuló tanulásnak. Mind a leendő pedagógusok, mind a már munkában
állók tanulásában kiemelt szerepe lehet azoknak a partnerségeknek, amelyek többek között az
iskolák,

egyetemek,

piaci

szereplők

és

iskolafenntartók

közötti

együttműködések

eredményeképpen alakulnak ki.
A pedagógusok szakmai fejlődésének meghatározó területei a tantárgyi, a tantárgy-pedagógiai
tudás mellett az általános pedagógiai kompetenciák fejlesztése és az olyan képességek stabil
alapokra helyezése, mint amelyek a technológiák, ezen belül az IKT alkalmazásához, a
szervezeti folyamatok kezeléséhez vagy az idegen nyelven történő kommunikációhoz
szükségesek. Ez utóbbi feltétele a nemzetközi tudástérbe való kilépésnek vagy a világhálón
kínált tudáshoz való hozzáférésnek. A szakmai fejlődést szolgáló támogatott tevékenységek
között a formális képzések mellett növekvő szerepe lehet a gyakorlatba ágyazott tanulásnak, és
az olyan tanulást támogató tevékenységeknek, mint amilyen az internet és az e-learning
felületek használata, a tudásmegosztó hálózatokban, gyakorlatközösségekben végzett munka,
a kutatásban való részvétel, a reflektív kísérletezés, a portfólió építés, a tanulásszervezési és
értékelési eszköztár kísérletező bővítése, a hazai és nemzetközi tudásmegosztó fórumokon
való részvétel, a publikálás vagy a megszokott iskolai munka számára határokat jelentő
korlátokon való átlépés (pl. részvétel a tanított tantárgy alkalmazásával foglalkozó vállalkozások
munkájában).
A

tudásközpontú

szakmai

fejlesztés

rendszere

várhatóan

érdemi

átalakulásokon

fog

keresztülmenni, ezzel párhuzamosan szükséges megteremteni a rendszer folyamatos és átfogó
értékelésének feltételeit, a hatékony szakmai fejlesztést támogató tevékenységek kutatásának
támogatási formáit. Ebben meghatározó szerepet kaphatnak a mester- és kutatópedagógusok,
akik – a NOIR+ stratégia céljainak megfelelően – nem csupán saját szakmai fejlődésük tudatos
és aktív gondozói. Ösztönözni és bátorítani érdemes őket arra, hogy közvetlen vagy tágabb
szakmai közösségükben, így a saját munkahelyüktől eltérő intézményekben is a szakmai
fejlődés inputadói, innovátorai, vezető tudásmegosztói legyenek.
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6.2.4 Országos tudás- és jó gyakorlatokat megosztó platformok fejlesztése
A tudásmenedzsment elmúlt két évtizedes történetének első fele a hangsúlyt a nagy, átfogó
tudástárak létrehozására helyezte. Az intézmények vagy az ágazat működésére jellemző nagy
mennyiségű adat, információ, kodifikált tudás strukturált tárolásától azt várták, hogy
eredményesen szolgálja a működés hatékonyabbá tételét. Eközben az elérhető információk és
explicit tudás strukturált tárolására vonatkozó igény némileg csökkent (részben a pénzügyi
válság miatti erőforráskorlátok miatt), ugyanakkor a gyakorlatközösségek fontosságának
felismerése és az ezzel párhuzamosan teret nyerő közösségi hálózatok megjelenése lehetővé
tette a tudásplatform elképzelések újraértelmezését. A gyakorlatközösségek jelentőségét
felismerve olyan nyitott és intelligens rendszerkörnyezet létrehozására van szükség, amely
képes a rendszerszinten érvényes információk és magas érvényességű tudás megosztása
mellett a gyakorló szakemberek és intézményeik igényeit kiszolgáló hálózatosodást is
támogatni.
Az elmúlt évtizedben a köznevelési rendszer több központi intézménye (OH, Educatio Kft., OFI)
jelentős erőforrásokkal támogatta olyan platformok kifejlesztését, amelyek segítik mind a jó
gyakorlatok megosztását, mind a tudásmegosztó hálózati kapcsolatok kialakulását és
fejlődését. Ehhez kapcsolódva kialakultak olyan eljárásrendek is, amelyek megcélozták a jó
gyakorlatok

standardizálását és validálását. A

Nemzeti Köznevelési Portál tervezett

létrehozásával az oktatásban érdekeltek olyan tudásmegosztó találkozási helye születhet meg,
amely a közérdekű kodifikált tudás tárolása mellett versenytársává válhat a népszerű közösségi
kiszolgáló felületeknek. A Nemzeti Köznevelési Portál egyik kiemelkedő funkciója lehet a jó
gyakorlatok kapcsán felhalmozott tudás hozzáférhetővé tétele. E területen olyan mértéktartó
megközelítésre van szükség, amely segíti a jó gyakorlatok birtokosait, hogy megoldásaik
meghatározó tartami elemeit azonosítsák és közreadásukkal ösztönözzék mások innovációit.
Elkerülendő az gyakorlat, amely a közreadott jó gyakorlatok részletekbe menő specifikációjától
reméli az alkalmazás sikerét, figyelmen kívül hagyva a kontextusok sokféleségét és a jó
gyakorlatok evolúcióját. A jó gyakorlatok mechanikus átvételét feltételező megközelítéseket
meghaladva a nemzeti köznevelési tudásportált érdemes az eredményes tanulásszervezési
megoldásokról folyó élő párbeszéd színterévé tenni. Támogatandóak a pedagógusok és iskolák
közötti tudásmegosztásnak azon formái is, amelyek meglévő közösségi platformokra (pl.
Facebook, LinkedIn épülnek). A jó gyakorlatok elemzése mellett fontos ösztönözni a tévedések
és hibák azonosítását és feldolgozását, arra törekedve, hogy kellő bizalom övezze a hibákból
való tanulást. A jó gyakorlatoknak a tudásmegosztó platformokon keresztül történő
megosztásába célszerű bevonni a sikeres külföldi gyakorlatokat is.
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Az itt megfogalmazott javaslatokkal kapcsolatban lásd még Fazekas (2015b)
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6.2.5 A tudásról való tudás fejlesztése
A köznevelési rendszer tudásmenedzsment vonatkozású feladatai megkívánják a kiépült
mechanizmusokra irányuló, tudományos igényű reflexiót. Azaz olyan ágazati és intézményi
szintű kutatásokra van szükség, melyek segítik a létező tudásmenedzsment folyamatok
megértését és értékelését, érdemi impulzusokkal segítve az e területen folyó fejlesztéseket és
innovációkat. A tudásmenedzsment tárgyú kutatások akkor lehetnek hatékonyak, ha eljutnak a
valós terepfolyamatok vizsgálatáig, és a feltáró munkában partnerséget ajánlanak az érintettek
számára. Ez a partnerség lehetővé teszi a kutatók és gyakorló szakemberek együttműködése
mellett zajló akciókutatások, kísérletezés átgondolt keretben történő megszervezését, egyben
az eltérő perspektívák ütköztetéséből származó tanulási lehetőségek mobilizálását.
Különösen nagy igény jelentkezik a pedagógusok, pedagógusközösségek és iskolák kölcsönös
egymástól való tanulásának hálózati eszközökkel történő támogatásával, a tudásmegosztó
hálózatok

működésével

tudásmegosztást

kapcsolatban.

támogató

hálózatok

Összhangban
kialakulásának

mindazzal,
és

ami

„Az

működésének

iskolaközi

támogatása”

beavatkozási területtel kapcsolatban megfogalmazódott, e területen szükség van célzott, a
hálózatok eredményességének nyomon követését támogató kutatásokra, az e területen
rendelkezésre álló nemzetközi tudás behozására. Célszerű a tudásmenedzsmentre, azaz a
tudás létrehozására, megosztására és felhasználására vonatkozó kutatások eredményei
számára széleskörű publicitást biztosítani, ezért fontos, hogy a kutatási jelentések nyelvezete
és a közlés formája alkalmas legyen az érintettek által történő befogadásra. A nemzeti
köznevelési tudásportált célszerű úgy fejleszteni, hogy ez az egyik meghatározó centruma
legyen a kutatási eredményekhez való hozzáférésnek.
A tanulással, tanítással összefüggő nemzetközi kutatási eredmények hazai publikálása hatékony
formája a tudásmenedzsment-tudás bővítésének. Az e területen zajló nemzetközi szakmai
programokban (különösen az OECD TALIS és ITEL programjában) való aktív magyar részvétel
segítheti a figyelemre méltó eredmények azonosítását, és érdemi ösztönzője lehet a hazai
közzétételnek, és az így hozzáférhetővé váló tudás alkalmazásának (túl azon, hogy a
részvételünkkel zajló kutatások alakítására is módunk van és az eredmények között a hazai
viszonyokra irányuló tudományos igényű megállapítások is helyet kapnak). Az itt említett
nemzetközi szakmai programokba érdemes aktív módon bevonni a kutatópedagógusokat és
kutatóiskolákat, ezzel is elősegítve a nemzetközi tudásmegosztásba történő bevonódásukat.

6.2.6 Az innovációs tevékenység mérése, értékelése
Az innovációk minőségének garantálásával kapcsolatos igények miatt fontos beavatkozási terület
azoknak az eszközöknek a fejlesztése, amelyek lehetővé teszik az innovációs tevékenység
mérését és értékelését. Ez az oktatás területén különösen komplex kihívást jelent. Fontos
inputot jelenthetnek e területen az OECD által kidolgozott oktatási innovációs indikátorok,

88

amelyek támogatják a nemzetközi összehasonlítás lehetőségét. Az innovációs tevékenység
mérése és értékelése részben kapcsolódik a tanulás és tanítás világára reflektáló kutató
munkához, ugyanakkor olyan praktikus eszközöket kíván a gyakorló szakemberek és az egyes
irányítási szintek döntéshozói kezébe adni, amelyek lehetővé teszik számon kérhető innovációs
politika kialakítását, és innovációs célú fejlesztési programok indítását.
Az innovációs képesség és eredményesség értékelése nem csupán kvantitatív eszközökkel
történhet. Szükség van annak az intézményi és ágazati klímának a megítélésére is, amely
befolyásolja annak az esélyét, hogy egy-egy szakmai probléma megoldására új tudás jöjjön
létre. E feltáró munka lehetővé teszi, hogy a helyi sajátosságoktól függő innovációs környezetre
vonatkozó tudásunk gazdagodjon, és javuljanak a feltételei annak, hogy eredményes
intézményi, térségi innovációs politikák kerüljenek elfogadásra. A fentiekhez szükség van az
innovációs környezet és az innovációk kvantitatív és kvalitatív mérőeszközeinek fejlesztésére,
kipróbálására, és a gyakorlatban történő elterjesztésére.
Mindebben kitüntetett szerep hárulhat a mester- és kutatópedagógusokra csakúgy, mint az
egymással együttműködő egyetemekre és iskolákra. A kifejlesztendő mérőeszközök között
szükség van az egyéni és intézményi önértékelést lehetővé tevő megoldások kidolgozására is.
Miként a tudásmenedzsmentre irányuló kutatások esetében, e területen is szükséges az
érintettek, kiemelten a mester- és kutatópedagógusok, valamint a kutatóiskolák aktív bevonása.
Ez biztosítja, hogy a kifejlesztett és felhasznált mérőeszközök a gyakorlat számára relevánsak
legyenek. Mindez azzal a haszonnal is jár, hogy a közös munka során a pedagógusok olyan
fontos eszköztudásra tesznek szert, ami lehetővé teszi számukra, hogy változó környezeti
feltételek között is az innováció motorjai maradjanak.

6.3 Az iskolai szervezetfejlesztés támogatása
A NOIR+ stratégia keretei között készült elemzések azt mutatják, hogy azok az oktatási rendszerek
eredményesek, ahol az iskolák tanulószervezetként működnek, azaz képesek folyamatosan
megújítani tudásukat, bővíteni kapacitásaikat. Mutatják továbbá azt is, hogy a hálózati kapcsolatokon
keresztül történő tudásmegosztás csak akkor lehet hatékony, ha az ilyen kapcsolatokba belépő
intézmények fejlett adaptív képességekkel rendelkeznek, azaz képesek a szervezeti tanulásra és
nyitottak a tudásuk megosztására. Ezért a stratégia harmadik kiemelt prioritását és beavatkozási
területét az iskolai szervezetfejlesztés támogatása adja. E prioritás az intézmények azon
képességeinek növelését is célozza, amelyek lehetővé teszik, hogy a tanulás-tantás minőségének
javítása érdekében rendszeresen fejlesszék pedagógiai folyamataikat és intelligens módon kezeljék a
tanulásszervezéssel kapcsolatos problémáikat.
Bár e prioritás az intézmények szintjére irányuló beavatkozások keretét jelenti, szorosan kapcsolódik
az előző két prioritási területhez is. Mint többször hangsúlyoztuk, a hálózatokban történő
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tudásmegosztásra csak magas dinamikus képességekkel rendelkező tanulószervezetek képesek:
elsősorban ezek nyitottak arra, hogy egymással hálózati kapcsolatokba lépjenek. Elsősorban az ilyen
intézményektől várható, hogy – a szektoron belül és azon kívül, és partnerintézményeikkel együtt –
létrehozzák azoknak a tanulást támogató horizontális együttműködéseknek a sokaságát, amelyek
külső támogatását az előző (tudásmenedzsment) prioritás alatt tárgyaltuk. A dinamikus szervezeti
képességek

növekedése

nem

elképzelhető

az

egyes

pedagógusok

szakmai

tudásának

megerősödése nélkül, amivel a pedagógusmunka professzionalizálódásának támogatását célzó
beavatkozási területtel kapcsolatban foglalkoztunk bővebben.
Az e prioritásterületen belül javasolt konkrét beavatkozások:
1) Az iskolák tanulószervezetté fejlődésének támogatása
2) A tudásmenedzsmentet támogató iskolai szintű technológiai platformok
fejlesztése
3) A szervezetfejlesztés jó gyakorlatait megosztó referenciaintézmények támogatása
4) Kutatóiskolák és mentoráló iskolák kialakulásának támogatása
5) Szervezetfejlesztés a tanügyigazgatás és pedagógiai szolgáltatások
6) A köznevelési vezetés- és szervezetfejlesztés nemzeti szintű koordinálása
Csakúgy, mint az előző két prioritás esetében, itt is hangsúlyosan érvényesülnek a horizontális
területek. Így például a társadalmi partnerek bevonása (partnerség) különösen fontossá válik akkor, ha
az iskolák tanulószervezeti működéséről gondolkodunk. Az ilyen intézmények egyik jellemzője, hogy a
legkülönbözőbb eszközökkel monitorozzák a környezetükben zajló, a működésüket közvetlenül vagy
közvetve érintő eseményeket. A figyelem központjában nemcsak az olyan érintettek állhatnak, mint
például a szülői csoportok, hanem az olyan, akár más szektorokban működő szervezetek is
(informatikai cégek, egészségügyi szervezetek) amelyekkel újabb módszerek, eszközök bevezetését
elősegítő intézményközi együttműködések alakulhatnak ki. Hasonlóképpen lehet értelmezni a többi
horizontális prioritást is a tanulószervezetté válás területén: így például a tanulószervezeti működéstől
azt várjuk, hogy az egyes szervezetek képesek legyenek a tanulás eredményességét szolgáló
technológiák adaptálására (technológia). A tanulószervezeti működés egyik fő eszközeként tekinthető
az iskolák saját adatgyűjtési és feldolgozási tevékenységének ösztönzése (kutatás), és a
tanulószervezetté válás útján magasabb szintűnek gondoljuk azokat az intézményeket, melyek
nemzetközi

együttműködésekbe

is

bekapcsolódnak

(nemzetköziesedés).

Végül,

az

iskolák

tanulószervezetté válásának segítésében kiemelt szerepet kaphatnak az e területen élenjáró és erős
kapcsolati hálókkal rendelkező pedagógusok (mester- és kutatópedagógusok).

