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1 Bevezetés 

E jelentés „A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai” c. OTKA-kutatás 

empirikus részének eredményeit mutatja be.
1
 A kutatás az uniós forrásokból megvalósított 

oktatásfejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárását célozta, arra keresve a 

választ, vajon milyen tényezőktől függ, hogy e beavatkozások tartós és mély hatást tudnak-e 

gyakorolni az iskolák tanulásszervezési gyakorlatára. Bár a kutatás elsősorban az 

oktatásfejlesztés általános elméleti összefüggéseinek feltárása irányult, természetéből adódóan 

a hazai oktatásfejlesztési és implementációs tudás bővítéséhez is hozzájárult.  

 

A kutatás egyik fő kiindulópontja volt, hogy a hatásmechanizmusok megértéséhez 

nélkülözhetetlen a különböző típusú fogadó közegek (iskolák, pedagóguscsoportok) és 

beavatkozások megkülönböztetése, illetve ezek lehetséges találkozásainak vizsgálata. Ez 

szükségessé tette, hogy egyaránt vizsgáljuk a mikro- és a makro-szintű folyamatokat: egyrészt 

elemezzük a lehetséges összefüggéseket a Magyarországon megvalósuló uniós fejlesztési 

beavatkozások jellemzői és a fejlesztések iskolákra, különös tekintettel a pedagógiai 

folyamatokra gyakorolt hatása közt. Másrészt vizsgáljuk az intézmények és a pedagógusok 
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változási képességét, illetve azt, hogy meghatározott sajátosságok mellett milyen külső 

támogatási formák bizonyulnak várhatóan a leghatékonyabbnak. 

 

A jelentés első felében röviden bemutatjuk a kutatás szervezési hátterét, a főbb kutatási 

fázisokat és azok eredményeit, a vizsgált programok fontosabb jellemzőit, az empirikus 

kutatási részt orientáló elméleti modelleket, az alkalmazott vizsgálati eszközöket, a minták 

kiválasztását és az adatfelvételek lebonyolítását. Ezt követően ismertetjük a gyűjtött adatok 

legfontosabb jellemzőit, így a terepmunka helyszíneinek főbb sajátosságait és a kérdőíves 

lekérdezéssel elért vezetők és pedagógusok megoszlását néhány a minta reprezentativitása 

szempontjából fontos változó szerint. A kérdőíves lekérdezések és a terepmunkák során 

gyűjtött adatokat intézményi (iskolai) és egyéni (pedagógus) szinten egyaránt értelmezzük. A 

jelentés második felében bemutatjuk a gyűjtött adatok elemzése során feltárt összefüggéseket, 

azaz a programok mért hatását és az erre feltételezhetően leginkább befolyással lévő 

intézményi, egyéni és programsajátosságokat. Mindezek értelmezéséhez aktívan 

támaszkodunk a makroszintű szereplőkkel, programgazdákkal készített interjúkra és a 

központi programokhoz kapcsolódó dokumentumok elemzése során megismert háttérre.  

2 A kutatás háttere 

Az itt bemutatott kutatás az ELTE PPK Neveléstudományi Intézetében 2012-ben indult 

OTKA támogatással és 2016 januárjában zárult. Munkánk során vizsgáltuk a feltételezhető 

kapcsolatokat a kurrikulum-fejlesztési beavatkozások sajátosságai2 és a fejlesztések 

különböző sajátosságokkal bíró iskolákra és pedagóguscsoportokra gyakorolt hatása közt. Bár 

a kutatás a fejlesztési beavatkozások elméleti összefüggéseinek, azaz a hatásmechanizmusok 

feltárására irányul, eszközei lehetőséget adtak az eredmények széleskörű gyakorlati 

hasznosítására, illetve a programok értékelésére is.  

 

A kutatás első, hozzávetőlegesen két évig tartó szakaszának átfogó célkitűzése az 

implementációs mechanizmusokról való elméleti tudásháttér összegzése, illetve az európai és 

a hazai szakpolitikai kontextus implementációs perspektívából történő értelmezése volt. E 

szakaszban hét háttértanulmány és négy szintézistanulmány született, elsődlegesen az ezekben 

megjelenő tudásra támaszkodtunk a kutatás adatfelvételi eszközeinek, mintájának 

meghatározásakor, illetve az adatok elemzése során is.  

 

Az első fázisban szintetizáltuk az implementáció, ezen belül a kurrikulumimplementáció 

elméleti tudáshátterét. Feltártuk a közpolitika-kutatás általános keretei között kialakult, majd a 

szakpolitikai területeken (így az oktatási ágazatban), illetve ezen belül sajátos 

problématerületeken (így a kurrikulumelméletben és fejlesztésben) alkalmazott 

implementációkutatási összefüggéseket. Kiindulópontunk az volt, hogy a közösségi 

forrásokból megvalósított hazai oktatásfejlesztési beavatkozások megértéséhez és egyúttal az 

e területen tervezett empirikus vizsgálat megalapozásához nélkülözhetetlen az 

implementációkutatás eredményeinek módszeres számbavétele. E szakasz keretein belül 

három háttérelemzés és egy szintézistanulmány készült. Az első háttérelemzés az 

implementációkutatás hazai és nemzetközi irodalmának áttekintése (Fazekas, 2012a), a 

második néhány modellértékű nemzeti kurrikulumreform implementációs sajátosságainak 

esettanulmány jellegű feldolgozása (Fazekas, 2012b), a harmadik pedig a nemzetközi 

fejlesztőszervezetek által létrehozott implementációs tudás elemzése (Halász–Szőllősi, 2012) 

volt. A szintézistanulmány (Fazekas–Halász, 2012) ezekre épülve kilenc fő problémakör 
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szerint mutatja be az implementációs folyamatok sajátosságait. Elemezi a beavatkozások 

jellemző környezetét, a tág értelemben vett kontextus természetét, dinamikáját és szintjeit, a 

szűkebben értelmezett környezet, a szereplők vagy szereplőcsoportok implementációs 

vonatkozásait. Foglalkozik a megvalósulás lehetséges módjaival és mértékével, a főbb 

implementációs paradigmákkal, az idő különböző aspektusokból értelmezett szerepeivel, az 

egyes szinteken történő tanulási folyamatokkal és az implementáció menedzselésével, 

hangsúlyozva e kutatási terület interdiszciplináris jellegét és bemutatva fejlődésének 

fontosabb állomásait.  

 

A második kutatási szakaszban az Európai Unió fejlesztési politikáját és gyakorlatát 

vizsgáltuk kifejezetten oktatásfejlesztési és implementációs perspektívából. E fázisban az 

Európai Szociális Alapból finanszírozott hazai fejlesztések szakpolitikai és kulturális 

kontextusának feltárásával kívántuk kiegészíteni az adatfelvételünk tudáshátterét. Az egyik 

kiindulópontunk az volt, hogy az Európai Unióba történő belépéskor a tagországok olyan új 

erőtérbe kerülnek, ahol a nemzeti oktatáspolitikák, és ennek következtében az oktatási 

rendszerek működése is szükségszerűen megváltozik, illetve a közösségi oktatáspolitika 

eszköztára nem teszi lehetővé a kívánt gyakorlatok közvetlen kikényszerítését. További 

kiindulópontunk volt az, hogy az EU olyan kiemelkedően magas tudású 

fejlesztőszervezetként működik, mely külső és belső fejlesztési tapasztalatainak vizsgálata 

megkerülhetetlen az implementációs tudás feltérképezéséhez. Két háttérelemzés és egy 

szintézistanulmány készült ebben a kutatási periódusban. Az első háttérelemzésben az EU 

támogatásával végzett külső fejlesztések mögött meghúzódó koncepciókat mutattuk be 

(Szőllősi, 2012), a másikban pedig a közép-európai régióban megvalósuló közösségi 

alapokból finanszírozott közoktatás-fejlesztéseket tekintettük át (Fazekas, 2014a). A 

szintézistanulmány (Fazekas, 2013a) a közösségi fejlesztéspolitikával, valamint a kifejezetten 

az oktatási ágazatra vonatkozó fejlesztési gyakorlat sajátosságaival foglalkozik, bemutatva a 

fejlesztési célokat és az intézményi mechanizmusokat. Az utóbbin belül kitér az uniós 

kormányzási eszközökre, a strukturális alapok oktatásfejlesztési célú felhasználhatóságára és 

ennek változására, valamint a menedzsmenthez kapcsolódó problématerületekre. Áttekintést 

ad a hazai fejlesztések szűkebb környezetéről, bemutatva a közép-európai régió olyan 

kontextuális jellemzőit, melyek jelentős hatással vannak a fejlesztések implementációjára, 

illetve vizsgálja e régió sajátos fejlesztési irányait és implementációs stratégiáit is. Az itt 

megvalósuló reformok vizsgálata során olyan témaköröket érint, mint a specifikus fejlesztési 

célok és kihívások, az ágazatra jellemző sajátos implementációs mechanizmusok, illetve 

kiemelten foglalkozik a régióban folyó fejlesztések egyik legfontosabb jellegzetességével, az 

abszorpciós kapacitás gyengeségével.  

 

A harmadik feltárási szakasz célja a magyarországi szakpolitikai kontextusnak a bemutatása 

volt. Figyelmünk elsődlegesesen arra irányult, hogy 2004-től kezdődően mi jellemezte a 

közoktatás-fejlesztési szereplők implementációs tevékenységét, eszköztárát, kapacitását, 

illetve mindez miként változott a vizsgált időszakban, azaz 2004 és 2012 között. 

Kiindulópontunk az volt, hogy a vizsgált programok megalkotóival folytatott célzott 

beszélgetések, illetve a rendelkezésre álló releváns korábbi hazai kutatási eredmények, illetve 

fejlesztési dokumentumok elemzése hozzásegíthet minket az e területen tervezett saját 

kutatások megalapozásához. E szakaszban két háttérelemzés készült. Az első háttérelemzés 

(Szőllősi, 2013) az Nemzeti Fejlesztési Terv operatív programjainak közoktatás-fejlesztésre 

irányuló elemeit mutatja be, a második (Fazekas, 2013b) pedig áttekinti azokat az 

értékeléseket, hatás- és implementációvizsgálatokat tartalmazó dokumentumokat, amelyek 

releváns információkat hordoznak az érdeklődésünk központjában álló programok 

implementációjáról. A tervezési dokumentumok elsősorban a makroszintű implementációs 



tudásról való képalkotáshoz járulnak hozzá, ezekben jól nyomon követhető, hogy a 

fejlesztéspolitikai szereplők és a központi intézmények milyen implementációs tudással, 

eszköztárral rendelkeztek a vizsgált időszakokban, a programértékelések pedig – bár nem az 

implementációs tudás feltárása céljából születtek – a fejlesztések nyomán létrejött 

változásokat magyarázva rendszerint foglalkoznak a makro-, mezo- és mikroszintek 

implementációs kapacitására utaló megvalósítási kérdésekkel. A szintézistanulmány (Fazekas, 

2013c) három perspektívából vizsgálódva ad képet a hazai implementációs kontextusról. Tág 

perspektívából az általános fejlesztéspolitikai környezetre fókuszál, szűkebb megközelítést 

használva a humánerőforrás-, illetve kifejezetten a (köz)oktatás-fejlesztési kontextus 

implementációs dimenzióját mutatja be, ezen belül pedig különös hangsúlyt helyez a 

kurrikulumfejlesztés specifikumaira. Emellett a munkafázis keretein belül létrehoztuk a 

beavatkozások egy olyan strukturált jegyzékét, mely a kutatás fókuszában lévő fejlesztések 

legfőbb adatait tartalmazza (Olasz, 2013). 

 

Végül egy összegző tanulmányban gondoltuk tovább mindazt a tudást, mely a fent felsorolt 

háttér és szintetizáló írásokban megjelent (Fazekas-Halász, 2015). A tanulmány négy nagyobb 

tartalmi egységre tagolódik. Elsőként átfogó módon elemzi az implementáció 

problémavilágát, ismerteti az implementáció fogalmát, jelentőségét, kutatásának előzményeit. 

Ezt követően elemzi a legfontosabb implementációs összefüggéseket: ez a rész alkotja a 

tanulmány legfontosabb, egyben legterjedelmesebb részét, ez tekinthető leginkább a 

kutatásunk elméleti feltáró szakasza tartalmi szintézisének. Majd a kurrikulum és a 

kurrikulumfejlesztési beavatkozások implementációs szempontból releváns témájával 

foglalkozik és végül a kétezres évek első évtizedében uniós forrásokból megvalósított hazai 

kurrikulumfejlesztések tapasztalatait, sajátos problématerületeit elemezi. E kutatási 

eredményekre alapozva dolgoztuk ki a kutatás adatfelvételi és elemzési szakaszát orientáló 

elméleti modelljeinket (lásd „A vizsgálatot orientáló elméleti modellek” c. fejezet), illetve 

jelöltük meg azokat a tényezőket, amelyekről feltételeztük, hogy különösen meghatározóak 

lehetnek a vizsgált fejlesztési beavatkozások megvalósítása során.  

 

A kutatás empirikus szakaszaiban a 2004 és 2012 között Magyarországon megvalósuló, a 

kurrikulumot megcélzó fejlesztési programok implementációs sajátosságait elemeztük 

kvalitatív és kvantitatív módon. A kapcsolódó adatgyűjtés öt szakaszból állt: (1) 

meghatározott fejlesztési programokban részt vevő iskolák teljes körében, elektronikus 

kérdőívvel történő adatgyűjtés és elemzés, (2) az iskolák szűkebb körében kérdezőbiztosok 

által felvett kérdőívvel történő adatgyűjtés és elemzés, (3) az iskolák egészen szűk körében 

végzett intenzív terepmunkán alapuló esetelemzések, (4) a makroszintű szereplőkkel, 

programgazdákkal folytatott beszélgetések és (5) a központi programokhoz kapcsolódó 

dokumentumok áttekintése, elemzése. Utóbbi kettő szorosan hozzákapcsolódott az elméleti 

keretek feltárásához, illetve időben megelőzte az első négy pontban ismertetett adatgyűjtési 

formákat (lásd a kutatás harmadik feltárási szakaszát). 

 

A kérdőíves adatgyűjtést, illetve esetfeltárásokat 2014. február és 2016. január között 

végeztük. Nagyjából 600 olyan intézményből gyűjtöttünk adatot (kérdőíves lekérdezéssel: 

591 intézmény, intenzív terepmunka alkalmával: 12 intézmény3), ahol az elmúlt tíz évben 

megvalósítottak a központi operatív programokhoz4 kötődő tartalmi-módszertani fejlesztést. 

Az adatgyűjtést sikerességéhez nagyban hozzájárult a Klebelsberg Intézményfenntartó 

Központ támogatása. Az adatfelvételek kiterjedtek a programok főbb jellemzőire, a külső 
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támogatási formákra, az intézményi sajátosságokra, a fejlesztést érintő környezeti 

változásokra, az implementációs folyamatokra és a fejlesztés jelenleg is érzékelhető hatásaira. 

Ezen adatok felhasználásával elemeztük a lehetséges összefüggéseket a programok, az 

intézmények és a pedagógusok sajátosságai, valamint a beavatkozások valószínűsíthető hatása 

között, illetve azt, hogy meghatározott egyéni és intézményi feltételek mellett mely külső 

beavatkozások lehetnek képesek leginkább segíteni a tanulásszervezési eljárások fejlesztését. 

A további fejezetekben részletesen bemutatjuk az adatfelvételt orientáló modelleket, illetve a 

kapcsolódó kutatási eszközöket, a gyűjtött adatok sajátosságait és az adatelemzéseink 

eredményeit.  

 

A kutatást Dr. Halász Gábor vezette, Fazekas Ágnes vezető kutatóval. A kutatás során 

keletkező produktumokat és koncepciókat, így például az empirikus szakaszt orientáló 

modelleket, a kutatási eszközöket és az adatbázisokban rejlő elemzési lehetőségeket a kutatás 

szakmai tanácsadó testülete5 véleményezte. Az adatfelvétel folyamatába, a technikai 

szervezésébe és a papíralapú lekérdezésbe bekapcsolódtak az ELTE Neveléstudományi 

Doktori iskola és a Neveléstudományi Intézet hallgatói. Az adatgyűjtés lebonyolításában és az 

adattisztítási folyamatban a kutatási asszisztencia vállalt meghatározó szerepet. 2013 

áprilisától elindítottuk az Implementációs Alapkutatás („ImpAla”) műhelyt, melynek keretein 

belül vitaindító előadások mentén tárgyalunk implementációs kérdéseket. A kutatás 

eredményei közvetlenül hasznosultak több egyetemi kurzus és felnőttképzési program 

keretein belül, kutatásunk eredményeire építve született az SZTE Felnőttképzési Intézetében 

egy, a felsőoktatási implementációt elemző tanulmány (Keczer, 2013), illetve kutatási 

eszközeink direkt beépültek azóta megvalósult kutatások hazai eszköztárába is.  

 

A kutatás során keletkezett tudást a kutatás honlapján közzétesszük, itt elérhetőek a 

publikussá váló tanulmányok, a kutatás előhaladására vonatkozó információk, illetve 

bemutatjuk a támogató szakmai körök tagjait. Fontos itt megjegyeznünk, hogy bár e jelentést 

tekintjük az empirikus kutatási rész eredményeit bemutató összegző tanulmánynak, a 

rendelkezésre álló adatbázisaink megengednek további feldolgozásokat is, melyeket a 

következő években, többek között a 2016-ban induló „A helyi innovációk keletkezése, 

terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási ágazatban” c. három éves kutatás keretein 

belül szándékunk szerint folytatunk. 

3 A vizsgált programok és jellemzőik 

Az alábbiakban bemutatjuk a kutatásunk során vizsgált fejlesztési programok és az azokat 

körülölelő fejlesztési környezet főbb sajátosságait. A fejezet célja kettős, egyrészt a fejlesztési 

programok, illetve társadalmi-szakpolitikai kontextusuk általános felvázolására vállalkozunk, 

másrészt annak bemutatására, hogy a mindez miképpen befolyásolta a további adatfelvételek 

és elemzések alakulását. Az itt összegzett tudás az előző fejezetben bemutatott harmadik 

feltárási szakaszban végzett munkánk eredménye. Mivel az e szakaszban folytatott 

tájékozódás elsődleges célja az empirikus vizsgáltat támogatása volt, elsődlegesen arra a 

nyolc HEFOP és TÁMOP programra6 fókuszáltunk, melyek az adatfelvételünk fő 

csapásvonalát adták (lásd bővebben „A kérdőíves adatgyűjtések” c. fejezetben). Mint 

korábban említettük, a jellemzők feltárása során olyan elsődleges forrásokra támaszkodtunk, 

mint a programgazdák kapcsolódó tapasztalatainak és a programdokumentumok (pályázati 

                                                 
5
 Balázs Éva, Setényi János, Wolfné Borsi Julianna 

6
 HEFOP 2.1.2, HEFOP 2.1.5, HEFOP 2.1.6, HEFOP 2.1.8, HEFOP 3.1.2, HEFOP 3.1.3, TÁMOP 3.1.4, 

TÁMOP 3.3.2 



kiírások, támogatási szerződések) elemzése, illetve felhasználtuk azon korábbi kutatások 

eredményeit is, melyek sokat elmondanak a fejlesztések implementációjának tapasztatóiról. 

Figyelmünk leginkább az olyan tényezőkre irányult, mint az alapvető programcélok, a 

megcélzott fejlesztési területek, az alkalmazott implementációs eszközök, a szabályozottság 

mértéke és a fejlesztések szakmai, szakpolitikai, társadalmi környezete. A munkafolyamat 

legfontosabb eredménye – a megjelölt forrásokból rendelkezésre álló általános tudás 

összegzése mellett – azoknak a programkategóriáknak a meghatározása volt, melyek szerint a 

későbbi munkánk során az elemzésre kiválasztott programokat egymástól jól elkülöníthető 

csoportokba tudtuk sorolni.  

 

Fontos itt megjegyeznünk, hogy a vizsgált programok sajátosságaival a résztvevő iskolák és 

pedagógusok közvetlen megkérdezésekor, azaz a kérdőíves adatfelvétel és a terepmunkák 

alkalmával is foglalkoztunk (lásd „A programsajátosságok hatása” c. fejezet). Ott a mikro-

szintű résztvevők által észlelt programsajátosságokat tártuk fel, amelyek értelmezéséhez 

nagymértékben támaszkodtunk az itt bemutatott információkra.  

3.1 A kurrikulumot érintő fejlesztések  

Mint korábban említettük, a kutatás során 2004 és 2012 között indított programokat 

vizsgáltunk, ezek két programozási időszakhoz kötődtek: az uniós csatlakozást követő első – 

2004 és 2007 közötti – és második – 2008 és 2013 közötti – szakaszhoz. Az első időszakban a 

Humánerőforrás-fejlesztés Operatív Program (HEFOP) és a Regionális Operatív Programok 

(ROP), a második időszakban a Társadalmi Megújulás Operatív Program (TÁMOP) és a 

Társadalmi Infrastruktúra Operatív Program (TIOP) beavatkozásai érintették a közoktatást. A 

kurrikulum formálását megcélzó oktatási programok elsősorban a HEFOP és TÁMOP 

keretein belül jelentek meg, illetve ezek implementálása sokszor hozzákapcsolódott a 

területfejlesztési programok infrastrukturális támogatásaihoz (ROP, TIOP) (lásd bővebben: 

Fazekas, 2013d).  

 

Az első és a második periódus stratégiai irányai és oktatásfejlesztési koncepciói közt nem 

fedezhető fel lényeges eltérés, ennek hátterében többek között az első fejlesztési szakasz 

rövidsége áll, illetve az, hogy az első időszak célkitűzései a ciklus időkereténél jóval előrébb 

mutattak. A projektmenedzsment vonatkozásában azonban több területen történt elmozdulás a 

megelőző szakasz implementációs tapasztalatai következtében. Az egyik legfontosabb 

változást az jelentette, hogy első időszakban az iskolák pályázhattak, míg a második 

időszakban már lehetővé tették a fenntartói pályázást. A váltás mögött az a felismerés állt, 

hogy az első periódusban a lemaradó célcsoportok pályáztatási nehézségei révén, a 

fejlesztések sokszor nem kiegyenlítették, hanem tovább erősítették az egyenlőtlenségeket. 

Ennek kezelése érdekében indították el a fenntartói pályázást, így azok az iskolák is 

bevonhatóak lettek, amiket korábban nem lehetett a pályáztatási rendszerrel elérni. Emellett 

számos más implementációs újítás történt a korábbi tapasztalatokra építve. Így például több 

szakmai indikátort jelöltek meg, mint korábban: előírás volt többek közt, hogy a bevont 

tanulócsoportok implementációban érintett tanóráinak 25%-a IKT-eszközzel támogatott 

tanóraként valósuljon meg. Továbbá a helyi szintű elkötelezettség, a támogató iskolai 

környezet kialakítása érdekében is határozott lépéseket tett a projektmenedzsment, ez 

mutatkozott meg például abban, hogy a programokat megvalósító iskoláknak a program 

indításakor az egész tantestületet bevonó tájékoztatást kellett tartaniuk a program céljairól és a 

kapcsolódó kihívásokról.  

 



Az első fejlesztési szakaszban a kurrikulumot érintő fejlesztési beavatkozások (Fazekas – 

Halász, 2015) két, jól megkülönböztethető tartalmi iránya alakult ki. Az egyik, az élethosszig 

tartó tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztése, a másik, a társadalmi integráció 

elősegítése. A kétféle kurrikulumfejlesztés közös jellemzője volt, hogy az iskolák és a 

pedagógusok egyre nagyobb körében próbálta elérni az egyéni és szervezeti viselkedés 

jelentős megváltozását, azaz a szakítást az évszázados szakmai és szervezeti rutinokkal, 

meggyőződésekkel. Ennek érdekében komoly szakmai támogatási rendszert hoztak 

mozgásba, az erőforrások jelentős részét az egyéni és a szervezeti tanulás támogatását 

szolgáló intézményi mechanizmusok kiépítésére és működtetésére fordítva. 

3.1.1 A kompetencia alapú oktatás elterjedését támogató fejlesztések 

A kompetencia alapú oktatás fejlesztését és bevezetését célzó programok (HEFOP 3.1 és 

TÁMOP 3.1) a közoktatás teljes vertikumát átfogva segítették az élethosszig tartó tanuláshoz 

szükséges képességek megalapozását. Ezek mögött már egy olyan tanulásközpontú paradigma 

húzódott meg, amely a fejlesztendő kompetenciákra fókuszált. A fejlesztési koncepció hát-

terében az a meggyőződés állt, hogy a kompetenciafejlesztő osztálytermi folyamatok csak 

akkor valósulhatnak meg, ha jelentősen átalakulnak a pedagógusok és az iskolák által 

alkalmazott tanulásszervezési módszerek, azaz a tanulási környezet egésze változik meg.  

 

A fejlesztési koncepció ötlete a 2000-es évek elején született meg azzal a céllal, hogy 

nagyvolumenű, mélyreható változásokat indukáljon a tanulásszervezés gyakorlatában, illetve 

hogy magát a fejlesztési tevékenységet is a korábban alkalmazottnál hatékonyabb, új keretek 

közé helyezze (Arató et al., 2004). Magát a koncepciót egy négytagú fejlesztőcsapat alkotta 

meg és fogadtatta el a minisztériummal 2002-ben. A kompetenciafejlesztés szükségességét a 

nagy szakmai megdöbbenést kiváltó, a 2000-es évek elején lezajlott első PISA-felmérés ered-

ményeivel indokolták. A program szakpolitikai környezetét formáló dokumentumokban (lásd 

például Magyar Köztársaság, 2001, Magyar Köztársaság, 2003b, Magyar Köztársaság, 2004) 

megfogalmazott koncepciók is ezt az irányt erősítették, azonban a többi stratégia jelentős 

részéhez nem kapcsolódtak konkrét számszerűsített, indikátorokkal kifejezett célok. A 

koncepció nemzeti célrendszerbe való integráltságát mutatja, hogy kezdetekben nem egy, 

hanem két pilléren állt a fejlesztés: az egyik a Nemzeti alaptanterv (NAT) felülvizsgálata és 

implementációja (Vass, 2004), a másik az uniós HEFOP volt. Viszonylag rövid idő után 

azonban, forráshiány miatt a NAT-os fejlesztési vonalat lényegében leállították.  

 

A koncepció elfogadását követően rendkívül gyors ütemű fejlesztés kezdődött. 2007-ig 

bezáróan megtörtént az óvodai neveléstől a 12. évfolyamig használatos innovatív tartalmak, 

módszerek és eszközök (programcsomagok) kifejlesztése, tesztelése és elterjesztése több mint 

300 intézményben. A kompetenciafejlesztő programcsomagok kidolgozói, az akkoriban itthon 

újdonságnak számító, tág kurrikulumértelmezésben gondolkodtak, igazodva az uralkodó 

nemzetközi szakmai felfogáshoz. A kurrikulum fogalmába beleértették a tanulási környezet 

egészét, így a standardokat, a követelményeket, a tanítási tartalmakat, a taneszközöket, a 

tanulásszervezési és értékelési módszereket. A programcsomagok legfontosabb eleme a 

modul volt, ez „tartalmazza azokat a pedagógiai eljárásokat és módszereket, amelyek 

segítségével a pedagógus szemléleti és módszertani megújulása segíthető elő” (Zsigovits, 

2008). A kifejlesztett programcsomagok típusait és komponenseit a 1. keretes írás foglalja 

össze. A rendszer újszerűsége folyamatjellegéből adódott, ez ugyanis a fejlesztési feladatokat 

nem tanévekre bontva, hanem egymásra épülő fejlődésként értelmezte. A modulok egy-egy 

témakört felölelő egységek, melyek – a kipróbáló iskolák javaslatára – a helyi feltételeknek, 

szükségleteknek megfelelő sorrendben és formában építhetők be a hagyományos tanulási-

tanítási folyamatba. A program során olyan területeket is fejlesztettek, melyeknek korábban 



itthon csak kevés előzménye volt, és a magyar közoktatás általános gondolkodásától távol állt. 

Ilyen volt például a kereszttantervi programcsomagok megalkotása, vagy a szociális és az 

életviteli kompetencia megjelenítése. A fejlesztői elbeszélések alapján kezdetekben ez sok 

iskolában ellenállásba ütközött, utóbbi tartalmak kapcsán például gyakran előfordult, hogy a 

résztvevők úgy értelmezték a programot, mint ami „száműzni akarja a tudást és az ismeretet”. 

Ennek egyik hatékony kezelési eszköze az volt, amikor a fejlesztők, képzők és mentorok 

szaktárgyi nyelven, szaktárgyi tartalmakat használva mutatták be a tudás új, minőségi 

értelmezését.  

 

 

1.  keretes írás 

A HEFOP 3.1 keretein belül kifejlesztett programcsomagok 

 

Programcsomag komponensek: 

1. tantervi komponens (célok, követelmények, az értékelés elvei, a tananyag 

kijelölése, időbeli elrendezése); 

2. pedagógiai koncepció (összefoglalja, elméletileg is megalapozza azokat az 

elveket, amelyeken a program alapul); 

3. modulleírások (részletes ismertető egy-egy téma feldolgozásának menetéről, a 

tanulói tevékenységekről, az ajánlott eszközökről); 

4. eszközök (információ- és feladathordozók, illetve a kettő kombinációi, vagyis 

hagyományos és digitális taneszközök); 

5. értékelési eszközök (a tanulói fejlődés mérése); 

 

Lefedett területek:  

1. Szövegértési-szövegalkotási kompetencia  

2. Matematikai kompetencia  

3. Idegen nyelvi kompetencia  

4. IKT (informatikai és médiahasználati) kompetencia  

5. Szociális, életviteli és környezeti kompetencia  

6. Életpálya-építési kompetencia 

+ Óvodai nevelés 

 

Típusok:  

 „A” típus: az adott kompetenciaterülethez tartalmilag legközelebb álló művelt-

ségterülethez kapcsolódó, azt teljes egészében lefedő műveltségterületi program-

csomagok, illetve az adott kompetenciaterülethez tartalmilag kapcsolódó, több 

műveltségterületet átfogó, részben fedő programcsomagok.  

„B” típus: kereszttantervi programcsomagok, amelyek az adott kompetenciát 

eltérő műveltségterületek tananyagába ágyazottan fejlesztik.  

„C” típus: a tanórán kívül, de iskolai keretek között felhasználható program-

csomagok.7 
Forrás: Zsigovits, 2008 

 

A pedagógiai munkát támogató rendszer:  

1. továbbképzési programok,  

2. tanácsadás – mentorrendszer,  

3. online hozzáférhető kapcsolódó tartalmak (suliNova adatbank),  

                                                 
7
 Lásd részletesebben: suliNova adatbank honlapját: http://www.sulinovaadatbank.hu/index.php?akt_menu=247 



4. infrastrukturális - eszközbeszerzési támogatás (HEFOP 3.1.3/B pályázat) 

 
Forrás: Zsigovits, 2008 

 

A programcsomagok tesztelésében a HEFOP 3.1.2 pályázatot megvalósító óvodák és iskolák 

konzorciumai vettek részt, míg az adaptálásra a HEFOP 3.1.3 pályázat keretén belül volt 

lehetőség. A második fejlesztési periódusban pedig már több mint 1000 intézmény vezette be 

a programokat a TÁMOP 3.1.4 keretein belül. Az adaptáló iskolák feladata a 

programcsomagok bevezetése és saját innovációik megvalósítása volt: az utóbbi programelem 

az idő előrehaladásával, azaz a második programozási időszakban lett igazán hangsúlyos.  

 

A HEFOP 3.1.3 pedagógusok szerint az első hullámos kompetenciafejlesztő 

programcsomagok hozzásegítették őket a szakmai fejlődéshez. Nőtt a 6 és 12 éves életkorú 

diákok motiváltsága, javult a tanár-diák viszony, kevesebb kudarcélmény érte a tanulókat az 

órákon, a diákok közötti kommunikáció, empátia és tolerancia, a munkára való hajlandóság 

javuló tendenciát mutatott, kellemes iskolai légkör alakult ki, és a lemaradó, hátrányos 

helyzetű tanulók oktatásában is javulás volt érezhető (Kerber, 2011). Az első fejlesztési 

időszak kompetenciafejlesztő programjait három fő implementációs konfliktus kísérte. 

Egyrészt a politika által megszabott időkeret és a fejlesztéshez szükséges idő – mint sok más 

fejlesztés esetében – itt sem tudott egymásra találni, így sokszor nem álltak időben és 

megfelelő minőségben rendelkezésre az egyes szolgáltatások, eszközök és 

szabályozórendszer-módosítások. A HEFOP 3.1.3 értékeléseiből tudjuk például, hogy a 

legtöbb esetben a kapcsolódó képzések és a mentorálás időbeli csúszással, a résztvevők 

véleménye szerint nem kielégítő hatékonysággal valósultak meg. A konstrukció fontos 

jellemzője volt azonban, hogy a támogatási rendszer elemei szükség esetén képesek voltak 

helyettesíteni vagy kiváltani egymást. A suliNova adatbank volt az a támogatási csatorna, 

amely a mentorálás és továbbképzések kapcsán felmerülő problémák következtében 

felértékelődött, hiszen elektronikus úton hozzáférhetővé tette a megvalósításhoz szükséges 

tartalmakat (Expanzió, 2007; Baráth, 2008). Ennek keretei azonban nem tették lehetővé a 

személyes interakciókat, ez a hiány intenzívebb iskolaközi és helyi együttműködési igény 

kialakulásához vezetett. A második kiemelkedő implementációs konfliktust az okozta, hogy a 

tervezés során egy fontos érintett csoport, a tankönyvpiaci szereplők bevonása elmaradt. Ez 

többek között jelentősen megnehezítette azt, hogy az iskolák hozzáférjenek a szükséges 

taneszközökhöz. Végül a harmadik jellegzetes implementációs konfliktushelyzet a sikeres 

tanulói továbbhaladással kapcsolatos kételyekből fakadó, gyakran elutasító szülői-pedagógusi 

fogadtatás jelentette.  

 

A következő programozási időszakban már jóval szélesebb iskolai körben, a TÁMOP 3.1.4 

intézményeiben próbálták elterjeszteni a programcsomagok alkalmazását. Ekkor már 

intenzívebben összekapcsolták a tartalmi és az infrastrukturális fejlesztéseket azáltal, hogy 

több operatív program működését is központilag próbálták harmonizálni. A TÁMOP 3.1.4 

programot 2008 elején indították, a kiírt pályázatot jóval a tervezett határidő előtt 

felfüggesztették, miután a beérkezett támogatási igények összege meghaladta a konstrukcióra 

szánt forráshatárt. Mint fent említettük, a fenntartói pályázás eredményeképpen, fenntartói 

döntés nyomán ebbe a fejlesztésbe már behozhatóak voltak olyan iskolák is, amelyek az 

intézményi pályázási rendszerrel nem voltak elérhetőek.  

 

A TÁMOP 3.1.4 intézkedés próbakiírásnak tekintette a HEFOP 3.1.3 programot, illetve a 

legtöbb célkitűzése és támogatási feltétele meg is egyezett az elődje által meghatározottakkal. 

Az egyik legfontosabb változás a fenntartók bevonása volt. Ennek értelmében a pályázatot 



benyújtó fenntartók kötelesek voltak beépíteni a fejlesztési célokat a helyi politikába. Ez a kü-

lönös fontosságú implementációs lépés olyan intézkedési területeket vont maga után, mint a 

fenntartók külső támogatása, például képzések biztosításával. A fenntartók mellett ez a 

program egy másik, a korábban kimaradt érintett csoportot is megcélozott, a tankönyvpiaci 

szereplőket. A TÁMOP 3.1.4 programban így már számos, a tankönyvjegyzéken található 

tankönyv elszámolható volt (Országos Köznevelési Tanács, 2009). Emellett fontos 

változásnak tekinthető, hogy a Nemzeti alaptantervbe 2007-ben beépítették az Európai 

Parlament és az Európai Unió Tanácsa ajánlásával elfogadott kulcskompetenciákat, így a 

kompetencia alapú oktatás bekerült a tartalmi szabályozás rendszerébe. Ennek nyomán olyan 

új vagy módosított kerettantervek is készültek, amelyek igazodtak a kompetencia alapú 

oktatás követelményeihez, illetve módosították a tankönyvrendeletet is.  

 

A TÁMOP 3.1.4 program további újdonsága volt a tanulószervezeti működés kiemelt 

támogatása. Így például előírás lett a programok indításakor a teljes nevelőtestület 

tájékoztatása a kapcsolódó célokról és tevékenységekről. A tudásmegosztás támogatásának 

legfőbb megnyilvánulása a horizontális együttműködést elősegítő, a jó gyakorlatok, vagyis a 

már kifejlesztett, kipróbált és bevált pedagógiai módszerek cseréjére lehetőséget biztosító 

„piactér” kialakítása volt. A horizontális együttműködéseket a szintén ezen időszakban 

létrehozott, TÁMOP 3.2.2 regionális központok támogatták. Ezáltal lehetővé vált, hogy egy 

központi, kínálatvezérelt fejlesztés helyett, decentralizált, keresletvezérelt fejlesztés 

valósuljon meg, alapvetően központi irányítással. Ezzel együtt a pályázati kiírásban a szakmai 

elvárások jobban körvonalazottakká váltak, mint a korábbi időszakban, a TÁMOP 3.1.4 több 

szakmai indikátort jelölt meg, mint elődje. Mint korábban említettük, a bevont 

tanulócsoportok érintett tanóráinak 25%-ában IKT-eszközt kellett alkalmazni, valamint 

legalább egy témahetet kellett az iskoláknak szervezni tanévenként8. A pályázat megvalósítása 

során azonban az utóbbi kritériumtól eltekintett a fejlesztést irányító központ, mikor a 

koordinációs szervezetektől és közvetlenül az iskoláktól arról értesült, hogy a megvalósítás 

komoly nehézségekbe ütközik.9 Ebben az időszakban kezdődött el a Fejlesztési 

Nyomonkövető Felület (FNF) on-line rendszer fejlesztése is.10 A rendszerbe az iskolák 

töltötték fel a náluk megvalósult változási folyamatok alapadatait, ezzel lehetővé téve a 

folyamatos monitorozást, a későbbi elemzéseket. 

 

Mint e fejezet bevezető részében említettük, a fentiekben azokat a kompetenciafejlesztő 

oktatást támogató programokat mutattuk be, amelyek a leginkább meghatározóak voltak, 

amelyek a legtöbb iskolát érintették, és így amelyek a vizsgálatunk fő csapásvonalát adták. Az 

empirikus adatfelvételünk nyomán keletkezett adatbázis azonban más kapcsolódó, a 

kompetencia alapú oktatás elősegítését támogató, 2004 és 2012 között megvalósult 

beavatkozásokat is tartalmaz. Hasonlóképpen, az alábbiakban az esélyegyenlőséget támogató 

programok kapcsán is a leginkább meghatározó fejlesztéseket mutatjuk be.  

3.1.2 Az esélyegyenlőséget támogató fejlesztések 

A kurrikulumot érintő beavatkozások másik nagy csoportjának elsődleges célja olyan 

befogadó iskolarendszer és pedagógiai környezet kialakítása volt, amely biztosítja a hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók számára az integrált nevelést, ezáltal javítja 

továbbtanulási lehetőségeiket, valamint munkaerő-piaci és társadalmi beilleszkedési 

esélyeiket. Hasonlóképpen a kompetenciaalapú oktatás elterjesztését célzó beavatkozásokhoz, 

az e téma köré szerveződő intézkedések is az osztálytermi folyamatok befolyásolására 

                                                 
8
 Részletesebben lásd a pályázati kiírásban: http://palyazat.gov.hu/doc/1259 

9
 A tantárgyintegráció területét érintette a módosítás. 

10
 Lásd az Educatio Kft kapcsolódó weblapját: http://fnf.educatio.hu/  

http://fnf.educatio.hu/


fókuszáltak. Az előző beavatkozási csoportnál ezek azonban lényegesen nagyobb hangsúlyt 

helyeztek a kurrikulumot érintő célirányos, helyi innovációk generálására, az adaptálandó 

programok helyett az iskolaszintű, sajátos megoldások kerültek itt előtérbe.  

 

Az intézkedés közvetlen hátterét azok a 2000-es évektől kezdődő, nagy médiafigyelemmel 

kísért, etnikai alapú szegregációval kapcsolatos események jelentették, amelyek a szakpolitika 

figyelmét is jelentős mértékben befolyásolták. A 2002-es kormányváltást követően a 

társadalmi egyenlőtlenségek kezelésének kérdése központi helyet foglalt el az oktatási ágazat 

szakpolitikájában. Ennek következtében a HEFOP 2.1-es intézkedés „jóval magasabb szintű 

és jóval inkább egyértelmű szakpolitikai támogatást élvezett, mint a kompetenciafejlesztő 

oktatási programcsomagok létrehozását, kipróbálását és elterjesztését célzó 3.1-es 

beavatkozás” (Szőllősi, 2012). Jól mutatja a magas szintű elköteleződést, hogy az 

esélyegyenlőség területét a közösségi támogatások mellett jelentős hazai források is 

segítették, így például az integrációs normatíva (Magyar Köztársaság, 2003a), aminek sikeres 

igénybevétele később a HEFOP 2.1 program forrásaihoz való hozzáférés egyik feltételévé 

vált.  

 

A program megalkotása mögött az a civil mozgalom állt, melynek főszereplői a roma 

esélyegyenlőségért küzdő szociológusok, emberjogi aktivisták voltak. Az ő tevékenységük 

kezdetekben kifejezetten a roma szegregáció és az indokolatlan fogyatékossá minősítés meg-

szüntetésére irányult. A terület korábban is politikai támogatottsággal bírt, évek óta működött 

például egy olyan, felzárkóztatásra kidolgozott program, ami délutáni kiegészítő foglalkoz-

tatásokra adott kereteket nemzetiségi normatívákból, azonban e kezdeményezések nem tudtak 

átütő hatást elérni. A roma tanulók korlátozott hozzáférését a tudáshoz több hazai kutatás is 

igazolta, illetve az első PISA-eredmények arra is jól használhatók voltak, hogy demonstrálják 

a családi háttér és az iskola szerepének jelentőségét, a magyar iskolarendszer szelektivitását. 

Amikor a mozgalomnak sikerült minisztériumi támogatást állítani az ügy mellé, érdekvédő 

tevékenységüket szükségszerűen más hátrányos helyzetű csoportokra is ki kellett 

terjeszteniük. Ekkor honosították meg a halmozottan hátrányos helyzetű gyerekek fogalmát 

annak érdekében, hogy az érdeklődésük központjában lévők jól lehatárolható legyenek a 

közel akkora nagyságú, más hátrányos helyzetű csoportoktól.  

 

Az emberjogi aktivisták kezdetekben – még az uniós források felhasználása előtt – 

jogszabályi módosításokban gondolkodtak. Céljuk többek között az volt, hogy az iskolák 

tanulói összetétele legfeljebb 25%-os eltéréssel feleljen meg a valós társadalminak. 

Szabályozási szinten elérték a diszkrimináció, a hátrányos elkülönítés, az indokolatlan 

fogyatékossá minősítés tilalmát, illetve azt, hogy a visszahelyezett gyerekek után külön 

normatívát lehessen igényelni. Munkájuknak köszönhetően megszigorodott a magántanulóvá 

válás procedúrája, és az iskolai körzethatárokat is újradefiniálták. Miniszteri támogatottsággal 

bekerült a szabályozásba, hogy az iskolák integrációs munkáját az úgynevezett Integrációs 

Pedagógiai Rendszer (IPR) fogja szakmailag támogatni. Ez volt az a pont, ahol az emberjogi 

mozgalom oktatásfejlesztéssé alakult át, és szükségessé vált, hogy a „megfogalmazni, 

kiharcolni, képviselni” képes civil lobbisták szakmai támogatást is nyújtsanak, illetve maguk 

mellé hívjanak ilyen szakértőket. 

 

Az IPR az integrációs normatíva eredményes felhasználásának biztosítékaként funkcionáló, 

komplex kurrikulumfejlesztési koncepcióvá vált (Magyar Köztársaság, 2003a). E mögött egy 

olyan, iskoláknak szóló dokumentum állt, ami egyrészt leírta a fejlesztés célját, másrészt 

abban próbált ajánlásokat tenni, útmutatókat adni, hogy az iskolák hogyan tudják bevezetni az 



integrált nevelést, hogyan készítsenek integrációs stratégiai tervet, helyzetelmést, miket érde-

mes megvizsgálniuk saját gyakorlatukban. Az IPR főbb pontjait a 2. keretes írás mutatja be.  

 

2. keretes írás 

A hátrányos helyzetű tanulók integrációs és képesség-kibontakoztató 

felkészítésének pedagógiai rendszere (IPR) 

 

I. A pedagógiai rendszer alkalmazásának feltételei  

1. Integrációs stratégia kialakítása 

2. Az iskolába kerülés előkészítése 

3. Együttműködések, partnerségi kapcsolatok kiépítése 

II. A tanítást-tanulást segítő és értékelő eszközrendszer: 

1. Kulcskompetenciákat fejlesztő program és -elemek a következő 

területekről: 

1.1. Az önálló tanulást segítő fejlesztés 

1.2. Eszközjellegű kompetenciák fejlesztése 

1.3. Szociális kompetenciák fejlesztése 

2. Az integrációt segítő, tanórán kívüli programok, szabadidős tevékenységek 

3. Az integrációt elősegítő módszertani elemek 

4. Műhelymunka, a tanári együttműködés formái 

5. A háromhavonta kötelező kompetenciaalapú értékelési rendszer eszközei 

6. Multikulturális tartalmak 

7. A továbbhaladás feltételeinek biztosítása 

III. Elvárható eredmények 

IV. Kétéves bevezetési ütemterv 

 
Forrás: Szőllősi, 2012 

 

Mindehhez a pedagógusok módszertani fejlesztése is kapcsolódott tizenegy területen: ilyen 

volt például a differenciálás, a projektoktatás vagy a drámapedagógia. Ez már a HEFOP 2.1 

program keretein belül létrejövő, EU-finanszírozással megvalósuló, pályázati alapon 

elnyerhető támogatás volt. A program tervezése során a korábbi időszak (PHARE) 

tapasztalatai érvényesültek, emellett pedig olyan kísérleti (pilot) programok indultak, melyek 

célja a korai iskolaelhagyás megelőzésére, a lemorzsolódás kockázatának korai felismerésére 

vonatkozó új módszerek kidolgozása, tesztelése volt (MEGAKOM, 2008). A HEFOP 2.1 

struktúrája különösen tagolt volt, ehhez az intézkedéshez kilenc különböző támogatási terület 

kapcsolódott. A programok jelezték a személyközi és intézményi együttműködések, továbbá a 

jó gyakorlatok megosztásának szükségességét, a pályázati kiírások jelentős része csak 

konzorciumi együttműködésben volt megvalósítható. 

