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Erôk és ere dôk

A pe da gó gu sok mun ka erô-pi a ci hely ze te és szak mai 
to vább fej lô dé se: nem zet kö zi ki te kin tés és ha zai gya kor lat

Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tô In té zet, Bu da pest, 2011, Sá gi Ma tild (szerk.)

Hor váth Dá ni el

A ver seny ké pes ség je len tő sé ge min den te rü le ten megnövekedett az utób bi évek ben, év ti zed -
ben. Még az olyan szfé rák ra is ér vé nyes ez, ahol a ko ráb bi idő szak ban nem volt jel lem ző a pi -
a ci ér te lem be vett ver seny. Ide tar to zik töb bek kö zött a pe da gó gu si pá lya is. Ami ó ta el fo ga dott
tén  nyé vált, hogy Ma gyar or szág csak úgy le het ver seny ké pes, si ke res a glo ba li zá ló dott vi lág -
ban, ha ja vít ja az ok ta tás mi nő sé gét, nyil ván va ló vá vált, hogy e tö rek vés nem va ló sít ha tó meg
a ta ná ri mun ka kor sze rűb bé té te le nél kül.

A Sá gi Ma tild ál tal szer kesz tett Erők és ere dők. A pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze te
és szak mai to vább fej lő dé se: nem zet kö zi és ha zai gya kor la tok cí mű ta nul mány kö tet négy – neves
ok ta tás ku ta tók ál tal írt – ta nul má nya a pe da gó gu so kat érin tő je len le gi ha zai és nem zet kö zi ál -
la po tok ról ad át te kin tő ké pet. A ta nul mány kö tet két té má ra fó ku szál: az el ső, Var ga Jú lia ál tal
jegy zett ta nul mány a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze tét vizs gál ja, a kö tet töb bi ta nul má -
nya (me lyek szer zői Sá gi Ma tild, Gönczöl Eni kő és Ceg lé di Tí mea) a ta nár to vább kép zé sek
külön bö ző ve tü le te it bon col gat ja.

A kö tet el ső ta nul má nya – mint már em lí tet tük – a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze -
tét elem zi, a hang súlyt el ső sor ban a jö ve del mi vi szo nyok ra, il let ve az ab ban be kö vet ke zett vál -
to zá sok ra he lyez ve (Var ga Jú lia: A ta ná rok fog lal koz ta tá sa és bé re zé se. Ha zai és nem zet kö zi
ki te kin tés). A ta nul mány rend kí vül ér té kes ab ból a szem pont ból, hogy a ha zai hely zet is mer -
te té se mel lett a to vább lé pés, vál toz ta tás igé nyét su gall va szám ta lan kül föl di pél dán ke resz tül
mu tat ja be a ta ná ri bé re zés prog res  szív le he tő sé ge it.

A ta nul mány el ső ré szé ben a szer ző di ag ra mok se gít sé gé vel mu tat ja be a ha zai pe da gó -
gu sok bér hely ze tét, több eset ben is úgy, hogy azt ös  sze tud ja az ol va só vet ni más or szá gok
ha son ló ér té ke i vel. Az ös  sze ha son lí tás egyet len hát rá nya, hogy el ső sor ban nyu gat-eu ró pai és
ten ge ren tú li or szá gok kal le het ezt meg ten ni, a kör nye ző kö zép-eu ró pai or szá gok vi szony la -
tá ban nem.
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Szin tén a ta nul mány el ső ré szé ben hív ja fel a szer ző ar ra a ne ga tív fo lya mat ra a fi gyel met,
hogy az utób bi év ti ze dek ben a pe da gó gu si pá lyát (il let ve a ta ná ri sza ko kat) el ső sor ban a rosz  -
szabb ké pes sé gű to vább ta nu lók vá lasz tot ták. Ezt a kel lő kép pen sú lyos ál lí tást a szer ző több ha -
zai és nem zet kö zi fel mé rés ered mé nye i re hi vat koz va te szi. E prob lé ma, il let ve a prob lé ma
remény be li meg ol dá sá nak le he tő sé gei több ször meg je len nek a kö tet ta nul má nya i ban – a to vább -
kép zé si le he tő sé ge ket, tel je sít mény ösz tön ző rend sze rek be mu ta tá sát te kint het jük a kö tet köz -
pon ti té má já nak.