6.3.1 Az iskolák tanulószervezetté fejlődésének támogatása
Az Okos Köznevelés egyik alappillére az iskolák intelligens tanulószervezetté fejlődése. Ez
szükségessé teszi, hogy az uniós finanszírozású programok keretei között legyen olyan önálló
iskolai szervezetfejlesztési program, amely – professzionális szervezetfejlesztők bevonásával –
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támogatja az iskolák tanulószervezetté alakulását. Ennek során építeni lehet többek között a
minőségbiztosítás és minőségfejlesztés korábban kialakult hazai gyakorlatára, és e folyamatban
meghatározó szerepet kaphatnak a mester- és kutatópedagógusok. Ugyancsak fontos szerepet
kaphatnak ebben a pedagógusképzés, ezen belül különösen az iskolavezetők képzése
területén aktív egyetemek, amelyek ezzel összefüggő tevékenységét támogatni lehet a
felsőoktatási fejlesztési programok keretei között.
91
A szervezetfejlesztés területéhez olyan elemeket javasolt kapcsolni, amelyek alapjaiban
határozzák meg, hogy az intézmények hatékonyan tudják-e növelni a problémamegoldó, a
pedagógiai folyamataikat megújító képességüket. Ilyen területként azonosítható a tudásfókuszú
és megosztott vezetés, a szervezeten belüli közös értékek, célok és jövőkép, a bizalom és
együttműködés,

a

kezdeményezőkészséget,

innovációkat,

kockázatvállalást

támogató

szervezeti kultúra és rutinok, valamint a belső és külső tudásmegosztási képesség és a
tudásmegosztó platformok kialakítása és megerősödése. E szervezeti jellemzőket hatékonyan
tudják támogatni külső tanácsadók, fejlesztők, így javasolt olyan beavatkozásokat indítani,
melyek lehetővé teszik, hogy az egyes intézmények fejlesztését külső szakértők segítsék.
Fontos, hogy e szakértők professzionális szervezetfejlesztők legyenek, akik jól értik az
intézményi változások természetét, az időbeli változásokat, a gyakorlatközösségek működését,
az iskolai szereplők stratégiaalkotásban vállalt kulcsszerepének jelentőségét és az iskolák
különböző hálózatokban való részvételében rejlő potenciált.
A szervezeti képességek kialakulásának különösen fontos eszköze az intézményeken belüli
gyakorlatközösségek kialakulásának ösztönzése és az iskolák hálózatokba szerveződésének
segítése

(amivel

a

tudásmenedzsment

területét

felölelő

prioritásban

foglalkoztunk

részletesebben). Az intézményeken belüli gyakorlatközösségek közül azoknak van különösen
nagy jelentősége, amelyek a különböző tantárgyakon, akár tagintézményeken átívelő
munkacsoportokként működnek. Ezek hatása különösen erős akkor, amikor olyan témák köré
szerveződnek, mint a szervezetfejlesztés, a mérés-értékelés vagy a kommunikáció, PR és
marketing. Javasolt, hogy minden jövőben induló iskolafejlesztési program ösztönözze a
tantárgyakon átívelő munkacsoportok aktív működését, illetve a partneriskolákkal való
együttműködést.
Az intézmények tanulószervezetté válásának kiemelkedően fontos támogató eszköze a
vezetésfejlesztés, mellyel az első prioritáson belül is foglalkoztunk. A beavatkozási terület ezen
elemének célja a vezetők felkészítése arra, hogy hatékonyan tudják ösztönözni a tudás-intenzív
működést, azaz többek között a pedagógusok kollektív és egyéni szakmai fejlődését,
felelősségvállalását, innovatív kezdeményezéseit, a helyi kísérletezést, az adatokkal dolgozást
és a jó gyakorlatok megosztását-átvételét. A vezetők ilyen fajta felkészítésében nagy szerepet
játszhatnak az iskolavezetők képzése területén aktív egyetemek, a helyi szinten támogatást
nyújtó professzionális szervezetfejlesztők és az iskolavezetői hálózatok.

A beavatkozási terület fontos eleme lehet a szervezetfejlesztési tudás, a csoportos
együttműködésre való képesség megalapozása a pedagógusok képzésében, beleértve ebbe a
résztvevők szervezetfejlesztési, hálózat- és innováció-elméleti, tudásának fejlesztését. Mivel
jelenleg elérhetőek olyan pedagógusképzési programok, amelyek elsődlegesen a hallgatók ez
irányú kompetenciáinak fejlődését célozzák meg, e terület erősítésének egyik lehetséges
formája az egyetemközi tudásmegosztáson alapul.
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6.3.2 A tudásmenedzsmentet támogató iskolai szintű technológiai platformok
fejlesztése
Az iskolák tanulószervezeti működésének egyik kiemelt területe a belső tudásmegosztó
platformok fejlesztése, üzemeltetése. A tanulószervezetté válás szempontjából azok az
interaktív online tudásmegosztó felületek lehetnek a leginkább célravezetőnek, amelyek
egyaránt lehetővé teszik a szervezeteken belüli és szervezetek közötti tudásmegosztást. Az
utóbbival a tudásmenedzsment területét felölelő prioritáson belül foglalkozunk, itt az előbbi
fejlesztéséről van szó. Az elektronikus tudásmegosztó platformok bizonyos területeken a
személyes kommunikációnál is hatékonyabban tudják támogatni a jó gyakorlatok áramlását.
Ilyen előny például, hogy a szereplők számára kitágul a rendelkezésre álló idő és a felkereshető
kollégák köre, megnő a résztvevők közötti bizalmi szint azáltal, hogy a partnerek érdekeltsége
kevéssé kétséges, valamint csökkenthető a jó gyakorlatok bemutatásával kapcsolatban érzett
félelem, mivel megválasztható, hogy mely már létező, rögzített tartalom, gyakorlat kerül
bemutatásra.
A beavatkozási terület egy minden köznevelési intézmény által saját döntése alapján használható
belső elektronikus adattársablon létrehozását és elterjesztését célozza meg. A sablon
struktúrája, mappái helyi szinten változtathatóak kell, hogy legyenek. Az előre meghatározott
mappák (pl. „Saját jó gyakorlataink”, „Tanulásszervezési eljárásainkról készült videóink”,
„Mérés-értékelési adataink”, „Adatgyűjtéshez alkalmazható kérdőívek és egyéb eszközök”,
„Kereszttantervi feladatgyűjtemények”, „Ajánlott szakirodalmak”) ugyanakkor orientálhatják az
iskolák belső tudásmegosztó gyakorlatát. A belső elektronikus platformok implementálásához
három beavatkozás-csoportot javasolt elindítani: (1) a felületek létrehozása, (2) a felületek
alkalmazásának támogatása és (3) a felületek használatának ösztönzése.
A felületsablon fejlesztési folyamatába fontos, hogy bevonódjanak az ilyen rendszereket már
jelenleg is eredményesen működtető iskolák képviselői, akik belső tudásmegosztó platformok
használatára

vonatkozó

jó

gyakorlatokat

mutathatnak

be.

Szintén

szükséges

a

tudásmenedzsment területén jelentős tapasztalattal rendelkező informatikai szakemberek
bekapcsolódása a felületek tervezési folyamatába. A harmadik javasolt csoportot azok a
szereplők jelentik, akik létező, a felületekbe integrálható adatrendszereket (pl. OKM adatbázis)

jól ismerő szakértők. E szereplők mellett javasolt más, a téma szempontjából hasznos inputot
jelentő csoportok bevonása is.
A

felületek

használatához

kapcsolódó

támogatórendszer

három

fontos

elemét

lehet

meghatározni. Az elsőt a helyi szinten elérhető olyan támogató szakértők jelentik, akik
hivatalból jól ismerik e rendszer működését (pl. egyetemek, tankerületi hivatalok és pedagógiai
szolgáltató központok személyzete). A másodikat a kapcsolódó elérhető jó gyakorlatok adják,
melyeket javasolt a már létező referenciaintézményi rendszeren belül menedzselni és végül az
utolsó elemet a belső felület egy olyan interaktív oldala jelenti, ahol a rendszert használók
közvetlenül tudnak egymással és a helyi támogatókkal kommunikálni.
A belső rendszerek ösztönzőjét jelentheti például az OKM adatbázissal való összekapcsolás
lehetőségének kihasználása. Ez lehetővé teszi, hogy azok az iskolák, ahol e rendszereket
alkalmazzák,

saját

felületükön

automatikusan

hozzáférjenek

a

legfrissebb

mérési

eredményekhez és néhány fontosabb statisztikai kimutatáshoz. E funkció egyben az iskolák
adatokkal dolgozó tevékenységeinek erősítését is támogatja. A rendszert emellett javasolt
hozzákapcsolni ahhoz az országos elektronikus interaktív tudásmegosztó felülethez, amelynek
részleteit a tudásmenedzsment kiemelt prioritáson belül tárgyaltuk. Az iskolák saját belső
tudásmegosztó rendszere így lehetővé teszi a kiválasztott tartalmak egyszerű és gyors
nyilvánossá tételét, illetve az ott felfedezett jó gyakorlatok és egyéb források közvetlen
importálását a saját belső felületre. A felületsablon alkalmazásának további ösztönzője lehet, ha
közvetlenül kapcsolhatóak onnan a kiválasztott tartalmak az intézmény honlapjára is, illetve
amennyiben igény van rá, a felületből könnyen generálható új honlap is. Mindehhez szükséges,
hogy a felület online alapú legyen, azaz az iskolák rendelkezésére álljon a megfelelő tárhely és
jelszó alapú belépési lehetőség.

6.3.3 A szervezetfejlesztés jó gyakorlatait megosztó referenciaintézmények
támogatása
A szervezetfejlesztés terén éppoly fontos a jó gyakorlatok megosztása, adaptálása, mint a
tanulásszervezési eljárások esetében. A referenciaintézményi rendszer működése során explicit
intézményi igényként fogalmazódott meg a jó gyakorlatok olyan területeken történő elérése,
mint a minőségbiztosítás, a stratégiakészítés, a HR, a PR, a marketing, a kommunikáció, vagy
a forrásszerzés. A szervezetfejlesztési jó gyakorlatok jelenthetik azt a forrást, ami lehetővé teszi
az innovatív ötletek, megoldások terjedését, fejlődését, és a szervezetfejlesztésben sikeres
iskolák elismerését. Kapcsolódó jó gyakorlat lehet például elektronikus tudásmegosztó platform,
belső hospitálási rendszer, a tanórák videóra vételének és elemzésének gyakorlata, belső
pedagógusértékelési rendszer, helyettesítési rendszer, a pályázatok kidolgozásához használt
munkaszervezés, média-megjelenések, csapatépítési technikák, vagy éppen stratégiaalkotási
eljárások.

E

jó

gyakorlatok

azért

is

különös

jelentőségűek,

mert

sok

esetben
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hozzákapcsolódnak a technológiákat bemutató jó gyakorlatokhoz, lehetővé téve azoknak a
helyi feltételeknek megfelelő adaptálását.
A szervezetfejlesztési jó gyakorlatok megosztását a referenciaintézményi rendszer keretein belül
javasolt elindítani. A jelenleg létező kategóriák megtartásával olyan továbbfejlesztés történhet
itt, amely rendszerezni tudja a módszertani mellett a szervezetfejlesztési gyakorlatokat is. A
szervezetfejlesztési fő kategóriák meghatározása (pl. mérés-értékelés, HR, marketing,
horizontális

kapcsolatok,

pedagógus-továbbképzés)

várhatóan

orientálja

a

feltöltők

viselkedését, így tekintettel kell lenni arra, hogy a megadott kategóriák elég sokrétűek és tág
értelmezést megengedőek legyenek. A rendszer strukturálásába szükséges bevonni a
szervezetfejlesztés terén kiemelkedő iskolák képviselőit, a tudásmenedzsment területén
jelentős tudással rendelkező informatikai szakembereket, a jó gyakorlatok átadásában és
adaptálásában kulcsszerepet játszó iskolák és központi intézmények képviselőit, különös
tekintettel a szervezetfejlesztéshez valamilyen szálon köthető gyakorlatokra (pl. a már létező
„Kistérségi együttműködések” és a „Új típusú felsőoktatási gyakorlóhely” kategóriákon belül
megjelenő gyakorlatok).
Azokat az iskolákat, amelyek már feltöltött jó gyakorlatokkal rendelkeznek érdemes újra
közvetlenül felkeresni, és felhívni a figyelmüket az újabb kategóriák megjelenésére,
jelentőségére. Egyúttal szükséges megnyitni a referenciaintézmények rendszerét azok számára
is, akik újonnan csatlakoznának ilyen típusú gyakorlatokkal. A szervezetfejlesztési gyakorlatok
áramlása segítésének főbb eszközei a tudásmenedzsment prioritáson belül tárgyalt országos
elektronikus interaktív tudásmegosztó felület, az alábbiakban bemutatott vezetés- és
szervezetfejlesztési központ valamint a mester- és kutatópedagógusok. Az e területen létrejövő
jó gyakorlatok megosztásának ösztönzése során érdemes számolni azzal, hogy az ilyen típusú
tudás megosztásához sok esetben a módszertani jellegűeknél erősebb egzisztenciális félelmek
kapcsolódnak.

6.3.4 Kutatóiskolák és mentoráló iskolák kialakulásának támogatása
Önálló szervezetfejlesztési programokra van szükség annak érdekében, hogy a TÁMOP
programok keretei között korábban létrejött referencia intézmények és mentoráló iskolák egy
része, továbbá az e programokba korábban nem bekapcsolódott, de kiemelkedő képességekkel
rendelkező intézmények kutatóiskolákká és mentoriskolákká fejlődhessenek. Az ilyen iskolák az
egyetemekkel, a kormányzati kutató és fejlesztő intézetekkel valamint a szakmai szolgáltatás
intézményeivel együttműködve modellértékű tevékenységet folytathatnak az új pedagógiai
megoldások kipróbálása és a pedagógusok szakmai fejlesztése területén, és így meghatározó
szerepet vállalhatnak az innováció és tudásmegosztás területén. Tevékenységükben elismert
feladattá válhat a gyakorlatba ágyazott pedagógiai kutatások folytatása, a beválásvizsgálatokba történő bekapcsolódás, az aktív részvétel a pedagógusok képzésének és
szakmai fejlődésének biztosításában és a szakmai tudás gyakorlatra épülő megosztása. A
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kapcsolódó kommunikációban – amelybe a médiakommunikáció is beletartozik – a kutatóiskola
és mentoriskola címeket minőségdíjként is lehet értelmezni, amelynek elnyerése jelentős
presztízzsel járhat. A beavatkozási területhez kapcsolódó főbb elemeket a kutató és mentoráló
iskolák esetében is a kapcsolódó ösztönző rendszerek, a célzott szervezetfejlesztés, és a
partnerségi hálózatok kialakítása jelentheti.
A kutatóiskolák egyetemekkel és kutatóintézetekkel együttműködve végezhetnek kutatásokat,
kísérletezhetnek ki új módszereket és eszközöket, igazoltan eredményes pedagógiai
eljárásokat létrehozva, míg a mentoráló iskolák a pedagógusképzésbe és a pedagógusok
továbbképzésébe kapcsolódhatnak be. Az e feladatokhoz kapcsolódó standardoknak legalább
három területre célszerű fókuszálnia: a feladathoz kapcsolódó speciális kompetenciák
meglétére, az általános tanulószervezeti jellemzőkre és a szolgáltatói szerep ellátásának
képességére.

Mindezek

erősítésére

a

referenciaintézményi

rendszerben

kidolgozott

eljárásrendhez (előminősítés - célzott szervezetfejlesztés - minősítés) hasonló rendszer
alkalmazható, ahol a fejlesztési elemhez külön pályázati forrás áll rendelkezésre. A szervezeti
szintű fejlesztési elem az egyetemek és egyéb partnerintézmények körében is javasolt, annak
érdekében, hogy megtörténjen a képzési és kutatási programok olyan jellegű újragondolása,
amely határozottan épít az iskolák aktív szerepvállalására.
Bár a kutató és mentoráló iskola címek különválnak, fontos hangsúlyozni, hogy e két funkció
szorosan kapcsolódhat egymáshoz. Ez az összekapcsolódás akár ösztönözhető is például
azáltal, hogy a kutató vagy mentoráló iskolává váláshoz szükséges feltételek közül több
átfedést jelölünk meg, így az egyik feladatkört ellátó iskolák „könnyített eljárással” a másik
feladatkör ellátására is formális felhatalmazást kaphatnak. Az összekapcsolódás erősíthető
továbbá a kétféle feladatkört ellátó intézmények közötti szoros partneri kapcsolat kiépítésével
(így például a kutatóiskolák által kifejlesztett eljárások első körös kipróbálói lehetnek a
mentoriskolák).

A

partnerségi

hálózatoknak

részei

kell,

hogy

legyenek

egyetemek,

professzionális képző- és kutatóintézetek is. Az egyetemeket érdemes kiemelten kezelni: ez a
csoport tovább erősítheti a kutató és mentoriskolák közötti kapcsolatot, az egyetemek közvetítői
szerepet is vállalhatnak, mivel tevékenységükhöz mind a két funkció alapvetően kapcsolódik.