 

Az a kurrikulummodell, amelyet a 2.1 program követett, jóval távolabb állt az általánosan 

létező iskolai gyakorlattól, így komolyabb változtatásokat tett szükségessé, mint a 3.1-es 

program modellje. Itt az egyértelműség szintje inkább alacsony, míg a konfliktusosságé 

inkább magas volt (Matland, 1995), így komoly kihívásokkal kellett szembenézni az 

implementáció során. Ennek megfelelően a stratégiai tervezésben jelentős hangsúlyt helyeztek 

az intézményi kontextus formálására, így például a teljes tantestületek képzését tűzték ki 

célul, ezzel az egyes pedagógusról az egész iskolaszervezetre tágítva az attitűdváltás célját. A 

tervezők arra számítottak, hogy a helyi szintű integráció jelentős ellenállásba ütközhet, illetve 

hogy egy-két pedagógus elkötelezettsége nem lehet elegendő az iskola gyakorlatának 

megváltoztatásához. A továbbképzések után a képzők mentorálták a gyakorlati vezetés 



folyamatát. Ezt követően pedig az iskolák regionális szakmai műhelyekben oszthatták meg 

tapasztalataikat. A fejlesztéshez tehát kapcsolódott egy olyan, iskolákat magába foglaló 

hálózat létrehozása, amely az integrált nevelést támogatta. Emellett a program lehetővé tette, 

hogy az intézmények külső szakembereket, pszichológusokat, logopédusokat alkalmazzanak, 

így biztosítva a befogadó intézményi feltételrendszer egyik nélkülözhetetlen feltételét, ami 

egyben lehetővé tette az ágazatközi kapcsolódást, illetve tanulást is.  

 

Különös jelentőséggel bír, hogy az intézkedésekkel azokat a társadalmi szereplőket is el 

kívánták érni, akik jelentős hatással lehetnek a fejlesztések megvalósítására. E célcsoportba 

tartoztak többek között a helyi döntéshozók, a szülők, a média képviselői, a szociális 

munkások, a kistérségi koordinátorok és a civilszervezetek képviselői is. Nekik is szervezetek 

tréningeket, az ő bevonásuk az iskolák kötelezettsége volt, ami a pályázati támogatás 

elnyerésének feltételeként fogalmazódott meg. A fejlesztés emellett a felsőoktatást is 

megcélozta, a módszertani képzéseket az egyetemi alapképzésekbe is bevitték. 

 

A HEFOP 3.1 és a 2.1 programok közös támogatórendszerre épültek, így mindkettő 

eljárásgyűjteményét a suliNova on-line adatbank jelentette. A 2.1 program gondozói itt az 

intézményi jó gyakorlatokat és a legprogresszívebbnek gondolt nemzetközi szakirodalmakat 

tették hozzáférhetővé, magyar nyelven. A két program között erős tartalmi kapcsolat volt: a 

2.1. programokat kidolgozó szakemberek megvizsgálták a 3.1-es programcsomagokat abból a 

szempontból, hogy érzékenyek-e az esélyegyenlőség problémájára, illetve javaslatokat tettek 

ennek érvényesítésére. A két program azonban nem azonos integrációs megközelítést alkal-

mazott: a 3.1 fejlesztők elsősorban a 2.1 intézkedéstől független, gyógypedagógus 

szakértőkkel működtek együtt, „kihasználva így a kétféle integrációs megközelítés 

összekötődéséből fakadó lehetőséget” (Szőllősi, 2012).  

 

A program menedzsmentproblémái lényegében megegyeztek a HEFOP 3.1 programéval, 

hangsúlyos volt például az időbeli csúszás és az indikátormutatók érvényességének kérdése. A 

kompetencia alapú oktatás koncepciójához hasonlóan az estélyteremtő oktatás célja is 

átöröklődött a következő programozási periódusra. A kapcsolódó intézkedések (TÁMOP 3.3, 

3.4) megvalósítására biztosított források jelentősen kibővültek, továbbá itt már az esély-

egyenlőség biztosítása, illetve a (halmozottan) hátrányos helyzetű tanulók kerültek az intéz-

kedések fókuszába. 

 

3.2 A kurrikulumot érintő programok tipológiája 

A programgazdákkal folytatott beszélgetések, a fejlesztési dokumentumok és a korábbi 

programértékelések olyan ismerteket nyújtanak a fejlesztésekről, azok célrendszeréről, 

implementációs eszköztáráról és kontextusáról, melyek nélkülözhetetlenek a programok helyi 

szintű folyamatokra gyakorolt komplex hatásrendszerének elemzéséhez. A kutatási kérdésünk 

megválaszolásához szükség volt arra, hogy az egyes iskolák és pedagógusok megvalósítással 

összefüggő tapasztalatait úgy vizsgáljuk, hogy figyelembe vesszük a konkrét beavatkozások 

általános sajátosságait is. Azaz összekapcsoljuk a makro és a mikro-szintű forrásokból 

származó tudásunkat, adatainkat. Ennek legfontosabb eszközét jelentette a kurrikulumot 

érintő fejlesztések azon sajátosságainak meghatározása, melyek mentén a mintánkba tartozó 

fejlesztéseket különböző csoportokba tudjuk sorolni. E csoportokat úgy határoztuk meg, hogy 

mindegyik egy-egy, az implementáció szempontjából feltételezhetően karakteres jellemzőre 

épüljön. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mely dimenziók mentén hoztuk létre e csoportokat.  

 



Az első program-karakterjegyet a fejlesztések tartalmi célja adta, azaz, hogy az adott 

beavatkozás a kompetencia alapú oktatást erősítését, vagy a társadalmi integrációt támogatta. 

Előbbi kategóriába soroltuk jellemzően a HEFOP 3.1 és TÁMOP 3.1 kóddal kezdődő 

beavatkozásokat, míg utóbbiba a HEFOP 2.1, és a TÁMOP 3.3, 3.4 azonosítójú programokat. 

Azonban fontos hangsúlyozni, hogy bár a programokat tartalmi területet tekintve jellemzően a 

fenti eloszlásban kategorizáljuk, mindegyik hozzájárult a másik tartalmi célkitűzésének 

megvalósításához is. Azaz a társadalmi integrációt támogató helyi fejlesztések rendszerint 

építettek a célcsoportba tartozó diákok kompetenciáinak erősítésére, míg a kompetencia alapú 

oktatást támogató programok jelentősen támogatták a hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési 

igényű gyermekek integrációját. Jó példa erre, hogy a kompetencia alapú oktatást támogató 

programok egyik fő tartalmi vonala a szociális és életviteli kompetenciák fejlesztését célozta 

meg.  

 

A második program-karakterjegyet az adta, hogy a programok inkább az iskolai pedagógiai 

folyamatok általános modernizálását, vagy egy jól definiálható probléma megoldását 

célozták-e meg. E dimenzió mentén is az előző felosztás szerint tagozódnak az általunk 

vizsgált fejlesztések, azonban itt már határozottabban el lehet különíteni egymástól a 

programokat. Míg a HEFOP 3.1 és TÁMOP 3.1 kóddal kezdődő a kompetencia alapú oktatás 

erősítését megcélzó programok a pedagógiai folyamatok általános modernizációját tűzték ki 

célul, addig a HEFOP 2.1, és a TÁMOP 3.3, 3.4 azonosítójú programokat magába ölelő, a 

társadalmi integrációhoz kötődő fejlesztési vonal problémamegoldó, egyensúlyt teremtő 

beavatkozás-csoportként jelent meg. A modernizáló programok lényege a mindennapi 

pedagógiai folyamatok általános megújítása, a megszokott rutinok átalakítása és a 

„felpezsdítés”, azaz egy meglévő egyensúly felborítása volt, míg az egyensúlyt teremtő 

programok konkrét társadalmi problémára próbáltak választ adni. Utóbbi kapcsán fontos 

megjegyezni, hogy e megoldáskeresés sokadik lépése volt csak a tantermi folyamatok 

világába való behatolás. 

 

… 

4 A vizsgálatot orientáló elméleti modellek 

Mielőtt az adataink elemzése során feltárt összefüggéseket bemutatnánk, érdemes 

felvázolnunk azt az elméleti keretet, amelyen belül a vizsgált eseteket értelmezzük. 

Munkánkat alapvetően meghatározta az a fejlesztési beavatkozások megvalósulását leíró 

komplex modell, melyet a kutatás első évében zajlott intenzív elméleti megalapozó szakasz 

során hoztunk létre. Erre épült a fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusai mögött rejlő 

oksági összefüggésekkel kapcsolatos hipotéziseink megfogalmazása, ez alapján dolgoztuk ki 

a független és függő változókat, a vizsgálati eszközöket, illetve az adatok feldolgozása során 

ez orientálta munkánkat.  

 

A modellünk talán legfontosabb jellemzője, hogy két egymást kiegészítő perspektívából 

közelíti meg az iskolák szervezeti változásait, illetve a fejlesztési beavatkozások erre 

gyakorolt hatását. Ennek hátterében az áll, hogy egyaránt fontosnak láttuk az egyes iskolák 

fejlődéstörténetének vizsgálatát és a rendszerszintű változások elemzését. A létrehozott 

modellünk így igazából két egymás kiegészítő modellből tevődik össze: az első a 

beavatkozások hatásmechanizmusait makro perspektívából vizsgálja, ez a központi 

programok rendszerszintű megvalósítási sajátosságainak feltárásához segít hozzá minket, a 



második a fejlesztéseket mikro-perspektívából mutatja be, az intézményi változásokra 

fókuszálva. 

 
Az első modell makro perspektívából közelíti meg az implementáció kérdéskörét (lásd 1. 

Ábra). Abból indul ki, hogy az iskolák tömegét elérő nemzetközi hatásokra elindult országos 

fejlesztési beavatkozások, illetve azok menedzsmenteszközei a tágan értelmezett kontextuális 

hatások következtében szükségszerűen változnak, formálódnak a fejlesztések előrehaladása 

során. A beavatkozások végső formájukat akkor érik el, ha azokban már érvényesültek a 

mikro szinthez közeli (regionális, intézményi) hatások is. A beavatkozások formálódása 

alapvetően határozza meg, hogy az idő előrehaladásával milyen irányba terelődhetnek az 

intézményi szintű megvalósítási folyamatok. A makroszintű hatások vizsgálatánál az egyik 

legfontosabb kérdés, hogy az intézmények kritikus tömege képes és akarja-e a beavatkozás 

céljainak megfelelő irányba mozdítani működését. A beavatkozások természete mellett ezt 

jelentősen befolyásolják az olyan – a kutatás elméleti szakaszában feltárt – tényezők is, mint 

az intézményeken belüli fogadó közeg (pl. fejlesztésre való nyitottság, korábbi gyakorlat, 

légkör, horizontális kapcsolatok) vagy a tágabb kontextus (szülői, fenntartói elvárások). A 

független változóinkat azok a tényezők alkotják, amelyek meghatározzák, hogy a fejlesztési 

beavatkozások mennyire képesek tartós és mély hatást elérni, utóbbiak pedig a függő 

változóinkat adják. 

1. Ábra 

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusának makro modellje 

 

 
 

A második modell (lásd 2. Ábra) a fejlesztési beavatkozásokat mikro-perspektívából 

vizsgálja. E modell az fejlesztési beavatkozásokat „fogadó” intézmények perspektívájára 

helyezi a hangsúlyt, és intézményekben zajló változásokra fókuszál. Azt hangsúlyozza, hogy 

a fejlesztési beavatkozás csak egyike az intézményeket elérő hatásoknak, azaz a vizsgált 



beavatkozások a külső és belső hatások egész rendszerébe épülve érik el a sajátos 

kontextusban működő és sajátos belső struktúrával és dinamikával működő szervezeteket. A 

külső hatások és a belső feltételek találkozása számtalan átrendeződési utat generálhat. Azaz a 

fejlesztési beavatkozás nyomán létrejövő új állapot (ezen belül a tartós és mély hatások 

megjelenése) e külső és belső tényezők dinamikus összjátékából alakul ki, aminek 

eredményeképpen a változás eltérő forgatókönyvei jöhetnek létre, amelyeket különböző 

mértékben jellemez a tartós és mély hatás megléte. A függő változókat természetesen itt is a 

tartós és mély hatás (intézményi szintű) mutatói, a független változókat pedig egyfelől a külső 

és belső intézményi kontextus, másfelől – itt is – az implementációs összefüggések alkotják.  

 

2. Ábra 

A közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusának mikro modellje 

 
 

A kérdőíves adatfelvételre és esettanulmányok készítésére épülő kutatási szakaszt elsősorban 

a második (mikro) modell orientálta, de befolyásolta az első (makro) modell is. Mindkét 

modellünk számolt azzal, hogy azok a tényezők, amelyek a fejlesztési beavatkozások hatását 

meghatározzák (és amelyek így értelemszerűen független változóként jelennek meg), a 

beavatkozások hatására maguk is változhatnak. Azaz az idő előrehaladásával körkörös 

hatásokkal is számolnunk kell, amely nagymértékben csökkenti annak valószínűségét, hogy 

lineáris összefüggéseket találjunk. Tekintettel arra, hogy nem longitudinális, hanem 

keresztmetszeti adatfelvételt végeztünk, az időben kibontakozó körkörös hatásokat 

közvetlenül nem tudtuk vizsgálni. Ezt a többféle adatgyűjtési forma kombinálásával, továbbá 

az időtényezővel és a dinamikus hatásokkal összefüggő kérdések kiemelt szerepeltetésével 

próbáltuk kompenzálni. 

 

A fent bemutatott modellünk lehetővé tette a kutatás e szakaszában olyan független és függő 

változók előzetes meghatározását, melyek segítségével a fejlesztési beavatkozások „tartós” és 

„mély” hatását országos, intézményi (iskola) és egyéni (pedagógus) szinten egyaránt vizsgálni 

tudtuk. Függő változókként, a fejlesztési beavatkozások nyomán létrejövő mély és tartós 

hatásokat határoztuk meg. A független váltózóinkat pedig a fejlesztési beavatkozás jellemzői, 

a megvalósítási folyamatok, illetve az ezeket befolyásoló legfontosabb egyéni, szervezeti és 

kontextuális tényezők adták. A változóink az alábbi táblázatban (lásd 1. Táblázat) megjelenő 

tartalmak alá rendeződnek. Több mint 70 változócsoportot és több száz változót dolgoztunk ki 



megelőzően, de a vizsgálat során a többváltozós elemzések során számos újabb látens változó 

tárult elénk. 

1. Táblázat 

Az elméleti modell alapján tervezett változók főbb csoportjai 
 

Hatásváltozók (függő változók) csoportjai  Hatást meghatározó tényezők (független változók) csoportjai 

Mély hatás  
1. Abszorpciós kapacitás (pl. tanulóközösségek működése, 

értékelés kultúra, a fejlesztés és által támogatott eljárások és a 
megelőző gyakorlat közötti távolság) 

1. A tantermi folyamatokat, a 
tanulásszervezési módszereket, eszközöket 
eléri a fejlesztés  

2. A tanulói eredményesség pozitív változása 
figyelhető meg 

2. Menedzsment/tudásmenedzsment (pl. komplexitás kezelésére 
alkalmas menedzsmenteszközök, belső támogatórendszer 
hatékonysága) 

3. Szervezeti változások, szervezeti tanulás 
valósul meg 

 4. Tanári - vezetői tanulás, meggyőződések 
változása, a beavatkozás megértése 
figyelhető meg 

3. Közeg (pl. nevelőtestület légköre, külső szereplők elvárásai, 
tanári közösség, vezetők, intézményi rutinok viszonyulása a 
programhoz) 

Tartós hatás  

4. Idő (pl. tanári tanuláshoz szükséges idő, implementációs 
gödör) 

5. Intézményesültség (pl. szervezeti rutinokba 
ágyazódás, tudásmenedzsment, formális és 
informális elvárások)  

 

6. Kognitív és affektív dimenzió (pl. kapcsolódó 
tényszerű tudás, attitűd, vélekedések)  5. Szintek közötti interakciók (pl. egyének, iskolák, regionális, 

szakterületi szervezetek, központ között)  7. Megújuló tanulásszervezési módszerek (pl. 
kísérletezés, helyi innovációk)  

 

Fontos itt is hangsúlyozni, hogy a független és függő változóink között – a modellünkkel 

összhangban – nem minden esetben lehet éles határt vonni. Így például a tanárok közötti belső 

tudásmegosztás, vagy a hatékony projektmenedzsmentet működtető vezetés egyszerre lehet 

független és függő változó, annak megfelelően, hogy kiinduló adottságként vagy a fejlesztési 

beavatkozás nyomán keletkezett sajátosságként jelennek meg. Jó mutatja ez azt, hogy a 

fejlesztési beavatkozások vizsgálata során körkörös hatásokkal is számolnunk kell, hogy 

idővel a fejlesztési beavatkozás hatására a független változókként jelölt tényezők is 

módosulhatnak. 

5 A vizsgálati módszerek, eszközök és az adatfelvétel  

A kutatás empirikus szakasznak két fő fázisát lehet megkülönböztetni. Az elsőben a 

makroszintű szereplőkkel, programgazdákkal beszélgettünk és a központi programokhoz 

kapcsolódó dokumentumokat elemeztük. Ezek a szakirodalmi feltárással párhuzamosan 

folytak a kutatás első felében. Itt szereztünk be számos nélkülözhetetlen információt a 

második empirikus részben zajló adatgyűjtéshez, azaz a programok implementációjának 

kérdőívvel és terepmunka során történő feltárásához. A makroszintű szereplőkkel folytatott 

beszélgetések és a dokumentumok áttekintése nagymértékben hozzájárult a minta 

meghatározásához, a vizsgálni kívánt konkrét programok kiválasztásához, a kutatási eszközök 

létrehozásához és a gyűjtött adatok elemzéséhez.  

 

A második empirikus kutatási szakaszban kérdőíves adatfelvétellel és esettanulmányok 

készítésével gyűjtöttünk adatokat. Olyan iskolákat vizsgáltunk, ahol 2004 után zajlott uniós 

források felhasználásával a kurrikulumot érintő „tartalmi-módszertani” fejlesztés. 

Elektronikus kérdőívet11 küldtünk minden releváns közoktatási HEFOP, TÁMOP, ROP és 

TIOP programban résztvevő iskolának, 521 iskolából érkezett vissza kitöltött és elemezésre 
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alkalmas kérdőívünk. Majd az iskolák egy szűkebb körében, mintegy 71 intézményben 

kérdezőbiztosok vettek fel egy az előzőnél több részletet feltáró kérdőívet12. Így mindösszesen 

591 iskolából és 1313 pedagógustól kaptunk vissza elemzésre alkalmas kérdőívet. Ezt 

követően indítottuk el a 12 iskolában végzett, 5-5 napig tartó, 2-2 kutató bevonásával történő 

intenzív terepmunkát. A szakirodalmi feltárásra épülő kettős perspektívájú komplex elméleti 

modellünk, az empirikus munkánk utóbbi csoportjára volt meghatározó hatással, míg előbbi 

csoport magát a modell megalkotását befolyásolta inkább.  

5.1 Az adatgyűjtés főbb módjai és eszközei 

Az alábbiakban részletesebben ismertetjük azokat a főbb adatgyűjtési módokat és eszközöket, 

melyek segítségével információkat szereztünk a 2004 és 2012 között Magyarországon 

megvalósuló, a kurrikulum fejlesztését megcélzó közoktatási programokról. Olyan 

adatgyűjtési formákat választottunk, melyek együttes alkalmazása lehetővé tette számunkra, 

hogy a fejlesztési problémavilágot egyszerre vizsgáljuk az intézmények és az országos szintű 

fejlesztések szemszögéből. Emellett, mint a fentiekből is kiolvasható, az előbb alkalmazott 

adatgyűjtési módok – a központi programokhoz kapcsolódó dokumentumok elemzése és a 

makro-szintű szereplőkkel folytatott beszélgetések –, illetve az alkalmazásukkal nyert 

információk nagyban hozzásegítettek minket ahhoz, hogy utóbbi kettő adatfelvételt – a 

kérdőíves lekérdezéseket és a terepmunkán alapuló vizsgálatokat – megtervezzük, illetve a 

kapcsolódó eszközöket kidolgozzuk.  

5.1.1 A központi programokhoz kapcsolódó dokumentumok elemzése  

A dokumentumok áttekintésének célja a hazai közoktatás-fejlesztési kontextus feltárása és a 

programok megvalósításáról rendelkezésre álló tudás szintetizálása volt. Arra a kérdésre 

kerestük a választ, hogy az írott formában hozzáférhető források alapján 2004-től kezdően 

milyen volt és miként változott a hazai fejlesztési kontextus, a szereplők, illetve intézmények 

implementációs eszköztára, kapacitása, gondolkodása, illetve mindezek milyen 

implementációs gátakat és ösztönzőket generáltak.  

 

Áttekintettük az első két programozási időszak főbb tervezési dokumentumait, valamint 

feltártuk, hogy mit mondanak a kapcsolódó kérdésekről, illetve a kompetencia alapú oktatást 

és az integráció elősegítését támogató konkrét programok megvalósulásáról az értékelések. A 

tervezési dokumentumok áttekintése elsősorban a makroszintű implementációs tudásról való 

képalkotáshoz járult hozzá, hiszen ezekben jól nyomon követhető, hogy a fejlesztéspolitikai 

szereplők és központi intézmények milyen implementációs tudással és eszköztárral 

rendelkeztek a vizsgált időszakokban. A programértékelések pedig – habár nem az 

implementációs folyamatok feltárása céljából születtek – a fejlesztések nyomán létrejött 

változásokat magyarázva rendszerint foglalkoznak a makro-, mezo- és mikroszintek 

implementációs kapacitására utaló megvalósítási kérdésekkel.  

 

A fejlesztési kontextus problémakörét három perspektívából igyekeztünk megközelíteni: (1) 

tág perspektívából az általános fejlesztéspolitikai környezetre fókuszáltunk, (2) szűkebb 

megközelítést használva a humán erőforrás, illetve kifejezetten a (köz)oktatás-fejlesztési 

kontextus implementációs dimenzióját tártuk fel, ezen belül pedig különös hangsúlyt 

helyeztünk (3) a kurrikulumfejlesztés specifikumaira. Vizsgáltuk az első programozási 

periódus (2004–2006) fejlesztési tervét (Nemzeti Fejlesztési Terv) és a hozzá kapcsolódó 

humánerőforrás-fejlesztési, ezen belül a közoktatás-fejlesztési programok (Humánerőforrás-
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fejlesztés Operatív Program) célrendszerét és implementációs vonatkozásait, valamint az ezek 

mögött lévő hazai stratégiai dokumentumokat. A következő programozási időszakhoz (2007–

2013) kapcsolódó dokumentumok közül is hasonlókat választottunk (lásd pl. Új 

Magyarország Fejlesztési Terv, Társadalmi Megújulás Operatív Program), elsődlegesen arra 

fókuszáltuk, hogy ezek milyen változásokat hoztak, illetve hogy a korábbi intézkedések 

tapasztalatai milyen új tudást eredményeztek.  

 

Emellett dokumentumelemzéssel tártuk fel a kurrikulumot érintő uniós fejlesztési programok 

értékeléseit, az intézkedések implementációs folyamatairól hozzáférhető tudást kerestük. Az 

osztálytermi folyamatokat megcélzó programok vizsgálatát két fő tartalmi egységre bontottuk, 

az első csoportot a kompetenciafejlesztő oktatás elterjesztéséhez kapcsolódó intézkedések, 

míg a második témacsoportot az esélyegyenlőséget biztosító programok adták. E csoportokon 

belül figyelmünk kiterjedt a programok előzményeire, célrendszerére, stratégiai 

implementációs vonatkozásaira, a megvalósítási folyamatok sajátosságaira, illetve a 

programok közötti tartalmi, stratégiai és implementációs kapcsolatokra. 

 

Az e tájékozódás során feltárt tudásháttér (lásd Fazekas, 2013) a fent bemutatott 

programleírásokban jelennek meg, illetve a kérdőíves adatfelvétel és a terepmunkák során 

gyűjtött adatok elemzésének bemutatását orientálják. A vizsgált dokumentumok teljes listája 

mellékletben található.  

5.1.2 A makrosztintű szereplőkkel folytatott beszélgetések 

A kutatás empirikus szakaszának első felében az uniós finanszírozású, kurrikulumot érintő 

programok kitalálóival, értékelőivel és a megvalósítást segítő szakemberekkel beszélgettünk 

változatos formákban.  

 

Különösen információ gazdag forrásunk volt a kutatás keretei között szervezett 

Implementációs Alapkutatási Műhely c. zártkörű rendezvénysorozatunk. A két programozási 

időszak esélyegyenlőséget támogató és kompetenciaalapú oktatás elterjesztését megcélzó 

programjai (HEFOP 3.1, 2.1, a TÁMOP 3.3, 3.1.4,), valamint a hasonló célú tartalmi 

fejlesztéseket megkövetelő infrastrukturális fejlesztések (kurrikulumot érintő ROP és TIOP 

programok) és egyéb kapcsolódó témákban is rendeztünk ilyen műhelyt. A műhelyeken 

felkért szakemberek a kutatás implementációs perspektíváját figyelembe véve mutatták be az 

adott program főbb jellemzőit (születésének történetét, céljait, kontextusát, megvalósulását és 

érzékelhető, vagy mérhető hatását). Egy-egy műhelyen az adott program egy kitalálója, egy 

értékelője és egy a megvalósításban aktív szerepet vállaló szakember mutatta be a fejlesztések 

történetét, illetve adtak választ a kapcsolódó kérdéseinkre. A felkért előadók, hozzászólók 

hozzájárulásukat adták ahhoz, hogy a műhelyen elhangzottak felhasználhatóak legyenek a 

kutatás során.  Ezeknek a műhelyeknek a kutatás körül kialakuló zárt szakmai kör állandó 

meghívottja volt.  

 

Emellett számos más helyzetben is folytattunk beszélgetéseket a programgazdákkal, az 

értékelőkkel és a megvalósítást segítő szakemberekkel, így például gyűjtöttünk információkat 

klasszikus interjúhelyzetben és a kutatás szakmai tanácsadó ülésein is. Ezeknek a 

beszélgetések célja a dokumentumelemzéshez hasonlóan a hazai közoktatás-fejlesztési 

kontextus feltárása és a programok megvalósításáról rendelkezésre álló tudás feltárása volt. A 

beszélgetések során megismert tudásháttér (lásd bővebben: Fazekas, 2013) a fenti 

programleírásokat gazdagította, illetve a második empirikus kutatási szakasz során feltártak 

bemutatását orientálta. A megkérdezett szakemberek teljes listája mellékletben található. 



5.1.3 A kérdőíves adatgyűjtések 

Mint korábban utaltunk rá, a második empirikus kutatási szakasz egyik fő feladata volt az 

iskolákban történt kérdőíves adatgyűjtés. Olyan eszközöket hoztunk létre, amelyekről azt 

feltételezzük, képesek megragadni a programot megvalósítók (vezetők, pedagógusok) legfőbb 

olyan jellemzőit (lásd pl.: elvárások, hiedelmek, korábbi tapasztalatok), amelyek a vizsgált 

programok hatását meghatározhatták, továbbá vizsgálni tudják azt a szervezeti és tágabb 

környezetet, amelyek az implementációs folyamatokat befolyásolhatták. A vizsgálati 

eszközeink segítségével emellett arról is képet tudunk alkotni, hogy a megkérdezettek 

véleménye szerint a beavatkozások milyen területeken és milyen tartósan tudtak tényleges 

hatást generálni az iskola működésében és az egyes pedagógusok tanulásszervezési 

gyakorlatában. Korábban már utaltunk arra, hogy bár előbbieket azonosítjuk független, 

utóbbit függő változóként, ezek sokszor nehezen különíthetők el élesen egymástól. Így 

például a programok hatására az iskola szervezeti működése gyakran már a korai 

implementációs időszakban jelentősen átalakul a hospitálások, a horizontális kapcsolatépítés, 

a workshop-ok, vagy az egész tantestületet érintő tájékoztató napok szervezése 

következtében. Az ilyen hatásokat az implementáció második szakaszában már független 

változóként szükséges kezelnünk, mivel a tudásmegosztó fórumokat működtető iskolákban 

implementációs perspektívából a fejlesztési beavatkozások egészen más közegben valósulnak 

meg, mint ott, ahol ilyen folyamatok nem működnek.  

 

A kérdőívek kidolgozása során figyelembe vettük, hogy bizonyos változók vizsgálhatóak 

elektronikus lekérdezéssel, míg mások igénylik a kérdezőbiztos személyes jelenlétét. Így 

minkét típusú kérdőíves adatfelvételi formát alkalmaztuk, illetve különböző kérdőíveket 

használtunk az elektronikus és a kérdezőbiztosok által felvett lekérdezésnél. Összesen négy 

kérdőívet fejlesztettünk, az elektronikus lekérdezéshez használt vezetői és pedagógus, illetve 

a kérdezőbiztosok által felvett vezetői és pedagógus kérdőívet. Mindkét lekérdezés során 

iskolánként egy vezetőt és legalább egy, legfeljebb három pedagógust kérdeztünk. A vezetői 

és pedagógus kérdőívek kérdései más-más dimenziókat tártak fel, azaz a két kérdőívtípusban 

nem egymást kontroláló, hanem egymást kiegészítő kérdéseket fogalmaztunk meg. Így 

növeltük a rendelkezése álló információk mennyiségét. A vezetői kérdőívek az intézményi 

sajátosságokra, a szervezeti szinten érzékelhető hatásokra, a pedagógusok kérdőívei pedig az 

osztálytermi szintet érintő feltételekre és a tanulásszervezési módszerekben bekövetkező 

változásokra fókuszáltak inkább. A kérdőíveink létrehozásánál figyeltünk arra, hogy az egy 

intézményhez tartozó kérdőívek összekapcsolhatóak legyenek,13 így lehetőségünk nyílt a 

beavatkozások hatását szervezeti (iskola) és egyéni (pedagógus) szinten egyaránt vizsgálni, 

illetve az egyéni elemzések során a szervezeti feltételek szerepét elemezni.  

 

Az elektronikus lekérdezéshez nagyjából negyven, a kérdezőbiztosok segítségével zajló 

adatfelvételhez nagyjából hatvan kérdést tartalmazó kérdőívet készítettünk. Az elektronikus 

lekérdezéshez használt kérdőív az intézményi sajátosságokat, a fejlesztést érintő környezeti 

feltételeket, az implementációs folyamatokat és a fejlesztés jelenleg is érzékelhető hatását 

vizsgálta. A szűkebb körben kérdezőbiztosok segítségével alkalmazott kérdőívek első 

negyven kérdése megegyezett az elektronikus kérdőív kérdéseivel, ez egészült ki a 

fejlesztések hatásmechanizmusában az idő szerepét és a fejlesztés kontextusát vizsgáló újabb 

változókkal (lásd 2. Táblázat). 

 

2. Táblázat 

Az elektronikus és a kérdezőbiztosok segítségével felvett kérdőívek főbb kérdéscsoportjai 
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 OM és KIR azonosítók használatával 



 Elektronikus kérdőívek Kérdezőbiztosok által felvett kérdőívek 
V

e
ze

tő
i k

é
rd

ő
ív

e
k 

1. Bevezető, alapadatokra vonatkozó 
kérdések 

2. A fejlesztési program bevezetésére és 
megvalósítására vonatkozó kérdések 

3. Az iskola jelenlegi működésére vonatkozó 
kérdések 

4. Általános vezetési, fejlesztési elvekre 
vonatkozó kérdések 

5. Záró kérdések (kérdőív kitöltésének a 
módja, a vizsgált fejlesztési program 
beazonosítását szolgáló kontrollkérdések) 

1. Bevezető, alapadatokra vonatkozó kérdések 
2. A fejlesztési program bevezetésére és 

megvalósítására vonatkozó kérdések 
3. Az iskola jelenlegi működésére vonatkozó 

kérdések 
4. Általános vezetési, fejlesztési elvekre vonatkozó 

kérdések 
5. Záró kérdések (kérdőív kitöltésének a módja, a 

vizsgált fejlesztési program beazonosítását 
szolgáló kontrollkérdések + az intézmény 
eredményességének időbeli változására, a 
megvalósított innovációkra-fejlesztésekre, a 
vizsgált program természetére és a környezetre 
való nyitottságra vonatkozó kérdések) 

6. Kérdezőbiztosok kérdései 

P
e

d
ag

ó
gu

s 
ké

rd
ő

ív
e

k 

1. Bevezető, alapadatokra vonatkozó 
kérdések 

2. A fejlesztési program bevezetésére és 
megvalósítására vonatkozó kérdések 

3. A fejlesztési program bevezetésének 
körülményeit feltáró kérdések 

4. A fejlesztési programmal kapcsolatos 
egyéb, az iskola működésére vonatkozó 
további kérdések 

5. Az iskola jelenlegi működésére vonatkozó 
kérdések 

6. Kiegészítő és az iskola jelenlegi 
működésére vonatkozó kérdések 

7. Záró kérdések (a vizsgált fejlesztési 
program beazonosítását szolgáló 
kontrollkérdések) 

1. Bevezető, alapadatokra vonatkozó kérdések 
2. A fejlesztési program bevezetésére és 

megvalósítására vonatkozó kérdések 
3. A fejlesztési program bevezetésének körülményeit 

feltáró kérdések 
4. A fejlesztési programmal kapcsolatos egyéb, az 

iskola működésére vonatkozó további kérdések 
5. Az iskola jelenlegi működésére vonatkozó 

kérdések 
6. Kiegészítő és az iskola jelenlegi működésére 

vonatkozó kérdések 
7. Záró kérdések (a vizsgált fejlesztési program 

beazonosítását szolgáló kontrollkérdések) 
8. Kiegészítő kérdések (a szervezet 

eredményességének időbeli változására, a 
megvalósított innovációkra-fejlesztésekre, a 
vizsgált program természetére és a környezetre 
való nyitottságra vonatkozó kérdések) 

9. Kérdezőbiztosok kérdései 

 

Az adatfelvétel első lépéseként elektronikus kérdőívet küldtünk nyolc, 2004 és 2012 között 

zajlott HEFOP és TÁMOP programot megvalósító iskolák teljes körének, azzal a 

megszorítással, hogy azokat az iskolákat, amelyek több programban is részt vettek, csak egy 

programról kérdeztük. Ilyen esetekben mi döntöttünk arról, hogy adott iskolát melyik 

programra vonatkozóan kérjük fel válaszadásra, elsődlegesen azt mérlegelve, hogy mely 

programból mennyi visszaérkező válasz várható. Mint korábban említettük, iskolánként egy 

vezetőt és három olyan pedagógust kértünk a kérdőívek kitöltésére, akik részt vettek a 

megjelölt fejlesztési program megvalósításában. A pedagógusokat az általunk adott 

instrukciók alapján14 a megkérdezett iskolaigazgatók választották ki és kérték fel a kérdőívek 

kitöltésére. Tagiskolákkal rendelkező iskolák esetében a központi intézmény vezetője 

választotta ki az adott programot megvalósító tagiskolát, és ő kérte fel annak vezetőjét a 

kérdőív kitöltésére. Az adatgyűjtés az állami iskolák körében a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központtal (KLIK) egyeztetve, annak támogatásával történt.15 
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 Lásd a függelékben található „Felkérő levél” szövegét. 
15

 A KLIK vezetésének és érintett munkatársainak ezúton is szeretnénk köszönetet mondani az adatfelvétel 

támogatásáért. 



 

A nyolc vizsgált beavatkozás kiválasztásánál fontos szempontunk volt, hogy a programok a 

kurrikulum fejlesztését célozzák meg, hogy a programban résztvevő iskolák száma elérjen 

egy kritikus tömeget, valamint, hogy megfelelő arányban legyenek képviselve a 

kompetenciafejlesztést és az integrációs célokat követő programok. A programokban 

résztvevő iskolák azonosításához különböző forrásokból16 szereztük be a nyertes 

pályázatokat/intézményeket tartalmazó adatbázisokat, az itt megjelenő intézményeket 

kerestük meg az aktuális Közoktatási Információs Rendszer (KIR) adatbázisában17 az 

intézmények OM (intézmény) és KIR (feladat-ellátási hely) azonosítószáma alapján. Mivel az 

iskolák beazonosítása az azóta lezajlott változtatások (iskola-összevonások, bezárások) miatt 

nem sikerült teljes körűen, az eredeti programlistákon szereplő és az adatgyűjtésünkbe 

bekerült iskolák száma nem egyezik meg egymással. A 3. Táblázat a vizsgált programokban 

résztvevő, sikeresen beazonosított iskolák számát mutatja.  

3. Táblázat 

A vizsgált programok és az ezekben résztvevő iskolák száma 
 Az eredeti 

program-
listákon lévő 

iskolák 
száma 

A KIR adatbázisban és egyéb keresésekkel megtalált iskolák 
száma 

Tagiskolával 
rendelkező 

iskolák 

Tagiskolával nem 
rendelkező iskolák 

Összesen 

HEFOP 2.1.2 46 23 20 43 

HEFOP 2.1.5 86 27 54 81 

HEFOP 2.1.6 97 35 55 90 

HEFOP 2.1.8 39 6 27 33 

HEFOP 3.1.2 94 27 60 87 

HEFOP 3.1.3 322 72 218 290 

TÁMOP 3.1.4 939 351 444 795 

TÁMOP 3.3.2 159 203 47 250 

Összesen 1782 744 925 1669 

 

 

Az adatgyűjtés eredményeképpen 417 iskolától és 1419 pedagógustól érkezett vissza kérdőív 

(lásd 4. Táblázat). A visszaérkező kérdőívek számával nem voltunk elégedettek, tekintettel 

arra, hogy ezek viszonylag nagy hányada – az alacsony válaszadási arány miatt – nem volt 

alkalmas arra, hogy mélyebb elemzéseket végezzünk velük. Emiatt Magyarország minden 

közoktatási intézményének elküldtük a kérdőíveinket, kérve, hogy amennyiben iskolájukban 

megvalósítottak kurrikulumot érintő HEFOP, TÁMOP, TIOP vagy ROP programot, 

válaszoljanak kérdőívünkre. 

4. Táblázat 

Az első adatfelvételből származó kitöltött, nem tisztított kérőívek száma 

Programok Igazgatói kérdőívek Pedagógus kérdőívek 

HEFOP 2.1 59 136 

HEFOP 3.1 124 300 

TÁMOP 3.1.4 167 516 

TÁMOP 3.3.2 21 75 

Összesen 371 1027 

Nem beazonosítható 46 392 
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 Részben formális úton a programokat menedzselő Educatio Kht-től, részben informális utakon. 
17

  Ezt az Oktatási Hivatal bocsátotta a rendelkezésünkre. 



Mindösszesen 417 1419 

 

 

A fentiek nyomán, az eredeti mintánkat kiszélesítve, jutottunk hozzá ahhoz az 520 iskola által 

kitöltött és elemezésre alkalmas kérdőívhez, amely lehetővé tette az implementációs 

folyamatok alcsoportok szerinti elemzését is. Ezt a számot bővítettük tovább azzal, hogy 

további 71 olyan iskolához kérdezőbiztosokat küldtünk, amelyek az elektronikus adatfelvétel 

során nem juttattak vissza kérdőívet. Itt már a kérdőíveink egy hosszabb változatát 

használtuk. Ügyeltünk arra, hogy olyan intézményeket kérdezzünk, ahol jelentős fejlődés 

vagy visszaesés mutatkozott az Országos kompetenciamérésen, illetve, hogy az iskolák típusa 

és elhelyezkedése, valamint a megvalósított programok alapján a 71 iskola tekintetében minél 

inkább reprezentatív mintánk legyen. A kiválasztást a programértékelő szakértők és a 

programok megvalósítását támogató személyek véleménye is segítette. A három felvételből 

származó, azaz az elektronikus úton és a kérdezőbiztosok segítségével felvett kérdőívekből 

rendelkezésre álló adatbázis összesen 591 vezetői és 1313 pedagógus válaszadót tartalmaz 

(lásd 5. Táblázat). 

5. Táblázat 

A három felvételből származó összes, elemzésre alkalmas kérőívek száma 

Megjelölt programok Igazgatói kérdőívek (intézmények) Pedagógus kérdőívek 

HEFOP 2.1 88 197 

HEFOP 3.1 143 353 

TÁMOP 3.1.4 203 502 

TÁMOP 3.1.6 2 1 

TÁMOP 3.2 3 4 

TÁMOP 3.3. 35 93 

TÁMOP 3.4 8 25 

Egyéb TÁMOP program 14 19 

Pedagógiai fejlesztéssel járó ROP program 1 0 

Pedagógiai fejlesztéssel járó TIOP program 19 20 

Beazonosítható a megvalósított program 516 1214 

Nem beazonosítható a megvalósított program 75 99 

Összesen 591 1313 

 

5.1.4 Az iskolák szűk körében végzett, intenzív terepmunkán alapuló vizsgálat 

A kutatás empirikus szakaszának utolsó adatgyűjtési formája intenzív terepmunka volt. Ennek 

elsődleges célja az volt, hogy a létrejövő esettanulmányok segítségével megválaszolhassuk 

azokat a kutatási kérdéseket, tesztelhessük azokat a hipotéziseket, amelyek a kutatás keretei 

között alkalmazott egyéb empirikus adatgyűjtési eszközökkel nem vagy csak nehezen voltak 

megragadhatóak. Elsődlegesen a nem lineáris összefüggésekre, a körkörös hatásrendszerekre 

fókuszáltunk, illetve kiemelten figyeltünk a külső környezet szerepére, a saját fejlesztések 

szerepére, a programok egymásra hatására, az idő szerepére és a tanulói interjúkból nyerhető 

információkra. 

 

A kutatás során tizenkét iskolában gyűjtöttünk komplex kvalitatív módszerrel adatokat. Az itt 

végzett munkánkat orientálták egyrészt a kutatás első évében az oktatásfejlesztés nemzetközi 

szakirodalmának áttekintésével feltárt elméleti keretek (lásd Fazekas-Halász, 2015), másrészt 

az uniós fejlesztési programokat megvalósító iskolákban kérdőívvel gyűjtött adataink első 

elemzései. A minta kiválasztását az összes korábbi eredmény figyelembevételével tettük 

elméleti mintaválasztással. Elsősorban olyan iskolákat („feladatellátási helyeket”) kerestünk, 



ahol a program megvalósítása különös hatékonysággal és eredményességgel ment végbe. 

Törekedtünk arra, hogy olyan intézményeket vizsgáljunk, ahol a programzárás óta a 

fejlesztést érintő környezeti változás történt, valamint arra, hogy az iskolák típusa, 

elhelyezkedése és a megvalósított programok alapján reprezentatív mintánk legyen. A vizsgált 

intézményeket a 6. Táblázat mutatja be.  

6. Táblázat 

A terepmunkák helyszínei 

Iskola típusa Megye 
Vizsgált 
program 

 

Iskola típusa Megye 
Vizsgált 
program 

Általános iskola Pest 
TÁMOP 

3.1.4 
Általános iskola és 

gimnázium 
Vas 

TÁMOP 
3.1.4 

Általános iskola 
Borsod-Abaúj-

Zemplén 
HEFOP 
2.1.3 

Gimnázium Pest HEFOP 3.1.2 

Általános iskola Baranya 
HEFOP 
2.1.3 

Szakképző iskola Csongrád HEFOP 3.1.3 

Általános iskola Zala 
HEFOP 
3.1.3 

Speciális 
szakiskola, EGYMI 

Szabolcs-
Szatmár-

Bereg 

TÁMOP 
3.1.6 

Általános iskola és 
alapfokú művészeti 

Iskola 

Jász-Nagykun-
Szolnok 

HEFOP 
3.1.2 

Általános iskola Pest 
TÁMOP 

3.3.2 

Általános Iskola, Óvoda 
és Szakképző Iskola 

Borsod-Abaúj-
Zemplén 

HEFOP 
3.1.2 

Általános iskola Pest 
HEFOP 2.1.2 

 

A terepmunkát két-két kutató végezte, átlagosan öt napot töltve egy intézményben. Ennek 

során interjúkat készítettünk pedagógusokkal, vezetőkkel, diákokkal, óralátogatásokat 

végeztünk, valamint iskolai dokumentumokat gyűjtöttünk, elemzünk. Munkánkat alapvetően 

meghatározta az az esettanulmány protokoll,18 ami az alkalmazandó kutatási eszközöket, 

módszereket és szempontokat foglalta össze.19 Eszerint az iskola első számú vezetőjével 

legalább két, de általában három alkalommal, az induláskor, a látogatás közepén és végén 

készítettünk interjút, valamint beszélgettünk a vezetésben közvetlenül résztvevő 

munkatársakkal is. Félig-strukturált egyéni és csoportos interjúkat készítettünk olyan 

pedagógusokkal, akiknek kulcsszerepük volt és olyanokkal is, akik közvetlenül nem vettek 

részt a beavatkozás bevezetésében, ahol lehetőségünk volt rá, több alkalommal is felkerestük 

azokat, akik a beavatkozás szakmai és adminisztratív irányítói voltak.  

