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Bevezetés  

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézetben a TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 Köznevelési reformok 

operatív megvalósítása c. kiemelt projekt egyik célja a tudás és a tudásmenedzsment-eszközök 

alkalmazásának előmozdítása az oktatási rendszerben. A kiemelt projekt egyik fontos célja az 

innováció és a tudásmenedzsment értelmezésének rendszerelvű megalapozása, ágazati 

kontextusának feltárása, a fejlesztési lehetőségek felvázolása. 

A kiemelt projekt itt bemutatott témája („alprojektje”) keretében történt meg az oktatás tudás- és 

innovációs menedzsment rendszerének elméleti megalapozása, a korszerű tudásmenedzsment-

eszközök feltárása, az oktatási innovációk implementációját támogató modellalkotás. Mindezek célja 

közvetlen elméleti támogatás biztosítása a Nemzeti Közoktatási Portál szakmai fejlesztéséhez. 

A kutatás-fejlesztés átfogó célkitűzései a pályázat kiírása alapján az alábbiak voltak:  

- a tudásmenedzsment elméleti alapjainak és működő gyakorlatainak feltárása, 

- az oktatási innovációk tudásmenedzsment-modelljének/modelljeinek megalkotása,  

- javaslattétel a Nemzeti Közoktatási Portálba illeszthető struktúrára, 

- kapcsolat kialakítása a Nemzeti Oktatási Innovációs Rendszer stratégiájával. 

 Ezen belül az alábbi konkrét célok kerültek megfogalmazásra: 

- a tudás, a tudásmenedzsment, az innováció, az innovációs rendszer értelmezése; 

- az ágazati kontextus feltárása, 

- az innovációs folyamatok támogatásához szükséges ágazatirányítási struktúrák azonosítása, 

- a rendszerben meglévő innovációk feldolgozása és terjesztése, 

- az oktatási rendszerben feltárt gyengeségek és hiányterületek azonosítása és az innovációs 

szükségletek feltárása,  

- új innovációk létrejöttének támogatása,  

- felhasználóbarát megoldások kidolgozása az oktatási rendszer szereplőnek minden szintjén 

(irányítás, kutatás, regionális és helyi intézmények vezetése, pedagógusok, szülők, 

iskolahasználók, diákok), 

- a TÁMOP 3.1.15 céljaihoz, feladataihoz való illeszkedés, rendszeres konzultációs lehetőség 

biztosítása az ajánlatkérő számára. 

Az itt bemutatott kutatás a hazai és a nemzetközi oktatási, illetve az oktatási szférán kívüli, de az 

oktatásban hasznosítható innovációk implementációs elméletét és gyakorlatának jellemzőit tárta fel, 

melynek révén erről a területről új és átfogó képet rajzolt fel. A megalapozó tanulmányok egy korszerű 

tudásmenedzsment modell leírását adják, amit ez az összefoglaló tanulmány vizuálisan is megjelenít, 

és amelyen keresztül az ernyőt jelentő kiemelt projektben lehetővé válik a Nemzeti Közoktatási Portál 
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korszerű elvek mentén történő megalkotása és fejlesztése. Mindebben fontos a pedagógusok 

közvetlen és alkotó szerepvállalása, ami egy átgondolt implementációs struktúra mellett, a számukra 

„kívülről jövő” tudással kiegészülve hozzájárul az ágazat változó tudásigényének kielégítéséhez.  

Fontos hangsúlyozni: annak a projektnek a keretei között, amelynek ez a tanulmány a tartalmi 

összefoglalását nyújtja, három olyan részletes elemzés készült, amelyek tartalmi gazdagsága egy 

ilyen, rövidebb terjedelmű összefoglalóban csak részlegesen adható vissza. Ezt az összefoglaló 

tanulmányt ezért érdemes e másik három, megalapozó elemzéssel együtt olvasni.2 Ugyancsak 

érdemes hangsúlyozni, hogy e projekt megvalósításával párhuzamosan zajlott a Nemzeti Oktatási 

Innovációs Rendszer fejlesztését célzó 2011-ben készült stratégia3 megújítása, azaz a NOIR+ 

stratégia4 megfogalmazása. E projektben hasznosítottuk az ott keletkezett elemzések tapasztalatait, 

amihez kedvező feltételt teremtett, hogy a NOIR+ stratégia a korábbi NOIR stratégiában javasolt 

beavatkozási területek közül a tudásmenedzsment területét emelte ki. Az ott megfogalmazott, a 

stratégiát megalapozó elméleti következtetések éppúgy, mint a stratégiai beavatkozásokra és 

prioritásokra tett javaslatok számos olyan tartalmi elemet tartalmaznak, melyek relevánsak a jelen 

összefoglaló elemzés szempontjából is. Ezért javasoljuk a NOIR+ stratégia párhuzamos olvasását is. 

A fejlesztések során előállított tudás hasznosításának kihívása 

A kutatás számára különleges apropót jelent, hogy lezárult egy 7+2 éves oktatásfejlesztési periódus, 

ami jelentős változásokat generált az oktatás és nevelés területén. A TÁMOP és a TIOP oktatást 

érintő beavatkozásai egyrészt szerves folytatását jelentették a megelőző 2004-2006-os HEFOP-os 

fejlesztéseknek, másrészt a kompetencia-központú oktatást előtérbe helyező, és a tanulás társadalmi 

integrációs funkcióira hangsúlyt fektető megközelítés később kiegészült további rendszerfejlesztési 

elemekkel. Ezek közül érdemes kiemelni az intézményfenntartói funkciók átszervezését, a 

tanfelügyelet kiépítését, a szaktanácsadás rendszerének újragondolását, a felzárkóztatás 

rendszerének megerősítését, valamint a pedagógusok szakmai fejlődésének újragondolását és a 

kapcsolódó életpálya-modell bevezetését. A fejlesztéseket általában jelentős – döntően központi - 

                                                      

2 Ezek a következőek: A közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos pedagógiai és 

társadalmi igények feltárása (Halász, 2015); A tudás formális oktatáson kívül keletkező formáinak azonosítása és 

pedagógiai felhasználásuk megalapozása (Kovács, 2015); és A pedagógiai innovációt támogató 

tudásmenedzsment eszközei (Fazekas, 2015). 
3 Lásd: Balázs É. - Einhorn Á.- Fischer M. - Győri J. - Halász G. - Havas A. - Kovács I. V. – Lukács J. - Szabó 

M. - Wolfné B. J. (2011): Javaslat a nemzeti oktatási innovációs rendszer fejlesztésének stratégiájára. 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet. Budapest (online: http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/javaslat-nemzeti - letöltés: 

2015. június). 
4 Lásd: „Okos Köznevelés” - Javaslat a Nemzeti oktatási innovációs stratégia kiegészítésére - NOIR+ stratégia. 

ELTE PPK. Kézirat. E stratégia megfogalmazásában, valamint az azt megalapozó kutatási-fejlesztési munkában 

közreműködtek Balázs Éva, Fazekas Ágnes, Fischer Márta, Győri János, Halász Gábor, Kovács István Vilmos (a 

projekt vezetője), Molnár Lajos, Szőllősi Tímea, Vámos Ágnes és Wolfné Borsi Julianna. 

http://www.ofi.hu/kiadvanyaink/javaslat-nemzeti
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kutatási tevékenység támogatta, de az átalakítások időszorításában a feltárt új tudás megosztásának 

és felhasználásának lehetőségei részben kiaknázatlanok maradtak. A fejlesztési folyamat vargabetűi 

és a megvalósítás turbulenciái ellenére a programok jelentős új tudást generáltak, és az ágazat 

szereplői számára olyan alkalmazkodási kényszert jelentettek, amelyek szükségszerűen új tudások 

befogadását, kísérletezést, tanulást kívántak.  

A fejlesztések többsége központi szervezetekből (OH, OFI, Eudcatio Kft) indult. A kiemelt projektek fő 

felelősei kedvező erőforrás helyzetben, de a fejlesztések időigényét gyakran alulbecsülve jelentős 

mennyiségű új tudást halmoztak fel, amellyel kapcsolatban fel kellett tenni a kérdést, hogy 

megfelelően átgondolt tudásmenedzsment eszközökkel segíthető-e e tudás diffúziója, és eközben 

alkalmassá tehető-e arra, hogy érdemben segítse a pedagógusok szakmai fejlődését, ezen keresztül 

a köznevelési rendszer eredményességét. E projekt azzal, hogy a pedagógusok szakmai tudását és e 

tudás menedzselését helyezte a vizsgálódás fókuszába, érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a most 

záruló 7+2 éves fejlesztési ciklus során létrejött központi és intézményi szintű tudás megfelelően 

hasznosuljon.  

Az oktatási ágazat funkciói között a legfontosabb a rendszerben tanulók tanulásának hatékony 

segítése. Az ezt segítő, széles értelemben vett technológiák szüntelenül változnak. A pedagógus 

számára az egyik legnagyobb kihívás, hogy a folyamatosan változó pedagógiai környezethez 

naprakész tudással, releváns kompetenciákkal, gazdag pedagógiai eszköztárral tud-e alkalmazkodni. 

Ennek az alkalmazkodási kényszernek a tétje, hogy a felnövekvő generációk képesek lesznek-e a 

koruk által támasztott tudásigénynek megfelelni. Az elmúlt évtizedekben általánossá vált annak 

elfogadása, hogy az iskolarendszerű képzésben megszerzett tudás gyorsan veszít relevanciájából, és 

a tanulás kényszere, illetve lehetősége az egész életutat végigkíséri. A tanulás és a tudás 

menedzsmentje nem csupán a tanulókat érő kihívás, hanem a pedagógusok és iskoláik számára is 

egyre inkább megkerülhetetlen. A pedagógusok szakmai fejlődésének eszközrendszerét célszerű a 

tanulás és a tudás menedzsmentjére vonatkozó kutatási eredményekre építeni, és e területen 

elmélyíteni mind a meghatározó fogalmakat (a tudás értelmezési keretei, tudástipológiák, a tudással 

kapcsolatos műveletek), mind a legfontosabb megfontolásokról folyó szakmai diskurzust.  

A TÁMOP 3.1.15 projekt és a nemzeti köznevelési portál koncepcionális megalapozása olyan 

praktikus vonatkoztatási rendszert jelentett a kutatás számára, amely a figyelmet a közvetlen 

gyakorlati megoldásokra irányította a figyelmet.  

A kutatás elsődleges célja a tudás- és innováció-menedzsment elméleti megalapozása volt, ez  

összecsengett azzal a párhuzamosan folyó kutatással, ami a nemzeti oktatási innovációs rendszer 

fejlesztését kapcsolta össze az előmeneteli rendszerrel oly módon, hogy a mester- és 

kutatópedagógusokra úgy tekintett, mint az innováció és a tudásmenedzsment kiemelt szereplőire. E 
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két, egymással szoros kapcsolatban lévő feltáró munka a tanulás és a tudás menedzselésének olyan 

átfogó és perspektivikus megalapozását végezte el, amelyre mind a közeljövő fejlesztési programjai, 

mind pedig a pedagógusok folyamatos (az alapozó pedagógusképzéstől a gyakorlatba ágyazott 

tanuláson, illetve továbbképzéseken át) szakmai fejlődése érdemben támaszkodhat. 

Ez az összefoglaló tanulmány integrálja a megalapozó tanulmányok5 legfontosabb megállapításait, 

amelyek az alábbi aspektusokból közelítették meg az oktatás tudásmenedzsmentjét:  

1. A köznevelés és ezen belül a pedagógusok tudásigénye  

A pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment rendszer elméleti megalapozása kapcsán 

áttekintettük, és tudásmenedzsment perspektívából értékeltük a projektet megalapozó nemzeti 

stratégiákat és iránymutatásokat, a projektet megalapozó uniós stratégiákat, a Nemzeti Oktatási 

Innovációs Rendszer (NOIR), és a kutató- és mesterpedagógus szerepekkel történő 

összekapcsolásával (NOIR+ stratégia) kapcsolatos kutatási eredményeket. Ugyancsak elemeztük és 

értékeltük a különböző (kitüntetetten az OFI-ban megvalósult és megvalósuló) TÁMOP projektek 

során létrejött, a témába illeszkedő kutatási eredményeket. A tudásigények feltárását olyan 

nézőponttal közelítettük, amely az eredményes pedagógusi és iskolai munkahelyi és rendszerszintű 

fejlesztések támogatási lehetőségeit kereste. A hazai oktatásfejlesztési kontextus és az abból fakadó 

lehetséges tudásszükséglet meghatározása kiterjedt az egyes érintett csoportok (pedagógusok, 

intézményvezetők, döntéshozók stb.) azon megoldatlan problémáinak azonosítására, amelyek 

elsősorban tudáshiányra vezethetőek vissza.  

A meglévő fejlesztési beavatkozások és szakpolitikai folyamatok közül azok elemzése kapott kiemelt 

hangsúlyt, amelyek minősége a tudás létrehozásával, megosztásával és használatával kapcsolatos 

megoldásokkal érdemben javítható (életpályamodell, a pedagógusok szakmai fejlesztése, jó 

gyakorlatok azonosítása és megosztása). Vizsgáltuk, hogy a nemzetközi minták milyen feltételek 

esetén adaptálhatók a hazai környezetben.  

 

2. A közgyűjteményi és közművelődési tartalmak pedagógiai felhasználásának megalapozása 

A kutatás ezt a témát az eredeti, a téma címéből következő megközelítést jelentősen tágítva dolgozta 

fel. Az oktatás-nevelés során eredményesen felhasználható tudás feltérképezés során az iskolákra, 

mint nyitott szervezetekre tekintett. A kulturális terület (múzeumok, közgyűjtemények) mellett a 

társadalmi, gazdasági és kulturális környezettel való kapcsolat erősítésének, a meglévő, széles 

értelemben vett határok átlépésének tudásmenedzsment szempontú feltárása, a munkaerőpiaccal, a 

                                                      

5 Lásd a 2. sz. lábjegyzetben hivatkozott tanulmányokat. 
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civil szférával való kapcsolatokban keletkező releváns tudás és az e szférákkal történő 

tudásmegosztásban rejlő lehetőségek álltak a vizsgálat fókuszában.  

3. Az innováció és tudásmenedzsment folyamatok működtetéséhez szükséges eszközrendszer 

feltárása, meghatározása  

A kutatás harmadik nagy témája – ami ebben az összefoglaló tanulmányban is a legnagyobb 

hangsúlyt kapta – az innovációs és tudásmenedzsment eszközök, működési módok azonosítására 

vállalkozott. A szakmai közösségek, hálózatok szerepe mellett feldolgozásra került a jó gyakorlatok 

azonosításával és megosztásával kapcsolatos kérdéskör, valamint az intézmény- és szektorközi 

együttműködésekben rejlő lehetőségek.  

Végül az adatok gyűjtése és feldolgozása azért került a kutatás látóterébe, mert a köznevelési 

rendszerben meglévő nagy adatbázisok problémavezérelt másodfeldolgozása olyan tudásforrást 

jelent, ami a rendszer fejlesztésének meghatározó eszközévé válhat. 

A tanulmány záró részében a NOIR+ stratégiával összhangban átfogó javaslatokat tettünk a 

köznevelés tudásmenedzsment rendszerének fejlesztésére. 

A kutatás-fejlesztési folyamat maga is komplex tudásmenedzsment megközelítéssel valósult meg. Az 

OFI és az ELTE közötti konzultációk olyan munkafolyamatot tettek lehetővé, ami a téma 

szakirodalmának átfogó elemzését a közös gondolkodás eredményeivel egészítette ki. A kutatás és a 

kutatás részeredményeit feldolgozó szakmai diszkusszió az OFI-t közvetlenül is segítette az ernyőt 

jelentő TÁMOP 3.1.15. kiemelt projekt keretében megvalósuló Nemzeti Köznevelési Portál kialakítása 

során.   

 

1. Elméleti keretek 

Tudásmenedzsment a NOIR stratégiában  

A kutatás a tudásmenedzsment elméleti kereteinek feltárása során támaszkodott azokra az 

elemzésekre, amelyek a 2011-ben készült, korábban említett NOIR stratégia, és különösen a 

korábban szintén említett NOIR+ stratégia készítése során keletkeztek (az utóbbi e tanulmány 

lezárásakor már olvasható volt). A NOIR+ stratégia, mint arra utaltunk, a korábbi NOIR stratégiában 

javasolt beavatkozási területek közül egyet, a tudásmenedzsmentet emelte ki, és ezzel kapcsolatban 

fogalmazott meg újabb prioritásokat, illetve beavatkozási javaslatokat. Ezeket a javaslatokat e 

tanulmány abból a nézőpontból tekinti át, hogy milyen módon támogatja az ágazat 

tudásmenedzsment rendszerét.  
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A NOIR+ stratégiában javasolt prioritás, illetve beavatkozási területek mindegyike közvetlenül vagy 

közvetve a tudásmenedzsmentre fókuszál. Az ezeken átívelő 6 horizontális prioritás ugyancsak 

köthető e területhez. Ezek egyike a kialakulóban lévő mester- és kutatópedagógus szerepeket érinti, 

amire az elemzés kontextusában külön is érdemes figyelmet fordítani. E szerepek megjelenése olyan 

új lehetőségeket teremt a köznevelési innovációs és tudásmenedzsment rendszer számára, amelyek 

új megvilágításba helyezhetik a pedagógusok szakmai tudásával és e tudás menedzselésével 

kapcsolatos kérdéseket. A tudás értelmezésének fogalmi kereteinek és alternatíváinak tömör 

összefoglalását mutatja az 1. táblázat (Halász, 2015). 

1. táblázat 
A tudás különböző formái 

 Tudás  

(statikus perspektíva) 

Tanulás  

(dinamikus perspektíva) 

 Egyéni Közös Egyéni Közös 

Explicit, formális 1 2 3 4 

Implicit, informális  5 6 7 8 

(Halász, 2015) 

A tudás és a tanulás kapcsolatának 8 elemű tipológiáját adja az 1. táblázat 

 

A közoktatási tudás és tudásmenedzsment új értelmezése 

Az itt megfogalmazott összefüggések bemutatásának célja a hazai pedagógiai innováció- és 

tudásmenedzsment rendszer elméleti megalapozása. Ezzel e rendszer fejlesztői olyan elméleti háttér 

birtokában végezhetik fejlesztő munkájukat, ami megfelel nemcsak a tudás és a tudásmenedzsment 

korszerű értelmezésének, hanem ezen belül annak a sajátos értelmezésnek is, ami e fogalmakat az 

oktatási ágazatban, és ezen belül a köznevelés rendszerében helyezi el (Halász, 2015). A 

tudásmenedzsment elmélete és gyakorlata, ezen belül az a tudásfogalom, amelyet a 

tudásmenedzsmenttel foglalkozók használnak, az üzleti menedzsment világból került át a 

közszolgáltatások és ezen belül az oktatási világába, ahol számos, az ágazatot érintő elemzés és 

fejlesztés meghatározó megközelítésévé vált.  

A közoktatás innovációs és tudásmenedzsment rendszerének elméleti megalapozása szükségessé 

tette, hogy áttekintsük, mit értünk tudás alatt, illetve a tudás formái közül a közoktatás fejlesztése 

szempontjából melyekre érdemes kiemelt figyelmet fordítani.  

A közoktatás fejlesztése számára releváns tudás kapcsán a hazai és nemzetközi szakirodalom 

elemzése alapján Kovács (2011) egy olyan tipológiát és ábrázolást javasol, ami kísérletet tesz arra, 

hogy összekapcsolja a tudással foglalkozó általános elméletek tudásfogalmait az oktatás vagy a 
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pedagógia világában bevett fogalmakkal. Ebben az ábrázolásban a kijelentésekben 

megfogalmazható, verbalizálható deklaratív tudás (a „mit” tudás) és az explicit tudás, illetve a 

cselekvés mikéntjére vonatkozó procedurális tudás (a „hogyan” tudás) és a tacit tudás nem teljesen 

feleltethetőek meg egymásnak, azaz az explicit tudás „belenyúlik” a procedurális tudásba. Ugyanakkor 

az oktatási szakzsargonban és a pedagógiában használt ismeret és készség/képesség fogalmak 

lényegében megfeleltethetőek a deklaratív és a procedurális tudásnak. Az 1. ábra tartalmazza még a 

műveltség, a szakértelem és a kompetencia fogalmait is, amelyek e szerint az ábrázolás szerint 

átfedhetik mind az explicit tudás/deklaratív tudás/ismeret hármast, mind a tacit tudás/procedurális 

tudás/készség-képesség hármast.  

1. Ábra 
A tudás különböző formái 

 

Forrás: Kovács, 2011  

A tudás különböző definíciói olyan megegyezéseket takarnak, amelyeket e fogalmak használói egy-

egy szakterületre jellemző módon kötnek egymáshoz (Halász, 2015). A tudás és a 

tudásmenedzsment elméletével foglalkozók minden esetben megkülönböztetik a tudásnak legalább 

két formáját, és kiemelik: a tudás menedzselése mindkét formára ki kell, hogy terjedjen. A közoktatás 

innovációs és tudásmenedzsment rendszerének is számolnia kell a tudás szavakkal kifejezhető és a 

szavakkal ki nem fejezhető, azaz gyakorlatba vagy cselekvésbe ágyazott formájával. Tekintettel arra, 

hogy a szavakkal ki nem fejezhető, gyakorlatba vagy cselekvésbe ágyazott tacit tudás menedzselése 

a bonyolultabb, és arra is, hogy a gyakorlat eredményességét sok esetben elsősorban ez határozza 

meg, a tudásmenedzsment figyelmének a középpontjában gyakran éppen ez a tudásforma áll.  

A deklaratív és procedurális, illetve az explicit és tacit tudás megkülönböztetése és együttes kezelése 

nagy nyomatékkal jelenik meg a kapcsolódó szakirodalomban, bár kiegészülhet a tudás egyéb 

formáinak a megkülönböztetésével. Gyakori az alábbi négy tudásforma megkülönböztetése is: a „tudni 

mit” (know what), a „tudni hogyan” (know how), a „tudni ki” (know who) és a „tudni miért” (know why).  

A tudás és a tanulás összekapcsolására, a tanulás fogalmának a közoktatási rendszeren belül zajló 

innovációs és tudásmenedzsment folyamatok középpontba helyezésére azért van szükség, mert a 

tudás jelentős része tanulás során keletkezik, és mert a tanulás a tudás keletkezésének, 

megosztásának és terjedésének legfontosabb formája. Ennek a felismerése vezetett ahhoz a 
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folyamathoz, ami a modern innovációs gondolkodásban a „tanuló gazdaság” fogalmát állította a 

„tudásgazdaság” fogalmának a helyébe (Lundvall – Johnson, 1994; Halász, 2015), és amelynek 

hatására a legkülönbözőbb szervezetek, így pl. a vállalatok versenyképességének is egyik 

legfontosabb összetevőjeként az interaktív tanulásra való képességüket tekintik. A tudás folyamatos 

keletkezése, átalakulása és avulása miatt a tanulás fontosabb, mint a tudás, és az eredményes 

tudásmenedzsment legfontosabb elemének az egyéni és szervezeti szintű tanulási képesség 

fejlesztését tekintjük. Az iskolák, mint intézmények vagy szervezetek tudása és tanulása éppolyan 

fontos, mint a pedagógusok, mint egyének tudása és tanulása (Halász, 2015).  

A tanulás és tanítás eredményességét meghatározó tudás meghatározó része az a tudás, am i nem 

egyénekhez, hanem közösségekhez kapcsolható, és amit az egyes pedagógusok között megvalósuló 

interakciók formálnak. Minden olyan tudásmegosztás, ami csak egyéneket lát maga előtt, a tudás 

menedzselésének leghatékonyabb formáiról mond le. 

Az innovációs és tudásmenedzsment irodalom különösen nagy figyelmet szentel a szakmai 

közösségek által teremtett tacit vagy gyakorlatba ágyazott tudásnak. Ennek az irodalomnak egyik 

leggyakrabban hivatkozott szerzője Etienne Wenger, aki kutatótársaival együtt megalkotta a 

gyakorlatközösség fogalmát (community of practice):  

„a gyakorlatközösségeket olyan emberek alkotják, akik a kollektív tanulás folyamatában 

vannak egy olyan közös területen, amely iránt elkötelezettek: ilyen egy törzs, amely a 

túlélésért küzd, egy művészcsoport, amelyik a kifejezés új formáit kutatja, egy mérnökcsoport, 

amelyik hasonló problémák megoldásán dolgozik, egy tanulókból álló csoport, amely az 

iskolán belül az identitását keresi, egy sebészekből álló szakmai hálózat, amely új technikákat 

próbál ki, vagy egy fiatal menedzserekből álló társaság, amely megpróbálja segíteni a tagjait a 

nehézségekkel való megbirkózásban” (Wenger, 2006). 