6.3.5 Szervezetfejlesztés a tanügyigazgatás és pedagógiai szolgáltatások
területén
A NOIR+ stratégia megvalósításához szükséges, hogy a szervezetfejlesztés ne korlátozódjék
kizárólag az iskolák szintjére. Ahhoz, hogy az iskolák az innovációk és a tudás menedzselésére
képes dinamikus tanulószervezetekké válhassanak, olyan támogató igazgatási és szolgáltatási
környezetre van szükség, amely maga is képes tudás-intenzív módon működni, és amelynek
legfontosabb szereplői értik az innovációs folyamatok természetét, továbbá képesek támogatni
a szakmai tudás folyamatos teremtését, hatékony megosztását és gyakorlati alkalmazását mind
az iskolák szintjén, mind az iskolák által alkotott hálózatokban.
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Ennek egyik fontos eleme az, hogy az innovációval és tudásmenedzsmenttel kapcsolatos
feladatok explicit módon beépüljenek a tanügyigazgatás, a tanfelügyelet, a szaktanácsadás és
az iskolavezetés feladatrendszerébe. Az ilyen feladatokat ellátó szervezetek és személyek
feladatleírásában meg kell jelennie az olyan elemeknek, mint az innovációk és jó gyakorlatok
feltárása, ezek nyomon követése és minőségértékelése, a terjesztésük támogatása. A központi
fejlesztéskoordinációt szolgáló fejlesztési programokba ezért érdemes olyan elemeket
beépíteni, amelyek támogatják a tanügyigazgatási szervezetek, a pedagógiai szolgáltatás
állami szervezetei, a tanfelügyelők, a szaktanácsadók, és az iskolavezetők feladatrendszerének
átvilágítását abból a szempontból, hogy az mennyire segíti az iskolák tanulószervezetté
fejlődését, illetve az intézményi szintű innovációs és tudásmenedzsment folyamatok
fejlesztését.
A tanügyigazgatási és állami pedagógiai szolgáltató szervezetek fejlesztését célzó programokba
érdemes továbbá beépíteni olyan szervezetfejlesztési beavatkozásokat, amelyet erősítik e
szervezetek tudásmenedzsment képességeit, beleértve ebbe belső adatrendszereik alkalmassá
tételét arra, hogy nyomon tudják követni az iskolákban keletkező jelentősebb innovációkat és
másoknak átadható jó gyakorlatokat, az iskolák szervezeti képességeinek fejlődését és
bekapcsolódásukat a tudásmegosztó hálózatokba.
Különösen a külső iskolaértékelés protokolljában szükséges explicit és kiemelt módon
megjeleníteni a jó gyakorlatok és innovációk értékelését, amihez önálló dinamikus
szempontrendszert szükséges kidolgozni, továbbá támogatni kell a tanügyigazgatásban
dolgozóknak, a tanfelügyelőknek és a szaktanácsadóknak az ezzel kapcsolatos szerepekre
történő felkészítését. Tekintettel arra, hogy a tanfelügyelői és a szaktanácsadói feladatokat
alapvetően

mesterpedagógusok

látják

el,

ez értelemszerűen

az

ő

innovációval

és

tudásmenedzsmenttel kapcsolatos tudásukra, ennek a tudásnak a továbbfejlesztésére és
aktivizálására épül.

6.3.6 A

köznevelési

vezetés-

és

szervezetfejlesztés

nemzeti

szintű

koordinálása
Ahhoz, hogy az ebben a stratégiában megfogalmazott célok megvalósulhassanak, a köznevelés
kormányzati háttérintézeteinek meglévő intézményi bázisán célszerű létrehozni olyan nemzeti
szintű módszertani központot, amely betöltheti az iskolai vezetés- és szervezetfejlesztéssel
kapcsolatos feladatok nemzeti szintű koordinálásának szerepét. E központ feladata lehet az
innovációs és iskolai tudásmenedzsment feladatok közvetlen támogatása a köznevelési
rendszer minden szintjén és területén, valamint –ehhez kapcsolódóan – az iskolai
szervezetfejlesztés szakmai és tudáshátterének megteremtése. Kiemelt feladata lehet az iskolai
szervezetfejlesztési folyamatokat és az iskolák intelligens tanulószervezetté alakulását valamint
az

iskolák

közötti

tudásmegosztó

hálózatok

kialakulását

és

működését

támogató
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beavatkozások orientálása. Feladata lehet továbbá az innovációk és jó gyakorlatok
feltárásának, értékelésének és terjesztésének támogatása, támaszkodva a mester- és
kutatópedagógusok hálózatára. Hasonlóképpen fontos feladata lehet az iskolafejlesztést
támogató kutatások orientálása, valamint az iskolai szervezetfejlesztés és innováció területén
rendelkezésre

álló

nemzetközi

tudás

behozása,

különös

tekintettel

az

e

területen

legeredményesebb oktatási rendszerek tapasztalatinak feltárására.
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A kialakuló központtól az várható, hogy a szervezetfejlesztésről elérhető legjobb tudást állítja az
iskolák fejlődésének szolgálatába. Létrehozása és működtetése során fontos, hogy partnerei
legyenek az iskolai vezetés és szervezetfejlesztés területének főbb szereplői: így különösen
azok az állami és piaci képző, fejlesztő és kutató szervezetek, ahol aktív iskolafejlesztések,
vezető- és iskolafejlesztő képzések, vagy témába vágó kutatások zajlanak, olyan szakemberek,
akik hasonló munkakörökben dolgoztak vagy dolgoznak, illetve akik ismerik a nemzetközi
trendeket. Fontos, hogy partnerként megjelenjenek a fontosabb hálózatok képviselői is, így a
mester- és kutatópedagógusok, a mentoráló- és kutatóiskolák, a referenciaintézményi hálózat,
és az oktatási innovációban érdekelt olyan szakmai szervezetek, mint például a Kutatótanárok
Országos Szövetsége. Bár a központ profilja jól körvonalazható, arculatát a fent említett
szereplőkkel kialakított partneri kapcsolatokban, ezek vonatkozó stratégiáit is figyelembe véve
nyeri el.
A központ létrehozása értelemszerűem jogszabályi és költségvetési lépéseket igényel, annak
érdekében, hogy a feladatvállalások háttere, illetve a központhoz kapcsolódó feladatok
finanszírozása megoldott legyen. A központ működése jelentős mértékben építhet a mentoráló
és kutatóiskolák működésére: így e két iskolacsoport a mentor és kutatóiskola szerepbe
kerüléssel együtt szerződéses viszonyban vállalhatja az aktív együttműködést az iskolai
szervezetfejlesztéssel kapcsolatos programok területén. Szükséges, hogy a központ aktív
együttműködést alakítson ki azokkal területi alapon működő hálózatkoordinációs feladatokat
ellátó szervezetekkel, amelyekre „Az iskolaközi tudásmegosztást támogató hálózatok
kialakulásának és működésének támogatása” című beavatkozás kifejtésében utaltunk
(pedagógiai szolgáltatók, tankerületek, egyetemek, kutató és mentoráló iskolák), továbbá a helyi
szinten működő kapcsolattartókkal. Ez utóbbiak között elsődleges szerepe lehet a mester- és
kutatópedagógusoknak.

7 A NOIR+ stratégia implementálása
A 2011-ben közzétett eredeti NOIR stratégia önálló fejezetben foglalkozott az implementálás
kérdéseivel. Az ott megfogalmazott elvek a NOIR+ stratégia esetében is érvényesíthetőek,
ugyanakkor – részben az implementációs tudásunk fejlődése, részben a tudásmenedzsment fókuszba
állítása és e terület sajátosságai miatt – szükséges itt is önállóan foglalkozni az implementáció
kérdéseivel.
Mint korábban, az eredeti stratégia esetében, itt sem részletes implementációs terv kidolgozása a cél,
hanem olyan elvek megfogalmazása, amelyek orientálhatják az implementáció folyamatát. A NOIR+
stratégia, hasonlóan az eredetihez, szakértői javaslatot fogalmaz meg, azaz konkrét szakpolitikává
abban az esetben válhat, ha erről megfelelő szintű politikai döntések születnek. Újdonsága
ugyanakkor e dokumentumnak, hogy erősen kapcsolódik ahhoz a folyamatban lévő konkrét
szakpolitikai beavatkozáshoz, amelynek célja a mester- és kutatópedagógus hálózatnak az új
pedagógus előmeneteli rendszer keretei között történő létrehozása. Noha a javaslat több ponton
túlmutat ennek a konkrét szakpolitikai beavatkozásnak a keretein, ez volt kidolgozásának fő
motívuma, és elsődleges célja ennek támogatása. Ugyanakkor a NOIR+ stratégia legtöbb eleme
abban az esetben is megvalósítható lenne, ha a pedagógus előmeneteli rendszerben nem
következnének be azok a változások, amelyekre a mester- és kutatópedagógus-rendszerre vonatkozó
átfogó szakmai javaslatok vonatkoznak.
A NOIR+ stratégia implementálása során abból érdemes kiindulni, hogy az itt megfogalmazott
prioritások és javasolt beavatkozások olyan területeket érintenek, amelyekre a magas fokú
komplexitás

és

a

változások

időigényessége

jellemző.

Mind

a

pedagógusmunka

professzionalizálódása, mind a hálózatosodás, mind az iskolák adaptív képességeinek fejlesztése
csak úgy lehetséges, ha egyszerre többféle eszközt alkalmazunk, és ezek hatása folyamatosan
egymást erősíti. Ezek között, mint az előző részben láthattuk, viszonylag csekély szerepe van az
olyan „kemény” eszközöknek, mint a jogi szabályozás, és jelentős súlyt képviselnek az olyan „puha”
eszközök, mint az ösztönzés, a célzott fejlesztési beavatkozások, a stratégiai kommunikáció vagy a
koordináció. A folyamatok túlzott siettetése vagy a mindenkire egyformán kötelező jogi megoldások
alkalmazása a tudás teremtésével, megosztásával és gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos
beavatkozások esetében kifejezetten romboló hatású lehet. Az itt javasolt implementációs
megközelítés viszonylag kevés szabályozási teherrel és költséggel jár, ugyanakkor feltételezi a
stratégiai prioritások melletti erős és tartós politikai elkötelezettséget, és viszonylag jelentős fejlesztési
forrásigénye van. Ez utóbbi hátterét azok az Európai Unió társfinanszírozásával megvalósított
programok alkotják, amelyek – mint „A hazai szakpolitikai és fejlesztési környezet” című részben
utaltunk erre – eddig is jelentős befektetéseket tettek lehetővé a köznevelés innovációs és
tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése területén, és ezt a jövőben is lehetővé fogják tenni. A
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fentiekben javasolt fejlesztési beavatkozások jelentős része e korábbi befektetések jobb kihasználását
is támogatja.
Implementációs szempontból előny az a tény, hogy a stratégia által javasolt beavatkozások
mindössze három jól körülhatárolható területre korlátozódnak. Ez részben könnyen kommunikálhatóvá
teszi a stratégiát, részben segíti belső koherenciájának a fenntartását. A horizontális prioritások
kijelölése ugyancsak erősíti a stratégia belső koherenciáját, többek között azzal, hogy ezek összekötik
a három nagy prioritásterületet, lehetővé téve a mátrix-jellegű tervezést. A három nagy prioritási terület
és a horizontális prioritások kijelölése könnyítheti a kommunikációt az érintett szakmai és társadalmi
csoportokkal, illetve a szövetségesek és támogatók megkeresését. A nemzetközi tapasztalatok azt
mutatják, hogy a pedagógusmunka professzionalizálásának célja a pedagógus szakma számára
vonzóvá teheti azokat a változásokat, amelyek más perspektívából nézve gyakran inkább ellenállást
váltanak ki. A tudásmenedzsment kapacitások és rendszerek fejlesztése segít hitelessé tenni a
professzionalizálás programját, hiszen megteremti azokat a kapacitásokat, amelyekre egy ilyen
program épülhet, és ugyanez mondható el a szervezetfejlesztési prioritásról is.
A korábbiakban megfogalmazott javaslatokból feltehetően jól látható, hogy ezek, ahol csak
lehetséges, már létező folyamatokra, az elmúlt évtizedben lezajlott fejlesztésekre épülnek rá. A
stratégia talán legfontosabb implementációs elve az, hogy minden olyan esetben, amikor ez
lehetséges, a javasolt beavatkozásoknak létező intézményekre és létező folyamatokra, már kipróbált
megoldásokra és meglévő energiák hasznosítására kell épülnie. Természetesen vannak a javaslatok
között olyanok, amelyek új intézményi megoldásokat tartalmaznak, de ezek is szinte mindig jól
kapcsolhatóak már létező megoldásokhoz és folyamatokhoz.
Jól illusztrálja ezt például az a javaslat, amely a kutatóiskolák létrehozásáról szól: ezek a referencia
intézmények már létező hálózatának talaján, az ott kialakult eljárásokat követve hozhatóak létre.
Hasonlókat lehet elmondani a gyakorlati orientáltságú doktori fokozat létrehozásáról, ami ráépíthető a
neveléstudományi doktori iskolák létező programjaira vagy a vezetés- és szervezetfejlesztés nemzeti
szintű koordinációs központjának a kialakításáról, ami könnyen beépíthető a kormányzati ágazati
háttérintézetek meglévő profiljába. A NOIR+ stratégia olyan beavatkozási javaslatai, mint a
tudásmegosztó

hálózatok

együttműködésére

épülő

támogatása
innovációs

vagy

klaszterek

az

egyetemek,

létrehozása

iskolák

lényegében

és

iskolafenntartók

korábbi

fejlesztési

programokban kialakult megoldások „új generációit” jelentik. Az előbbi például a TÁMOP 3.1.1
program bizonyos elemei és a TÁMOP 3.2.2, illetve a TÁMOP 3.1.7 programok tapasztalataira
épülhet, az utóbbi a TÁMOP 4.1.2 továbbfejlesztését jelentené.
A NOIR+ stratégiának a tudásmegosztást támogató beavatkozási javaslatai számos olyan, korábban
létező, jól ismert intézményi mechanizmusra tudnak építeni, mint amilyenek például az iskolákban
működő szakmai munkaközösségek vagy a kistérségi együttműködések. Az azonos vagy hasonló
tantárgyakat oktató pedagógusokból álló vagy más alapokon szerveződő szakmai munkaközösségek
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sok intézményben hagyományosan olyan gyakorlatközösségként működtek, amelyek nem egyszer a
szakmai tudás és tapasztalatok megosztásának fejlett formáját képviselték. Hasonlóképpen sok
kistérségben alakultak ki korábban olyan együttműködési formák, amelyeknek része volt egymás
intézményeinek kölcsönös látogatása, ennek során bemutató órák tartása és ezek megvitatása. Az
intézményközi tudásmegosztást támogató hálózatok kialakulását és fejlesztését célzó beavatkozások
ezekre a létező formákra építhetnek, kiegészítve ezeket olyan elemekkel, mint a belső
tudásmegosztás külsővé alakítása vagy olyan külső partnerek bevonása, mint a pedagógusképző
egyetemek vagy a tanulás fejlesztésében érdekelt gazdasági és civil szereplők.
A korábbi vagy futó fejlesztések, stratégiák, illetve működő intézményrendszerek mellett számolni
lehet azokkal a mikro szinten meglévő energiákkal, amelyek a már rendelkezésre álló szakmai
tudásban