 

A pedagógusok kiválasztásánál figyeltünk arra, hogy olyanokkal is beszélgessünk, akik régóta 

a szervezetben dolgoznak, hogy annak időbeni változásai jól feltárhatóak legyenek, illetve 

olyanokkal is, akik frissen kerültek az intézménybe, többek között azért, hogy más iskolák 

működésével összehasonlítható kérdéseket is fel tudjunk tenni. Átlagosan iskolánként 10 

pedagógussal készítettünk hosszabb interjút, de minden alkalmat megragadtunk arra, hogy 

rövidebb formában is tájékozódhassunk. A tanulókkal jellemzően egy strukturált csoportos 

interjút készítettünk, ahol 6 és 12 között voltak jelen diákok különböző évfolyamokból. A 

fentieken túl jellemzően beszélgetések alakultak ki az adminisztratív személyzettel, a 

szülőkkel, a helyi közösség tagjaival, az iskolát támogató tanácsadókkal és szolgáltatókkal és 

további olyan személyekkel, akik segítették a szervezeteket jobban megismerni. Az 

intézményekben töltött idő alatt átlagosan 10 tanórát figyeltünk meg, illetve emellett 

elemeztük a rendelkezésre álló dokumentumokat is. Az itt végzett munkánkat orientálták 
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 Lásd bővebben a mellékletben. 
19

 Interjútervek, óra-megfigyelési jegyzőkönyvek, dokumentumelemzési szempontok 



egyrészt a kutatás első évében az oktatásfejlesztés nemzetközi szakirodalmának áttekintésével 

feltárt elméleti keretek (lásd Fazekas-Halász, 2015), másrészt az uniós fejlesztési programokat 

megvalósító iskolákban kérdőívvel gyűjtött adataink első elemzései.  

5.2 A kutatásban résztvevők intézmények és pedagógusok főbb jellemzői  

Az alábbiakban bemutatjuk azon intézmények és pedagógusok néhány meghatározó 

sajátosságát, akik, illetve amelyek körében a kérdőíves adatgyűjtést és a terepmunkákat 

folytattuk. A kérdőíves lekérdezéshez kapcsolódók esetében olyan jellemzőket emelünk ki, 

melyek figyelembevételével megalkothatóak azok a legalapvetőbb csoportok, melyek a 

hatásmechanizmusok feltárására során az elsődleges kiindulópontot adhatják. Ilyen 

sajátosságoknak tekintjük például az iskolák szintjén azt, hogy mely fejlesztési programokban 

vettek részt, hogy milyen alapfeladatot látnak el, vagy hogy az Országos Kompetenciamérés 

alapján milyen eredményességgel működnek. Az egyes pedagógusok esetében pedig olyan 

sajátosságokat mutatunk be az alábbiakban, mint például a szaktárgyi területek, vagy az 

életkor. E jellemzők áttekintésével egyben azt is bemutatjuk, hogy mennyire reprezentálhatja 

a mintánk a fejlesztési programokban résztvevő iskolák és pedagógusok körét. A 

terepmunkákba bevont intézményekről rövid, átfogó ismertetést adunk.  

5.2.1 A kérdőíves adatfelvételben résztvevők jellemzői  

Mint korábban említettük, a kérdezőbiztosok segítségével folytatott adatgyűjtésből és az 

elektronikus úton történő kérdőíves lekérdezésből származó válaszokat egyaránt tartalmazó 

tisztított adatfájlaink 591 igazgatói és 1313 pedagógus kérdőív adatait tartalmazzák. A 

rendelkezésre álló adatbázisok viszonylag nagyszámú változó vizsgálatát teszik lehetővé. Az 

elektronikus vezetői adatfájlban található primer váltózók száma 170 felett van, a 

kérdezőbiztosok által felvett adatfájlban 360 változó található. A pedagógus elektronikus 

adatfájlban 220 felett és a kérdezőbiztosok által felvett adatfájlban közel 380 felett van a 

változók száma. A vezetői és a pedagógus adatfájlok egyesítése lehetővé tette, hogy a vezetői 

adatfájlt kiegészítsük a megkérdezett vezetőkkel azonos intézményben dolgozó pedagógusok 

aggregált válaszaival, illetve, hogy a pedagógus kérdőívben szereplő változókhoz 

hozzárendeljük a kapcsolódó kontextus változókat a vezetői adatbázisból. Az első, 591 

elemszámú adatbázisunkban iskolánként rendeződnek a vezetők válaszai és a szervezetükben 

dolgozó pedagógusok aggregált adatai. A második adatbázisunk 1313 pedagógus esetet 

tartalmaz, melyekhez ahol lehetőségünk volt, hozzárendeltük a munkahelyi környezetre 

vonatkozó vezetői adatbázisból származó adatokat (lásd 7. Táblázat).   

7. Táblázat  

Az adatbázisok összetétele 

Adatbázis 
A vonatkozó 

kérdőívből nyert 
változók 

Kapcsolt változók Elemszám 

Intézményi Vezetői válaszok 
Aggregált pedagógus 
válaszok 

OKM 
adatok 

KIR 
adatok 

591 

Pedagógus Pedagógus válaszok 
Vezetői kontextusra 
vonatkozó válaszok 

OKM 
adatok 

KIR 
adatok 

1313 

Intézményi 
(kérdezőbiztossal 
felvett) 

Vezetői válaszok 
Aggregált pedagógus 
válaszok 

OKM 
adatok 

KIR 
adatok 

70 

Pedagógus 
(kérdezőbiztossal 
felvett) 

Pedagógus válaszok 
Vezetői kontextusra 
vonatkozó válaszok 

OKM 
adatok 

KIR 
adatok 

197 



 

Ahogy az a 7. Táblázatból kiolvasható, külső forrásokból is importáltunk változókat az 

adatbázisainkba. Olyan intézményi alapadatokat kapcsoltuk, mint a hátrányos és halmozottan 

hátrányos helyzetű diákok aránya, vagy az ingyen étkeztetésben részt vevők aránya. Emellett 

társítottuk az Országos Kompetenciamérés eredményeit is adatbázisainkhoz. A válaszadó 

iskolák többsége 500-nál kevesebb tanulót fogad, és a hátrányos helyzetű diákok aránya 221 

iskolában haladja meg a 40%-ot (lásd 8. Táblázat). 

8. Táblázat  

Tanulói összlétszám és a hátrányos helyzetű diákok aránya 
Diákok száma 

Intézmények száma 
 HH arány (%) 

Intézmények száma 
 -tól -ig  -tól -ig 

30 100 45 0 10 52 

100 200 143 11 20 94 

200 300 89 21 30 83 

300 400 80 31 40 79 

400 500 69 41 50 70 

500 600 54 51 0,6 42 

600 700 37 61 0,7 36 

700 800 23  71 80 21 

800 900 11 81 90 22 

900 1000 6 90 felett 30 

1000 felett 5 

Összesen 562 Összesen 529 
 

Az adataink lehetővé tették, hogy vizsgáljuk az iskolák tanulóinak az Országos 

Kompetenciamérésen elért átlagos eredményeit. Ennek során figyelembevettük azt, hogy az 

intézmények mely évben kapcsolódtak a fejlesztési programokhoz. Azon iskolák esetében, 

ahol HEFOP-os programokat valósítottak meg, azaz 2004 és 2007 között kezdték a 

programok megvalósítását, a 2005/2006-os tanévben mért adatokat elemeztük. Ennek 

hétterében az állt, hogy a HEFOP-os programokat megvalósító intézmények 93,7%-a 2004 

után kezdte a program megvalósítását, illetve, hogy a megelőző tanévben nem történt 

adatfelvétel. A TÁMOP-os programokban részt vevő, azaz a programokat 2008 után 

megvalósító intézmények esetében a 2007/2008-as tanévben mért adatokkal dolgoztunk, e 

csoportba tartozó intézmények 14,3%-a 2008-ban, 62,9%-a 2009-ben és 22,7%-a 2010-ben 

kezdte a vizsgált programok megvalósítását. Az alábbi ábra (lásd 3. Ábra) azt mutatja be, 

miként alakultak a mintánkba tartozó, nyolcadik osztályosokat tanító intézmények tanulóinak 

kompetenciamérési adatok szerinti átlagos szövegértési eredményei (átlagos képességpont). 

 

3. Ábra  

A vizsgált intézmények tanulóinak átlageredménye  szövegértés területen 

 

HEFOP-os intézmények (2006, 8. évf.)  TÁMOP-os intézmények (2008, 8. évf.) 



 
 

Intézmények Adatfelvétel éve Átlagos szövegértési eredmény Szórás N 

HEFOP programot megvalósító, 8. 
évfolyamot tanító 

2005/2006 499,45 50,85 131 

TÁMOP programot megvalósító, 8. 
évfolyamot tanító 

2007/2008 502,72 43,54 174 

 

A hét régió mindegyikéből érkeztek vissza elemzésre alkalmas kérdőívek, viszonylag 

kiegyensúlyozott arányban. Az intézmények többsége általános iskolai profillal rendelkezik 

(411 intézmény, 69,54%), de gimnáziumból, szakközép és szakiskolából is vannak adataink 

(lásd 9. Táblázat). A válaszadó iskolák tantestületének többsége 50 fő alatti (71,23%), és 

nagyjából fele középkorú nevelőtestülettel dolgozik (45,9%). A pedagógusok 55,67%-a 45 és 

55 év között van, 88,6%-a nő, és 27%-a rendelkezik egyetemi, vagy magasabb végzettséggel.  

9. Táblázat  

Az iskolák száma iskolatípusok és régiók szerint 

Iskolatípus 
Válaszadó 

iskolák száma 

 

Régió 
Válaszadó 

iskolák 
száma 

 

Nevelőtestület 
létszáma 

Válaszadó 
iskolák száma 

Általános iskola 411 Budapest 55 50 alatt 411 

8 évfolyamos 
gimnázium 

9 Közép-M.ország 46 50 és 100 között 155 

6 évfolyamos 
gimnázium 

20 Közép-Dunántúl 65 

100 felett 7 

4 évfolyamos 
gimnázium 

32 Nyugat-Dunántúl 70 

Szakközépiskola 35 Dél-Dunántúl 54 

Szakiskola 3 

Észak-
Magyarország 

79 

Észak-Alföld 74 

Dél-Alföld 67 

Összesen 510 Összesen 510 Összesen 583 

 

Az adattisztítás során a pedagógus válaszadók esetében töröltük azokat a beérkező 

kérdőíveket, amelyeket kitöltésének végeztével a kitöltőik nem véglegesítettek, azaz nem 

hagyták jóvá azok felhasználását. A vezetői kérdőívek esetében csak azokban az esetekben 



használtuk fel a jóvá nem hagyott kérdőíveket, ha az adott intézményből több pedagógus is 

küldött véglegesített kérdőívet. Ezek felhasználására azért került sor, mert a vezetői 

kérdőívből voltak kinyerhetőek azok az adatok, amik a pedagógusok válaszai mögötti 

kontextust mutatták be, ezek felhasználása nélkül a véglegesített pedagógus kérdőívekből 

kevesebb adatott tudtunk volna mély elemzésnek alávetni. Az adattisztítás során emellett csak 

egyértelműen beazonosítható elütéseket javítottuk. Habár a nem véglegesített pedagógus 

esetek kiszűrésével jelentősen csökkent a válaszadók száma, az így létrehozott adatbázis is 

lehetővé tette, hogy olyan almintákat hozzunk létre, amelyben a különböző típusú és uniós 

finanszírozású programokban részt vett iskolák és pedagógusok nagy esetszámban jelennek 

meg (lásd 10. Táblázat).  

.  

10. Táblázat 

Az elemzett kérőívek száma fejlesztési programokként 

Megjelölt 
programok 

(2004-2007) 

Igazgatói 
kérdőívek 

(intézménye
k) 

Pedagógus 
kérdőívek 

 
Megjelölt 

programok 
(2008-2013) 

Igazgatói 
kérdőívek 

(intézmények) 

Pedagógus 
kérdőívek 

Összesen 

HEFOP 2.1.2 11 26 TÁMOP 3.1.4 203 502 

Ig
az

ga
tó

i k
ér

d
ő

ív
ek

 (
in

té
zm

én
ye

k)
 

P
ed

ag
ó

gu
s 

ké
rd

ő
ív

ek
 

HEFOP 2.1.3 1 0 TÁMOP 3.1.6 2 1 

HEFOP 2.1.4 1 3 TÁMOP3.2.11 3 4 

HEFOP 2.1.5 37 87 TÁMOP 3.3.2 35 93 

HEFOP 2.1.6 26 55 TÁMOP 3.4.2 2 6 

HEFOP 2.1.8 12 26 TÁMOP 3.4.3 4 12 

HEFOP 3.1.2 32 80 TÁMOP 3.4.4 2 7 

HEFOP 3.1.3 109 268 Egyéb TÁMOP 
program 

14 19 
HEFOP 3.1.4 2 5 

Pedagógiai 
fejlesztéssel 

járó ROP 
program 

1 0 
Pedagógiai 

fejlesztéssel járó 
TIOP program 

19 20 

 

Beazonosítható a megvalósított program 516 1214 

Nem egyértelműen beazonosítható a megvalósított program 75 99 

Összesen 591 1313 

 

A mintánkat – mint a 10. Táblázatból is kiolvasható – a megvalósítás ideje szerint is tudjuk 

bontani. A vizsgált programok jellemzően két fejlesztési ciklushoz köthetőek, melynek 

jelentősége, hogy a két időszakhoz köthető programok központi szabályozó és 

támogatórendszere között olyan különbségeket fedezhetünk fel, amelyekről feltételezhetjük, 

hogy jelentős hatással lehetettek a programok intézményi szintű megvalósítására is. Ilyen volt 

például az a váltás, hogy az első ciklusban az iskola pályázott a fejlesztésre, míg a 

másodikban a fenntartó vállalta a kapcsolódó kötelezettségeket. A két időszak programjairól 

kitöltött kérőívek aránya hasonló, így itt is lehetőség nyílik ezek összehasonlító elemzésére. 

 

A terveinknek megfelelően a vizsgált fejlesztési programok egy része a hátrányos helyzetű 

vagy sajátos nevelési igényű tanulók integrálását szolgálta, másik részük meghatározott 

műveltségi területeket a kompetenciafejlesztést támogatta. A kutatás sikere szempontjából 

fontos volt, hogy a két programtípusban részt vett iskolák megfelelő arányban legyenek a 

mintában. A válaszadó iskolák 21,5%-a töltötte ki a kérdőívünket integráló program 

megvalósítására vonatkozóan (127 intézmény), 59%-a pedig a kompetenciaalapú oktatás 

elterjedését támogató programok valamelyikére (349 intézmény). Bár az integráló 



programokra vonatkozó adatbázisunk így jelentősen kisebb elemszámú, mint a kompetencia 

alapú oktatás elterjedését célzó programokhoz köthető adatbázis (lásd 11. Táblázat), de előbbi 

nagysága is lehetővé teszi a megvalósítási sajátosságok elemzését. Bár az eredeti terveinkben 

nem szerepelt a kurrikulum fejlesztésérére vonatozó elemet tartalmazó, de elsősorban 

infrastrukturális fejlesztések vizsgálata, az elektronikus adatfelvételünk kiterjesztésével 

lehetővé vált, hogy 20 olyan iskola esetében vizsgálhassuk az osztálytermi folyamatok 

formálódását, illetve a tanári tanulás megvalósulását, ahol a beavatkozás elsődleges célja az 

infrastruktúra fejlesztése volt. 

11. Táblázat 

Az iskolák eloszlása programtípusok szerint 

Programtípusok Intézmények % 

Esélyegyenlőséget támogató programok 127 21,5 

Kompetenciaalapú oktatás elterjedését támogató programok 349 59 

Pedagógiai fejlesztéssel járó infrastrukturális programok 20 3,4 

Egyéb programok 20 3,4 

Nem egyértelműen beazonosítható 75 12,7 

Összesen 591 100 
 

A kutatásunk szempontjából meghatározónak tűnt, tudunk-e megfelelő almintákat képezni 

aszerint, hogy a programokat mely területeken (lásd pl. szövegértés-szövegalkotás, 

matematika) vezették be az iskolák, illetve az egyes pedagógusok. Az esettanulmányaink arra 

mutattak rá, hogy markáns különbségek rajzolódhatnak ki aszerint, hogy milyen területet 

érintenek a fejlesztések. Az adataink a kompetenciafejlesztés négy leggyakoribb területén – 

szövegértés-szövegalkotás, matematika, a szociális kompetenciák és az idegen nyelv, 

valamint a sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése és hátrányos helyzetű tanulók 

integrált nevelése – teszik lehetővé elemzések végzését (lásd 12. Táblázat). 

12. Táblázat  

Az integráló és kompetenciafejlesztő programról kérdőívet kitöltő pedagógusok száma 

Terület Pedagógus 

Kompetenciafejlesztés - szövegértés-szövegalkotás 523 

Kompetenciafejlesztés - matematika 422 

Kompetenciafejlesztés - szociális kompetenciák 286 

Kompetenciafejlesztés - idegennyelv 137 

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése 207 

Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése 286 

Egyéb terület 170 

 

Az egyes intézményeken belül jelentős különbségeket láttunk a különböző tárgyi területen, 

illetve a különböző tárgyakat tanító és évfolyamokon dolgozó pedagógusok között is. Az 

adataink több tantárgyi terület esetében teszik lehetővé megfelelő nagyságú almintákon 

célzott elemzések folytatását (lásd 13. Táblázat).  

13. Táblázat  

Amegkérdezett pedagógusok száma tanított tárgyak szerint 

Tárgy Pedagógus  Tárgy Pedagógus 

Biológia / Egészségtan 72 Informatika 129 

Dráma 57 Kémia 79 

Ének-zene 188 Környezetismeret 245 



Erkölcstan / Etika / 
Hittan 

155 Magyar nyelv és irodalom / Kommunikáció 579 

Filozófia 6 Matematika 548 

Fizika 86 
Rajz és művészettörténet / Vizuális kultúra / 
Mozgóképkultúra és médiaismeret 

278 

Földrajz 77 Technika / Életvitel és gyakorlat 292 

Hon- és népismeret 57 Természetismeret 138 

Idegen nyelv 195 

Testnevelés / Tánc és mozgás 250 

Történelem / Társadalmi és állampolgári 
ismeretek 

174 

 

A kutatásunkhoz kapcsolódó iskolák és pedagógusok legalapvetőbb sajátosságait vizsgálva 

azt láthatjuk, hogy a legtöbb szempont szerint alkalmas mintát képeznek a programok 

hatásmechanizmusainak feltárásához. A kutatás kezdeti elemzéseiben e tényezők mentén 

vizsgáltuk a programok megvalósítását, majd ezt követően tértünk át olyan változók szerinti 

elemzésekre, melyek inkább alkalmasak a bonyolultabb összefüggések megragadására. A 

következőkben (lásd „A vezetők és a bevezető pedagógusok vélekedése a vizsgált programok 

hatásáról, megvalósításáról és ennek körülményeiről” c. fejezet) olyan változók mentén is 

bemutatjuk a mintánk megoszlását, melyek ez utóbbi elemzéseket segítették. Ezek már 

szorosan kötődnek a vizsgált programok megvalósításához, illetve érzékletesen mutatják be a 

kutatáshoz kapcsolódó intézmények és pedagógusok olyan sajátosságait, melyekről azt 

feltételezhetjük, hogy közvetlen hatással lehetnek a fejlesztési beavatkozások 

implementálására.  

 

A válaszadó iskolák körének jellemzésekor fontos figyelembe venni azt, hogy a kutatás során 

a válaszadás önkéntes volt. Így valószínűsíthetően a programok iránt inkább elkötelezett 

pedagógusok és iskolák adhattak választ a kérdéseinkre, illetve a nyílt végű válaszokból arra 

is következtethetünk, hogy mintánkban van egy jól elkülöníthető csoport, akik a válaszadás 

mellett a programok megvalósítása során tapasztalt nehézségeik kommunikálása végett 

dönthettek. Mint korábban említettük, az adatfelvételnek részét képezte egy olyan 

adatgyűjtési forma is, ahol személyesen kerestük fel azokat az iskolákat, ahonnan önként nem 

érkeztek válaszok a kérdőívünkre. Így a következőkben bemutatott elemzések során (lásd „A 

programok által kiváltott tartós és mély hatás” és „A beavatkozások megvalósulásának 

hatásmechanizmusai” c. fejezetek) figyelemmel voltunk arra, hogy e két adatfelvételi 

formából származó mutatóink mennyire térnek el egymástól.  

5.2.2 A komplex terepmunkába bevont iskolák jellemzői  

Mint korábban említettük, 12 iskolában végeztünk intenzív esetelemzést (lásd 6. Táblázat), a 

kapcsolódó feladatokat minden esetben két-két kutató végezte, átlagosan öt napot töltve egy-

egy intézményben. Ennek során interjúkat készítettünk pedagógusokkal, a vezetőkkel, a 

diákokkal, a szülőkkel és egyéb partnerekkel, óralátogatásokat végeztünk, valamint iskolai 

dokumentumokat gyűjtöttünk, elemzünk. Az iskolák fejlődéstörténetét próbáltuk meg 

dokumentumokkal alátámasztva feltárni, illetve e történetben igyekeztünk jól megragadni az 

éppen vizsgált fejlesztési beavatkozás lehetséges szerepét. Emellett vizsgáltuk azoknak a 

tényezőknek a hatását, melyeket független változóként azonosítottunk, azaz azt, miként hatott 

a fejlesztési programok megvalósulására, illetve általában az iskolák fejlődésére és 

eredményességének növekedésére, ha az intézmények és pedagógusaik: (1) nyitottak a 

változásra, (2) akarnak és képesek reagálni a külső hatásokra, (3) több tudásmegosztást 

támogató platformot is működtetnek, (4) hajlandóak átlépni a szakterületek közötti 



választóvonalakat, (5) erős emocionális környezetet hoznak létre, és (6) nyitnak más az 

intézmények felé.20 Az alábbiakban röviden bemutatjuk a vizsgált intézményeket: 

 

 

 

„A” iskola 

Az „A” általános iskola egy alföldi nagyvárosához tartozó, rendezett, középosztály által lakott 

agglomerációs térségben található. Olyan intézmény, amelyben nagyon erős a szervezeti 

tudatosság. Üzleti menedzsment technikákat alkalmaznak a szervezet minden szintjén az 

intézményi és pedagógiai folyamatok tervezéséhez, koordinálásához. A nagyjából 70 főből 

álló nevelőtestület tagjai között döntően nyitott, baráti kapcsolat van, amely erősen ösztönzi a 

külső-belső szakmai együttműködést, az újításokat, a kísérletezést, illetve ezzel együtt minden 

releváns területen a versenyképesség kialakítását és megőrzését.  

 

„B” iskola 

A „B” általános iskola észak-kelet magyarországi faluban működik, beiskolázási körzetébe 

több olyan település is tarozik, ahol a szegénység és a munkanélküliség általánosan komoly 

problémát jelent. A tanulók jelentős többsége halmozottan hátrányos helyzetű diák, emellett 

sok állami gondozott és sajátos nevelési igényű tanuló. Az iskola a kétezres évektől fejleszt 

saját tanulásszervezési eljárásokat, ezek közül három emelkedett ki és lett az iskola 

meghatározó védjegye. Az intézményi innovációknak köszönhetően a gyerekek komoly 

előrehaladást mutatnak a kognitív képességek és a szociális kompetenciák terén. A diákok 

nagyjából hetven százaléka eredményes tanulási utat tud bejárni, érettségit adó intézményben 

tanul tovább.  

 

„C” iskola 

A „C” iskola sajátos nevelési igényű gyermekeket fogad Kelet-Magyarország egyik 

nagyvárosában. Az intézmény különösen érzelemgazdag, nagyon erős kötődés figyelhető meg 

a pedagógusok között, illetve a pedagógusok és a diákok között is. Ebben az intézményben a 

pedagógiai eredményesség alatt sok esetben a diákok önálló életvezetéshez való 

hozzásegítését értik. Az iskola szervezeti berendezkedése az elmúlt években jelentős 

átalakuláson ment keresztül: az intézmény vállalta a közeli településeken az integrált 

gyerekek utazó-gyógypedagógusi ellátását. A szolgáltatói szerep számos új ablakot nyitott az 

iskola dolgozói számára.  

 

„D” iskola 

A „D” iskola egy a Dél-Magyarországi Régióban sikeresen működő szakképző intézmény, 

amely két tagintézménnyel rendelkezik. Az iskola tíz éve valósít meg különböző uniós 

kurrikulumfejlesztési programokat, illetve emellett több hazai és nemzetközi pályázathoz is 

kapcsolódott. Bár az azonos szakterületen dolgozó pedagógusok közötti kommunikáció aktív, 

illetve jellemzően kapcsolódik a fejlesztési beavatkozások megvalósításához, a 

munkacsoportok közötti átjárás, illetve a tagintézményekkel való tudásmegosztás gyakorlata 

még nem alakult ki ebben az iskolában. 

 

„E” iskola 

Az „E” iskola egy nyugat-magyarországi nagyvárosban működő 12 osztályos 

gyakorlógimnázium, melyet az ország első intézményei között szokták számon tartani.  Az 

iskola alig több mint 10 éve működik 12 osztállyal, így az ott dolgozók rendkívüli sikerként 
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 Az esettanulmányok a függelékben található „Esettanulmány protokoll” alapján készültek. 



értelmezik, hogy rendszerint előkelő helyet foglalnak el az országos ranglistákon. Az 

iskolával szemben a partnerek, szülők egyértelmű igényeket fogalmaznak meg, amely néha 

nehezen összeegyeztethető azokkal az innovációkkal, fejlesztésekkel, amelyek megvalósítását 

a pedagógiai munka eredményesebbé tétele érdekében vállal az intézmény.   

 

„F” iskola 

Az „F” iskola egy észak-kelet magyarországi városban működő, egyházi fenntartású 

intézmény, tanulóinak 80%-a hátrányos helyzetű gyermek. A tantestület erősen elkötelezett 

egy olyan gyermekközpontú pedagógiai irányzat iránt, melynek több követője is van az 

országban. A program az intézményi és tanulásszervezési folyamatokat az iskolaidő alatt 

képes látványos eredményekkel gazdagítani, ám a tanulók továbbtanulását és későbbi 

munkavállalását mégsem biztosítja. Az iskola jó példát nyújt arra, hogy „komoly 

átszervezések és tulajdonváltások nem feltétlenül ölik meg a szervezeti evolúciós 

folyamatokat, ha bizonyos feltételek adottak” (Halász, 2015) 

 

„G” iskola 

„G” iskola egy Budapest agglomerációs vonzáskörzetében működő általános iskola. 2008 

előtt elismert elit intézményként működött, ám az átszervezések során komoly kihívással 

nézett szembe. Beiskolázási körzetében bezártak egy olyan intézményt, mely hátrányos 

helyzetű diákokat fogadott és a bezárással az ott tanuló diákok döntő többsége ebbe az 

iskolába került át. A korábban fejlesztési tevékenységet nem folytató intézmény módszertani 

megújulásra szorult, melyben főszerepet játszott az általunk vizsgált TÁMOP 

esélyegyenlőségi program. A fejlesztés a pedagógusok szemléletváltását és elméleti 

pedagógiai tudását jelentősen segítette, ám a pedagógusok horizontális tanulásának teljes 

mértékű hiánya megakadályozta azt, hogy e tudás a gyakorlat szintjén is hatékonyan tudjon 

érvényesüli. 

 

„H” iskola 

A „H” intézmény egy olyan dél-kelet magyarországi faluban működő átlagos tanulói 

összetételű általános iskola, mely korábban – a vizsgált HEFOP kompetenciafejlesztő 

program megvalósításakor – kifejezetten innovatív irányultságú, kísérletező-fejlesztő 

intézményként működött. Az akkori intézményvezetés és egy hozzá kapcsolódó szűk 

innovatív mag kezdeményezéseire számos helyi innováció bontakozott ki az intézményben, 

ám a lassabb tempót kívánó többség néhány éven belül gátat szabott e fejlődésnek. Jelenleg 

egy „nyugalmat” ígérő vezető irányítja az intézményt, innovációs tevékenységek pedig csak 

elszigetelten, különösebb támogatás nélkül valósulnak meg.   

  

„I” iskola 

Az „I” iskola egy Budapesten működő elit gimnázium. „2000 előtt az iskola jó hírnévnek 

örvendett, azonban több tanulót szerettek volna vonzani az iskolába, ezért létrehozták a 

sporttagozatot. Azonban ide olyan tanulók jelentkeztek, akik nem illeszkedtek az iskola 

profiljába, s így a színvonal csökkenni kezdett, az iskola jó megítélése romlott, s a szülők 

kezdték elvinni gyerekeiket az iskolából.” (Prekopa, 2015) A módszertani megújulás egy új 

innovatív igazgató megjelenésével kezdődött, és több uniós fejlesztési programhoz 

kapcsolódott. Jelenleg az iskola erősen szelektálja a jelentkező tanulókat, kompetencia mérési 

eredményeik évről évre javulnak, a mérési eredmények monitorozását külön munkacsoport 

végzi.  

 

„J” iskola 



A „J” iskola egy dél-kelet magyarországi faluban működő sokat pályázó kisiskola, tanulói 

létszáma nem éri el a 160, tantestülete pedig a 20 főt. A gyermekek 92%-a hátrányos 

helyzetű. „Az iskola tanítói és tanárai rendkívül széles módszertani repertoárral rendelkeznek 

és folyamatos módszertani-pedagógiai megújulásban vannak. (…) Az iskola affektív és 

motivációs területen talán a legerősebb. Számos, színes, innovatív, gyerekközpontú 

programjuk, meleg, elfogadó attitűdjük, türelmes, pozitív visszajelzésekre építő értékelési 

kultúrájuk által olyan légkört tudtak teremteni, amelyben a tanulók és a pedagógusok is 

láthatóan jól érzik magukat, így ez a tanítást-tanulást, fejlődést jól megalapozza.” (Vida, 

2015a) Mindezek ellenére a lemorzsolódás komoly problémát jelent és mérési eredmények 

nem tudják igazolni az iskola tanulásszervezési módszereinek eredményességét. 

 

„K” iskola 

„K” intézmény 8 évfolyamos általános iskolaként működik Budapest vonzáskörzetében. 

Befogadó iskolaként a hátrányos helyzetű és SNI gyermekeket integrálva oktatja.  Mintegy 

900 tanulójával a város legnagyobb ilyen profilú intézménye. Az iskola sokat pályázó 

intézmény, itt az egyik fejlesztés „megalapozza” a másik indítását. A fejlesztések első 

elindulásának legfőbb kiváltója a körülmények miatt szükségessé váló profilváltás volt, 

melynek eredményeképpen az esettanulmány készítésekor 35 osztályból 19-ben folytattak 

integrált oktatást. Az iskola a „kompetencia mérési eredmények alapján az országos átlag 

felett teljesít (…) A korábbi évekhez képest az eredmények többnyire szignifikánsan 

magasabbak voltak” (Vida, 2015b).  

 

 „L” iskola 

Az „L” iskola egy sokat fejlesztő budapesti általános iskola, mely „hosszú ideje és 

folyamatosan növeli az általa végzett pedagógiai munka méltányosságát” (Schnellbach, 

2014). Az intézményben közel húsz éve oktatják integráltan a diákokat, e tevékenység iránt a 

pedagógusok legnagyobb fokú elköteleződését tapasztaltuk. A megvalósított fejlesztési 

programok is e vonalhoz kötődnek. Bár az intézményben a pedagógusok aktív 

tudásmegosztási rendszert működtetnek, az iskola méretei és struktúrája miatt komoly 

kihívást jelent a fejlesztések eredményeinek teljes szervezetben való elterjesztése.  

 

Az esetek tanulmányozása elsődlegesen a szervezeti szintű összefüggések megértését 

segítette, mivel az adatgyűjtésünk során elsősorban azt próbáltuk feltárni, az iskolák életében 

milyen fejlődési utak rajzolódtak ki. Azaz intézmény egészének találkozását vizsgáltuk a 

fejlesztési programokkal. A következőkben a fent bemutatott 12 iskolában megismert 

fejlesztési történetek felhasználásával igyekszünk közvetlen példákkal is illusztrálni azokat az 

összefüggéseket, melyek a kérdőíves vizsgálat segítségével feltárultak előttünk (lásd „A 

programok által kiváltott tartós és mély hatás” és „A beavatkozások megvalósulásának 

hatásmechanizmusai” c. fejezeteket). Ahol lehetőségünk van rá, interjúkból származó 

idézetekkel tesszük érzékletessé a statisztikai elemzések eredményeképp kirajzolódó 

implementációs összefüggéseket.  

6 A vizsgált fejlesztési programok implementálásának 
tapasztalatai  

E fejezetben ismertetjük azokat a kutatási eredményeket, melyek a 2004 és 2012 között 

megvalósuló vizsgált fejlesztési programok implementációja kapcsán az empirikus kutatási 

rész eredményeképpen rajzolódtak ki. A feltártak bemutatását két szinten végezzük: Elsőként 

szisztematikusan bemutatjuk a megkérdezettek válaszait azon kérdéseinkre, melyek a 



programimplementáció szempontjából meghatározóak lehetnek. Ezek többségében a 

programok bevezetésére, hatására és az egyéni, illetve intézményi jellemzőkre vonatkoznak. 

Ezt követően azt ismertetjük, hogy néhány fókuszált, a feltételezett hatásmechanizmusokat 

feltáró kérdés vizsgálata milyen bonyolultabb összefüggéseket tárt fel. Ehhez elsőként 

részletesen kitérünk a programok hatását mérő változóink ismertetésére, majd három 

tematikus fókusz – fogadó közeg, egyéni sajátosságok, program sajátosságok – mentén 

elemezzük, hogy a programok feltételezhetően milyen hatásokat lehetnek képesek kiváltani 

meghatározott tényezők mellett intézményi és egyéni szinten. 

6.1 A vezetők és a bevezető pedagógusok vélekedése a vizsgált programok 
hatásáról, megvalósításáról és ennek körülményeiről 

E fejezetben a fejlesztési programok hatását és az ezt meghatározó tényezők feltárását célzó 

elsődleges változóink megoszlását mutatjuk be. A fejezet célja annak szisztematikus 

ismertetése, hogy a válaszadó vezetők és pedagógusok hogyan vélekednek az általunk feltett 

több száz, a fejlesztési beavatkozások megvalósulását feltáró kérdésről. Elsőként a vezetői 

válaszokat ismertetjük, bemutatjuk, hogy a válaszadó igazgatók miként vélekednek a 

fejlesztési program iskolájukra gyakorolt hatásáról és a megvalósítás folyamatáról. Ezt 

követően a pedagógusok válaszait mutatjuk be különös hangsúlyt helyezve arra, miként 

tudták segíteni a programok az egyéni tanulásszervezési eljárások fejlődését, illetve kitérve a 

fejlesztési programok intézményi szintű hatásainak és a megvalósítás egyéb körülményeinek 

ismertetésére. A megoszlásokat a kutatási eszközök (vezetői és pedagógus kérdőív) szerint 

rögzített sorrendben ismertetjük: kivételt ez alól a korábban már bemutatott háttérváltozók 

jelentenek (lásd „A kérdőíves adatfelvételben résztvevők jellemzői” c. fejezet), melyeket az 

alábbiakban ismételten nem szerepeltetünk. A bonyolultabb összefüggések feltárására, illetve 

a kutatási kérdéseink megválaszolására – mint korábban említettük – következő fejezetekben 

(lásd „A programok által kiváltott tartós és mély hatás” és „A beavatkozások 

megvalósulásának hatásmechanizmusai” c. fejezetek) kerül sor. 

6.1.1 Vezetői vélekedések  

A kutatásunkhoz kapcsolódó iskolák vezetőit elsősorban arról kérdeztük, hogy miként 

formálták a fejlesztési programok iskolájuk működését, illetve mi jellemezte azokat a 

szervezeti és egyéb tényezőket, melyek a programok hatására feltételezésünk szerint 

meghatározó szereppel bírtak. Az itt bemutatott megoszlásokból kiolvasható többek között, 

hogy miként vélekednek a megkérdezett iskolák vezetői az iskola jelenlegi működéséről, az 

intézmény eredményességének időbeli változásáról, a fejlesztések számára meghatározónak 

bizonyuló szervezeti feltételekről vagy a vizsgált program természetéről. Ahol szükséges, a 

mért adatok ismertetése mellett röviden jelezzük azt is, hogy adott kérdés mögött milyen 

kutatói megfontolások húzódnak meg. Azaz a feltárt tényezőkről miért gondolhatjuk, hogy 

segíthetnek megítélni a programok hatását, vagy meghatározó szerepet játszhat a programok 

implementálása során.  

 

Az alfejezet első részében azokat változókat ismertetjük, melyek egyaránt szerepeltek az 

elektronikus és a kérdezőbiztosok által felvett kérdőívekben, a kutatási eszközök tematikus 

fókuszait követve. A fejezet második felében pedig azokat a változókat mutatjuk be, melyeket 

már csak a szűkebb mintán kérdezőbiztosok segítségével felvett kérdőívünk tartalmazott, itt is 

követjük a kutatási eszköz struktúráját.  

 

Bár minden iskolából csak egy vezetői kérdőívet kértünk, a vezetők számára jeleztük, hogy 

amennyiben a vizsgált programok megvalósításakor ők nem voltak még az iskolában, úgy a 



retrospektív típusú kérdések megválaszolásához kérhetik olyan kollégájuk segítségét, aki meg 

tudja válaszolni a hosszabb távú visszaemlékezést igénylő a kérdéseket.  A vezetők 76%-a 

nyilatkozott úgy, hogy teljesen egyedül töltötte ki a kérdőívet és 24%-a jelezte, hogy kapott 

segítséget hozzá.  

 

Az alapinformációk (háttérváltozók) megadása mellett kérdőíves adatgyűjtésünk elején arra 

kértük a vezetőket, hogy jellemezzék a vizsgált fejlesztési program iskolájukban zajló 

megvalósulását, egyrészt a program általuk érzékelt hatására, másrészt a megvalósítás 

körülményeire vonatkozóan. Az intézmény releváns jellemzőit és a fejlesztési program 

bevezetését vizsgáló első kérdésblokkokban többek között rákérdeztük az iskola jelenlegi 

működésének és a fejlesztési programnak a sikerességére, arra, hogy milyen problémákkal 

küszködtek az iskolák, illetve hány osztályban és mely évfolyamon alkalmazták a megismert 

módszereket az adatfelvételkor, hogy miként változott az iskola eredményessége a program 

bevezetésétől a kérdőív kitöltésének napjáig. Több kérdés vizsgálta a bevezetési folyamat 

legfőbb jellemzőit is, így például, hogy mely tényezőkről gondolkodnak úgy a vezetők, mint 

amelyek ténylegesen segíteni tudták a sikeres implementációt, hogy a program tervezése 

során mely csoportok igényei voltak inkább dominánsak, illetve hogy mennyire volt jellemző 

a helyi implementációs tervek készítése. A kapcsolódó kérdésekre adott válaszok segítségével 

gyors és átfogó képet kaphatunk arról, miként vélekednek a megkérdezett vezetők a vizsgált 

programok megvalósításáról és az implementációs folyamatokról, illetve e kérdések vélhetően 

hozzásegítették a válaszadókat a kapcsolódó élményeik felidézéséhez. Utóbbi jelentőségét 

mutatja, hogy a válaszadók nagy hányada (45%, 232 fő) tíz, vagy csaknem tíz évvel ezelőtti 

emlékeket kellett, hogy felidézzen. 

 

A fejlesztési beavatkozások vizsgálata szempontjából fontos, hogy a válaszadó iskolák 

sajátosságainak feltérképezése kiterjedjen az eredményes pedagógiai munkát akadályozó 

tényezők feltárására. Ez egyaránt fontos információ a vizsgált fejlesztési program bevezetését 

megelőző időszakra, az implementáció idejére és a kérdőív kitöltéskori állapotra vonatkozóan. 

Előbbi kettő kontextusváltozóként, míg utóbbi hatásváltozóként értelmezhető. Az 

esettanulmányok készítésekor lehetőségünk volt mind a három időszak vonatkozásában e 

kérdés mély feltárására, illetve a kérdőíves adatfelvétel során is igyekeztünk minél több 

releváns információt szerezni. Az alábbiakban bemutatott adatok arra vonatkoznak, hogy 

miként vélekedtek a megkérdezett vezetők az iskolájukban zajló pedagógiai munka 

eredményességét akadályozó tényezőkről a kérdőív kitöltéskori állapotra vonatkozóan. 

 

Adataink szerint, a válaszadó iskolák számára a legkevesebb akadály a belső humán 

feltételekhez kötődően jelentkezett, míg a legnagyobb kihívást az anyagi erőforrások 

biztosítása jelentette: A válaszadók nagyjából harmada jelezte, hogy a pedagógusok szakmai 

felkészültsége (31%), illetve a nevelőtestületen belüli légkör és belső kommunikációs 

problémák (34,7) akadályozzák az eredményes pedagógiai munkát. Fontos azonban 

megjegyezni, hogy többségük azt jelezte, az itt említett humán feltételek csupán kis 

mértékben jelentenek akadályt (sorrendben: 28,7%, 32,8%) és alig páran voltak, akik szerint 

ezek jelentősen, vagy súlyosan akadályozzák (sorrendben: 2,3%, 1,9%) az eredményes 

pedagógiai munkát. A vezetők döntő többsége jelezte, hogy az anyagi erőforrások hiánya 

(91,5%) akadályozza az iskolai pedagógiai munka eredményességét, és viszonylag nagy 

arányban nyilatkoztak úgy, hogy ennek mértéke jelentős, vagy súlyos (45,8%). Ennek 

megfelelően a két felsorolt infrastrukturális területre, az iskolaépület, tantermek állapotát, 

illetve a megfelelő minőségű taneszközök hiányát illetően is a vezetők többsége egyetértett 

azzal, hogy ezek akadályozzák eredményes pedagógiai munkát (sorrendben: 61,6 %, 74,8 %). 

Utóbbiak esetében azonban a válaszadók mintegy 20%-a értett csupán egyet azzal, hogy ezek 



az akadályok jelentősek, vagy súlyosak lennének (sorrendben: 22,8%, 20,2 %). Emellett úgy 

látjuk, az iskolák jól elhatárolható csoportjai határozhatóak meg aszerint is, hogy a külső 

támogatás hiánya okoz-e problémát: a vezetők 67,1%-a nyilatkozott úgy, hogy a szülői 

támogatás hiánya, míg 58,3%-a, hogy a fenntartói támogatás hiánya iskolájukban akadályozza 

a pedagógiai munka eredményességét (lásd 14. Táblázat). 

 

14. Táblázat  

Az eredményes pedagógiai munkát akadályozó tényezők 

 
 

Nem 
akadályozza 

(%) 

Kis mértékben 
akadályozza 

(%) 

Jelentős 
mértékben 

akadályozza (%) 

Súlyosan 
akadályozza (%) 

Összesen 

% N 

Anyagi erőforrások 
hiánya 

8,5 45,6 34,2 11,6 100 585 

Pedagógusok szakmai 
felkészültsége 

69,0 28,7 2,1 ,2 100 581 

Megfelelő minőségű 
taneszközök hiánya 

25,2 54,6 18,0 2,2 100 588 

Nevelőtestületen belüli 
légkör, belső 

kommunikációs 
problémák 

65,3 32,8 1,4 ,5 100 585 

Iskolaépület, tantermek 
állapota 

38,4 38,9 18,2 4,6 100 589 

Szülői támogatás hiánya 32,9 39,6 21,4 6,2 100 584 

Fenntartói támogatás 
hiánya 

41,5 43,6 11,8 2,8 100 565 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezők mennyire akadályozzák jelenleg az 

eredményes pedagógiai munkát.  

 

A programok által kiváltott hatások elemezéséhez nélkülözhetetlen, hogy számba vegyük 

azokat a változásokat, melyek a vizsgált program bevezetése óta a kutatásban szereplő 

intézményekben történtek. Ennek feltérképezése érdekében, arról kérdeztük vezetőket, hogy a 

legfontosabb befolyással bíró változás típusok megvalósultak-e az intézményükben. A vezetői 

válaszok alapján az iskolák 57,2%-ában nem történt lényeges szervezeti változás a program 

bevezetése óta. A vezetők 19,2%-a nyilatkozott úgy, hogy iskolájukat a program 

megvalósulása óta érintette intézmény-összevonás: a vezetők 11,7%-a jelölte, hogy 

iskolájukhoz más tagintézmény(eke)t csatoltak, 7,5%-a, hogy az iskola egy másik intézmény 

tagintézménye lett és 5,1%-a, hogy az iskolájukat másik önálló intézménnyel vonták össze. A 

vezetőknek lehetőségük volt egyéb változási területet megadni, ezzel összesen 145 válaszadó 

élt. E válaszok rendre a fenntartóváltásra, az intézmény-összevonásra és az ehhez kötődően az 

alapfeladatok megváltozására vonatkoztak (lásd 15. Táblázat). 

15. Táblázat  

Szervezeti változások az itt vizsgált program bevezetése óta 

Változás 
Jelölte Összesen 

N % N % 



Nem történt lényeges szervezeti változás a program 
bevezetése óta 

337 57,2 587 100 

A korábban önállóan működő iskolánk egy másik 
intézmény tagintézménye lett 

44 7,5 587 100 

Az iskolánkhoz más tagintézmény(eke)t csatoltak 69 11,7 587 100 

Az iskolánkat másik önálló intézménnyel vonták össze 30 5,1 587 100 

Egyéb terület 107 18,2 587 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy az itt vizsgált program bevezetése óta milyen szervezeti változások történtek az 

önök intézményével. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

 

A fejlesztési beavatkozások vizsgálatához fontos, hogy külön tudjuk választani azokat az 

intézményeket, amelyek a program bevezetését csak kevés osztályban tették meg, és azokat, 

amelyek az új módszereket a kezdetektől széles körben vezették be. A vonatkozó adatainak 

azt mutatják, hogy a mintánkba tartozó iskolák majdnem fele (40,9%) öt, vagy annál 

kevesebb osztályban alkalmazta az első évben az új módszereket, nagyjából ugyanennyiben 

(43,9%, 243 iskola) vezették be 6 és 10 osztály között, illetve a vezetők 15,2%-a nyilatkozott 

úgy, hogy az ő intézményükben 10 felett volt azon osztályok száma, amelyekbe bevitték a 

programok által támogatott tanulásszervezési eljárásokat (lásd 16. Táblázat).  