Az oktatási rendszeren belül zajló tanulás fogalmát a tanulók tanulása mellett ki kell terjesztenünk a 

pedagógusok és egyéb szereplők (pl. döntéshozók, vezetők) tanulására. Az egyének tanulása mellett 

kiemelt figyelmet kapnak a tanulás közösségi formái. Fontosak a tudás és a tanulás azon formái, 

amelyek lehetővé teszik a dinamikus, nem lineáris folyamatok megértését, és amelyek a komplexitás 

körülményei között nélkülözhetetlenek az eredményes problémamegoldáshoz. Az a tudás, amely 

lehetővé teszi a rögzült formák meghaladását, tartós és mély hatások elérését, az idő szerepének, a 

visszacsatolásoknak, a ciklikus vagy körkörös hatásoknak, a sokszereplős folyamatokban résztvevők 

közötti interakcióknak szentel kitüntetett figyelmet (Fazekas – Halász, 2014). Mindez összhangban áll 

azokkal a modern tanuláselméletekkel, amelyek a tanulást, mint a tudás megalkotását írják le 

(konstruktivista tanuláselmélet), a tanulás társas természetét hangsúlyozzák, és kiemelt figyelmet 

fordítanak az érzelmek és a motiváció dimenziójára (OECD, 2010).  
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A tudás menedzselése a közoktatásban 

A választott perspektívánktól függően ugyanazt a folyamatot különböző fogalmakkal írhatjuk le (lásd 2. 

táblázat). Azt a folyamatot például, amikor egy iskola pedagógusai bemutatnak egy óraszervezési 

megoldást egy másik iskolából érkezett kollégáiknak, akik azután megpróbálják ezt a saját 

intézményük gyakorlatába beépíteni, és ebből sikeres új gyakorlat keletkezik, többféleképpen is 

leírhatjuk. Úgy is, mint az oktatási innovációk születését és terjedését (innováció-elméleti perspektíva), 

úgy is, mint szakmai tanulást vagy a pedagógusok szakmai tudásának és képességeinek fejlesztését 

(képzési vagy humánerőforrás menedzsment perspektíva), de akár úgy is, mint tudásteremtést és 

tudásmegosztást vagy tudástranszfert (tudásmenedzsment perspektíva) (Halász, 2015). 

2. táblázat 

Perspektívák és kulcsfogalmak 

Perspektíva Kulcsfogalmak 

Innováció-elméleti perspektíva  innovációk születése és terjedése 

Képzési vagy humánerőforrás menedzsment 
perspektíva 

szakmai tanulás, a pedagógusok szakmai 
tudásának és képességeinek fejlesztése 

Tudásmenedzsment perspektíva tudásteremtés és tudásmegosztás/transzfer 

(Halász, 2015) 

A tudásmenedzsment általában és a közoktatási tudásmenedzsment elmélete konkrétan három, 

egyaránt fontos és egyforma figyelmet érdemlő alapvető kérdéssel kell, hogy szembesüljön: 

(1) hogyan érhető el az, hogy az iskolák tudástermelő, azaz sikeres új gyakorlatokat teremtő 

szervezetekké váljanak; 

(2) hogyan érhető el az, hogy az egyes iskolákban keletkező tudás és jó gyakorlatok ne maradjanak 

egy-egy intézményben „elrejtve”, hanem megtörténjen a megosztásuk, azaz terjedjenek; és  

(3) miképpen lehet elérni azt, hogy a létező tudást és jó gyakorlatokat az iskolák átvegyék és a saját 

gyakorlatukba beépítsék (Halász, 2015). 

A gyakorlati tudás menedzselésének jellegzetes módja a sikeres gyakorlatok („jó gyakorlatok”) 

dokumentálása és mások számára történő közzététele. A jó gyakorlatok megosztásával foglalkozó 

irodalom három olyan kérdéskört emel ki, melyekre a közoktatási tudásmenedzsment elméleti 

problémáival foglalkozva szükséges reflektálni. Ezek:  

(1) annak a kérdése, miképpen történik a megismert jó gyakorlatok „átvétele”, azaz milyen ennek 

a tanulásra és adaptációra épülő folyamatnak a természete, 

(2) a jó gyakorlatok terjedésének milyen segítő és gátló tényezői vannak, és ezeket milyen 

módon tudja alakítani az innovációs és tudásmenedzsment gyakorlat, illetve az ezeket 

támogató szakpolitika,  
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(3) milyen módon lehet garantálni a megosztott jó gyakorlatok minőségét (Fielding et al., 2005; 

Halász, 2015).  

A tudás menedzselését, így keletkezésének, megosztásának és gyakorlatban történő alkalmazásának 

támogatását alapvetően alakítják azok az eszközök, amelyekről a „pedagógiai innovációt támogató 

tudásmenedzsment eszközei”-ről szóló fejezetben lesz szó részletesebben, így különösen az IKT és a 

közösségi média. Ezek az emberi kommunikáció olyan új közegei és hordozói, amelyek más 

területekhez hasonlóan a köznevelésben is alapvetően befolyásolják a tudásmenedzsment 

lehetőségeit. 

 

Innovációs perspektíva az oktatási szektorban  

Az innováció értelmezéséhez a fejlett országok által leggyakrabban használt – az innovációs adatok 

gyűjtését és értelmezését segítő Oslo Kézikönyvben található – definícióra támaszkodunk. E szerint 

az innováció olyan „új, vagy egy jelentősen javított (1) termék (áru vagy szolgáltatás), (2) eljárás 

(folyamat), (3) új szervezeti megoldás, vagy (4) új marketing módszer bevezetése az üzleti 

gyakorlatban, a munkahelyi szervezetben vagy a külső kapcsolatokban” (OECD, 2005, 46.o.). 

Könnyen belátható, hogy az oktatás számára mind a 4 megjelenési terület releváns, hiszen pl. egy új 

megközelítésű témahét, vagy egy új tematikájú nyári tábor az (1)-re példa. Az e-napló bevezetése, 

vagy a lemorzsolódás kockázatának előrejelzésére tett intézményesített lépések a (2)-ra, míg a 

hagyományos tantárgyi munkaközösségek mellett projekt-csoportok kialakítása, vagy tagintézmények 

szorosabb együttműködése érdekében kialakított új együttműködési formák alkalmazása a (3) típusra 

(szervezeti innovációk) példa. A marketing területe (4) tűnhet az oktatás számára a legkevésbé 

relevánsnak, de könnyen található e területre is példa. A diákokért folyó versenyben az iskolák 

számos innovációt fejlesztettek ki annak érdekében, hogy a szülők figyelmét felkeltsék, és 

intézményüket vonzóvá tegyék (nyitott nap, kiadványok, szórólapok alkalmazása, a beiskolázás 

bázisát adó intézményekkel szorosabb kapcsolatok ápolása, a szülők számára fontos plusz 

szolgáltatások láthatóbbá tétele stb.).  

Az innováció területeinek tipizálása azzal a haszonnal jár, hogy ágazatoktól független, közös nyelvet 

lehet használni. A legtöbb országban nincs jelentős különbség a szektorok között aszerint, hogy a 

nem technológiai (marketing, szervezeti), vagy a technológiai (termék, folyamat) újítások jellemzőek 

inkább (OECD, 2010). A fogalmak egyre mélyülő tartalma együtt járt azzal, hogy megindult a 

szektorokon átívelő gondolkodás olyan stratégiai kérdésekről, mint az innováció mérése vagy az 

innovativitás előmozdításának lehetősége.  

Az oktatási innovációk meghatározó része a közszférában zajlik. A magánszektor innovációinál 

jellemzően gyengébb a versenyből fakadó érdekeltség és a piaci nyomás, illetve jelentősebb a 



 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 
 

 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 
Telefon: (+36-1) 461-4500/3850 
www.ppk.elte.hu 

 
 

14 

politikai meghatározottság, a jogi és bürokratikus mechanizmusok korlátozó hatása (Balázs et al, 

2010; Koch–Hauknes, 2008; OECD, 2009; Fazekas 2015). Itt a munkavállalók a piacon dolgozóknál 

kevésbé ösztönözhetőek kiegészítő pénzügyi juttatásokkal, ellenben jelentősen tudja motiválni az 

innovációk megosztását a közvetlen kollégák elismerése, a közös értékteremtéshez való hozzájárulás 

(Mulgan – Albury, 2003).  

Az oktatási innovációk terén jelentős szerepük lehet a határozottan a piaci szférához kötődő 

aktoroknak, illetve az általuk létrehozott innovációknak is, így innovációs nézőpontból a velük való 

együttműködés is kedvező lehet. A nagy informatikai vagy távközlési vállalatok az IKT osztálytermi 

alkalmazásához kötődő innovációi, az oktatási profilú piaci szervezetetek újszerű tanulásszervezési 

eljárásai, a közszféra oktatási-nevelési intézményeit támogató szolgáltatók fontos szerepet 

játszhatnak olyan innovatív termékekhez, eljárásokhoz vagy szervezeti megoldásokhoz való 

hozzáférésben, amelyek elsődleges felhasználási köre nem az oktatás. A megalapozó tanulmányok 

számos példával igazolták az iskola világán kívül keletkezett innovációk oktatási jelentőségét (pl. 3D, 

4D vetítő eszközök, új szervezetfejlesztési és teljesítményértékelési megoldások) (Fazekas, 2015).  

Fontos tanulságokkal szolgált a kutatás számára az OECD által kiadott, az innováció mérését 

középpontba állító kötet (OECD, 2014)). E szerint az oktatási szektorban zajló innovációk száma, 

jelentősége nemzetközi összehasonlításban nem marad el más társadalmi szektorokétól. A projektben 

egyéb céllal létrehozott adatbázisok elemzésével végezték el számos mutató vizsgálatát:  

- az innovációk intenzitása, 

- az innováció adaptációjának sebessége,  

- az innovatív munkahelyek száma, 

- a tanítási stílus innovációja (frontális oktatás, önálló munka), 

- az oktatási gyakorlat innovációja (valós élethez kapcsolódó feladatok, adat- és szövegértés, 

érvelés), 

- a tanulásszervezési innovációk (csoportmunka, önszabályozó munka, differenciálás), 

- a tankönyvek alkalmazásával kapcsolatos innovációk,  

- az alkalmazott értékelési módszerek innovációja,  

- az IKT eszközökkel kapcsolatos innovációk,  

- a sajátos nevelési igényű gyerekek nevelésével-oktatásával kapcsolatos innovációk,  

- külső kapcsolatrendszert érintő innovációk (OECD, 2014; Fazekas, 2015). 

A vizsgált országokban tapasztaltak az innovatív pedagógiai gyakorlatok térnyerését mutatják. Olyan 

innovációt igénylő területeken, mint a mindennapi élethez kötődő tanulás, a transzverzális képességek 

fejlesztése, az adat- és szövegértés és a személyre szabott, differenciált tanulási lehetőségek 

biztosítása terén érdemi pozitív elmozdulást állapítottak meg (OECD, 2014).  

Az innovációs index segítségével az OECD 2014-ben rangsort is készített a vizsgálatban résztvevő 

országok közoktatási rendszereiről. Dániában, Indonéziában, Koreában és Hollandiában a 

legmagasabb az osztálytermi folyamatokban és iskolai szinten megvalósuló innováció, Magyarország 
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a hatodik helyet foglalta el. A legkevésbé innováló országok közé tartozik a Cseh Köztársaság, 

Ausztria, Új-Zéland és az Egyesült Államok (Fazekas, 2015).  

 

2. Igények 

A releváns pedagógiai és társadalmi igények 

A közoktatás fejlesztése számára releváns tudással kapcsolatos igényeket az ezzel foglalkozó 

háttérelemzésünk (Halász, 2015) több dimenzió mentén vizsgálja. A mikro- (intézményi) és makro- 

(rendszer) szinten keletkező igények megkülönböztetése mellett megjelenik az oktatáson belüli és az 

oktatáson kívüli igények megkülönböztetése is.  

Érdemes hangsúlyozni, hogy a makro és mikro, illetve a belső és külső dimenziók mentén nemcsak a 

tudásigénnyel rendelkező szereplőket, hanem magának a tudásnak különböző formáit és forrásait is 

jellemezhetjük (Halász, 2015). Mindezt erősíti, hogy a külső tudás iránti igény drámai módon megnő 

egy olyan oktatási rendszerben, amelyben az iskolák növekvő aránya működik tanulószervezetként. 

Ott, ahol az iskolák rutinszerűen végzik a központi előírásoknak megfelelő feladatokat, és ahol 

dominál a központilag meghatározott „tananyag” frontális módon történő „leadása”, 

összehasonlíthatatlanul kisebb tudásigény jelentkezik, mint ahol gyakoriak a nyitott tanulási helyzetek 

és a kurrikulumot nap mint nap alakítják maguk a pedagógusok, így pl. az olyan iskolákban, amelyeket 

legjobban talán a hazai Hejőkeresztúri modellel (K. Nagy, 2015) lehet illusztrálni. A pedagógusok és 

közösségeik tanulási igényét érdemben befolyásolja, hogy tanulóik kudarcait a tanulók felelősségének 

tekintik-e, vagy a pedagógiai munka megújításának kihívását látják benne.  

E modell nemcsak az igények, hanem a lehetséges tudásforrások azonosítását is támogatja. A 

rendszeren belül keletkező mellett fontos az oktatási rendszeren kívül keletkező, ugyanakkor az 

oktatás számára jól hasznosítható tudás. Érdemes kiemelni az oktatásfejlesztésbe bekapcsolódó 

informatikai cégek által kínált technológiákat, vagy a tudományos kutatásnak azt a részét, amelyet 

nem az oktatási rendszer szereplői végeznek. A makro-szintű szereplők által létrehozott tudás mellett 

– melyre példa lehet az országos kompetenciamérésekből születő tudás – fontos tudásforrást alkotnak 

maguk az iskolák, mint tudástermelő szervezetek és közvetlen társadalmi-gazdasági környezetük (így 

pl. az az iskolai tanulásba bekacsolódó közgyűjtemények, vagy szakképzés ipari környezetben 

működő gyakorlóhelyei). A mikro-szintű külső tudásforrások és a hasznosításukat támogató tényezők, 

így az iskolák és közvetlen társadalmi-gazdasági környezetük közötti interakciók során megvalósuló 

tanulás is fontos a tudás formális oktatáson kívül keletkező formáinak azonosításához és gyakorlati 

hasznosításához.  
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Az eredményes tanulási környezet létrehozásán dolgozó pedagógusok sokat tanulhatnak más 

területek (pl. szakképzés, felsőoktatás és felnőttkori tanulás) zajló pedagógiai innovációk 

megismeréséből és az ezek gazdáival való interakciókból. A közoktatási innovációk jelentős hányada 

köthető az olyan ún. hibrid tanulási környezetekhez (Zitter - Hoeve, 2012), amelyek vegyítik a formális 

oktatási rendszeren belüli és az azon kívüli, továbbá a szimulált és valóságos élethelyzetekben 

történő tanulást. Ez a téma részletesebben is megjelenik az e területtel, ezen belül az oktatási 

rendszeren kívüli világ (így a tágan értelmezett közgyűjteményi és közművelődési rendszer) és az 

oktatás közötti kapcsolatokkal foglalkozó tanulmányunkban (Kovács, 2015).  

Amikor belső tudásforrásokról beszélünk, különösen mikro-szinten, elsősorban magukra az egymástól 

tanuló, egymástól jó gyakorlatokat átvevő pedagógusokra gondolunk. Érdemes azonban külön is 

hangsúlyozni: a szakmai tudásnak a tanulók is fontos forrását alkothatják. A tanulószervezetként 

működő iskolák, és a nyitott probléma- vagy projekt-alapú tanítási módszereket alkalmazó 

pedagógusok számára természetes dolog az, hogy tanulnak a gyerekektől. A tudást és jó 

gyakorlatokat más iskolákkal megosztó iskolák, amikor más iskolákat tanítanak, és ebbe a tanulóikat 

is bevonják, tulajdonképpen a pedagógusok szakmai fejlesztésébe vonják be a gyerekeket.  

A pedagógusok osztálytermi gyakorlatához kapcsolódó, a tanulás és tanítás eredményességét 

közvetlenül meghatározó elemek külön figyelmet érdemelnek. A közoktatás innovációs és 

tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése perspektívájából azokat az igényeket érdemes előtérbe 

helyezni, amelyek olyan tudásra irányulnak, ami közvetlenül hozzájárul a pedagógusok és az iskolák 

problémamegoldó és önfejlesztő képességének az erősödéséhez. Az elmúlt évtizedben lezajlott 

fejlesztési programok hatására a közoktatási rendszerben megnőtt a tudásmegosztás lehetősége. A 

pedagógusok és iskolák tudásigényének a kielégítése a korábbiaknál jóval többféle formában és 

csatornán keresztül is megvalósulhatott, és látványos módon javult az iskolák és a pedagógusok 

képessége és hajlandósága a tudás megosztására, amit az OFI pedagógusok és iskolavezetők 

körében végzett 2013-14-es adatfelvétele is alátámasztott (lásd 2. ábra) (Sági, 2015).  

2. ábra 

A pedagógusok részvétele a tanulás és szakmai fejlődés különböző formáiban (teljes közoktatási rendszer, említések 
gyakorisága, %) 
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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 adatok megerősítik, hogy a mikro-szintű belső tudásigény, azaz az iskolák és az osztálytermek 

szintjén jelentkező, a pedagógusok mindennapos szakmai gyakorlatához kapcsolódó, az 

osztálytermekben és iskolákban nap mint nap jelentkező problémák megoldásához szükséges tudás 

iránti igény kielégítésének sokféle formája létezik, és ezek között különösen nagy jelentősége van a 

horizontális és gyakorlatba ágyazott tudásmegosztási formáknak (Halász, 2015).  

A hazai szakpolitikai és fejlesztési kontextus 

A köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének a fejlesztését alapvetően 

meghatározza az a szakpolitikai és fejlesztési kontextus, amelyben e fejlesztés zajlik. A kapcsolódó 

háttérelemzés legnagyobb terjedelemben ezek tudásmenedzsment perspektívából történő 

bemutatásával és elemzésével foglalkozik (Halász, 2015). Ebből itt egyfelől a szakpolitikai stratégiák, 

másfelől a lezajlott és folyamatban lévő uniós finanszírozású fejlesztési beavatkozások alkotta 

kontextust emeljük ki. 

Szakpolitikai stratégiák 

Az uniós oktatáspolitikai és oktatásfejlesztési célok és a hazai fejlesztési célok találkozásának fontos 

terepe a nemzeti szintű stratégiák megalkotása. Ilyenek (1) az élethosszig tartó tanulás, (2) a 
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köznevelés-fejlesztés, és (3) a végzettség nélküli iskolaelhagyás elleni küzdelem 2014-ban elfogadott 

ágazati stratégiái,6 továbbá ilyenek azok, amelyek az uniós forrásokból finanszírozott humánerőforrás-

fejlesztési programok – 2004 és 2006 között a HEFOP, majd a jelenleg záruló időszakban a TÁMOP 

program – közvetlen megalapozását szolgálták és szolgálják. Ilyen különösen az a stratégia, amely 

közvetlenül megalapozza a 2014 és 2020 közötti uniós finanszírozású oktatásfejlesztési 

beavatkozások kereteit nyújtó Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Programot (EFOP),7 és amely 

tartalmazza azokat a konkrét fejlesztési lépéseket, amelyeket az uniós források felhasználásával 

Magyarország a 2014-2020 közötti időszakban az oktatás területén kíván megvalósítani. Ez utóbbi 

program nem az oktatási ágazat szűkebb, hanem az emberi erőforrások fejlesztésének tágabb 

kereteit határozza meg, így az oktatás ebben olyan területekkel együtt jelenik meg, mint a 

foglalkoztatás, a szociálpolitika és az egészségügy (Halász, 2015). 

A hazai szakpolitikai stratégiai kontextust nagymértékben alakítja az Európai Unió oktatásfejlesztéssel 

kapcsolatos stratégiája. A fentebb említett nemzeti stratégiákban az uniós szakpolitikai prioritások 

közvetlenül visszatükröződnek. Érdemes kiemelni, hogy az Európai Unió „Oktatás és képzés 2020” 

stratégiája negyedik prioritása közvetlenül érinti a közoktatás innovációs és tudásmenedzsment 

rendszerét, ezért e rendszer perspektívájából ez értelemszerűen kiemelt figyelmet érdemel. A 

stratégia szövegének megfogalmazása szerint „a kreativitás az innováció elsődleges forrása, 

amelyet pedig a fenntartható gazdasági fejlődés megteremtésének egyik fő hajtóerejeként 

ismernek el”, és amely „kulcsfontosságú ahhoz, hogy Európa nemzetközi szinten 

versenyképes legyen”. Az Oktatás és képzés 2020 stratégia az Európa 2020 stratégiába is beépült 

mérföldkövek (mérhető célértékek) mellett tartalmaz több, az oktatás területét érintő mérföldkövet. 

Ezek jelentőségét növeli az, hogy a tagországoknak nyújtott fejlesztési támogatásokat az Unió egyre 

határozottabban hozzáköti ahhoz, hogy ezek a közösségi szakpolitikai célok implementálását 

szolgálják. A 2020-ig elérendő mérföldövek közül érdemes kiemelni többek között az olvasás, a 

matematika és a természettudományok terén gyengén teljesítő 15 évesek arányának 15% alá 

csökkentését. 

A köznevelés-fejlesztés korábban említett nemzeti stratégiája közvetlen módon is foglalkozik a 

köznevelés tudásmenedzsment rendszerének a fejlesztésével. A 1. keretes írás azokat a részeket 

tartalmazza, amelyek kifejezetten e területen javasolnak fejlesztési beavatkozásokat. 

1. keretes írás 

                                                      

6 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. 
7 Emberi Erőforrás Fejlesztési Operatív Program. EFOP. 2014-2020. Emberi Erőforrások Minisztériuma. 

Jóváhagyva: 2014.02.26 
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Részletek a 2014-ben elfogadott köznevelés-fejlesztési stratégia „a pedagógiai kreativitás és újítás, valamint a tehetség 
támogatása a köznevelés minden szintjén” elnevezésű beavatkozási területének leírásából 

 
„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, az megújításokat megvalósító iskolák, az 
egyetemek és a tanulásipar szereplői közötti együttműködések, az üzleti szolgáltatók, a pályázati 
rendszerek, az 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 és 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 stratégia8 

 

A kiemelt fejlesztési programok hatása 

Az elmúlt években lezajlott, a köznevelési rendszer fejlesztését célzó uniós finanszírozású fejlesztési 

programok közül több is tartalmazott olyan elemeket, amelyek vagy közvetlenül hozzájárultak a 

köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének fejlesztéséhez, vagy olyan intézményi 

környezetet hoztak létre, amely alapvetően meghatározza az innovációs és tudásmenedzsment 

folyamatok jövőbeni fejlesztését (e programokat foglalja össze a 3. táblázat). 