és

gyakorlatokban,

a

már

működő

informális

pedagógushálózatokban

és

gyakorlatközösségekben rejlenek. A köznevelési intézmények szintjén meglévő kapacitások
kiaknázása erősítheti a résztvevők együttműködő viselkedését és egyben csökkentheti a befektetendő
erőforrásokat. A mikro szinten létező energiákra való építésként értelmezhető például a szereplők
meglévő érdekeltségeinek figyelembe vétele, a résztvevők korábbi gyakorlataival kompatibilis
fejlesztések indítása, az újítások korábbi tevékenységekhez való kapcsolása, illetve ezeknek a
kapcsolatoknak a tudatosítása. A NOIR+ stratégia ezzel számol például akkor, amikor elsősorban
olyan intézmények bevonását javasolja a mentoráló intézmények körébe, amelyek korábban a
referenciaintézményi rendszeren belül „új típusú felsőoktatási gyakorlóhely” területen töltöttek fel jó
gyakorlatokat.
Mint arra a hazai szakpolitikai és fejlesztési környezet rövid bemutatása során utaltunk, a javasolt
beavatkozások összhangban vannak a korábban elfogadott kormányzati stratégiákkal, az azokban
explicit módon megfogalmazott igényekre épülnek, és olyan pontokon egészítik ki az azokban
tervezett intézkedéseket, ahol mindenképpen felmerül a részletesebb tartalmi kidolgozás és az
operacionalizálás igénye. Így például a köznevelés-fejlesztési stratégiának az a célja, hogy – mint
láttuk – „ösztönzi az új tudás létrehozását” és „segíti a tudásnak, ezen belül a nem kodifikált, tacit
tudásnak az eredményes megosztását és terjedését” logikus módon vezet a tudásmegosztó
hálózatokkal és platformokkal kapcsoltban itt megfogalmazott javaslatokhoz.
Az implementációs stratégia meghatározó eleme a makro és mikro perspektívák egyidejű jelenléte,
illetve makro- és mikro-szintű beavatkozások kombinálása. A két perspektíva összekapcsolása a fenti
javaslatokban önálló horizontális prioritásként jelent meg, és megragadható például olyan elemekben,
mint a nemzeti és intézményi szinten létrehozott tudásmegosztó platformok párhuzamos fejlesztése
és összekötése, az intézményi szintű szervezetfejlesztési beavatkozások nemzeti szintű koordinálása
vagy a tudásmegosztó hálózatok esetében a mikro-szintű szervezeti feltételek (tanulószervezetek
létrehozása) valamint a mezo- és makro-szintű támogatás (hálózatkoordinációs feladatok)
hangsúlyozása.
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A mezo-szint implementációs jelentőségét érdemes külön is kiemelni. A fenti javaslatokban e szinthez
kötődik több támogató funkció, így különösen a hálózatkoordináció és a közvetítés a különböző
szereplők között. Az intézmények közötti tudásmegosztás olyan hordozói, mint a hálózatosodás és az
innovációs klaszterek jellegzetesen a köztes közvetítő szint szerepének erősödését igénylik: ezek
azok az elemek, amelyek az elméleti bevezető részben említett „mezo-szintű tanulási ökoszisztémát”
alkotják. A javasolt beavatkozások jelentős hányada ennek a szintnek a megerősítését is célozza, és
e tekintetben a NOIR+ stratégia implementálásának egyik fontos eszközeként is értelmezhető. Az
ezen a szinten kialakuló kapcsolatok elősegíthetik a különböző profilú intézmények (pl. óvodák,
iskolák, EGYMI-k) és pedagógusaik együttműködését is. A köztes közvetítő szint fontos elemét
alkotják a területi tanügyigazgatás szervezetei is (a járási és megyei tankerületek), amelyek szerepét a
fenti javaslatok több helyen is hangsúlyozzák. Így megjelennek, mint az oktatási innovációs klaszterek
kihagyhatatlan szereplői, de úgy is, mint a hálózatkoordinációs feladatok lehetséges gazdái. Fontos
szerepük van az innovációk és jó gyakorlatok feltárásában és nyomon követésében, továbbá iskolák
tanulószervezetté fejlődésének támogatásában. Innovációs és tudásmenedzsment képességeik
fejlesztése a NOIR+ stratégia egyik fontos implementációs eszköze, és ez egyúttal a sikeres
implementáció egyik fontos feltétele. Érdemes megemlíteni: a köztes szint az intézményeken belül is
értelmezhető. Azokról az intézményeket érintő beavatkozásokról gondoljuk inkább, hogy sikerrel
implementálhatóak, melyek az egyes pedagógusok, illetve a teljes intézményi szint mellett kiemelt
szerepet

adnak

a

szervezeten

belüli

csoportoknak,

beleértve

ebbe

például

a

szakmai

munkaközösségeket.
A horizontális prioritásként megfogalmazott nemzetköziesítés ugyancsak használható implementációs
eszközként. Így például a hazai iskolaközi tudásmegosztó hálózatok hozzákapcsolása az Európai
Unió által támogatott hasonló, de nemzetfeletti szinten működő hálózatokhoz, fel tudja használni az
utóbbiakban rejlő energiákat, erőforrásokat és koordinációs kapacitásokat. Ugyanígy az OECD
meghatározott adatgyűjtési és elemzési programjaihoz való csatlakozás is direkt módon hozzájárulhat
több itt javasolt tudásmenedzsment feladat feltételeinek megteremtéséhez. A TALIS programban vagy
az ennek „beszállítójaként” is értelmezhető ITEL programban történő részvétel például közvetlenül
szolgálhatja a pedagógiai szakmai tudás feltárását, mérését és értékelését. Hasonlóképpen, a
gyakorlati orientáltságú doktori program megteremtése is építhető az e területen már zajló konkrét,
uniós finanszírozású nemzetközi együttműködési programokra.
A javasolt horizontális prioritások között kiemelt módon jelent meg a mester- és kutatópedagógusrendszerrel történő összekapcsolás. A NOIR+ stratégia és a mester- és kutatópedagógus-rendszer
létrehozását célzó szakpolitikai kapcsolatát akár úgy is le lehet írni, hogy mindketten implementációs
„eszközként” használhatják egymást. A közöttük lévő szinergia különösen jelentős implementációs
energiákat szabadíthat fel. A mester- és kutatópedagógusok léte egyedülálló erőforrást jelent a
köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszere számára, ugyanakkor az „Okos köznevelés”
fogalmában kifejeződő innovációs és tudásmenedzsment törekvések hosszú távon biztosíthatják
annak a pedagógus humánerőforrás-gazdálkodási szakpolitikának a társadalmi és politikai
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elfogadottságát, amely a bérekre fordítható szűkös erőforrásokat nem szétteríteni kívánja, hanem
koncentrálni azokra a feladatokra, amelyek a magyar oktatási rendszer eredményességét és
nemzetközi versenyképességét a leginkább képesek szolgálni.
Az itt javasolt új intézményi megoldások és folyamatok kialakulását segítő implementációs eszközök
között – mint korábban említettük – az egyik legfontosabb az érintettek érdekeltségére és motivációira
épülő ösztönzés. Ez szükségessé teszi az érintett szereplők várható viselkedésének elemzését, így
különösen annak meghatározását, hogy melyek azok a szereplők, akik a legkönnyebben a „változás
ügynökei” lehetnek és melyek azok, akik „nyertesei” vagy „vesztesei” lehetnek a változásoknak. Így
például az online tudásmegosztó platformok alkalmazása esetén – különösen akkor, ha ezek
használata befolyásolja az előmeneteli esélyeket – fontos motivációs tényezővé válhat, hogy mely
pedagógusok rendelkeznek gazdagabb módszerrepertoárral, kiket jellemeznek magasabb szintű IKT
kompetenciák, kik azok, akik létező gyakorlatközösségek aktív tagjai vagy csak ritkán kommunikálnak
kollégáikkal szakmai kérdésekről. Az érintett szereplők viselkedésének elemzése választ adhat olyan
kérdésekre is, mint például az, hogy mekkora esélye van az óvodákban és iskolákban kidolgozott
technológiák „kicserélésének”, ezek kölcsönös adaptálásának. Jelentős potenciál rejlik például az
óvodákban alkalmazott, a diákok nem kognitív fejlődését nyomon követő eszközök iskolai
adaptálásában, vagy a szervezetirányítási rendszerek találkozásában. Ennek feltétele a két szféra
aktív kommunikálása, a lehetséges „ügynökök” azonosítása. Az érintett szereplők viselkedésének
elemzése emellett általában kiterjed az olyan a fejlesztések által érintett szereplőkre is, mint a diákok,
szülők, a fejlesztést irányítók, a támogató intézmények, illetve azokra is, akik bár nem kapcsolódnak
közvetlenül a beavatkozásokhoz, azok megvalósítására hatással lehetnek, illetve a beavatkozás rájuk
nézve is következményekkel járhat.
Az érintett szereplők érdekeltségének és motivációjának figyelembe vétele maga is értelmezhető a
létező energiákra való építésként. Olyan implementációs megközelítést javasolunk, amely az
úgynevezett „toló” (push) és „húzó” (pull) eszközök egyensúlyán, ezek intelligens kombinálásán
alapul, és ahol lehetséges, az utóbbiak alkalmazását preferálja. Ez azt jelenti, hogy elsősorban azon
szereplők számára szükséges mozgásteret teremteni, akik érdekeltségük és motivációjuk alapján
eleve a kívánatos irányba kívánnak mozdulni, illetve azok esetében, akik erre nem éreznek késztetést
az érdekeltség és a motiváció megteremtésére érdemes koncentrálni. A pedagógusmunka
professzionalizálódásának és a szervezetfejlesztésnek kiemelt stratégiai prioritásként és beavatkozási
területként történő meghatározása, és az utóbbin belül az iskolák tanulószervezetté alakulásának
támogatása többek között ennek a „húzó” erőnek az erősítését szolgálja. A NOIR+ stratégia
lényegében

a

„noszogatóként”

magas

szintű

(nudging)

eredményességet

említett

mutató

megközelítésnek

rendszerekre

megfelelő

jellemző,

korábban

implementációs

eszköztár

alkalmazását javasolja.
Az „Okos Köznevelés” felé történő elmozdulás az érintett szereplők intenzív tanulásaként is
értelmezhető. A három kiemelt stratégiai prioritáshoz kapcsolódó javasolt beavatkozások – így például
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a hálózati kapcsolatrendszerekben való aktív részvétel, az érintettek horizontális együttműködése, az
intézmények egymástól való kölcsönös tanulása vagy a gyakorló pedagógusok által végzett kutatás –
új szerepek és az ezekhez szükséges kompetenciák kialakulását feltételezi, különösen azon szereplők
esetében, akik korábban nem vagy kevésbé aktívan vettek részt ilyen tevékenységekben és
folyamatokban.

Így

például

a

korábbi

sikeres

fejlesztési

tapasztalatoknak

megfelelően

a

gyógypedagógusoknak fontos szerepük lehet a többségi iskolákban tanító pedagógusok szakmai
tudásának erősítésében. Annak, hogy e szereplők tanulása valóban megvalósuljon, gyakorlatukban
és kapcsolódó vélekedéseikben hosszabb távon fennmaradó változás következzen be, számos
feltétele van, így például a szereplők érdekeltségének kialakítása, a létező energiákra való építés, a
különböző fejlesztések közötti szinergiák megteremtése vagy a kontextus-érzékeny és rugalmas
menedzsment.
A központi és regionális támogatók és fejlesztők esetében erősebb kontextus-érzékenységre és a
diverzitás kezelésének fejlettebb képességére van szükség. Mindezek azt igénylik, hogy a
korábbiaknál is nagyobb figyelmet kapjon az a fajta tanulás, amely eddig is jellemezte a fejlesztési
beavatkozásokban részt vevőket. Mivel az érintettek tanulása és e tanulás támogatása a NOIR+
stratégia egyik legfontosabb implementációs eszköze, különös jelentősége van minden olyan
tényezőnek, amely kedvező feltételeket teremt e tanulás számára. Ilyenek többek között a fejlesztési
folyamatokról szótó intenzív és már a fejlesztés korai fázisában megkezdett kommunikáció, a
visszajelzésekben gazdag környezet, az ágazatokon átívelő partnerségek kialakulása és különösen a
bizalom erősítése.
Az eddigiekből is jól érzékelhető, hogy az itt javasolt fejlesztési környezet kialakulása a köznevelés
minden szintjén igényli az implementációs tudás és a menedzsment képességek fejlődését. Arra van
szükség, hogy a beavatkozások megvalósítói számoljanak a szervezetek és rendszerek abszorptív
kapacitásával, magas szintű kontextus-érzékeny jellemezze őket, folyamatosan és egy időben
figyeljenek a makro-, mezo- és mikro-szintű folyamatokra és értsék a komplexitás természetét,
ismerjék a komplexitás kezelésének olyan eszközeit, mint az eltérő forgatókönyvekben történő
gondolkodás és az érintett résztvevők közötti interakcióknak és ezek lehetséges kimeneteinek
elemzése. Ugyanígy különösen nagy szükség van arra, hogy értsék az időtényező jelentőségét és
számolni tudjanak ennek szerepével például akkor, amikor a változások egyének és szervezetek
tanulását, viselkedésük változást igényli. Képesnek kell lenniük a felülről (top-down) és alulról (bottomup) történő építkezést egy időben támogató és integráló, valamint a „toló” és „húzó” eszközök
intelligens

ötvözésére,

és

legeredményesebb

oktatási

rendszerekben

kialakult

„noszogató”

megközelítés alkalmazására.
A sikeres implementációhoz szükséges menedzsment képességek között érdemes külön is kiemelni
azokat, amelyek ahhoz szükségesek, hogy az intézmények szintjén kezelhető legyen a NOIR+
stratégiában javasolt iskolaközi tudásmegosztási formák talán legérzékenyebb problémája: a humán
erőforrások „belső” és „külső” hasznosítása közötti egyensúly kérdése. Az a tény, hogy a
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pedagógusok egy része, mester- vagy kutatópedagógusként, illetve olyan szerepekben, mint amilyen
a szaktanácsadás vagy szakértői (felügyeleti) tevékenység, kapacitásainak egy részét más
intézmények támogatására fordítja feszültségeket kelthet saját intézményükben, különösen abban az
esetben, ha ehhez nem társul megfelelő költségvetési kompenzálás. E tekintetben is érdemes azokra
a már létező gyakorlatok során felgyűlt tapasztalatokra építeni, mint amilyenek az EGYMI-k vagy a
más

iskolákat

tanító

referencia

intézmények

működése

során

keletkeztek.

Ezeknek

az

intézményeknek a vezetői általában képesek előnnyé fordítani azt a tényt, hogy munkatársaik
kapacitásaik egy részét más intézmények támogatására fordítják. Kihasználják például azt, hogy ez
általában növeli az ilyen feladatokat ellátó pedagógusok motiváltságát, csökkenti náluk a kiégés
kockázatát, erősíti szakmai képességeiket és lehetővé teszi olyan új tudás „behozatalát”, amellyel
javítható a pedagógiai folyamatok eredményessége.
Abban a kontextusban, amelyre a fentiekben megjelenő implementációs eszközök és megközelítések
alkalmazása jellemző, általában kevéssé hatékonyak a formális előírások teljesítésére fókuszáló
menedzsment

megközelítések,

és

erősödik

az

érintett

szereplők

motivációjával,

adaptív

képességeivel és tanulásával számoló megközelítések iránti igény. Az olyan beavatkozások, mint a
tudásmegosztó hálózatok kiépülését vagy az iskolák tanulószervezetté alakulását célzó programok
különösen gazdag implementációs eszköztár alkalmazását igénylik. A tudásmenedzsment eszköztára
ugyancsak alapvetően különbözik attól, amit a klasszikus menedzsment alkalmaz. A NOIR+ stratégia
javasolt beavatkozásainak egy része (ilyen például „A tudásról való tudás fejlesztése”) többek között
ennek az eszköztárnak a fejlődését szolgálja.
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8 Glosszárium
A Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) fejlesztését támogató, 2011-ben közzétett
stratégiához hasonlóan a NOIR+ stratégiában is helyet kap a kulcsfogalmakat és azok magyarázatait
összesítő glosszárium. E döntést több tényező is indokolta. Egyrészt a pedagógusok szakmai
tudásának és e tudás menedzselésének fókuszba helyezése olyan kulcsfogalmakra irányítja ismét a
figyelmet, amelyek nagy része angol nyelven került a hazai szakmai diskurzusba. Ebből adódóan vagy
nem terjedt el magyar megfelelőjük, vagy leírásukra a szakmai közösség párhuzamosan több magyar
megnevezést használ, és ez megnehezíti a témáról való együttgondolkodást és diszkussziót.
Különösen igaz ez akkor, ha a stratégia széles, az oktatáspolitikust, a kutatót és a gyakorló
pedagógust egyaránt magában foglaló, más-más fogalmi háttérrel dolgozó olvasóközönséget is
megszólít. Másrészt a kulcsfogalmak gyakran csak úgy érthetőek meg, ha kontextusban, más
kulcsfogalmakkal

együtt,

azokhoz

képest

magyarázzuk

őket.