16. Táblázat  

Bevont osztályok száma a vizsgált program bevezetésének első évében 

Osztályok száma 
Jelölte Összesen 

N % N % 

1 - 5 osztály 226 40,9 553 100 

6-10 osztály 243 43,9 553 100 

10 osztály felett 84 15,2 553 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje, hány osztályban alkalmazták a program tanulásszervezési módszereit és/vagy eszközeit a 

bevezetés első évében. 

 

A fejlesztési programok hatása mérésének egyik meghatározó eleme annak vizsgálata, hogy a 

programok bevezetése óta változott-e az iskolák eredményessége. Ennek megragadására 

változatos eszközöket igyekeztünk alkalmazni mind a terepmunkák mind a kérdőíves 

adatgyűjtés alkalmával. Utóbbi során mind a vezetői, mind a pedagógus kérdőívben több, 

különböző helyeken visszatérő vonatkozó kérdések segítségével, illetve a rendelkezésre álló 

kompetenciamérési eredmények változásának elemzésével igyekeztünk információt szerezni. 

Az intézményvezetőktől többek között azt kértük, becsüljék meg iskolájuk eredményessége a 

hasonló státuszú iskolákhoz képest milyen volt a program bevezetésekor és milyen volt a 

kérdőív kitöltésének időpontjában. A válaszokból azt látjuk, hogy jelentős növekedés volt e 

téren. Míg a vezetők csupán 10,7%-a jelezte, hogy iskolája eredményessége a hasonló 

státuszú iskolákhoz képest a program bevezetésekor érzékelhetően magasabb volt, a jelenlegi 

állapotra vonatkozóan ez az arány 45,2%-ra nőtt. A másik két választható érték, azaz az 

érzékelhetően alacsonyabb, és a nagyjából hasonló választása is arra utal, hogy a válaszadók 

többsége a vizsgált időszakon belül intézményük eredményességének növekedését érzékelte, 

utóbbi kettőt választók száma ugyanis jelentősen csökkent (sorrendben: 11,8%-ról 0,8%-ra; 

77,4%-ról 54,1%-ra) (lásd 17. Táblázat).  

17. Táblázat 

Az iskola eredményessége a hasonló státuszú iskolákhoz képest 

  Érzékelhetően Nagyjából Érzékelhetően Összesen 



  alacsonyabb (%) hasonló (%) magasabb (%) 
N % 

A program 
bevezetésekor 

11,8 77,4 10,7 532 100 

Jelenleg ,8 54,1 45,2 518 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön meglátása szerint iskolája eredményessége a hasonló státuszú 

iskolákhoz képest milyen volt a program bevezetésekor és milyen jelenleg. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő 

választ minden felsorolt elem számára. 

 

A programok megvalósítását jellemző sajátosságok feltérképezése során elsőként arra 

kérdeztünk rá, hogy a vizsgált program implementálásának koordinálása során mely tényezők 

segítették a leginkább a vezetők munkáját. A vezetői válaszok azt tárták fel, hogy a legtöbbet 

segítő támogatást az iskolán belüli munkatársaik (beosztott pedagógusok és/vagy középvezető 

kollégák) szakmai tanácsai jelentették: a vezetők 86,4%-a jelezte, hogy ezt igénybe vette és 

segített, illetve 40,5%-a értett egyet azzal, hogy munkatársai tanácsai sokban segítették. A 

második leghasznosabb támogatási forrásnak a programok által biztosított szakértők (pl. 

mentorok, képzők, SuliNova/Educatio munkatársai) és a hasonló helyzetben lévő vezető 

kollégák bizonyultak: a válaszadók 77,1%-a, illetve 70,2%-a nyilatkozott úgy, hogy igénybe 

vette a tőlük kapott segítséget és hasznosnak találta azt. Az már inkább megosztotta a 

válaszokat, hogy a helyi szakmai szolgáltatóktól, pedagógiai intézettől kaptak-e segítséget, 

47,6% nyilatkozott úgy, hogy nem vette igénybe, illetve nem volt lehetőség igénybe venni az 

ő támogatásukat, 4,5% jelezte, hogy bár kapott ez irányból támogatást, nem segített, illetve a 

válaszadók közel fele (47,7%) jelezte, hogy a helyi szakmai szolgáltatóktól, pedagógiai 

intézettől kapott részben vagy teljesen hasznos segítséget. Szintén nagyjából felezte a 

válaszadókat, hogy mennyire értettek egyet azzal, kaptak-e hasznos segítséget az erre a célra 

az iskolák által felkért más, külső szakértőktől: 51% jelezte, hogy nem vett igénybe ilyen 

segítséget, vagy igénybe vette, de nem volt hasznos, 48,8% pedig azt, hogy igénybe vette és 

segített. A tematikus kategóriák szerint a leginkább a vezetői képességeket fejlesztő 

továbbképzéseket tartották a válaszadók hasznosnak (59,1%), ezt követte az intézményi 

stratégia létrehozását segítő (47,9%), végül az adminisztratív feladatok ellátását támogató 

(34,7%) és a minőségbiztosítási rendszer kiépítését célzó szakértői támogatás vagy 

továbbképzés (31,6%). Adataink szerint a legtöbbször az utóbbi bizonyult olyan támogatási 

formának, mely részlegesen sem tudta betölteni szerepét: a válaszadók 6,8%-a jelezte, hogy 

igénybe vette ezt és nem segített (lásd 18. Táblázat). 

 

18. Táblázat 

A program megvalósításának vezetése, illetve koordinálása során segítő tényezők 

  

Nem vettem 
igénybe / 
nem volt 

ilyen 
lehetőség (%) 

Igénybe-
vettem, és 

nem segített 
(%) 

Igénybe-
vettem, és 

részben 
segített (%) 

Igénybe-
vettem, és 

sokban 
segített (%) 

Összesen 

N % 

Vezetői képességeket 
fejlesztő továbbképzések 

37,8 3,0 44,4 14,7 558 100 



A program által biztosított 
szakértőktől (pl. mentoroktól, 
képzőktől, SuliNova/Educatio 
munkatársaitól) kapott 
támogatás 

18,2 4,5 50,9 26,3 559 100 

Erre a célra önök által felkért 
más, külső szakértőktől 
kapott segítség 

48,7 2,3 32,5 16,3 556 100 

A hozzám hasonló helyzetben 
lévő vezető kollégáktól kapott 
segítség 

28,0 1,6 45,6 24,6 556 100 

Minőségbiztosítási rendszer 
kiépítését célzó szakértői 
támogatás vagy továbbképzés 

61,4 6,8 24,6 7,0 556 100 

Intézményi stratégia 
létrehozását segítő szakértői 
támogatás vagy továbbképzés 

47,0 4,9 38,0 9,9 552 100 

Adminisztratív feladatok 
ellátását segítő szakértői 
támogatás vagy továbbképzés 

60,1 5,1 26,4 8,3 553 100 

Helyi szakmai szolgáltatóktól, 
pedagógiai intézettől kapott 
segítség 

47,6 4,5 31,9 15,9 554 100 

Iskolán belüli munkatársaim 
(beosztott pedagógusok 
és/vagy középvezető 
kollégák) szakmai tanácsai 

10,2 3,2 45,9 40,5 557 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsoroltak közül melyek segítettek jelentős mértékben a 

program megvalósításának vezetése, illetve koordinálása során. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ 

minden felsorolt elem számára. 

 

A vizsgált fejlesztési beavatkozás hatása mérésének egyik eszköze volt, hogy megkértük a 

kutatásunkhoz kapcsolódó iskolavezetőket, becsüljék meg, hogy iskolájukban a tanórák hány 

százalékában és mely évfolyamokon alkalmaztak a kérőív kitöltésekor aktuális tanévben 

olyan módszereket és/vagy eszközöket, amilyeneket a programban ismertek meg. A válaszok 

eloszlása azt mutatja, hogy az iskolák zömében (83,4%) a tanórák 10%-ánál nagyobb, de 

80%-ánál kisebb hányadában alkalmazzák az említett módszereket, eszközöket. A legtöbben a 

20% és 29% (15,3%, 85 iskola) közötti arányt jelölték, kicsit kevesebben választották az 

50%-59% (13,9%, 77 iskola), valamint a 30%-39% (13,5%, 75 iskola) közötti arányt. A 

legkevesebben azok voltak, akik azt nyilatkozták, hogy egy osztályban sem (1,4%, 8iskola), 

vagy az osztályok 10%-ánál kevesebben (3,4%, 19 iskola) alkalmazzák a vizsgált 

módszereket, eszközöket (lásd 19. Táblázat). 

19. Táblázat 

Bevont tanórák aránya a kérdőív kitöltésekor 
  
  
Bevont tanórák aránya  
  
  

Jelölte Összesen 

N % N % 

0 % 8 1,4 555 100 



1-9 % 19 3,4 555 100 

10-19 % 45 8,1 555 100 

20-29 % 85 15,3 555 100 

30-39 % 75 13,5 555 100 

40-49 % 54 9,7 555 100 

50-59 % 77 13,9 555 100 

60-69 % 67 12,1 555 100 

70-79 % 60 10,8 555 100 

80-89 % 36 6,5 555 100 

90-100 % 29 5,2 555 100 

Kérdés: Kérjük, becsülje meg, hogy az Ön iskolájában a tanórák hány százalékában alkalmaznak most (ebben a 

 tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amilyeneket a programban ismertek meg.  

             

A válaszadó vezetők nyilatkozatai alapján azt látjuk, hogy a kérdőív kitöltésekor nagyjából az 

iskolák 70%-ában alkalmazták az általános iskolai (1.-4. évf.: 74,1%; 5.-6. évf.:72,8%; 7.-8. 

évf.:69,2%) évfolyamokon, közel 20%-ában (19,6%) a 9., 10. évfolyamon és 14%-ában az 

utolsó két évben azokat a módszereket és/vagy eszközöket, amiket a programban ismertek 

meg (lásd 20. Táblázat). Ez az arány nagyjából megfelel a mintában szereplő általános, és 

eltérő szerkezetű középiskolák arányának: a válaszadó iskolák 86,3%-ára vonatkozó KIR 

adatok szerint az intézmények 80,6%-a lát el általános iskolai feladatokat, illetve 19,4%-a 

képez 9. évfolyam, vagy afeletti osztályokat. 

20. Táblázat 

Bevont évfolyamok kérdőív kitöltésekor 
 
 

Bevont évfolyamok 
 
 

Jelölte Összesen  

N % N %  

1.- 4. évfolyam 438 74,1 591 100  

5. – 6. évfolyam 430 72,8 591 100  

7. – 8. évfolyam 409 69,2 591 100  

9. - 10. évfolyam 116 19,6 591 100  

11. - 12. évfolyam 83 14,0 591 100 
 

 

Kérdés (1.-4. oszlop): Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön iskolájában melyik évfolyamokon alkalmaznak most 

(ebben a tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amiket a programban ismertek meg. Kérjük, 

válasszon ki mindent, ami érvényes. 

 

Az implementációs folyamatok vizsgálatának első lépéseként a helyi szintű tervezés egyik 

legfontosabb dimenzióját tártuk fel: azt, hogy a különböző érintett csoportok igényei, milyen 

szinten voltak hatással a program megvalósításának helyi szintű tervezésére. A válaszadókat 



arra kértük, az előre meghatározott aktorok csoportjait rendezzék sorrendbe aszerint, hogy 

kiknek az igényeit vették leginkább, illetve legkevésbé figyelembe. Az átlagos rangpozíciók21 

sorrendje alapján a tanulók igényei (2,8) és a pedagógusok által megfogalmazott szakmai 

igények (2,8) jelentették azokat az igényeket, melyeket a leginkább figyelembe vettek a 

program helyi szintű tervezői annak előkészítése során. Előbbit a válaszadók 31,4%-a, míg 

utóbbit 21,5%-a jelölte az első helyen és nagyjából a válaszadók fele jelölte ezeket az első két 

hely valamelyikén (sorrendben: 49,5%; 53,8%). Ezt követte a programból fakadó szakmai 

igények figyelembe vétele (3,1), melyet szintén a megkérdezett vezetők közel fele (49,1%) az 

első két helyen említett. Az adataink azt mutatják, a program tervezése során kevésbé voltak 

meghatározóak az oktatás következő szintjének (pl. középiskolák, felsőoktatás) igényei, a 

szülői igények, illetve a fenntartói igények. Előbbit az első két helyen a válaszadók 24,3%-a, 

míg utóbbi kettőt csupán (sorrendben) 10,3% és 13,7%- említette. A legkevésbé figyelembe 

vett területeknek jelölték a munkatársak személyes, munkavállalói igényeit és a munkaerőpiac 

igényeit, ezeket az első két helyen mindössze a válaszadók (sorrendben) 5,3% és 7,5%-a 

jelölte. A munkaerőpiac igényeinek háttérbe szorulásában szerepet játszat az, hogy a 

válaszadó vezetők több mint 80%-a általános iskolát vezet (lásd 21. Táblázat).    

     

21. Táblázat 

A program tervezése során figyelembe vett igények 
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Rangpozíciók 
átlaga 

2,8 2,8 3,1 4,5 4,7 5,3 5,6 6,3 

Szórás 1,8 1,6 2,1 2,1 1,7 2,1 1,9 2,0 

Egyes rangpozíciókat jelölők aránya (%) 

1 31,4 21,5 29,4 4,1 2,6 6,3 1,3 3,9 

2 18,2 32,3 19,7 7,4 7,7 7,4 4,0 3,7 

3 20,9 21,3 14,5 7,9 14,4 6,1 11,6 3,7 

4 11,7 10,5 11,6 13,5 20,3 12,5 14,7 5,7 

5 7,7 6,2 9,2 18,3 21,9 14,6 12,3 10,1 

6 5,0 3,9 7,4 16,4 16,9 18,8 18,2 13,1 

7 3,5 2,6 4,0 18,5 12,0 17,7 18,9 22,2 

8 1,7 1,8 4,2 14,0 4,2 16,6 18,9 37,7 

N 545 545 544 502 543 542 544 544 

Kérdés: Kérjük, állítsa sorrendbe, hogy a program tervezése során az alábbi igényeket milyen mértékben vették 

figyelembe az Ön intézményében. Kérjük, figyeljen arra, hogy a listában minden elem csak egyszer szerepelhet! 

 

A program megvalósítását és eredményességét átfogóan feltáró első kérdésblokk végén arról 

gyűjtöttünk információt, miként zajlott az iskolában a programok implementálása, milyen 

közegbe érkeztek a fejlesztések és főként, voltak-e érzékelhető hatással a mindennapi 

pedagógiai folyamatokra. Adataink szerint – melyek e kérdések vonatkozásában kevéssé 
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 Átlagos rangpozíció *** 



szórnak – a válaszadók döntő többsége a program elindításakor értékesnek gondolta annak 

szakmai tartalmát (96,3%). A legtöbb iskolában fontos cél volt a teljes nevelőtestület 

bevonása, a megismert módszerek, eszközök iskolán belüli terjesztése (94,3%), illetve 

határidőket és felelősöket meghatározó saját megvalósítási tervet készítettek (91,8%). A 

program megvalósításakor az akkori fenntartó elismerte az iskolák programban végzett 

munkáját (77,3%). Több, mint az iskolák kétharmadában a pedagógusok többsége korábban 

nem alkalmazta a program tanulásszervezési módszereit vagy eszközeit (69,6 %), ellenben a 

vezetők válaszai alapján szinte minden iskolában megfigyelhető, hogy a program bevezetése 

nyomán az abban részt nem vevő pedagógusok többsége is jelentősen több módszert vagy 

eszközt alkalmaz, mint korábban (90,6%). Az iskolák többségének pedagógiai programjából a 

kérdőív kitöltésének idejében jól kiolvasható volt a program hatása (91,9%). A vezetők 

többsége egyetértett azzal is, hogy a programban való részvétel komoly és mindmáig jól 

érzékelhető hatást gyakorolt iskolájukra (89,8%), illetve, hogy az intézményük sokkal 

sikeresebb lett a program bevezetése nyomán (82,2%). Egyben úgy nyilatkoztak, hogy ha 

lehetőségük lenne rá, ismét belevágnának egy ilyen programba (89,1%) (lásd 22. Táblázat).  

22. Táblázat 

A program megvalósítása és eredményessége 

 

Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet  

(%) 

Inkább 
egyetértek  

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek  

(%) 

Összesen 

N % 

A program elindításakor 
rendkívül értékesnek gondoltam 

annak szakmai tartalmát  
,4 3,3 39,3 57,1 545 100 

Az iskolánk sokkal sikeresebb lett 
a program bevezetése nyomán 

1,7 16,1 61,2 21,0 534 100 

A program megvalósítása során 
az akkori fenntartó elismerte a 

programban végzett munkánkat 
7,9 14,8 44,0 33,3 534 100 

A program bevezetése nyomán az 
abban részt nem vevő 

pedagógusok többsége is 
jelentősen több módszert 

és/vagy eszközt alkalmaz, mint 
korábban 

,9 8,5 48,6 42,0 541 100 

A program tanulásszervezési 
módszereit és/vagy eszközeit 

pedagógusaink többsége 
korábban nem alkalmazta 

3,3 27,0 47,4 22,2 540 100 

A programban való részvétel 
komoly és mindmáig jól 

érzékelhető hatást gyakorolt 
iskolánkra  

1,7 8,3 51,0 38,8 539 100 

A program elindításakor 
határidőket és felelősöket 

meghatározó saját megvalósítási 
tervet készítettünk 

1,7 6,5 28,7 63,0 522 100 



A program megvalósításakor 
kiemelt célunk volt a teljes 
nevelőtestület bevonása, a 

megismert módszerek, eszközök 
iskolán belüli terjesztése 

1,5 4,2 33,8 60,5 542 100 

Az iskola pedagógiai 
programjából ma is jól 

kiolvasható a program hatása 
1,5 6,6 44,6 47,3 543 100 

Ha lehetőségem lenne rá, ismét 
belevágnék egy ilyen programba 

3,4 7,5 37,5 51,6 533 100 

 

A kérdésblokk végén arra kértük a vezetőket, hogy írják le, ha vannak olyan megjegyzéseik a 

vizsgált fejlesztési program bevezetésével kapcsolatban (pl. felmerülő problémák, elért 

sikerek), amelyekre a fenti kérdések nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tartanak 

megemlíteni. 201 vezető élt a lehetőséggel. Sokan közülük azt jelezték, hogy a program 

hatására pozitív szervezeti átalakulások indultak el, illetve szoros együttműködések alakultak 

ki más iskolákkal is. Több vezető jelezte, hogy a további fejlesztési programokba kezdtek az 

itt vizsgált beavatkozás után, illetve hogy szívesen kezdenének el ismét egy hasonló 

pályázatot. A legtöbb jelzett probléma a központi menedzsmenttel volt kapcsolatos, így 

például a képzések és a mentori támogatás hiányosságait, a fenntartási időszak finanszírozási 

nehézségeit és az adminisztrációs terheket emelték ki. Emellett néhány esetben megjelent még 

a problémák között a sajátos profillal rendelkező intézmények körében felmerülő 

implementációs nehézségek, és a szülői támogatás hiánya.  

 

Példák a nyílt végű kérdésekre adott válaszokból 

 

A program a pályázat időszakában nagyon pozitív hatással volt iskolánk teljesítményére, 

elismertségére. Az elmúlt néhány év változásai (szervezeti változás, beiskolázási mutatók 

változás)a program hatékony, sikeres fenntartását, működtetését nagyban csorbították. 

A program a programcsomagok ill. az ahhoz kapcsolódó taneszközök késése miatt 

(hiánya)eleinte szinte megvalósíthatatlannak tűnt. A fenntartási időszakra már nem voltak 

beszerezhetők a tankönyvek és egyéb taneszközök. Az erre kiírt pályázat keretében is csak más  

kompetenciafejlesztő eszközök voltak megvásárolhatók. 

A program az elmúlt évek távlatából sikeresnek mondható, folyamatos a visszacsatolás, a 

korrekció. A felmerülő problémaként az anyagi nehézségeket említeném, hiszen a program 

(projekt, témahét, egészségvédelmi nap) nemcsak idő, hanem pénz igényes is. 

A program kezdetekor sötétben tapogatóztuk. Senki sem tudott segíteni a felmerülő 

problémáinkban. Teljesen magunkra voltunk utalva, s a saját tapasztalatainkat megosztva 

tudtunk előrébb jutni. A sok tapasztalatcsere (más iskolákkal is) meghozta gyümölcsét; egy 

nagyon jó fejlesztés kerekedett a megvalósítás végére. Megtörtént a paradigmaváltás, s egy 

szakmailag megújult tantestület tanítja a mai tanulókat. 

A program legkiemelkedőbb sikerét a témahét és a három hetet meghaladó témahét 

megszervezésének és lebonyolításának lehetősége adta. A témákban elmélyedő kis tudósok 

váltak a diákokból erre az időre és ehhez kötelező volt a fenntartónak megadni az anyagi 

fedezetet. Nagyon sokat segít a mindennapi munkában, hogy a programban részt vevő 

pedagógusok laptopot kaptak személyes használatra. Így otthon különböző programokat 

tudnak készíteni, és színesíteni ezekkel a mindennapi oktató-nevelő munkát. A képzéseken 

részt vevő bevont pedagógusok használják a képzéseken elsajátított tanítási módszereket. 



A programot szakiskolában hajtottuk végre. Ránk nem készült tananyag. Az igények 

figyelembe vétele nem volt ránk szabható. 

A tanév bevezetése nagyon nehéz volt, a kollégák többször is az abbahagyást fontolgatták. Két 

hónap kellett ahhoz, hogy a nekünk természetes módon menjen a program, ez sok 

bosszúsággal járt! A képzéseket kellett volna hamarabb elvégezni, akkor még sikeresebb lett 

volna! Ugyanis a kiírásból nem lehetett egyértelműsíteni a program elvárásait, a mentorok 

jövetele igazolta a mi (vezetői) véleményünket és utána már - amikor megerősítést kaptak a 

kollégák minden zökkenőmentesen ment! 

A tantestület jobban összerázódott. Nagyon sok pedagógus számára továbbképzés hasznos 

volt. Ma is használható ismeretekez nyújtott. 

Nagyon jó volt, kár, hogy befejeződött. Nagyon szívesen vállalnánk és pályáznánk ilyen 

programra, még a kezdeti nehézségei ellenére is. Sokat tanultunk ebből, más iskoláktól is. Jó 

volt az is, hogy lehetőségünk volt megismerni, mélyebben betekinteni az ország különböző 

iskoláinak működésébe. Barátságok is szövődtek, melyek a mai napig működnek. 

Várjuk a program folytatását biztosító pályázati lehetőségeket. 

Kompetencia mérések eredményei javultak, informatikai kultúra elterjedése, IKT eszközök 

alkalmazása, változatosabb oktatási-nevelési tevékenység. 

A programban résztvevő 9 konzorcium közül egyedül a mi intézményünkben tanulnak sajátos 

nevelési igényű, enyhe fokban értelmi sérült gyermekek. Számukra a modulokat le kellett 

egyszerűsíteni,nagyon meg kellett nézni, mi az, amit képesek befogadni, úgy, hogy 

sikerélményük is legyen. Az együttgondolkodást házon belül kellett megoldanunk, mivel, 

tanulásban akadályozott. gyerekekkel csak mi foglalkoztunk. Munka közben sokat tanultunk 

egymástól, megtanultunk teamban dolgozni. Új módszerekkel ismerkedtünk meg, amelyeket a 

programban részt vevő kollégák azóta is alkalmaznak munkájuk során. 

 

A következő nagy kérdésblokkban az iskola működésének feltárására vállalkoztunk. Olyan 

kérdéseket tettünk fel, melyek segítenek megérteni és tipizálni azt a környezetet, amelyekbe a 

programok érkeztek. A fejlesztések hatásának vizsgálata kapcsán az egyik legfontosabb 

kérdés az, hogy a különböző típusú programok meghatározott szervezeti feltételek mellett 

milyen hatásokat képesek kiváltani. Az ilyen összefüggések feltárása az implementációs 

hatásmechanizmusokat vizsgáló kutatásunk egyik legfontosabb lépése. A szervezeti 

sajátosságok közül kérdőívünkkel azokat vizsgáltuk, melyeknek a fejlesztésekben játszott 

meghatározó szerepét már korábbi hazai és nemzetközi kutatások igazolták, illetve 

amelyekről e kutatás során végzett előzetes tájékozódásunk során úgy láttuk, fontos szerepet 

játszhattak a vizsgált programok implementációs folyamatainak alakulásában. Előbbire példa 

lehet a kollégák közötti bizalmi kapcsolat és horizontális kommunikáció, a tudásmegosztás, 

míg utóbbira az iskola működésével, illetve a tanulókkal kapcsolatos adatokkal végzett 

munka.  

 

A kérdésblokk első kérdéssora az általános szervezeti működés feltárására irányult. Többek 

között vizsgáltuk, mennyire jellemző a mintánkba tartozó iskolák körében a vezetők válaszai 

alapján az adatokkal dolgozás, a társadalmi igények figyelembe vétele, vagy a tantestület 

bevonása a döntéshozatalba. A vezetők többsége (84,6%) egyetértett azzal, hogy iskolájuk 

eredményeit gyakran összehasonlítják más hasonló helyzetben lévő iskolák eredményeivel, 

elemzik és használják fel a külső (országos, térségi, kutatásokhoz kapcsolódó) mérések 

iskolájukra vonatkozó eredményeit (83,6%), illetve végeznek saját belső méréseket (86,9%). 

Számottevő eltérés mutatkozott azonban az egyetértés mértéke között, míg az első kettőre 

vonatkozó állítással csupán a válaszadók (sorrendben) 31,2 és 29,1%-a értett egyet teljes 



mértékben, a harmadik esetében már jóval többen, majdnem a válaszadók fele (48,7%) jelezte 

teljes egyetértését (lásd 23. Táblázat). A későbbiekben az adatgyűjtés fajtáira vonatkozó 

adatokat is bemutatjuk majd (lásd 29. Táblázat). A szervezeti nyitottságot mérő változóink 

alapján az látható, hogy a mintánkba tartozó iskolákat vezetőik több szempontból is „kifelé 

figyelő” szervezetként írták le. Abban azonban már jelentős különbség mutatkozik, hogy 

mennyire, azaz csak inkább, vagy teljes mértékben értettek egyet a vonatkozó állításokkal. Így 

a megkérdezett iskolák vezetői szerint fontos intézményükben, hogy a társadalmi környezet 

mit vár el tanulóinktól (95,9%), ám csupán a válaszadók 42,8%-a jelezte teljes egyetértését 

azzal, hogy e dimenzió különösen fontos lenne, míg 53,1%-a úgy nyilatkozott, hogy csak 

inkább egyetért. A szülői részvétel kapcsán is a válaszok hasonló megoszlását láthatjuk: a 

vezetők 96,9%-a jelezte, hogy számunkra fontos, hogy a szülők aktívan részt vegyenek az 

iskola életében, ám megoszlik a válaszadók köre aszerint, hogy mennyire értett egyet azzal 

egyet, hogy a szülői bevonódás különösen fontos-e: 59,6% teljes mértékben egyetértett, és 

37,3% inkább értett egyet a kapcsolódó állítással.  

 

Az iskola nyitottságával összefüggő állítások közül a külső szakemberek bevonása volt az, 

amely a leginkább megosztotta a válaszokat. A vezetők fele (50,7%) nem értett egyet azzal, 

hogy az eredmények javítása érdekében gyakran bevonnak külső szakembereket a munkába 

(lásd 23. Táblázat). Ez az arány nagyjából megfelel a specifikusan a vizsgált program 

megvalósítására vonatkozó hasonló állítással való egyetértés mértékének: itt a vezetők 48,7%-

a jelezte, hogy nem vettek igénybe általuk felkért, külső szakértői segítséget (18. Táblázat). A 

megkérdezett vezetők 27,9%-a nem, míg 72,1%-a egyetértett azzal, hogy az iskola 

eredményességét alapvetően meghatározzák olyan dolgok, amelyek nem rajtuk múlnak. 

Emellett az iskolák jól meghatározható csoportját tudjuk elkülöníteni a mentén is, hogy 

mennyire jellemző a pedagógusok munkavégzése kapcsán a nyitottság támogatása. A vezetők 

32%-a nem értett egyet azzal, hogy a pedagógusok náluk tényleges támogatást (pl. szakmai 

tanácsokat, munkaidő-kedvezményt) kapnak szakmai karrierjük megvalósításához. A 

válaszadók 25,5%-a értett teljesen egyet azzal, hogy megbeszéléseiken sokszor mutatnak be 

újszerű tanulásszervezési, vagy egyéb szakmai lehetőségeket, illetve 56,4%-a azzal, hogy 

lényeges dolgokra vonatkozó döntések csak úgy születnek az iskolában, ha az egész 

nevelőtestület részt vesz bennük. A mintánkba tartozó vezetők jól elhatárolható csoportjai 

határozhatóak meg annak mentén, hogy miként gondolkodnak a külső, nem befolyásolható 

tényezők szerepérül (lásd 23. Táblázat).  

23. Táblázat 

Az iskolák szervezeti működése 

 
Állítások 

 

Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet  

(%) 

Inkább 
egyetértek  

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek  

(%) 

Összesen 

N % 

Az iskolánk eredményeit gyakran 
összehasonlítjuk más hasonló 
helyzetben lévő iskolák 
eredményeivel 

1,7 13,7 53,4 31,2 539 100 

A pedagógusok nálunk tényleges 
támogatást (pl. szakmai 
tanácsokat, munkaidő-
kedvezményt) kapnak szakmai 
karrierjük megvalósításához 

9,2 22,8 52,6 15,4 534 100 



Lényeges dolgokra vonatkozó 
döntések csak úgy születnek 
iskolánkban, ha az egész 
nevelőtestület részt vesz bennük 

0 3,1 40,5 56,4 546 100 

Gyakran elemezzük és használjuk 
fel a külső (országos, térségi, 
kutatásokhoz kapcsolódó) 
mérések iskolánkra vonatkozó 
eredményeit 

1,9 14,5 54,6 29,1 537 100 

Iskolánkban gyakran (évente, 
vagy gyakrabban) végzünk saját 
belső méréseket 

,9 12,1 38,2 48,7 544 100 

A számunkra különösen fontos, 
hogy a szülők aktívan részt 
vegyenek az iskola életében 

0 3,1 37,3 59,6 542 100 

Iskolánk eredményességét 
alapvetően meghatározzák olyan 
dolgok, amelyek nem rajtunk 
múlnak 

3,3 24,6 42,2 29,9 545 100 

Az iskolai eredmények javítása 
érdekében gyakran külső 
szakembereket is bevonunk a 
munkánkba 

10,3 40,3 38,8 10,5 533 100 

A megbeszéléseinken sokszor 
mutatunk be újszerű 
tanulásszervezési, vagy egyéb 
szakmai lehetőségeket 

0 16,1 58,3 25,5 545 100 

Különösen fontos a számunkra, 
hogy a társadalmi környezet mit 
vár el tanulóinktól 

,2 3,9 53,1 42,8 542 100 

Kérdés: Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az önök iskolájának szervezeti működésére, 

normáira vonatkoznak. Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

Az iskolák működése kapcsán számos kérdésünk irányult annak feltárására, hogy mi jellemzi 

a pedagógusok közti szakmai kapcsolatokat, együttműködéseket. Mint később látni fogjuk, az 

adataink mélyebb elemzései és az esettanulmányaink során feltárt összefüggések is arra 

mutatnak rá, a szervezeti működés e dimenziója az egyik legmeghatározóbb annak 

szempontjából, hogy az egyes intézményekben milyen hatást képesek elérni a különböző 

típusú fejlesztések. Erről bővebben a fejlesztési beavatkozások közegének szerepét elemző, 

„A fogadó közeg hatása” című fejezetben szólunk majd: az alábbiakban a kapcsolódó 

alapmegoszlásokat mutatjuk be. A vezetői válaszok szerint a vizsgált iskolák között a 

legélesebb különbség ott mutatkozik, mennyire jellemző az, hogy egy szűkebb kör aktivitása 

nyomán indulnak el a fejlesztések. A vezetők 41,1%-a nem míg 58,9%-a egyetértett azzal, 

hogy iskolájukban egy szűkebb innovatív kör döntése nyomán történnek szakmai fejlesztések. 

A vezetők szerint az iskoláikban dolgozó pedagógusok nagy többsége határozottan magas 

teljesítményre törekszik (97,4%), a pedagógusokat együttműködés jellemezi (90,3%), kevéssé 

fordul elő rivalizálás, "nyertes-vesztes" helyzetek (78,8%), illetve a szakmai viták általában 

elősegítik a nevelőtestület szakmai fejlődését és nem károsítják az emberi kapcsolatokat 

(87,8%). Emellett a vezetők többsége szerint általában nehézségek és feszültségek nélkül meg 

tudják oldani, ha egy kollégát továbbképzés miatt helyettesíteni kell (90,3%). Az 

esettanulmányaink azt mutatják, hogy utóbbi inkább a pedagógusok közötti viszonyok 



függvénye, mintsem a menedzsment hatékonyágának eredménye. Az igazgatók többsége 

szerint az iskolájukban dolgozó pedagógusok tettre készek, energikusak (95,4%), szívesen 

tanulnak új technikákat, próbálnak ki új eszközöket, fejlesztik készségeiket, korszerűsítik 

munkamódszereiket (95,3%), megbecsülik azokat a kollégákat, akik tudásukat megosztják 

velük (94,7%), illetve kevésbé jellemző, hogy a nevelőtestület leinti azokat, akik valamilyen 

problémára újszerű megoldást javasolnak (92,2%) (lásd 24. Táblázat).  

24. Táblázat 

A program megvalósítása és eredményessége 

  
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet  

(%) 

Inkább 
egyetértek  

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek  

(%) 

Összesen 

N % 

Az iskolánkban dolgozó 
pedagógusok nagy többsége 
határozottan magas 
teljesítményre törekszik 

0 2,6 49,5 47,9 545 100 

Pedagógusaink között előfordul a 
rivalizálás, gyakran alakulnak ki 
"nyertes-vesztes" helyzetek 

19,3 59,5 19,0 2,2 543 100 

A mi iskolánkban a szakmai viták 
elősegítik a nevelőtestület 
szakmai fejlődését és nem 
károsítják az emberi 
kapcsolatokat 

0,7 11,5 64,1 23,7 540 100 

A mi iskolánkban a nevelőtestület 
általában leinti azokat, akik 
valamilyen problémára újszerű 
megoldást javasolnak 

45,8 46,4 6,8 0,9 541 100 

Az iskolánkban dolgozó 
pedagógusok tettre készek, 
energikusak 

0,7 3,9 63,2 32,2 543 100 

A mi iskolánkban különösen erős 
együttműködés jellemezi a 
pedagógusokat 

0,0 9,7 58,5 31,8 544 100 

Iskolánkban általában egy 
szűkebb innovatív kör döntése 
nyomán történnek szakmai 
fejlesztések 

9,8 31,4 41,9 17,0 542 100 

A mi iskolánkban a pedagógusok 
szívesen tanulnak új technikákat, 
próbálnak ki új eszközöket, 
fejlesztik készségeiket, 
korszerűsítik munkamódszereiket 

0,2 4,6 58,2 37,1 545 100 

Iskolánkban a pedagógusok 
különösen megbecsülik azokat a 
kollégákat, akik tudásukat 
megosztják velük 

0,2 5,1 53,8 40,9 545 100 

Nehézségek és feszültségek 
nélkül meg tudjuk oldani, ha egy 
kollégát továbbképzés miatt 
helyettesíteni kell 

2,0 7,7 44,9 45,4 546 100 

Kérdés: Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az önök iskolájában dolgozó pedagógusok 

közösségére vonatkoznak. Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel 

az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 



 

A programokat fogadó közegek tipizálásának fontos eleme, hogy a pedagógus munka 

megítélésében mekkora szerepet játszik a tanulásszervezési eljárások fejlesztése, az új 

módszerekkel való kísérletezés, a rendelkezésre álló tudás megosztása, a pedagógiai 

folyamatokat befolyásoló tényezők monitorozása, illetve hasonló, az osztálytermi folyamatok 

eredményességének fejlesztését szolgáló tényezők. Az esettanulmányaink arra mutattak rá, 

hogy azokban az intézményekben, ahol a vezetés mindezeket a tevékenységeket különösen 

megbecsüli, ott a pedagógusok fejlesztési tevékenysége jóval magasabb hatékonysággal tud 

működni, mint azokban a szervezetekben, ahol egyéb szempontok kerekednek felül a 

pedagógus munka minőségének megítélése során. A megkérdezett vezetőket arra kértük, hogy 

rangsorolják, az általunk meghatározott szempontok közül melyek milyen súllyal 

érvényesülnek az ő iskolájukban. Az eredményeink azt mutatják, hogy az első helyen 

leggyakrabban „Az iskola fejlődésének elősegítése, a közös iskolai szakmai feladatokba való 

bekapcsolódást” jelölték (42,6%), ez az elem szintén gyakran előfordult a második helyen is 

(19,9%), a „Fejlesztési programokban, pedagógiai újításokban, innovációkban való 

részvétellel” együtt (18,2%). A legkevésbé fontos elemként „A szabályok, vezetői utasítások 

pontos betartását” (34,7%) jelölték a vezetők (lásd 25. TáblázatHiba! A hivatkozási forrás 

nem található.).  

25. Táblázat 

A pedagógus munka minőségének megítélése során figyelembe vett tényezők 

 

A
z 

is
ko

la
 f

ej
lő

d
és

én
ek

 

el
ő

se
gí

té
se

, a
 k

ö
zö

s 
is

ko
la

i 

sz
ak

m
ai

 f
el

ad
at

o
kb

a 
va

ló
 

b
ek

ap
cs

o
ló

d
ás

 

Fe
jle

sz
té

si
 p

ro
gr

am
o

kb
an

, 

p
ed

ag
ó

gi
ai

 ú
jít

ás
o

kb
an

, 

in
n

o
vá

ci
ó

kb
an

 v
al

ó
 r

és
zv

ét
el

 

A
z 

eg
yé

n
i s

za
km

ai
, p

ed
ag

ó
gi

ai
 

m
ó

d
sz

er
ta

n
i f

ej
lő

d
é

s 

A
 v

ég
ze

tt
 d

iá
ko

k 

to
vá

b
b

ta
n

u
lá

sá
n

ak
 v

ag
y 

m
u

n
ká

b
a 

ál
lá

sá
n

ak
 

er
ed

m
én

ye
ss

é
ge

 

A
 t

an
u

ló
k 

el
ég

ed
et

ts
ég

e 
 

A
 m

u
n

ka
tá

rs
ak

ka
l v

al
ó

 jó
 

eg
yü

tt
m

ű
kö

d
és

  

A
 s

zü
lő

k 
el

ég
ed

et
ts

ég
e

 

A
 m

eg
sz

er
ze

tt
 t

u
d

ás
 b

el
ső

 

m
eg

o
sz

tá
sa

 a
 t

ö
b

b
i 

p
ed

ag
ó

gu
ss

al
  

A
 s

za
b

ál
yo

k,
 v

ez
et

ő
i u

ta
sí

tá
so

k 

p
o

n
to

s 
b

et
ar

tá
sa

 
Átlag 2,6 4,7 4,7 4,9 5,0 5,2 5,6 5,7 6,5 

Szórás 2,1 2,6 2,4 2,9 2,3 2,2 2,2 2,2 2,5 

Egyes rangpozíciókat jelölők aránya (%) 

1 42,6 9,1 10,1 17,6 8,0 3,6 2,3 1,7 5,1 

2 19,9 18,2 12,3 10,8 7,4 9,9 9,1 8,0 4,6 

3 12,3 11,9 14,2 8,9 14,8 12,0 8,7 11,0 6,1 

4 7,6 12,7 9,7 8,7 13,3 13,7 12,5 13,9 8,0 

5 5,1 11,7 14,6 8,3 14,4 14,6 11,8 10,6 8,7 

6 5,5 8,7 11,6 9,3 12,1 13,5 15,6 13,9 9,9 

7 2,7 6,8 10,1 8,7 14,0 14,8 15,4 16,3 11,2 

8 2,7 10,4 11,4 12,9 11,0 11,4 15,8 12,7 11,8 

9 1,7 10,4 6,1 14,6 4,9 6,6 8,7 12,0 34,7 

N 528 528 527 527 527 527 526 527 527 

Kérdés: Kérjük, rangsorolja, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezőknek mekkora szerepe van a pedagógus 

munka minőségének és eredményességének megítélésében.  Kérjük, figyeljen rá, hogy a listában minden elem 

csak egyszer szerepelhet. 

 



A pedagógus munka megítélésének és általában a belső tudásmegosztásnak fontos jellemzője, 

hogy a vezetők milyen formákban és milyen gyakorisággal tájékozódnak a pedagógusok 

munkájáról. A vezetői válaszok alapján azt látjuk, hogy a megjelölt tájékozódási formák –

óralátogatások, személyes szakmai konzultációk, kérdőíves adatgyűjtés, tanulói eredmény 

mérésének elemzése, beosztott munkatársak egyéni vezetői értékelése, minősítése – 

mindegyikét a legtöbb iskolában alkalmazzák. A leggyakrabban, átlagosan havonta, illetve 

évente alkalmazzák ezeket a tájékozódási formákat. A vezetők 46,7%-a jelölte, hogy évente 

pár alkalommal vagy ennél ritkábban, 45,5%-a hogy havonta, illetve 7,5%-a, hogy hetente, 

vagy gyakrabban vesz részt óralátogatáson. Hasonlóan alakultak a mutatóink a személyes 

szakmai konzultációk (pl. óratervek közös megbeszélése) vonatkozásában, itt a vezetők 

49,2%-a jelezte, hogy évente pár alkalommal vagy ennél ritkábban, 40,8%-a átlagosan 

havonta és 7,6 %-a hetente vagy ennél gyakrabban gyakorolja ezt az információszerzési 

formát. A tanulói eredmények elemzése inkább éves szinten jellemző (69,7%), de 

előfordulnak olyan iskolák (26,6%), ahol a vezetői válaszok alapján átlagosan havi szinten 

végeznek ilyen tevékenységet. A kérdőíves adatgyűjtés, és a munkatársak egyéni vezetői 

értékelése, minősítése az iskolák döntő többsége esetében évente pár alkalommal, vagy ennél 

ritkábban valósul meg (sorrendben 93,6%, 88,7%) (lásd 26. Táblázat).  

26. Táblázat 

A pedagógus munkáról való tájékozódás formái és gyakorisága 

  Soha (%) 

Évente pár 
alkalommal 
vagy ennél 
ritkábban 

(%) 

Átlagosan 
havonta (%) 

Hetente 
vagy ennél 
gyakrabban 

(%)  

Összesen 

N % 

Óralátogatások 0,0 46,7 45,5 7,5 504 100 

Személyes szakmai konzultációk 
(pl. óratervek közös 
megbeszélése) 

2,4 49,2 40,8 7,6 537 100 

Kérdőíves adatgyűjtés (pl. 
munkatársak, szülők, tanulók 
körében) 

3,8 93,6 2,3 0,4 530 100 

Tanulói eredmények mérésének 
elemzése 

0,4 69,7 26,6 3,1 541 100 

Beosztott munkatársak egyéni 
vezetői értékelése, minősítése 

1,9 88,7 8,4 0,9 533 100 

Egyéb módokon 7,6 43,6 24,4 16,3 339,0 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje, hogy az Ön iskolájában az alábbiakat alkalmazzák-e, illetve milyen  gyakorisággal 

alkalmazzák arra, hogy tájékozódjanak a pedagógusok munkájáról. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ 

minden felsorolt elem számára.         

      

A fejlesztéseket fogadó közeg szempontjából korábbi kutatási eredmények alapján az is 

meghatározónak tűnik, hogy az intézményi célok és a célok megvalósításához alkalmazott 

eszközök meghatározásába mennyire kapcsolódnak be a pedagógusok. Feltételezésünk 

szerint, azok a pedagógusok, akik részt vesznek az intézményi célok kijelölésében és a 

stratégia alkotásban, inkább látják az egymást követő fejlesztések összekapcsolódását, mint 

azok a pedagógusok, akikkel csak „megtörténnek” a  fejlesztések. Azok, akik jobban értik az 

intézményi célokat, inkább képesek lehetnek fejlesztési feladataik értelmezésére, illetve 

energiáik egyirányú összpontosítására. A kérdőívünkben éppen ezért rákérdeztünk arra, hogy 

miként alakul a vizsgált intézmények körében a stratégiaalkotás folyamata, pontosabban a 

munkatársak körülbelül hány százaléka kapcsolódik ehhez a feladathoz. A vezetői válaszok 



alapján azt látjuk, hogy a legtöbb iskolában (31,3%) a munkatársak 20-29%-a vesz részt ilyen 

folyamatokban. Az intézmények 21,3%-ában haladja meg az 50%-ot, illetve nagyjából 

ugyanennyi intézményben nem éri el a 20%-ot a bevonódás aránya (lásd 27. Táblázat).  

27. Táblázat 

A stratégiaalkotásban résztvevők aránya 
  
  
A stratégiaalkotásban résztvevők aránya 
  

Jelölte 
 

Összesen 

N % N % 

0 % 4 0,7 537 100 

1-9 % 19 3,5 537 100 

10-19 % 90 16,8 537 100 

20-29 % 168 31,3 537 100 

30-39 % 77 14,3 537 100 

40-49 % 38 7,1 537 100 

50-59 % 44 8,2 537 100 

60-69 % 17 3,2 537 100 

70-79 % 28 5,2 537 100 

80-89 % 25 4,7 537 100 

90-100 % 27 5 537 100 
Kérdés: Kérjük, jelölje, hogy az önök iskolájában a nevelőtestület pedagógusainak körülbelül hány százaléka 

vesz részt aktív módon a stratégiaalkotásban. 