3. táblázat 
A közoktatási innováció és tudásmenedzsment rendszer szempontjából kiemelt figyelmet érdemlő TÁMOP programok 

A TÁMOP 

program 

száma 

A program céljainak rövid leírása 

                                                      

8 A Kormány 1603/2014. (XI. 4.) Korm. határozata… i.m. 
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3.1.1 A fejlesztés általános kereteinek kialakítását célzó központi program 

3.1.2 Új tankönyvek, tananyagok és egyéb taneszközök fejlesztése 

3.1.3 A természettudományos oktatás pedagógiai megújítását célzó intézményi szintű 

fejlesztéseket támogató program 

3.1.4 Az innovatív pedagógiai megoldások iskolai szintű alkalmazását támogató program  

3.1.5 A pedagógusok képességeinek fejlesztését célzó program 

3.1.6 Az inkluzív nevelés támogatását célzó módszertani központok (EGYMI) és az ezek 

által nyújtott szolgáltatások fejlesztése 

3.1.7 A referenciaintézményé válást célzó szervezeti képességek fejlesztésének 

támogatása  

3.1.8 A közoktatás irányításának fejlesztése, beleértve ebbe az értékelési és támogatási 

rendszerek fejlesztésért  

3.2.2 Regionális hálózatkoordinációs intézményrendszer létrehozása és működtetése, 

regionális referenciaintézmény hálózat létrehozása és támogatása 

3.3.1 A hátrányos helyzetű (roma) tanulók oktatásának fejlesztését támogató központi 

program 

3.3.2 Esélyegyenlőségi programok iskolai szintű megvalósításának támogatása 

3.3.3 Az esélyegyenlőséget támogató referencia intézmények kialakulásának támogatása 

3.4.2 Az inkluzív nevelés feltételeinek megteremtése az iskolákban  

4.1.2 A pedagógusképző egyetemek és iskolák együttműködésének és az egyetemek 

körül kialakuló, a pedagógusok szakmai tudásának fejlesztését szolgáló regionális 

hálózatok létrehozása 

(Halász, 2015) 

A fenti programok közül tudásmenedzsment perspektívából különösen azok jelentősek, amelyek 

eredményeképpen létrejött egy, a jó gyakorlatok megosztását szolgáló tudásmegosztó platform 

(TÁMOP 3.1.1), és kialakult a referenciaintézmények hálózata, illetve az ehhez kapcsolódó hálózat-

koordinációs gyakorlat (TAMOP 3.2.2 és 3.1.7). Ezzel összefüggésben a kapcsolódó elemzésünk 

(Halász, 2015) elsősorban azt emeli ki, hogy az említett programokban a jó gyakorlatok 

standardizálásán és minőségbiztosításán volt a hangsúly, és jóval kisebb figyelem irányult a tudás 

átvételére, azaz a tudást és a jó gyakorlatokat fogadó intézmények abszorpciós és adaptációs 

kapacitásának a kérdésére. Így nem kapott elég figyelmet az, hogy az átvevő intézmények közt óriási 

különbségek vannak, azaz a programok tervezői nem érzékelték kellőképpen, hogy az intézmények 

abszorpciós és adaptációs képességüket tekintve differenciált megközelítést igényelnek, és 

hiányoztak az olyan beavatkozások, amelyek célja a szervezeti fejlettség eltérő szintjeinek a 

diagnosztizálása és az „átadni” kívánt jó gyakorlatok ehhez történő adaptálása lett volna. Az átvevő 

intézményekre fókuszáló dinamikus szemlélet csak a TÁMOP programok fejlődésének második 
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szakaszában alakult ki, elsősorban annak a TÁMOP 3.1.1 keretei között zajlott elméleti munkának a 

keretei között, ami segítette a pedagógusok gyakorlatba ágyazott tanulásáról és a hálózatszervezésre 

épülő fejlesztésről szóló nemzetközi szakirodalom és nemzetközi gyakorlat megismerését. 

Az intézmények közötti tudásmegosztást és a horizontális tanulást támogató hálózatépítést érintő 

programelemek mellett a köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése 

szempontjából kiemelt figyelmet érdemelnek még azok, amelyek a pedagógusok szakmai tanulásának 

és e tanulás támogatásának a rendszerével kapcsolatban fogalmaztak meg javaslatokat, döntően a 

TÁMOP 3.1.5 program keretei között.  

Ugyancsak kiemelt figyelmet érdemelnek a TÁMOP 4.1.2 program azon elmei, melyek keretei között 

iskola-egyetem együttműködések alakultak ki, és ahol az iskolák közötti tudásmegosztás folyamatába 

a pedagógusképző egyetemek is bekapcsolódtak. Tudásmenedzsment szempontból hasonlóképpen 

fontos néhány, a TÁMOP keretein kívül keletkezett program, mint amilyen az IPR program, a 

korábban lezajlott Szakiskolai fejlesztési program, vagy a hátrányos helyzetű csoportok integrálását 

szolgáló MAG program. 

Az elemzésünkben bemutatott TAMOP és egyéb programok vizsgálata azt mutatja, hogy a 

köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése szempontjából leginkább 

releváns fejlesztések megközelítései rendkívüli mértékben hasonlóak, és az ezekben megfogalmazott 

javaslatok alapvetően egy irányba mutatnak. Ezek olyan rendszerelemek kiépítését támogatják, 

amelyek éppúgy számolnak a pedagógusok szakmai tudásának és tanulásának sajátosságaival, mint 

az iskolák tudásbefogadó és tanuló képességében megfigyelhető különbségekkel. Mindez arra utal, 

hogy a köznevelés innovációs és tudásmenedzsment rendszerének fejlesztése a jövőben már 

működő, létező gyakorlatokra épülhet és viszonylag kedvező kognitív feltételekkel számolhat. 
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3. A tudás formális oktatáson kívül keletkező formáinak 
azonosítása és pedagógiai felhasználásuk megalapozása, 
kiemelten a kulturális intézmények oktatási szerepvállalására 

A megelőző fejezet megállapításainak megfelelően abból érdemes kiindulnunk, hogy az oktatás 

eredményes működéséhez szükséges tudás keletkezhet mind az oktatási rendszeren belül, mind 

azon kívül, és hogy emiatt az utóbbira is kiemelt figyelmet kell fordítanunk. A tanulmány e részében az 

oktatási rendszeren kívül keletkező, ugyanakkor az oktatás számára szükséges és ott jól 

hasznosítható tudás áll a fókuszban.  

A kutatás e részének elsődleges nézőpontja az iskolák világából történő „kilépésé”. E rész feladata 

volt a pedagógiai innováció- és tudásmenedzsment „külső” forrásainak azonosítása és a tanulás azon 

formáinak feltárása, amelyek az iskolák vagy az oktatási rendszer és az iskolákon vagy az oktatási 

rendszeren kívüli világ közötti kapcsolatokban valósulnak meg. Feladata volt továbbá azoknak a 

„külső” társadalmi, gazdasági (elsősorban a munka világához köthető) és környezeti tényezőknek az 

azonosítása, amelyekre az iskolai tanulásnak és tanításnak reflektálnia kell, illetve amelyekkel az 

iskola világának szereplői interakcióba léphetnek tudásszerzési/tanulási céllal. Az alkalmazott 

megközelítés alapvetően a pedagógusok tanulására helyezte a hangsúlyt, ami számos esetben a 

tanulók tanulásával párhuzamosan, attól elválaszthatatlan módon történik. Azok a pedagógiai 

megközelítések, amelyek kiemelt szerepet tulajdonítanak a tanulás és a tudás társas természetének, 

olyan partnerekkel, akiket az oktatási intézmény nézőpontjából külsőknek tekinthetünk, nem zárja ki a 

pedagógusok és a diákok együttműködését. Ellenkezőleg: a pedagógusok e területen értékes 

kompetenciája éppen az, ha a saját szakmai ambícióik, kíváncsiságuk által hajtva önállóan vagy 

diákjaikkal közösen, az iskolán kívüli világot terepnek tekintő, felderítő, feltáró vagy problémamegoldó 

munkára képesek. A spektrum igen széles. A szülőkkel való interakcióktól és tudáscserétől az oktatási 

intézmények közötti tanuláson át az ágazatokon átívelő kapcsolatokig a tudásgenerálás és 

tudásáramlás számos megjelenési formája azonosítható és támogatható.  

A meghatározó fogalmak és a gondolkodást strukturáló dimenziók 

Az oktatás tudásmenedzsmentjéről való gondolkodás, és diskurzus fontos fázisa a használt fogalmak 

közössé tétele, értelmezése, ami e fejezet témája kapcsán is felvetődik. A tudásmenedzsment 

megközelítés maga is „kívülről”, az üzleti menedzsment és az informatika határterületéről érkezett. 

Ezzel összefüggésben számos olyan fogalmat használ, melyek az iskolák és a pedagógia számára 

viszonylag újak (pl. tacit tudás), vagy megértési, befogadási problémákat okozhatnak azzal, hogy az 

oktatás területén is használt elnevezéseket más fogalmak vagy jelenségek megjelölésére használják 

(lásd például a szocializáció és externalizáció terminusokat Nonaka, Takeuchi (1995) SECI 

modelljében). A helyzetet valamelyest megkönnyíti, hogy a tudásmenedzsment fogalom- és 
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eszközrendszere számos ágazatban kedvező fogadtatásra talált, ezáltal egyes terminusok esetében 

már megindult a köznyelvivé válás (pl. hálózatos tudásmegosztás, gyakorlatközösség, tudástőke).  

 

A jelen elemzés számára fontos előzménynek tekinthető, hogy NOIR stratégia és az e tanulmánnyal 

párhuzamosan elkészült NOIR+ stratégia e megfontolás mentén és a tudásmenedzsment 

fogalomköréhez való felhasználóbarát hozzáférés érdekében glosszáriumot is tartalmaznak, am i nem 

a fogalomértelmezések egzaktságát, hanem a megragadhatóságot és az alkalmazhatóságot tekintik 

elsődlegesnek. A külső tudások használatánál azért is kell különösen számítani a fogalomhasználat 

nehézségeire, mert a megjelenő új pedagógiai tartalmú fogalmak (pl. határok átlépése, hibrid tanulás) 

mellett, a külső tudás - a rá jellemző fogalmi környezettel - kezdeti értelmezési nehézségeket 

jelenthet.   

A külső és belső tudás lehatárolása  

Az, hogy a külső tudás iránti nyitottság élesen vetődik fel az oktatás tudásmenedzsmentje számára, 

abból a felismerésből táplálkozik, hogy a tudás hagyományos, tantervi, tantárgyi megközelítése 

önmagában egyre kevésbé elegendő azoknak a kompetenciáknak a megszerzéséhez, amelyek a való 

életben, ezen belül kiemelten a munkaerőpiacon való helytállás nézőpontjából elengedhetetlenek 

(Baartman, De Bruijn, 2011; Zitter, Hoeve, 2012; Kovács 2015).  A tanulói tudással kapcsolatos olyan 

kérdések, mint például, hogy naprakész-e, alkalmazható-e, és hogy mindez milyen pedagógiai 

eszközökkel erősíthető, a pedagógus tudása, kompetenciái szempontjából is fontos kérdéseket 

vetnek fel.  

Az iskolákon belüli és kívüli tudás lehatárolása azért is nehéz, mert számos tudásterület egyes 

aspektusai már részévé váltak a tanterveknek vagy a tanítási gyakorlatnak, részben azért, mert a 

külső terepen, külső tudásforrásokkal kísérletező iskolai műhelyek munkája révén megkezdődött a 

tudások egymásra hatása (Zitter, Hoeve, 2012). Számolunk azzal, hogy a külső tudások belsővé 

válnak, és e tudásnak a külső környezettel való folyamatos reflektáltatása (külső információkkal való 

összekapcsolása) az egyik olyan lehetőség, ami növelheti az így formálódó belső tudás aktualitását, 

életszerűségét, relevanciáját.  

További támpontot ad, hogy a tudás alkalmazhatósága/hasznosulása is lehet a tudás értékmérője. Az 

ágazaton/intézményeken belüli hasznosulás formáit később részletesebben is tárgyaljuk, ez egyaránt 

érintheti a belső célokat, de az oktatással szemben támasztott külső elvárásoknak való magasabb 

szintű megfelelést is (fontos, hogy a tudásmenedzsmentre, így a külső tudás megszerzésére és 

alkalmazására is úgy tekintünk, mint a célok elérésének meghatározó eszközére).  

A formális oktatás világában a tudáshasznosítás nézőpontja gyakorta megreked az intézményeken 

belüli (pl. a tanultak reprodukciójára való képesség, sikeres osztályzat, vagy vizsga), vagy az 
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intézményrendszeren kívüli hasznosítás (eredményes továbbhaladás az iskolarendszer következő 

szintjére) kérdésénél. Bár az egész életen át tartó tanulás megközelítése a tanulásra való nyitottságot 

és képességet egyetlen életszakaszban sem tekinti lezárhatónak, és így a követelmények teljesítése 

és az előrehaladás is legitim célok, a tanulás értékes célja az iskolán kívüli, a való életben történő 

tudáshasznosítás. A pedagógusoknak, egyetemi oktatóknak a külsőként kezelhető, vagy az iskolákon 

kívülre vihető, külső környezetben is értelmezhető és használható tudáshoz való viszonya éppen az 

alkalmazhatóság kérdése kapcsán válik megkerülhetetlenné.  

 

A diákok tanulásának iskolán kívüli hasznosíthatóságára, mint a közvetített tudás, fejlesztett 

kompetenciák egyik fontos értékmérője hivatkoztunk, ez pedig a pedagógusok tudását, tanulási 

szükségleteit is érinti. Az iskolák és a pedagógusok elsősorban azokra a kihívásokra tudnak 

felkészíteni, amelyeket maguk is ismernek, vagy amelyre maguk is a kutató és/vagy az alkalmazó 

kíváncsiságával tekintenek (beleértve a megvalósítást lehetővé tevő módszertani alternatívákat, és a 

várható pedagógiai vonatkozásokat).  

E fejezet perspektívájában a külső világra reflektáló, a külső világban értelmezési kerettel rendelkező 

belső tudás is fontos. A magas érvényességű szaktudományos tudás (a pedagógusok esetében 

diszciplináris, tantárgy-pedagógiai vagy neveléstudományi, a diákok esetében tantárgyi tudás) külső 

referenciakörnyezetbe helyezése (értelmezése, vagy használata), vagy azon keresztüli megismerése 

kiemelt jelentőségű. Túl ezen, a figyelmet azokra a tudásterületekre irányítjuk, amelyek bár nem 

feltétlenül részei a tanterveknek, de jelenlévők a mindennapok világában, a személyes életben, a 

munkában, a családban, a szabadidő eltöltésében, a közösségi kapcsolatokban, az épített és a 

természeti környezet használata során stb. 

’Az iskola, mint az egyéni és kollektív/szervezeti tanulás terepe’ fogalmát a köznyelv két értelemben is 

használja. Az egyik (szűk értelemben) a pedagógusok saját munkahelyét, a másik (tág értelemben) az 

oktatási ágazatot fedi le. Ha az előző értelemben szerepel az iskola fogalma, már egy másik oktatási 

intézmény munkájának megismerése is az iskolán kívüli tanulás egy formájának tekinthető. Számos 

hazai és nemzetközi példa igazolja, hogy az iskolák egymástól való tanulása rendkívül hatékony 

tudásmenedzsment forma (önfejlesztő iskolák hálózata, TIOK-ok, referenciaintézményi hálózat, 

EGYMI). Kedvező lehetőség, hogy az előmeneteli rendszer, a formálódó mester- és kutatópedagógus 

szerepei alkalmassá tehetők arra, hogy a megfelelő kompetenciákkal, többletjövedelemmel, és 

dedikált szabad kapacitással rendelkező mester- és kutatópedagógusok intézményeikkel közösen 

segítő, fejlesztő hálózatok motorjaivá váljanak (Kovács, 2015).  



 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 
 

 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 
Telefon: (+36-1) 461-4500/3850 
www.ppk.elte.hu 

 
 

25 

A tudáskapcsolatok kölcsönössége 

Az oktatási rendszer egésze, miként egy-egy oktatási intézmény is dinamikus kapcsolatban áll 

környezetével. Közöttük általában kétirányú tudásáramlás valósul meg. E megközelítés lehetővé teszi, 

hogy számot vessünk azzal, melyek azok a tudások, amik az iskolákon kívülről érkeznek, vagy ott 

szerezhetők meg. Ezek reaktív, vagy proaktív befogadása és a tanítási-tanulási gyakorlatba való 

átültetése a tét.   

Miközben az oktatási intézmények maguk is tudásforrások, tanulási ambícióik és nyitottságuk 

függvényében tudásigényt is megfogalmaznak, melynek egy része csak az iskolák falain kívülről 

„szerezhető be”. Ma már egyre több intézmény keresi annak módját, hogy a gyakorlati alkalmazás, a 

társadalmi, gazdasági, kulturális élet nézőpontjából is adekvát tudáshasználóvá váljon. A 3. ábra a 

hagyományos iskolai tudáskínálat és tudásigény, valamint a munka világának tudáskínálata és 

tudásigénye közötti viszonyt mutatja.  

3. ábra 

A tudáskínálat és tudásigény annak függvényében, hogy a tudás forrása külső vagy belső 

 

Forrás: (Kovács, 2015) 

Az iskolák és külső környezetük közötti kommunikáció lehetővé teszi, hogy első lépcsőben 

tájékozódjanak egymás felajánlható tudásáról és tudásigényéről is, ami a későbbi nyitott és hatékony 

tudásáramlás egy fontos hajtóerejévé válhat. A 3. ábrában jelzett 4 osztatú elemzési keret 

segítségével a következő stratégiai kérdések tehetőek fel:   
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- milyenek a környezet (elsősorban a munkaerőpiac) elvárásai, illetve ezek és az oktatási 

intézmények kínálata között megvan-e a megfelelő összhang, 

- élnek-e az intézmények azokkal az együttműködési lehetőségekkel, amiken keresztül a 

környezeti elvárások megismerhetőek, és közösen megvalósítható tanulási lehetőségek 

nyílnak meg azzal, hogy a külső környezet, mint tanulási terep jelenik meg (az iskolákon belüli 

tanulás kiegészítéseként),  

- milyen módon szerezhetik meg az oktatási intézmények azt a tudást, amelyeket működésük 

során kielégítetlen szükségletként azonosítottak?  

 

E kérdések eltérő élességgel vetődnek fel a szakmai és a közismereti tárgyak esetében. Ha az iskola 

világának a munka világától való elkülönülése, különbözősége jelentős, erőteljesebben vetődik fel, 

hogy a szakmát tanulók mielőbb kerüljenek vállalati gyakorlati környezetbe. A szakmatanulás és a 

közismereti tárgyak, illetve az ezeket tanító pedagógusok szembeállítása értelmét veszti, ha a 

szakmatanulás transzverzális kompetenciákat fejlesztő hatásai nagyobb figyelmet és elfogadottságot 

nyernek (ez a gyakorlóhelyek oktatói számára is kihívást jelent), a közismereti tárgyak pedig 

szorosabban kötődnek a való életben történő értelmezés, alkalmazhatóság kívánalmaihoz (amivel 

erősödnek a munka világára felkészítő (vocational) funkciói). Ez utóbbi a közismereti tárgyak oktatóitól 

kívánja meg a pedagógiai célok és eszköztár gazdagítását (Kovács, 2015).   

Mikro-makro különbségtétel 

A kutatás alapvetéseinek megfelelően az oktatás eredményes működéséhez szükséges tudás 

keletkezhet mind makro- mind mikro-szinten. A feltáró munka ezen részében az oktatási intézményen 

kívül (nemegyszer az ágazat egészén kívül) keletkező, ugyanakkor az egyes intézmények számára 

értelmezhető, ott jól hasznosítható tudás állt a fókuszunkban. A dokumentum második részében az 

ágazati szintű, külső forrásból történő tanulás kérdéseit is vizsgálat tárgyává tettük. E mikro-makro 

dimenzió és a külső és belső forrású tudás kapcsolatával részletesen foglalkozik a három 

háttértanulmányunk egyike (Halász, 2015). 

Ezt itt most egy másik dimenzióval kötjük össze, ami az oktatáson belüli és az oktatáson kívüli 

tudásigény megkülönböztetését teszi lehetővé. Itt kifejezetten az olyan igények érdekesek számunkra, 

amelyek az oktatáson kívül fogalmazódnak meg, akár mikro-, akár makro-szinten. Az igényeknek a 

két dimenzió mentén történő osztályozását illusztrálja a 4. ábra. 

 4. ábra 
A pedagógiai innovációs és tudásmenedzsment rendszerrel kapcsolatos tudásigény 
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Makro (rendszerszintű) igények

Mikro (intézményi szintű) igények

Az iskolákon és 

az oktatási  

rendszeren

kívüli 

szereplőkhöz 

köthető igények

A: Az oktatási rendszeren 

belüli makro szintű igények

B: Az oktatási rendszeren 

kívüli makro szintű igények

C: Az oktatási rendszeren 

belüli mikro szintű igények

D: Az oktatási rendszeren 

kívüli mikro szintű igények

 

Forrás: Halász, 2015 

Az oktatási rendszeren kívüli szereplőkhöz köthető makro-szintű igényre (lásd a 4. ábra „B” mezőjét) 

példaként a munka világa elvárásait fogalmaztuk meg. Az ezekről való tudás létrehozása, vagy az a 

tudás, hogy miképpen lehet ezeket az igényeket feltárni és az oktatási rendszer szereplői számára 

feldolgozhatóvá tenni, fontos eleme lehet egy pedagógiai tudásmenedzsment rendszernek. Éppúgy 

fontos elemei lehetnek e rendszernek azok az innovációk, amelyek az oktatás és a munka világa 

közötti kommunikációt támogatják (Halász, 2015). Érdemes megjegyezni, hogy a két rendszer közötti 

kommunikáció éppen azért fontos, mert egyrészről az elvárt tudás részben kívül található, másrészt az 

iskolák képesek arra, hogy Eraut-modelljének (6. táblázat) megfelelően az ott megszerezhető 

tapasztalatokat tudatos és szisztematikus reflexiókkal egészítsék ki. 

Az oktatási rendszeren kívüli tényezőkhöz köthető mikro-szintű igényekre (lásd a 4. ábra „D” mezőjét) 

példa lehet azoknak az elvárásoknak az összessége, amelyeket az iskolák felé a helyi közösség 

közvetít (amelyek pl. a helyi vállalkozásokhoz, munkalehetőségekhez, életformához vagy éppen a 

helyi környezetben megjelenő fenntarthatósági problémákhoz, [pl. szelektív hulladékgyűjtés,] 

köthetőek). Ezek az igények igen fontosak a tudás formális oktatáson kívül keletkező formáinak 

azonosítása és pedagógiai felhasználása során. Mindebben fontos módszertani megoldásokat 

alkalmaz ma már számos iskola (ökoiskolák, témahetek, terepmunka, közösségi szolgálat). Korábban 

már utaltunk arra, hogy ahol az iskolák rutinszerűen végzik a központi előírásoknak megfelelő 

feladatokat, és ahol dominál a központilag meghatározott „tananyag” frontális módon történő 

„leadása”, összehasonlíthatatlanul kisebb külső tudásigény jelentkezik, mint ahol gyakoriak a nyitott 

tanulási helyzetek és a kurrikulum a tanulási folyamat alakulásának megfelelően maga is kell, hogy 

formálódjon. A tanulás megnyitása az iskolákon kívüli világ felé így drámai módon megnövelheti a 

köznevelés szereplőinek tudásigényét és még inkább a figyelem középpontjába helyezi tanulási 

szükségleteiket (Halász, 2015). 

E fejezet perspektívájában a tudásforrások közül azok az érdekesek, amelyek külsők. Makro-szintű 

külső forrás például az a tudás, amit az oktatásfejlesztésbe bekapcsolódó üzleti szereplők által kínált 

módszertani megoldások hordoznak (pl. a vállalati tréningek területéről), vagy a tudományos 



 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 
 

 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 
Telefon: (+36-1) 461-4500/3850 
www.ppk.elte.hu 

 
 

28 

kutatásnak az a része, ami a tanulás folyamatainak mélyebb megértését teszi lehetővé, például az 

agy működésére vonatkozó élenjáró tudás felhasználásával. Mikro-szintű külső tudásforrások a helyi 

közösséghez, a helyi munkaadókhoz, a szülőkhöz, a fenntartóhoz köthetőek. Az iskolák és a 

pedagógusok külső helyszíneken történő tanulása a közvetlen társadalmi, gazdasági környezettel való 

interakciókon keresztül valósulhat meg, és olyan kompetenciák megszerzésére ad lehetőséget, 

amelyek a tanulók tanulását is segítik. Ez nem kell, hogy formális tanulást kívánjon, ugyanakkor a nem 

formális és az informális tanulás tudatos reflektáltságát célszerű mikro- és makro-szinten is támogatni 

(Kovács, 2015). 

A külső tudás explicit és tacit összetevőivel való megkülönböztetett bánásmód 

A külső tudásforrásokhoz, az esetfeldolgozáshoz, a problémákhoz kapcsolt tanulás eltérő mértékben 

kapcsolódhat formális tanulási helyzetekhez, és ennek megfelelő figyelmet kell, hogy kapjon a tacit 

tudás megszerzése és megosztása szempontjából meghatározó fontosságú informális tanulás, ami 

legtöbbször az érintett szereplők interakcióinak, a közös cselekvésnek és tapasztalatszerzésnek 

velejárója. Ez azt jelenti, hogy nem elegendő a külső környezetről tanulni, hanem a lehetőségekhez 

mérten interakcióba is kell kerülni a külső környezettel, vagy a valós szereplőkkel való együttműködés 

mellett ténylegesen ki is kell lépni a külső világba.  