Egy

csokorban

–

egyfajta

fogalomhálóként – való feltüntetésük a fogalmak közötti összefüggések mélyebb megismerését
hivatott szolgálni. Végül a glosszáriumot a tudásmenedzsment egy kiemelt eszközének is tekintjük. A
stratégia akkor tudja hatékonyan orientálni az új pedagógus-előmeneteli rendszer bevezetését, a
mester- és kutatópedagógus-szerepek meghatározását és az ezekről való közös gondolkodást, ha a
stratégia által használt megnevezések sokasága mindenki számára ismert, azonos és koherens
fogalmi keretbe illeszkedik.
Elöljáróban fontos hangsúlyozni, hogy nem egy tudományos célú, a terminológiai alapelveknek teljes
mértékben megfelelő glosszárium kialakítása volt a cél. Nem szigorú értelemben vett definíciók
megalkotására törekedtünk, hiszen az esetek többségében ez nem is lenne lehetséges. A
glosszáriumban megjelenő kulcsfogalmak magukon viselik a társadalomtudományi terminológia
sajátosságait, így különösen azt, hogy a kutatók más-más megnevezéseket használhatnak ugyanarra
a fogalomra, egy megnevezés pedig több fogalmat is leírhat. A stratégia nem kívánta és nem is tudná
felvállalni azt a célt, hogy az egységesítés szándékával bármilyen megnevezés használatát előírja.
Ezért a glosszárium is leíró stratégiát követ, azaz szinonimaként tünteti fel az adott fogalomhoz
kapcsolódó, a szerzők látóterébe eddig bekerült megnevezések körét, és egy csokorban mutatja be
azokat a megnevezéseket, amelyek fogalmi háttere még nem tisztult le teljes mértékben. Ebből
adódóan a glosszárium nem tekinthető lezárt, statikus egységnek. Éppen ellenkezőleg: a szinonimák
és a fogalomcsokrok sokasága jelzi, hogy egy folyamatosan, dinamikusan változó területről van szó.
E dinamikus jelleg mutatkozik meg a NOIR és a NOIR+ stratégia glosszáriumai közötti kapcsolatban
is. A NOIR stratégia glosszáriumában szereplő kulcsfogalmak egy részével e glosszáriumban is
találkozhatnak az olvasók, ezek magyarázata azonban – a NOIR+ fókuszának megfelelően –
kiegészítéseket, módosításokat tartalmazhat, minden esetben feltüntetve a megnevezések angol
megfelelőjét is. A fogalmi háló dinamikus mozgása indokolta azt is, hogy a kulcsfogalmak egy része a

105

korábbinál is több keretes írásban (ún. BOX-ban) kapjon helyet, amelyek nem alfabetikus sorrendben,
hanem fogalomcsoportonként tartalmazzák a kulcsfogalmakat.
A glosszárium jó alkalmat ad arra is, hogy röviden szóljunk néhány olyan terminológiai alapelvről,
amely megkönnyíti a tudásmegosztást e témában. Bár maga a terminológiaelméleti szakirodalom sem
egységes az alapfogalmak elnevezésében – ezért is beszélünk e glosszáriumban terminus helyett
kulcsfogalmakról – jól elkülöníthetőek olyan alapelvek, amelyek megkönnyítik a kommunikációt. Egy
olyan szakmai közösségben, ahol folyamatosan új, innovatív megoldások, ötletek születnek – főként
az angol nyelv közvetítésével –, a résztvevők gyakran érezhetik úgy, hogy nem egy nyelvet
beszélnek. Ez esetben nem szabad elfelejteni, hogy a jelenségnek két vetülete van: nehézséget
jelenthet az, ha egy fogalomhoz több megnevezés tartozik (ez a szinonímia), és az is, ha és egy
megnevezés több fogalmat ír le (ez a poliszémia). Ezért ha egy szakmai közösségben felmerül az
egységes nyelvhasználat igénye, akkor fontos tisztázni, hogy a javasolt változtatások a fogalmat (a
mögöttes tartalmat) vagy a megnevezést (a tartalom megjelenési formáját) érintik-e. A glosszárium e
terminológiai alapelvet is szem előtt tartva kíván hozzájárulni a további, közös gondolkodáshoz.

akciókutatás
A →klasszikus kutatási és a →design módú
kutatási paradigma közé, inkább az utóbbihoz
közeli pontra helyezhető kutatási forma.
Tudományterületek sokaságában alkalmazták,
és számos válfaja alakult ki, ami az
elnevezések,
címkék
sokaságát
hozta
magával. A különböző megközelítésekben
közös az elmélet (theory) és a cselekvés
(action) integrálása, általában valamilyen
közös cél elérése érdekében, azoknak a
részvételével, akiknek gyakorlatát ez érinti.
Középpontjában sajátos közös tanulás áll. Az
akciókutatás
az
értékek
sokféleségét
integrálja, általában támogatja a demokratikus
gyakorlatot és a pozitív társadalmi változások
elősegítését. Elsődleges célja nem elméleti
kérdések megválaszolása vagy elméleti
modellek
tesztelése,
hanem
gyakorlati
problémák megoldása, emberek és csoportjaik
életének jobbítása. Az akciókutatás mindezt a
ciklikusság révén támogatja: a kritikai
elméletből készített diagnózison alapuló egyes
beavatkozások (akciók) kvantitatív és kvalitatív
elemzése nyomán új, továbbfejlesztett akciók
indulnak; a visszacsatolás kihathat az
elméletre is. Az iteratív cselekvési és elemzési
folyamat kollaboratív: a kutatást az abban
érdekeltek végzik, vagy egyenrangú kliensek;
az oktatás világában gyakori forma az olyan
akciókutatás,
mely
a
pedagógusok,

intézmények gyakorlati tapasztalatait és a
kutatók elméleti tudását helyezi állandó
reflektív viszonyba, kinek-kinek saját erőssége
a többlet-tudás fő forrása. A szervezeti
innovációban gyakori használatának alapja az,
hogy a szervezet tagjai ismerik legjobban saját
helyzetüket, így azok megoldásában is
kompetensek. Hasonló elv az alapja azoknak
az
akciókutatásoknak,
amelyeket
pedagógusok végeznek saját gyakorlatuk
tényeken,
bizonyítékokon
alapuló
fejlesztésére,
vagy
tanulók,
fenntartók,
társadalmi közösségek, szülők teszik ezt. Az
oktatás terén folyó akciókutatásoknak nagy a
variabilitása.
Jellemzőjük
a
multidiszciplinaritás, a nyitottság az újabb
tudományos eredmények befogadására és a
rugalmasság
a
társadalomtudományi
kutatások sokféleségének integrálására.
Szin.:
részvételen
alapuló
kutatás
(participatory research), akcióvizsgálat (action
inquiry), együttműködési vizsgálat (cooperative
inquiry), emancipációs kutatás (emancipatory
research),
kontextuális
akciókutatás
(contextual action research), akciótanulás
(action learning).
Lásd még: →tanórakutatás (lesson study);
→gyakorló szakember által végzett kutatás
(practitioner research)
Forrás: Dick, 1999; Elliot, 1991; Schein, 1995;
A képességfejlesztő…, 1983; Vámos 2015
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ágazati innovációs rendszer
Az
→innováció
sajátos
intézményei,
szervezetei,
szereplői
és
folyamatai
ágazatonként is elkülönülnek egymástól, és így
az adott ágazatra jellemző innovációs
rendszerek
is
kialakulhatnak.
Ezért
beszélhetünk az oktatási ágazat önálló
innovációs rendszeréről is. Az ágazati
innovációs
rendszert
komplex,
adaptív
rendszerként és ökoszisztémák együtteseként
szükséges értelmezni. Ez az értelmezés a
rendszer komplexitására irányítja rá a
figyelmet, amiből többek között az adódik,
hogy kerülni érdemes az „egy utas”, lineáris
megoldásokat,
mert
azok
csekély
valószínűséggel hoznak eredményt. Egy
ágazat innovációs rendszere más ágazatok
számára is releváns tanulságokkal szolgálhat.
A 2011-es NOIR stratégia megalapozására öt
ágazat (egészségügy, üzleti tanácsadás, IT,
biotechnológia és járműipar) innovációs
rendszeréről készült vizsgálat, amelynek
alapján ajánlások fogalmazódtak meg az
oktatási ágazat számára.
Szin.: szektorális innovációs rendszer
általános pedagógiai tudás (general
pedagogical knowledge) → BOX 4
abszorptív képesség (absorptive capacity)
→ BOX 9
deklaratív tudás→ BOX 2
A tanulás dimenziói

BOX 1

vertikális tanulás
A →tanulás hagyományos, hierarchikus
kapcsolatokra épülő formája, amelyben a
→tudás birtoklója adja át tudását az azzal nem
rendelkezőknek (így például a pedagógus a
diáknak). A hangsúly a kimeneten, az
eredményen, illetve ennek mérésén van.
horizontális tanulás
A
→tanulás
olyan,
a
felek
közötti
együttműködésre és nyílt kommunikációra
építő módja, amelyben a kölcsönös tanulás
jegyében, egyenrangú felek osztják meg
egymással tudásukat. A hangsúly a folyamaton
van. A pedagógusok tanulásának jelentős

hányadát a horizontális tanulás alkotja, ami
nagyrészt az iskolákon belül, az iskolák közötti
együttműködésekben és az egyének szakmai
vagy egyéb alapon szerveződő iskoláktól
független hálózatain keresztül, gyakran →nem
formális vagy →informális tanulás keretében
valósul meg. Kedvező terepét alkothatják a
gyakorlatközösségek és szakmai tanuló
közösségek (lásd →BOX 7). A tanulásnak ez a
formája
kevésbé
látható,
és
ennek
megfelelően a közoktatási szakpolitika is
általában kevesebb figyelmet szentel ennek.
design módú kutatás → BOX 6
disszeminatív képesség
capacity) → BOX 9

(disseminative

explicit tudás → BOX 3
gyakorlatközösség → BOX 7
gyakorló szakember által végzett kutatás
(practitioner research)
A →klasszikus tudományos és a →design
módú kutatási paradigma közé, inkább az
utóbbihoz közeli pontra helyezhető kutatási
forma, amely elsődleges célja nem elméleti
kérdések megválaszolása vagy elméleti
modellek
tesztelése,
hanem
gyakorlati
problémák megoldása, és amelyet nem
(klasszikus értelemben vett) kutatók, hanem
gyakorló szakemberek, köztük pedagógusok
végeznek. A tudományos kutatással szemben
e kutatásokra a mindennapi szakmai
tevékenység közben, nem feltétlenül tudatos
módon kerül sor. Ezért a gyakorlat és az
elmélet közötti határvonal elmosódik. E
kutatások kiemelt figyelmet kapnak a
→tudásmenedzsmenttel
foglalkozó
újabb
irodalomban, amely a →tudás termelését,
elosztását és felhasználását a társadalmi és
technológiai fejlődés szempontjából olyan
tágabb funkciónak tekinti, amelynek a
→tudományos kutatás csupán az egyik
formája.
hallgatólagos tudás →tacit tudás → BOX 3
határok átlépése (boundary crossing)
Az a helyzet, amikor a sajátunktól alapvető
módon eltérő kognitív sémákkal és gyakorlati
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megoldási módokkal találkozunk, és ezért
kénytelenek vagyunk az adott problémára
eltérő perspektívából tekinteni. Ez történik
például akkor, amikor egy extra-kurrikuláris
területen végzett közös munka során az
általános iskolákban alsó és a felső tagozaton
tanító pedagógusok vagy a különböző
tantárgyakat
tanítók
egyazon
→gyakorlatközösségbe kerülnek. További
példát jelentenek a különböző partnerségi vagy
konzorciális viszonyok között megvalósított
programok vagy fejlesztési beavatkozások,
amelyek egymástól nagymértékben eltérő
szervezeti kultúrák találkozását idézik elő. A
határok átlépése különösen kedvez a
→tanulásnak és az új →tudás keletkezésének,
és komoly innovációs előnyt eredményezhet.
Az innovációs folyamatok gyakran kiváltják a
megszokott
határvonalak
átlépését,
és
fordítva, a határvonalak átlépése gyakran
→innovációkat
és
új
szakmai
tudás
kialakulását generálja. Ez jellemzi a →hibrid
tanulási környezeteket.
Forrás: Engeström 1995, 2008
hármas spirál →Triple Helix → BOX 8
hibrid tanulási környezet
Olyan tanulási környezet, amely vegyíti a
tanulás formális, gyakran a tudásátadás
metaforájával leírt konstruált és valóságos,
„életszerű” környezetben történő, résztvevői
szerepre épülő formáit. Ilyenek az egyetemek
által szervezett „terepgyakorlat” jellegű tanulási
formák, beleértve ebbe azt is, amit a kezdő
pedagógusképzésben
általában
iskolai
gyakorlatnak vagy praktikumnak hívnak, de
ilyen az is, amikor iskolai tanulók valós
helyzetekben megvalósított projektek keretei
között tanulnak vagy az ún. duális képzés
különböző formái, döntően a szakképzés
területén. A tanulóknak az iskolán kívüli
világban vagy munkahelyeken történő tanulása
olyan határátlépést (→határok átlépése) jelent,
amely a projektmunkát vagy külső gyakorlatot
megszervező és a tanulókat a valós
élethelyzetbe gyakran elkísérő pedagógusokat
is érinti.
horizontális tanulás→ BOX 1

implementáció
A szakpolitikák és fejlesztési beavatkozások
megvalósítása.
A
tudásközpontú
és
→tudásmegosztást támogató oktatáspolitikák
egyik
jellemzője
a
magas
szintű
implementációs
intelligencia
és
az
implementációs eszköztár gazdagsága. A
sikeres implementáció feltételei többek között
a szervezetek →abszorptív kapacitásának
figyelembe vétele, a kontextus-érzékeny és
többszintű
gondolkodás,
a
komplexitás
kezelésének képessége, az időtényező
szerepének megértése és ennek okos
kezelése, a felülről (top-down) és alulról
(bottom-up) történő építkezés kombinálása
valamint az érintett résztvevők érdekeivel és
→tanulásával
számoló
hatékony
menedzsment.
A
tudás-intenzív
és
tudásmegosztást támogató oktatáspolitikákat
megvalósító oktatási rendszerekre gyakran
jellemző
a
→toló
és
húzó
hatású
beavatkozások intelligens ötvözése és az
úgynevezett
„noszogató”
(nudging)
megközelítés alkalmazása.
Forrás: Jensen et al., 2012; Thaler - Sunstein,
2003; OECD, 2014d; Fazekas - Halász, 2015
implicit tudás →tacit tudás →BOX 3
informális tanulás
Olyan tanulási forma, amely a mindennapi élet
során elsajátított, nem feltétlenül tudatos
→tanulási tevékenység révén valósul meg.
innováció
Egy új vagy jelentősen javított termék (áru
vagy szolgáltatás) vagy eljárás, egy új
marketing módszer, vagy egy új szervezeti
megoldás bevezetése az üzleti gyakorlatban, a
munkahelyi szervezetben vagy a külső
kapcsolatokban, amely a gazdaság bármely
szektorában és a közszférában is folyhat. Míg
korábbi modellje az alapkutatástól az
alkalmazott kutatáson és a gyakorlati
bevezetésen át vezető lineáris utat tekinti
jellemzőnek, mai értelmezése az innovációs
folyamat
iteratív
és
körkörös
jellegét
hangsúlyozza, továbbá az interakciókat és a
kölcsönös →tanulást helyezi a középpontba.
→Innovációról nem csak akkor beszélünk, ha
teljesen új megoldás születik, hanem akkor is,
ha a kérdéses megoldás egy adott szervezet
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számára új, vagy érdemben megújult. Az
oktatási
→innovációs
stratégia
perspektívájában az innovációs folyamatok
legfontosabb elemeinek azokat látjuk, amelyek
a
pedagógusok
→tudásához
és
képességeihez, valamint – ezeken keresztül –
a mindennapos iskolai és osztálytermi
gyakorlatukhoz kapcsolódnak.
Forrás: OECD, 2005a (Oslo Kézikönyv)
Lásd még →BOX 5
innovációs rendszer
Az
→innováció
rendszerként
történő
értelmezése felértékelte a →tudás nem
tudományos kutatásból származó és nem
explicit elemeit, illetve az interaktív →tanulást
helyezte a rendszer középpontjába. Ez
szükségessé tette a rendszer határainak
megvonását
és
a
rendszeren
belüli
intézmények, szereplők, szervezetek és
folyamatok azonosítását. Az innovációs
rendszer általában nemzeti keretek között
szerveződik, de ez nem szükségszerű. Ezért a
→nemzeti innovációs rendszerek mellett (vagy
azon
belül)
beszélhetünk
technológiai
területhez tartozó, regionális, és →ágazati
innovációs rendszerekről is. Ez utóbbira példa
a →Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer.
Forrás: Lundvall, 1992; Jensen et al., 2007
innovációs stratégia
Olyan átfogó dokumentum, amely az
→innovációs
rendszer
fejlesztéséhez
szükséges prioritásokat, célokat és eszközöket
tartalmazza. A fejlett országok közössége
egyre inkább kiemelt politikai célnak tekinti a
→nemzeti innovációs rendszerek fejlesztését,
ami
együtt
jár
innovációs
stratégiák
kidolgozásával. Az OECD 2010 tavaszán tette
közzé átfogó innovációs stratégiáját. Az uniós
államfők pedig 2008 decemberében döntöttek
arról, hogy jöjjön létre egy közös uniós
innovációs
stratégia,
aminek
nyomán
koncepcionális anyagok sokasága született, és
széleskörű szakmai és társadalmi konzultáció
indult el. Mindkét szervezet innovációról való
stratégiai gondolkodásában a →közszférában
zajló innovációk és az oktatás, illetve tágabban
az
emberi
erőforrások
fejlesztése
jelentőségének
látványos
felértékelődése
látható. Ezt bizonyítja az a tény, hogy az
OECD is elindította az oktatási ágazatra

vonatkozó
kidolgozását.