 

Többek között az előbbi problémakörhöz kapcsolódik az a kérdés, hogy mely 

szereplőcsoportok mekkora befolyással bírnak az iskola működésére. Itt már nemcsak az 

iskola közvetlen munkatársainak bevonódását vizsgáltuk, de azt is, hogy például a partnerek 

és társiskolák irányában mennyire nyitottak az intézmények. Korábbi kutatási eredmények 

arra mutattak rá, hogy e tényező alapvetően meghatározhatja a beavatkozások sikeres 

megvalósítását, illetve mivel az intézményen belüli munkatársak aktív szerepvállalása és a 

partneri bevonódás a vizsgált programok egyik fő eszköze volt (a TÁMOP időszakában 

inkább, mint a megelőző programozási periódusban) ezért e változó egyaránt tekinthető 

kontextus és hatásmutatónak is. A vezetői válaszok alapján azt látjuk, hogy 10-es skálán a 

válaszadó vezetők 64,8%-a jelölte a beosztott pedagógusok szerepét 8-as értékre, vagy afelett, 

a nem pedagógus iskolai dolgozók esetében ezek az értékek már jóval kevesebbszer fordultak 

elő (21,2%). A fenntartó és a diákok iskola működésére gyakorolt hatását a megkérdezett 

vezetők fele értékelte 8-asra, vagy afelett (sorrendben: 50,7%, 49%), a szülők esetében ezek 

az értékek valamennyivel kevesebbszer fordultak elő (33,6%). Az olyan külső támogató 

szereplők, mint a más iskolák pedagógusai, vezetői, oktatással foglalkozó kutatások, kutatók, 

vagy a pedagógiai szolgáltató intézmények munkatársai, közoktatási szakértők, 

szaktanácsadók hatását a vezetők átlagosan 5-ös, vagy annál kisebb mértékűre becsülték 

(sorrendben: 71,2%, 70,4%, 66,4%). A legtöbb esetben e csoportok esetében jelölték a 

válaszadók azt, hogy egyáltalán nincsenek hatással az iskola működésére (sorrendben: 6,9%, 

8,2 %, 7,4%) (lásd 28. Táblázat) 
 

28. Táblázat 

Az iskola működésére hatással lévő személyek 
 

Szereplőcsoportok 
Skálaértéket jelölte (%) Összesen 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 N % 



Az igazgató 0,2 0,0 0,2 0,0 1,1 1,7 7,8 21,1 23,8 44,2 541 100 

Az iskolavezetés egyéb 
tagjai 

0,6 0,0 0,2 0,4 1,7 3,9 9,4 28,9 28,0 27,0 533 100 

A beosztott pedagógusok 0 0,6 0 0,9 5,2 7,6 20,8 31,4 18,2 15,2 538 100 

A nem pedagógus iskolai 
dolgozók 

3,0 5,8 11,4 8,8 23,5 15,2 11,1 10,5 6,2 4,5 533 100 

A diákok 0 0,7 1,7 2,8 12,8 12,1 20,9 20,3 12,7 16,0 537 100 

A szülők 0,4 2,0 3,5 7,2 17,1 15,6 20,4 18,0 9,7 5,9 538 100 

A fenntartó munkatársai 1,1 2,8 3,9 4,8 14,1 7,8 14,7 18,8 15,4 16,5 538 100 

Más iskolák pedagógusai, 
vezetői (javaslataikkal, 
tanácsaikkal) 

6,9 16,4 12,7 12,5 22,7 11,7 7,1 6,9 2,6 0,6 537 100 

Oktatással foglalkozó 
kutatások, kutatók 

8,2 12,1 14,7 13,9 21,5 13,0 8,5 4,5 2,8 0,7 538 100 

Pedagógiai szolgáltató 
intézmények munkatársai, 
közoktatási szakértők, 
szaktanácsadók 

7,4 9,6 15,6 13,2 20,6 10,8 10,4 7,6 3,5 0,9 537 100 

Kérdés: Kérjük, az alábbi tízes skálán jelölje, hogy a felsorolt személyek, csoportok mekkora hatással vannak az 

önök iskolájának működésére: (Az 1-es érték arra utal, hogy egyáltalán nincs hatásuk, a 10-es pedig arra, hogy 

rendkívül nagy hatásuk van.)          

      

Az intézmények adatgyűjtési és feldolgozási tevékenysége az esettanulmányaink alapján 

olyan intézményi sajátosságnak bizonyul, mely közvetve fontos hatást gyakorolhat a 

fejlesztési beavatkozások megvalósítására. Ez teszi lehetővé azt többek között, hogy az 

egyébként zárt intézményként működő iskolák nyissanak a külső elvárások és lehetőségek 

felé (így láthatjuk, hogy e kérdés szorosan kapcsolódik az előzőben vizsgált tartalomhoz), 

ugyanakkor ez az a tevékenység, ami intézményi szinten legitim módon igazolhatja a fejlődési 

szükségleteket és irányokat. Adataink azt mutatják, hogy a legtöbb iskolában zajlik az adatok 

feldolgozására épülő belső tevékenység, a válaszadó vezetők csupán 2,5%-a jelezte azt, hogy 

náluk nincs ilyen tevékenység. A legtöbb intézményben az iskola eredményességének 

értékelése (73,9%), a szülői igények felmérése, szülők tájékoztatása (71,2%), a pedagógusok 

munkájának értékelése (68%), és a tanulók egyéni nyomon követése, egyéni fejlesztésük 

támogatása (66,7%) érdekében zajlik adatgyűjtési tevékenység a vezetői válaszok alapján. 

Azonban ehhez képest csak ritkán fordul elő olyan adatgyűjtési tevékenység, melyet 

felhasználnak a stratégiaalkotás, átfogó tervezési, fejlesztési célok kijelöléséhez (35,5%), 

illetve a tanítással és tanulással kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolásához (30,6%) 

vonatkozik (lásd 29. Táblázat).  

29. Táblázat 

Az iskolában zajló adatgyűjtési tevékenységek 

  
  
Adatgyűjtési tevékenység  

Jelölte Összesen 

N % N % 

Stratégiaalkotás, átfogó tervezési, fejlesztési 
célok kijelölése 210 35,5 591 100 

Az iskola eredményességének értékelése 437 73,9 591 100 

A pedagógusok munkájának értékelése 402 68,0 591 100 



Tanulók egyéni nyomon követése, egyéni 
fejlesztésük támogatása 

394 66,7 591 100 

A tanítással és tanulással kapcsolatos 
szakmai kérdések megválaszolása 

181 30,6 591 100 

A szülői igények felmérése, szülők 
tájékoztatása 

421 71,2 591 100 

A mi iskolánkban nincs adatok feldolgozására 
épülő belső tevékenység 

15 2,5 591 100 

Egyéb 11 1,9 591 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, van-e az önök iskolájában olyan adatgyűjtés, vagy adatfeldolgozás, amely az 

alábbiakat támogatja. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

 

A szervezeti jellemzők feltérképezése során nagy hangsúlyt fektettünk arra, hogy feltárjuk, 

mint a szervezeten belüli, mind kívüli kapcsolatrendszereket, illetve ezek tudásmegosztó 

szerepét. E kérdéskört – sok máshoz hasonlóan – a vezetők és a pedagógusok vonatkozásában 

is vizsgáltuk. A vezetők vonatkozásában nemcsak az új eljárások terjedése, a szükséges 

szakmai és menedzsmenttámogatásokhoz való hozzáférés szempontjából van különös 

jelentősége a személyközi kapcsolatoknak, de ez az, ami jelentős hatással lehet arra is, hogy 

az érintett szereplőcsoportok mennyire támogatják a vezetői döntések nyomán induló 

fejlesztéseket. A vezetőknek szánt kérdőívünkben meghatározott csoportok vonatkozásában 

kértük a válaszadókat arra, hogy jelöljék, van-e szakmai kapcsolatuk velük, illetve ha van, 

akkor az milyen minőségű.  A legtöbb vezető úgy vélekedett, hogy az iskola pedagógusaival 

kifejezetten jó kapcsolatot működtet (73,4%), illetve valamennyivel több, mint a vezetők fele 

gondolta úgy, hogy a nem pedagógus alkalmazottakkal is hasonló viszonyban áll (58,1%). 

Hasonló arányban jelölték ezt a választ a vezetők a diákokkal kapcsolatban is (59,9%). Más 

oktatási intézmények vezetőivel, az iskolafenntartóval, illetve a szülőkkel a vezetők nagyjából 

fele jelölte, hogy kapcsolatuk megfelelően működik (sorrendben: 57%, 52,2%, 50,6%). Végül 

a pedagógiai intézetek vonatkozásában érkezett a legtöbb olyan válasz, mely a kapcsolat teljes 

hiányát jelezte (18,3%), illetve e csoport vonatkozásában jelölték a legkevesebben azt, hogy 

kifejezetten jó kapcsolatot ápolnának velük (14,6%) (lásd 30. Táblázat). 

30. Táblázat 

A vezető szakmai kapcsolata a programok megvalósításában érintett szeplőkkel 

 
 

Érintett csoportok 
 

Nincs 
kapcsolat 

(%) 

Van 
kapcsolat, 

de 
problémás 

(%) 

Megfelelő 
a kapcsolat 

(%) 

Kifejezette
n jó a 

kapcsolat 
(%) 

Összesen 

N % 

Az iskola pedagógusai 0 ,2 26,4 73,4 541 100 

Az iskola nem pedagógus 
alkalmazottai 

,4 ,6 41,0 58,1 539 100 

Más oktatási intézmények vezetői ,4 ,7 57,0 41,9 540 100 

A megyei (fővárosi) pedagógiai 
intézet 

18,3 3,6 63,5 14,6 507 100 

Az iskolafenntartó ,7 4,4 52,2 42,6 542 100 

A szülők ,2 5,5 50,6 43,6 541 100 



A tanulók 0 ,7 39,4 59,9 541 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy milyennek tartja Ön a (szakmai) kapcsolatait az alább felsorolt személyekkel, 

partnerekkel, intézményekkel. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára.  

 

A programok megvalósítása kapcsán fontos kérdés az, hogy azok az intézmények, amelyek 

részt vesznek a fejlesztésekben, olyan iskolák-e, amelyek általában nem végeznek aktív 

fejlesztési tevékenységet, illetve nem kapcsolódnak fejlesztési programokhoz, vagy épp 

fordítva, olyan iskolák valósítják meg a programokat, melyek sokat pályáznak. Ez egyrészt 

jellemzi a vizsgált programok természetét, azaz jelzi, hogy adott program mennyire kívánja 

támogatni az innovatív iskolákat, illetve mennyire kívánja aktivizálni a fejlesztésekbe 

korábban be nem vonódó intézményeket. A szervezetek ezen tulajdonsága másrészt 

meghatározó szervezeti kontextusként is értelmezhető: azok az iskolák, akik sokat pályáznak 

az esettanulmányaink tanulsága szerint könnyebben menedzselik azok megvalósítását és 

inkább formálják saját céljaik irányába a tartalmi megvalósítást, mint azok, amelyek ilyen 

tevékenységet nem gyakran végeznek. Utóbbi csoport inkább hajlik a hűséges implementáció 

irányába, illetve ezeket a szereplőket inkább zavarják a tág értelmezésű elvárások. Emellett a 

fejlesztési aktivitás maga is tekinthető a programok egyik hatásmutatójának. A vizsgált 

intézmények körébe, mint az alábbi táblázatból kiolvasható (lásd 31. TáblázatHiba! A 

hivatkozási forrás nem található.), olyan iskolák tartoznak, melyek gyakran valósítanak 

meg fejlesztéseket. A megjelölt elemek közül a leggyakrabban uniós finanszírozású hazai 

programokat valósítottak meg az intézmények, illetve sokan vettek részt a "Comenius 2000" 

közoktatási minőségfejlesztési programban, az Európai Unió valamelyik oktatási 

együttműködési programjában, az Ökoiskola Programban és számos iskola bevezette az 

Integrációs Pedagógiai Rendszert is (IPR). Adataink azt mutatják, hogy az itt vizsgált HEFOP 

és TÁMOP fejlesztési programokat a legtöbben hasznosnak gondolták, 1,4 % és 3,2 % között 

jelölték csupán a válaszadók azt, hogy e programokban bár részt vettek, de nem találták 

azokat hasznosnak. 

31. Táblázat 

Fejlesztési programok, melyekben a vizsgált iskolák részt vettek 

Fejlesztési programok      
Nem 

vettünk (%) 

Részt 
vettünk, de 

nem 
találtuk 

hasznosnak 
(%) 

Részt 
vettünk, és 
hasznosnak 
találtuk (%) 

Összesen 

N % 

HEFOP 3.1… kóddal kezdődő, a kompetencia 
alapú oktatás elterjesztését megcélzó programok 

48,7 3,2 47,2 460 100 

HEFOP 2.1… kóddal kezdődő, a hátrányos 
helyzetű és a sajátos nevelési igényű tanulók 
esélyegyenlőségét támogató programok 

71,8 1,4 25,5 433 100 

TÁMOP 3.1… és TÁMOP 3.2… kóddal kezdődő, a 
kompetencia alapú oktatást, az új tanulási 
formák és rendszerek elterjesztését támogató 
programok 

25,2 2,8 71,5 490 100 

TÁMOP 3.3… és TÁMOP 3.4… kóddal kezdődő, a 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 
tanulók esélyegyenlőségét támogató programok 

71,1 1,4 26,4 434 100 



Zsolnai program (ÉKP, NYIK, KÉK)  77,8 3,5 17,1 425 100 

A Soros Alapítvány közoktatásfejlesztési 
programja 

87,6 0 10,5 412 100 

A "Comenius 2000" közoktatási 
minőségfejlesztési program 

48,6 10,6 39,7 446 100 

Az Európai Unió valamelyik oktatási 
együttműködési programja (Comenius, Leonardo, 
Grundtvig) 

66,6 1,8 30,0 436 100 

Ökoiskola Program 60,0 ,7 38,0 447 100 

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése 44,8 3,2 50,7 461 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt programok közül az Ön iskolája melyikben vett részt. 

Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára.    

             

A fejlesztési folyamat egyik fontos jellemzője, hogy milyen indíttatásból indítják el a 

kapcsolódó tevékenységeket a résztvevők. A fejlesztési motiváció kérdésköre mind az 

intézményi (vezetői) mind a pedagógus szinten történt tájékozódásunk fontos eleme volt, 

illetve e kérdéskör adta a bonyolultabb összefüggések vizsgálatának egyik fő pillérét.  A 

vezetőket arra kértük, hogy rangsorolják, az iskolájukban általában a fejlesztések 

elindításakor az általunk meghatározott tényezők közül iskolájában melyeknek van nagyobb 

és melyeknek kisebb szerepe. A megjelenített motivációs tényezők a következők voltak: a 

tanulók motivációjának és eredményességének növelése; a pedagógusok szakmai 

fejlődésének támogatása; az iskola megbecsültségének növelése; a nevelőtestület egészének 

dinamizálása; a megoldatlan tanítási/tanulási problémák kezelése; anyagi forrásokhoz való 

hozzáférés; szülői elégedettség növelése; a fenntartó kezdeményezése; az intézmény 

"túlélésének" garantálása. A legtöbb válaszadó (32%) első helyen a tanulók motivációjának és 

eredményességének növelését, illetve az iskola megbecsültségének növelését (20,1%) jelölte. 

Második helyen leggyakrabban a pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása (20,1%) 

jelent meg, míg a vezetők több mint fele (55,4%) a legkevésbé meghatározó elemként az 

intézmény "túlélésének" garantálását jelölte (lásd 32. TáblázatHiba! A hivatkozási forrás 

nem található.). 

 

32. Táblázat 

A fejlesztési programok elindításának intézményi motívumai 
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Átlag 3,0 3,9 4,0 4,1 4,5 4,8 5,9 7,3 7,4 

Szórás 1,9 2,0 2,3 2,2 2,3 2,3 1,8 1,9 2,5 

Egyes rangpozíciókat jelölők aránya (%) 

1 32,0 8,2 20,1 11,2 10,6 9,6 1,0 3,0 4,5 

2 16,6 20,1 12,3 16,4 14,1 10,2 4,5 1,2 4,7 

3 15,8 18,4 12,3 15,3 12,7 15,1 5,5 2,0 3,2 



4 14,8 17,2 12,3 16,0 13,5 10,8 9,4 2,8 3,4 

5 9,6 15,2 11,5 14,9 14,1 10,8 15,7 4,9 3,6 

6 4,5 9,2 15,0 10,6 11,5 13,5 24,1 8,1 3,4 

7 3,7 6,1 10,5 6,8 12,7 17,0 20,0 16,7 6,1 

8 2,3 3,7 4,9 5,1 8,6 10,2 16,1 33,1 15,8 

9 ,6 2,0 1,0 3,7 2,2 2,9 3,7 28,3 55,4 

N 512 512 512 511 511 511 510 508 507 

Kérdés: Az alábbiakban olyan célokat sorolunk fel, amelyek gyakran motiválják fejlesztések elindítását. Kérjük, 

rangsorolja ezeket aszerint, hogy az önök iskolájában melyeknek van nagyobb és melyeknek kisebb szerepe. 

Kérjük, figyeljen arra, hogy a listában minden elem csak egyszer szerepelhet.  

 

Elektronikus kérdőívünk végén a fejlesztésekről való gondolkodás feltárását célzó kérdéseket 

tettünk fel. Korábbi kutatások és esettanulmányaink is arra mutattak rá, hogy ennek 

jelentősége meghatározó a beavatkozások implementálása szempontjából. Néhány tényező, 

mint például a szervezeten belüli bizalmi légkört erősítő viselkedés, közvetve hat a 

beavatkozások megvalósítására, míg mások, mint például a fejlesztési aktivitás informális 

megbecsülése direkt szabályozza e folyamatokat. Adataink alapján a vezetők többsége 

egyetértett azzal, hogy fontos mások „jó gyakorlatainak" megismerése, kipróbálása (96,6%), 

illetve azt is kiemelten fontosnak tartották, hogy a pályázatok révén anyagi erőforrásokhoz 

jutassák az iskolájukat (97,9%). A legtöbben fontosnak látták a távlati célok szem előtt 

tartását. A vezetők 69,1%-a nem értett egyet azzal, hogy a jó vezetők elsősorban az aktuális 

problémákra fókuszálnak, és nem azokra, amelyek megoldása csak a távolabbi jövőben 

hozhat eredményeket. A pedagógus munkatársak dinamizálásával kapcsolatos állításokkal 

való egyetértés mértékéből azt láthatjuk, hogy a vezetők többsége úgy érzi, a közös célok 

eléréséhez megfelelően tudja lelkesíteni beosztott pedagógusait (97,9%), fontosnak tartja, 

hogy pedagógusai az iskolán kívül is lássanak el valamilyen szakmai feladatot (82,3%), 

illetve hogy szabad teret adjon a pedagógusok kreatív meglátásainak, innovatív ötleteinek 

(99,6%). A többség meglátása szerint szervezetükben a pedagógusok munkavégzését nem a 

vezetéstől származó jutalmak, dicséretek, elmarasztalások vagy büntetések határozzák meg 

(67,1%), a pedagógusok igyekezete nem csökken, ha a vezető nincs a közelben (63,8%). Az 

már inkább megosztotta a válaszadó vezetőket, hogy mennyire látják fontosnak, hogy a 

nevelőtestületben belül olyan bizalmasai legyenek, akiken keresztül hozzájuthatnak a 

vezetéshez szükséges információkhoz, a megkérdezettek 57,6%-a nem értett egyet a 

vonatkozó állítással, míg 42,5% szerint jó, ha vannak ilyen bizalmas személyek a 

munkatársak között. A vezetők többsége egyetértett azzal, hogy a mindenkori igazgató 

vállalja magára a döntéshozatal felelősségét és súlyát, ezzel ne terhelje beosztott pedagógus 

kollégáit (67,9%), ugyanakkor fontosnak tartották, hogy a nevelőtestület tagjai ismerjék az 

iskola pénzügyi helyzetét (92,6%). Végül, a vezetők meghatározó hányada értett egyet azzal, 

hogy a tanítás-nevelés olyan mesterség, amit nem jó, ha kívülállók próbálnak befolyásolni 

(66,8%) (lásd 33. Táblázat). 

33. Táblázat 

Vezetői gyakorlat és gondolkodás 

 

Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet  

(%) 

Inkább 
egyetértek  

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek  

(%) 

Összesen 

N % 



Vezetőként nagyon fontosnak 
tartom, hogy megismerjük, 

kipróbáljuk mások „jó 
gyakorlatait" 

,2 3,2 51,9 44,7 526 100 

Vezetőként különösen fontos 
feladatomnak tartom, hogy 

pályázatok révén anyagi 
erőforrásokhoz jutassam az 

iskolánkat 

,2 ,8 17,5 81,6 526 100 

Vezetőkent fontosnak tartom, 
hogy pedagógusaink az 

iskolánkon kívül is lássanak el 
valamilyen szakmai feladatot (pl. 

szakértés, bizottsági munka) 

,6 17,1 59,3 23,0 526 100 

Vezetőként fontosnak tartom, 
hogy a nevelőtestület tagjai 
ismerjék iskolánk pénzügyi 

helyzetét 

,8 6,6 56,6 36,0 514 100 

Vezetőkent, nagyon fontosnak 
tartom, hogy szabad teret adjak a 

pedagógusok kreatív 
meglátásainak, innovatív 

ötleteinek 

,2 ,2 18,7 80,9 524 100 

Úgy érzem, a közös célok 
eléréséhez megfelelően tudom 

lelkesíteni beosztott 
pedagógusainkat 

,0 2,1 54,3 43,6 521 100 

A pedagógusok munkavégzését 
leginkább a vezetéstől származó 

jutalmak, dicséretek, 
elmarasztalások vagy büntetések 

határozzák meg 

18,2 48,9 29,4 3,5 517 100 

A pedagógusok keményebben 
dolgoznak, mikor szem előtt 

vannak (pl. bemutató óra 
alkalmával), de csökken az 

igyekezet, ha a vezető nincs a 
közelben 

15,4 48,4 32,2 4,0 521 100 

A jó vezetők elsősorban az 
aktuális problémákra 

fókuszálnak, és nem azokra, 
amelyek megoldása csak a 
távolabbi jövőben hozhat 

eredményeket 

18,4 50,7 25,5 5,4 521 100 

A mindenkori igazgató vállalja 
magára a döntéshozatal 

felelősségét és súlyát, ezzel ne 
terhelje beosztott pedagógus 

kollégáit 

5,2 26,9 43,7 24,2 517 100 

Sokszor jól jön, ha a vezetőnek 
vannak a nevelőtestületben olyan 

bizalmasai, akiken keresztül 
hozzájuthat a vezetéshez 

szükséges információkhoz 

19,3 38,3 35,2 7,3 509 100 

A tanítás-nevelés olyan 
mesterség, amit nem jó, ha 

4,9 28,3 42,0 24,8 509 100 



kívülállók próbálnak befolyásolni 

Kérdés: Az alábbiakban néhány, vezetői gyakorlattal és gondolkodással kapcsolatos állítást olvashat.  Kérjük, a 

megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet Ön ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön 

meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

Az előző kérdéshez szorosan kapcsolódva azt tártuk fel, vajon hogyan gondolkoznak a 

fejlesztési programok jelenlegi vezetői a fejlesztések természetéről. A vezetők döntő többsége 

a válaszok alapján nem tart a programok jelentősen romboló hatásától, 92,7%-uk nem értett 

egyet azzal, hogy az ilyen programok néha többet ártanak, mint használnak, 93,8%-uk pedig 

azt cáfolta, hogy az új tanítási módszerekkel, eszközökkel való kísérletezés veszélyeztetheti a 

tanulói eredményességet. A vezetői válaszokból az rajzolódik ki, hogy a megkérdezettek értik 

a helyi kontextushoz való adaptáció fontosságát: a vezetők 92,7%-a értett egyet azzal, hogy az 

ilyen programok kudarcot vallanak, ha az iskolák nem igazítják őket hozzá a helyi 

sajátosságokhoz, illetve csupán 30,7%-uk azzal, hogy az ilyen programok eredménytelenek, 

ha az iskolák nem követik pontosan a programok irányítóinak minden előírását. A sikeres 

programimplementáció során is fellépő kezdeti nehézségek már sokkal kevesebb vezető 

gondolkodásában jelent meg, 39,4%-uk értett egyet azzal, hogy a korábban ismeretlen 

módszerek, eszközök alkalmazása a teljesítményt ideiglenesen visszaveti, az eredmények csak 

hosszabb távon lesznek érzékelhetőek. A vezetők az adataink szerint hisznek abban, hogy a 

programok hatása előre megjósolható, 68,4%-uk nem értett egyet azzal, hogy az ilyen 

programok esetében soha nem lehet előre megmondani, végül milyen hatással lesznek az 

iskola fejlődésére. Ennek megfelelően 71,7%-uk jelezte egyet nem értését azzal kapcsolatban, 

hogy az ilyen programok néha még akkor sem eredményeznek komoly javulást, ha a lehető 

leggondosabban tervezik és valósítják meg őket. Mindközül a szülői támogatás 

szükségességének a megítélése osztotta meg a válaszadók körét: a vezetők 48,7%-a nem, míg 

51,3%-a egyetértett azzal, hogy az ilyen programok eredménytelenek, ha a szülők nem 

támogatják őket (lásd 34. Táblázat). 

34. Táblázat 

A fejlesztési programok általános sajátosságaival kapcsolatos vezetői gondolkodás 

 

Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet  

(%) 

Inkább 
egyetértek  

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek  

(%) 

Összesen 

N % 

Az ilyen programok kudarcot 
vallanak, ha az iskolák nem igazítják 
őket hozzá a helyi sajátosságokhoz 

1,4 6,0 56,5 36,2 517 100 

A korábban ismeretlen módszerek, 
eszközök alkalmazása a 
teljesítményt ideiglenesen 
visszaveti, az eredmények csak 
hosszabb távon lesznek 
érzékelhetőek 

10,1 50,5 34,2 5,2 515 100 

Az ilyen programok esetében soha 
nem lehet előre megmondani, 
végül milyen hatással lesznek az 
iskola fejlődésére 

7,9 60,5 28,7 2,9 519 100 



Az ilyen programok néha még 
akkor sem eredményeznek komoly 
javulást, ha a lehető 
leggondosabban tervezik és 
valósítják meg őket 

20,5 51,2 26,3 1,9 521 100 

Az ilyen programok néha többet 
ártanak, mint használnak 

61,7 35,0 2,9 ,4 514 100 

Az ilyen programok 
eredménytelenek, ha az iskolák 
nem követik pontosan a programok 
irányítóinak minden előírását 

15,4 53,9 28,3 2,4 508 100 

Az új tanítási módszerekkel, 
eszközökkel való kísérletezés 
veszélyeztetheti a tanulói 
eredményességet 

46,6 47,2 5,6 ,6 519 100 

Az ilyen programok 
eredménytelenek, ha a szülők nem 
támogatják őket 

10,2 38,5 43,1 8,2 512 100 

Kérdés: Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek a fejlesztési programok általános sajátosságaira 

vonatkoznak.  Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára.  

 

Az elektronikus kérdőív végén megkértük a válaszadó vezetőket, hogy amennyiben vannak 

olyan megjegyzései, amelyekre e kérdőív kérdései nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tart 

megemlíteni, írják le ezeket. Csupán 34 válasz érkezett, ezek a tartalmi elemeket tekintve a 

programok sikerességét, eredményeit és a fenntarthatósági időszak finanszírozási nehézségeit, 

továbbá a központi menedzsmentből fakadó problémákat emelték ki.  

 

Példák a nyílt végű válaszokból 

 

Az elmúlt évek innovációi nem csak tartalmi változásokat hoztak az intézményem számára, 

hanem szervezeti átalakulást, rendszerfejlesztést is. Az innovációs folyamatokhoz, állandó 

változásokhoz való alkalmazkodás arra késztett bennünket, hogy ismerjünk meg az új 

tanulásszervezési eljárásokat, módszereket, más szerepeket is. A hagyományos 

gyógypedagógiai, az óvodai, iskolai, készségfejlesztő speciális szakiskolai tevékenységek 

továbbra is fontosak, de mellette az egységes gyógypedagógiai módszertani intézménynek 

mintegy forrásközpontnak kell működnie, ahol hatékonyan kell támogatni azt az 

esélyegyenlőségi törekvést, hogy a sérült gyermek a többi gyermekkel együtt, otthonához közel 

kapja meg a neki járó fejlesztést. Ez a cél, szakmai és szakmaközi együttműködések során 

valósulhat meg.  

Azt tapasztalom, hogy minden innovatív folyamat vagy a vezetőtől, vagy a vezetői támogatást 

élvező mikroközösségtől indul el. A tantestületre a szemléletformálás átragad. A pályázatok 

megírásában, megvalósításában szinte mindig ugyanazokra lehet támaszkodni. A kiégés miatt 

egy idő után ellenállás alakul ki a pályázatokkal szemben. 

Kísérleti programokra szükség van a fejlődés érdekében. Az a projekt, amiben mi részt 

vettünk, nem volt körültekintően előkészítve. Ha akartuk volna, akkor sem tudtuk volna a 

kidolgozó kollégák utasításai, elképzelései szerint tesztelni a programcsomagokat, mert a 

taneszközök nem jelentek meg időben és a képzések sem voltak elég hatékonyak, ráadásul 

nagyon későn zajlottak. (Aug. 30-án még zajlott a képzés, de szept. 1-jén már elvileg 

alkalmazni kellett volna.) 

 



6.1.2 Pedagógus vélekedések 

Az alábbiakban bemutatjuk, miként vélekedtek a válaszadó pedagógusok az általunk 

meghatározott több száz változó alapján a fejlesztési programok megvalósulásáról és a 

megvalósítás körülményeiről. A vezetői megoszlásokhoz hasonlóan, itt is röviden ismertetjük 

adott változó vagy változócsoport meghatározását indokoló problémát, majd azt, hogy a mért 

adatok szerint ezek miként osztják meg a mintánkba tartozó a programokat bevezető 

pedagógusokat. Az alfejezet első részében azokat változókat ismertetjük, melyek egyaránt 

szerepeltek az elektronikus és a kérdezőbiztosok által felvett kérdőívekben, a kutatási 

eszközök tematikus fókuszait követve. A fejezet második felében pedig azokat a változókat 

mutatjuk be, melyeket már csak a szűkebb mintán kérdezőbiztosok segítségével felvett 

kérdőívünk tartalmazott, itt is követjük a kutatási eszköz struktúráját. Mint korábban 

említettük, a háttérváltozók kivételével szisztematikusan bemutatunk minden a kutatásunk 

során meghatározott változót. Többek között kitérünk a fejlesztési program bevezetésének 

különböző területeken érzékelhető eredményességére, az implementációs folyamatok 

sajátosságaira, valamint a szervezeti és egyéni jellemzőkre.  

 

A vezetői kérdőívhez hasonlóan a programokat bevezető pedagógusok körében zajló 

adatgyűjtésünk első felében is – a háttérváltozók feltárása mellett – igyekeztünk olyan 

információkhoz jutni, melyek a fejlesztési programok megvalósításának legfontosabb pontjait 

tárják fel. Így többek között kérdeztük a pedagógusokat a programhoz való kapcsolódásuk 

főbb motívumairól, a programok eredményességéről, a megvalósításhoz szükséges 

időkeretekről, illetve a nem pedagógus érinttettek viszonyulásáról. A későbbiekben az itt 

érintett területek mindegyikére részletesebb kérdéseket tettünk fel. Ennek az első 

kérdésblokknak – mint korábban említettük – a célja olyan átfogó tájékozódás volt, mely 

egyrészt gyors képet ad az implementációs folyamtokról, másrészt hozzásegíti a válaszadókat 

a kapcsolódó emlékeik előhívásához, melynek fontosságát mutatja, hogy sok kérdés 

megválaszolásához a pedagógusok 45%-ának (550 fő) tíz, vagy közel tíz évvel korábbi 

emlékeket kellett felidéznie. 

 

A programok megvalósításához kapcsolódó személyes élmények közül elsőként arról 

kérdeztük a pedagógusokat, hogy mi volt a programba való kapcsolódásuk fő motívuma. 

Jelen kutatás esetelemzései és a központi szereplőkkel készített interjúk arra mutattak rá, hogy 

meghatározó szerepe van a kapcsolódási motívumoknak, egészen más elkötelezettségi szint 

azonosítható és más menedzsmenteszközökkel segíthető leginkább a sikeres implementáció 

például azoknál, akik saját érdeklődésből kapcsolódnak, akik problémákkal küszködnek és 

erre keresnek megoldást, akik egyéb járulékos előnyök elnyerése miatt kapcsolódnak, illetve 

akik külső kényszer vesz rá a fejlesztési programok megvalósítására. Az első kérdésblokkban 

két kapcsolódó kérdéssel tártuk fel a válaszadó pedagógusok kapcsolódásának okait. Az első 

kérdés a programmegvalósítás legfőbb motívumát, míg a második az előzetes várakozásokat 

tárta fel.  

 

A válaszadó pedagógusok közel fele (48%, 608 fő) saját érdeklődés alapján, míg 

valamennyivel kevesebben (45,5%, 577 fő) vezetői döntés nyomán kapcsolódott a 

programhoz. Bár a kérdésben csak egy válasz volt jelölhető, a kapcsolódó nyílt végű 

megjegyzés rovatban többen jelezték (1,3%, 16 fő), hogy bár vezetői döntés alapján 

kapcsolódtak, különösen érdeklődtek a program iránt, vezetői utasítás nélkül is a kapcsolódás 

mellett döntöttek volna (lásd 35. Táblázat). 

 



35. Táblázat 

A programba való bekapcsolódást leginkább meghatározó tényezők 

Állítások Jelölte (N) Jelölte (%) 

A program határozottan érdekelt, a saját 
kérésemre kerültem bele 

577 45,5 

A program különösebben nem érdekelt, de 
a környezetem meggyőzött, hogy vegyek 
részt benne 

82 6,5 

 A programhoz vezetői döntés nyomán 
kapcsolódtam 

608 48 

Total 1267 100 

Kérdés: Itt a programba való bekapcsolódását leginkább meghatározó tényezőre kérdezünk rá. Kérjük válassza 

ki és jelölje meg azt a megállapítást, amely leginkább közel áll az Ön esetéhez. Kérjük, válasszon egyet az 

alábbiak közül. 

 

Az adataink szerint a megkérdezett pedagógusok döntő többsége a program bevezetése előtt a 

tanulói eredményesség növekedését (96,7%, 1251 pedagógus), a korábban megoldatlan 

magatartási problémák kezelését (94,4%, 1225 pedagógus), és a diákok digitális eszközökhöz 

segítését (81,6%, 1011 pedagógus) várta a programok bevezetésétől, illetve számított arra 

(92%, 1166 pedagógus), hogy jelentős többletmunkát jelent majd az új módszerek és 

eszközök alkalmazása. Azzal kapcsolatban már jelentősen eltérő vélemények mutatkoztak, 

hogy a pedagógusok mennyire várták a szakmai megbecsültségük emelkedését: 539 

pedagógus (48,4%) ezt nem jelölte motivációs tényezőként, 639 (51,6%) viszont egyetértett 

azzal, hogy pozitív előzetes várakozásai voltak ezen a téren is. Hasonlóképpen megosztónak 

bizonyult az, hogy mekkora szerepet játszottak a pedagógustársak és a szókők a program 

kezdetekor. 733 pedagógus (58,7%) értett egyet és 515 nem (41,3%) azzal, hogy kollégái 

elvárásai is ösztönözték, amikor az új eszközöket / módszereket alkalmazni kezdte. 527 fő 

(43,1%) nyilatkozott úgy, hogy a szülők igényei is hatottak rá, amikor úgy döntött, 

bekapcsolódik a programba, 695 (56,9%) viszont nem értett egyet ezzel. Kevésbé volt 

megosztó a programok anyagi előnyeinek figyelembevétele, ám e dimenzió mentén is jól 

elkülöníthető két nagyobb csoport: 403 fő (35,2%) jelölte, hogy a programban elérhető 

fizetés-kiegészítés ösztönözte a kapcsolódó munkáját, míg 791 (64,8%) azt jelölte, nem értett 

egyet ezzel (lásd 36. Táblázat). 

36. Táblázat  

A programmal kapcsolatos elvárások 

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

N 

Mindenekelőtt a tanulói eredményesség 
növekedését vártam az új eszközök / 
módszerek

22
 bevezetésétől 

0,6 2,7 37,6 59,1 1294 

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel / 
módszerekkel hatékonyan kezelhetőek 
lesznek az addig megoldatlan 
tanítási/tanulási problémák 

0,8 4,8 46,8 47,6 1297 

                                                 
22

 A nyílt végű válaszok között egy arra utalt, hogy a program során alkalmazott módszerek és digitális eszközök 

használatával kapcsolatban eltérő tapasztalata volt a válaszadónak, ennek lehetőségét a módszereket és 

eszközöket közösen kezelő kérdéseknél szükséges figyelembe venni. 



A programba való bekapcsolódásomtól 
szakmai megbecsültségem jelentős 
emelkedését vártam 

14,3 34,1 37,2 14,4 1238 

A programban elérhető fizetés-kiegészítés 
nagymértékben ösztönözte a munkámat 

31,1 33,7 25,3 9,9 1221 

A program egyik legfontosabb hozadékának 
gondoltam, hogy diákjaim digitális 
taneszközök segítségével tanulhatnak 

5,2 13,2 38,7 42,9 1239 

Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, 
amikor az új eszközöket / módszereket 
alkalmazni kezdtem 

15,7 25,6 43,2 15,5 1248 

A szülők igényei is hatottak rám, amikor úgy 
döntöttem, bekapcsolódom a programba 

22,7 34,2 33,2 9,9 1222 

Gondoltam arra, hogy a program bevezetése 
jelentős többletmunkával jár majd 

2,1 6,0 32,9 59,1 1268 

Kérdés: Az alábbiakban a programmal kapcsolatos elvárásaira vonatkozó állításokat olvashat. Kérjük, hogy a 

megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg 

egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

A megkérdezett pedagógusok döntő többsége csupán egy (776 fő), vagy két (254 fő) 

osztályban kezdte el alkalmazni a programot (lásd 37. Táblázat), mintegy 20%-ot ad azoknak 

a pedagógusoknak az aránya, akik ennél több osztályba vitték be már az első évben az újfajta 

tanulásszervezési módszereket.  

 

37. Táblázat 

Bevont osztályok száma az implementáció első évében 

Osztályok száma Jelölte (N) Jelölte (%) 

Egy osztályban 776 60,3 

Két osztályban 254 19,7 

Három osztályban 72 5,6 

Négy osztályban 97 7,5 

Öt vagy több osztályban 88 6,8 

Összesen 1287 100 

Kérdés: Hány osztályban kezdte alkalmazni a programnak megfelelő eszközöket / módszereket a bevezetés első 

évében? Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 
 

Az adataink azt mutatják, hogy a leggyakrabban az 5. osztályosok körében kezdték el 

alkalmazni az új módszereket a pedagógusok, a válaszadók 32%-a jelölte, összesen 422 fő 

hogy ebben az évfolyamon próbálta ki először a programot. Gyakori volt még a program 

bevezetése az első (241 pedagógus), a hatodik (238 pedagógus), a hetedik (258 pedagógus) 

évfolyamon. Összesítve megállapítható, hogy az általános iskola felső tagozatában 

gyakrabban vezették be a kezdeti időszakokban a programok által támogatott módszerek 

alkalmazását, mint az alsó tagozatban. Az utolsó négy évfolyam közül pedig a kilencedikben 

volt a leggyakoribb az új módszerek kipróbálása (lásd 38. Táblázat). Emellett rákérdeztünk 

arra is, hogy mely évfolyamokon tanítanak válaszadóink ebben a tanévben. E kérdésre adott 

válaszokat mutatja a 38. Táblázat negyedik oszlopa, az ötödik oszlopban pedig az látható, 

hogy adott évfolyamon tanító pedagógusok hány százaléka jelölte, hogy bevezette a 

programot az érintett évfolyamon. Eszerint azok a válaszadók, akik első és kilencedik 



évfolyamon tanítanának, szinte kivétel nélkül bevitték e korosztályhoz a programokat (9. évf. 

95,6 %; 1. évf. 95,3%), míg azok, akik tizenegyedik és tizenkettedik évfolyamon tanítanak, 

inkább más évfolyamokon kezdték el a programok alkalmazását (12. évf. 15,8%; 11. évf. 

21,9%). Az eredmények értelmezésénél számításba kell vennünk azt, hogy az általunk 

vizsgált fejlesztési programok jelentős részéhez olyan kidolgozott programcsomagok 

kapcsolódtak, melyek meghatározott évfolyamokon voltak bevezethetők, illetve hogy a 

program bevezetés e óta eltelt idő alatt változhatott az, hogy a válaszadó pedagógusok mely 

évfolyamokon tanítanak. 

 

38. Táblázat 

Bevont évfolyamok az implementáció első évében 

Évfolyamok 
Adott évfolyamon 

vezette be a 
programot (N) 

Adott 
évfolyamon 
vezette be a 
programot 

(%) 

 
Adott 

évfolyamon 
tanítók száma (N) 

 

Adott évfolyamon 
tanítók hány 

százaléka vezette be a 
programot ugyanazon 

évfolyamon (%) 

 N 

1. évfolyam 241 18,4  253  95,3  1313 

2. évfolyam 140 10,7  210  66,7  1313 

3. évfolyam 116 8,8  218  53,2  1313 

4. évfolyam 122 9,3  305  40,0  1313 

5. évfolyam 422 32,1  549  76,9  1313 

6. évfolyam 238 18,1  531  44,8  1313 

7. évfolyam 258 19,6  563  45,8  1313 

8. évfolyam 203 15,5  567  35,8  1313 

9. évfolyam 173 13,2  181  95,6  1313 

10. évfolyam 66 5,0  170  38,8  1313 

11. évfolyam 39 3,0  178  21,9  1313 

12. évfolyam 29 2,2  184  15,8  1313 

Kérdés 1 (2.,3. oszlop): Melyik évfolyamokon kezdte alkalmazni a programnak megfelelő eszközöket / 

módszereket a bevezetés első évében. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

Kérdés 2 (4. oszlop): Mely évfolyamokon tanít ebben a tanévben? 

 

Korábbi kutatások eredményei szerint (lásd Kerber, 2012) az is meghatározó lehet az 

implementációs folyamatok vonatkozásában, hogy a kompetenciafejlesztő programcsomagok 

mely típusait (lásd pl. kereszttantervi, extrakurrikuláris) alkalmazták a pedagógusok, illetve, 

hogy azok mennyire illeszkednek az iskola rutinszerű működési kereteibe. Így fontosnak 

láttuk annak vizsgálatát – és a rendelkezésre álló alminták ezt lehetővé tették –, hogy miként 

valósították meg azok a pedagógusok a programokat, akiknek kereszttantervi megoldásokat is 

kellett alkalmazniuk, akiknek szorosan együtt kellett működni a más tantárgyakat tanító 

pedagógusokkal, vagy akiknek modernizációs munkája elsősorban tanórán kívüli 

tevékenységekre épült. A programok különböző típusait alkalmazó pedagógusok megoszlását 

a 39. Táblázat mutatja be. 

 

39. Táblázat  

A vizsgált programok különböző típusait alkalmazó pedagógusok megoszlása 

Típus Jelölte Összesen 



N % N % 

Az alkalmazott tanulásszervezési eljárások illeszkedtek a 
tanórák szokásos rendjéhez 

1059 80,7 1313 100 

Kereszttantervi megoldásokat kellett alkalmazni, szoros 
együttműködésben a más tantárgyakat tanító 
pedagógusokkal 

167 12,7 1313 100 

Az alkalmazott tanulásszervezési eljárások elsősorban 
tanórán kívüli tevékenységekre épültek 

182 13,9 1313 100 

 

Ezt követően a programok megvalósítására vonatkozó kérdésblokkunkban azt igyekeztünk 

feltárni, hogy a pedagógusok véleménye szerint hogyan hatott a program az iskolára, illetve 

miképpen történt az a vizsgált fejlesztés megvalósítása az adott intézményben. A 

pedagógusok többsége úgy nyilatkozott, hogy a fejlesztési programok hozzájárultak az 

iskolájuk sikerességéhez és a szülői elismerés növekedéséhez. 941 (76,4%) pedagógus jelezte, 

hogy iskolájuk sikeresebb lett a program bevezetésének köszönhetően, míg 209 (23,9%) 

pedagógus nem értett ezzel egyet a kapcsolódó állítással. Azaz, valamelyest kisebb arányban 

értettek ezzel egyet a pedagógusok, mint a vezetők (82,2%) (lásd 22. Táblázat). Azzal 

kapcsolatban, hogy a szülők jobban elismerik-e az iskolában folyó pedagógiai munkájukat, 

már jobban megoszlottak a vélemények: 697 pedagógus (58%)  gondolta úgy, hogy a 

programnak köszönhetően a szülők jobban elismerik az iskolában folyó pedagógiai munkát, 

míg 504 pedagógus (42%) nem érezte a programok hatását ezen a téren. A pedagógusok 

jelentős többsége gondolta úgy, hogy a diákjaik tárgyi eredményei (71,4%) javultak a 

program bevezetésének köszönhetően, de egy jól meghatározó csoportot alkotnak azok is, 

akik nem értettek egyet ezzel (28,6%). A pedagógus vélemények alapján a programok 

tehetséggondozásra és hátránykompenzációra is jól alkalmazhatóak voltak.  A pedagógusok 

többsége szerint a programok hatása viszonylag hamar érezhető volt, közel 60% nem értett 

egyet azzal, hogy a program csak évek múlva hozott mérhető eredményeket, illetve 77%-uk 

jelezte, hogy szívesen venne részt ismét hasonló fejlesztési programban. E kérdésblokkban 

előzetesen érdeklődtünk már az iskolán belüli projektvezetésről is, ezzel kapcsolatban a 

pedagógusok döntő többsége úgy nyilatkozott, hogy az iskolánkon belüli projektvezetés 

kiemelt figyelmet fordított javaslataikra, innovatív ötleteikre (92,4%), hatékonyan ösztönözte 

a programhoz kapcsolódó munkát a program bevezetésekor (91,5%), illetve folyamatosan 

visszajelzést adott a pedagógusoknak a projekt során elért eredményekről (86,2%) (lásd 40. 

Táblázat). 