 A külső tudás forrásai, melyhez a meglévő határok átlépésével férhetünk 

hozzá 

Több olyan tudásformát is azonosíthatunk, amelyek esetében külső forrásokkal szükséges számolni. 

Ilyen például az a tudás, amelyet: 

- az adott pedagógusra vagy pedagóguscsoportra jellemző tudáson, kompetenciákon kívül esik 

(így a külső és belső tudás közötti határok átlépése (boundary crossing), akár egy adott 

iskolán belül is elképzelhető pl. egy történelmi és egy matematikai probléma 

összekapcsolásával),  

- más köznevelési intézmények rájuk jellemző módon hoznak létre és használnak, 

- más ágazatok, tudományterületek, az élet egyéb területei halmoztak fel, és használnak úgy, 

hogy az a köznevelési intézmények számára hozzáférhető, vagy azzá tehető. 

A határok átlépése számos eszközzel segíthető. Ebben segíthetnek például az olyan kurzusok, 

melyek résztvevői új megközelítéseket, ötleteket, ideákat tehetnek magukévá, és ez segíti őket abban, 

hogy alakítsanak megszokott gyakorlatukon.  

A tanulási környezet tágítását különböző szinteken lehet megindítani, és még a kicsi és lokális 

változások is számos előnnyel járhatnak. Reeves (2005) például a tanárok és a tanárképzők 

együttműködésében rejlő lehetőségekre hívja fel a figyelmet, jelezve, hogy ez hatékonyan segíti a 

határok tágítását. A felsőoktatás és az iskolák közötti együttműködés általában is hozzájárul a helyi 
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gyakorlatok fejlesztéséhez, előmozdítja a hálózatosodást és a kommunikációt a résztvevő csoportok 

között (Sachs, 2005, 2015; Kovács).  

A tantárgyi tudás szintjén úgy érdemes a tanári tanulásra tekinteni, mint ami a határok átlépésének 

rutinján keresztül hatékonyan fejleszthető. A határokat feszegető szakmai ösztönzők fontosságát 

erősíti Ratcliffe (2006), aki olyan beavatkozásokon dolgozott, melyek megkönnyítik a tanárok számára 

a kutatási eredmények használatát. Olyan lehetőségek tárulnak fel a tapasztalatokból, amik a helyi 

önkormányzati tanácsadókkal, a tanárképzőkkel és a kutatókkal való szakmai együttműködésre, a 

kutatási eredményekből és megközelítésekből való tanulás lehetőségére irányítják a figyelmet, Fontos 

következtetés, hogy mindez fejleszti az együttműködésben résztvevők tudását, és új megközelítések 

kipróbálására ösztönöz.  

A határok átlépése a tanulási folyamatok tervezése, szervezése és értékelése kapcsán is felvethető. 

Az alábbi határok átjárhatóságát célszerű átgondolni: 

- országhatárok (pl. nemzetközi csereprogramokban való részvétel), 

- ágazatok közötti határok (pl. oktatás és munkaerőpiac, oktatás és gazdaság, oktatás és 

környezet kapcsolódásainak vizsgálata),  

- tudományterületek közötti határok (pl. az iskolai tantárgyak közös projektjei, a diszciplináris és 

pedagógia kérdések közötti határok),  

- intézményi határok (köznevelési intézmények közötti együttműködések, iskolák és szociális 

intézmények közötti együttműködés), 

- társadalmi csoportok közötti határok (pl. az elit iskolák pedagógusai hátrányos helyzetű diákok 

befogadását kezdeményezhetik, vagy eltérő szociális háttérrel rendelkező iskolával 

valósíthatnak meg közös projektet), 

- szerephatárok (pl. a tanulási folyamat tervezésének megosztása a tanulókkal, a tanulókkal 

közös tanulás felvállalása a pedagógus által). 

Elliott (2006) a hazai NOIR kezdeményezéshez hasonlóan azt képviseli, hogy eljött az idő a kutatás 

alapú tanítás és az ezt megalapozó elvek ismételt elővételére. Úgy tekint a tudásra, mint ami nyitott és 

ideiglenes. Arra épít, hogy a diákok képessé tehetők saját tanulásuk irányítására, kérdések 

feltevésére, párbeszédre a vizsgálódás racionalitása érdekében. A párbeszéd alapú pedagógia 

kapcsán ő is hangsúlyozza, hogy mivel sok tanár számára idegen a pedagógiai kísérletezés, ehhez az 

iskolák és az egyetemi oktatók közötti együttműködés segítséget jelenthet (Eliott, 2006).  

A problémaalapú tanulás 

A problémamegoldás, mint a tanulás hatékony formája, szorosan kapcsolható a határok átlépéshez. A 

való életben keletkező problémák többsége éppen olyan összetett vagy komplex, mint amilyen 

komplex megközelítésekre van szükség a megoldásukhoz.  

A PISA komplex probléma-megoldási programjának keretei, melyek az e fejezet hátteréül szolgáló 

tanulmányban részletesen bemutatásra kerültek (Kovács, 2015), tanulságul szolgálnak az összegzés 
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számára is. A való élet kérdéseinek és kontextusának behozataláról, vagy az oda történő kilépésről 

van szó, és ez a „határátlépés” a tanulás folyamatát több szempontból is megtermékenyíti (pl. motivál, 

valós élethelyzetekre készít fel, esélyt ad a tantárgyi tartalmak valós kontextusban való 

elhelyezésére). Mindez egyaránt izgalmas a pedagógus és a diákok tanulása szempontjából is, hiszen 

olyan világba való átlépésről van szó, amely mindkét szereplő számára legalább részben feltáratlan 

terepet jelent.  

4. táblázat 

 A PISA vizsgálat probléma-megoldási keretrendszere 

A PROBLÉMA TERMÉSZTE 

Minden információ 

rendelkezésre áll a probléma 

megoldásához? 

Interaktív: nem áll minden információ rendelkezésre, az egyes 

információk megszerzéséhez fel kell tárni a probléma kontextusát 

Statikus: minden releváns információ rendelkezésre áll a 

probléma megoldásához 

 

A PROBLÉMAMEGOLDÁS 

FOLYAMATA 

Mik azok a fő kognitív 

folyamatok, amiket az adott 

feladat esetén érdemes 

mozgásba hozni? 

A problémával definiált információk feltárása és megértése 

Megjelenítés és formába öntés: a probléma grafikus, 

táblázatos, jelekkel történő vagy verbális megjelenítése és a 

releváns tényezőkre és kapcsolatokra irányuló hipotézis 

megfogalmazása 

Tervezés és végrehajtás: terv készítése célok és részcélok 

meghatározásával, majd a terv lépésekre bontott végrehajtása 

Nyomonkövetés és reflexió: a folyamat nyomonkövetése, 

reagálás az eredményekre, a tanulságok levonása a problémára 

és a megoldásához készített stratégiára vonatkozóan 

A PROBLÉMA KONTEXTUSA 

Milyen hétköznapi 

forgatókönyvbe ágyazott a 

probléma?  

Körülmények: a 

megoldás igényel 

technológiai eszközt? 

Szükség van technológia 

alkalmazására 

Nincs szükség technológia 

alkalmazására 

Fókusz: Milyen 

környezeti feltételek 

között jött létre a 

probléma? 

A probléma személyes (a diákhoz, 

családhoz, közeli ismerőshöz 

kapcsolódik) 

Közösségi (szűkebb vagy tágabb, akár 

társadalmi szintű) probléma 

Forrás: OECD (2014): PISA 2012 Results: Creative Problem Solving: Students’ Skills in Tackling Real-

Life Problems (Volume V), PI SA, OECD Publishing 

 A PISA 2012 keretrendszerben (OECD, 2013b) kulcselem az egyéni képességnek a probléma 

megértésének és megoldásának kognitív folyamatában való részvétele. A problémamegoldás a 
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probléma létezésének felismerésével, valamint a helyzet természetének megállapításával és 

megértésével kezdődik. Ez megköveteli a problémamegoldótól a megoldandó specifikus probléma 

azonosítását, a kontextus precíz érzékelését és értelmezését, a tervezést, a megoldás kivitelezését, 

valamint a tevékenység során a monitorozást és az értékelő lépéseket, melyekre a pedagógus akkor 

tud felkészíteni, ha egyrészt maga is képes az ilyen munkára, másrészt az ezt segítő munkaformák 

tervezéséhez, szervezéséhez és értékeléséhez rendelkezik a szükséges kompetenciákkal (5. 

táblázat). A problémaalapú tanulás lehetőséget teremt arra, hogy az iskolai munka mind több, a való 

életben (így nagy számban az iskolán kívül) azonosított problémát dolgozzon fel, és tárja fel azok 

megoldását.  

A fenti modell egyben arra is példa, hogy az iskolán kívül – ez esetben a PISA 2012 fejlesztői 

közösségében – keletkező tudás, hogyan képes az értékelés eszközeivel tanári tanulást generálni. Az 

értékelési elvárásoknak való megfelelés természetes igénye a pedagógus szakmának, és olyan 

pedagógiai eszközökre és folyamatokra irányítja a figyelmet, amelyek színesítik a pedagógiai 

eszköztárat.   

A PISA komplex problémamegoldás modelljéhez hasonló az Eraut modell (6. táblázat). Az előbbi 

feladatrendszere a való világ, az utóbbié a munkahelyi tudás/tanulás modelljét viszi be az iskolákba. 

Az Eraut modell a tevékenységek során megszerezhető tapasztalatokat tekintette át, mint a tanulás 

olyan formáit, melyek a tudatosság szintjétől függően eltérő formákat öltenek, és más-más a 

hatékonyságuk.  

5. táblázat 

Eraut modellje 

Az inger ideje Implicit tanulás Reaktív tanulás Tájékozódó tanulás 

Múltbeli történet 

Implicit kapcsolat a 

múltbeli emlékek és az 

aktuális tapasztalat 

között. 

Rövid, közel spontán 

reflexió a múlt 

történéseire, 

kommunikációira, 

tapasztalataira. 

A múltbeli 

cselekvések, 

események, 

tapasztalatok 

áttekintése. 

Szisztematikus 

reflexió. 

Aktuális tapasztalás 

A memóriából 

felbukkanó 

tapasztalatok közül 

való választás. 

A tények, vélemények, 

benyomások  ötletek 

véletlenszerű jelzése.,. 

A tanulás felismerése. 

Berendezkedés a 

döntéshozatalra, 

problémamegoldás, 

tervezett informális 

tanulás. 

Jövőbeni viselkedés 

A megelőző 

tapasztalatok 

tudattalan hatása. 

Készenlét a 

felbukkanó tanulási 

lehetőségek 

kihasználására. 

Tervezett tanulási 

célok, tervezett 

tanulási alkalmak.  

Forrás: Eraut, 2003 
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Ez a modell a kutatás figyelmét a való életben szerezhető tapasztalatok tudatos és szisztematikus 

tanulási lehetőségként való értelmezésére irányította. Mindez két dimenzió mentén is fontos. Egyrészt 

szemlélteti, hogy a tapasztalatoknak akkor is van tanulásként értelmezhető hatása, ha ez nem 

tudatos, másrészt a határok átlépésének időbeni dimenziójára is rávilágít. (Kovács, 2015). A 

megszokott múltra reflektáló, történeti megközelítések számára kihívást jelent már a jelennel való 

szembesítés is. Ennél még ambiciózusabb a jövőben lehetséges forgatókönyvekben való 

gondolkodás, mint a tanulás egy kreatív formája. Az iskolák megszokott tér- és időkeretéből kilépő 

tanulási lehetőségek motiváló ereje éppúgy fontos, mint a napi rutinoktól való hátrébblépés, mellyel 

tudatosan tágabb perspektívából, új dimenziók mentén válhatnak a környezet jelenségei a pásztázó 

figyelem és megértés tárgyává.  

A vállalkozások és a munka világa, a hibrid tanulási környezetben rejlő 

lehetőségek 

E szakaszban a munkaadók és vállalkozások világával való valós vagy virtuális kapcsolatok révén 

hozzáférhető és mobilizálható tudás az érdekes számunkra. Ez a pedagógus tudásának azt a területét 

fejleszti, melynek révén meg tud fogalmazni olyan tanulási eredményeket és az ezeket fejlesztő 

tevékenységeket, amik a diákok munkaerő-piaci helytállásához szükségesek. A köznevelési 

intézmények belső világának alakításához is felhasználható lehet a munka világának a 

munkafolyamatok eredményességét érintő tudása, az általa alkalmazott - széles értelemben vett – 

technológiák.  

Az iskolák szereplői közül leggyakrabban az iskolavezetők jelennek meg úgy, mint akiket „kivisznek” 

az üzleti világba, hogy ott menedzsmentet tanuljanak. Ennek egyik remek példája az ’ír vállalatok a 

közösségben’ hálózat, a Business in the Community Ireland (BITCI)” nevű szervezet, illetve az általa 

működtetett The Network for Responsible Business9 keretei között történik. Itt egy vezetésfejlesztési 

programban („Management Excellence for Principals”10) több száz iskolaigazgatót hoztak össze az 

üzleti világ vezetőivel, hogy azoktól menedzsment-tudást szerezzenek. A középiskolai igazgatók több 

mint kétharmada kapcsolódott be, és 90%-uk úgy nyilatkozott a programot követően, hogy a tanultakat 

szívesen alkalmazná. Érdekes, hogy ezt kiterjesztették a pedagógusokra is. A tanárok menedzsment 

képességeit fejlesztő „Management Excellence for Teachers” programjukban több száz pedagógust 

vittek bele olyan tanulási helyzetekbe, amelyek – nagyrészt olyan területeken, melyeket a 

pedagógusok határoztak meg – egy sor képesség fejlesztését tették lehetővé.  

A munka világára való felkészülés különösen értékes modellje az ún. hibrid tanulási környezetekhez 

köthető (Zitter - Hoeve, 2012), ezek vegyítik a formális oktatási rendszeren belüli és az azon kívüli 

                                                      

9 http://www.bitc.ie/ 
10 http://www.bitc.ie/schools-business-partnership/programmes-for-principals-teachers/ 
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tanulási formákat, ami lehetővé teszi a valóságos élethelyzetekben történő tanulást. Ez a téma 

kulcsfontosságú az oktatási rendszeren kívüli világ (ezen belül a tágan értelmezett közgyűjteményi és 

közművelődési rendszerrel való tanulási célú együttműködés területén is) és az oktatás közötti 

kapcsolatok vizsgálata során.  

A hibrid tanulási formák, így a tanulásnak azok a formái, amelyek az iskolákon kívüli világ valós 

színterein és valós élethelyzetekben zajlanak, különösen komoly és a korábbiaktól eltérő tudásigényt, 

szakmai felkészültséget támasztanak a pedagógusokkal szemben. Nem meglepő, hogy a projekt- 

vagy problémaalapú tanulást támogató oktatás elsősorban azokban az oktatási rendszerekben terjed, 

melyek fejlett innovációs és tudásmenedzsment rendszerekkel rendelkeznek, illetve hogy azok az 

oktatáspolitikák, amelyek a tanulásnak ezt a formáját kiemelten támogatják (pl. a finn vagy a 

szingapúri) az innovációs és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztését is kiemelt prioritásként 

kezelik (Halász, 2015).  

A helyi közösségben megszerezhető tudás jelentősége 

A helyi közösség is felhalmoz a valós élethelyzetekből szervesen építkező tudást, amivel pl. a 

generációk, a nemek vagy az eltérő szociokulturális hátterű csoportok közötti együttműködés 

megvalósul (Kovács, 2015). E tudás aligha nélkülözhető akkor, amikor az iskolák kapcsolatot tartanak 

fenn társadalmi, kulturális környezetükkel, vagy a diákjaikat e környezettel való interakciókra készítik 

fel. A pedagógusok tanulása, szakmai fejlődése irányulhat tanulóik szociokulturális hátterének 

megismerésére, a különbségekből adódó pedagógiai stratégiák differenciálására, a szülőkkel való 

kapcsolattartás kooperatívvá tételének technikáira, a családok helyzetének javítását szolgáló 

intézményekkel való együttműködésre. Mindez a hátránykompenzációs feladatok kapcsán 

megkerülhetetlen, és bár az élet számos erőfeszítést kikényszerít az óvodákból, az iskolákból, az e 

területen való közös, tudatos tanulás kiemelten fontos. A „kiterjesztett iskola” modellje példa arra, hogy 

egy oktatási intézmény a helyi közösséggel és intézményeivel együttműködve hatékonyabban tudja 

segíteni a gyermekeket és a fiatalokat abban, hogy képességeiket kibontakoztathassák (Cheminais, 

2007).  A kiterjesztett iskola magára a tanulás kinyitására ad lehetőséget: „a kiterjesztett iskola 

lehetővé teszi, hogy különböző helyeken és kontextusokban tanuljanak, segít nekik abban, hogy 

érdeklődésüket követhessék… a kiterjesztett iskola munkájában a pedagógusok és diákok tanulása 

az egymással és a külső partnerekkel való együttműködésen keresztül valósul meg” (Sió, Kovács, 

2015; Falus, Vajnai, 2012). 

Az iskolák lokális környezete a tanulók valós életre irányuló reflexióinak elsődleges terepe. Jóllehet e 

terep pozíciója versenyben áll a média (TV, internet) kínálta valóságképpel, a személyes megfigyelés 

lehetősége, a közvetlen érintettség motiváló ereje a lokális tanulási terepet fontossá teszi. A 

pedagógiai lehetőségek kiaknázása érdekében a pedagógusoknak is látóterükbe kell vonniuk a helyi 

történéseket, és a tanulási folyamatnak nemcsak szervezőivé, hanem részeseivé is kell válniuk az 
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erre irányuló megfigyeléseken, reflexiókon, az azonosított problémák feldolgozásán, a megoldásokról 

szóló munkán keresztül (Falus és Vajnai 2012; DfE, 2006; DfE, 2007).   

Az iskolák kapcsolata a kultúra intézményeivel  

Az elmúlt évtizedben a kulturális intézmények pedagógiai funkciói a szakmai érveken túl azért is 

erősödhettek meg, mert a forráshiányos kulturális intézmények felismerték, e csatornán keresztül 

férhetnek európai uniós támogatáshoz. A kulturális kormányzat 2005-2006-ban az EU egész életen át 

tartó tanulás politikájához kapcsolódva jelenítette meg fejlesztési feladatait, egyben a kulturális ágazat 

célcsoportján belül megerősítette a tanuló korosztályokat, arra építve, hogy ezzel hosszú távon is 

biztosítja a közgyűjtemények, a múzeumok és a szélesebb társadalom közötti értő kapcsolatot 

(Kovács, 2015). A terv abban az értelemben sikerült, hogy jelentős források áramlottak a 

múzeumpedagógia területére, és általában az oktatás és a közgyűjtemények kapcsolatának 

erősítésére.  

A kulturális intézmények hagyományosan is a nem-formális, informális tanulás helyszínei, a 

felnőttképzési akkreditációval is rendelkező intézmények pedig esetenként a formális tanulásban is 

szerepet játszanak (Kovács, 2015). Éles intézményi elkülönülésről nem lehet beszélni, hiszen a 

kulturális intézmények szolgáltatásaikkal számos ponton és módon hagyományosan kapcsolódnak a 

formális oktatáshoz. Az együttműködés alapja, hogy a múzeumok, a közgyűjtemények a formális 

tanulási helyszíneket, tanulási formákat ki tudják egészíteni a tanterveken részben vagy egészben 

kívül eső ismeretek terjesztésére, egyes kompetenciák fejlesztésére, a tanulási formák gazdagítására. 

A kulturális intézmények (könyvtárak, múzeumi intézmények, levéltárak, művelődési házak) akkreditált 

tanfolyamokon keresztül vesznek részt a felnőttképzésben, illetve saját szolgáltatásaikon keresztül (pl. 

tanórán kívüli foglalkoztatásokkal) egészítik ki a köznevelési intézmények munkáját. A kulturális 

szolgáltatások olyan fejlesztése, mely a nem formális és az informális tanulás lehetőségeit bővíti, a 

kultúrához való hozzáférés javítása révén a szociokulturális különbségeket is mérsékelheti. Mindez 

akkor tanulási lehetőség a pedagógus számára, ha megfelelő szakmai együttműködés jön létre a 

múzeumi szakemberek és a pedagógusok között.  

A TÁMOP 3. prioritás alatt 2013-ban megvalósuló múzeumpedagógiai fejlesztéseket értékelő jelentés 

az intézményi (múzeumi) motivációk kapcsán így fogalmaz: 

-  az élethosszig tartó tanuláshoz szükséges valamennyi kulcskompetencia fejlesztésére 

kihatott, legjelentősebb mértékben a kulturális és adigitális kulcskompetenciák, és az 

anyanyelvi kommunikációs kompetencia fejlesztésére, 

- kisebb mértékben a tanulás tanulása, a személyközi és állampolgári kompetenciák erősítése, 

a matematikai, a természettudományos, illetőleg az idegen nyelvi kommunikáció fejlesztése is 

megjelent (Hétfa, 2013).  
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A kedvező várakozások ellenére a legtöbb vizsgálat megállapította, hogy a folyamatot alapvetően a 

többletfinanszírozás tartotta pályán, ami miatt félő, hogy a források kimerülésével az aktivitások 

alábbhagynak. Sajátos módon a hivatkozott értékelések a programok tanulságait nem a 

szolgáltatásokat igénybe vevők irányából vizsgálták, így keveset lehet tudni arról, hogy a valóban 

imponáló volumenben megnyíló lehetőséget hogyan élték meg és értékelték a pedagógusok és a 

diákok (Kovács, 2015). 

A tanítást-tanulást segítő külső szereplők bevonásának lehetőségei 

Az oktatási intézmények nyitottsága, fogékonysága a külső tudásra számos formát ölthet. Kiléphet a 

pedagógus az intézmény falai közül és kihasználhatja a nem-formális tanulás, a tapasztalatszerzés 

lehetőségeit (önállóan vagy pedagógus társaival közösen, vagy akár külső helyszínt választva a 

diákjaival közös munkához), de gyakorló szakemberek meghívásával a külső tudás „házhoz is jöhet”.  

Külső szakértőknek a tanárok által irányított iskolai oktatásba való bevonását például Skócia 

iskolarendszere is számos formában támogatja. Az iskolákat ott arra ösztönözik, hogy saját munkájuk 

kiegészítéseként egyes területekről gyakorló szakembereket vonjanak be a tanulási folyamat 

hitelesebbé, életszerűbbé tétele érdekében. Mivel a szakértői tudással nő az információk gyakorlati 

relevanciája, és mivel a szakértő által képviselt tudás gyakran eltér a pedagógusétól, mindez nem 

csupán a tanulók tanulását segíti, hanem hozzájárul a pedagógusok tanulásához is (Kovács, 2015). 

Előzetes tudásuk cseréje, a tudáselemek kombinálhatósága, a közös tevékenységek során az adott 

szakterületre jellemző tacit tudás megosztásának lehetősége is olyan többlet, amit a program kínál.    

A külső szakértők munkája fontos motivációs bázisa a tanulásnak. A külső szakértő is tanul az 

iskolával való együttműködés során, osztálytermi gyakorlatot szerez. Sok szervezet szeretne 

hozzájárulni a tanulók iskolai oktatásához, s szeretné, ha munkatársai iskolák külső szakértői 

lennének – ez egyben társadalmi felelősségvállalásuk bizonyítéka is. Előfordulhat, hogy egy iskola 

elhelyezkedése miatt nem tud külső szakértőt alkalmazni. A helyi önkormányzatok, vállalkozások 

segítenek ezen a problémán (Ed.Sc., 2012).  

A nyitott iskola modellje 

A Nemzeti alaptanterv (NAT, 2007) az alaptantervi résznél: „VI. rész – a NAT és a helyi szintű 

szabályozás - közös szabályok” fejezetében bevezette a nyitott iskola fogalmát.  

Falus Katalin és Vajnai Viktória 2012-es, a nyitott iskolákról készített elemző munkájukban indirekt 

definíciót használtak. A nyitott iskolát a zárt, illetve hagyományos iskola ellentéteként határozták meg. 