A ta nul mány to váb bi ré szé ben az egy sé ges ta ná ri bér táb la prob le ma ti ká já val, il let ve a taná ri bér -
re for mok kül föl di pél dá i nak be mu ta tá sá val fog lal ko zik a szer ző. Az tu laj don kép pen ma gá tól ér te -
tő dő – a szer ző is hang sú lyoz za –, hogy csu pán a pá lyán el töl tött időt és a vég zett ség fo ko za tát figye -
lem be ve vő bé re zés ide jét múlt, a jobb tel je sít mény re nem ösz tön ző rend szer. A ta ná ri bér re for mok
be mu ta tá sa kül föl di pél dá kon ke resz tül tör té nik. Mi e lőtt azon ban ezek rész le tes be mu ta tás ra ke rül -
né nek, a szer ző fel hív ja a fi gyel met ar ra, hogy a kü lön bö ző refor mok nem fel vált ják a szol gá la ti idő
és vég zett ség ala pú bé re zést, ha nem ki egé szí tik azt, lét re hoz va ez zel egy ösz tön ző rend szert a jobb
tel je sít mény el éré se ér de ké ben. Az ösz tön zés alap ve tő en két irány ba hat: von zó vá te szi a ta ná ri pályát
a ma ga san kva li fi kált fi a tal ér tel mi sé gi ek szá má ra, il let ve a már ko ráb ban a pe da gó gu si pá lyát válasz -
tó kat ösz tön zi a mi nél jobb, ered mé nye sebb mun ka vég zés re.

A „jó gya kor la tok” or szá gon kén ti be mu ta tá sát kö ve tő en kön  nyen át lát ha tó táb lá za tok ban,
or szá gon ként cso por to sít va ha son lít hat juk ös  sze az egyes ösz tön ző prog ra mo kat. E táb lá za tok
elő nye, hogy egy sé ges szem pont ok alap ján te szik le he tő vé az egyes gya kor la tok ös  sze ve té sét.
A táb lá za tok ból ki tű nik, hogy tel je sít mény ala pú bé re zés re (vagy er re irá nyu ló kí sér let re) leg -
in kább a fej lett or szá gok ban ke rült sor (Egye sült Ál la mok, Ang lia, Iz ra el), de szá mos egyéb
or szág ban is ta lá lunk er re irá nyu ló pró bál ko zást (pl. Ke nya, Bo lí via, In dia).

A kö tet má so dik ta nul má nya (Sá gi Ma tild: A pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek
hazai gya kor la ta nem zet kö zi tü kör ben) szin tén nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ra ad le he tő sé get
a tovább kép zé sek gya kor la tá nak be mu ta tá sán ke resz tül, a szer ző ugyan is ta nul má nyá ban ösz  -
sze ve ti a leg fris sebb nem zet kö zi ered mé nye ket és a té má ban szü le tett, ma gyar ada to kat is tar -
tal ma zó em pi ri kus vizs gá la tok ered mé nye it (pl. az OECD nem zet kö zi ta nár ku ta tá sa). A ta nul -
mány di ag ra mok, áb rák se gít sé gé vel te szi kön  nyen ös  sze ha son lít ha tó vá az ered mé nye ket.
Az el ső fe je ze tek ben a mi nő sé gi ok ta tás és a ta ná ri mun ka mi nő sé ge köz ti ös  sze füg gés ről, 
il let ve a to vább kép zé sek ok ta tá si rend szer ben el fog lalt he lyé ről ol vas ha tunk. Ezt kö ve tő en 
– to váb bi hét fe je zet ben – a pe da gó gu sok szak mai to vább fej lő dé sé nek kér dé se i vel fog lal ko zik
a szer ző. Érin ti a cé lok, mód sze rek kér dé sét, az ösz tön ző ket, to vább kép zés sel kap cso la tos igé nye -
ket, a to vább kép zé si for má kat, to vább kép zé si ter ve ket és a mi nő ség biz to sí tás kér dé sét is.