 

40. Táblázat 

A vizsgált fejlesztési program iskolára gyakorolt hatása és intézményi megvalósítása 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

Összesen 

N % 

Az iskolánk sokkal sikeresebb lett a program 
bevezetésének köszönhetően 

4,0 19,6 55,8 20,6 1231 100 

A program bevezetése óta a szülők jobban elismerik 
az iskolánkban végzett pedagógiai munkát 

9,7 32,3 47,7 10,3 1201 100 

A program bevezetésének köszönhetően javultak 
diákjaink tantárgyi eredményei 

3,9 24,8 62,1 9,3 1215 100 

A program bevezetése nálunk csak évek múlva hozott 
a tanulási eredményekben is mérhető eredményeket 

12,1 47,0 36,4 4,6 1119 100 



A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés hatékonyan ösztönözte a programhoz 
kapcsolódó munkánkat 

2,1 6,5 50,1 41,4 1268 100 

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés kiemelt figyelmet fordított 
javaslatainkra, innovatív ötleteinkre 

1,6 6,0 47,4 45,0 1261 100 

A program bevezetésekor az iskolán belüli 
projektvezetés folyamatosan visszajelzést adott a 
pedagógusoknak a projekt során elért eredményekről 

1,9 11,9 48,0 38,2 1257 100 

A program különösen jól alkalmazható volt a 
tehetséges tanulók fejlesztéséhez 

3,2 15,3 41,2 40,4 1234 100 

A program különösen jól alkalmazható volt a 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 
tanulók fejlesztéséhez 

2,2 14,2 45,2 38,4 1250 100 

Ha lehetőségem lenne ismét belevágnék egy ilyen 
programba 

9,4 13,4 36,4 40,8 1232 100 

Kérdés: A következőkben arra vonatkozó állításokat olvashat, hogy miképpen történt az itt vizsgált fejlesztés 

megvalósítása az Ön iskolájában, illetve a program hogyan hatott az iskolára. Kérjük jelölje meg, mennyire ért 

egyet ezekkel az állításokkal.  
 

A következő kérdésblokkban, hasonlóképpen az előzőhöz, a programok megvalósításáról 

általában érdekelődtünk, azzal a különbséggel, hogy itt a fókusz már nem az iskolai szintre, 

hanem a pedagógusok egyéni gyakorlatának változására, az osztálytermi folyamatok 

feltárására irányult. A pedagógusok többsége a szerint a program erős pozitív hatással volt a 

pedagógiai gyakorlatukra: 1185 pedagógus (91,9%) értett egyet azzal, hogy a programban 

való részvételének köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert / eszközt tud 

hatékonyan alkalmazni, mint korábban és 745-en jelezték (59,6%), hogy a program 

bevezetése után kollégáikkal önálló újításokba, kísérletekbe is kezdtek. Szemben az 

intézményi szintű pozitív hatások időigényének megítélésével, az új módszerek/eszközök 

saját gyakorlatba való magabiztos beágyazását már inkább gondolták a pedagógusok 

időigényesnek. 1294 válaszadóból 740 értett egyet azzal (57,2%), elég sok idő kellett ahhoz, 

hogy a programban bevezetett új módszereket/eszközöket magabiztosan tudja alkalmazni. 

Hasonló arányban (727 fő, 56,4%) nyilatkoztak úgy, hogy a program bevezetése komoly 

szemléletbeli váltást tett szükségessé a számukra.  A pedagógusok 65,4%-a (838 fő) jelezte, 

hogy a program során megismert módszereket igyekezett a módszertani képzéseken 

tanultaknak megfelelően, változtatás nélkül alkalmazni. A pedagógusok jelentős többsége úgy 

gondolta, hogy diákjaiknak nem okozott nehézséget az új módszerekhez / eszközökhöz való 

alkalmazkodás: csupán 21,5% értett egyet azzal, hogy a tanulók nehezen tudtak 

alkalmazkodni az új módszerekhez / eszközökhöz. Emellett a legtöbb pedagógus úgy 

nyilatkozott, hogy diákjaik tanulási motivációja növekedett a program bevezetésének 

köszönhetően (958 pedagógus, 75,6%). Azonban a szülőkkel való kapcsolat erősödése terén 

az egyéni szintű interakciókra vonatkozó válaszok kevésbé voltak pozitívak: míg a 

pedagógusok 58%-a értett egyet azzal, hogy a program bevezetése óta a szülők jobban 

elismerik az iskolában végzett pedagógiai munkát, csak 31,4%-uk jelezte, hogy a szülőkkel 

gyakrabban beszélgetnek pedagógiai kérdésekről (lásd 41. Táblázat). 

 

41. Táblázat 

A vizsgált fejlesztési program hatása az egyéni pedagógiai munkára 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

N 



(%) 

Elég sok idő kellett ahhoz, hogy a programban bevezetett 
új módszereket/eszközöket magabiztosan tudjam 
alkalmazni 

12,1 30,7 36,4 20,8 1294 

A program új tanulásszervezési módszereinek / 
eszközeinek alkalmazása komoly szemléletbeli váltást tett 
szükségessé a számomra 

14,3 29,3 38,0 18,4 1290 

A program során megismert módszereket igyekeztem a 
módszertani képzéseken tanultaknak megfelelően, 
változtatás nélkül alkalmazni 

4,3 30,3 52,5 12,9 1282 

A program bevezetését követően jelentősen növekedett a 
diákok tanulási motivációja 

2,9 21,5 56,8 18,8 1267 

A programban való részvételemnek köszönhetően 
lényegesen több tanulásszervezési módszert / eszközt 
tudok hatékonyan alkalmazni, mint korábban 

,7 7,4 48,4 43,4 1290 

A tanulók nagy hányada nehezen tudott alkalmazkodni az 
új módszerekhez / eszközökhöz 

30,5 48,0 16,9 4,6 1287 

A program bevezetése óta a szülőkkel gyakrabban 
beszélgetünk pedagógiai kérdésekről 

22,6 46,0 27,4 4,0 1221 

A program bevezetése után kollégáimmal önálló 
újításokba, kísérletekbe is kezdtünk 

11,4 29,0 44,8 14,8 1250 

Kérdés: Az alábbiakban olyan állításokat talál, amelyek arra vonatkoznak, hogy a vizsgált fejlesztési program 

miképpen befolyásolta az Ön pedagógiai munkáját. Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal! Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
 

A programok bevezetésének általános keretei után az implementáció körülményeinek és 

eredményeinek mélyebb feltárása következett. E szakasz első kérdéssora a pedagógusokat 

körülvevő munkahelyi kapcsolatrendszer néhány fontos jellemzőjét próbálta feltárni. Az 

empirikus adatfelvételünket megelőző kutatási szakaszban feltártak arra mutattak rá, hogy a 

fejlesztési programok hosszabb távon is eredményes működtetésének nélkülözhetetlen 

feltétele, hogy az új tudások együttműködésen alapuló tudásmegosztási mechanizmusok során 

áramoljanak az intézményen belül és kívül, így adva lehetőséget a helyzet-specifikus, tacit 

tudások elsajátítására is. Ezt olyan formák tudják leginkább segíteni, mint a pedagógusok 

kollektív, önfejlesztő tevékenysége, belső tudásmegosztása, az újszerű tanulásszervezési 

eljárások megismerése, iskolán belüli kipróbálása, terjesztése, vagy a belső tudásmegosztó 

platformok működtetése, illetve mindezek szervezetei és technikai háttere.  

 

A kérdőívünkben több alkalommal visszatérünk a pedagógusok horizontális tanulására és 

kapcsolatrendszerére, e kérdésblokkon belül néhány általános, de fontosnak gondolt 

kapcsolódó változót vizsgáltunk. Az itt adott válaszok alapján a pedagógusok döntő többsége 

szerint iskolájukban azok a pedagógusok is ismerték a programot megvalósítók munkáját, 

akik közvetlenül nem vettek részt benne (80,7%), illetve úgy érezték (85,7 %) munkatársaik 

megbecsülték a programban végzett munkájukat. Sokan jelezték emellett, (64,4%) hogy 

terjesztették is a megismert módszereket az intézményen belül (lásd 42. Táblázat). Ez 

megfelel annak, hogy a vezetők nyilatkozatai szerint a legtöbb iskolában a program 

megvalósításakor kiemelt cél volt a teljes nevelőtestület bevonása, a megismert módszerek, 

eszközök iskolán belüli terjesztése (lásd 22. Táblázat). Szintén a pedagógusok jelentős 

többsége jelölte, hogy voltak olyan partnerintézményeik a program megvalósítása során, 

amelyekkel s kapcsolódó kérdéseikről együtt tudtak gondolkodni (73,8%). Hasonlóan nagy 

arányban jelezték a pedagógusok azt, hogy a szülők kifejezetten örültek a program 



bevezetésének (75%), illetve hogy a program megvalósítása során kiemelt fordítottak a szülők 

tájékoztatására (88%) (lásd 42. Táblázat). Érdemes itt felidéznünk azt, hogy az erős 

tájékoztatási mutató ellenére, szülőkkel való interaktív kommunikáció erősödése terén a 

pedagógusok csak ritkán jeleztek érzékelhető növekedést. Mivel az aktív szakmai munka 

eredményesebben tud megvalósulni azon intézményekben, ahol a résztvevő pedagógusoknak 

az adminisztrációs feladatok helyett a szakmai tartalomra kell fókuszálniuk, rákérdeztünk arra 

is, mennyire volt jellemző az, hogy az iskolán belüli projektvezetés jól kezelte az 

adminisztrációs nehézségeket a program bevezetésekor, a válaszadók többsége (81,6%) 

egyetértett ezzel. 

42. Táblázat  

A pedagógusok horizontális kapcsolatrendszere a vizsgált fejlesztési program bevezetésekor 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

Összesen 

N % 

Az iskolánkban tanító pedagógus kollégáim 
megbecsülték a programban végzett munkámat 

3,0 11,3 55,2 30,5 1251 100 

Az iskolánkban azok a pedagógusok is ismerték a 
programot megvalósító kollégáik munkáját, akik 
közvetlenül nem vettek részt benne 

2,8 16,5 49,6 31,1 1264 100 

Gyakran előfordult, hogy (iskolán belüli, vagy más 
intézményben dolgozó) kollégáimnak én tanítottam a 
megismert új módszereket, mutattam be az új 
eszközöket  

10,6 23,7 41,5 20,4 1263 100 

Voltak más iskolák, amelyekkel a program 
megvalósításával kapcsolatos kérdéseinkről együtt 
tudtunk gondolkodni 

9,8 16,4 44,6 29,3 1258 100 

A program megvalósítása során különös figyelmet 
fordítottunk a szülők tájékoztatására 

1,7 10,4 46,5 41,5 1265 100 

A szülők kifejezetten örültek a program 
bevezetésének 

4,3 20,8 52,1 22,8 1126 100 

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés jól kezelte az adminisztrációs 
nehézségeket: mi, pedagógusok nem érzékeltük 
ezeket 

5,3 13,1 44,2 37,4 1247 100 

Kérdés: Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek arra vonatkoznak, milyen volt az Önt körülvevő 

kapcsolatrendszer az iskolájában az itt vizsgált fejlesztési program bevezetése alatt. Kérjük, a megfelelő 

válaszlehetőség megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal! Kérjük, jelöljön meg egy 

megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
 

A következő kérdésblokkban arra kértük a pedagógusokat, hogy jelöljék, miként sajátították 

el a fejlesztési programokhoz kapcsolódó kötődő eszközök/módszerek alkalmazását. A 

kapcsolódó változók az egyéni tanulási sajátosságokra, és a tanulási környezet néhány 

tényezőjére kérdezett rá. A pedagógusok jelentős hányada (89,8%) nyilatkozott pozitívan 

arról, hogy ismét tanulási helyzetbe került. A képzések struktúrájuk szerint tartalmaztak kötött 

és szabadon választható elemeket, kutatásunk során kíváncsiak voltunk arra, hogy a résztvevő 

pedagógusok mennyire gondolják úgy, hogy saját maguk választhatták meg, milyen 

tartalmakat szeretnének tanulni: 43,2% jelölte azt, hogy nem, vagy csak kevés szabad 

választása volt e téren, míg 56,8% érezte úgy, hogy ő maga választhatta meg a tartalmakat. A 

pedagógusok döntő többsége (94,6%) jelölte azt, hogy a program bevezetésekor az iskolán 

belüli projektvezetés megértette, hogy az új módszerek elsajátítása/az új eszközök 

alkalmazása időleges nehézségekkel jár, illetve jelezte, hogy munkatársaival már a program 



bevezetését megelőzően kialakult együttműködés például közös projektek megvalósítása, 

tantárgyközi kapcsolatok keresése során (84,2%). A későbbi kérdésblokkokból származó 

válaszok arra is rámutatnak majd, hogy az iskolán belüli együttműködések menyre tudták 

segíteni a programok során megismert tartalmak beépítését a pedagógiai folyamatokba. Bár – 

mint korábban láthattuk – a pedagógusok egy jól elkülöníthető csoportja (740 fő) 

időigényesnek becsülte a programok saját gyakorlatukba építését, illetve azt jelölte, e 

kérdésblokkból az is kiderül, hogy általában nem érezték úgy, hogy az új módszerek 

megtanulása / az új eszközök alkalmazása sok nehézséget okozott volna (987 fő), a legtöbbet 

könnyen be tudták építeni saját tanítási gyakorlatukba (1185 fő). A programban tanult új 

módszertani ismeretek összhangban álltak a legtöbb pedagógus korábbi tapasztalataival (961 

fő), bár egy korábban bemutatott kérdés szerint a program bevezetése szemléletbeli váltást tett 

szükségessé a pedagógusok többsége számára (727 fő). A tanulási stílusok vonatkozásában 

kiemelkedő volt a új módszertani ismeretek magyarázat szeretete (87,8%), de emellett 

hasonló számban voltak azok, akik az új módszerek/eszközök alkalmazását saját 

tapasztalataik útján tudták megtanulni (84,8%), kevesebben voltak azok, akik a tanultak 

elméleti hátterét maguk tárták fel (75,4%) (lásd 43. Táblázat). 

43. Táblázat 

A vizsgált fejlesztéshez kötődő eszközök / módszerek adaptációja 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

Összesen 

N % 

Én magam választhattam meg, hogy a programhoz 
kapcsolódó képzések során milyen tartalmakat 
szeretnék tanulni 

15,8 27,4 36,0 20,8 1253 100 

A programban az új módszerek megtanulása / az új 
eszközök alkalmazása sok nehézséget okozott 

29,3 47,2 18,9 4,5 1289 100 

Kifejezetten szerettem azt, amikor elmagyarázták 
nekem az új módszertani ismeretek lényegét 

1,9 10,3 49,5 38,3 1258 100 

Az új módszerek / eszközök alkalmazását leginkább 
saját tapasztalataim útján tudtam a megtanulni 

1,5 13,7 54,9 29,9 1290 100 

Szerettem magam utánanézni a programban tanultak 
elméleti hátterének 

2,6 22,0 49,2 26,2 1275 100 

A programban tanult új módszertani ismeretek teljes 
összhangban álltak a korábbi tapasztalataimmal 

1,3 22,8 58,0 17,9 1266 100 

A program bevezetésekor az iskolán belüli 
projektvezetés megértette, hogy az új módszerek 
elsajátítása / az új eszközök alkalmazása időleges 
nehézségekkel jár 

,6 4,8 48,2 46,5 1268 100 

Jó volt, hogy a program során ismét tanulási 
helyzetbe kerülhettem  

2,2 8,0 44,1 45,8 1278 100 

A program során megismert eszközök / módszerek 
többségét könnyen be tudtam építeni saját tanítási 
gyakorlatomba 

,3 7,2 48,8 43,7 1281 100 

A kollégákkal való együttműködés (pl. közös 
projektek megvalósítása, tantárgyközi kapcsolatok 
keresése) már a program bevezetése előtt is 
jellemezte a munkámat 

2,0 11,8 45,6 40,6 1282 100 

Kérdés: A következőkben olyan állításokat olvashat, amelyek az itt vizsgált fejlesztéshez kötődő eszközök / 

módszerek alkalmazására és adaptációjára vonatkoznak. Kérjük jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
 



A programok feltételezhető eredményeinek mélyebb feltárása érdekében rákérdeztünk arra is, 

hogy bizonyos, a programok által támogatott módszerek közül melyeket használták a 

pedagógusok a beavatkozást megelőzően és a kérdőív kitöltésekor. A vezetői válaszokból azt 

láttuk, hogy valamennyivel több, mint az iskolák kétharmadában a pedagógusok többsége a 

programot megelőzően nem alkalmazta a fejlesztések által támogatott módszereket, vagy 

eszközöket (69,6 %), viszont szinte minden iskolában a vizsgált programok bevezetése 

nyomán az azokban részt nem vevő pedagógusok többsége is jelentősen több módszert vagy 

eszközt alkalmazott a kérdőív kitöltésének időpontjában, mint korábban (90,6%) (lásd 22. 

Táblázat). A pedagógus válaszok alapján a módszerek, eszközök egyes csoportjai 

alaklazásának változásáról is képet alkothattunk. Eszerint az elmúlt években a megkérdezett 

pedagógusok körében több mint kétszeresére nőtt azoknak a száma, akik használnak 

informatikai eszközöket a tanórán és akik alkalmazzák a projektmódszert/témahetet. Több 

mint hetven százalékkal nőtt a különböző kooperatív technikákat alkalmazó, illetve a tanulók 

egyéni haladását nyomon követő pedagógusok száma, valamint a többi kapcsolódó elem 

vonatkozásában is növekedett az azokat használók száma (lásd 44. Táblázat). Mivel e 

kérdésre adott válaszok jelentik az egyik legfontosabb mutatóját azoknak a változásoknak, 

amelyek feltételezhetően köthetőek a vizsgált programokhoz, a kapcsolódó válaszok részletes 

elemzésére a programok tartós és mély hatást bemutató következő fejezetben térünk ki. 

44. Táblázat 

Különböző tanulásszervezési módszerek alkalmazása a vizsgált program bevezetését 

megelőzően és a kitöltés időpontjában 

Alkalmazott módszerek 

A Program bevezetését 
megelőzően  

Jelenleg 

Használta 
(N) 

Használta 
(%) 

N 
Használja 

(N) 
Használja 

(%) 
N 

2-6 főből álló 
tanulópárokban/tanulócsoportokban történő 
információfeldolgozási technikák 

992 77,1 1287 1248 96,3 1296 

Kooperatív technikák (pl. mozaik, többen a 
táblánál, diákkvartett, ellenőrzés párban) 

615 47,9 1285 1164 90,0 1293 

Projektmódszer, témahét 453 35,5 1275 1031 80,4 1283 

Tantárgyak informatikai eszközökkel segített 
tanítása (pl. digitális tartalmak, tanulói laptopok, 
interaktív tábla, szavazógép, internet) 

481 37,4 1285 1166 90,1 1294 

A tanulók egyéni haladásának nyomon követése 
(pl. tanulói dosszié, portfólió alkalmazása) 

395 30,7 1287 681 52,7 1291 

45 percesnél rövidebb vagy hosszabb tanórák 
szervezése 

440 34,3 1281 607 47,1 1289 

Tanórán kívüli, de iskolai keretek közötti 
foglalkozás 

1033 81,3 1270 1117 87,7 1273 

Iskolán kívüli tanulási alkalmak (pl. erdei iskola, 
terepgyakorlat) beépítése az oktatásba 

671 52,3 1282 796 61,6 1292 



Tantárgyközi kapcsolódások keresése, 
műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása 

688 53,5 1286 861 66,4 1296 

Kérdés: Kérjük, jelölje, hogy a különböző tanulásszervezési módszereket alkalmazta-e a program bevezetését 

megelőzően (bal oldali két oszlop) és alkalmazza-e azokat jelenleg (jobb oldali két oszlop). Kérjük, jelöljön meg 

egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. Minden  sorban két jelölésnek kell lennie. 

 

Mint korábban említettük, a programok bevezetésének körülményei kapcsán különös 

figyelmet fordítottunk a pedagógusok közötti interakciók feltárására. A következő 

kérdésblokk annak részleteit tárta fel, hogy a pedagógusok közötti szakmai tudásmegosztást 

lehetővé tevő együttműködések milyen formákban és milyen gyakorisággal valósultak meg a 

program bevezetésének első két évben. A kollégák közötti együttműködések a megkérdezett 

pedagógusok szerint a leggyakrabban spontán módon és egyes problémára fókuszáltan 

alakultak ki a program megvalósítása alatt. Az iskolai együttműködési formákat feltáró 

kérdésünknél több mint ezeregyszáz pedagógus jelölte (90,2%), hogy havonta, vagy annál 

gyakrabban vett részt a program bevezetésekor spontán tapasztalatcserében, kollégákkal 

folytatott informális beszélgetésekben és több mint nyolcszázan jelölték (64,9%) ilyen 

gyakorisággal az egyes tanulók egyéni tanulási problémáinak megvitatását is. A lehetséges 

válaszok között megjelentek olyan formák is, amelyek jellemzően csak ritkábban tudnak 

kialakulni, illetve a ritkább megvalósulásuk is fontos szerepet tölthet be a programok 

megvalósításában. Ilyen például „A tanulási eredményekről szóló mérési adatok közös 

elemzése”, vagy „A program eredményeinek bemutatása szakmai programokon, 

konferencián”, amelyeket az éves gyakorisági szinten szintén több mint nyolcszázan 

választottak a megkérdezett pedagógusok közül (lásd 45. Táblázat). 

 

45. Táblázat 

A program bevezetése első két évében különböző együttműködési formákban való részvétel 

gyakorisága 

Együttműködési formák 
Soha 
(%) 

Évente pár 
alkalommal 
vagy ennél 

ritkábban (%) 

Átlagosan 
havonta (%) 

Hetente vagy 
ennél 

gyakrabban 
(%) 

N  Rangsor 

Bemutatóóra tartása kollégák 
számára 

15,8 75,5 8,2 ,4 1262 7. 

Hospitálás, bemutatóóra 
látogatása 

3,6 71,9 23,5 1,0 1279 4. 

Műhelymunka, workshop 16,9 59,9 20,8 2,5 1246 5. 

Olyan értekezlet, ahol az itt 
vizsgált programról is szó volt 

3,8 60,3 33,3 2,7 1278 3. 

A tanulási eredményekről szóló 
mérési adatok közös elemzése 

11,8 70,5 16,9 ,8 1260 6. 

Egyes tanulók egyéni tanulási 
problémáinak megvitatása 

4,4 30,7 39,9 25,0 1270 2. 

Spontán tapasztalatcsere, 
kollégákkal folytatott informális 
beszélgetések 

,2 9,6 22,2 68,0 1293 1. 

A program eredményeinek 
bemutatása szakmai 
programokon, konferencián 

23,9 70,1 5,4 ,6 1229 8. 



Kérdés: Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 

együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő 

választ minden felsorolt elem számára. 
 

Fontosnak láttuk feltárni azt is, hogy a program megvalósítása során mik okozták a 

pedagógusok megítélése szerint a legtöbb problémát, illetve sikerült-e megoldani ezeket. E 

kérdésblokkon belül feltüntettünk olyan tipikus problémákat, melyek jellemzően a külső 

projektmenedzsmenthez, a belső intézményi feltételekhez, a tartalmi újításokhoz, illetve a 

külső partnerek (fenntartó, szülő) támogatáshoz köthetőek. A pedagógusok véleménye szerint 

a leggyakrabban a külső projektmenedzsmenthez kötődő problémák jelentkeztek, a 

programhoz szükséges tanulási eszközök biztosítása, illetve a bevezetésre szánt idő rövidsége 

volt az a két terület, ahol a válaszadók többsége (sorrendben: 76,3%, 71,4%) problémát 

érzékelt. Ezt követte a kollégák idegenkedése az új módszerek bevezetésével szemben 

(64,5%) és az új típusú eszközök / módszerek gyakorlati alkalmazása (58,3%). A legritkábban 

a szülők (38,8%) és a fenntartó (16,3%) támogatásának elnyerése jelentett gondot a 

pedagógusok válaszai alapján. A szülőkkel való viszony feltárására még további változók 

utalnak majd, a fenntartókkal való kapcsolat vonatkozásában pedig érdemes itt felidézni, hogy 

sőt, a vezetők 77,3%-a értett egyet azzal, hogy a program megvalósítása során az akkori 

fenntartó elismerte a programban végzett munkájukat. A legtöbb olyan probléma, amelyet a 

pedagógusok véleménye szerint nem sikerült megnyugtató módon megoldani a külső 

projektmenedzsmenthez, illetve a szülői támogatáshoz köthető, de fontos hangsúlyozni, hogy 

a minta nagyságához képest viszonylag kevés pedagógus jelezte azt, hogy nem tudták kezelni 

a felmerülő problémákat: a válaszadók 19,6%-a jelezte, hogy nem tudták megnyugtató módon 

kezelni a szükséges tanulási eszközök hiányát, 11,8% pedig, hogy a program bevezetésre 

szánt idő rövidségét, illetve a szülők támogatásának hiányát. Bár a pedagógusok több mint 

fele érezte úgy, hogy a nevelőtestület a kezdetekben idegenkedett az új tanulásszervezési 

eljárásokkal, illetve a koncepció változásával szemben, a válaszok alapján úgy tűnik, a 

program implementálása során ezt a problémát sikerült megoldani: alig 6% nyilatkozott úgy, 

hogy a problémát nem sikerült kezelni. Hasonlóan sikeres megoldásokat jeleztek a 

pedagógusok az új típusú eszközök / módszerek gyakorlati alkalmazásával kapcsolatos 

problémák terén, bár 58,3% jelezte, hogy ezzel kapcsolatban nehézségekbe ütköztek, csupán 

4% gondolta úgy, hogy ezeket a nehézségeket nem tudták megoldani (lásd 46. Táblázat). 

46. Táblázat  

A program megvalósítása során problémát okozó tényezők 

Problémák 

Ez nem 
jelentett 

problémát 
(%) 

Megjelent a 
probléma, de 

sikerült megoldani 
(%) 

Megjelent a probléma 
és nem sikerült 

megnyugtató módon 
megoldanunk (%) 

N 

A nevelőtestület idegenkedése az 
alkalmazott eszközök / módszerek 
és a koncepció változásával 
szemben 

35,5 58,8 5,7 1275 

Az új típusú eszközök / módszerek 
gyakorlati alkalmazása 

41,7 54,3 4,0 1290 

Szülők támogatásának hiánya 61,1 27,0 11,8 1184 

Fenntartó támogatásának elnyerése 83,7 11,4 4,9 1159 

A program bevezetésre szánt idő 
rövidsége 

28,6 59,6 11,8 1234 



A programhoz szükséges tanulási 
eszközök biztosítása 

23,7 56,7 19,6 1268 

Kérdés: A program megvalósítása során az alábbiak közül melyek okoztak Önnek problémát, illetve sikerült-e 

megoldani ezeket. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

A pedagógusoknak szánt kérdőívünkben rákérdeztünk arra is, hogy mely támogatási formák 

segítették leginkább a programok megvalósítását. Mint az alábbi táblázatból (lásd 47. 

Táblázat) látható, az utolsó két skálaértéket a legtöbben (1) „A hozzám hasonló helyzetben 

lévő kollégák”, (2) „Az iskolánkon belüli projektvezetés” és a (3) ”Továbbképzések” 

válaszoknál jelölték be. A táblázatban felsorolt elemek közül „A program által biztosított 

szakértők”, az „Erre a célra fejlesztett elektronikus támogató rendszerek, portálok” és a 

”Továbbképzések” azok, amelyek a program által biztosított támogatási formák voltak, azaz, 

amely minden intézmény számára elérhető volt. Ezek közül a továbbképzések jelentették azt a 

formát, amely kedvező terepet adott a pedagógusok közötti kooperáció kialakulásának. Ezt 

figyelembe véve, úgy látjuk, a megkérdezett pedagógusok azokat a formákat gondolták a 

leghatékonyabbnak, amelyek társas érintkezést tesznek lehetővé, illetve – tekintettel a rangsor 

elején álló elemekre – amelyek iskolán belüli kooperációra épülnek (lásd 47. Táblázat). 

Korábban, a vezetői válaszok azt mutatták, hogy a projekt és iskolavezetés támogatásában is 

kiemelt szerepe volt az iskolán belüli munkatársak és a hasonló helyzetben lévő vezető 

kollégák szakmai tanácsainak, illetve az ő esetükben különösen hasznosnak bizonyult még a 

programok által biztosított szakértők (pl. mentorok, képzők, SuliNova/Educatio munkatársai) 

segítsége (lásd 18. Táblázat). 

47. Táblázat 

A program megvalósítása során kapott érdemleges szakmai segítség 

Támogatási formák 
Egyetértés mértéke (%) Összesen 

1 2 3 4 5 N % 

A program által biztosított szakértők (pl.: mentorok, 
folyamattanácsadók, képzők, SuliNova/Educatio munkatársai) 

4,9 11,6 27,5 32,8 23,2 1303 
100 

Erre a célra az iskolánk által felkért más, külső szakértők 18,1 13,0 27,8 25,4 15,7 1290 100 

Továbbképzések 2,1 6,7 20,9 39,2 31,2 1303 100 

Szakirodalom tanulmányozása 2,3 7,6 26,4 41,1 22,6 1298 100 

A hozzám hasonló helyzetben lévő kollégák 1,1 2,6 17,4 39,1 39,8 1306 100 

Helyi pedagógiai intézet 35,7 17,0 19,4 18,0 10,0 1290 100 

Erre a célra fejlesztett elektronikus támogató rendszerek, portálok 
(pl. SuliNova Adatbank) 

7,9 9,0 24,9 28,4 29,8 1300 
100 

Az iskolánkon belüli projektvezetés (szakmai, módszerbeli segítség) 2,5 4,3 18,2 34,0 41,1 1305 100 

Kérdés: Kérjük, az alábbi 5-ös skálán értékelje, mennyire kapott érdemleges szakmai segítséget a program 

megvalósítása során az alábbiakban felsoroltaktól. (Az 1-es arra utal, hogy egyáltalán nem kapott érdemleges 

segítséget, az 5-ös pedig arra, hogy igen komoly segítséget kapott.) Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ 

minden felsorolt elem számára. 
 

A vizsgált fejlesztési program bevezetését feltáró kérdéssor végén arra kértük a 

pedagógusokat, hogy írják le azokat a kapcsolódó gondolataikat, amelyre az eddigi kérdések 

nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tartanak megemlíteni. 163 válasz érkezett erre a 

kérdésre. A legtöbben a külső menedzsment problémájából fakadó gondokat (47,85%), illetve 

a program hatását emelték ki (49%). Összhangban a fent ismertetett adatokkal, előbbi kapcsán 

nehézségeket jeleztek a továbbképzések és mentorálas minősége és csúszása, az 



eszközellátottság, a fenntarthatóság (IKT eszközök karbantartása, tankönyvek), illetve a 

megvalósításra fordítható idő terén. A központi menedzsmenthez kapcsolódó pozitív jelzések 

a továbbképzések, a mentorálás és az internetes adatbankok vonatkozásában születtek. A 

programok hatása kapcsán 38,5% fő emelte ki azok sikerességét, és 10,4% jelezte a 

megvalósítás részleges vagy teljes kudarcát. Az alábbiakban illusztrációképpen kiemelünk 

néhány beszédes példát a nyílt végű válaszokból. 

 

Példák a nyílt végű válaszokból 

 

Sokszor nehéz volt megtalálni a továbbképzések alapján kialakítandó "saját utat". 

Szerencsére a kollégák jó partnerek voltak! A tantárgyközi kapcsolatokat most is alkalmazzuk, 

de a szociális kompetenciáknál nem olyan szoros a kapcsolatom a kollégákkal, mint akkor. 

Gyógypedagógusként ezek a módszerek, a többcsatornás szemléltetés egyáltalán nem volt 

idegen, de azért sok új ismeretet is megismerhettem illetve a régi tudásomat felfrissíthettem. A 

Micsoda csoda projekt megvalósítása (Természetbeni megfigyelések, kirándulások) igazi 

élmény volt nekünk tanároknak és gyerekeknek is. A tanórán a hét elei beszélgetőkör sokat 

javított tanár-diák kapcsolaton és diák-diák kapcsolaton. Tanulóink többsége hátrányos, rossz 

körülmények között élő gyermekek, akik olyan kirándulásokon és programokon vehettek részt, 

amire kevés esélyük lett volna a program nélkül. 

A módszerek alkalmazásának erőszakos bevezetése, kötelező jellege néhány kollégánál kiverte 

a biztosítékot, így a tantestület hangulatán sokat rontott. Mi, akik örömmel alkalmaztuk 

ezeket, sokszor strébernek éreztük magunkat. 

Az Életpálya építési Kompetencia csomagot dolgoztam át értelmileg akadályozott csoportra, 

ami nagyon sikeresen működött, de sajnos szakmai segítséget nem sokat kaptam. A mentor 

nagyon későn érkezett. Én nagyon szeretem, azóta is folyamatos siker jellemzi ezt a programot 

nálunk. 

Életpálya-építés kompetenciaterületen (A modul) tevékenykedem. Ezt a kompetenciaterületet 

kevesen választották. Segíthette volna munkánkat egy országos szakmai munkaközösség 

létrehozása. 

Szakmailag nagy előrelépést jelentett számomra a programban való aktív részvétel. 

Mentorként sokat tudtam a saját tapasztalataimból merítve segíteni más iskolák kollégáinak. 

Óráimon mai napig is használom a kooperatív tanulási technikákat. 

A kezdeti nehézségek áthidalása után szívesen vettem részt a programban. A megvalósítás 

során a helyi adottságokat vettük maximálisan figyelembe. Ma már tanár-diák-szülő jól 

viszonyul a programokhoz. 

A módszeret a matematika területén kezdtem el alkalmazni, de rövid idő után kiderült, hogy a 

többi tanóra szervezésére is maximálisan hatással volt. 

Fontosnak tartom azt a szemléletváltozást, ami a szakmai munkámban bekövetkezett. A 

pedagógus önképzést, a szakirodalom rendszeres tanulmányozását, az új módszerek 

rendszeres figyelését a munkám mindennapjaiba is beépítettem. 

Az általam tanított csoportban nem bizonyult hatékonyabbnak, mint a korábban használt 

módszerek. 

Nagy adminisztrációs teherrel járt a program. Volt olyan eleme, ami a program végén 

megszűnt a finanszírozatlanság miatt. Fejlesztő eszközök hiányában leépült a program egy 

része. 

Voltak olyan meghatározott elemei a programnak (pl. tantárgytömbösítés, amelyeknek a 

mindennapi iskolai életbe történő beillesztése okozott problémát.) 



A HEFOP pályázat időtartama alatt végzett kontroll vizsgálatunk a HEFOP-os osztályban a 

szövegértés területén javulást mutatott. Vizsgálat: 2008; 2010 Komoly gondot a 

továbbképzések késői (pl. júniusi)ideje, az SDT képzés minősége és a taneszközök késői 

szállítása okozott. A HEFOP B program nélkül - ahol újabb taneszközök megvásárlására nyílt 

lehetőség - a modulok letanítása nagy nehézséget jelentett volna, mert a fénymásolási keret 

szűkös volt. 

Ezek sem mindenható eszközök, nem minden jó mindenkinek és nem mindig 

A középiskolás korosztály nehezen vehető rá az új módszerekre, a szülők szintén, az a néhány 

kolléga, aki kész volt módszertanilag megújulni, ők sokat tanultak ebből. 

Bár az idegen nyelv területén vettem részt a kompetencia alapú oktatás bevezetésében, de az 

ott elsajátított módszerek és tanulásszervezési eljárásokat kiválóan tudom alkalmazni másik 

szakterületemen, a természetismeret és a földrajz tantárgyakban. 

Nagyon eredményesnek tartottam a programot, és épp ezért nagyon sajnálom, hogy az 

elkészült, szakmailag magas minőséget képviselő, igényes tankönyveket csak 5 évig 

biztosították a programban részt vevő osztályoknak. Mivel piaci áron ezek a tanulók és az 

iskola számára megfizethetetlenek, ez a program halálát jelenti. Nagyon nagy kár, hiszen 

hatalmas szellemi munka, befektetett energia marad így kihasználatlanul. 

A program bevezetésével az elsődleges célunk a többlettámogatás megszerzése volt, mert egy 

nehéz helyzetű falusi kisiskola vagyunk. A rengeteg - sokszor felesleges - többletmunkáról, 

illetve a támogatás felhasználásának szigorú szabályairól  a program koordinátorai előre 

nem tájékoztattak bennünket.  

A programban részt vett tanulók az ott megismert/használt munkaformákkal más órákon is 

sikeresen dolgoznak, tanulnak. 
Kérdés: Kérjük, ha vannak olyan megjegyzései az itt vizsgált fejlesztési program bevezetésével kapcsolatban, 

amelyekre a fenti kérdések nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tart megemlíteni, itt írja le ezeket (pl. felmerülő 

problémák, elért sikerek). 
 

A következő nagy témakör a fejlesztési programmal kapcsolatos egyéb, az iskola működésére 

vonatkozó további kérdéseket tartalmazott. Az első kérdésblokk azt tárta fel, hogy a vizsgált 

fejlesztési program megvalósítása óta milyen változások mentek végbe az intézményekben. 

Fontos itt megjegyezni, hogy mivel az e fejezetben bemutatott eredmények a pedagógus 

adatbázisból származnak, ezek az adatok azt mutatják, hogy az alábbi szervezeti változások 

hány pedagógust érintettek a mintánkból, nem azt, hogy az iskolák hány százalékában történt 

ilyen változás. Utóbbira vonatkozó adatokat az iskola szintű adatok elemzésénél, a következő 

fejezetben mutatjuk be. Mint az alábbi táblázatból kiolvasható, a leggyakoribb, a 

pedagógusok munkáját érintő szervezeti változást a vezetőváltás jelentette, közel a 

pedagógusok fele jelezte, hogy iskolájában változás történt ezen a téren. A második 

leggyakoribb átalakulás a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű gyermekek arányában következett be, a pedagógusok 42,6%-a jelzett 

elmozdulást e területen, ugyanakkor úgy látszik ez kevésbé köthető a beiskolázási körzet 

változásához, illetve más iskola-összevonáshoz, utóbbiakat ugyanis lényegesen kevesebben 

(sorrendben: 22,1%, 22,5%) jelezték. A pedagógusok válaszai alapján az látható, hogy 

legtöbbjüket körülölelő szakmai csoport összetétele nem változott abból a szempontból, hogy 

a programokat megvalósító kollégáik a mai napig az intézmény munkatársai: 64%-uk jelezte, 

hogy a program megvalósításában meghatározó szerepet játszó pedagógusok a kérdőív 

kitöltésekor is az intézményben dolgoztak (lásd 48. Táblázat). Mint korábban, a vezetői 

válaszok ismertetése kapcsán említettük, e problémakör feltárásához hozzákapcsolódott a 

vezetői kérdőív vonatkozó kérdése is. Az ott gyűjtött adatok azt mutatják, az iskolák 24,3% -

át érintette intézmény-összevonás a program megvalósulása óta (lásd 15. Táblázat).  

 



48. Táblázat 

Az iskolákban véghezment változások a vizsgált programok bevezetése óta 

Változás 
Nem történt 

ilyen 
 (%) 

Történt ilyen  
(%) 

N 

Vezetőváltás 52,6 47,4 1181 

A program megvalósításában meghatározó szerepet játszó 
pedagógusok távozása 

64,0 36,0 1277 

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és a 
sajátos nevelési igényű gyermekek arányának változása 

57,4 42,6 1191 

A beiskolázási körzet változása 77,9 22,1 1223 

Az iskola más iskolával/iskolákkal történő összevonása 77,5 22,5 1295 

Egyéb jelentősebb átszervezés 68,2 31,8 1182 

Kérdés: Kérjük, jelölje, hogy  a itt vizsgált fejlesztési program megvalósítása óta sor került-e az alábbi 

változások közül valamelyikre az Ön iskolájában. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt 

elem számára. 
 

A következő két kérdéssel azt tártuk fel, hogy a pedagógusok hány osztályban alkalmazzák 

jelenleg a programok által támogatott módszereket és/vagy eszközöket, illetve, hogy ezeket 

mely évfolyamokon teszik. A válaszadók közel fele, 47, 8%-a jelezte, hogy 1 vagy 2 

osztályban alkalmazza a módszereket és/vagy eszközöket, negyede (25,9%), hogy 3-4 

osztályban használja, és ugyancsak negyede, hogy 5 osztálynál többen alkalmazza (24,8%). 

Csupán 20 olyan kitöltő volt, aki azt jelölte, hogy egyetlen osztályban sem használja azokat 

(lásd 49. Táblázat). 

 

49. Táblázat 

A kérdőív kitöltésekor bevont osztályok száma 

Osztályok száma Jelölte (N) Jelölte (%) 

Egyetlen osztály sem 20 1,6 

1 395 31,2 

2 211 16,6 

3 143 11,3 

4 185 14,6 

5 116 9,1 

6 67 5,3 

7 38 3,0 

8 42 3,3 

9 18 1,4 

10 vagy annál több osztály 33 2,6 

 
1268 100,0 

Kérdés: Hány osztályban alkalmaz most (ebben a tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amiket az itt 

vizsgált programban ismert meg? 

 



A programok alkalmazása szempontjából a legaktívabb évfolyamoknak az 5., 6., 7. és 8. 

osztályok tűnnek, míg a legkevésbé aktívnak az ennél magasabb évfolyamok. Azonban kisebb 

az eltérés akkor, ha ezeket az adatokat összehasonlítjuk azzal, hogy jelenleg mely 

évfolyamokon dolgoznak a mintánkba tartozó pedagógusok.  Az első és tízedik osztályban 

tanítók 80-87%-a alkalmazza adott évfolyamon a programot,  jelentősebb visszaesést az 

utolsó év esetében látunk (63,6%) (lásd 50. Táblázat). A vezetői válaszok alapján is azt látjuk, 

hogy a kérdőív kitöltésekor a vizsgált módszereket és/vagy eszközöket adott évfolyamon 

alkalmazó intézmények aránya nagyjából megfelel a mintában szereplő általános, és (eltérő 

szerkezetű) középfokú iskolák arányának (lásd 20. Táblázat). 

50. Táblázat 

 A kérdőív kitöltésekor és a program bevezetésekor bevont évfolyamok 

Évfolyamok 
Adott évfolyamon 

alkalmazza a 
programot (N) 

Adott 
évfolyamon 
alkalmazza a 
programot 

(%) 

 
Adott 

évfolyamon 
tanítók (N) 

  Adott évfolyamon 
tanítók hány százaléka 

alkalmazza a 
programot ugyanazon 

évfolyamon (%) 

 

N 

1. évfolyam 220 16,8  253  86,96  1313 

2. évfolyam 170 12,9  210  80,95  1313 

3. évfolyam 186 14,2  218  85,32  1313 

4. évfolyam 260 19,8  305  85,25  1313 

5. évfolyam 472 35,9  549  85,97  1313 

6. évfolyam 461 35,1  531  86,82  1313 

7. évfolyam 476 36,3  563  84,55  1313 

8. évfolyam 470 35,8  567  82,89  1313 

9. évfolyam 153 11,7  181  84,53  1313 

10. évfolyam 136 10,4  170  80,00  1313 

11. évfolyam 136 10,4  178  76,40  1313 

12. évfolyam 117 8,9  184  63,59  1313 

Kérdés 1 (2.,3. oszlop): Milyen évfolyamokon alkalmaz most (ebben a tanévben) olyan módszereket és/vagy 

eszközöket, amiket az itt vizsgált programban ismert meg? Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

Kérdés 2 (4. oszlop): Mely évfolyamokon tanít ebben a tanévben? 

 

Az intézményi működés témakör utolsó kérdésblokkja a munkahelyi körülményeket tárta fel. 

A pedagógusok szinte egyhangúan támogatónak, stabilnak és kiszámíthatónak jellemezték 

munkakörülményeiket.  A válaszadók 96,7%-a jelezte azt, hogy szívesen és büszkén vállalja 

munkahelyét környezetében, 72,5% pedig teljes mértékben egyetértett ezzel. A pedagógusok 

86,9 – 95,8%-ban értettek egyet azzal, hogy munkakörülményeik stabilak, kiszámíthatóak, 

vezetőink együttműködőek, nyitottak, munkájuk fontos és feletteseik, kollégáik számítanak 

rájuk, az iskolát ésszerű szabályozás jellemzi, a fontos információk mindig hitelesen és 

időben eljutnak hozzá, illetve a főbb stratégiai célokat a legtöbb munkatárs ismeri, és jól érti 

(lásd 51. Táblázat). 

51. Táblázat 

Az intézmények által biztosított munkakörülmények jellemzői 

 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

N 



(%) 

A munkakörülményeim stabilak, kiszámíthatóak 2,7 8,9 47,0 41,4 1299 

Mindig érzem, hogy a munkám fontos, hogy feletteseim, 
kollégáim számítanak rám 

1,3 4,7 43,0 51,0 1303 

A fontos információk mindig hitelesen és időben eljutnak 
hozzám 

1,7 11,1 50,8 36,4 1301 

Az iskolát ésszerű szabályozás jellemzi, a feladataink 
hatékony ellátását nem akadályozza az iskolán belüli 
bürokratikus működés 

2,9 10,1 47,9 39,0 1291 

Vezetőink együttműködőek, nyitottak 
,7 3,5 32,8 63,1 1294 

A főbb stratégiai célokat a legtöbb munkatárs ismeri, és jól 
érti 

,9 8,4 53,0 37,8 1291 

Szívesen és büszkén vállalom környezetemben, hogy 
ebben az iskolában dolgozom 

,5 2,7 24,2 72,5 1289 

Kérdés: A következőkben olyan állításokat olvashat, amelyek azt próbálják feltárni, hogy az iskolája milyen 

munkakörülményeket biztosít Önnek. Kérjük jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, 

jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

A záró blokkban olyan kiegészítő kérdéseket tettünk fel, melyek a pedagógusok nézeteit, más 

fejlesztési programokban való részvételét, illetve iskolájuk működésére vonatkoztak. A blokk 

első kérdésében azt tártuk fel, milyen egyéb fejlesztési programokban vettek részt, függetlenül 

attól, hogy azt a jelenlegi, vagy más iskolában tették, illetve rákérdeztünk arra is, hogy 

mennyire gondolják hasznosnak az adott programot. Bár jelen fejezetben bonyolultabb 

összehasonlításokat nem teszünk, az a válaszokból kiolvasható, hogy a pedagógusoknak több 

mint a fele részt vehetett több uniós finanszírozású hazai fejlesztési programban is, a HEFOP 

3.1, 2.1 és a TÁMOP 3.1, 3.2, 3.3 és 3.4 kóddal kezdődő programokban részt vevők aránya 

166,3%.  A második nagyobb létszámot vonzó programot az IPR jelentette, a válaszadók 

48%-a jelezte, hogy rész vett benne. Emellett megkérdezett pedagógusok viszonylag nagy 

számban vettek részt az ökoiskolai programban, a "Comenius 2000" közoktatási 

minőségfejlesztési programban, illetve 134 pedagógus kapcsolódott  az Európai Unió 

valamelyik nemzetközi oktatási együttműködési programjához (Comenius, Leonardo, 

Grundtvig) is. A résztvevők szinte egyöntetűen hasznosnak találták a programokat, ez – a 

vezetői válaszokhoz hasonlóan – a legkevésbé a "Comenius 2000" programra jellemező, bár 

itt is elenyésző volt azok száma (4,9%), akik nem találták a programot hasznosnak (lásd 52. 