A hagyományos iskolán, Zitter és Hoeve leírásához hasonlóan, olyan iskolát értettek, amelyben a 

diákok életkoruknak megfelelő horizontális csoportokban tanulnak, egyszerre csak egy tanár tanítja 

őket, a tanítás megadott tanmenet szerint, meghatározott tempóban és időegységekben, különböző 

tantárgyakra bontva folyik (Falus, Vajnai, 2012; Zitter, Hoeve, 2012). A hagyományos tanár-diák 
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szerepkörben folyó munka során a tanár átadja az ismereteket, a diák pedig befogadja. Az iskola 

elsődleges szerepe a tudás átadása. A negatív definícióból levont következtetésük, hogy nyitott 

iskolának tekintik az olyan intézményeket, amelyek e hagyományos keretek fellazítására törekszenek 

(Falus, Vajnai, 2012).  

Ez az OFI keretei között létrejött 2012-es kötet a jelen tanulmányban hivatkozott kiterjesztett iskola 

modellen túl számos izgalmas és sikeres modellt dolgozott fel.  

Témaközpontú oktatás a finneknél 

A kutatás során feldolgozásra került számos nemzetközi jó gyakorlat. Így például elemzés tárgya volt 

az a finn kezdeményezés, melynek lényege a témákra vagy jelenségekre, azaz nem a tantárgyak 

tanulására épülő tanulási helyezetek arányának növelése. A 2016-ban életbe lépő finn kurrikulum-

reform fontos eleme „a jelenségalapú oktatás koncepciója - ami elmozdulás a tantárgyaktól a 

multidiszciplináris témák felé - központi szerepet tölt be az új Nemzeti kerettantervben” (Sahlberg, 

2015). A finn példa többek között azért érdekes, mert a tantárgyak integrációja és a tanítás-tanulás 

holisztikus megközelítése nem újdonság ebben az országban (a finn iskolák az 1980-as évek óta 

kísérleteznek ezzel a megközelítéssel, ami mára az oktatási kultúra részévé vált számos finn 

iskolában). A tervezett kurrikulum-reform keretei között „…minden 7-16 év közöttieket tanító általános 

iskolának a tantervében legalább egy, hosszabb, multidiszciplináris, jelenségalapú oktatással és 

tanulással kísért folyamatnak kell megjelenni. Az időszak hosszát az iskolák határozzák meg. Helsinki, 

a legnagyobb fenntartó, úgy határozott, hogy évente 2 ilyen periódus lesz, ami kiterjed az összes 

tantárgyra és diákra a város minden iskolájában” (Shalberg idézet in: Conversation, 2015). Mindez 

Magyarországon sem mentes az előzményektől, hiszen a téma- és projekthetekre, mint a külső tudás 

felé való nyitásra alkalmas munkaformákra e kutatás keretében is hivatkozunk. 
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4. A pedagógiai innovációt támogató tudásmenedzsment 

eszközei   

Az alábbiakban a pedagógiai tudás teremtésének és megosztásának menedzselési lehetőségeit 

elemezzük, azonosítjuk azokat a lehetséges eszközöket és technikákat, amelyek a tudás és az 

innovációk megosztását, terjedését támogathatják. Ehhez a fentieknél részletesebben foglalkozunk az 

innováció általános értelmezésével, fejlődési szakaszaival, illetve a diffúzió olyan kérdéseit tekintjük 

át, mint az aktorok, a hálózatok, a tudásmegosztó platformok és az idő szerepe. Elemezzük a hazai 

innovációk terjedési és terjesztési gyakorlatát, vizsgáljuk, hogy az elmúlt tíz évben milyen szereplők és 

milyen menedzsmenttechnikák kapcsolódtak a pedagógiai innovációk áramlásához. Végül 

rendszerezzük az innovációk megosztását, terjedését támogató lehetséges eszközöket és 

technikákat, figyelembe véve alkalmazásuk körét és lehetséges funkcióit  

Kiindulópontunk, hogy a pedagógiai tudás újratermelése, megújítása, megosztása, terjedése, 

gyakorlatban történő alkalmazása az oktatási rendszerek eredményességének egyik legfőbb feltétele.  

Az innovációk keletkezésének ösztönzése 

Egy, az innovációt ösztönző legfontosabb tényezőket bemutató OECI beszámoló (OECD, 2004) az 

oktatási innovációk keletkezésének és terjedésének négy fő hajtóerejét („pumpáját”) azonosította, 

amelyek az oktatási innovációkra fókuszáló későbbi kapcsolódó kutatási programokat is alapvetően 

befolyásolták (OECD, 2013). A négy „pumpa” a következő: (1) a moduláris szerkezetek, (2) a 

technológiai fejlődés - infokommunikációs technológiák, (3) a tudományon alapuló innovációk, és (4) 

az érintettek közötti együttműködés11 (Fazekas, 2015). 

- A moduláris vagy ilyennek tekinthető struktúrák, rendszerek részei különállóan, és az egész 

összekapcsolva rájuk jellemző, eltérő innovációs tulajdonságokkal rendelkeznek. Ha korábban 

az elkülönült működés volt a gyakorlat, akkor egymáshoz kapcsolódva egy összefüggő, 

tágabb, új lehetőségeket nyitó innovációs rendszert alkothatnak. Fordított esetben a 

decentralizált működés (a részrendszerek nagyobb önállósága) szabadíthat fel innovációs 

energiákat.  Mindkét esetben az összetett, az egyes modulok és összességük által 

alkalmazott technológiák új kívánalmakat támasztanak a koordináció terén. Az ILE projekt 

megállapította, hogy az iskolák életében nem annyira az egyéni pedagógiai gyakorlatok, mint 

inkább a szervezeti illeszkedés kapcsán jelent kihívást a moduláris szerkezetű feladatellátás. 

Ilyenkor az innovációs gyakorlatok megvalósítása új szervezeti struktúrák kialakítását, a 

                                                      

11 Az itt megjelenő pumpák sorrendje az Innovative Learning Environments (ILE) projekthez kapcsolódó 

kötetben megjelenő sorrendet követi (OECD, 2013). 
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különböző szereplők, egységek és specializációk együttműködését lehetővé tevő intézményi 

szintű szabadság létrejöttét igényli (OECD, 2013, Fazekas, 2015). 

- A tudományon alapuló innováció szerepe a tudás bővítésében megkérdőjelezhetetlen. 

Annak ellenére, hogy a tudomány a tudás gyors fejlesztésére képes, a tudományos 

eredmények sok esetben általánosak, és lassan honosodnak meg a gyakorlatban. Számos 

országban (például Anglia, Kanada, Hollandia) az oktatás tudásigényét felismerő ágazati 

döntéshozók egyik fontos törekvése, hogy olyan közvetítő mechanizmusokat alakítsanak ki, 

amik felgyorsítják az oktatási K+F eredmények gyakorlatba történő átültetését. A NOIR+ 

stratégia, és azok a kapcsolódó tanulmányok az oktatás innovációs rendszerében, melyek a 

mester- és kutatópedagógusok potenciális szerepét bontják ki, az egyetemek és az iskolák 

együttműködése mellett megvalósuló, gyakorlatba ágyazott kutatások jelentőségét 

hangsúlyozzák. A NOIR+ a kutatások területén tapasztalatot szerző iskolák számára 

kutatóiskolai cím alapítását, és az ilyen kutatóiskolai hálózatok létrejöttének támogatását 

javasolja (NOIR+, 2015).  

Ha az iskolák a munkájukat segítő tudományos módszerek és tények által informálttá válnak, 

azaz a vezetés és a pedagógusok is ismerik a területükhöz kapcsolódó kutatási 

eredményeket és azok alkalmazásának lehetőségeit, az intézményekben kialakulhat a 

megismert módszerekkel való kísérletezés, azok formálása, fejlesztése12 (OECD, 2013). A 

kutatási módszertan is inspiráló hatással lehet a szervezeti működésre, hiszen egy kutatás 

keretei között megismert mérőeszközök később felhasználhatóak az intézményt érintő 

diagnosztikus mérésekben és e tudás az évek folyamán az osztálytermi folyamatokig is 

legyűrűzhet (Fazekas, 2015). 

- Az infokommunikációs technológiák, amennyiben sikerül ezeket hatékonyan az innováció 

eszközeként felhasználni, nagymértékben hozzájárulhatnak a létező tevékenységek 

fejlesztéséhez, megújításához. A technológia megújítása előidézheti a pedagógiai folyamatok 

fő elemeinek újradefiniálását, így többek között a tanulói közösség értelmezését azáltal, hogy 

a rendszerből korábban kizáródók is csatlakoztathatóvá válnak, vagy hogy az olyan tanulók 

között is szoros munkakapcsolat alakítható ki, akik egyébként egymástól függetlenül 

működnének. Az IKT technológiák hatással vannak az oktatói szerepre is, bevezetésükkel 

kialakulhatnak például az online tutor vagy szakértői szerepek, amelyek akár más iskolában 

vagy országban is gyakorolhatóak (OECD, 2013). A digitális eszközök a tartalomra is hatással 

vannak, megnyílik egy széleskörű, az iskola keretei között máskülönben elérhetetlen tudás, 

mely révén a tanulók többségének az iskolán kívüli tevékenysége már általánosnak tekinthető.  

                                                      

12 Utóbbi mutatja, hogy az iskolák kutatás-fejlesztésben való részvétele a kutatások fejlődéséhez is jelentősen 

hozzájárulhat. 
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- Az érintettek közötti együttműködés erősítése is fontos eszköze az innovációk „felszínre 

hozásának”. Például a szolgáltatók és felhasználók, az elméleti és gyakorlati szakemberek 

közötti kapcsolódás erősítésével új szereplők csatlakozhatnak az innovációs folyamatokhoz, 

akik az új tudás megalkotásának együttműködésen alapuló formáit hozzák létre, s egyben új 

lehetőségeket hívnak életre. (OECD, 2004, Fazekas, 2015). Amint az előző fejezetben 

részletesen kibontásra került, az iskolák, bár hagyományosan viszonylag zárt intézmények, a 

modern, innovatív tanulási környezetről mégis úgy érdemes gondolkodni, mint aminek szoros 

kapcsolatra van szüksége közvetlen és szélesebb értelemben vett partnereivel. A helyi 

közösségek, cégek, kulturális, vagy felsőoktatási intézmények bevonása, valamint más 

iskolákkal és tanulási színterekkel való hálózatos kapcsolattartás innovációs erőforrás. Ehhez 

az intézményeknek képessé kell válniuk arra, hogy átlépjék határaikat és a partnerség 

erejével növeljék kapacitásaikat (Fazekas, 2015). A hálózatos együttműködés nemcsak új 

tudás létrejöttét segíti az eltérő tapasztalatok, tudás és működési módok összekapcsolásával, 

hanem kifejezetten segíti tudásmegosztást, a már meglévő, működő megoldások, jó 

gyakorlatok terjedését is.    

E hajtóerők egymást erősítő hatásúak is lehetnek, és innovációs és tudásmenedzsment nézőpontból 

célszerű is e szinergiákra tudatosan építeni. Például az innovációt ösztönző fontos tényezőként 

azonosíthatók az egyes tantárgyi munkaközösségek közötti határátlépések, illetve az 

együttműködésekből származó tudástöbblet (a határok átlépésének tudásteremtő hatásával az előző 

fejezet részletesen foglalkozott). Mindez megvalósulhat egy közös, tudományos igényű kutatási 

projekt keretében, IKT eszközökkel és a közösségi média együttműködést segítő használatával.  

Az új tudás előállításának, megosztásának és hasznosításának gazdag eszköztárát vonultatták fel a 

háttértanulmányok. A heterogén csoportokban meglévő eltérő megközelítések ütköztetése, a 

konstruktív viták, a határok átlépésével történő horizontális tanulás, a kreatív gondolkodást elősegítő 

tréningek, a visszafelé tervezés, az ún. kreatív idő biztosítása, a szabályok bizonyos határok közötti 

felrúgásának lehetősége, a versenyhelyzetekben lévő inspiráció, mind-mind kedvez az innovációnak.  

A háttértanulmányok fontos tanulsága, hogy az innovációk a korai szakaszban nagyfokú 

körültekintést kívánnak. Inkubációs támogatásként kedvező feltételeket teremt, ha biztonságos 

terekben történik a kockázatok menedzselése. Ha például a pilot-projektek kipróbálhatók kis mintán, 

ha van mód modellezésre, szimulációkra, kontrollált kísérletezésre, a kezdeti szakasz pénzügyi 

támogatására, a későbbi felhasználók bevonására, akkor sikeres innovációkra számíthatunk. Az 

innovatív megoldás továbbadását segíti, ha célzott ösztönzők alkalmazására kerül sor, ha van mód az 

élenjáró egyének, csoportok elismerésére, a hálózatépítésre, díjakra, intézményeknek juttatható 

kiegészítő pénzügyi forrásokra, az egymástól tanulást lehetővé tevő pedagóguspárok, csoportok 

ösztönzésére, az innovációs képesség növelésére (a „legjobb gyakorlatok”-tól való óvakodás mellett), 
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a változásmenedzsmentre. A teljes folyamat értékelését és az ebből való tanulást segíti a szereplők 

bevonása, a kompromisszum-igények feltárása, ezek mérlegelése, az eredményességmutatók 

meghatározása, a diverzitás (sokszínűség, eltérő nézőpontok egyidejű megléte) elfogadása, az 

értékelés (azzal az értelmezéssel is, hogy a túl szűk standard értékelési eljárások kockázatait is 

ismeri) (Mulgan - Albury, 2003). 

Végül ki kell térni arra, hogy mindez átformálja az oktatási rendszerre hagyományosan jellemző 

hatalmi viszonyokat, és a top-down fejlesztési és kontrollmechanizmusok mellett, helyett, egyre inkább 

az innovációt ösztönző társas helyzetek, szervezeti változások kerülnek. Tekintettel az új „out-of-the-

box” működési módok sokszínűségére, a hierarchikus viszonyok átrendeződésére, az innovátorok 

ösztönzését a szereplők teljes vertikumára érdemes kiterjeszteni (Mulgan - Albury 2003). 

Az új tudás terjedése, az oktatási innovációk diffúziója 

A tudás, illetve az innovációk terjedését általánosan nagy érdeklődés övezi mind a piaci, mind a 

közszférában, hiszen az új ötletek, megoldások és a rájuk épülő tudás elterjedése gyakran még akkor 

is jelentős gátakba ütközik, ha azok előnye kézzelfogható. A szektorok többségében így sokszor 

jelentős a szakadék a gyakorlatban használt és a létező, elméletileg elérhető tudás között (Rogers, 

1962, 2012; Fazekas, 2015). Az innovációk terjedésének hatékony menedzselése iránti igény 

felértékelte az innovációk keletkezésének, terjedésének és felhasználásának folyamatáról való tudást, 

az ezt leíró elméleti modelleket. Az alkalmazott megközelítések vizsgálata többek között arra adott 

választ, hogy meghatározott innovációk adott kontextusokban való elterjedése milyen eszközökkel és 

mely területeken segíthető, illetve melyek azok az akadályozó tényezők, kritikus kockázatok, melyek 

kezelése megelőzheti, vagy nem kívánt események esetén is csökkentheti a negatív hatásokat.  

Az új tudással, innovációkkal kapcsolatos megfontolások tárgya az volt, hogy az idő előrehaladtával 

képes-e az adott szektoron belül, vagy akár szektorokon áthaladva terjedni, hatást gyakorolni az 

egyének és intézmények gyakorlatára, a létező rutinok meghaladására. A tudásmegosztást támogató 

eszközökre tágan, e nézőpontból tekintettünk. Idesoroltunk minden olyan személyes és elektronikus 

tudásmegosztó platformot, együttműködési folyamatot, illetve eljárást, mely az új tudás áramlását és a 

helyi környezetnek megfelelő alkalmazását támogatja. A köznevelési rendszerben a pedagógiai 

eszköztár, a pedagógusok és szervezeteik szakmai tudásának bővítése számára a 

tudásmenedzsment eszközök, a tudás megosztását motiváló környezeti feltételek és technológiák 

kiemelt jelentőséggel bírnak. A kutatásunk fentebb vázolt elméleti kereteinek egyik mércéje az volt, 

hogy lefordíthatóak-e praktikus fejlesztési szempontokra és feladatokra. 

Tudásmegosztó hálózatok, közösségek 

Az oktatás tudásmenedzsmentjét és innovációs folyamatait az e területet kutatók az érintettek 

párbeszédének és együttműködésének leírásán keresztül ragadják meg, és az innovációk terjedését 
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lehetővé tevő tanári tanulást is általában társas folyamatokkal azonosítják. Egyre világosabb, hogy 

egymástól elszigetelt egyének önálló tanulása nem elegendő a tényleges eredményeket hozó 

szakmai fejlődéshez, hiszen például a tacit tudás létrejöttének, vagy átadásának leginkább a közös 

gondolkodás és a reflektált közös cselekvés kedvez (lásd 2. keretes írás) (Gilbert, 2011; Bakkenes et 

al.,2009). Ezért a pedagógusokat, az iskolákat és egyéb érintett szereplőket összekötő 

tanulóhálózatokat, valamint az egyes intézményeken belül működő gyakorlatközösségeket az 

innovációk terjedésének legfőbb ösztönzőiként azonosítjuk. Ezek működésének hatékonysága 

azonban lényegesen eltérő lehet: jelentősen támogathatja eredményességüket például, ha 

elektronikus tudásmegosztó platformok segítik a hálózatok működését, ha a tényleges cselekvésekről, 

feladatokról zajlik konstruktív dialógus, illetve ha határátlépések történnek, azaz ha különböző 

területen dolgozóknak egy közös feladat kapcsán kell együttműködniük (Fazekas, 2015). 

Az iskolákon belüli tudásmegosztó közösségek, illetve az iskolákat összekötő hálózatok működése 

kapcsán érdemes ismét kiemelni az előző fejezetben tárgyalt, az iskolán kívül eső tudás, a határok 

átlépésének kérdését. Ott jeleztük, hogy innovációs nézőpontból kedvező és az eredményességre is 

kedvezően hat, ha az információáramlásra jellemző a határok átlépése, azaz az egyes szakterületek 

közötti választóvonalak áthidalhatóak, ha létre tud jönni az egymástól elkülönülő csoportok és 

szakterületek között olyan interakció, ami lehetővé teszi korábban nem ismert gyakorlatok, 

megoldások megismerését, adaptálását. Mindez az intézményi innovációk egyik termékeny forrását 

jelenti (Schnellbach, 2014; Tsui - Law, 2007).  

2. keretes írás 

A tanári tanulás jellemző formái 

 

Magányos tanulási forma az egyéni kísérletezés, vagy a saját gyakorlat folyamatos elemzése-

fejlesztése. Az ilyen tanulási formák forrásai lehetnek például a szakkönyvek, vagy az interneten 

elérhető szakmai tartalmak. Időnként magányos tanulásként tekintenek az olyan helyzetekre is, ahol a 

pedagógusok az innovatív szakmai tartalmakat, tevékenységeket interakció nélkül, de közvetlenül 

társaiktól ismerik meg. Ilyen helyzet jöhet létre például olyan előadások, hospitálások alkalmával, 

amelyeket nem kísér személyes konzultáció. Ez többször eredményez mélyreható változásokat a 

pedagógiai gyakorlatban, mint az egyértelműen „magányos” típusok, mivel az innovatív módszerekkel 

való közvetlen találkozás inkább készteti a pedagógusokat saját gyakorlatuk felülvizsgálatára és 

megújítására.  

Társas tanulási típusok jellemzően tudás-intenzív környezetben történnek, így például 

műhelymunkák, kerekasztal-beszélgetések, konzultációval kísért hospitálások és előadások 

alkalmával, de kialakulhatnak interaktív online terekben is. Az ilyen együttműködések során általában 

tanulásszervezési problémákat dolgoznak fel, nyilvánossá teszik az osztálytermi gyakorlatot, illetve 

lehetőséget teremtenek arra, hogy megosszák egymással pedagógiai eljárásaik egész rendszerét. Ezt 

a kategóriát gyakran nevezzük „horizontális tanulásnak” is, ez utóbbiba azonban általában beleértjük 

az interakció nélküli hospitálásokat és előadásokat is. Érdemes megemlíteni, hogy a társas tanulási 

formák sokszor olyan együttműködések alkalmával alakulnak ki, melyeknek nem a tanulás az 
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elsődleges célja, ilyen például az egyes tanulók viselkedésének megvitatása, technikai és szervezési 

kérdések tisztázása, vagy közös tananyagfejlesztés.   

Forrás: Fazekas-Halász, 2014   

 

Az oktatási hálózatok mindegyike saját dinamikával rendelkezik, illetve meghatározott fejlődési 

ciklusokon megy keresztül. Így például elkülöníthettük azokat a szerveződéseket, melyek egy 

feladatra fókuszálva rövidebb életűek, illetve azokat, melyek hosszú évtizedeken át működnek. Mind a 

fejlődés dinamikája, mind intenzitása, mélysége függ attól, hogy  

- tagjai maguk kezdeményezték-e létrejöttét, vagy valamely rendszerfunkció számára 

alakították felsőbb intézmények,  

- a szerveződés érdekvédelmi funkciót tölt-e be, vagy ha aktív, elsődlegesen rugalmas 

problémamegoldó szerepe van,   

- képes-e a gyakorlatban megjelenő információ- és tudásigényt kielégíteni, 

- szervesen kapcsolódik-e a tagok számára fontos egyéb folyamatokhoz, tevékenységekhez, 

- megfelelő-e a hálózat mérete, és gyakorlatközösségként funkcionál-e (ez utóbbi nem csak a 

mérettől függ),   

- jellemzi-e személyesség (a személyek és személyközi kapcsolatok és a hálózaton keresztül 

megszerezhető információk és tudás együtt kerül mérlegre),  

- ha a hálózat virtuális, kiegészül-e a személyes kapcsolatfelvétel lehetőségével, 

- a hálózatnak vannak-e kiemelkedő személyiségei,  

- kellően heterogén-e a hálózat, elegendően sok nézőpontot és tudást tud-e megjeleníteni, a 

kellő közös érték, cél, összekötő kontextuális elem pedig segíti-e a tagok összetartozását. 

A háttértanulmányok tanulsága, hogy e tényezők tudatos, visszacsatolásokra épülő alakítása 

meghatározó a hálózatos tudásmegosztás támogatásánál.  

Az innovációk terjedésének szereplői és a tudásmegosztásban való 

érdekeltségük  

A hálózati működés kapcsán felmerül a kérdés, hogy kik között és miként történik a tudásmegosztás, 

illetve hogy mitől válhatnak az átadók és az átvevők érdekeltté, motiválttá a megosztási folyamatban. 

Az érdekeltség kérdése az átadók vonatkozásában különösen érdekes, mivel itt olyan gátakba 

ütközhet a tudásmegosztás, mint amilyen a tudásféltés, a bizalomhiány, a kapcsolati hálók 

gyengesége vagy az egzisztenciális félelem. 

Az innovációs szakirodalom megerősítette, hogy az iskolák, illetve a pedagógusok közötti 

tudásmegosztás intézményes segítésének fontos szereplői a közvetítő funkciót vállaló intézmények. 

Az ilyen szervezetek szükségletazonosítással és célzott támogatással segíthetik az azonosított jó 

gyakorlatok standard formába öntését, megosztását vagy célzott terjesztését, valamint kereteket 

teremtenek az interaktív tapasztalatcserének. Hálózatépítéssel kapcsolatot alakíthatnak ki a 

hatókörükbe tartozó pedagógusok, iskolák és egyéb érintett szereplők, intézmények között, elősegítve 

ezzel az innovációk spontán terjedését. Helyzetükből adódóan ezen intézmények másoknál 
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hatékonyabban tudják azonosítani az iskolák szükségleteit és kapacitástöbbletét, így a rendelkezésre 

álló innovációk (módszertani megoldások, szervezetirányítási jó gyakorlatok) és az azok áramlását 

segítő horizontális formák (pl. személyes bemutató, tréning, online közzététel, videós megfigyelés, 

közös fejlesztés) közül könnyebben választhatnak (Fazekas, 2015).  