Na gyon fon tos kér dés pél dá ul, hogy a to vább kép zés bel ső igény ként vagy kény szer ként
je le nik-e meg. Ha túl erős a kül ső kény szer, az ugyan olyan ká ros le het, mint ha csu pán a peda -
gó gu sok sa ját el kö te le zett sé gé re len ne rá bíz va a do log. A szer ző ál tal kép vi selt ál lás pont
szerint szük sé ges a kül ső szer ve ze ti kény szer és a szak mai au to nó mia meg fe le lő, „op ti má lis
ke ve ré ke” ah hoz, hogy a to vább kép zé si rend sze rek jól mű köd je nek. Az eu ró pai hely zet ké pet
egy tér ké pen ke resz tül is mer het jük meg, mely nek se gít sé gé vel meg ál la pít ha tó, hogy Eu ró pá ban
e té ren igen ve gyes a kép. A szak mai to vább kép zés ben részt ve vő pe da gó gu sok ará nyá ra is ér -
de kes ada tot szol gál tat a szer ző, mely ből ki tű nik, hogy Ma gyar or szá gon az al só kö zép fo kon
ta ní tó ta ná rok 87%-a vett részt to vább kép zé sen a fel mé rést meg elő ző más fél év alatt. A ta nul -
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mány ada ta i nak, ös  sze ha son lí tó áb rá i nak és di ag ram ja i nak leg főbb po zi tí vu ma, hogy le he tő -
vé te szi a kör nye ző or szá gok kal tör té nő ös  sze ha son lí tást is.

Szin tén ér de kes ré sze a ta nul mány nak a to vább kép zé sek, to vább fej lő dé si for mák tí pu sa -
i nak ös  sze ha son lí tá sát be mu ta tó fe je zet. Eb ből ki tű nik, hogy ha zánk ban és kül föld ön egy aránt
az úgy ne ve zett „ha gyo má nyos for mák” do mi nál nak a to vább kép zé sek te kin te té ben – tan fo lya -
mok, kol lé gák kal foly ta tott be szél ge té sek, szak iro da lom ol va sá sa. A ma gyar és nem zet kö zi ada -
tok kö zött ugyan ak kor ese ten ként je len tő sebb kü lönb sé gek is ki mu tat ha tók: a ha zai ta ná rok na -
gyobb arány ban lá to gat ják egy más órá it ta pasz ta lat szer zé si cél lal, vi szont cse ké lyebb arány ban
vé gez nek egyé ni vagy cso por tos ku ta tá so kat, mint kül föl di kol lé gá ik.

A kö tet har ma dik és ne gye dik ta nul má nya a ha zai to vább kép zé si rend szer rel, il let ve annak
tör té ne té vel is mer te ti meg az ol va sót, im már ki zá ró lag a ha zai pél dák ra kon cent rál va.

A har ma dik ta nul mány (Gönczöl Eni kő: Tren dek és for du ló pont ok a ma gyar or szá gi pe da -
gó gu sok to vább kép zé si rend sze ré nek mű kö dé sé ben) tör té ne ti át te kin tést ad a ma gyar or szá gi
peda gó gus-to vább kép zé si rend szer mű kö dé sé ről, a vál to zást je len tő mér föld kö vek re fó ku szál -
va. A szer ző a pe da gó gus-to vább kép zés kez de te i től (1906-tól, az el ső, ta ná rok to vább kép zé -
sét sza bá lyo zó mi nisz te ri ren de let ki adá sá tól) kö ve ti vé gig az ese mé nye ket, ter mé sze te sen az
utób bi egy-két év ti zed re kon cent rál va.

A ta nul mány fő erős sé ge, hogy rend sze re zet ten, át te kint he tő for má ban is mer te ti meg az ol -
va sót a pe da gó gus-to vább kép zés ha zai tör té ne té vel, tör vé nyi szö ve gek és táb lá za tok se gít sé -
gé vel.