innovációs

A tudás kognitív dimenziói

stratégiájának

BOX 2

A tudással és annak menedzselésével
foglalkozók megkülönböztetnek legalább két
olyan
tudásformát
–
a
kognitív
idegtudományokra támaszkodva –, amelyeket
egyformán →tudásnak nevezünk, de amelyek
megszerzésük és működésük módja szerint
alapvetően eltérnek egymástól:
deklaratív tudás
A „mit” tudása. A felhalmozott passzív
tudáselemek, tények, információk összessége,
amelyek verbálisan kifejezhetőek, könnyen
„visszaadhatóak”, és amelyet egy korábbi
szóhasználatot
követve
a
műveltség
kifejezéssel is jellemezhetünk. Korábban nagy
jelentősége volt e tudásnak, és az iskolai
tanítás
jelentős
része
is
e
tudás
megszerzésére irányul. Ma azonban a tudás
közvetlen felhasználhatósága, a mindennapi
életben való alkalmazhatósága került előtérbe,
amelyet a procedurális tudás kifejezés ír le.
procedurális tudás
A „hogyan” tudása. Az a tudás, hogy hogyan
végezzünk el valamilyen feladatot, műveletet,
tevékenységet. Innovációs perspektívából
alapvető fontosságú a tudás e két formájának
a megkülönböztetése, ugyanis a gyakorlat
legtöbb
olyan
változása,
amely
a
tanulás/tanítás
eredményességének
javulásához vezet nem a "mit" tudásban,
hanem a "hogyan" tudásban, azaz a
procedurális tudásban következik be. Ennek
nagy része pedig szavakkal nem vagy csak
nehezen és pontatlanul kifejezhető: ezt
nevezzük →tacit tudásnak. A deklaratív tudás
felől a procedurális tudás felé történő
nyitásban
kiemelt
szerepe
van
a
pedagógusokat értékelő olyan eszközöknek,
mint az osztálytermi megfigyelés és a saját
gyakorlatról való dialógus.
Forrás: Lundvall - Johnson, 1994; OECD,
2000; Sallis - Jones, 2012; Cheng, 2015
jó gyakorlat (good practice)
A köznevelés különböző területein alkalmazott,
egyéni vagy intézményi szinten megjelenő,
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szemléletében és gyakorlatában innovatív
és/vagy
hiánypótló
eljárás,
módszer,
tevékenység, eszközhasználat, pedagógiai
vagy szervezetfejlesztési gyakorlat, vagy ezek
együttese, amely az intézmény működésében
megtapasztalható és feladatainak ellátását
pozitívan befolyásolja. Összhangban van az
ágazati
és
intézményi
szabályozó
dokumentumokkal. Jogtiszta, alkalmazása
dokumentált, eredménye és hatása bemért,
működése
fenntartható.
Az
adaptáció
feltételrendszerének
és
folyamatának
kidolgozásával
bevált
jó
gyakorlattá
fejleszthető.
Az
oktatási
innovációk
terjedésének egyik legfontosabb módja a
hozzáférhetővé tett jó gyakorlatok megosztása.
Forrás: Iskolatáska
https://iskolataska.educatio.hu/index.php/jogya
korlatotlet/index/1435751774.edu

Szin.: implicit tudás, hallgatólagos tudás,
rejtőzködő tudás
Forrás: Nonaka – Konno, 1998; OECD 2000;
Kovács, 2011

A tudás megjelenési formái

kodifikált tudás →explicit tudás →BOX 3

BOX 3

explicit tudás
Minden olyan →tudás, amely szavakkal vagy
folyamatokkal, algoritmusokkal leírható. A
tapasztalatok alapján azonban az explicit tudás
nem elegendő minden problémának a
megoldásához. Azonos kodifikált tudással
rendelkező két ember általában nem egyforma
sebességgel és minőségben oldja meg
ugyanazt a problémát. Ezt az eltérést az ún.
tacit tudás magyarázza.
Szin.: kodifikált tudás, verbalizálható tudás
tacit tudás
A tudás azon formája, amely implicit,
rejtőzködő módon, a gyakorlatba ágyazottan
létezik, és amelynek megosztása vagy átadása
a tapasztalati →tanulás sajátos formáit igényli.
Az új tudás csírái gyakran a tacit tudás
személyek közti cseréjével (megfigyelés,
utánzás, gyakorlás során) keletkeznek a
szocializációs folyamatban, pl. közös munka
vagy együttlét során. Tágabb innovációs
perspektívában,
a
modern
innovációs
gondolkodásnak
megfelelően
a
tudás
magában foglalja nem csak a tudás explicit és
kodifikált formáját, hanem annak nem kodifikált
és nem is kodifikálható formáit is. A
→pedagógiai szakmai tudás jelentős hányada
is tacit tudás.

Kéthurkos tanulás (double loop learning)
A →tanulószervezetek egyik fontos jellemzője,
amit deutero (másodszintű) tanulásnak is
neveznek. Ez arra utal, hogy a szervezet
nemcsak alkalmazkodik a külső kihívásokhoz,
hanem egyúttal megtanulja azt is, hogyan tud
jobban alkalmazkodni. A valóságos szervezeti
tanuláshoz
így
nem
elegendő
az
információkhoz
vagy
adatokhoz
való
hozzájutás, hanem a szükség van a szervezeti
kultúra átalakulására is.
Forrás: Argyris - Schön 1978
klasszikus tudományos kutatás→BOX 6

kompetencia
A fogalmat leggyakrabban tág értelmezésben,
olyan „ernyőfogalomként” használjuk, amely
magában foglalja a „mit” tudáshoz köthető
ismereteket
(beleértve
ebbe
bonyolult
összefüggések ismeretét is), a „hogyan”
tudáshoz köthető képességeket és a nemkognitív szféra felé nyitott attitűd jellegű
jellemzőket is. A kompetencia egy szűkebb
(például
az
Európai
Képesítési
Keretrendszerre jellemző) értelmezése az,
amely a tudás (knowledge) és a képességek
(skills) mellett harmadik kategóriaként jelenteti
meg a kompetenciát (competence), amely a
tudásnak és a képességeknek a valós életben
vagy
munkavégzés
során
történő
használatára, az erre való képességre és
motiváltságra utal. A pedagógusok tudásának
a leírására és mérésére az osztályozási és
értékelési rendszerek egy része nem a
→tudás, hanem a kompetencia fogalmát
használja.
Innovációs
perspektívából
a
kompetencia-fogalom
használatának
az
elterjedése kedvező, hiszen nyitást jelent a
→deklaratív, azaz a „mit” tudás felől a
→procedurális, azaz a „hogyan” tudás felé, s
egyúttal az explicit felől a →tacit tudás felé is.
Még akkor is, ha ezzel együtt jár a →tudás
fogalmának beszűkülése.
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közszférában zajló innováció → BOX 5
közvetítő szereplők (brokers)
Olyan személyek, akik otthonosan mozognak
az egymással összekötött, de egymással
nehezen kommunikáló világokban, és akik
nélkül e két világ között gyakran akadozik a
→tudásmegosztás. Így például a tudományos
kutatás (egyetemek) és az iskolai gyakorlat
között. A gyakorlat szempontjából releváns
→pedagógiai szakmai tudás megteremtésének
és a pedagógusok eredményes tanulásának
egyik legfontosabb feltétele a kezdő, döntően
elméleti képzésben érintett egyetemek, és
munkavégzés
közben
történő
tanulás
lehetőségét nyújtó iskolák együttműködése.
Ilyen szereplők például az iskolákban
gyakorlatba
ágyazott
kutatást
folytató
pedagógusok,
az
iskolákkal
együttműködésben kutatás alapú pedagógiai
innovációt kezdeményező kutatók vagy a
pedagógusjelöltek
gyakorlatban
történő
tanulását segítő és a kezdő pedagógusok
betanításában aktív szerepet játszó mentorok,
akik gyakran aktív kommunikációban állnak az
egyetemekkel, és esetenként bekapcsolódnak
az egyetemi oktatásba is.
kutatás →BOX 6
kutató iskola (researching school)
Olyan
iskolák,
amelyek
képesek
→tudásteremtő iskolákká válni, szisztematikus
kísérletezés és önálló vagy külső támogatással
végzett kutatásokkal alátámasztott fejlesztés
nyomán
új,
eredményes
pedagógiai
megközelítéseket létrehozni. Az ilyen iskolák
esetenként a szisztematikus tudástermelés
hasonló, sőt magasabb szintjét képesek elérni,
mint egyes egyetemek. Gyakran egyetemekkel
és kutatóintézetekkel együttműködve országos
kutatási
és
fejlesztési
programokba
kapcsolódnak be, és a kutatási-fejlesztési
tevékenység
a
mindennapi
munkájuk
természetes részévé válik. Ehhez olyan iskolai
vezetésre
van
szükség,
amely
aktív
→tudásmenedzsmentet folytat, és amely olyan
szervezeti feltételeket képes teremteni,
amelyek kedveznek a tudásmenedzsment
számára.
Forrás: McLaughlin at al, 2006

kutató pedagógus (researcher teacher,
teacher researcher vagy teachers as
researchers)
Olyan pedagógus, aki a munkájához
kapcsolódva kutatást is végez. A fogalmat
Európában általában Lawrence Stenhouse-hoz
kapcsolják, aki az Egyesült Királyságban a
hatvanas években a pedagógusok aktív
bevonását szorgalmazta a tanulás-tanítás
eredményességét
szolgáló
kutatásokba.
Stenhouse megközelítésében lényegében
minden osztályteremben kellene kutatásnak
folynia, és a cél az, hogy valamilyen szinten
minden egyes pedagógus kutató legyen. A
gyakorló pedagógusok által végzett kutatás
számos eredményes oktatási rendszerben
komoly támogatást kap: arra törekszenek,
hogy a kutatás beépüljön a pedagógusok
mindennapi munkájába. A kutató pedagógusok
általában
nem
professzionális
módon
végeznek kutatást, hanem a kutatásnak azt a
formáját művelik, amelyet a →gyakorló
szakember által végzett kutatás fogalma fejez
ki. Ez gyakran az →akciókutatás valamilyen
formáját ölti, és az angol nyelvben sokszor
inkább a vizsgálódás (inquiry) és nem a
→tudományos
kutatásra
utaló
kutatás
(research) szóval írják le. A kutatás-intenzív
munkavégzés különösen jellemző lehet a
pedagógusok egy szűkebb csoportjára, akik
aktív szerepet vállalhatnak a közoktatási
tudástermelési
és
tudásmegosztási
folyamatokban, és akiknek ezt a szerepét
esetenként formálisan is elismerik
Forrás: Stenhouse, 1974; Cochran-Smith Lytle, 1993; Craig, 2009
munkába ágyazott tanulás (embedded
learning)
Olyan újszerű tanulási forma, amelyben a
résztvevők (tanulók vagy tanárok) nem egy
formális képzés (tanfolyam vagy tanórák)
keretében
sajátítanak
el
a
jövőben
felhasználható
ismereteket,
hanem
a
mindennapi tevékenységek, a rutinszerűen
végzett munkafolyamatok közben tanulnak, és
osztják meg egymással tudásukat. A passzív
ismeretátadással szemben ez a tanulási forma
a résztvevők aktív részvételére épít. Mivel a
→tanulás
természetes
közegben,
a
megszokott tevékenységek közben, szinte
észrevétlenül zajlik, ezért a motiváció
maximális lehet.
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mezo-szintű tanulási ökoszisztéma (mesolevel learning ecosystem)
Az OECD Innovatív Tanulási Környezetek
programjának a keretei között született
elemzésekben megjelenő fogalom, amely a
fejlett oktatási rendszerekben a központi és
helyi szint között kialakult, közvetítő és
támogató szerepet betöltő intézményekre és
folyamatokra utal. Ezek közé tartoznak a
kialakuló →tudásmegosztó hálózatok és a
→közvetítő szereplők.
Forrás: Fazekas, 2015
nem formális tanulás
A formális oktatási rendszeren kívül történő
→tanulás, így a tanulás olyan nem vagy
kevésbé formális módjai, mint a piaci oktatási
szolgáltatások keretei között történő önképzés,
a szervezett munkahelyi tanulás vagy a
tanulás közösségi és civil formái.
A pedagógusok tudásának dimenziói BOX
4
szaktárgyi tudás (subject knowledge)
Az adott szaktárgyhoz szorosan kötődő
tényeket, ismereteket, információkat foglalja
magában.
A
modern
innovációs
gondolkodásban a tanítás nem merülhet ki a
szaktárgyi tudásban, illetve annak egyszerű
átadásában.
Szin.: tantárgyi tudás
pedagógiai szakmai tudás (pedagogical
professional knowledge)
A szaktárgyakhoz nem kapcsolódó ismereteket
foglalja magában, úgy mint az oktatás-nevelés
céljairól, a pedagógusszerepekről, a tanulók
általános és személyes ismeretéről alkotott
ismereteket. E tudás döntő hányadát a
pedagógusok a mindennapos osztálytermi
munkájuk során, azaz munkavégzés közben
szerzik meg. Ez különösen érvényes a tudás
→procedurális, →tacit és kollektív formáira, de
a
sikeres
munkavégzéshez
szükséges
→deklaratív, →explicit és egyéni tudás
jelentős része is a munkába állást követően
alakul ki, és a szakmai életút egész időtartama
során fejlődik. Ebben a megközelítésben e
tudás megszerzése a szakmai karrier egész
idejére kiterjedő, az élethosszig tartó tanulás

kereteibe illeszkedő folyamat, amelyben egyre
nagyobb figyelem irányul a →nem formális és
→informális tanulásra. Fontos hangsúlyozni,
hogy e tudás jelentős hányada nem egyéni,
hanem
közös,
jórészt
az
iskolákban
felhalmozódó és ott használt személyközi,
illetve szervezeti tudás.
Szin: általános pedagógiai tudás (general
pedagogical knowledge)
pedagógiai tartalmi tudás (pedagogical
content knowledge)
Az adott szaktárgyi tartalom és az általános
pedagógiai tudás ötvözését jelenti. Gyakran
szakmódszertani tudásként szoktak leírni,
amely egy-egy konkrét tantárgyhoz vagy
diszciplínához kötődik, és amely sajátos, a
többi diszciplínára nem jellemző tanulási és
tanítási problémákat is felvet. Magában foglalja
azt a tudást, hogy hogyan lehet az adott
szaktárgyi tartalmat a változatos tanulói
igényeknek
megfelelően
strukturálni,
bemutatni, adaptálni, mely fogalmak okoznak
nehézséget a diákok számára, milyen tanulási
stratégiák
alkalmazhatóak
az
adott
osztálytermi környezetben.
Forrás: Shulman (1987) alapján
nemzeti innovációs rendszer
Az →innovációs rendszerek többfajta (nemzeti,
regionális,
ágazati,
stb.)
keret
között
szerveződhetnek. Ezek közül általában a
nemzeti keretek alkotják a legerősebb
lehatároló tényezőt, mivel a kormányzati
cselekvés hatóköre is e keretekben erős. A
fogalom
megjelenése
és
általánosan
elfogadottá válása az elmúlt 2-3 évtizedben
fontos szerepet játszott a nemzeti innovációpolitikák kialakulásában és e területnek a
kormánypolitikák egészén belül történő
felértékelődésében. A nemzeti innovációs
rendszer fejlettsége ugyanis alapvetően
meghatározza egy-egy ország gazdasági és
katonai potenciálját, így a nemzeti innovációs
rendszerek fejlődését támogató politika nem
egy országban a kormányzat különösen
fontos, stratégiai területévé vált.
Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer
(NOIR)
Az ágazati →innovációs rendszerek egyike,
amely az oktatási ágazatban található
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innovációs
intézményeket,
szereplőket,
szervezeteket
és
folyamatokat
foglalja
magában. Tehát azokat a kereteket jelöli, ahol
az oktatás jobbítását célzó →tudás termelődik,
megosztásra kerül, és azt a gyakorlatban
alkalmazzák, beleértve ebbe az oktatás
jobbítását szolgáló elméleti és alkalmazott
kutatásokat, a gyakorlatorientált fejlesztéseket
és a tágan értelmezett oktatási rendszeren
belül zajló →innovációkat. Az oktatás
innovációs rendszert akkor is létezőnek
tekintjük,
ha
erre
vonatkozóan
nem
fogalmazódik meg tudatos →innovációs
stratégia. A rendszer határvonalait és
terjedelmét egyfelől az oktatási rendszer
(oktatási ágazat) másfelől a →nemzeti
innovációs rendszer jelöli ki. A NOIR és a
NOIR+ stratégia kiindulópontja egyaránt az a
megállapítás, hogy azon országok, amelyek
létrehoznak egy fejlett nemzeti oktatási
innovációs rendszert, jóval eredményesebbé
tudják tenni oktatási rendszerük működését,
mint azok, amelyek ezt nem teszik meg.
Röv.: NOIR
Szin.: az oktatási ágazat innovációs rendszere
NOIR → Nemzeti Oktatási Innovációs
Rendszer
oktatási innovációs klaszter (education
innovation cluster)
Az innovációs klaszterek sajátos, az oktatási
ágazatra jellemző formája, amely egyetemek,
iskolák
és
iskolafenntartó
hatóságok
együttműködésére épül. Általában egy-egy
régiót lefedő intézményi forma, amelynek célja
az oktatási innovációs folyamatok és a
→tudásmegosztás
élénkítése.
Az
ilyen
együttműködési
formákban
negyedik
szereplőként megjelenhetnek az oktatási
innovációban érdekelt gazdasági szereplők és
a civil társadalom képviselői. A klaszterek a
→hármas spirál létrejöttét segítik elő.
Kialakulásuk támogatása a nemzeti innovációs
politikák egyik jellegzetes eszköze.
Forrás: OECD, 1999, 2001; Molnar, 2015
pedagógiai szakmai tudás (pedagogical
professional knowledge) → BOX 4
pedagógiai tartalmi tudás (pedagogical
content knowledge) → BOX 4

procedurális tudás → BOX 2
reflektív gyakorlat (reflective practice)
A folyamatos →tanulás egyik alapfeltétele. A
tapasztalás önmagában még nem feltétlenül
vezet
tanuláshoz,
szükség
van
a
tapasztalataink vizsgálatára, az azokra való
tudatos reflektálásra. A reflektív gyakorlat ezt a
képességet
jelenti.
Támogatása
és
fejlesztésre azért fontos, mert gyakran csak e
reflektív
gyakorlatban
(a
mindennapos
munkavégzést kísérő személyes reflexiókban
és
beszélgetésekben)
ragadható
meg/aktivizálható az a tapasztalati →tudás,
amelynek a keletkezéséről a mindennapos
osztálytermi és iskolai munkavégzés során a
pedagógus nem feltétlenül tud, azaz nem
feltétlenül reflektál tudatosan.
rejtőzködő tudás →tacit tudás → BOX 3
szakmai tanulóközösség → BOX 7
szaktárgyi tudás →BOX 4
tacit tudás → BOX 3
tanórakutatás (lesson study)
A japán oktatásból származó, kollaboratív
tanóraelemzésen és óratervkészítésen alapuló
tanóramunka-fejlesztő
módszer.
A
tanórakutatás során a tanárok egy 4-6 fős
csoportja a szakirodalmi eredményeket
felhasználva, általában külső pedagógiai
szakértő bevonásával elemzi a tanórai
folyamatok egy továbbfejleszteni kívánt
pontját, majd közösen kidolgoznak és egyikük
vezetésével a tanulók egy csoportja számára
megtartanak egy olyan, úgynevezett kutatási
órát, amelyben a közösen eltervezett tanítási
eljárásmódot kipróbálják. Végül a folyamatot, a
munka során szerzett szakmai tapasztalataikat
és eredményeiket a szélesebb szakmai
közösség
számára
hagyományos
és
elektronikus formában disszeminálják. A
módszer folyamatosan fenntartja és erősíti a
kollektív kíséretezés és reflexió gyakorlatát, a
gyakorlatba ágyazott →tacit tudás megújítását
és megosztását, ezért a →tudásmenedzsment
egy hatékony eszköze.
Forrás: Gordon Győri, 2008
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tantárgyi tudás →BOX 4
Az innováció dimenziói