Táblázat). A pedagógusokat megkértük arra is, hogy egy nyílt végű kérdésben jelezzék, ha 

olyan a felsoroltakon túlmenően részt vett bármilyen egyéb, a pedagógiai gyakorlatot érintő 

újításban (fejlesztési programban, „jó gyakorlat” adaptációban, saját vagy intézményi 

fejlesztésű innovációban, stb.). 289 válaszadó jelzett egyéb fejlesztési tapasztalatot, közülük 

133 a jó gyakorlatok fejlesztéséhez, adaptációjához kapcsolódó fejlesztési tevékenységet, 

emellett kis számban jelentek meg változatos beavatkozások, így például módszertani 

fejlesztéssel is járó TIOP programok, az útravaló program, vagy a hejőkeresztúri modell 

adaptációja. 

52. Táblázat 

Fejlesztési programok, melyekben a válaszadó pedagógusok részt vettek 

Fejlesztési programok      
Nem 

vettem 
részt (%) 

Részt 
vettem, de 

nem 

Részt 
vettem, és 
hasznosnak 

Összesen 



találtam 
hasznosnak 

(%) 

találtam 
(%) N % 

HEFOP 3.1… kóddal kezdődő, a kompetencia alapú 
oktatás elterjesztését megcélzó programok 

56,9 2,2 40,9 1173 100 

HEFOP 2.1… kóddal kezdődő, a hátrányos helyzetű 
és a sajátos nevelési igényű tanulók 

esélyegyenlőségének biztosítását elősegítő 
programok 

75,5 1,5 23,0 1144 100 

TÁMOP 3.1… és TÁMOP 3.2… kóddal kezdődő, a 
kompetencia alapú oktatást, az új tanulási formák és 

rendszerek elterjesztését támogató programok 
27,5 4,2 68,3 1199 100 

TÁMOP 3.3… és TÁMOP 3.4… kóddal kezdődő, a 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési igényű 

tanulók esélyegyenlőségének biztosítását elősegítő 
programok 

73,8 1,7 24,6 1128 100 

Zsolnai program (ÉKP, NYIK, KÉK) 90,2 1,1 8,8 1131 100 

A Soros Alapítvány valamelyik közoktatásfejlesztési 
programja 

95,9 ,4 3,8 1112 100 

"Comenius 2000" közoktatási minőségfejlesztési 
program 

75,6 4,9 19,5 1128 100 

Az Európai Unió valamelyik oktatási együttműködési 
programja (Comenius, Leonardo, Grundtvig) 

87,9 1,3 10,8 1112 100 

Ökoiskola program 72,9 1,3 25,8 1140 100 

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése 52,0 4,8 43,2 1158 100 

Kérdés: Kérjük az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy a felsorolt programok közül melyikben vett részt 

(függetlenül attól, hogy a mostani iskolájában vagy más intézményben történt ez), valamint azt, hogy mennyire 

találta hasznosnak a részvételét. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
 

E kérdésblokkban igyekeztünk még több információt gyűjteni a programok által kiváltott 

változásokról, illetve a megvalósítás sajátosságairól, beleértve az intézményi környezet 

specifikumait is. A pedagógusok többsége úgy nyilatkozott (85,8%), hogy általában sok 

segítséget kap a felmerülő tanítási, tanulásszervezési feladatai, problémái megoldásához 

kollégáitól, illetve jelezte, hogy a program zárása óta nem csökkent számottevően a tanárok 

együttműködése, a közös munkavégzés (78,9%). A válaszadók úgy vélik, gyakran próbálnak 

ki új eszközöket, tanulásszervezési módszereiket kisebb-nagyobb mértékben folyamatosan 

változtatják (90%), illetve úgy látják, iskolájukban a pedagógus-munkája értékelése során az 

iskolavezetés fontos szempontnak tekinti a pedagógiai módszereink folyamatos megújítását 

(91,9%). A program során megismert szemléletnek megfelelő módszerek, eszközök 

alkalmazását az iskolavezetés a legtöbb pedagógus munkakörnyezetében mai napig 

megbecsülik (92,8%), a program során megismert módszerek alkalmazása ma is 

beleilleszthető az iskola rendjébe (91,3%). Ezek az adatok különösen érdekesek annak 

fényében, hogy mint korábban láthattunk, sok pedagógus jelezte (47,4%), hogy iskolájában a 

program bevezetése óta vezetőváltás történt. Ezzel összhangban a pedagógusok mindössze 

1,1%-a jelölte, hogy a program során megismert eszközök, módszerek kikoptak a 

gyakorlatból az idő múlásával, illetve az infokommunikációs eszközöket (pl. interaktív tábla, 

internet) sokat és hatékonyan alkalmazzák (84,1%). Mintegy 20%-kal kevesebben gondolták 



viszont úgy, hogy a tágabban értelmezhető környezetük még mindig elvárja a programban 

megismertek alkalmazását (72,5%). A mintáról sokat elmond, hogy a válaszadók 85,1%-a 

korábban részt vett jelenlegi iskolájában saját helyi tanterv kidolgozásában, illetve a 

pedagógusok többsége azt jelezte, hogy munkahelyükön a nevelőtestület egésze tényleges 

szerepet kap az irányításban, a fejlesztési stratégia és az intézkedési tervek kidolgozásában, 

elfogadásában (77,1%) (lásd 53. Táblázat). 

 

53. Táblázat 

A pedagógiai munka és az iskola működése 

Állítások 

Egyáltalán 
nem 
értek 

egyet (%) 

Inkább 
nem 
értek 
egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

N 

Általában sok segítséget kapok a felmerülő tanítási, 
tanulásszervezési feladataim, problémáim megoldásához 
kollégáimtól 

1,8 12,3 54,2 31,7 1300 

Gyakran próbálok ki új eszközöket / tanulásszervezési 
módszereimet kisebb-nagyobb mértékben mindig 
változtatom 

,3 9,7 55,9 34,0 1307 

A program zárása óta jelentősen csökkent a tanárok 
együttműködése, a közös munkavégzés (pl. projekthetek 
megvalósítása, szakmai problémák közös megoldása) 

38,4 40,5 18,2 2,9 1250 

A nevelőtestület egésze tényleges szerepet kap az iskola 
irányításában, a fejlesztési stratégia és az intézkedési 
tervek kidolgozásában, elfogadásában  

3,4 19,5 55,0 22,1 1279 

A program során megismert szemléletnek megfelelő 
módszerek, eszközök alkalmazását az iskolavezetés a mai 
napig megbecsüli 

,9 6,2 44,9 48,0 1284 

Úgy érzem, a környezetem még mindig elvárja tőlem, hogy 
a programban megismert szemlélet szerint tanítsak 

5,0 22,5 49,8 22,7 1255 

A program során megismert módszerek alkalmazása ma 
már egyáltalán nem illeszthető bele az iskola rendjébe 

59,2 32,1 7,2 1,6 1285 

A pedagógusok munkájának értékelése során az 
iskolavezetés fontos szempontnak tekinti a pedagógiai 
módszereink folyamatos megújítását 

2,0 6,1 43,5 48,4 1289 

A program során megismert eszközök, módszerek az idő 
múlásával teljesen kikoptak a mindennapok gyakorlatából 

50,9 40,5 7,5 1,1 1287 

A szülőkkel partneri viszonyban vagyok, jól ismerik és értik 
a tanítási céljaimat, módszereimet, eszközeimet 

3,3 13,7 52,4 30,6 1247 

Az infokommunikációs eszközöket (pl. interaktív tábla, 
internet) sokat és hatékonyan alkalmazom 

4,7 11,1 37,5 46,7 1287 

Korábban részt vettem ebben az iskolában saját helyi 
tanterv kidolgozásában 

9,1 5,8 29,9 55,2 1269 

Kérdés: Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az Ön pedagógiai munkájára, illetve iskolája 

működésére vonatkoznak. Kérjük, hogy a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet 

ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

A kutatásunk során fontosnak láttuk a pedagógiai nézetek feltárását is, mely egyben jelezheti 

a fejlesztési programok felé való nyitottságot, illetve azoknak a hatását. Azoknál a 

pedagógusoknál, akik kevésbé gondolják úgy, hogy a vizsgált program szemléletbeli váltást 

tett szükségessé, inkább gondolhatjuk e nézeteket állandónak, míg azoknál, akik azt jelezték, 

hogy komoly szemléletbeli váltáson mentek keresztül, feltételezhetjük, hogy e kérdésnél a 



programok előtt jelentősen más válaszokat jelöltek volna. A gyűjtött adatok alapján, a 

pedagógusok többsége úgy véli, hogy a gondolkodási képességeknek és az összefüggések 

megértésének fejlesztése fontosabb, mint az ismeretek és a tárgyi tudás átadása (94,8%), hogy 

a szülők bevonása a tanulói eredményesség különösen fontos feltétele (92,5%). Érdekes 

ellentmondás rajzolódik ki az önálló problémamegoldás terén: a válaszadók 46,3%-a teljes 

mértékben egyetértett azzal, hogy az eredményes/jó tanárok mindig megmutatják a 

tanulóknak a problémamegoldás helyes módját, 54,7%-a pedig azzal azonosult, hogy a diákok 

abból tanulnak a legtöbbet, ha saját maguk találják meg a problémák megoldását. Illetve a 

többség mind a két állítással egyetértett, előbbinél csupán 11,6%, utóbbinál pedig 5,1% 

jelezte, hogy nem ért egyet. A nézetek közül a leginkább az osztotta meg a pedagógusokat, 

hogy miként vélekednek a szilárd tárgyi tudás megköveteléséről, 62,7% értett egyet azzal, 

hogy e nélkül nem lehet eredményes a tanulás, 37,3% pedig nem értett egyet ezzel. Szintén 

két jól elhatárolható csoport rajzolódik ki annak mentén, hogy mennyire okoz problémát a 

tanulók iskolai magatartása: a válaszadó pedagógusok 33,9%-a jelezte, hogy ez gyakran 

gondot okoz a mindennapi munkájában, míg 66,1% szerint a tanulói viselkedés kevésbé 

problémát (lásd 54. Táblázat).   

54. Táblázat 

A pedagógusok nézetei a tanulói tanulásról 

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mérték-

ben 
egyetértek 

(%) 

Összesen 

N % 

Az eredményes/jó tanárok mindig megmutatják 
a tanulóknak a problémamegoldás helyes 
módját 

1,2 10,4 42,0 46,3 1293 100 

A gondolkodási képességeknek és az 
összefüggések megértésének fejlesztése 
fontosabb, mint az ismeretek és a tárgyi tudás 
átadása 

,3 4,9 48,0 46,8 1289 100 

A diákok abból tanulnak a legtöbbet, ha saját 
maguk találják meg a problémák megoldását 

,5 4,6 40,2 54,7 1295 100 

A legfontosabb a szilárd tárgyi tudás 
megkövetelése, enélkül nem lehet eredményes 
a tanulás 

3,0 34,3 49,6 13,1 1284 100 

A tanulók iskolai magatartása gyakran 
problémát jelent a számomra 

24,7 41,4 25,7 8,2 1295 100 

A szülők bevonását a tanulói eredményesség 
különösen fontos feltételének tartom 

1,0 6,5 46,4 46,1 1278 100 

Kérdés: Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek általában a tanulók tanulására vonatkoznak. 

Kérjük, hogy a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. 

Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

Hasonlóképpen a pedagógiai nézetekhez, azt is fontosnak tartottuk feltárni, miként 

vélekednek a fejlesztésekről a válaszadó pedagógusok. A válaszok alapján azt mondhatjuk, a 

pedagógusok többsége érti a helyi sajátosságokhoz való adaptáció fontosságát: a válaszadók  

83,3%-a értett egyet azzal, hogy az ilyen programok kudarcot vallanak, ha az iskolák nem 

igazítják őket hozzá a helyi sajátosságokhoz, illetve 80,3%-a jelezte, hogy az eredményes 

megvalósításhoz nem szükséges pontosan követni a programok irányítóinak minden előírását. 

Jelentősen megosztotta azonban a válaszadókat az, hogy miként gondolkodnak a szülők 

bevonásának fontosságáról, illetve a programok által kiváltott rövidtávú hatásokról. A 

pedagógusok 44,6%-a értett egyet azzal, hogy az ilyen programok eredménytelenek, ha a 



szülők nem támogatják őket, míg 55,4%-a szerint szülői támogatás nélkül is sikerre vihetőek a 

programok. A válaszadók 64,8%-a jelezte, hogy a korábban ismeretlen módszerek / eszközök 

alkalmazása nem okoz a kezdetekben sem teljesítményromlást, míg 35,2% gondolta úgy, 

hogy az új eljárások bevezetése a teljesítményt ideiglenesen visszaveti, illetve az eredmények 

csak hosszabb távon lesznek érzékelhetőek. Érdekes ezt összehasonlítanunk  azzal, hogy a 

válaszadók 57,2%-a értett egyet azzal, hogy sok idő kellett ahhoz, hogy a programban 

bevezetett új módszereket/eszközöket magabiztosan tudja alkalmazni. Szintén megosztotta a 

válaszadókat az, hogy miként gondolkodnak az eredmények, hatások bejósolhatóságáról: a 

válaszadók 63,2%–a gondolta úgy, hogy a várható hatások inkább kiszámíthatóak, míg 

36,8%-a jelezte, hogy az ilyen programok esetében soha nem lehet előre megmondani, végül 

milyen hatással lesznek az iskola fejlődésére. Emellett egy viszonylag nagy számú olyan 

pedagóguscsoportot tudtunk azonosítani (30,5%), akik szerint az ilyen programok néha még 

akkor sem eredményeznek komoly javulást, ha a lehető leggondosabban tervezik és valósítják 

meg őket, azzal viszont csak nagyon kevesen értettek egyet, hogy az ilyen programok néha 

többet ártanak, mint használnak (4,8%), illetve hogy az új tanítási módszerekkel / eszközökkel 

való kísérletezés veszélyeztetheti a tanulói eredményességet (6,4%) (lásd 55. Táblázat).  

55. Táblázat 

Pedagógusok nézetei a fejlesztési programokról 

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

Összesen 

N % 

Az ilyen programok kudarcot vallanak, ha az 
iskolák nem igazítják őket hozzá a helyi 
sajátosságokhoz 

4,7 12,0 55,3 28,0 
130

4 
100 

A korábban ismeretlen módszerek / eszközök 
alkalmazása a teljesítményt ideiglenesen 
visszaveti, az eredmények csak hosszabb távon 
lesznek érzékelhetőek 

14,8 50,0 30,4 4,8 
129

6 
100 

Az ilyen programok esetében soha nem lehet 
előre megmondani, végül milyen hatással 
lesznek az iskola fejlődésére 

11,2 51,9 31,0 5,8 
129

8 
100 

Az ilyen programok néha még akkor sem 
eredményeznek komoly javulást, ha a lehető 
leggondosabban tervezik és valósítják meg őket 

22,9 46,5 26,2 4,4 
130

0 
100 

Az ilyen programok néha többet ártanak, mint 
használnak 

64,5 30,7 3,9 ,8 
130

3 
100 

Az ilyen programok eredménytelenek, ha az 
iskolák nem követik pontosan a programok 
irányítóinak minden előírását 

26,6 53,7 17,2 2,5 
129

7 
100 

Az új tanítási módszerekkel / eszközökkel való 
kísérletezés veszélyeztetheti a tanulói 
eredményességet 

51,9 41,7 5,3 1,1 
130

6 
100 

Az ilyen programok eredménytelenek, ha a 
szülők nem támogatják őket 

13,8 41,7 36,2 8,4 
129

4 
100 

Kérdés: Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek a fejlesztési programok általános sajátosságaira 

vonatkoznak.  Kérjük, hogy a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 

A következőkben azt a néhány „kiegészítő” változót ismertetjük, melyek csak a 

kérdezőbiztosok által felvett kérdőívben szerepeltek. Itt a válaszadó pedagógusok száma 197 



volt, összesen 71 iskolából. A kiegészítő kérdések – mint korábban említettük – elsődlegesen 

az intézményi sajátosságokra és a programkörnyezetre főkuszáltak. 

 

Az első kérdésünk arra irányult, hogy a válaszadó pedagógusok a megvalósított programon 

kívül hány fejlesztésben vettek részt és/vagy innovációt valósítottak meg az elmúlt 10 évben. 

A válaszok azt mutatják, hogy a válaszadók 66,5%-a egy és öt közötti, 20,1%-a ennél több 

fejlesztést, illetve innovációt jelölt, míg 13,4%-uk jelezte, hogy más hasonló jellegű 

tevékenységben nem vett részt (lásd 56. Táblázat). 

56. Táblázat 

A megvalósított programon kívüli egyéb fejlesztések száma (a kérdezőbiztosok által felvett 

szűkebb minta alapján) 

A megvalósított 
programon kívüli egyéb 

fejlesztések száma 
Jelölte (N) Jelölte (%) N 

0 26 13,4 194 

1-5 129 66,5 194 

5-10 31 16,0 194 

10-20 4 2,1 194 

Több mint 20 4 2,1 194 

Kérdés: Most térjünk vissza a megvalósított programon kívüli egyéb fejlesztéseire, innovációira. Kérjük, becsülje 

meg, hány fejlesztésben vett részt és/vagy innovációt valósított meg az elmúlt 10 évben. Kérjük, válasszon egyet 

az alábbiak közül. 

 

Ezt követően rákérdeztünk arra is, hogy mi volt az elmúlt 10 évben az az első három 

legnagyobb hatású fejlesztés és/vagy innováció, amiben aktív szerepe volt, és aminek a hatása 

ma is érezhető a pedagógiai munkájában. Az első helyen 159 pedagógus említett fejlesztést, 

ezek közül 98 volt köthető HEFOP, vagy TÁMOP programhoz, emellett változatos 

fejlesztések, innovációk jelentek meg viszonylag kis számban (pl. ökoiskola, kurrikulum-

fejlesztéssel kísért TIOP fejlesztés, Commenius 2000, jó gyakorlat fejlesztés, adaptációk), 102 

adaptált és 45 saját fejlesztés volt, 43 kezdődött 2010-2014, 81 2005 és 2009 között és 21 

ennél régebben. A második 116 pedagógus jelölt meg fejlesztési beavatkozást, vagy 

innovációt, melyekből arányaiban már kevesebb, 55 kapcsolódott HEFOP, vagy TÁMOP 

fejlesztéshez, a megjelölt fejlesztésekből 69 volt adaptált és 38 saját fejlesztés, 50 kezdődött 

az elmúlt öt évben (2010-2014), 45 2005 és 2009 között és 9 ennél korábban. A harmadik 

helyen 76 pedagógus említett fejlesztést, ezek közül 29 volt köthető HEFOP, vagy TÁMOP 

programhoz, 42 adaptált és 29 saját fejlesztés volt, 31 kezdődött 2010-2014, 21 2005 és 2009 

között és 17 ennél régebben (lásd 57. Táblázat). 

57. Táblázat 

A legnagyobb hatású fejlesztések, innovációk (a kérdezőbiztosok által felvett szűkebb minta 

alapján) 

 

 
 
 

Fejlesztés vagy 
innováció – Jelölte 

(N) 

Saját 
fejlesztés 

Adaptált 
fejlesztés 

A megvalósítás első éve 

2010-
2014 

2005-
2009 

Régebben 



A legnagyobb hatású 
fejlesztés vagy innováció 

159 45 102 43 81 21 

A második legnagyobb hatású 
fejlesztés vagy innováció 

116 38 69 50 45 9 

A harmadik legnagyobb 
hatású fejlesztés vagy 

innováció 
76 29 42 31 21 17 

Kérdés: Kérjük, az alábbi táblázatban jelölje, hogy mi volt az elmúlt 10 évben az első három legnagyobb hatású 

olyan fejlesztés és/vagy innováció, amiben aktív szerepe volt, és aminek a hatása ma is érezhető az Ön 

pedagógiai munkájában. 

 

Ahhoz, hogy többet tudjunk meg a programkörnyezetről, szisztematikusan vizsgáltuk, hogy 

milyen tartalmi fókuszú fejlesztésekben vettek részt a pedagógusok, illetve hogy a kapcsolódó 

eljárások saját fejlesztésűek, vagy adaptáltak voltak-e és hogy a most vizsgált program előtt, 

közben, vagy után zajlottak-e. Emellett kértük, hogy becsüljék meg, hogy az adott fejlesztés 

milyen hatással volt a most vizsgált HEFOP/TÁMOP program megvalósítására. Végül azt, 

hogy jelezzék, adott fejlesztést megjelölték-e a korábbi kérdésblokkban, a három nagy hatású 

fejlesztés/innováció valamelyikben. Az adataink azt mutatják, a leggyakrabban a felzárkózást, 

hátránykompenzálást (72 fő), a digitális képességek fejlesztését (66 fő), a tanulásszervezési 

képességeket (65 fő), valamint a szociális kompetenciákat (64 fő) segítő fejlesztés, innováció 

megvalósításában vettek részt a válaszadók. 185 esetben beszélhetünk saját fejlesztésű 

innovációról, 405 esetben pedig adaptált fejlesztésről. A pedagógusok leggyakrabban a 

vizsgált HEFOP/TÁMOP programmal párhuzamosan futó fejlesztésetekről jelezték, hogy 

részt vettek benne (265 eset), a vizsgált fejlesztést megelőzően (139), illetve azt követően 

(123) már csak nagyjából fele ennyiszer jeleztek részvételt. A válaszadók közül alig volt pár, 

aki úgy nyilatkozott, hogy a most vizsgált HEFOP/TÁMOP program megvalósítását gátolták 

az itt megemlített fejlesztések (7 eset), illetve szintén kevés olyan nyilatkozat születet, amely 

szerint a fejlesztések nem voltak érdemi hatással (semleges) a vizsgált programokra (68 eset). 

A többség úgy vélte, a programok jelentősen támogatták (311 eset), vagy kis mértékben, de 

támogatták azt (134 eset). A legtöbb esetben az itt jellemzett fejlesztések megjelentek 

korábban a három legnagyobb hatású fejlesztés felsorolásakor (345 eset). A későbbiekben, a 

fogadó közeg elemzése során részletesen kitérünk e változók mentén feltárható összefüggések 

elemzésére (lásd 58. Táblázat). 

58. Táblázat 

A megvalósított fejlesztések, innovációk főbb jellemzői (a kérdezőbiztosok által felvett szűkebb 

minta alapján) 



Fejlesztés/innováció 

R
és

zt
 v

et
t 

ily
en

 f
ej

le
sz

té
sb

en
 (

N
) 

Sa
já

t 
fe

jle
sz

té
s 

(N
) 

A
d

ap
tá

lt
 f

ej
le

sz
té

s 
(N

) 

A
 v

iz
sg

ál
t 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
 e

lő
tt

 

(N
) 

A
 v

iz
sg

ál
t 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
 

kö
zb

en
 (

N
) 

A
 v

iz
sg

ál
t 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
 u

tá
n

 

(N
) 

Je
le

n
tő

se
n

 g
át

o
lt

a 
a 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 

p
ro

gr
am

o
t 

(N
) 

K
is

 m
ér

té
kb

en
 g

át
o

lt
a 

a 
H

EF
O

P
/T

Á
M

O
P

 

p
ro

gr
am

o
t 

Se
m

le
ge

s 
vo

lt
 a

 H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
 

m
eg

va
ló

sí
tá

sá
ra

 (
N

) 
K

is
  m

ér
té

kb
en

 t
ám

o
ga

tt
a 

a 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
o

t 
(N

) 
Je

le
n

tő
se

n
 t

ám
o

ga
ta

tt
a 

a 

H
EF

O
P

/T
Á

M
O

P
 p

ro
gr

am
o

t 
(N

) 
N

em
 v

o
lt

 b
en

n
e

 a
 h

ár
o

m
 le

gn
ag

yo
b

b
 

h
at

ás
ú

 f
ej

le
sz

té
sb

en
 (

N
) 

B
en

n
e 

vo
lt

 a
 h

ár
o

m
 le

gn
ag

yo
b

b
 h

at
ás

ú
 

fe
jle

sz
té

sb
en

 (
N

) 

Természettudományi oktatás 
fejlesztését támogató 
fejlesztés/innováció 

52 25 24 10 17 20 0 0 9 8 23 21 27 

Anyanyelvi kommunikáció 
fejlesztését támogató 
fejlesztés/innováció 

51 7 45 11 26 8 0 1 7 11 24 12 36 

Szociális kompetenciák fejlesztését 
támogató fejlesztés/innováció 

64 16 46 12 32 11 0 0 12 13 27 11 38 

Felzárkózást, hátránykompenzálást 
segítő fejlesztés/innováció 

72 18 53 17 35 12 0 1 3 15 42 22 38 

Művészeti nevelést (zene, dráma, 
képzőművészet tánc stb.) támogató 
fejlesztés/innováció 

27 10 19 7 13 8 0 1 4 5 17 11 18 

Digitális képességek fejlesztését 
támogató fejlesztés/innováció 

66 7 57 8 29 22 0 0 7 14 38 19 37 

Pedagógusok tanulásszervezési 
képességeit támogató 
fejlesztés/innováció 

65 7 55 14 31 13 1 0 6 14 36 17 34 

Az iskola és környezete kapcsolatát 
támogató fejlesztés/innováció 

37 14 19 6 16 9 0 2 2 8 16 11 19 

Az idegen nyelvi kommunikáció 
fejlesztését támogató 
fejlesztés/innováció 

18 8 7 2 9 2 0 0 3 2 7 6 10 

A demokráciára, az aktív 
állampolgárságra nevelést támogató 
fejlesztés/innováció 

15 6 8 1 5 6 0 0 2 4 4 7 4 

Az egyéni bánásmódot segítő 
fejlesztés/innováció 

18 49 13 34 14 0 0 1 5 17 38 18 41 

A tanulói diagnosztizálást támogató 
fejlesztés/innováció 

33 8 24 7 14 8 0 0 5 11 14 8 19 

A pedagógusok együttműködését 
támogató fejlesztés/innováció 

45 10 35 10 24 4 0 0 3 12 25 11 24 

Összesen 563 185 405 139 265 123 1 6 68 134 311 174 345 

Kérdés: Kérjük, az alábbi táblázatban tartalmi típusok szerint a legördülő listákból válassza ki, hogy az elmúlt 

10 évben milyen fejlesztési programokban és/vagy innovációkban vállalt aktív szerepet.(1) Dolgozott az alábbi 

fejlesztéseken vagy innovációkon? (Nem/ Igen/ Nem tudok válaszolni) (2) A kapcsolódó eljárásokat egyedül vagy 

kollégáival együtt Ön fejlesztette ki, vagy másokét adaptálta? (Saját fejlesztés/Adaptált fejlesztés/ Nem tudok 

válaszolni) (3) A most vizsgált program előtt, közben, vagy után zajlott ez? (Előtte/Közben/ Utána/Nem tudok 

válaszolni) (4) Kérjük, becsülje meg, hogy az alábbiak milyen hatással voltak a most vizsgált program 



megvalósítására! (Jelentősen gátló/Kis mértékben gátló/Semleges/ Jelentősen támogató/Nem tudok 

válaszolni)(5) Kérjük, jelölje, hogy az alábbiak melyike volt benn a fent megjelölt három nagy hatású fejlesztés/ 

innováció valamelyikben?(Nem volt benne./ Benne volt./ Nem tudok válaszolni.) 

 

A fenti mutatók azt írják le, hogy a válaszadó pedagógusok milyen típusú fejlesztésekben 

vettek részt a kutatásunk során vizsgált programok mellett, illetve, hogy ezeknek milyen 

hatása volt a vizsgált programokra. Mivel különös jelentőségűnek gondoltuk azt, hogy a 

fejlesztési programokkal párhuzamosan futottak-e más fejlesztések is, e kérdést feltettük úgy 

is, hogy könnyen hozzáférhető legyen, a szűkebb mintánkból hány pedagógus vett részt a 

vizsgált program megvalósítása közben más fejlesztésben is. E változó megosztotta a 

mintánkat, a válaszadók körülbelül fele értett egyet azzal, hogy az itt vizsgált fejlesztési 

program megvalósítása közben más fejlesztésekben is részt vett, illetve megvalósított saját 

innovációkat is (50,3%), míg a másik fele jelezte, hogy nem ért egyet ezzel (48,6%). Emellett 

kíváncsiak voltunk arra is, hogy a korábbi fejlesztési tapasztalatok mennyire hoztak kedvet az 

újabb fejlesztések elindításához. E kérdés már kevésbé osztotta meg a válaszadókat, a 

pedagógusok csupán 13,6%-a értett egyet azzal, hogy a korábbi negatív fejlesztési 

tapasztalatai miatt tartott egy újabb program bevezetésétől, illetve 80,4%-a jelezte, hogy az itt 

vizsgált program kedvet hozott az újabb fejlesztések elindításához (lásd 59. Táblázat). 

59. Táblázat 

A fejlesztések, innovációk közti interakció (a kérdezőbiztosok által felvett szűkebb minta 

alapján) 

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább 
egyetérte

k (%) 

Teljes 
mértékbe

n 
egyetérte

k (%) 

Összesen 

N % 

Az itt vizsgált fejlesztési program megvalósítása 
közben más fejlesztésekben is részt vettem /saját 
innovációkat is megvalósítottam   

37,9 10,7 26,6 23,7 175 100 

A korábbi negatív fejlesztési tapasztalataim miatt 
tartottam egy újabb program bevezetésétől 

55,4 29,9 9,8 3,8 182 100 

Az itt vizsgált program kedvet hozott az újabb 
fejlesztések elindításához 

7,8 10,6 57,0 23,5 177 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet. 

 

A szűkebb mintában alkalmazott kiterjesztett kérdőívünk arra is lehetőséget adott, hogy a 

megvalósított programok természetéről gyűjtsünk még pontosabb adatokat. Többek között 

fontosnak láttuk feltárni, hogy milyen területeken kellett jelentősebb változásokat 

eszközölniük a résztvevő pedagógusoknak. A leginkább az osztotta meg a válaszadó 

pedagógusokat, hogy mekkora mértékben kellett változtatniuk az alkalmazott pedagógiai 

módszereiken. Kicsivel több mint a válaszadók fele jelezte, hogy nem kellett változtatniuk, 

vagy csak kisebb változtatásokat kellett tenniük (53,6%), és közel a fele értett egyet azzal, 

hogy jelentős változtatásokat kellett tenniük, vagy teljes mértékben meg kellett változtatniuk 

az alkalmazott módszereket (45,3%). A válaszadók többsége a középső két skálaértéket 

jelölte, tehát azzal értett egyet, hogy kisebb (46,4%), illetve jelentős változtatásokat kellett 

tenniük (41,7%). Szintén két jól elhatárolható csoport rajzolódik ki annak mentén, hogy az 

alkalmazott tanmeneteken, óraterveken kellett-e változtatni, a válaszadók 62,2%-a jelezte, 

hogy e területen nem kellett változtatniuk, vagy csak kisebb változtatásokat kellett tenniük, 

míg 36,8%-uk nyilatkozott úgy, hogy jelentős változtatásokat tettek, vagy akár teljes 

mértékben meg kellett változtatniuk az alkalmazott tanmeneteket, óraterveket. Jelentősen 

kevesebb pedagógusok jelezte azonban, hogy az őt érintő óra és tantermi beosztásban 



(17,2%), illetve a tanórák „külső” és/vagy „belső” időkeretein (például 45 perces időtartam, 

vagy értékelésre szánt idő) jelentősebben változatni kellett volna (9,5%) (lásd 60. Táblázat). 

60. Táblázat 

A vizsgált program implementációja során  változó területek (a- kérdezőbiztosok által felvett 

szűkebb minta alapján) 

Állítások 
Nem kellett 

változtatnunk 

Kisebb 
változtatásokat 
kellett tennünk 

Jelentős 
változtatásokat 
kellett tennünk 

Teljes 
mértékben 
meg kellett 

változtatnunk 

N 

Az általam használt tanmeneteken, 
óraterveken 

10,4 51,8 26,9 9,8 191 

Az engem érintő óra és tantermi 
beosztásban 

44,8 36,5 14,1 3,1 189 

Az alkalmazott pedagógiai 
módszereimen 

7,3 46,4 41,7 3,6 190 

A tanórák „külső” és/vagy „belső” 
időkeretein (pl.45 perces időtartam, 

vagy értékelésre szánt idő)  
53,2 36,3 8,4 1,1 188 

Kérdés: Most a megvalósított program természetéről fogjuk ismételten kérdezni. Kérjük, jelölje meg, hogy milyen 

területeken kellett jelentős változtatásokat tennie az itt vizsgált program bevezetése során. 

 

 

A megvalósított programok természetéről való kiegészítő adatgyűjtés fontos elemét adta az, 

hogy tájékozódjunk arról, a program hatására megvalósultak-e olyan ágazatközi 

kapcsolódások, melyek az iskolák és a nem oktatási intézmények között fűzik szorosabbra a 

kapcsolatot. Ennek jelentősége abban rejlik, hogy az előzetes tájékozódósunk alapján azt 

láttuk, az iskolák dinamikus kapacitását jelentősen növelheti, ha ilyen típusú 

együttműködésekben vesznek részt. A pedagógusok majdnem fele jelezte (45,1%), hogy a 

program során olyan nem oktatási intézményekkel (pl. civil szervezetekkel, múzeumokkal) 

kellett szorosan együttműködniük, amelyekkel korábban nem, vagy csak kevés kapcsolatunk 

volt.  

 

Emellett fontosnak láttuk annak feltárását, hogy a szükséges források, eszközök rendelkezésre 

álltak-e a megvalósítás során, illetve jelenleg. Korábbi hazai kutatásokból (lásd pl. Kerber, 

2010) tudjuk, hogy a programok megvalósításakor jelentősen csúsztak a központi szintről 

biztosított támogató eszközök, illetve, hogy a fenntartási időszak után nem volt megoldott a 

szükséges feltételek központi szintről történő biztosítása. A programok megvalósításáról való 

kommunikáció során sok esetben az ehhez kapcsolódó tapasztalatok dominálnak. Így jelen 

adatfelvétel során kifejezetten figyeltünk arra, hogy ne ebbe az irányba menjen el az 

adatgyűjtés, inkább arra voltunk kíváncsiak, hogy mely intézményekben tudták kezelni – a 

kínálkozó lehetőségablakok kihasználásával megoldani – az így keletkező 

szükséghelyzeteket. Az elektronikus kérdőív tartalmazott erre vonatkozó kérdést, itt, a 

kibővített, szűkebb mintán alkalmazott kutatási eszközben ehhez kapcsolódva szerettünk 

volna bővíteni a rendelkezésre álló információt. Az adataink azt mutatják, hogy a szűkebb 

mintában lévő pedagógusok többsége olyan iskolában dolgozik (75,4%), ahol a program 

megvalósításához szükséges pénzügyi források és eszközök általában rendelkezésükre álltak a 

megvalósítás során, az viszont már jobban megosztotta a válaszadókat, hogy jelenleg 

rendelkezésükre állnak-e a programnak megfelelő működéshez szükséges feltételek. A 

válaszadók 51,4%-a gondolta úgy, hogy rendelkezésre álltak, 47,5%-a viszont nem értett 

egyet ezzel (lásd 61. Táblázat).  



61. Táblázat 

A vizsgált program implementációja során létrejövő ágazatközi együttműködések és a 

szükséges feltételek biztosítása (a kérdezőbiztosok által felvett szűkebb minta alapján) 

Állítások 
Egyáltalán 
nem értek 
egyet (%) 

Inkább nem 
értek egyet 

(%) 

Inkább 
egyetértek 

(%) 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

(%) 

Összese
n 

N % 

A program során olyan nem oktatási 
intézményekkel (pl. civil szervezetekkel, 
múzeumokkal) kellett szorosan 
együttműködnünk, amelyekkel korábban 
nem, vagy csak kevés kapcsolatunk volt 

25,8 28,0 34,6 10,4 180 100 

A program megvalósításához szükséges 
pénzügyi források és eszközök általában 
rendelkezésünkre álltak a megvalósítás 
során  

8,4 15,1 55,9 19,6 177 100 

Jelenleg rendelkezésünkre állnak a 
programnak megfelelő működéshez 
szükséges feltételek 

16,9 30,6 41,0 10,4 181 100 

Kérdés: Kérjük, jelölje meg, hogy a kapcsolódó alábbi állításokkal mennyire ért egyet. 

 

Végül fontos programsajátosságként azonosítottuk azt, hogy mennyire kapcsolódtak a 

fejlesztésekhez, egyértelmű, szoros útmutatások. Korábbi tájékozódásunk alapján azt 

feltételeztük, hogy a szorosabb útmutatásokat előíró fejlesztések inkább kedveznek a 

programokat fejlesztők elképzelésének, a programok eredeti céljainak megfelelő helyi szintű 

megvalósításához, míg a lazább, vagy többértelmű előírások inkább teret engednek a célok 

helyi szintű szabad értelmezésének. A pedagógusok közel fele gondolta úgy (48,9%), hogy 

általában jól használható, egyértelmű útmutatásokat kaptak, illetve majdnem harmada 

(30,1%) nyilatkozta azt, hogy az útmutatások lehetőséget adtak a saját igényeiknek megfelelő 

értelmezésre. 12,8% szerint túlzottan szoros útmutatások voltak és csupán 8,1% érezte úgy, 

hogy a megvalósítást zavaró értelmezésbeli eltérések voltak. Az adataink azt mutatják, hogy 

túlzottan szoros útmutatások leginkább az adminisztrációs, elszámolási kötelezettségekkel 

kapcsolatosan jelentkeztek (a válaszadók 38,4%-a jelölte ezt), míg a tanulásszervezési 

módszerek és eszközök használatára és a kollégáikkal való együttműködés mértékére és 

vonatkozóan ez egyáltalán nem volt jellemző (sorrendben a pedagógusok 2,2% és 1,8%-a 

jelölte azt, hogy e területeken túlzottan szoros útmutatások voltak). Jól használható, 

egyértelmű útmutatások leginkább az új módszerekkel, eszközökkel tanított tanulók száma, a 

bevont és a nem bevont tanulók arányára vonatkozóan voltak (a válaszadók 54,7%-a jelölte 

ezt) és legkevésbé az adminisztrációs, elszámolási kötelezettségekre volt jellemző, a 

pedagógusok 39,9%-a jelölte ezt, azaz nagyjából ugyanannyian, mint ahányan azt, hogy e 

téren túlzottan szoros útmutatások voltak. Szintén e területre volt a leginkább jellemző az, 

hogy a megvalósítást zavaró értelmezésbeli eltéréseket érzékeltek a válaszadók, a 

pedagógusok 16,7%-a nyilatkozott így, hasonló mértékben egy területen sem jeleztek a 

pedagógusok értelmezésbeli eltéréseket. Végül a válaszadó pedagógusok véleménye szerint a 

saját igényeinknek megfelelő értelmezésre az útmutatások leginkább a kollégákkal való 

együttműködés mértéke terén volt lehetőség: A pedagógusok 46,7%-a értett egyet azzal, hogy 

az útmutatások lehetőséget adtak a saját igényeinknek megfelelő értelmezésre e területen, de a 

tanulásszervezési  módszerek és eszközök vonatkozásában is magas arányban értettek egyet 

ezzel a válaszadók (40,8%) (lásd 62. Táblázat). 

 



62. Táblázat 

A vizsgált program előírásai meghatározott területeken (a kérdezőbiztosok által felvett 

szűkebb minta alapján) 

Területek 

Túlzottan 
szoros 

útmutatások 
voltak (%) 

Jól 
használható, 
egyértelmű 

útmutatásokat 
kaptunk (%) 

A 
megvalósítást 

zavaró 
értelmezésbeli 
eltérések (%) 

Az 
útmutatások 
lehetőséget 
adtak a saját 
igényeinknek 

megfelelő 
értelmezésre 

(%) 

N 

Tanulásszervezési  módszerek és eszközök  2,2 48,9 7,1 40,8 182 

Adminisztrációs, elszámolási 
kötelezettségek 

38,4 39,9 16,7 2,9 135 

Az új módszerekkel, eszközökkel tanított 
tanulók száma, a bevont és a nem bevont 

tanulók aránya 
13,7 54,7 8,6 20,9 136 

A kollégáimmal való együttműködés 
mértéke 

1,8 48,5 1,2 46,7 162 

Összesen (%) 12,8 48,9 8,1 30,1  
Kérdés: A következőkben arra kérdezünk rá, hogy az itt vizsgált programhoz köthető előírások mennyire 

részletesen határozták meg a megvalósítás módját, illetve mennyire adtak részletes instrukciókat. Kérjük, az 

alább felsoroltak vonatkozásában jelölje meg, hogy melyik válasz állt a leginkább közel az Ön esetéhez. 

 

Végül, a kibővített adatgyűjtés keretein belül arról szerettünk volna több információt szerezni, 

hogy miként gondolkodnak a pedagógusok saját munkájuk eredményességének változásáról a 

programot megelőző, a program alatti és a programot követő időszakban. A következő két 

táblázat azt mutatja, hogy a pedagógus válaszok alapján ezen időszakokban inkább javult, 

romlott, vagy stagnált a válaszadók tanulásszervezési munkájának eredményessége. Az 

adataink az mutatják, hogy a programokba a legnagyobb arányban (57,1%) olyan 

pedagógusok léptek be, akik pedagógiai munkája egyre inkább eredményessé vált (javuló 

tendencia), illetve közel 40%-uk jelölte (39,8%), hogy a programot megelőzően e tekintetben 

stagnáló állapotúak voltak. Csupán egy fő jelezte azt, hogy romlott a program bevezetése előtt 

az eredményessége. Érdekes ezeket az adatokat összevetni azzal, hogy e szűkebb mintába 

tartozó pedagógusok döntő többsége (95,9%) egyetértett azzal, hogy a program bevezetésekor 

azt várta, kezelhetőek lesznek az addig megoldatlan tanítási/tanulási problémák, illetve 46%-

uk jelölte, hogy a programtól szakmai megbecsültsége emelkedését várta (lásd 63. Táblázat). 

 

63. Táblázat 

A pedagógusok tanulásszervezési munka eredményessége a program bevezetése előtt (a 

kérdezőbiztosok által felvett szűkebb minta alapján) 

A program bevezetése előtt a tanulásszervezési 
munka eredményessége 

Jelölte (N) Jelölte (%) N 

Javuló 

 

112 57,1 191 



Romló 

 

1 ,5 191 

Stagnáló  78 39,8 191 

Kérdés: Végül, térjünk vissza arra, hogy Ön hogyan gondolkodik a saját pedagógiai munkájáról. Kérjük, 

becsülje meg hogy a program bevezetése előtt milyen volt az Ön tanulásszervezési munkájának eredményessége. 

Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

 

A szűkebb mintába tartozó pedagógusok véleménye alapján, a program bevezetése óta a 

tanulásszervezési munka eredményessége leggyakrabban javuló tendenciát mutatott (36,8% 

jelölte, hogy a program bevezetése óta a tanulásszervezési munkája eredményessége javult), 

szintén gyakori volt, hogy előbb javuló majd stagnáló vagy stabil állapotot jelöltek a 

válaszadók (28,4%), illetve, hogy éppen ennek a fordítottjával értettek egyet, azaz az előbb 

stagnáló vagy stabil, majd javuló állapotot tartották igaznak saját teljesítménymozgásukra 

(18,4%). A válaszadók 11,1% gondolta eredményességét stagnáló állapotúnak. Hosszabb 

távon romló eredményességet (romló; előbb stagnáló vagy stabil, majd romló; előbb romló, 

majd stagnáló vagy stabil) egy pedagógus sem jelzett, illetve csupán 8 válaszadó nyilatkozott 

úgy, hogy eredményességében volt romló fázis: előbb javult majd romlott (1,6%), vagy éppen 

előbb romlott majd javult (2,6%). Feltételezhetően a kapcsolódó tendenciák jelölése pszichés 

gátakba ütközik (lásd 64. Táblázat). 

64. Táblázat 

A pedagógusok tanulásszervezési munka eredményessége a program bevezetése után (a 

kérdezőbiztosok által felvett szűkebb minta alapján) 

A program bevezetése óta a tanulásszervezési munka 
eredményessége 

Jelölte (N) Jelölte (%) N 

Javuló 

 

70 36,8 188 

Romló 

 

0 0 188 

Stagnáló  21 11,1 188 



Előbb stagnáló vagy stabil, 
majd javuló 

 

35 18,4 188 

Előbb stagnáló vagy stabil, 
majd romló 

 
0 0 188 

Előbb romló, majd 
stagnáló vagy stabil  

0 0 188 

Előbb javuló majd romló 

 

3 1,6 188 

Előbb romló majd javuló 

 

5 2,6 188 

Előbb javuló majd stagnáló 
vagy stabil 

 

54 28,4 188 

Kérdés: Kérjük, becsülje meg, hogy a program bevezetése óta hogyan alakult Ön tanulásszervezési munkájának 

eredményessége. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

 

6.2 A programok által kiváltott tartós és mély hatás  

Kutatásunk a már megvalósult fejlesztések vizsgálatán keresztül próbálta feltárni azokat az 

implementációs sajátosságokat, amelyek mentén jó biztonsággal megbecsülhető, hogy a 

tervezett beavatkozások várhatóan kudarccal vagy sikerrel végződnek majd. Ezért bár a 

kutatásunk a hatásmechanizmusok általános elméleti összefüggéseinek feltárását célozza, – 

mint korábban már említettük – az adataink lehetővé teszik a programok hatásának 

értékelését is, tehát az is kiolvasható az adatokból, hogy a fejlesztési beavatkozások mennyire 

gyakoroltak tartós és mély hatást. 