Olyan szerepfelfogás jellemzi a közvetítő funkciót vállaló intézményeket, ami alkalmassá teszi őket 

arra, hogy integrálni tudjanak eltérő intézményi nézőpontokat. Ötvözik többek között a fenntartó 

gondoskodását (hatalmi dimenzió nélkül), a kutató módszerességét (a gyakorlattól való elszakadás 

nélkül), az iskola világának ismeretét (intézményi bezártság nélkül).  Nyomon követhetik az adaptáció 

folyamatát, így az iskolák közvetlen közelében nyújthatnak partneri támogatást a felmerülő problémák 

megoldására, s hatékonyan tudják elősegíteni a jó gyakorlatok szisztematikus feldolgozását és az 

adaptációval kapcsolatos igényeket.  Emellett ezek az intézmények növelhetik az iskolák és a 

közvetítő szervezetek közötti kölcsönhatás intenzitását is, erősíthetik a köztük zajló kommunikációt, a 

fontos üzeneteket hangsúlyozottan továbbíthatják az iskolák és a központ felé egyaránt (Fazekas, 

2015). Az alábbi, 3. számú keretes írás konkrét példát hoz a gyakorlatban létező közvetítő 

intézmények működésére. 

3. keretes írás 

Az osztrák National Center for Learning Schools feladatkörei 

 

Egy ausztriai 2008-ban kezdődő 10 éves időtartamú, az alsó-középiskolai oktatás megújítására 

irányuló reform (New Secondary School) az innovatív és a méltányos tanulási környezetek erősödését 

célozta meg.13 67 bázisiskolával indult az a pilotprojekt, melyhez minden évben újabb iskolák 

kapcsolódtak. A projekt továbbvitelének motorját egy privát tanácsadócégből 2012-ben létrejött 

nemzeti központ, a National Center for Learning Schools jelentette. A központ feladatai közé tartozott: 

- az iskolahálózatok és gyakorlatközösségek működtetése és ösztönzése, 

- innovációs „ügynökök” szakmai fejlesztése képzési programokon keresztül, 

- a legfrissebb releváns kutatási eredmények integrálása a fejlesztésben részt vevő iskolák 

stratégiáiba,   

- a „következő gyakorlatokba” azaz a fejlődő jó gyakorlatokba való betekintés elősegítése, példák 

bemutatása az online és a nyomtatott sajtóban, 

- a tanárképzésben létrejövő változások támogatása a szinergia megteremtése érdekében 

- a szinergiákban rejlő lehetőségek kihasználása nemcsak a tanárképzésre, de az egész rendszerre 

vonatkozóan, 

- az oktatáspolitika és a programfejlesztés támogatása (Westfall-Greiter, 2013) 

(Fazekas, 2015) 

 

Az ilyen funkciókat betöltő intézmények hatékonyan menedzselhetik, előmozdíthatják az olyan 

motivációs tényezők érvényesülését, amelyek az emberi interakciókon alapulnak, és amelyek 

                                                      

13 Lásd bővebben: Austria case for ILE System Notes (http://www.oecd.org/edu/ceri/AUT.SystemNote.pdf 

Utolsó letöltés: 2015-08-03) 

http://www.oecd.org/edu/ceri/AUT.SystemNote.pdf
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leginkább affektív bázisúak. Korábban említettük, hogy a kutatások alapján a közszférában, így az 

oktatásban a pénzügyi ösztönzők kevésbé hatékonynak, mint az affektív elemekre építő motivációs 

tényezők. Az feltárt érdekeltséget növelő eszközök az alábbiakra építenek:  

- a presztízsmotiváció, vagyis a tudásukat megosztó pedagógusokat, intézményeket általában 

komoly szakmai megbecsülés övezi, különösen a kollégák elismerése hatékony támogatója a 

tudásmegosztásnak,  

- azok a személyek vagy csoportok, akik, illetve amelyek innovációit széles körben használják, 

látják, hogy hozzájárulnak közös értékek létrehozásához,   

- a formális díjak és kitüntetések is fontos szerepet játszhatnak a körükben,   

- olyan egyéni és intézményi pozíciók alakíthatóak ki, mint amilyen a változás-ügynök 

pedagógus, a rendszer-vezető (várhatóan ilyen funkciója lesz a hazai mester- és 

kutatópedagógusoknak is),  

- az intézmények innovációs működését – a fent felsorolt ösztönzők mellett - már inkább tudják 

hatékonyan támogatni a kiegészítő pénzügyi források is (Mulgan – Albury, 2003). 

A tudásmegosztó rendszerek működtetésének fontos támogatói az „innovációs ügynök”, vagy 

„tudásbróker” pedagógusok, illetve a „modell”, „referencia”, vagy „bázis” iskolák (Fielding et al., 2005). 

A szervezett hálózatokat működtető rendszerek jellemzően ilyen kulcsszereplőkre támaszkodnak. Így 

például Angliában és Walesben a pedagógusok egy szűkebb köre (Advanced Skills Teacher) 

tudásmegosztó szerepet vállalva munkaidejük 20%-ában kollégáiknak tanítanak innovatív 

tanulásszervezési eljárásokat, illetve szintén itt működnek azok a jó gyakorlatokat működtető 

referenciaiskolák (Beacon Schools) is, melyek egymással hálózatba szerveződve vállalják más 

intézmények fejlesztésének támogatását, tanítását (Robinson, 2004; Bullock – Muschamp, 2004). 

A tudásmegosztó hálózatok működtetésének fontos eleme további érintett csoportok azonosítása, 

várható viselkedésüknek elemzése, melyben szintén meghatározó szerepet tölthetnek be a közvetítő 

funkciót ellátó intézmények. E csoportok meghatározása lehetővé teszi az innovációk terjedését 

támogató eszközök alkalmazásáról való gondolkodást. A szereplők csoportosítása számos szempont 

szerint elképzelhető, így például fontos lehet különválasztani az innovációk alkalmazásában 

közvetlenül érintett szereplőket, és azokat, akik ugyan szorosan nem kapcsolódnak ehhez,  a 

változások mégis hatással lehetnek rájuk, illetve azokat, akik cselekvése közvetve befolyással lehet az 

innovációk evolúciójára. Szintén nagy jelentősége lehet az innováció által érintettek csoportosításának 

például aszerint, hogy milyen szerepet vállalnak a terjedésben. Az innovációs szerepeknek és az 

innováció állapotának megfelelően az érdekeltség fontos forrás, ha olyan új tudás implementálására 

kerül sor, ami tényleges előnyt jelent, kompatibilis a korábbi gyakorlattal és nézetekkel, elemeiben 

kipróbálható, eredményei jól megfigyelhetőek és kevésbé összetettek (Rogers, 1963, 2012). Az 5. 
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ábra azokat az eszközöket veszi számba, amelyek az új lehetőségek létrejöttétől a megvalósítás 

értékeléséig az innovációs folyamatot támogatják (Mulgan - Albury 2003). 

5. ábra 

Az innovációk fejlődési stádiumainak menedzselése 
Új lehetőségek 

generálódása 

Inkubáció, 

prototípus 
Lemásolás, elterjesztés Elemzés és tanulás 

Diverzitás és a 

konstruktív viták  

Határátlépésekkel 

történő horizontális 

tanulás 

Kreatív gondolkodást 

elősegítő tréningek 

Visszafelé tervezés 

Kreatív idő 

biztosítása 

Szabályok felrúgása 

Verseny 

 

Biztonságos terek 

biztosítása a kockázatok 

menedzselése érdekében 

– pl. pilotprojektek 

indítása  

Modellezés, szimulációk 

Kontrolált kísérletezések 

Források a korai 

fejlesztésekre 

Felhasználók bevonása 

Célzott ösztönzők alkalmazása: 

- egyének, csoportok: 

elismerés, hálózatépítés, 

díjak  

- intézmények: pénzügyi 

kiegészítő források 

elismerés, hálózatépítés, 

díjak  

- az egymástól tanulást 

lehetővé tevő 

pedagóguspárok 

ösztönzése,  

Innovációs képesség növelése 

A jó gyakorlatokkal való foglalkozás 

bátorítása 

Változásmenedzsment 

Szereplők bevonódása 

Kompromisszumok feltárása, 

mérlegelése 

Eredményességmutatók 

meghatározása 

Diverzitás biztosítása 

Az értékelés értelmezése úgy is, 

mint az innováció gátja (a rögzülő 

értékelési standardok miatt) 

Forrás: A szerzők,  Mulgan - Albury 2003 alapján  

 

A jó gyakorlatok, mint az innovációk terjedésének eszközei 

Az innováció- és tudásmenedzsment egyik fontos, de sokat vitatott területe a jó gyakorlatok 

menedzsmentje. Ebből a nézőpontból a pedagógiai eszköztudás, a módszertani repertoár 

fejlesztésének, gazdagításának kétségtelenül hasznos eszközét azonosíthatjuk a jó gyakorlatokban. A 

munka során tekintettel kell lenni arra, hogy egyes területeken a jó gyakorlatok, különösebb 

kontextuális mérlegelés nélkül azonosíthatóak, terjeszthetőek és sikerrel alkalmazhatóak (például 

ilyen jó gyakorlat az óvodában a gyerekek bevonása az étkezéseik előtti terítésbe, vagy egyetemen a 

vizsgák előtti konzultáció).  Más jó gyakorlatok gondos leírást kívánnak, sok kontextuális feltételt kell 

mérlegelni, és a megvalósítás során az alkalmazott gyakorlat hű megvalósítására van szükség (ilyen 

lehet például kémiaórán a vegyszerekkel való kísérletezés, az országos kompetenciamérés helyi 

megvalósítása). A jó gyakorlatok harmadik csoportja nem teszi lehetővé a hű másolást, a jó gyakorlat 

fő funkciója, hogy alternatívát mutasson a létező gyakorlat meghaladására. Megvalósításának 

kulcseleme az adott feltételeknek (helyszín, idő, résztvevők, előzmények, elvárt tanulási eredmények 
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stb.) megfelelő adaptáció, azaz az átvett gyakorlat egy vagy több elemének megőrzése mellett azok 

kiegészítése saját invenciókkal, vagy már korábban meglévő eszközökkel. Érdemes látni azt a plusz 

lehetőséget, ami akkor keletkezik, amikor a jó gyakorlat akár hű, akár adaptált bevezetése során az 

egyének, a szervezet egésze, és sokszor maga az új technológia is változásokon megy keresztül 

(Berman - McLaughlin, 1975).  

Az innovációk keletkezését és fejlődését fejlődési szakaszokra bontó megközelítés (ld. az előző 

szakasz vége) a jó gyakorlatokra is alkalmazható (6. ábra). 

6. ábra 
Az innovációk keletkezésének és terjedésének modellje 

 

 

Forrás: Mulgan - Albury, 2003 

A jó gyakorlatok megalkotóira általánosan jellemző kísérletező-fejlesztő attitűd szükségszerűen idézi 

elő a jó gyakorlatok dinamikus változását. Emellett a jó gyakorlatok jelentősen átalakulnak az 

adaptálók körében is. A jó gyakorlatok lehetséges adaptációs modelljei a korábbiaknak megfelelően 

(1) a hűségre épülő átvétel („replication”), (2) a transzformációkkal járó adaptáció, vagyis az, amikor 

mind a szervezet, mind az új technológia változásokon megy keresztül a bevezetés során (Berman - 

McLaughlin, 1975), és (3) a jó gyakorlatok hálózati kapcsolatokon keresztül történő megosztására 

épülő innováció- és tudástranszfer („exchange”) (Fielding et al., 2005).  

A három modell egyre jelentősebb szerepet tulajdonít a jó gyakorlat átvevőjének. A harmadik esetben 

a szereplők már nemcsak átveszik az eredményes tanulásszervezési eljárásokat, hanem az átadókkal 

együtt közösen fejlesztik is. Az adaptáció során létrejövő transzformációk elfogadásával, egyértelművé 

válik az is, hogy a jó gyakorlatok egy meghatározott kontextusban és időben érvényesek. A fejlődés 

későbbi szakaszaiban olyan új megoldások jöhetnek létre az eredeti ötlet bázisán, amelyek már nem 

is hasonlítanak hozzá. Éppen erre a változási folyamatra reflektál a „következő gyakorlat” (next 

practice) fogalma, mely az adaptálható gyakorlatok dinamikájára helyezi a hangsúlyt.  

Validáció 

A jó gyakorlatokkal kapcsolatban felmerülő egyik legfontosabb kérdés az, hogyan történjen annak 

formális elismerése, hogy azok az eredmények, amelyeket a jó gyakorlat bemutatói ennek 



 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 
 

 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 
Telefon: (+36-1) 461-4500/3850 
www.ppk.elte.hu 

 
 

47 

tulajdonítanak, valóban a bemutatott a jó gyakorlatnak köszönhetőek. A validálás gátját jelenti többek 

között a gyakorlatok dinamikája, változása, kontextus érzékenysége, illetve az eredményesség 

igazolásához szükséges kutatások költsége. A jó gyakorlatok kutatással megalapozott, tényeken 

alapuló validálása bevett gyakorlattá vált több oktatási rendszerben (OECD, 2007; Halász; 2009), bár 

ez csak azokat a jó gyakorlatokat érinti, amelyek belekerültek valamilyen kutatás hatókörébe. A 

tényeken alapuló validáláson keresztülment jó gyakorlatok általában pozitív, a minőséget támogató 

hatással vannak a tudás és a jó gyakorlatok megosztásának gyakorlatára is. Amennyiben a validálás 

hatásvizsgálati elemekkel egészül ki, az szükségessé teheti, hogy együttműködés alakuljon ki a jó 

gyakorlatok gazdái, vagy megosztó platformok működtetői és az innovációs és tudásmenedzsment 

rendszer azon szereplői között (pl. egyetemek, értékelési szakemberek), akik képesek a hatások és 

hatásmechanizmusok értékelési dimenzióját (és a szükséges szakértelmet) behozni a validációs 

folyamatba.  

A jó gyakorlatokról és ezek kommunikálásáról való reflexióban fontos a következő elemeknek lényegi 

hangsúlyt adni: a kontextus fontossága, az időtényező szerepe vagy az pozitív visszacsatolási 

ciklusok hatása (az ezekkel kapcsolatos megfontolások szükségszerűen részei egyes jó 

gyakorlatoknak, mint amilyen pl. egy minőségirányítási rendszer). Ezeknek meghatározó szerepük 

van abban, hogy a potenciális felhasználók meg tudják becsülni, hogy az ő kontextusukban és a 

számukra rendelkezésre álló időkeretek mellett az átvétel milyen költségekkel és várható haszonnal 

jár.  

A validálással kapcsolatos nehézségekhez tartozik, hogy az idődimenzió elhagyása nélkül nem 

nagyon lehet hitelesen bemutatni és átadni jó gyakorlatot. Ebből az is következik, hogy a jó 

gyakorlatok standard leírásának része kell, hogy legyen időbeli fejlődésük, átalakulásuk bemutatása, 

továbbá annak jelzése, hogy a fejlődő jó gyakorlat hogyan illeszkedett annak a szervezetnek a 

fejlődéséhez, amelyben létrejött. 

Az egzaktság érdekében általában mind a kontextust, mind a beavatkozást részleteiben specifikálni 

kell, ez pedig az alkalmazhatóság hatókörét szűkíti. Ez később a speciális helyzetekre szabott jó 

gyakorlatok dzsungelét eredményezheti. A robosztus validálási erőfeszítések ellenzői azt is 

hangsúlyozzák, hogy egy-egy konkrét jó gyakorlat megbízható, tényeken alapuló vizsgálata olyan 

költséges kutatásokat igényelne, hogy ebbe nem érdemes invesztálni (Halász, 2015).   

A kutatásokkal alátámasztott érvényesítés alternatíváját kínálja az a gyakorlatokat versenyeztető 

modell, amelyben a fejlesztők, az adaptálók által jól hasznosítható gyakorlatok kedvező minősítést, 

„minőségdíjat” kapnak. A díjazás vagy minősítés egyaránt építhető szakértő bírálatra, és a 

felhasználók visszajelzéseire. Ez utóbbit kiválóan támogatják azok a közösségi portálok, amelyek 

lehetővé teszik annak megmutatását, hogy hány felhasználó próbálta ki az adott közétett jó 

gyakorlatot és milyen sikerrel tudta alkalmazni.  
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A jó gyakorlatok tulajdonlási kérdései 

A jó gyakorlatokkal kapcsolatosan felmerülő másik fontos kérdés a szellemi termékhez, a 

kikísérletezett gyakorlatok felhasználását és terjesztését érintő jogokhoz kapcsolódik. 

Tudásmenedzsment nézőpontból egyszerre kell szem előtt tartani az újító (a tudásgazda) és az 

alkalmazó közösség érdekeit. A szellemi tulajdon védelme éppúgy lehet az innováció motorja, mint 

gátja, így nincsenek általánosan jó megoldások. „Az új megoldások és elképzelések szabad 

felhasználásának biztosítása a felhasználói közösségek működésének alapfeltétele. (…) Azzal, hogy 

egy adott személy szabadon hozzáférhetővé teszi a tudását, a standard közgazdasági elméletek 

szerint nem cselekszik ’racionálisan’. Léteznek azonban olyan sajátos körülmények, amelyek éppen 

ezt segítik elő.” (OECD, 2011, 82. o.)  A tudásmegosztásban való érdekeltséget előmozdítja, ha 

elismerési rendszerek működnek, ha az egyes pedagógusok hatással lehetnek a 

referenciacsoportjukban elfogadott, megbecsült eljárások alakulására, illetve annak fejlesztésébe 

mások, akár magasan képzett professzionális fejlesztők is bekapcsolódhatnak. Emellett vannak olyan 

rendszerek, amelyek a szabad felhasználást meghatározott feltételekhez kötik, így például a 

felhasználók akkor lesznek jogosultak mások tudásához való hozzáférésre, ha ők maguk is 

megosztják az általuk fejlesztett eljárásokat (OECD, 2011, 82. o.). Az ilyen típusú feltételek 

érvényesítését célszerű megfontolás tárgyává tenni a tervezett Nemzeti Köznevelési Portál 

létrehozásakor.  

E kutatás egyik háttértanulmánya abból indul ki, hogy a szellemi tulajdonjogok kérdése az oktatási 

ágazatban is generálhat olyan feszültségeket, amelyek gátolhatják a tudás és a jó gyakorlatok 

terjedését. „A megoldás feltehetően nem a tisztán jogi megoldások keresése, hanem olyan, az 

érintettek viselkedését orientáló, nem jogi státusú standardok rögzítése (pl. a jó gyakorlatok 

megosztásának „etikai kódexe” formájában), amely mögött az innovációs és tudásmegosztó közösség 

belső egyetértése húzódik meg, és amely megelőzheti konfliktusok kialakulását, illetve segítheti ezek 

kezelését” (Halász, 2015). Ez a folyamat szakmai egyetértés esetén természetesen elvezethet új jogi 

megoldások kidolgozásához is. A tapasztalatok azt mutatják, hogy amennyiben a tudásmegosztás 

vagy jó gyakorlatok megosztása anyagi előnyöket vagy karrier- és jövedelemnövelési lehetőségeket 

érint (ahogyan ez például a jó gyakorlatokkal történő kereskedés kialakulása, vagy a formálódó 

mester- és kutatópedagógus-rendszer esetében megtörténik) megjelennek a szellemi tulajdonjogokkal 

vagy éppen a plagizálással kapcsolatos viták.  

Érdemes külön kiemelni a nyitott oktatási források (open educational resources) kérdéskörét is, ami az 

elmúlt évtizedben kiemelt figyelmet kapott az oktatási innováció- és tudásmenedzsment tárgyú 

diskurzusokban (lásd pl. OECD 2007). Noha a nyitott oktatási források általában olyan forrásokra 

utalnak, amelyek a közvetlen tanulást szolgálják, ezek nagy része egyúttal a pedagógusok és iskolák 

tanulását is segíti (célszerű ezeket ebből a nézőpontból is a köznevelési intézmények látóterében 
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tartani). A Khan Academy matematikatanítást segítő módszertani megoldásainak az iskolai munkában 

való hasznosítása például két módon is, közvetlenül (átvehetők megoldások) és közvetve is (az 

otthoni tanulás innovatív támogatásaként) bevethető. Mindez azt erősíti, hogy az oktatás területén a 

tudást és jó gyakorlatokat megosztó platformokat érdemes mindkét közönség számára egyszerre 

megnyitni. 

A megnyitás formái, a szellemi tulajdon és a közösségi felhasználás közötti egyensúlykeresés fontos 

jövőbeni eszköze lehet a Creative Commons (kreatív közjavak) licenc standardjainak az oktatás 

területén való alkalmazása.  

6. táblázat 

Creative Commons 4.0. licenc típusok 

Nevezd meg! szabad licenc 

Nevezd meg! Ne változtasd! nem szabad licenc 

Nevezd meg! Ne add el! Ne változtasd! nem szabad licenc 

Nevezd meg! Ne add el! nem szabad licenc 

Nevezd meg! Ne add el! Így add tovább! nem szabad licenc 

Nevezd meg! Így add tovább! szabad licenc 

Közkincs szabad licenc 

Forrás: Wikipédia14 

A jó gyakorlatok megosztását segítő érdekeltség 

A jó gyakorlatok megosztásának érdekeltségi kérdései nagyfokú hasonlóságot mutatnak az 

innovációk terjedésénél tárgyalt érdekeltségi dilemmákkal, így itt csupán néhány tényező került 

kiemelésre.  

A jó gyakorlatok megosztásánál különböző mintázatok figyelhetőek meg a motiváció, illetve az ezt 

akadályozó félelmek tekintetében. A különbség függ a jó gyakorlatok típusától és jógyakorlat-gazdák 

munkakörnyezetének sajátosságaitól. A hazai tapasztalatokat összegezve a legnagyobb ellenállás a 

szervezeti, a HR, a PR és a projektmenedzsment tudásterületen való tudásmegosztással szemben 

volt érzékelhető. A pedagógusok sok esetben egzisztenciális érdekütközésként értelmezték az e 

területeken született tudásuk megosztását versenytársaikkal. Ezt az ellenállást leginkább a központi 

fejlesztő munkatársak, illetve hálózatkoordinációs szakemberek voltak képesek kezelni a társadalmi 

felelősségvállalás érzetének erősítésével, a más iskolában dolgozókkal közös csoporttagság 

érzetének kialakításával.  

                                                      

14 https://hu.wikipedia.org/wiki/Creative_Commons 
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A feldolgozott magyar tapasztalatok alapján az innovatív eljárások szabadon felhasználhatóvá tétele a 

pedagógiai-módszertani területeken nem ütközött hasonló ellenállásba. Az ilyen típusú gyakorlatok 

esetében a pedagógusok kevésbé féltek tudásuk megosztásától. Kedvezően befolyásolta a 

tudásmegosztást, ha tudásintenzív szervezetekben, esetleg előminősített referenciaintézményekben 

dolgoztak. E mögött az áll, hogy az ilyen intézmények szervezeti kultúrájában erősebb a 

tudásmegosztó tanárok megbecsültsége, illetve hogy a tudásmegosztásban gyakorlott pedagógusok 

már ismerik a tudásmegosztásból származó közvetett és közvetlen előnyöket. Magyarországon az 

adaptációt nehezíti, hogy azok, akik egyébként sokat tudnának tanulni más iskolák sikeres 

gyakorlataiból, nehezen látogatnak más intézményeket. Különösen nagy szerepe van a jó gyakorlatok 

megosztásához kapcsolódó motiváció kialakításában a szereplők azonosításának és érdekeltségük 

feltérképezésének, a személyes kapcsolatfelvételnek, az iskolák közötti együttműködés és 

közösségérzet kialakításának, illetve a tanulószervezeti működés támogatásának.  

Az online tudásmegosztó platformok 

Annak, hogy a digitális platformokon a tacit tudás megosztására is képes gyakorlatközösségek 

alakulhassanak ki, részben humán, részben technológiai feltételei vannak. A humán feltételek egy 

része a virtuális közösségekbe belépők személyes jellemzőitől és a közöttük kialakuló 

csoportdinamikai folyamatoktól függ. Ezek határozzák meg azt, hogy a digitális platformra belépő és 

ott egymással interakcióba kerülő egyénekből kialakul-e olyan csoport, amelyre jellemzőek a 

gyakorlatközösségek Wenger (2006) által meghatározott jellemzői, azaz a közös problématerület, a 

tartósan együtt végzett közös munka és a csoporthoz tartozás érzése, s hogy az ebből fakadó közös 

identitás megteremtődik-e. (Fazekas, 2015) 

Ami a technikai feltételeket illeti, ennek jó összefoglalását adja Panahi és több munkatársa (2013), 

akik arra keresték a választ, vajon a virtuális közösségek alkalmasak-e a tacit tudás megosztására. 