BOX 5

közszférában zajló innováció
Az →innováció egy sajátos formája, amelyet
leginkább
a
versenyszférában
zajló
innovációtól
való
eltérésein
keresztül
definiálnak, kiemelve olyan tényezőket, mint a
versenyből fakadó érdekeltség és a piaci
nyomás
hiánya,
illetve
a
politikai
meghatározottság vagy a jogi és bürokratikus
mechanizmusok korlátozó hatása. Az oktatási
innováció is alapvetően a közszférában zajló
innováció egyik formájának tekinthető, de
mivel nem az oktatási ágazat egésze tartozik a
közszférába, ezért vannak olyan oktatási
innovációk, amelyek nem sorolhatóak be a
közszféra innovációinak körébe (ilyenek
például a nagy informatikai cégek tanításttanulást segítő innovációi).
Forrás: Koch–Hauknes, 2008; OECD, 2009
versenyszférában zajló innováció
Az →innováció egy sajátos formája, amelyet a
versenyből fakadó érdekeltség és a piaci
nyomás jellemez.
Forrás: Koch–Hauknes, 2008; OECD, 2009
társadalmi innováció
Az →innováció egy sajátos formája, amely
hangsúlyozottan nem technológiai jellegű,
döntően a szervezeti, a társadalmi és az
emberi
relációk
változásaira
utal,
és
alapvetően a civil társadalom világához
kapcsolódik. Az oktatási innovációk jelentős
hányada is – különösen azok, amelyek a
→nem formális és →informális tanulás
világában zajlanak – a társadalmi innováció
kategóriájába sorolható.
Forrás: Shapiro et al., 2007
tanulás
E stratégia perspektívájában a →tudás és a
tanulás fogalmát elválaszthatatlannak tekintjük,
és tanuláson a tudás különböző formáinak
(lásd →BOX 2,3) a megszerzését értjük. A
korszerű tanuláselméletek szerint a tanulás
nem
írható le pusztán az „átadás”
metaforájával,
e
helyett
az
„építés”
(konstrukció)
metaforáját
szükséges

használnunk, mivel a tanulás a személyes és
szervezeti
tudás
keletkezéseként
is
értelmezhető. Amikor például a pedagógus a
munkavégzése során megtanulja valamilyen új
tanulásszervezési megoldás alkalmazását,
saját gyakorlatával ő maga személyesen
teremti meg azt a tudást, amelyre a jövőbeni
gyakorlata épülhet. Emellett a tanulás
meghatározó jellemzője a társas jelleg. Nem
pusztán személyes, hanem társas folyamatról,
közösségi formákban történő tanulásról van
tehát szó. Az oktatás →innovációs rendszere
perspektívájából
ennek
messzemenő
következményei vannak, hiszen ebben az
értelmezésben a →tudásmenedzsment a
közösségi, szervezeti szintre is ki kell terjedjen.
Emellett a pedagógusok tanulása az
élethosszig tartó tanulás kereteibe illeszkedő,
a szakmai életút végéig soha le nem záruló
folyamat, ahol egyre nagyobb figyelem irányul
→horizontális tanulásra, amely gyakran →nem
formális vagy →informális tanulás keretében
valósul meg.
Lásd még: → BOX 1
tanulásipar (learning industry)
Ez az ágazat döntő részben a közszférában
található, de fontos – és egyre nagyobb súlyú
– elemeit találjuk a piaci szférában, illetve a
civil
szférában.
Szereplői
lehetnek
a
vállalkozási
formában
működő
oktatási
szervezetek
(nyelviskolák,
szakképző,
felnőttképzési intézmények, de ide sorolhatóak
az
alapítványi
és
magániskolák
is),
oktatástechnológiát,
ennek
eszközeit
értékesítő
vállalatok
(tankönyvkiadók,
oktatástechnológiai eszközöket gyártók és
forgalmazók), valamint szervezetfejlesztési,
vezetési és HR-szolgáltatásokat nyújtó, ilyen
rendszereket fejlesztő cégek. E piaci szereplők
gyakran a közszféráét jelentősen meghaladó
innovációs
igényekkel
és
potenciállal
rendelkeznek, és éppen a közszféra és a piaci,
valamint
civil
szféra
közötti
aktív
együttműködés jelentheti a →közszférában
zajló innováció egyik fontos motorját. A
tanulásipar kialakulása tehát a vállalati tanulási
rendszerek felértékelődését, a versenyszféra
szereplőinek az oktatási ágazatba történő mind
aktívabb
belépését
és
az
oktatási
szolgáltatások
jövedelmező,
esetenként
komoly
exportjövedelem-termelő
területté
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válását jelenti. Ennek nyomán az →innováció
mint a versenyelőnyök megszerzésének
legfontosabb forrása ebben az „iparágban” is
felértékelődött.
Szin: tanulási ágazat (learning sector)
Forrás: OECD, 2004; Baráth–Lőrinczi, 2010

a gyakorlatba ágyazott kutatás minél inkább
közelítsen
a
tudományos
kutatás
standardjaihoz. Az angolban ezért használják
szívesen az inquiry szót e fogalom leírására.
Forrás: Brown, 1992; Collins et al., 2004;
Plomp, 2010; Broek 2012

A kutatás formái
BOX 6
Innovációs perspektívából a tudományos
kutatás két olyan formáját szükséges
megkülönböztetni, amelyek eltérő módon
járulnak hozzá a pedagógiai gyakorlatban
keletkező problémák megoldásához:

tanulószervezet (learning organisation)
Olyan szervezet, amely folyamatosan képes a
megújulásra, és hatékony válaszokat tud adni
a változásokra, és ennek érdekében a
tagjainak tanulását is segíti. A fogalom többek
között Peter Senge kutatásaihoz fűződik, aki a
tanuló szervezetnek öt jellemzőjét határozta
meg:
rendszerben
való
gondolkodás,
önfejlesztés/önirányítás, közös jövőkép, belső
meggyőződés
(attitűdváltozás,
gondolati
minták), csoportos tanulás, team-munka. A
tanulószervezetekre jellemző a → kéthurkos
tanulás, azaz nemcsak alkalmazkodni tudnak a
változó
körülményekhez,
hanem
az
alkalmazkodási képességük is fejlődik, vagyis
megtanulnak tanulni. E fogalmat a NOIR+
stratégia meghatározó elemévé teszi az a
megállapítás, hogy a →pedagógiai szakmai
tudás nem csupán egyéni, hanem szervezeti
tudás, az ennek forrását adó →tanulás pedig
alapvetően társas folyamat. A kutatási
eredmények
azt
mutatják,
hogy
a
tanulószervezetként
működő
iskolák
eredményesebbek.
Forrás: Senge, 1998; Argyris - Schön, 1978
Lásd még: →tudásteremtő iskolák

klasszikus tudományos kutatás
Elméleti modellek vagy különböző gyakorlati
megoldások
jóságát
tényekkel
vagy
bizonyítékokkal igazoló vagy cáfoló kutatás.
Célja a tesztelés olyan megbízható formáinak
gyakran
laboratóriumi
körülményekhez
hasonló alkalmazása, amelyek a →tényeken
alapuló gyakorlat bázisát alkotják. Fontos
hangsúlyozni, hogy a modern innovációs
gondolkodásban nem kizárólag e kutatások
eredményei jelentik a gyakorlat javításának
forrását. A tudásigényes munkák jelentős
hányadának – így a pedagógus munkának – a
klasszikus és a design módú kutatás által
teremtett tudásra egyaránt szüksége van.
design módú kutatás (design research)
Olyan, elmélet által orientált kutatás, amely
természetes környezetben, így valóságos
iskolákban zajlik. Célja a gyakorlatban
jelentkező problémáknak magán a gyakorlaton
belül történő kezelése a tudományos kutatás
szigorú normáinak a követése mellett,
ugyanakkor
nem
kilépve
a
gyakorlat
komplexitásából. Ez a kutatás eredményez
olyan tudást, amely közelebb áll a gyakorlati
tudáshoz. E kutatási formához közelítenek a
→gyakorló szakemberek által végzett kutatás
(practitioner research), a résztvevő kutatás
vagy
→akciókutatás
különböző
formái,
amelyek elsődleges célja szintén nem elméleti
kérdések megválaszolása vagy elméleti
modellek
tesztelése,
hanem
gyakorlati
problémák megoldása. A kutatás (research)
szónak ebben az esetben nem pontosan
ugyanaz a jelentése, mint a tudomány
világában,
bár
az
egyik
gyakran
megfogalmazott követelmény éppen az, hogy

társadalmi innováció →BOX 5
tényeken alapuló gyakorlat (evidence based
practice)
E fogalom mögött az a megközelítés áll, amely
a szakmai vagy szakmapolitikai döntéseket
nemcsak a lehető legjobban bizonyított
tényekre
kívánja
alapozni,
hanem
a
bizonyítottság mértékének standard skáláját is
megpróbálja felállítani. E skálán legmagasabb
szinten a kontrollált randomizált kísérleti
bizonyítás áll, legalacsonyabb szintjén az
elismert tekintélyek gyakorlaton alapuló
véleménye, a leíró jellegű tanulmányok vagy
szakértői bizottságok jelentései. Ez a
megközelítés a fejlett országokban egyre
elfogadottabbá válik, és kiemelt témája lett
Európai Unió oktatáskutatásokkal kapcsolatos

115

politikájának is. A pedagógiai gyakorlat és a
szakpolitika számára különösen értékes az a
tudás, amely olyan tényekkel szolgál, melyek
alapján meg lehet ítélni, hogy az adott
gyakorlat vagy szakpolitikai beavatkozás
képes-e eredményt produkálni A tudás e
formájának forrása a →klasszikus tudományos
kutatás.
Forrás: OECD, 2007; Csapó, 2008, Halász,
2009
Toló és húzó hatású beavatkozások (push
and pull interventions)
A szakpolitikák és fejlesztési beavatkozások
implementációs
eszközrendszerének
két
típusa, amelyeket éppúgy érdemes egymással
kombinálni, mint a felülről (top-down) és alulról
(bottom-up) történő építkezés eszközeit. A toló
(push) beavatkozás a külső motivációra épül,
azaz nyomást gyakorol az érintett szereplőkre,
például a jogi kötelezés és ehhez társuló
szankciók
eszközével.
A
húzó
(pull)
beavatkozás inkább a belső motivációt
próbálja felkelteni és a kívánatos cselekvést
vonzóvá próbálja tenni, például szimbolikus
eszközökkel vagy pénzügyi ösztönzőkkel. Ez
utóbbihoz köthető az úgynevezett „noszogató”
(nudging) megközelítés.
Forrás: Jensen et al., 2012; Thaler - Sunstein,
2003; OECD, 2014d; Fazekas-Halász, 2015

Triple Helix →BOX 8
tudás
A NOIR+ stratégia perspektívájában tudáson
általában a pedagógusok mindennapos iskolai
és osztálytermi gyakorlati munkáját orientáló
szakmai tudást értjük, amelynek minősége
alapvetően meghatározza a szakmai munka,
és ezen keresztül a tanulás és tanítás
eredményességét. A modern innovációs
gondolkodásnak
megfelelően
e
tudást
összefoglaló fogalomnak tekintjük, amely
sokféle, eltérő minőségű dolgot takar. Ezért
nélkülözhetetlen a tudás e különböző
formáinak
azonosítása,
és
e
formák
sajátosságainak a megértése. Az egyik
megkülönbözetés
szerint
beszélhetünk
→deklaratív („mit”) tudásról és →procedurális
(„hogyan”) tudásról. Egy másik dimenzióban
pedig megkülönböztetjük a tudás →explicit

(kontextustól függetlenül megfogalmazható,
verbalizálható)
vagy
→tacit
(implicit,
gyakorlatba, ágyazott, kontextushoz kötött)
formáját. E megkülönböztetésnek azért van
nagy jelentősége, mert a →pedagógiai
szakmai tudás jelentős hányada tacit tudás.
Fontos hangsúlyozni, hogy a pedagógusok
szakmai tudása egyik fontos forrásának a
→tanulást
tekintjük:
tudáson
mindig
megtanulható tudást értünk, és a pedagógusok
tanulásáról beszélve mindig a tudás fent
említett különböző formáinak a megszerzésére
gondolunk. Meg kell jegyezni azt is, hogy a
sokféle tartalmat kifejező és így tágítható
jelentéssel bíró tudás szót gyakran olyan tág
értelemben használják, amely már közelít a
→kompetencia fogalmához.
Lásd még: → BOX 2; → BOX 3→ BOX 4
tudásgazdák
Olyan
egyének
és
szervezetek
vagy
közösségek,
akiknél
az
oktatás
eredményessége
szempontjából releváns
→tudás található, és akik képesek ilyen tudás
létrehozására és megosztására. Makro-szinten
lehetnek az oktatási rendszeren belül is és
kívül is, illetve mikro-szinten az egyes
intézményeken (pl. iskolákon) kívül és belül is.
Nem feltétlenül készen birtokolják a tudást: az
esetek jelentős hányadában a szükséges új
tudás interakciókban keletkezik, amelybe az
érintettek közös problémákkal lépnek be, és
amelyekből közös tudással léphetnek ki. Ilyen
értelemben a szakmai tudás teremtésében
közreműködők körében olyan szereplők is
megjelennek, akiket hagyományosan nem
szoktunk a szakmai tudás birtokosainak
tekinteni, ugyanakkor meghatározó szerepük
lehet a releváns szakmai tudás generálásában:
ilyenek lehetnek például az iskolák esetében a
tanulók, a szülők vagy egyéb külső társadalmi
partnerek.
tudásháromszög →BOX 8
Gyakorlat- és tanulóközösségek