A to vább kép zé sek ha zai rend sze ré ben fon tos mér föld kő volt az 1993-as köz ok ta tá si tör -
vény és az 1995-ben élet be lé pett Nem ze ti alap tan terv. Ezek a ko ráb bi ak hoz ké pest új el vá rá -
so kat fo gal maz tak meg a köz ok ta tás sal szem ben, me lyek szük sé ges sé tet ték a pe da gó gu sok to -
vább kép zé si rend sze ré nek át ala ku lá sát, fej lő dé sét. A to vább kép zé sek ko or di ná lá sá ra hoz ták lét re
az Or szá gos Köz ok ta tá si In té ze tet (az Ok ta tás ku ta tó és Fej lesz tő In té zet előd jét).

Újabb fon tos lé pés volt a ha zai pe da gó gus-to vább kép zés fej lő dé se te rén a to vább kép zést
sza bá lyo zó 1997-es kor mány ren de let, mely nek elő ké szü le te it és ma gát a ren de le tet a ta nul mány
szer ző je rész le te sen is mer te ti. Szin tén fog lal ko zik a ta nul mány a pe da gó gus-szak vizs gá val, mely
olyan elem ként je lent meg a to vább kép zé si rend szer ben, mely nek ko ráb ban nem volt előz mé -
nye. A ta nul mány egé szé re, így e sza kasz ra is igaz, hogy a szer ző tö rek szik „emészt he tő en”,
sok eset ben pon tok ba szed ve tá lal ni a tud ni va ló kat.

A 2002–2010 kö zöt ti idő szak új táv la to kat nyi tott meg a pe da gó gus-to vább kép zés le he tő -
sé gei te rén. Ezen idő szak ban nyíl tak meg ugyan is a köz ok ta tás szá má ra az eu ró pai uni ós for -
rá sok, ami ad dig nem lá tott mér ték ben en ged te be a rend szer be a pro fit ori en tált vál lal ko zá so -
kat. E vál to zást is szem lé le te sen, tör vé nyi szö veg ré szek kel alá tá maszt va tár ja az ol va só elé
a szer ző. Fog lal ko zik ezen kí vül a kép zé sek tar tal má val, for mai jel lem ző i nek vál to zá sa i val, a tan -
fo lyam ok, kép zé sek in dí tó i val és részt ve vő i vel is a to váb bi fe je ze tek so rán. Ez utób bi fe je ze -
tek kön  nyen át te kint he tő táb lá za tok se gít sé gé vel ad nak ké pet a pe da gó gus-to vább kép zé sek szer -
ve ze ti, tar tal mi, mód szer ta ni és fel hasz ná lói jel lem ző i ről.

A kö tet utol só ré szé ben egy eset ta nul mányt ta lál az ol va só (Ceg lé di Tí mea: „Itt sen ki nem
kí ván csi rá, hogy mi tör té nik.” Pe da gó gus-to vább kép zé sek a kép zők szem szö gé ből). A ta nul -
mány be ve ze tő jé ben a szer ző hang sú lyoz za, hogy mi lyen je len tő ség gel bír a ta ná rok to vább -
kép zé se, hi szen az egy faj ta „szak mai fo gó dzót” je lent a pe da gó gu sok szá má ra.
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Az eset ta nul mány egy kva li ta tív fel tá ró ku ta tás ered mé nye i re ala pul va mu tat ja be a to vább -
kép ző szer ve ze tek szem szö gé ből a kép zé sek és a kép zet tek leg főbb jel lem ző it. A ta nul mány
so rán az ol va só szá má ra in ter jú rész le tek te szik szí ne seb bé a le írást. A szer ző a kép ző szer ve -
ze tek in téz mé nyi tí pu sa i nak meg ha tá ro zá sá val, le írá sá val kez di, majd ezek ré sze se dé sét bon -
col gat ja a leg fris sebb ada tok tük ré ben. Kü lönb sé get tesz a kép zők kö zött cél cso por tok, cél te -
rü le tek te kin te té ben is.