Ezek a szerzők Nonaka és Takeuchi (1995) klasszikus a tudásmenedzsment (SzEKI15) modelljét 

alkalmazva hasonították össze a személyes és a digitális platformokon történő kommunikációra épülő 

tudásmegosztási folyamatokat, megkülönböztetve a tacit és az explicit tudás közötti átmenet négy 

fázisát (lásd 7. táblázat). (Nonaka, Takeuchi, 1995, Fazekas, 2015) 

7. táblázat 

A tacit és explicit tudás közötti átmenetet támogató kommunikációs formák és eszközök közvetlen és 

digitális kommunikáció esetén 

Személyes IKT-vel támogatott 

Szocializálás Externalizáció 
(tacit->explicit) 

szocializálás externalizáció 
(tacit -> explicit) 

                                                      

15 Szocializáció-Externalizáció-Kombináció-Internalizáció 
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(tacit -> tacit) (tacit -> tacit) 

- Meetingek, 
workshopok 

- Megbeszélések, 
szakmai viták 

- Személyközi 
interakciók 

- Részvétel, 
bevonódás 

- Megfigyelés  
- Szakmai gyakorlati 

képzés 

- Csapattal történő 
dialógusok 

- Kérdések 
megválaszolása 

- Történetek 
elmesélése 

- Metaforák/ 
analógiák 

- Valós idejű online 
meetingek 

- Szinkron 
kommunikáció 
(chat) 

- Online 
gyakorlatközösség 

- Csoportmunka 
(groupware) 
rendszerek 

- Közösségi média 

- Kérdések 
megválaszolása 

- Magyarázatok 
- Blogok / wikik 
- Vitafórumok 
- Együttműködési 

rendszerek 
- Csoportmunka 

rendszerek 

- Telefon / 
videokonferencia 

Kombinálás  

(explicit -> explicit) 

Internalizáció 
(tacit -> explicit) 

Kombinálás  

(explicit -> explicit) 

Internalizáció 
(tacit -> explicit) 

- Könyvek 
- Jelentések 
- Előadások 

- Indexek 

- Munkavégzés 
közbeni tanulás 

- Könyvből, 
jelentésből, 
prezentációból, 
előadásból 
tanulás 

 

- a technológiák 
minden formája  

- Kulcsszavas-
keresés 

- Dokumentum 
kategorizálás 

- Podcast / Vodcast 
- Blogok / Wikik 
- RSS 
 

- Vizualizáció 
- Video / Audio 

bemutatók 
- Online tanulás 
- E-mail 
- Honlap 

 Forrás: (Panahi et al., 2013) alapján (Fezakas, 2015)  

Panahi et al. (2012) a digitális platformokra épülő közösségi média hat olyan jellemzőjét emelik ki, 

melyek kedveznek a tacit tudás megosztásának, és ezeken keresztül megnövelik a virtuális 

gyakorlatközösségek kialakulásának az esélyét:  

- a felhasználók által létrehozott tartalmak megosztásának lehetőségét,  

- a közvetlen kapcsolatteremtés lehetőségét,  

- a hálózatosodás támogatását,  

- a multimédiás tartalmak, ezen belül különösen a videofelvételek elhelyezésének lehetőségét, 

és 

- a felület felhasználóbarát jellegét. 

Azok a digitális platformok, amelyeken csupán az egyének közötti élénk szakmai kommunikáció és 

tudásmegosztás alakul ki, nem jönnek létre tartós gyakorlatközösségek, megteremtik ugyan a 

tudásmegosztás lehetőségét, de innovációs és tudásmenedzsment szempontból nem olyan 

értékesek. A digitális platformok tervezői és működtetői számára az egyik legkomolyabb kihívást az 

jelenti, hogy a gyakorlatközösségek szerveződésének a folyamata létrehoz-e stabil csoportokat, 

másrészt a tagok elegendő aktivitást mutatnak-e ahhoz, hogy a felület információs értéke tartós 

maradjon. 

Az ilyen felületek előnye a személyes interakciókkal szemben, hogy kitágul a rendelkezésre álló idő és 

a kapcsolatfelvétel szempontjából elérhető kollégák köre. A bizalmi szint erősebb az önkéntes jelenlét, 

és a jelzett hasonló érdeklődés miatt. A digitális platformokon zajló kommunikáció különösen kedvez 
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annak a jelenségnek, amit Lave és Wenger (1991) legitim periférikus részvételnek neveztek, és ami a 

gyakorlatközösségek egyik fontos jellemzője. Ez arra utal, hogy a gyakorlatközösségbe belépő új 

szereplő meghúzódhat a háttérben, ami kognitív és emocionális tekintetbe egyaránt kedvez a dolgok 

átlátásának, és ezen keresztül a tanulásnak. Az online felületekre belépő egyén könnyebben 

megteheti, hogy passzív marad, mint a valóságos közösségbe belépők (Lave és Wenger, 1991, 

Fazekas, 2015). 

Az időkeretek kitágulása két szinten is segíti az innovációk terjedését: a résztvevők a saját 

tempójukban és az általuk igényelt számban tanulmányozhatják a megosztott tartalmakat. 

Fontos lehetőség, hogy az online tudásmegosztó felületek tanulmányozása megengedi, hogy 

feltárjuk a résztvevők tanulási tevékenységeinek jellemzőit, az innováció terjedésének sajátosságait, a 

működő vagy kevésbé sikeres tudásmegosztó megoldások jellemzőit. Az így nyert adatok és 

információk a felhasználók nagy száma és a tárolt adatok mennyisége miatt az ún. „big data” 

kategóriába esnek, ezek feltáró elemzése a megszokottól eltérő kutatási megközelítéseket kíván. Az 

online felületek tehát egyszerre alkalmasak az innovációk ösztönzésére, validálására, terjesztésére, 

másrészt az online tanulástámogatási rendszer folyamatos fejlesztésére, a változatos felhasználói 

igényeknek való intelligens megfelelésre. Azok a tudásmegosztó felületek, amelyeket diákok is 

használhatnak, lehetőséget teremtenek arra, hogy tanulóhálózatok épüljenek, és amelyekben a 

diákok a nap bármely szakaszában kapcsolatba léphetnek egymással közös problémáik, feladataik 

megoldása érdekében. 

Az online tudásmegosztó portálok felhasználói analitikája nemcsak a portál fejlesztői segítheti, hanem 

betekintést nyerhetünk a pedagógusok tanulásának, az innovációk terjedésének folyamatába is. 

Elemezhetőek a tanulóközösségek létrejöttét, a jó gyakorlatok megosztását, az adaptációs 

nehézségeket tükröző adatok. Azok az online felületek, amelyeket a diákok is látogatnak, a tanulói 

tanulás megismerését is segíthetik. Elemezhető, hogy egyes tartalmak és tanulási környezetek 

mennyire képesek segíteni a tanulói kompetenciák fejlesztését, és mely területeken indokolt új 

innovációk kezdeményezése. Mindez közvetlenül is becsatornázható az innovációk ösztönzési, 

validálási és terjesztési folyamatába (lásd 4. keretes írás). (Fazekas, 2015). Azok a tudásmegosztó 

felületek, amelyeket a diákok is használhatnak, lehetőséget adnak arra is, hogy intenzív tanulóhálózat 

alakuljon ki a tagokból, ez lehetőséget biztosít arra, hogy a diákok a nap bármely szakaszában 

kapcsolatba léphessenek olyan társaikkal, akik hasonló problémák (feladatok) megoldásán dolgoznak. 
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4. keretes írás 

Az online felületből nyerhető információk elemzése 

részlet Daphne Koller „Mit tanulhatunk az online oktatásból” c. előadásából 

„… Ezeket az adatokat használhatjuk arra, hogy alapvető   

kérdéseket értsünk meg, mint: mik a jó tanulási stratégiák, 

melyek hatékonyak, és melyek nem. És az egyes kurzusok  

esetében,feltehetünk kérdéseket, mint: melyek az  

általánosan téves feltevések, és hogyan segíthetünk  

a hallgatóknak kijavítani azokat? 

Például ez  a táblázat a rossz válaszok eloszlását  

mutatja Andrew (oktató) egyik beadandója esetében.  

A válaszok itt történetesen számpárok, így ezeket ezen a kétdimenziós ábrán vázolhatjuk. Minden kis 

kereszt különböző rossz válaszokat jelöl. A nagy kereszt a bal felső sarokban azt jelzi, amikor 2.000 

hallgató ugyanazt a rossz választ adta. Nos, ha két hallgató egy 100 fős osztályban ugyanazt a rossz 

választ adja, soha nem vennénk észre. De ha 2.000 hallgató ugyanazt a rossz választ adja, azt nehéz 

eltéveszteni. Így Andrew és a hallgatói megnéztek néhányat a feladat megoldásokból, és megértették 

a félreértés kiváltó okát, majd készítettek egy célzott hibaüzenetet, amit minden egyes diáknak 

eljuttattak, akinek a válasza abba a részbe esett, s ez azt jelenti, hogy az egyforma hibát elkövető 

hallgatók, most személyre szabott visszajelzést kaptak arról, hogyan javíthatják ki a téves feltevésüket 

sokkal hatékonyabban. …” 

Forrás: Koller, 2012,  (Idézte Fazekas, 2015) 

 

A nagy adatbázisok (BigData), mint tudásforrások 

Az előző fejezet felvetéseit továbbvíve, a mérési, értékelési és egyéb adatgyűjtő rendszerek elmúlt 

időszakban lezajlott fejlődése kapcsán az oktatás területén létrejött hatalmas adatvagyon kiemelt 

figyelmet kíván. Az ismétlődő, mind tématerületében, mind a résztvevők számát tekintve egyre 

kiterjedtebb adatbázisok szinte kimeríthetetlen elemzési források, gyakran idősoros vizsgálatokat is 

lehetővé téve. Ezen adatok összekapcsolhatók a digitális környezetből gyűjtött további információkkal, 

melyeknek fontos forrásai az e-learning portálok, valamint a közösségi média oktatással foglalkozó 

felületei (közösségi oldalak, szakmai fórumok, stb). 

Az oktatási ágazat legfőbb adattermelő forrásait a háttértanulmányok egyike az alábbi csoportokba 

sorolta:  
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- a tanulói teljesítménymérési rendszer (pl. a magyar kompetenciamérés16, és az OECD 

felmérései17), az egyéb rendszeres adatgyűjtések (pl. a diplomás pályakövetési rendszerek, 

melyek megjelenhetnek intézményi szinten18, vagy országos szinten is19), 

- az olyan digitális tanulási környezetek, amelyek a háttérben adatokat képesek gyűjteni a 

tanulás/tanítás folyamatáról (pl. Magyarországon a Sulinet Tudásbázis20, a Kempelen Farkas 

Digitális Tankönyvtár21, vagy nemzetközi példákat tekintve a Coursera22, az edX23), 

- a közösségi média az oktatási rendszerrel kapcsolatos részei (pl. Tanító Tér24, Alap 

Pedagógiai Központ közel 5000 fős követőtábora25, Magyar Pedagógiai Társaság közel 1500 

fős Facebook közössége26) (Gáspár, 2015). 

Az ezeken felül gyűjthető adatok köre szinte kimeríthetetlen, és amelyek a későbbi feldolgozás során 

érdekes eredményeket hozhatnak az ágazat szereplői számára. A forprofit szektor példáját követve 

adatvezérelt a gondolkodásmód akkor27, ha olyan adatok gyűjtésére is sor kerül, melyek nem 

kapcsolódnak előzetes kutatási hipotézishez 28. Mostanra széles választékban állnak rendelkezésre 

olyan hardver, szoftver megoldások, melyek ezen adatok gyűjtésére, tárolására és elemzésére is 

kényelmes és költségkímélő megoldást nyújtanak. 

A forprofit szféra számos területen alkalmazza a BigData adatokban rejlő potenciált. Erre példa a 

Google influenza-előrejelző rendszere, mely gyorsabb és pontosabban képet ad a megbetegedések 

terjedéséről, mint az egészségügyi szervezetek29, vagy a Farecast nevű megoldás, ami a 

repülőjegyek árváltozásainak előrejelzésére adott értékes megoldást. Az oktatás területén is egyre 

látványosabb az előrehaladás. A „Schools Interoperability Framework”30 például egy olyan 

                                                      

16 Országos kompetenciamérés – http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok  
17Fostering Innovation and Improvement in Education: the Contribution of Longitudinal Information Systems –  

http://www.oecd.org/edu/ceri/workshop-fostering-innovation-improvement-education-longitudinal-information-

systems.htm  
18 Pázmány Péter Katolikus Egyetem Diplomás Pályakövető rendszere: https://dpr.ppke.hu/  

Nemzeti Közszolgálati Egyetem Diplomás Pályakövető rendszere: http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/dpr  
19 Diplomás pályakövetés – intézményi adatok: http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_jelentes  
20 http://tudasbazis.sulinet.hu/hu  
21 http://www.tankonyvtar.hu/hu  
22 Take the world's best courses, online, for free:.https://www.coursera.org/  
23 Take great online courses from the world's best universities https://www.edx.org/  
24 https://www.facebook.com/tanitoter  
25 https://www.facebook.com/alapkozpont  
26 https://www.facebook.com/groups/246553428812891   
27 5 Steps To Building A Data-Driven Culture: http://www.forbes.com/sites/emc/2014/06/06/5-steps-to-a-data-

driven-culture/  
28 Amikor a prezi.com eldöntötte, hogy minden felhasználójának, minden egérmozgás paraméterét tárolja, még 

nem is sejtette milyen fontos üzleti értéket jelent ez majd számára 2 évvel később, amikor ezen adatok 

elemzésével a weboldal felhasználói felületét tökéletesíthetik. 
29 https://www.google.org/flutrends/about/  
30 https://www.sifassociation.org/, https://en.wikipedia.org/wiki/Schools_Interoperability_Framework 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/meresek/aktualis_informaciok
http://www.oecd.org/edu/ceri/workshop-fostering-innovation-improvement-education-longitudinal-information-systems.htm
http://www.oecd.org/edu/ceri/workshop-fostering-innovation-improvement-education-longitudinal-information-systems.htm
https://dpr.ppke.hu/
http://uni-nke.hu/szolgaltatasok/dpr
http://www.felvi.hu/diploman_tul/kutatasi_jelentes
http://tudasbazis.sulinet.hu/hu
http://www.tankonyvtar.hu/hu
https://www.coursera.org/
https://www.edx.org/
https://www.facebook.com/tanitoter
https://www.facebook.com/alapkozpont
https://www.facebook.com/groups/246553428812891
http://www.forbes.com/sites/emc/2014/06/06/5-steps-to-a-data-driven-culture/
http://www.forbes.com/sites/emc/2014/06/06/5-steps-to-a-data-driven-culture/
https://www.google.org/flutrends/about/
https://www.sifassociation.org/
https://en.wikipedia.org/wiki/Schools_Interoperability_Framework
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keretrendszer, melynek segítségével különböző adatforrások felhasználásával az óvodától a munka 

világáig tartó út elemzése is lehetséges. Az Európai Unió is felismerte a tématerület fontosságát, 

melynek köszönhetően elfogadott egy Big Data stratégiát31, valamint ennek számos, kifejezetten az 

oktatás témakörével kapcsolatos fejlesztésére is figyelmet fordít (pl. Policies for Educational Data 

Mining and Learning Analytics: one day briefing and workshop32, vagy  Learning Analytics Community 

Exchange33). 

A nemzetközi jó gyakorlatok, valamint a forprofit szektor tapasztalatai alapján Magyarországon is 

egyre nagyobb erőfeszítéseket érdemes tenni az oktatási rendszer számára rendelkezésre álló adatok 

BigData eszközökkel történő elemzésére. Fontos a rendelkezésre álló – vagy éppen gyűjteni kívánt – 

adatok hozzáférhetőségének és elemezhetőségének biztosítása. Számos adat – sok esetben már 

összekapcsolva egyéb rendszerekből gyűjtött adatokkal – rendelkezésre áll, pl. KIR, FIR, felvi.hu 

adatbázisai, de ezek kutatási célú szabad felhasználása nem megoldott. Sok esetben az adatok 

megfelelő anonimitásának hiánya jelenti legfőbb akadályt, de ez az adatbázisok anonimizálásával 

orvosolható. A felhasznált adatok megbízhatósága és tisztasága is fontos. Ezen a területen már 

komoly eredmények azonosíthatók, hiszen az Oktatási Hivatal által karbantartott adatbázisokban több 

100 automatikus ellenőrzés gondoskodik az adatok minőségéről. 

A BigData szemléletmód izgalmas alternatívát nyúlt a kauzalitáshoz szokott kutatói gondolkodásmód 

számára. A hipotézisen alapuló kutatásokat egyre komolyabb mértékben kiegészítik majd az 

adatvezérelt gondolkodásmódból eredő felismerések, ami a „klasszikus kutatói módszertan” számára 

is kihívást jelent.  

Jelenleg a magyar oktatási rendszerben rendelkezésre álló adatok a BigData eszközrendszerének 

felhasználása nélkül is jelentős tudástartalékot rejtenek, hiszen méretüket tekintve adatbányászati 

módszerekkel34 is elemezhetőek. Ha viszont ezek az adatok összekapcsolásra kerülnek pl. a 

közösségi média használatának adataival, vagy a digitális tanulási környezetekben gyűjtött adatokkal, 

már szükség lehet a BigData szakértelemre is.  

Amennyiben az adatokat kívánjuk segítségül hívni az oktatás tudásmenedzsment rendszerének 

fejlesztéséhez, fontos szem előtt tartani, hogy az oktatási rendszeren kívül keletkező releváns 

információk becsatornázására is szükség lehet (pl. a munkaerőpiac működésére vonatkozóan). 

                                                      

31 Towards a thriving data-driven economy https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-thriving-data-driven-

economy  
32 http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/policies-educational-data-mining-and-learning-analytics-one-day-

briefing-and-workshop  
33 http://www.laceproject.eu/lace/  
34 Adatbányászati algoritmuscsaládok, modellezési technikák 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Adatb%C3%A1ny%C3%A1szat  

https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-thriving-data-driven-economy
https://ec.europa.eu/digital-agenda/en/towards-thriving-data-driven-economy
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/policies-educational-data-mining-and-learning-analytics-one-day-briefing-and-workshop
http://ec.europa.eu/digital-agenda/en/news/policies-educational-data-mining-and-learning-analytics-one-day-briefing-and-workshop
http://www.laceproject.eu/lace/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Adatb%C3%A1ny%C3%A1szat


 Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-3.1.15-14-2014-0001 
Köznevelési reformok operatív megvalósítása 

 
 
 

 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 
1075 Budapest, Kazinczy utca 23-27. 
Telefon: (+36-1) 461-4500/3850 
www.ppk.elte.hu 

 
 

56 

Az egyik első lépés lehet a BigData és az adatbányászat tématerületeinek megismertetése az oktatás 

szakértőivel (a közös fogalomhasználat és a tématerület sajátosságainak ismerete érdekében), a 

rendelkezésre álló adatok hozzáférhetőségének biztosítását az ágazati szakmai szervezetek, 

intézmények diskurzusa, és a kvantitatív kutatások megerősítése követheti. Végül néhány példával 

érdemes rámutatni, hogy az oktatás tudásmenedzsment rendszerének stratégiai területeihez jól 

kapcsolhatók olyan BigData nézőpontból is izgalmas területek, mint 

- a jó tanulási környezet azonosítása és fejlesztése,  

- a tanulmányi és munkavállalási életutak követése, ezek elemzésén keresztül az oktatás és a 

versenyképesség kapcsolatának vizsgálata,  

- a tanulás során megfigyelhető motiváció kutatása, és a motivációs eszközrendszer 

fejlesztése. (Gáspár, 2015) 

 

Hálózati együttműködések  

A háttértanulmányaink egyike (Fazekas, 2015) - egyebek mellett - áttekintett, több, Magyarországon 

létrejött, az innovációk megosztását támogató hálózatosan működő szervezet működését. Ezek 

tapasztalatai az innovációk diffúziójára irányuló jövőbeli eszközök meghatározásakor fontos szerepet 

kell, hogy játszanak. A referenciaintézményi hálózat, vagy a most alakuló mester- és 

kutatópedagógusok tervezett hálózatos együttműködése azt mutatja, hogy a rendszer ezirányú 

tanulása folyamatos.  

Másfél évtizedes távra visszatekintve számos olyan oktatási innováció indult útjára Magyarországon, 

ami alapjaiban kívánta megváltoztatni a pedagógiai gyakorlatot. E kezdeményezések többnyire 

felismerték a hálózati együttműködéseknek az intézményi környezetet támogató szerepét. A résztvevő 

pedagógusok és szervezeteik szakmai együttműködése, a létrejövő kapcsolati hálók a fejlesztések 

meghatározó részévé váltak. 

Az alábbi nagyobb szabású innovációk, fejlesztések különösen számottevő tapasztalatot halmoztak fel 

a hálózatépítés területén: 

- az Önfejlesztő iskolák; 

- a Comenius 2000 minőségbiztosítási program iskolái; 

- a Szakiskolai fejlesztési program intézményei; 

- a Térségi Integrált Szakképző Központok (TISZK) fejlesztése; 

- az Országos Oktatási Integrációs Hálózat fejlesztése; 

- a HEFOP, illetve a.TÁMOP kompetenciaközpontú oktatásra való áttérést célzó programjaiban 

részt vevő intézmények (Térségi Iskola- és Óvodafejlesztő Központok, referenciaintézmények 

hálózata); 

- a Magyar Tehetségsegítő Szervezet Szövetsége „tehetségpont” hálózata, 

- az Ökoiskolák Hálózata,  
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- a Globe hálózat, 

- EGYMI hálózat. 

 

A nemzetközi kapcsolatok 

Számos érv szól amellett, hogy a közoktatás nemzeti innovációs és tudásmenedzsment rendszere 

nyújtson lehetőséget a nemzetközi térbe történő ki- és belépésre. Ezt részben az indokolja, hogy a 

magyar közoktatásban keletkező tudás és jó gyakorlatok iránt komoly nemzetközi érdeklődés várható. 

Ezzel párhuzamosan a nemzetközi térben számos olyan hozzáférhető jó gyakorlat létezik, amelyek 

adaptálható megoldásokkal megtermékenyíthetik a hazai fejlesztő munkát.  

Az Európai Unió oktatási programjai erre kitűnő példát mutatnak. A nemzetközti tudásmegosztás 

területén jelentős tudás halmozódott fel például a Tempus Közalapítvány keretei között. A téma 

jelentőségét felismerve a közalapítvány olyan belső tudásmenedzsment egységet hozott létre, amely 

ezt a közvetítő szerepet képes megvalósítani. Ennek eszköze az a tudásmenedzsment platform, 

amely képes az együttműködési projektek keretei között keletkezett, vagy az ilyen projektekben 

résztvevők által külföldön megfigyelt és idehaza közreadott jó gyakorlatokat megjeleníteni. Később ezt 

oly módon fejlesztették tovább, hogy a jó gyakorlatok megosztásának általános platformjává vált. Ide 

most már nemcsak az uniós programok keretei között keletkezett, vagy ott megismert és „hazahozott” 

jó gyakorlatokat lehet feltölteni, hanem olyanokat is, amelyek idehaza keletkeztek. Így elindult a hazai 

és a nemzetközi gyakorlatok megtermékenyítő hatású keveredése (Fazekas, 2015). 

A mester- és kutatópedagógusok rendszere – e tanulmány nézőpontjából 

A hálózatkoordinációs központok működésének vizsgálata – melyet e kutatás egy dedikált 

fókuszcsoportos beszélgetés szervezésével is elmélyített - alátámasztja, hogy Magyarországon 

jelentős tapasztalat áll rendelkezésre a hálózatok működtetése terén. A NOIR + stratégia is javasolja e 

tudás aktív felhasználását, illetve a minősített iskolák és jó gyakorlatok dinamizálását. Lehetőséget 

teremt az is, hogy a futó fejlesztések kedvező terepet biztosítanak az ún. „mezoszintű ökoszisztémák” 

kialakítására. A legjelentősebb a pedagógus-életpályamodell, ezen belül az előmeneteli rendszer 

mester- és kutatópedagógus fokozatának bevezetése. Az e címet megszerzők az ágazatfejlesztések 

meghatározó szereplőivé válhatnak. „A mesterpedagógusok elsősorban olyan kiváló gyakorlati 

szakemberek, akik tevékenyen részt vesznek a pedagógiai gyakorlat megújításában, tényeken 

alapuló fejlesztésében, az új eredmények megosztásában, a kollégák támogatásában… 

Eredményeiket, valamint a kutatás-fejlesztés folyamatait intézményi környezetükben és azon túl is 

megosztják másokkal” (Szivák, 2015). Várhatóan a mester- és kutatópedagógusok kutatásban 

betöltött szerepe szélesíteni a tanulás-tanítási gyakorlat tudáshátterét.  