BOX 7

gyakorlatközösség (community of practice)
Tanuláselméleti/tudásmenedzsment
modell.
Emberek olyan formális vagy informális
csoportját jelenti, akik közös szakmájuk,
érdeklődési körük, tanulási igényük révén –
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általában
munkavégzés
közben
–
folyamatosan
megosztják
egymással
információikat,
tapasztalataikat,
→jó
gyakorlataikat, és rendszeres interakcióik
során közösen tanulják meg, hogyan
csinálhatnák a dolgokat jobban. Általában
spontán módon alakulnak ki, de létrejöttük
támogatható
szervezeti
szinten
is.
A
tudásmenedzsment szakirodalmában a →tacit
tudás kiaknázása egy fontos forrásának
tekintik, és kedvező terepét alkothatják a
gyakorlatba
ágyazott,
→horizontális
tanulásnak.
Forrás: Wenger, 2002
szakmai tanulóközösségek (professional
learning community)
Azonos
területen,
szakmában
dolgozó
munkatársak közös tanulását elősegítő modell.
Az oktatás világában a szereplők egy olyan
csoportját
jelenti,
akik
rendszeresen
találkoznak,
megosztják
tapasztalataikat,
információikat, azaz folyamatosan tanulnak
annak érdekében, hogy a tagok tudását és
képességeit, és ezáltal a tanulók teljesítményét
is javítsák. A két kulcsfogalom részben átfedi
egymást. A gyakorlatközösség esetében a
hangsúly a tényleges közös gyakorlaton
(általában a munkavégzésen) van, és nagyobb
szerepet kap a →tacit tudás és az →informális
tanulás, a szakmai tanulóközösségben a
fókusz a közös tanuláson van, amely
formalizáltabb is lehet és szerepet kaphat
benne az explicit külső tudás behozása. A
legfontosabb mozzanat mindkettő esetében a
szűkebb közösség keretein belül történő
tudásteremtés és tudásmegosztás.
Forrás: Blankenship - Ruona, 2007
tudásmegosztás
A →tudásmenedzsment egyik eleme. A
modern
innovációs
gondolkodásban
a
tudásmegosztásnak nagy szerepe van a
versenyelőnyök szerzésében, amely magában
foglalja nemcsak az →explicit tudás, hanem
hangsúlyozott módon →a tacit tudás
megosztását is (lásd →BOX 3). Ugyanígy
fontos hangsúlyozni, hogy a vertikális mellett
kiemelt szerepet játszik a horizontális
tudásmegosztás is (lásd →BOX 1). Ennek
elősegítésében kiemelt szerepe van a
szervezeti kultúrának, amely nagy figyelmet

fordít a hálózatépítésre (→tudásmegosztó
hálózat), a horizontális tudásmegosztásra és a
→jó gyakorlatok terjesztésére.
Az újabb
kutatási adatok szerint a pedagógusok
együttes tudása és a tudásmegosztást
támogató kapcsolataik nagyobb szerepet
játszhatnak a tanulók eredményességben, mint
az egyének személyes tudása. Az eredményes
tudásmegosztás
olyan
mechanizmusok
működését feltételezi, mint a jó gyakorlatok
feltárása és megosztása, és a pedagógusok,
valamint az iskolák közötti horizontális
kommunikációra épülő tanulás, ami támogatja
az osztálytermi és iskolai gyakorlatban
keletkező és a gyakorlatba ágyazott tudás
megosztását.
tudásmegosztó hálózat (knowledge sharing
network)
Egyének
és/vagy
szervezetek
közötti
kapcsolatrendszerek, amelyek a hatékonyabb
egyéni és szervezeti →tanulás érdekében
jöttek
létre.
A
modern
innovációs
gondolkodásban a tudásmegosztás egyik
fontos eszközét jelenti. A hálózatépítés sok
esetben modell- vagy referenciaiskolák
létrehozásával társul, és ezt az internetre
épülő
kommunikációs
→tudásmegosztó
platformok létrehozása és működtetése kíséri.
A tudományos kutatás formái

BOX 8

Triple Helix
A (tudományos kutatást végző) egyetem, a
(szervezeti kereteket megteremtő) kormány és
az ipar (a tudást alkalmazó gyakorlat) közötti
kapcsolatrendszert leíró modell, amelyben a
tudományos kutatás szereplői és a másik két
póluson lévő szereplők között a tudásáramlás
bonyolult, dinamikus formái alakulnak ki. Míg
az eredeti modellben a gyakorlat az ipar, a
NOIR stratégia kontextusában e póluson az
iskolák helyezkednek el. Erre példa az az eset,
ahol a hatóságok támogatásával létrejött
egyetem-iskola együttműködés keretei között
gyakorló
pedagógusok
végeztek
olyan
kutatást, amely nyomán javultak a nehéz
körülmények
között
működő
iskolák
eredményei.
Szin: „hármas spirál”, „hármas csavarvonal”
Forrás: Etzkowitz, 2008, Etzkowitz–Dzisah,
2008, Gewirtz et al., 2009
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tudásháromszög
A kutatás, az oktatás és az innováció hármasát
leíró modell, amely a „Triple Helix” fogalommal
szemben kevésbé emeli ki a folyamatok
dinamikus és körkörös jellegét. Az Európai
Unió innovációs szakpolitikája által preferált
fogalom. A NOIR stratégia értelmezési
keretében a kutatás részben az egyetemek
egyik funkciója, részben olyan tevékenység,
amely nemcsak egyetemi környezetben
folyhat, és aminek egyik fontos kontextusát
alkotja a nemzeti kutatási és innovációs
politika. Az oktatás az egyetemek másik
funkciója, aminek kontextusát a nemzeti
oktatáspolitikai alkotja. Az innováció pedig
alapvetően a gyakorlathoz (ebben az
értelmezésben az iskolákhoz) kapcsolódik). A
tudásháromszöget a pedagógusok szakmai
tanulásának
perspektívájában
is
értelmezhetjük. Ekkor a három pólus közül a
pedagógusok képzését és szakmai fejlesztését
végző intézmények feleltethetőek meg a
leginkább az oktatás, a pedagógiai tudásbázis
a kutatás és az iskolai gyakorlat az innováció
pólusainak.
tudás-intenzív
szervezet
(knowledgeintensive organisation)
A tudás-intenzív szervezetekre jellemző, hogy
eredményes működésük a tudás magas szintű
formáinak folyamatos és intenzív használatát
igényli. Az ilyen szervezetek munkatársaira
jellemző, hogy magas szinten specializált
tudással rendelkeznek, és így nehezen
helyettesíthetőek.
Ilyen
szervezeteknek
tekinthetőek
az
elektronikai
ipar,
a
biotechnológia vagy a gyógyszeripar magas
szintű technológiát alkalmazó vállalatai, sok
tanácsadó cég, de ilyenek lehetnek a kórházak
és az iskolák is. Az ilyen szervezetek nem
minden esetben válnak →tanulószervezetté,
ehhez önmagában nem elegendő a magas
szintű specializált tudás használata, hanem
egyéb szervezeti adottságokra is szükség van.
Forrás: OECD (2000); Greenwood (2009)
tudásmegosztó
platform
(knowledge
sharing platform)
A kommunikációs és információs technológiák
kínálta lehetőségekre építő kommunikációs
eszközök, amelyek elősegítik a tudás,

beleértve a →tacit tudás, megosztását. Fontos
elemét
képezheti
a
→tudásmegosztó
hálózatok kiépítésének. Erre példa a TÁMOP
3.1.1 program keretei között kifejlesztett
tudásmegosztó platform, az „Iskolatáska”.
tudásépítő pedagógia
Az 1980-as években elterjedt pedagógiai
irányzat, amely számos területről, így a
fejlődéslélektanból, a kognitív pszichológiából,
a szociológiából és a reformpedagógiák
elméletéből is táplálkozik, és olvaszt magába
újszerű elemeket. Lényege, hogy a →tanulást
egy aktív belső építkező (konstrukciós)
folyamatként fogja fel, amelyben a környezet
és az átadó (a pedagógus) mellett ugyanolyan
fontos szerepet játszik a befogadó (a tanuló). A
tanuló nem pusztán befogadja az információt,
hanem előzetes tudását használva maga is
alakítja, létrehozza azt. E megközelítésben a
→tudás individualista jelenség, az egyén (a
tanuló) saját terméke. Ennek megfelelően a
pedagógusnak építenie kell a tanuló aktív
bevonására, figyelembe kell vennie az egyéni
eltéréseket. Kiemelt szerepet kap a felfedezés,
a
tapasztalás
élménye.
Ez
a
→tudásmenedzsment megközelítés hatja át a
hivatalos szingapúri pedagógia egészét.
Szin: konstruktivista pedagógia
Forrás: Hogan, 2007, 2014; Hogan et al., 2011
A tudástranszfer dimenziói

BOX 9

A
tudástranszfer
eredményessége
és
megfelelő hatékonysága iskolák közötti
viszonylatban a tudás átadójánál, illetve az
átvevőjénél két képesség egyidejű, erős
meglétét feltételezi:
abszorptív képesség (absorptive capacity)
Az a képesség, amelynek révén az iskolák a
kívülről a szervezetbe hozott új →tudást, →jó
gyakorlatot
képesek
használható
belső
tudássá, gyakorlattá tenni. Ez nagyban függ a
szervezet
tanulóképességétől
(lásd
→tanulószervezet) és a szervezetet jellemző
→tudásmenedzsmenttől. Ez nem pusztán
„tudáséhséget”, hanem aktív tanulásra épülő
adaptációt feltételez, amelynek fontos eleme a
közvetlen,
szemtől
szembe
történő
kommunikáció, bemutató órák látogatása és
megvitatása, az önálló kísérletezés és ezt
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támogató
szakmai
tanácsadás.
Fontos
megjegyezni, hogy e képesség mellett a tudás
befogadása nagyban függ attól is, milyen a
másik szervezet disszeminatív képessége.
disszeminatív képesség (disseminative
capacity)
Az a képesség, amelynek révén az (átadó)
iskolák képesek értelmezni és kommunikálni
belső →tudásukat, →jó gyakorlatukat. Ehhez
szükség van olyan kiemelt pedagógusokra,
akik egyfajta szakértőként, specialistaként az
osztálytermi tanítás mellett mentorálási,
tudásmegosztó és tudásteremtő feladatokat is
végeznek. Ez nagy hatással van arra, hogy
mennyire tudja a befogadó iskola internalizálni
e tudást vagy jó gyakorlatot. Tehát a hatékony
tudástranszferhez nem elegendő pusztán a
befogadó szervezet abszorptív képessége.
Szükség van az átadó szervezet disszeminatív
képességére is.
Szin.: átadó vagy terjesztő képesség
tudásmenedzsment
A
tudás
létrehozására,
terjesztésére,
megosztására, alkalmazására és egyben a
tanulás menedzselésére irányuló tevékenység.
Ebben az értelmezésben a →tudás és a
→tanulás fogalma szorosan összekapcsolódik:
a tudás nem létezhet a tanulás nélkül, így a
tudás menedzselése egyben a tanulás
menedzselését is jelenti. E tevékenység csak
akkor lehet sikeres, ha kiterjed a tudás és
tanulás valamennyi formájára:
1. a
tudományos kutatásból származó →explicit
tudás mellett, hangsúlyozott módon a →tacit
tudás; 2. az egyéni tudás mellett a társas
→tudás létrehozásának és megosztásának
támogatására.
Ez
utóbbi
dimenzió
a
tudásmenedzsment
fogalmát
is
tágabb
fókuszba helyezi: itt már a tudás és tanulás
közösségi menedzseléséről, azaz szervezeti
tudásmenedzsmentről kell beszélnünk. Ezzel
válhatnak az iskolák →tanulószervezetekké,
illetve a szakmai tudást intelligens módon
menedzselő →tudás-intenzív szervezetekké. A
legeredményesebb oktatási rendszerek egyik
sajátossága pedig az, hogy az oktatáspolitikai
gyakorlat
jelentős
része
a
tudás
menedzseléséről szól. Nem véletlen, hogy az
oktatási ágazati tudásmenedzsment az elmúlt

években az oktatásfejlesztés meghatározó
fogalmává vált.
Forrás: OECD, 2000; 2005b
tudásmobilizálás
Olyan gyakorlat, amelynek célja a szakadék
áthidalása aközött, amit tudunk, és amit
tennünk kell. Ebben a megközelítésben a
hangsúly a →tudás gyakorlatban történő
használatán van: azoknak a problémáknak a
megoldásán, amellyel a gyakorló szakember
nap, mint nap találkozik, és amelyeket éppen a
szakmai tudás segítségével képes megoldani.
A tudás fogalma ebben a perspektívában
nehezen
különböztethető
meg
a
→kompetencia fogalmától, azaz egyaránt a
gyakorlatban történő eredményes cselekvésre
való képességre utalnak.
Forrás: Fazlagić, 2014
tudásteremtő iskola (knowledge creating
school)
Olyan iskolák, amelyek az eredményes
vállalatokhoz
hasonlóan
képesek
a
mindennapi pedagógiai gyakorlatban keletkező
→tudás feltérképezésére, a tudástermelő
gyakorlat menedzselésére, a gyakorlatot
eredményesebbé tevő tudás érvényességének
megállapítására, továbbá e tudás más
iskoláknak való átadására (lásd →BOX 9).
Ehhez nem elegendő a releváns és jó
minőségű szakmai tudás létrehozására és
alkalmazására képes egyének jelenléte,
hanem meghatározott szervezeti feltételekre is
szükség van. Ezek az iskolák egyben →tudásintenzív
szervezeteknek
vagy
→tanulószervezeteknek is tekinthetőek.
Forrás: Hargreaves, 1999
tudástérkép
A NOIR stratégiajavaslat keretében indult
először kezdeményezés a →tudásról való
tudás bővítésére, azaz egy tudástérkép
készítésére (lásd Kovács 2011). A tudástérkép
azonosította
az
oktatás
fejlődése
szempontjából
különösen
releváns
tudásterületeket, vizsgálta e területeken a
tudás meglétét vagy hiányát, az annak
tulajdonított fontosságot, a rendelkezésre álló
tudás minőségét, a tudás lehetséges forrásait
és azt, hogy az adott tudásfajta hogyan
hasznosul a magyar oktatási rendszerben. A
→nemzeti oktatási innovációs rendszer
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stratégiai
fejlesztésének
egyik
javasolt
beavatkozási területe a már elkészült
tudástérkép továbbfejlesztése és pontosítása
volt, elsősorban olyan irányban, hogy jobban
feltáruljon a létező tudásgazdák ki- és holléte,
valamint tudásuk természete.
tudományos kutatás→ BOX 6
változásokat előrevivő kulcsszereplők
(change agents)
Olyan személy vagy szervezet, aki vagy amely
egyfajta katalizátorként segíti a szervezetet az
átalakulásban, a megújulásban. Lehet a
szervezet tagja, de érkezhet a szervezeten
kívülről is.
versenyszférában zajló innováció →BOX 5
vertikális tanulás→ BOX 1
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10 Ábrák, táblázatok, keretes írások jegyzéke
10.1 Ábrák
Ábra száma és címe
1. Ábra
A Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer (NOIR) fejlesztését célzó stratégia
prioritás- és beavatkozási területei

Hiba! Érvénytelen eredmény.
3. Ábra
A pedagógiai eszköztudással kapcsolatos vélemények
4. Ábra
A 21. századi professzionális pedagógus jellemzői – a szingapúri modell

Hiba! Érvénytelen eredmény.
6. Ábra
A tudás többdimenziós értelmezése és a tudáshoz való hozzájutás különböző
formái

Hiba! Érvénytelen eredmény.
Hiba! Érvénytelen eredmény.
9. Ábra
A tudásháromszög értelmezése a pedagógusok szakmai tanulásának
perspektívájában

Oldalszám
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25
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28
30
37

41
47
59

10.2 Táblázatok
Táblázat száma és címe
1. Táblázat
A munkavégzés közben történő tanulás formái
2. Táblázat
A határátlépés különböző formái
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Prioritások és beavatkozási területek










A pedagógus munka
professzionalizálódásának
támogatása
A pedagógus munkáról
alkotott társadalmi kép
gazdagítása
A pedagógus-kompetenciák
meghatározásának bővítése
A pedagógusértékelés
rendszerének gazdagítása az
innovációt és
tudásmenedzsment támogató
elemekkel
A gyakorlati tudásra és
gyakorlatba ágyazott
kutatásra épülő doktori
fokozat létrehozása
Az innováció- és
tudásmenedzsment beépítése
a vezetők feladatleírásába és
képzésébe

A tudásmegosztás és a
tudásmenedzsment rendszerek
fejlesztése
 Az iskolaközi tudásmegosztást
támogató hálózatok
kialakulásának és működésének
támogatása
 Az iskolák, egyetemek és
iskolafenntartók közötti
együttműködésre épülő
klaszterek létrehozása
 Hatékony tudásmenedzsmentre
épülő pedagógusképzés és
szakmai fejlesztés
 Országos tudásmegosztó és jó
gyakorlat megosztó platformok
fejlesztése
 A tudásról való tudás fejlesztése
 Az innovációs tevékenység
mérése, értékelése

Az iskolai szervezetfejlesztés
támogatása
 Az iskolák tanulószervezetté
fejlődésének támogatása
 A tudásmenedzsmentet
támogató iskolai szintű
technológiai platformok
fejlesztése
 A szervezetfejlesztés jó
gyakorlatait megosztó
referenciaintézmények
támogatása
 Kutatóiskolák és mentoráló
iskolák kialakulásának
támogatása
 Szervezetfejlesztés a
tanügyigazgatás és pedagógiai
szolgáltatások területén
 A köznevelési vezetés- és
szervezetfejlesztés nemzeti
szintű koordinálása

Horizontális prioritások

 A mester- és kutatópedagógusok kialakuló
szerepeinek középpontba helyezése
 A partnerségben rejlő erőforrások
hasznosítása.
 A neveléstudományi kutatások gyakorlati
hasznosulásának, és a tényekre alapozott
gyakorlat általánossá válásának
támogatása.
 A technológiának az innovációs rendszer
meghatározó erőforrásaként történő
kezelése
 A nemzetközi együttműködésből fakadó
előnyök kihasználása.
 A makro- és mikro-szintű lépések, azaz a
köznevelési rendszer egésze és az egyes
intézmények megtette lépések
kombinálása