Szin tén fon tos ré szét ké pe zi a ta nul mány nak az igé nyek kér dé sé nek kör be já rá sa. Ez a kö -
tet ko ráb bi, Sá gi Ma tild ál tal jegy zett ta nul má nyá ban is elő ke rül. A kép zők ese té ben a va lós
igé nyek fel mé ré se fon tos len ne, de – mint ar ra a szer ző pél dát is hoz – sok eset ben ez el ma -
rad, mert a kép ző in téz mény olyan vé le mé nyen van, hogy ez nem szük sé ges, hi szen a hét éven -
te kö te le ző 120 óra „kény szer azok nak, akik nek nin cse nek bel ső igé nye ik”. A szer ző ered mé -
nyei alap ján a kép ző in téz mé nyek kö zül sok olyan ál lás pon ton van, hogy a pe da gó gu sok nak
(is ko la ve ze tők nek) sok szor sem mi fé le el kép ze lé sük sincs a kí vánt to vább kép zés mi lyen sé gé -
vel kap cso lat ban, a cél csu pán a 120 pont megszerzése… A ta nul mány e ré sze sok in ter jú rész -
let tel lett szí ne sít ve, így az igen ol vas má nyos. Az igé nyek kör be já rá sa után a le he tő sé gek kér -
dé sé vel is mer ked het meg az ol va só.

A ta nul mány to váb bi ré szé ben elő ke rül egy „ké nyes kér dés”: a fi nan szí ro zás. A már idé -
zett nem zet kö zi ta nár ku ta tás ada tai alap ján Ma gyar or szá gon a pe da gó gu sok kö ré ben igen ma -
gas (47%) azok ará nya, akik a ma gas ár mi att nem tud nak részt ven ni a to vább kép zé se ken.
A szer ző e fe je zet ben ös  sze fog lal ja, hogy mit kell tud ni a nor ma tí vás és a pá lyá za tos fi nan szí -
ro zá si rend szer ről, il let ve ezek egy más hoz vi szo nyí tott arány be li ala ku lá sá ról. A hos  szú idé -
ze tek kel szí ne sí tett rész ből ké pet kap ha tunk a pá lyá za tok ról, azok gyen ge sé ge i ről, az is ko lák
kö zöt ti egyen lőt len sé gek ről is.

A kö vet ke ző fe je ze tek ben az ol va só szem be sül het a „va ló ság gal”, te hát meg is mer he ti az
igé nyek és a le he tő sé gek met sze te ként ki raj zo ló dó ké pet. Kép zé si té mák, szer ve zé si kér dé sek,
ok ta tás irá nyí tás kér dé sét is kö rül jár ja a szer ző a ta nul mány e ré szé ben.

Zá rás képp in for má ci ó hoz jut ha tunk a mi nő ség biz to sí tás, nép sze rű sí tés, tá jé koz ta tás, hasz -
no su lás és utánkövetés kér dés kö ré ben. Mind egyik té ma kör jól kö rül járt, a már meg szo kott mó -
don, idé ze tek kel alá tá maszt va. Ki ra gad va ezek kö zül a hasz no su lás kér dé sét – ami tu laj don -
kép pen az egész fo lya mat lé nye ge, a si ke res ség fok mé rő je kel le ne, hogy le gyen – az in ter júk
alap ján még min dig in kább a ne ga tív vé le mé nyek lát sza nak túl súly ban len ni.

A ta nul mány kö tet kap csán ös  szeg zés képp el mond ha tó, hogy az hi ány pót ló jel le gű, szá mos
új ku ta tá si ered ményt mu tat be és be te kin tést nyújt a pe da gó gu sok mun ka erő-pi a ci hely ze té nek ala -
ku lá sá ba, il let ve a nap ja ink ban egy re fon to sab bá vá ló ta nár to vább kép zé sek vi lá gá ba. Eré nyei kö -
zé tar to zik, hogy a ha zai vi szo nyo kat nem zet kö zi ös  sze ha son lí tás ban vizs gál ja, a táb lá za tok,
di ag ra mok, áb rák pe dig jól át te kint he tő vé, struk tu rált tá te szik az egyes ta nul má nyo kat. Ajánl -
ha tó el ső sor ban a to vább kép ző in téz mé nyek szak em be re i nek, is ko la ve ze tők nek, ok ta tás ku ta -
tók nak, de bi zo nyos, hogy szé le sebb kör ben is ér dek lő dés re tart hat szá mot e kö tet.
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