A pedagógus előmeneteli rendszer kidolgozását lehetővé tevő TÁMOP 3.1.5. programot explicit 

módon is az oktatási ágazat korábban kidolgozott innovációs stratégiája (NOIR stratégia) orientálta. 
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Ennek egyik legfontosabb eredménye, hogy a mester- és kutatópedagógus besorolásba kerülést 

nemcsak a korábbi teljesítmények elismerésére való törekvés határozza meg, hanem legalább annyira 

az is, hogy mozgósíthatóak legyenek egy sor innovációs és tudásmegosztási feladatra, így például  

- a kezdő pedagógusok mentorálására,  

- kurrikulum-fejlesztésre,  

- szaktanácsadói és pedagógus-továbbképzési feladatokra, vagy  

- a tudásmegosztás és a tanulás szolgálatába állítható kutatási, fejlesztési, értékelési feladatok 

végzésére. 

E folyamattal együtt jár a pedagógusok által végzett, a saját gyakorlatukhoz kapcsolódó kutatások 

felértékelődése: a kutatópedagógusokkal szembeni elvárások között ennek várhatóan meghatározó 

szerepe lesz (Halász, 2015).  

Az elméleti és koncepcionáló munkát e területen is olyan pilot programok kísérik, amelyek nemcsak a 

javasolt megoldások gyakorlati kipróbálását tették lehetővé, hanem olyan intézményi 

mechanizmusokat is teszteltek, amelyekre támaszkodhat a közoktatási innovációs és 

tudásmenedzsment rendszer fejlesztése, illetve amelyek e rendszerrel szemben sajátos igényeket is 

támaszthatnak. A mester- és kutatópedagógus rendszer kialakulása különösen jelentős 

humánerőforrásokat mozgósít az innovációs és tudásmenedzsment folyamatok számára, ugyanakkor 

az így létrejövő, a köznevelési rendszerhez sok szálon kapcsolódó közösség egyben az egyik 

legfontosabb használójává válik mindannak a tudásnak, amelyet innovációs és tudásmenedzsment 

folyamatok létrehoznak és hozzáférhetővé tesznek (Halász, 2015). 
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Összefoglalás, javaslatok 

 

A közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszerek fejlesztése az elmúlt évtizedben kiemelt 

figyelmet kapott a világ legeredményesebb közoktatási rendszereiben. Általánosan elfogadottá vált, 

hogy az eredményes közoktatás egyik fontos feltétele a fejlett ágazati innovációs és 

tudásmenedzsment rendszer létezése, és ez utóbbi fejlesztése kiemelt szakpolitikai cél lett. 

Az elmúlt évtizedben a közoktatásban lezajlott hazai fejlesztési folyamatok nagy erővel hívták fel a 

figyelmet arra, hogy a fejlesztési beavatkozások csak akkor lehetnek eredményesek, ha ezek mögött 

jól működő közoktatási innovációs és tudásmenedzsment rendszer áll. A Nemzeti Oktatási Innovációs 

Rendszer 2011-ben nyilvánosságra hozott stratégiája ennek fejlesztését kívánta megalapozni. A NOIR 

stratégia 5 nagy területen határozott meg beavatkozásokat.  Ezek között az egyik kiemelt 

beavatkozási terület volt a tudásmenedzsment fejlesztése az oktatási ágazat egészében (Balázs et 

al., 2011; Halász, 2015).  

A 2015-ben kidolgozott NOIR+ stratégia kifejezetten a köznevelés innovációs és tudásmenedzsment 

rendszerének a továbbfejlesztését célozta meg, ennek elméleti megalapozását gazdagította, és e 

területtel kapcsolatban fogalmazott meg prioritásokat, illetve tett javaslatokat konkrét beavatkozásokra 

(Halász, 2015). 

A TÁMOP program keretei között az elmúlt évtizedben komoly elméleti munka bontakozott ki, am i – 

különösen a programozási időszak második felében – jelentős hatással volt a beavatkozások 

tervezéséről és megvalósításáról való gondolkodásra. Egy sor olyan pilot program valósult meg, 

amelyek fejlett tudásmenedzsment megközelítést alkalmaztak, és maguk is jelentősen hozzájárultak a 

közoktatási tudásmenedzsmentről való hazai gondolkodás fejlődéséhez. A TÁMOP program keretei 

között már korábban is számos olyan intézményi mechanizmus jött létre, amelyek a tudás és a jó 

gyakorlatok megosztását, a horizontális tanulást, a pedagógusok és az iskolák tanulása számára 

kedvező környezetet teremtő gyakorlatközösségek és szakmai tanulóközösségek kialakulását 

támogatták (Halász, 2015). 

A felhalmozódott tudás, az ezekhez való hozzáférés, majd ezek gyakorlatba történő mind szélesebb 

átültetése a kihívás. E dinamikusan fejlődő és átalakulásokkal kísért terület bemutatása volt a cél. A 

feladatok, ennek a dinamikusan fejlődő, átalakuló tudástérnek a ma még részben kiaknázatlan 

lehetőségeire kell, hogy irányítsák a figyelmet. A feladatok mentén való munka megerősítésének 

soron következő lépése a tanulmány által megfogalmazottakról szóló szakmai diskurzus és társadalmi 

párbeszéd megerősítése. E diskurzust szolgálják az itt számba vett előzményekkel összhangban 

megfogalmazott feladatok is.  
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A kutatás eredményeiből következő feladatok, javaslatok a tudásmegosztás és a tudásmenedzsment 

területén felhalmozódó, a hazai és nemzetközi tapasztalatokat hatékonyan integrálni képes 

megközelítésekre irányulnak.  

A vertikális tudásáramlás lehetőségeinek kiaknázása érdekében nagyobb hangsúly kell, hogy 

helyeződjék arra, hogy a központi kutató-fejlesztő munka érdemben támaszkodjék a helyi 

információkra, a gyakorlat során felhalmozott tudásra, tapasztalatokra. Az országos szinten létrehozott 

új tudás pedig azon értékmérő mentén igazán fontos, hogy mennyiben képes pozitívan befolyásolni az 

iskolai, illetve osztálytermi munka minőségét. Ez nem jelenti azt, hogy kizárólag a tanulás-tanítás 

mikro-menedzsmentje lehet a megfontolások tárgya, hanem arra bátorít, hogy a rendszer egyes 

szintjeit érintő kutatási, fejlesztési és tudásmenedzsment munka sikerének mércéje – ha áttételeken 

keresztül is – a pedagógusok, illetve a diákok tanulásának előmozdítása legyen.  

E kutatás egyik fontos eredménye, hogy az elkészült tanulmányokból kirajzolódik egy ágazati 

tudásmenedzsment modell a köznevelési rendszer számára, ami áttekinthető struktúra és 

sarokpontok mentén segítheti az e területre irányuló megalapozott és koherens gondolkodást, 

kommunikációt és fejlesztéseket.  

 

A köznevelés tudásmenedzsment modellje 

A kutatás céljaival összhangban a megalapozó tanulmányok és az összegző tanulmány megrajzoltak 

egy ágazati tudásmenedzsment (TM) modellt. E fejezetben megtörténik e tudásmenedzsment modell 

vizuális összefoglalása is.  

A köznevelési rendszer TM modelljének megrajzolásához alkalmazott rendszerszerű megközelítés 

számba vette a tudás érintettjeit, különbséget téve a rendszer szintjei (mikro- és makroszint) között, 

figyelembe vette az inputot jelentő tudásigényeket és tudásforrásokat, a tudás gazdag megjelenési 

formáit, a tudással kapcsolatos műveleteket és folyamatokat, valamint azokat az eszközöket, amelyek 

e folyamatokat katalizálni képesek. Végül modellünk a TM rendszer outputjaként tudásban gazdagodó 

köznevelési rendszert vizionált, mely a mainál kedvezőbb tanulási környezet megteremtéséhez 

járulhat hozzá, és amelyben a tanulás minden érintett számára eredményessé tehető. 

A vázolt modell két megközelítésben is integrálja a tudásmenedzsmenttel kapcsolatos legfontosabb 

kérdéseket. A 7. ábra belső téglalapjaiban a tudáshoz és menedzsmentjéhez közvetlenül kapcsolódó 

tényezőket vesszük számba (az input, folyamatok, output, eredmény logika mentén), míg a 7. ábra 

külső ívének segítségével a tudásmenedzsmentről való gondolkodás fejlesztésének, fejlődésének 

egyes elemeire, sajátosságára irányítjuk a figyelmet. E szerint a tudásmenedzsmentről való 

gondolkodás, az elindított folyamatok reflektáltsága biztosítja azt, hogy a rendszerben használt 

szakmai tudás és a tudással való bánás hatásossága olyan evolúción menjen keresztül, ami az 
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oktatás eredményességének meghatározó elemévé válik (7. ábra). E modell megfelelően illeszthető a 

pedagógusok előmeneteli rendszeréből adódó változásokhoz (erről a tanulmányban több ponton is 

szóltunk) és a pedagógus-továbbképzés új rendszermodelljéhez is. Ez utóbbi modellel való kapcsolat 

sokrétű. A hagyományos, formális keretek között zajló továbbképzések számos vonatkozásban 

felkészíthetnek az innováció és tudásmenedzsment feladataira, másrészt az oktatási innováció- és 

tudásmenedzsment eredmények új tanulási és szervezeti formákhoz vezethetnek, harmadrészt az 

innovációs és tudásmenedzsment tevékenységek – összhangban a továbbképzés tágabb 

értelmezésével – gyakran maguk is szolgálják a pedagógusok szakmai fejlődését, és a továbbképzés 

megújítására tett javaslat szerint figyelembe vehetők lesznek a továbbképzési kötelezettség 

teljesítésénél is (Bogdány, 2015).  

A köznevelési rendszer tudásmenedzsment modelljében szereplő egyes fogalmak mind a kutatás 

összegző dokumentumában, mind az azt megalapozó három háttértanulmányban részletesen 

kifejtésre kerültek (Halász, 2015; Fazekas, 2015; Kovács, 2015).   

 7. ábra, A köznevelési rendszer TM modellje 
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Az innováció terjedésének javasolt eszközei  

A hazai kontextus elemzése, illetve a kutatás során készített interjúk arra mutattak rá, hogy jól 

körülhatárolhatóak azok az eszközök, melyek az elmúlt évek tapasztalatai szerint Magyarországon 

hatékonyan segíthetik a pedagógusok tudásának fejlődését, illetve amelyek alkalmazásához könnyen 

elérhetőek megfelelő gyakorlati tapasztalatok, tudásforrások. Az alábbiakban a diffúzióelméletek és 

hazai kontextus sajátosságait felhasználva összegezzük az innovációt segítő, hazai környezetben 

hatékonyan alkalmazható eszközök főbb kategóriáit, illetve a különböző eszköztípusok főbb jellemzőit. 

Az eszközök kategorizálását három fő dimenzió mentén végeztük: (1) a jó gyakorlatok 

standardizálása, megosztása, (2) a tudásmegosztási-felhasználási érdekeltség kialakítása, és (3) a 

gyakorlatközösségek, szektoron belül és szektorok közötti hálózatok működtetése mentén.  

 

Jó gyakorlatok standardizálása, megosztása  

A moduláris oktatáshoz kapcsolódó gyakorlatok támogatása 

Ezek adaptálása során a kapcsolódó átstrukturálódások a szervezeti rugalmasság 

kialakulását feltételezik, ilyenkor az innovációs gyakorlatok megvalósításával új szervezeti 

struktúrák kialakítása történik, a szervezeten belül kialakuló horizontális kapcsolatok 

erősödése várható a különböző személyek, egységek, specializációk összekapcsolásával. 

A technológiai fejlődéshez kapcsolódó gyakorlatok támogatása  

Az új digitális eszközök integrálása, a kapcsolódó kompetenciák fejlesztése eredményezheti a 

pedagógiai folyamatok fő elemeinek újradefiniálását, így a tanulói közösség értelmezését 

többek között azzal, hogy a rendszerből korábban kizáródók is csatlakoztathatóvá válnak, 

vagy az olyan tanulók összekapcsolásával, akik egyébként teljesen függetlenek lennének 

egymástól. A technológiák hatással vannak az oktatói szerepre is, létrejönnek az online tutor 

vagy szakértői szerepek, amelyek nemcsak egy osztályban, de másik iskolában, vagy akár 

egy másik országban is gyakorolhatóak. A digitális eszközök a tartalomra is hatással vannak, 

megnyílik egy széleskörű, az iskola keretei között másképpen elérhetetlen tudás. 

A hálózati működéshez kapcsolódó gyakorlatok támogatása  

Partnerségnek minősül például a helyi közösségek, a cégek, a kulturális, vagy a felsőoktatási 

intézmények bevonása, valamint a más iskolákkal és tanulási környezetekkel való hálózati 

kapcsolattartás. Az ilyen együttműködések jelentősége, hogy ezek inspirálhatják a leginkább 

az innovációk létrehozását és az annak megfelelő működést, illetve ezek segíthetik az 
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elszigetelt létezés felszámolását annak érdekében, hogy a szakmai tudás minél tágabb 

körökben terjedhessen, hogy az iskola partnerei tudására is szert tehessen. 

A szervezeti működéshez (HR, PR) kapcsolódó gyakorlatok támogatása  

Az e területen születő jó gyakorlatok azok, amik alkalmassá teszik az intézményeket az 

innovációk születéséhez szükséges kapacitások felszabadítására (pl. kreatív idő biztosítása a 

munkatársaknak) és ez az, ami hozzásegíti őket a kifejlesztett gyakorlataik népszerűsítéséhez 

is. 

Jó gyakorlatok validálása, standardizálása 

A jó gyakorlatok értékelése, validálása teszi lehetővé, hogy olyan gyakorlatok kerülhessenek 

az átvételre javasolt körbe, melyek igazolhatóan segítik a tanulási-tanítási folyamatok 

eredményességének növekedését. A validálás gátját jelenti többek között a gyakorlatok 

dinamikája, változása, kontextus érzékenysége, illetve az eredményesség igazolásához 

szükséges kutatások költsége. A validálás kockázata, hogy szűkíti a keletkező innovációk 

kreativitását, diverzitását. Az eredményesség mellett adaptációs kérdéseket is érdemes itt 

vizsgálni, pl.: Milyen relatív előnnyel jár a bevezetésük? Az eredmények jól láthatóak-e? A 

jellemző korábbi gyakorlattal, nézetekkel összeegyeztethetőek-e? Egyes részleteik, elemeik 

adaptálhatóak, kipróbálhatóak-e? Mekkora a komplexitásuk, azaz mennyire nehéz megérteni, 

vagy használni őket? 

Következő gyakorlat 

A jó gyakorlatok megalkotóira általánosan jellemző kísérletező-fejlesztő attitűd 

szükségszerűen idézi elő a jó gyakorlatok dinamikus változását. Emellett a jó gyakorlatok 

jelentősen átalakulnak az adaptálók körében is, sok esetben a szereplők nem csupán átveszik 

az eredményes tanulásszervezési eljárások alkalmazását, hanem a róluk való kommunikáció 

során az átadókkal együtt közösen fejlesztik is azt. Mindebből az látható, hogy a jó 

gyakorlatok bemutatásakor a fejlődő gyakorlat egy meghatározott kontextusban régebben 

alkalmazott fejlődési stádiumban lévő állapota képes csak megjelenni. Ez pedig sokszor alig 

hasonlít ahhoz, ahogyan az átvevők által, más feltételek között, a fejlesztés különböző 

stádiumaiban alkalmazható lehet. Éppen erre a változási folyamatra reflektál a „következő 

gyakorlat” (next practice), mely az adaptálható gyakorlatok dinamikájára helyezi a hangsúlyt. 

Tudásmegosztási-felhasználási érdekeltség kialakítása  

Meglévő érdekeltségek feltérképezése  
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A szereplők főbb csoportjainak, alcsoportjainak meghatározása, a lehetséges nyertesek és 

vesztesek azonosítása, érdekeltségeik és várható viselkedéseik elemzése teszi lehetővé az 

innovációk terjedését leginkább meghatározó eszközök alkalmazásáról való gondolkodást, az 

érdekeltségek előremozdítását. A közvetlen, egyénre, egyének csoportjaira szabott előnyök 

rendszerének kidolgozását. Az új lehetőségek, innovációk ösztönzése kapcsán érdemes 

megemlíteni, hogy az innovátorok fele nem a „top” aktorok között található, azaz a központi 

ösztönzőrendszert a szereplők teljes vertikumára érdemes kiterjeszteni. 

Szabad továbbfejlesztés lehetősége 

Az adaptált gyakorlatok szabad továbbfejlesztése motiválhatja a felhasználókat a jó 

gyakorlatok átvételére, így várhatóan próbálják majd megtalálni a saját problémáikra választ 

adó megoldásokat, illetve ezeket igényeihez és körülményeikhez alakítják. 

Referenciaintézményi, változás-ügynöki hálózatok működtetése 

A közszférában dolgozó munkavállalók körében a pénzügyi ösztönzők kevésbé bizonyulnak 

hatékonynak, mint az affektív elemekre építő motivációs tényezők. Az egyik gyakran 

alkalmazott érdekeltségi eszköz a presztízsmotivációra épít, az ilyen rendszerekben a 

tudásukat megosztó pedagógusokat szakmai megbecsülés övezi. Ilyen pozíciót jelent például 

a változás-ügynök pedagógusé. Az intézmények esetében a pénzügyi ösztönzők 

hatékonyabbak, de itt is komoly motivációs tényező a megbecsült tudásmegosztói (pl. 

referenciaintézményi) cím elnyerése. 

Formális díjak és kitüntetések  

A kutatásokkal alátámasztott, vagy központi szintű érvényesítés alternatíváját kínálja az a 

gyakorlatokat versenyeztető modell, ahol a fejlesztők, az adaptálók által jól hasznosítható 

gyakorlatok „minőségdíjat” kapnak.  

Gyakorlatközösségek, szektoron belül i és szektorok közötti hálózatok  

Köznevelési intézmények együttműködése 

A hálózati működés lehetővé teszi az egyéni vagy szervezeti egységek szabta 

kapacitáskorlátok kiszélesítését. Az ilyen együttműködések jelentősége, hogy ezek 

inspirálhatják a leginkább az innovációk létrehozását és az annak megfelelő működést, illetve 

ezek segíthetik az elszigetelt létezés felszámolását annak érdekében, hogy a szakmai tudás 

minél tágabb körökben terjedhessen, hogy az iskola partnerei tudására is szert tehessen. 

Egyetemek – köznevelési intézmények együttműködése 
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A kutatás és az iskolai gyakorlatok összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a tanítás-tanulás 

gyakorlatát több kutatási eredmény érje el, illetve hogy a kutatásokból származó módszertani 

és szakmai tudás beépüljön a mindennapi iskolai folyamatokba. A kutatási módszertan is 

inspiráló hatással lehet a szervezeti működésre. 

EGYMI – iskolák együttműködése 

Sok hazai iskolában különös hatékonysággal alkalmazott tudásmegosztási modellként 

működik a sajátos nevelési igényű gyermekek ellátásával foglalkozó pedagógusok és a 

többségi iskolákban tanító kollégáik kooperációja, egymástól tanulása. 

Köznevelési intézmények együttműködése társadalmi partnerekkel 

Ilyen partnerségnek minősül a helyi közösségek, a cégek, a kulturális vagy felsőoktatási 

intézmények bevonása, valamint a más iskolákkal és tanulási környezetekkel való hálózati 

kapcsolattartás. A helyi közösségek, a család bevonása alapvető partneri kapcsolatok közé 

sorolható, míg utóbbiak már szélesebb partneri bevonásként értelmezhetőek. 

Hálózat-koordinációs központok működtetése 

A központok feladatai lehetnek: (1) az iskolák közötti horizontális együttműködések kialakítása 

és erősítése, (2) az iskolák és a központi szervezetek közti közvetítő szerep, (3) az iskolák 

célzott támogatása, azaz a gyakorlatban felmerülő problémák azonosítása, valamint 

lehetőség szerinti orvoslása 

Online tudásmegosztó, interaktív felület működtetése 

Az interaktív online tudásmegosztó portálok működésében olyan lehetőségek is rejlenek, 

melyek a személyes kommunikációnál bizonyos területeken hatékonyabban tudják támogatni 

a jó gyakorlatok áramlását. Az ilyen felületek előnye többek között az, hogy itt 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 gyakorlatok bemutatásával kapcsolatban érzett félelem, mivel 

megválasztható, hogy melyik már létező tartalom, gyakorlat kerül bemutatásra. Javasolt 

beépített eszközök: interaktív fórum, hálózatépítés, standardizált jó gyakorlat közzététel, 

videó, adatgyűjtés-statisztika, minőségdíj. 

A diverzitás támogatása 

A diverzitás előtérbe kerülése, a konstruktív viták kialakulása, a határátlépésekkel történő 

horizontális tanulás, a kreatív gondolkodást elősegítő workshopok, a kreatív idő biztosítása, a 
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szabályok felrúgása, vagy a versenyhelyzet kialakulása olyan szervezeti jellemzők, melyek 

hatékonyan támogatják az innovációk születését és megosztását. 

A fentiekben hozott eszközpéldák legfontosabb platformját a személyes kapcsolatok és az 

elektronikus felületek adják, ezek szinte minden esetben egymást kiegészítve, együttesen lehetnek 

hatékonyak. Az eszközök nagy része egyszerre több szinten is alkalmazható, tehát egyidejűleg 

értelmezhető intézményi, közvetítői (pl. pedagógiai intézet, hálózatkoordinációs központ, egyesület, 

önkormányzat, egyetem), vagy központi szinten. Így például a meghatározott területeken (technológiai 

fejlődéshez, hálózati működéshez, szervezeti működéshez kapcsolódó, moduláris) létrejövő jó 

gyakorlatok támogatása jól definiált feladatokra bontható mindhárom szinten. Emellett természetesen 

vannak olyan eszközök, melyek inkább egyik, vagy másik szinthez köthetőek, így például az online 

tudásmegosztó, interaktív felület működtetése inkább a központi fejlesztőkhöz és az őket segítő 

szakemberekhez köthető. Hasonlóképpen a megjelölt eszközök többsége hatékonyan segíti az 

innovációk legtöbb fejlődési szintjét, azaz jól alkalmazhatóak mind az új lehetőségek generálódása, az 

inkubáció és prototípus, a lemásolás és elterjesztés, valamint az elemzés, értékelés és tanulás 

fázisaiban is. Ilyen, mindhárom fejlesztési stádiumban alkalmazható eszközök például a jó gyakorlatok 

megosztását elismerő formális díjak és kitüntetések.  
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A NOIR+ és NOIR által magfogalmazott javaslatok 

Az előzménynek tekinthető munkákból következő javaslatokat is összefoglaltuk e tanulmány számára.  

8. ábra,  

A tudásmenedzsment fejlesztését célzó korábbi javaslatok összefoglalása 

 

 

A 8. ábra bemutatja a NOIR és a NOIR+ által javasolt intézkedéseket. A NOIR öt prioritási területet 

határozott meg, amelyek közül e ponton kettőt külön is ki kell emelni. A nemzeti oktatási innovációs 

rendszer HR vonatkozásainak fejlesztése került a NOIR+ fókuszába. További kapcsolat még a két 

stratégia között, hogy mindkettő önálló beavatkozásként azonosítja az ágazat 

tudásmenedzsmentjével kapcsolatos feladatokat. A NOIR erre vonatkozó részletes javaslatait 

jelenítettük meg, míg a többi területen csak a legfontosabb pontokat. A szaggatott vonalas keretben 

néhány olyan fontos fejlesztési javaslat szerepel, melyeket e kutatási hozott felszínre, vagy világított 

meg új perspektívából. Az így összegzett javaslatok lehetővé teszik, hogy mind a szakpolitika, mind a 

gyakorlat TM vonatkozású fejlesztése olyan operacionalizálható formát öltsön, ami alkalmassá teszi, 

hogy a következő programozási időszakban pályázati konstrukciók tárgya legyen.   
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