 

Mély hatásként értelmeztük azt, ha a program bevezetésekor a támogatott módszerek elérték a 

tantermi folyamatokat, beépültek a mindennapi tanulásszervezési módszerek közé, ha ennek 

hatására tanulói motiváció és eredményesség pozitív változása volt érzékelhető, ha a 

pedagógusok és vezetők megfelelő irányú kognitív és affektív váltásokon mentek keresztül, 

illetve ha a szervezeti kultúra is nyitott az új típusú működés felé. Tartós hatásként 

értelmeztük, ha az empirikus adatfelvétel idején, azaz a programok megvalósítása után öt-tíz 

évvel a támogatott módszerek, illetve azok újragondolt, továbbfejlesztett változatai 

megfigyelhetőek voltak, ha a programok szellemiségének megfelelő szervezeti működés 

jellemezte az intézményeket, azok szervezeti rutinjait és kultúráját, ha a formális és informális 

elvárások támogatták az innovatív módszerek használatát, folyamatos megújítását, illetve a 

vezetők, pedagógusok kapcsolódó tényszerű tudásának időről időre történő megerősítését. Az 



alábbi eset érzékletes példát ad arra, milyen az, ha egy fejlesztési program mély, illetve tartós 

hatást generál egy intézményben (lásd a keretes írást).  

 

„A HEFOP 3.1.2. bevezetése 2004-ben két (…) közös igazgatás alá kerülő iskolában történt 

meg úgy, hogy az egyikben korábban évek óta folyt az LL [Lépésről Lépésre] program, míg a 

másikban ilyen folyamat nem zajlott. (…) A közös igazgatás alá került két iskola igazgatója 

egyszerre irányított két szervezet, és egyedülálló lehetősége nyílt annak megfigyelésére, hogy 

a két szervezet hogyan reagált a HEFOP 3.1.2. program bevezetésére. A két szervezet 

reagálása szembetűnő módon eltért egymástól. Az igazgató elmondása szerint [LL programot 

nem alkalmazó] (…) iskolában, ’ látványosabb hatás volt, ott a program előzmény nélkül 

érkezett’. Ott ’ elájult a tantestület’ és ’ nagy volt a fellángolás’. Ezzel szemben [abban az] 

(…) iskolában, ahol akkor már évek óta jelen volt az LL program hatása, ’ kevésbé volt 

heuréka’ és itt a program ’ jobban be tudott épülni a kollégák módszertani kultúrájába és a 

szervezeti struktúrába mint ott’. Ebben az iskolában ’ lényegesen több megragadt meg, mint 

ott’, mert ’itt volt mire ráépülnie, mit megerősíteni’. A fejlesztési beavatkozásoktól még 

érintetlen (…) iskolában a program ’ felfutott, megcsináltuk, de nem tudott mibe 

belekapcsolódni’ és az igazgató úgy érezte, ’ nem hiszem, hogy átütő sikert vagy hatást ért el, 

… nagy volt a hatás eleinte, de elmúlt, lecsengett, és nem épült be’ A hatás „látványában ott 

volt nagyobb, de már nem sok van belőle. Én, aki láttam korábban a kollégákat láthattam, 

hogy javult a kérdéskultúrájuk, a tevékenykedtetés, az internet használata, a külső dolgok 

behozása. Elkezdtek eszközöket gyártani….’. Ilyen változások [az LL programot alkalmazó]  

(…) iskolában nem történtek, mivel ott a pedagógusok már a HEFOP 3.1.2 program 

bevezetése előtt igen gazdag eszközrepertoárral rendelkeztek és a változatos tanulásszervezési 

eszközök alkalmassága akkor már évek óta rutinszerű volt a mindennapos osztálytermi 

gyakorlatban.„ 

 

Forrás: Halász, 2015 

 

Mivel nem longitudinális, hanem keresztmetszeti kutatást végeztünk, a programok 

megvalósításakor létrejött változásokat az érintettek elbeszélései, retrospektív kérdéseinkre 

adott válaszai alapján tártuk fel. A terepmunkák során egy szűkebb körben szélesebb 

forrásokból is tájékozódtunk, itt a vezetők és pedagógusok mellett megszólaltattuk a diákokat 

és ahol lehetőség volt rá, az olyan partnereket is, mint a szülők, a fennaratók, a támogató 

pedagógiai szolgáltatók, a partneriskolák, és szakképzés esetében a kapcsolódó vállalkozók 

egy-egy képviselője. Az esettanulmányok során emellett elemeztük a rendelkezésre álló 

korabeli dokumentumokat is (pl. fejlesztési jelentések, újságcikkek, munka és hospitálási 

naplók, óravázlatok, tanulói produktumok). Az adatfelvétel idejében mérhető hatásokat az 

osztálytermi folyamatok és a tanári közösségek életének szoros megfigyelésével, illetve 

vezetői, pedagógus, szülői és diák interjúkkal tártuk fel a terepmunkák alkalmával, utóbbira 

különösen nagy hangsúlyt fektetve. A kérdőíves adatfelvétel során pedig vonatkozó 

kérdéseket tettük fel a vezetőknek és pedagógusoknak. Így például többek között vizsgáltuk, 

hogy az innovatív módszerek alkalmazása mennyire hangsúlyos a pedagógusok belső 

értékelési rendszerében, valamint rákérdeztünk arra, hogy meghatározott pedagógiai 

módszerek közül melyeket használták a kérdőív kitöltésekor a pedagógusok, illetve hogy 

hány osztályban alkalmazták az innovatív módszereket.  

6.2.1 A programok tartós és mély hatásának mérése 

Az alábbiakban bemutatjuk, hogy a kérdőívekkel gyűjtött adataink szerint milyen hatással 

tudtak a vizsgált programok megvalósulni a kutatásunkhoz kapcsolódó iskolák és 

pedagógusok körében. A kérdőíves lekérdezésből származó adatbázisok elemzésével olyan 



kérdésekre kaphatunk választ, mint hogy miként gondolkodnak a pedagógusok és a vezetők a 

programban való részvétel hasznosságáról, hisznek-e abban, hogy a programnak 

köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert / eszközt tudnak hatékonyan 

alkalmazni, mint korábban, hogy a program bevezetése után kezdtek-e önálló újításokba, 

kísérletekbe, illetve, hogy az elért eredmények az idő múlásával mennyire tudtak 

megmaradni. A programok mért hatását elsőként az elsődleges (primer) változók mentén, 

majd ezt követően a hatásmechanizmusok feltárásához létrehozott összetett hatásváltozók 

segítségével ismertetjük.  

6.2.1.1 A programok hatását mérő elsődleges változók 

A hatás mérésére alkalmas elsődleges változók többségét az előző fejezetben – a hatást 

befolyásoló tényezőkkel együtt – már bemutattuk. A következőkben azokra térünk vissza, 

melyek különösen jól érzékeltetik, hogy a vezetői, illetve a pedagógus válaszok szerint miként 

hatottak a vizsgált programok az elmúlt években az intézmények kultúrájára, illetve a 

résztvevő pedagógusok gyakorlatára.  

 

A programok sikeres megvalósításáról, azaz az intézmény sikerességének növekedéséről, a 

diákok tantárgyi eredményességének, tanulási motivációjának növekedéséről és a pedagógiai 

munka megbecsültségének emelkedéséről a legtöbb vezető és az implementálásban résztvevő 

pedagógus pozitívan nyilatkozott. Mint korábban már utaltunk rá, a vezetők többsége 

egyetértett azzal, hogy a programban való részvétel komoly és mindmáig jól érzékelhető 

hatást gyakorolt iskolájukra (89,8%), illetve, hogy az intézményük sokkal sikeresebb lett a 

program bevezetése nyomán (82,2%). Míg a pedagógusok 76,4%-a jelezte, hogy iskolájuk 

sikeresebb lett a program bevezetésének köszönhetően (lásd 4. Ábra), illetve 77%-uk jelezte, 

hogy szívesen venne részt ismét hasonló fejlesztési programban.  

4. Ábra 

Az iskola sikerességének változása  a vezetők és a pedagógusok válaszai alapján 

(1=Egyáltalán nem ért egyet; 4 = Teljes mértékben egyetért) 

Vezetői válaszok  Pedagógus válaszok 

 

 

 
 

Bár a válaszadó pedagógusok közel fele jelezte (56,4%), hogy a program bevezetése komoly 

szemléletbeli váltást tett szükségessé a számára, és hogy elég sok idő kellett ahhoz, hogy a 

programban bevezetett új módszereket/eszközöket magabiztosan tudja alkalmazni (57,2%), 



döntő többségük a szerint a program erős pozitív hatással volt pedagógiai gyakorlatukra. A 

programokat implementáló pedagógusok 91,9%-a jelezte, hogy a programban való 

részvételének köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert és vagy eszközt 

tudnak hatékonyan alkalmazni, mint korábban, emellett 59,6%-uk úgy nyilatkozott, hogy a 

program bevezetése után kollégáikkal önálló újításokba, kísérletekbe is kezdtek. A 

megkérdezett vezetők többsége (90,6%) szerint emellett a program által támogatott 

módszerek, eszközök azok között a pedagógusok között is hatékonyan elterjedtek, akik nem 

vettek részt közvetlenül a programokban (lásd 5. Ábra).  

 

5. Ábra 

A tanulásszervezési módszerek/eszközök változása a vezetők és a pedagógusok válaszai 

alapján (1=Egyáltalán nem értek egyet; 4 = Teljes mértékben egyetértek) 

Pedagógus válaszok Vezetői válaszok 

  

 

A legtöbb pedagógus szerint diákjaik tárgyi eredményei (71,4%) és tanulási motivációja 

(75,6%) növekedett a program bevezetésének köszönhetően (lásd 6. Ábra). Jobban 

megoszlottak a vélemények azzal kapcsolatban, hogy a szülők jobban elismerik-e az 

iskolában folyó pedagógiai munkájukat. A pedagógusok valamennyivel több, mint fele (58%) 

értett egyet ez erre vonatkozó állítással. A pedagógus vélemények alapján a programok 

tehetséggondozásra (81,6%) és hátránykompenzációra (83,6%) is jól alkalmazhatóak voltak. 

A különböző területeken (szövegértés-szövegalkotás, matematika, szociális kompetenciák, 

idegennyelv, SNI, HH integráció, egyéb) bevezetők és a különböző típusú programokat 

alkalmazók (tanórák szokásos rendjéhez illeszkedő, kereszttantervi, tanórán kívüli 

tevékenységekre épülő programok) között lényeges eltérés nem mutatkozott a tekintetben, 

hogy mennyire ítélték erősnek a tanulói eredményesség növekedését. Az egyes csoportokhoz 

tartozó pedagógusok 75-80%-a értett egyet azzal, hogy a diákok tanulási motivációja 

jelentősen növekedett a program bevezetést követően. Az alsó és felső évfolyamokon tanító 

pedagógusok között már látható valamekkora eltérés: az alsó tagozatosok 84,6%-a, a felső 

tagozatosok 77,2%-a és a középfokú intézményekben tanítók 73,4%-a gondolta úgy, hogy a 

diákok tanulási motivációja jelentősen növekedett, leginkább elégedettek a 4. évfolyamban 

tanítók (85,5%) és legkevésbé a 9. évfolyamban tanítók (64,7%) voltak. 

 



6. Ábra 

A diákok motivációjának változása - pedagógusok válaszai alapján (1=Egyáltalán nem értek 

egyet; 4 = Teljes mértékben egyetértek) 

 
 

Adataink azt mutatják, hogy a programok által támogatott módszerek közül mindegyik 

alkalmazásának gyakorisága növekedett az elmúlt években a megkérdezett pedagógusok 

körében. Több mint kétszeresére nőtt azoknak a száma, akik használnak informatikai 

eszközöket a tanórán és akik alkalmazzák a projektmódszert/témahetet, és több mint 70%-kal 

nőtt a különböző kooperatív technikákat alkalmazó, illetve a tanulók egyéni haladását 

nyomon követő pedagógusok száma, valamint a többi kapcsolódó elem vonatkozásában is 

növekedett az azokat használók száma (lásd 7. Ábra).  

 

7. Ábra 

Az alkalmazott módszerek változása - pedagógusok válaszai alapján (N=1313)  

 



 
 

A kutatás során lehetőségünk nyílt az adatbázisunk összevetésére egy olyan kutatás23 

eredményeivel, mely olyan mintán vizsgálódott a Dél-alföldi Régió iskoláiban, ahol nem volt 

kitétel, hogy fejlesztési beavatkozásokban vegyenek részt az intézmények. Az említett 

kutatásban alkalmazott adatfelvételi eszköz (kérdőív) több jelen kutatásból kölcsönzött 

kérdést is tartalmazott. Többek között azt, amely meghatározott tanulásszervezési eljárások 

alkalmazását vizsgálta. A kontroll adatfelvételben hasonló számban vettek részt pedagógusok, 

mint a jelen kutatásban. A két adatbázis összevetéséből azt láthatjuk, hogy a projektmódszer, 

témahét alkalmazása 21,7%-kal, az iskolán kívüli tanulási alkalmak beépítése az oktatásba 

18,5%-kal, a kooperatív technikák alkalmazása 17,1 %-kal, a tantárgyak informatikai 

eszközökkel segített tanítása 10,9%-kal, a 2-6 főből álló tanulópárokban/tanulócsoportokban 

történő információfeldolgozási technikák alkalmazása 10,3%-kal, a tanulók egyéni 

haladásának nyomon követése 9,5%-kal és a tanórán kívüli, de iskolai keretek közötti 

foglalkozások 7,2%-kal gyakoribbak a HEFOP és TÁMOP programokat megvalósító 

pedagógusok esetében. Emellett pedig a többi módszer alkalmazása terén sem maradtak el a 

fejlesztési programokat bevezető pedagógusok, az e kitétel szerint nem válogatott társaikkal 

szemben (lásd 65. Táblázat)  

 

                                                 
23

 Mentorháló 2.0 lásd a kutatás honlapját: http://www.jgypk.hu/mentorhalo/ 
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65. Táblázat 

Az alkalmazott tanulásszervezési módszerek gyakorisága  

(kontroll adatbázis)  
 

Vizsgált módszerek Kontroll adatbázis 

(N = kb. 1200) 

IMPALA 

(N = kb. 1300)  

[2-6 főből álló tanulópárokban/tanulócsoportokban 

történő információfeldolgozási technikák] 

84,7 95,0 

[Tantárgyak informatikai eszközökkel segített tanítása 

(pl. digitális tartalmak, tanulói laptopok, interaktív 

tábla, szavazógép, internet)] 

77,9 88,8 

[Kooperatív technikák (pl. mozaik, többen a táblánál, 

diákkvartett, ellenőrzés párban)] 

71,6 88,7 

[Tanórán kívüli, de iskolai keretek közötti foglalkozás] 77,9 85,1 

[Projektmódszer, témahét] 56,8 78,5 

[Tantárgyközi kapcsolódások keresése, 

műveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása] 

61,7 65,6 

[Iskolán kívüli tanulási alkalmak (pl. erdei iskola, 

terepgyakorlat) beépítése az oktatásba] 

42,1 60,6 

[A tanulók egyéni haladásának nyomon követése (pl. 

tanulói dosszié, portfólió alkalmazása)] 

42,4 51,9 

[45 percesnél rövidebb vagy hosszabb tanórák 

szervezése] 

40,2 46,2 

 

A programok hatásának feltárásához rákérdeztünk arra is, hogy miként vélekednek a 

pedagógusok a tanulói tanulás természetéről. Az ezzel kapcsolatos pedagógus vélekedések – 

több más változónkhoz hasonlóan – utalhatnak a programok hatására is, de értelmezhetőek a 

programok hatását alakító egyéni sajátosságként is. A megkérdezett pedagógusok válaszai 

arra engednek következtetni, hogy gondolkodásukban egyszerre van jelen a programok által 

támogatott, a kognitív pszichológia által igazolt tanulásról való tudás, és egy a tudás 

átadhatóságára építő korábbi paradigma. A gyűjtött adatok azt mutatják, hogy a pedagógusok 

többsége szerint a gondolkodási képességeknek és az összefüggések megértésének fejlesztése 

fontosabb, mint az ismeretek és a tárgyi tudás átadása (94,8%). Azonban a válaszadók 46,3%-

a teljes mértékben egyetértett azzal is, hogy az eredményes/jó tanárok mindig megmutatják a 

tanulóknak a problémamegoldás helyes módját (lásd 8. Ábra).  

 

8. Ábra 

A tanulói tanulásról való pedagógus vélekedések  

(1=Egyáltalán nem ért egyet; 4 = Teljes mértékben egyetért)  



  
 

A programok hatása kapcsán fontos említeni:azok a pedagógusok jelölték, hogy inkább volt 

szükségük több időre a program magabiztos alkalmazásához, akiknek kereszttantervi 

megoldásokat kellett alkalmazniuk, az e csoportba tartozó pedagógusok 56,9%-a értett egyet a 

kapcsolódó állítással. Azok a pedagógusok valamennyivel gyorsabban megvalósíthatónak 

gondolták a programot, akik fejlesztési tevékenysége tanórán kívül szerveződőt (50,3%). 

6.2.1.2 A programok hatását mérő konstruált összetett változók 

Bár az elsődleges változók megoszlásai sokat elmondanak a megkérdezettek körében lezajlott 

implementációs folyamatokról és ezek eredményességéről, a kapcsolódó kutatási kérdéseink 

vizsgálatához nélkülözhetetlen volt olyan összetett változók létrehozása, amelyek komplex 

módon ragadják meg a programok hatását. A tartós és mély hatást mérő kompozit változók 

kialakítása volt a kutatásunk egyik legérzékenyebb pontja, hiszen – mint „A beavatkozások 

megvalósulásának hatásmechanizmusai” című fejezetben látni fogjuk – alapvetően ezekre 

építettük a komplex hatásmechanizmusok feltárását célzó elemzéseket. A következőkben e 

változókat mutatjuk be. 

 

A kérdőíves lekérdezésből származó adatbázisok elemzéséhez több, a programok tartós és 

mély hatását mérő összetett változót hoztunk létre, a számításaink megbízhatóságának 

növelése és a programok hatásának több perspektívából történő értelmezése érdekében. Olyan 

kompozit változókat alkottunk, melyek a tartós és mély hatás mértékét együttesen mutatják. 

Mivel a tartós és mély hatás a gyakorlatban nehezen, csak az intézmények életének mély 

megismerése után megállapítható, ezek különválasztására csak az esetelemzések során 

vállalkoztunk, a kérdőívvel gyűjtött adatok elemzésében a programok tartós és mély hatását 

együtt kezeltük. 

6.2.1.2.1 A programok hatását mérő összetett változók létrehozása 

A tartós és mély hatás összetett mutatóink alapját alapvetően a programok nyomán kialakuló 

változásokra vonatkozó állításokkal való vezetői és tanári egyetértés mértéke adta24. A 

kapcsolódó állítások kiválasztása feltáró faktoranalízisek segítségével és elméleti 

megfontolások alapján történt. E folyamat eredményeképpen a programok tartós és mély 

hatását mérő kompozit változóink alapjául olyan mutatókat – vezetői és pedagógus válaszokat 

– használtunk fel, melyek az iskola és az egyes pedagógusok eredményességének alakulására, 

a tanulásszervezési módszerek gazdagodására, az új fejlesztések, kísérletek megjelenésére, a 
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 Kérdőíveinkben az egyetértés mértékét mérő kérdéseknél (a függő és a független változók esetében is) 

négyfokú skálát alkalmaztunk. 



tanulók tanulási motivációjának és eredményeinek változására vonatkoztak. A kompozit 

változók alapját adó állításokat a 66. Táblázat mutatja be. 

 

66. Táblázat 

A programok tartós és mély hatását mérő összetett változóhoz (TMH) kapcsolódó 

állítások a vezetői és a pedagógus kérdőívből
25

 
Vezető Az iskolánk sokkal sikeresebb lett a program bevezetése nyomán 

A program bevezetése nyomán az abban részt nem vevő pedagógusok többsége is jelentősen több módszert és/vagy 

eszközt alkalmaz, mint korábban 

A program tanulásszervezési módszereit és/vagy eszközeit pedagógusaink többsége korábban nem alkalmazta 

A programban való részvétel komoly és mindmáig jól érzékelhető hatást gyakorolt iskolánkra 

Az iskola pedagógiai programjából ma is jól kiolvasható a program hatása 

Pedagógus 

 

Az iskolánk sokkal sikeresebb lett a program bevezetésének köszönhetően 

A program bevezetése óta a szülők jobban elismerik az iskolánkban végzett pedagógiai munkát 

A program bevezetésének köszönhetően javultak diákjaink tantárgyi eredményei 

A program bevezetését követően jelentősen növekedett a diákok tanulási motivációja 

A programban való részvételemnek köszönhetően lényegesen több tanulásszervezési módszert / eszközt tudok hatékonyan 

alkalmazni, mint korábban 

A program bevezetése után kollégáimmal önálló újításokba, kísérletekbe is kezdtünk 

Az iskolánkban tanító pedagógus kollégáim megbecsülték a programban végzett munkámat 

Az iskolánkban azok a pedagógusok is ismerték a programot megvalósító kollégáik munkáját, akik közvetlenül nem 

vettek részt benne 

A program során megismert szemléletnek megfelelő módszerek, eszközök alkalmazását az iskolavezetés a mai napig 
megbecsüli 

Úgy érzem, a környezetem még mindig elvárja tőlem, hogy a programban megismert szemlélet szerint tanítsak 

A program zárása óta jelentősen csökkent a tanárok együttműködése, a közös munkavégzés (pl. projekthetek 

megvalósítása, szakmai problémák közös megoldása) 

A program során megismert módszerek alkalmazása ma már egyáltalán nem illeszthető bele az iskola rendjébe 

A program során megismert eszközök, módszerek az idő múlásával teljesen kikoptak a mindennapok gyakorlatából 

 

Az elsődleges – azaz a bonyolultabb összefüggések feltárása során általánosan használt – 

kompozit változónk esetében a 66. Táblázatban megjelenő elsődleges változók átlagértékét 

súlyoztuk azon osztályok számával26 és a többi osztályhoz viszonyított arányával,27 ahol az 

intézményen belül a kutatás időszakában alkalmazták a beavatkozások által támogatott 

tanulásszervezési eljárásokat. Emellett súlyozási értékként jelöltük meg a módszerek és 

eszközök változását, azaz azt, hogy mennyit formálódtak a pedagógusok által alkalmazott 

módszerek és eszközök a vizsgált beavatkozás előtti időszakhoz képest28. Így azok az iskolák is 

alacsony TMH értékkel szerepelnek az adatbázisunkban, ahol bár jelenleg alkalmazzák a 

programok által támogatott eljárásokat, azokat nem a fejlesztés nyomán, hanem azt 

megelőzően kezdték el használni.  

 

Az intézményi TMH változó mellett létrehoztunk egy másik, az egyéni (pedagógus) 

válaszokon alapuló összetett változót is. A tartós és mély hatást mérő pedagógus szintű 

összetett változó (TMH_P) azt méri, hogy – a 66. Táblázatban ismertetett tanári kérdések 

alapján – az egyes pedagógusok hogyan látják a pedagógiai munka eredményességének 

változását, illetve az általuk alkalmazott módszerek, eszközök formálódását a programok 
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 Pedagógusok esetében, a szorzó értékek 0 és 1,5 között mozogtak. 0 értéket akkor vett fel, ha egyetlen 

osztályban sem alkalmazta az adott pedagógus a programhoz kapcsolódó eljárásokat, 1,5 akkor, ha 5 osztálynál 

többen használta azokat. 
27

 Igazgatók esetében, annak megfelelően, hogy a vezetői válaszok alapján a tanórák hány százalékában 

alkalmazták a programok által támogatott módszereket az adott iskolában, a súlyozási érték 0 vagy 2-es értéket 

vett fel. 0-át akkor, ha egyben sem, 2-est akkor, ha a tanórák 100 %-ban, ez az érték hozzáadódott a 66. 

Táblázatban szereplő állításokkal való egyetértés átlagához. 
28

 A módszereiket nem változtató pedagógusok 0, míg a sok módszert változtatók 2-es értéket vettek fel, mely 

hozzáadódott a 66. Táblázatban szereplő állításokkal való egyetértés átlagához. A vizsgált módszerek közé 

tartozott a kooperatív technikák, a projektmódszer, az IKT alkalmazás, a 45 percnél rövidebb vagy hosszabb 

órák, az extrakurrikuláris oktatás, a tantárgyközi kapcsolatok keresése és tanulók egyéni haladásának követése. 



elindítása óta. A TMH számításához hasonlóan itt is különös jelentőséget tulajdonítottunk 

annak, hogy a pedagógusok jelenleg hány osztályban tanítanak a program szemlélete szerint, 

illetve a fejlesztés során megismert módszerekkel, eszközökkel. Így ha a megkérdezett a 

kérdőív kitöltésekor egyáltalán nem tanított az innovatív szemlélet szerint, az a tartós és mély 

hatás értékét a minimumra csökkentette.  

 

Bár leggyakrabban e két tartós és mély hatás mérő összetett változóval számolunk, 

létrehoztunk több más hatást mérő változót is, melyek a fentiektől eltérő módon mérik a 

programok feltételezhető hatását. Így például olyan intézményi és egyéni szintű kompozit 

változókat, melyek számítása megegyezett a fent bemutatottakéval, azzal a különbséggel, 

hogy itt nem azt helyzetük előtérbe, mekkora változás keletkezet meghatározott módszerek 

használatában (pl. kooperatív technikák) a program bevezetése óta, hanem azt, hogy a kérdőív 

felvételének időpontjában milyen mértékben használják a fejlesztési programok által 

támogatott módszereket. Tehát e változók szerint azok a pedagógusokhoz, illetve iskolákhoz 

is magasabb értékű tartós és mély hatás mutató tartozik, akik, illetve ahol korábban is 

használtak ilyen módszereket. Az esettanulmányaink arra mutatnak rá, hogy sok olyan 

pedagógus lehet, akik bár korábban is használták a megjelölt módszereket (azaz az ezt 

vizsgáló kérdésünk kapcsán nem jelöltek be változást), de azok gyakorisága, illetve 

alkalmazásának minősége jelenősen fejlődött az évek során.  

 

A tartós és mély hatás mutatóink egy másik csoportja figyelembe vette azt is, hogy a kérdőív 

kitöltésekor a pedagógusok miként vélekedtek a tanulói tanulásról, azaz gondolkodásuk e 

téren mennyire mutatkozik progresszívnek, illetve konzervatívnak. Előző csoporthoz 

kapcsolhatóak azok a pedagógusok, akik inkább egyetértettek azzal, hogy „A gondolkodási 

képességeknek és az összefüggések megértésének fejlesztése fontosabb, mint az ismeretek és 

a tárgyi tudás átadása”, illetve hogy „A diákok abból tanulnak a legtöbbet, ha saját maguk 

találják meg a problémák megoldását”. Utóbbi csoport képviselői szerint viszont „A 

legfontosabb a szilárd tárgyi tudás megkövetelése, e nélkül nem lehet eredményes a tanulás”. 

A mutató számításakor az előbb bemutatott összetett változót vettük alapul, annyit 

változtattunk csupán, hogy a mutató alapját képző állítások közé bekerültek azok a fenti – a 

tanulói tanulásról való gondolkodást mutató – változók is.  

 

Emellett intézményi szinten létrehoztunk olyan a programok tartós és mély hatását mérő 

változót is, amely az intézmények kompetenciamérési eredményeinek változására érzékeny. 

Itt szövegértés területen mért mérési eredmények a program bevezetése és a kérdőív felvétele 

közötti százalékos mozgásnak megfelelő súllyal változtattuk az eredeti TMH értékét.29 A 

programokat 2004 és 2007 megvalósító iskolák esetében a 2006 és 2012 közötti %-os 

változást, míg azon iskolák esetében, ahol 2008 után kezdték a program megvalósítását, a 

2008 és 2012 közötti %-os változást vettük alapul. 

 

6.2.1.2.2 Az elemzésekben használt hatásmutatók kiválasztása és értékük alakulása  

A rendelkezésre álló, a programok tartós és mély hatását mérő kompozit változóink közül a 

programok hatásmechanizmusainak vizsgálatához kettőt választottunk ki: egy intézményi és 

egy egyéni szintű tartós és mély hatás mutatót. Az alábbiakban e két változó kiválasztásának 

szempontjait, illetve megoszlását mutatjuk be. 
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 Azaz az elsőként bemutatott intézményi szintű tartós és mély hatás változónkat úgy változtattuk, hogy pl. 

amennyiben 20%-os csökkenést mutatott az iskola a vizsgált időszakban, úgy a THISK értéket 0,8-cal szoroztuk. 



Mint az előző alfejezetből látható, a programok hatását több szempont szerint értelmeztük, 

illetve ennek megfelelően több tartós és mély hatás kompozit változót hoztunk létre mind 

egyéni mind szervezeti szinten. Konstruáltunk olyan változót, mely figyelembe veszi az 

alkalmazott módszerek változását, és olyat is, mely csupán a jelenlegi gyakorlatra koncentrál, 

azaz nem érzékeny arra, hogy a programok bevezetése előtt milyen tanulásszervezési 

eljárások domináltak az intézményekben, illetve az egyes pedagógusok gyakorlatában. 

Létrehoztunk olyan szervezeti mutatót is, mely kalkulál az Országos Kompetenciamérési 

eredmények változásával, valamint olyat is, mely számol a pedagógusok tanulói tanuláshoz 

kötődő vélekedéseivel, hiedelmeivel. A létrehozott kompozit változók közül szükséges volt 

kiválasztanunk egy-egy olyan szervezeti és egyéni szintű mutatót, mely általánosan 

alkalmazható a beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárása során. A legfontosabb 

kiválasztási szempontunk a mutató megbízhatóságának növelése volt. Úgy láttuk, a 

felhasznált elsődleges változók közül a tanulói tanulásról való gondolkodás az, mely a 

leginkább problémás a tekintetben, hogy az kontextus, vagy hatásmutatóként értelmezendő. 

Így a kapcsolódó adatokat magában foglaló kompozit változónkat a másodlagos tartós és 

mély hatás-mutatók csoportjába soroltuk, azaz meghoztuk azt a döntést, hogy ezzel a 

mutatóval csak néhány specifikus esetben végzünk elemzéseket. A kompetenciamérési 

eredmények változását mutató változónk kapcsán is bizonytalanságok merültek fel, tartalmi és 

adatkezelési területen egyaránt. Tartalmi szempontból fontosnak tűnt, hogy a kérdőívünk nyílt 

végű kérdéseire adott vezetői és pedagógus válaszok egy része szerint az Országos 

Kompetenciamérési eredmények nem képesek tükrözni a beavatkozások eredményességét. 

Emellett pedig azt is figyelembe vettük a kompetenciamérési eredményeket is tartalmazó 

tartós és mély hatás mutatónk általános alkalmazásáról való döntéshozatalnál, hogy 

viszonylag nagy elemszámú intézmény esetében az intézményi azonosítók változása, vagy 

bizonytalansága miatt nem tudtuk kapcsolni a mérési adatokat az intézményi adatokhoz. 

Ebből következően a kompetenciamérési mérési adatok változását tartalmazó kompozit 

változónkat is csak speciális esetekben alkalmazandó, másodlagos tartós és mély hatás 

mutatóként értelmeztük. Végül azt a döntést kellett meghoznunk, hogy mely implementációs 

folyamatokról gondoljuk azt, hogy eredményeik inkább tekinthetőek mélynek és tartósnak: 

amelyek után adataink szerint a pedagógusok aktívan alkalmazták a programok által 

támogatott módszereket, vagy ahol nemcsak aktívan alkalmazták e módszereket, de korábban 

mért adataink szerint e módszerek nem voltak jelen az intézményben. Döntésünk az utóbbira 

esett, mivel elsődleges célunk a tanulásszervezési eljárások terén bekövetkezett változások 

feltételeinek vizsgálata volt. Így a TMH és TMH_P kompozit változók lettek azok a mutatók, 

melyeket általánosan alkalmaztunk a hatásmechanizmusok feltárása során. 

 

A programok tartós és mély hatását mérő intézményi szintű elsődleges összetett változónk 

(TMH) minden, a kutatásunkhoz kapcsolódó iskolához rendel egy olyan értéket, mely azt 

mutatja meg, hogy a vizsgált fejlesztések milyen mértékű változásokat generálhattak 

szervezeti szinten. Az összetett változó 1 és 6 közötti értékeket vesz fel. A maximum érték 

jelenti azt, hogy a programok hatására jelentősen javult az iskola eredményessége, 

gazdagodtak a tanulásszervezési eljárások, míg a minimumérték azt jelzi, hogy a 

programoknak nem volt pozitív hatása (lásd 9. Ábra). A változó mentén lehetőség nyílik 

válaszadó iskolák három jellemző csoportjának meghatározására a programok tartós és mély 

hatása alapján. Azaz az összetett változó lehetőséget ad arra, hogy megkülönböztessük 

egymástól azokat az iskolákat, amelyek a mért programhatás alapján az alsó, a középső és a 

felső harmadát jelentik a mintánknak. Az elsőben mért átlagos tartós és mély hatás 2,7, a 

középső harmadban 3,4, míg a felső harmadban 4,3 értéket vett fel. E három csoport 

különböző szempontok szerinti sajátosságait a bonyolultabb összefüggések vizsgálata során 

gyakran összehasonlítjuk egymással. Mint korábban említettük, az adatfelvételnek részét 



képezte egy olyan adatgyűjtési forma is, ahol személyesen kerestünk fel 71 olyan iskolát, 

ahonnan önként nem érkeztek válaszok a kérdőívünkre. Így ennek az almintának a 

vizsgálatával kontrolálható a mintánk azon sajátossága, hogy a kutatásunkhoz kapcsolódó 

iskolák döntő többsége önként adott választ, így feltételezhető, hogy elkötelezettebbek a 

vizsgált programok iránt, mint a ténylegesen bevonódó intézmények teljes köre. Az adataink 

azt mutatják, hogy az így vizsgált intézmények 41,4%-a tartozik a tartós és mély hatás 

mértéke szempontjából az alsó, 35,7%-a a középső és 22,9%-a a felső harmadba.  

9. Ábra 

Az iskolák szintjén mért tartós és mély hatást mutató összetett változó (TMH) értékének 

megoszlása (vezetői és pedagógus kérdőívek adatai alapján)  

 
 

Mint korábban említettük, az intézményi TMH változó mellett létrehoztunk egy egyéni szintű 

összetett változót is. A TMH_P azt mutatja meg, hogy az egyes pedagógusok miként 

vélekednek a programok hatásáról, a pedagógiai munkájuk eredményességének változásáról, 

az alkalmazott módszerek, eszközök változásáról a programok elindítása óta. A TMH_P 

minimum értéke (0) azt jelzi, hogy a vizsgált pedagógus gyakorlatában nem történt 

számottevő elmozdulás a kompetencia alapú és az esélyegyenlőséget támogató oktatás, a 

kooperatív technikák alkalmazása felé. A maximum érték (7) pedig azt mutatja, hogy a 

válaszadó pedagógus által alkalmazott módszerek, eszközök átalakultak, illetve 

eredményesség érzete növekedett. A változó eloszlását mutató 10. Ábra, a teljes adatbázisra 

lekérdezett diagramon húsz olyan eset jelenik meg, ahol a TMH_P értéke nem haladta meg a 

minimum szintet. Ennek hátterében az áll, hogy a változó számításakor különös jelentőséget 

tulajdonítottunk annak, hogy a pedagógusok jelenleg hány osztályban tanítanak a program 

szemlélete szerint, illetve a fejlesztés során megismert módszerekkel, eszközökkel. Így ha a 

megkérdezett a kérdőív kitöltésekor egyáltalán nem tanított a programok által megkívánt 

szemlélet szerint, az a tartós és mély hatás értékét a minimumra csökkentette. A változó 

alapján megkérdezett pedagógusok mintegy 60%-a gondolta úgy, hogy a program érzékelhető 

hatást gyakorolt a mindennapi pedagógiai folyamataikra, míg az önként nem válaszoló 

iskolákban dolgozó pedagógusok 53%-a jelezte, hogy a program jelentős változást hozott (3,5 

feletti skálaértékek). 

10. Ábra 

Pedagógus szintű tartós és mély hatás mutató (TMH_P) értékének megoszlása (pedagógus 

kérdőívek adatai alapján)  



 
  



 

6.3 A beavatkozások megvalósulásának hatásmechanizmusai 

Az alábbiakban azt elemezzük, melyek azok tényezők, amelyek a rendelkezésünkre álló 

adatok alapján különösen hatást gyakorolhatnak a programok intézményi és egyéni szinten 

mért hatására. A hatásmechanizmusok bemutatása három fő fókusz mentén történik: (1) a 

fogadó közeg, azaz a szervezeti feltételek elemzése, (2) az egyéni sajátosságok, azaz a 

releváns pedagógus sajátosságok vizsgálata és (3) a programsajátosságok, azaz a központi 

fejlesztési programok jellemzőinek elemzése mentén. E három terület jól lehatárolja azon 

tényezők csoportjait, melyek feltételezhetően meghatározzák, hogy a programok milyen 

hatásokat képesek kiváltani, egyúttal lefedik a kutatás kezdeti szakaszában meghatározott 

független változóink minden elemét. 

 

E fejezetben vállalkozunk először arra, hogy lehetséges válaszokat keressünk a kutatás 

kezdeti kérdésére, azaz arra, vajon mitől függhet, hogy egyes programok képesek-e jelentős és 

tartós hatást generálni a pedagógusok tanulásszervezési gyakorlatában és az iskolák szervezeti 

kultúrájában. 

 

Az itt alkalmazott elemzések során a programok hatásának mutatójaként leggyakrabban az 

előző részben bemutatott két kiemelt tartós és mély hatás mutatót alkalmazzuk. Meghatározó 

módszerünk az e változók szerint az alsó, középső és felső harmadokba eső intézmények 

sajátosságainak összehasonlítása, ami lehetővé teszi a nem lineáris összefüggéseket 

meglátását is. A felfedezett kapcsolatok szignifikáns jellegét általában kétmintás t-próbákkal 

végezzük. Az összefüggések feltárása során különös hangsúlyt helyezünk az atipikus 

csoportok vizsgálatára, arra keresve a választ, mi jellemzi azokat a csoportokat, amelyek 

esetében elemzésünk szerint nem lenne várható tartós és mély hatás, mégis ezt figyelhettük 

meg. 

6.3.1 A fogadó közeg hatása 

Mindenekelőtt arra voltunk kíváncsiak, milyen szervezeti működés jellemzi azokat az 

iskolákat, ahol a fejlesztési beavatkozások legerősebb hatását tudtuk megfigyelni. A primer 

változókra épülő elemzéseink azt jelezték, hogy a tartós és mély hatást jelző mutatóink 

elsősorban azokban az iskolákban voltak magasak, amelyek közös jellemzője az volt, hogy a 

tudás-intenzív szervezetként működnek. A független változókhoz kapcsolódó első kompozit 

változóinkat ennek megfelelően a tudás-intenzív jelleg leírása céljából hoztuk létre. Arra 

kerestük a választ, hogy az iskolák tudás-intenzív jellege mennyire magyarázza azt, hogy az 

elindított programoknak sikerül-e jelentős változást generálniuk az osztálytermi 

folyamatokban.  

6.3.1.1 Tudás-intenzív iskolák 

A szakirodalmi elemzés során feltárt elméleti keretek és az adataink első vizsgálata (feltáró 

faktoranalízisek) alapján nyolc olyan szervezeti jellemzőt azonosítottunk, amelyek együttesen 

alkalmasak lehetnek az iskolák tudás-intenzív állapotának leírására. Azaz annak 

megragadására, hogy az intézmények a fejlesztéseket adaptálni tudó, magas abszorpciós és 

dinamikus képességgel rendelkező, szakmai tanuló és gyakorlatközösségeknek otthont adó 

iskolákként működnek-e. A nyolc szervezeti jellemzőt két típusra bontottuk: a tudás-intenzív 

szervezet szűkebb és tágabb értelmezéséhez kapcsolódó sajátosságokra. A tágabb 

értelmezéshez azokat jellemzőket soroltuk, amelyekkel az elméleti keretek feltárása során 



ritkábban találkoztunk úgy, mint a tudás-intenzív jellemzővel, de az adataink többváltozós 

elemzése alapján azt gondolhatjuk, alapvető szerepet játszanak az intézmények tudás-intenzív 

működésében.   

 

A rendelkezésünkre álló adatok elemzése alapján úgy látjuk, az iskolák szűkebb értelemben 

vett tudás-intenzív jellege alábbiak mentén írhatóak le: (1) a tudásteremtő és tudásmegosztó 

tevékenységeket ösztönző, hatékony menedzsmentet alkalmazó iskolavezetés, (2) a tanulást és 

tudásmegosztást támogató bizalmi légkör a nevelőtestületben, (3) az iskolán belül 

megvalósuló tanári tanulás, (4) az adatgazdagság és adatfeldolgozás, (5) az iskola fejlesztési 

aktivitása, valamint (6) a vezetők, pedagógusok iskolán belüli és más iskolákkal történő 

horizontális együttműködése. Ha a tudás-intenzív szervezetet ennél tágabban értelmezzük, az 

előzőek kiegészülhetnek két további elemmel, melyek (7) a megosztott vezetés gyakorlata és 

(8) az iskola működését befolyásolók körének nyitottsága.  

 

A nyolc terület mindegyikére önálló összetett változót hoztunk létre,30 ezek számításakor az 

iskolánként rendeződő, vezetői és aggregált pedagógus válaszokat tartalmazó, 591 elemszámú 

adatbázisunkat használtuk. A nyolc szervezeti mutató átlagából két átfogó, az iskolák 

általános tudás-intenzív jellegét mérő összetett változót alkottunk. Az első (ISKTUDINT1) a 

szűkebb értelmezésből kiindulva hat, míg a második (ISKTUDINT2) nyolc változót foglal 

magában (utóbbi megoszlását a 11. Ábra mutatja be). Mindkét átfogó változó szignifikánsan 

korrelál a vizsgált programok mért hatásainak (TMH, TMH_P) értékeivel (p˂ 0,001).  

 

11. Ábra 

Az iskolák tudás-intenzív szervezeti jellegét mérő tágabb változó (ISKTUDINT2) megoszlása 

 
 

A felmérésben részt vevő iskolákat minden tudásintenzitás változónk értéke alapján három 

hasonló elemszámú részre osztottuk. Ez lehetőséget adott arra, hogy megnézzük, milyen 

mértékben tér el a fejlesztési programok tartós és mély hatását mérő változók (TMH, 
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 Ezek részletes elemzését a következő részben mutatjuk be. 



TMH_P) értéke az iskolák azon csoportjai között, melyek a vizsgált tudás-intenzív 

sajátosságokat tekintve az alsó és felső egyharmadba tartoznak. Így például összehasonlítottuk 

a tartós és mély hatást mérő mutatók értékeinek alakulását azokban az iskolákban, ahol a 

leginkább elutasítóak voltak a pedagógusok az innovatív megoldásokat behozókkal szemben 

(légkör változó alsó egyharmada) és azokban, ahol a nevelőtestület a leginkább megbecsülte 

az új tudás behozását és megosztását (légkör változó felső egyharmada). A szervezeti 

működést leíró változókkal kapcsolatban érdemes megjegyezni, hogy ezek sok esetben 

egyszerre értelmezhetőek a programok kontextusaként és hatásaként, mivel a fejlesztések 

gyakran az intézményi környezet alakítását is megcélozták (lásd pl. TÁMOP 3.1.4 

szervezetfejlesztési elemeit).31 A tudás-intenzív szervezet jellemzői között olyan komplex 

kölcsönhatásokat kell feltételeznünk, amelyek statisztikai megragadása többváltozós 

elemzésekkel képzelhető el. A tudásintenzitás egy-egy jellemzője (pl. adatgazdagság) egy 

másik számára (pl. tudástámogató vezetés) olyan környezeti tényezővé válhat, amely az 

utóbbi hatását felerősítheti vagy éppen gyengítheti.  

 

A számításaink32 többek között azt mutatják, hogy az iskolák nyitottsága sajátos terepet 

biztosít az intézmények adatgyűjtő és feldolgozó tevékenysége számára. Azaz az intézményi 

nyitottság mértéke feltételezhetően meghatározza, hogy az adatokkal dolgozó szervezeti jelleg 

milyen mértékben tud hozzájárulni a fejlesztési programok mély és tartós hatásához. A 

környezet kurrikulumformáló hatásra való nyitottságot mérő összetett változónk (NYIT) 

értéke szerint az alsó egyharmadba tarozó intézmények körében jelentős különbséget találtunk 

a mérhető adatokat rendszeresen gyűjtő, feldolgozó, és az ilyen tevékenységet nem végző 

iskolák között a tartós és mély hatás (TMH) tekintetében (különbség értéke: 0.4, p= 0.002). 

Ezzel szemben a társadalmi és szakmai környezetre legalább közepes szinten nyitott (NYIT 

középső, felső harmad) iskolákban az adatok intenzív gyűjtése és feldolgozása már nem járt 

együtt a tartós és mély hatás ilyen mértékű növekedésével (a különbségek értéke: 0.16 és 

0.14; p= 0.2 és 0.28). E mögött például az állhat, hogy a környezetükre kevésbé érzékeny 

iskolákban az adatgyűjtés és feldolgozás ablakot nyithat a külvilágra, lehetővé téve, hogy az 

intézmények reagáljanak az onnan érkező hatásokra. Az ilyen iskolákban az adatokkal folyó 

munka kedvező terepet teremthet a folyamatos megújulásnak és a fejlesztések 

megvalósításának, például azáltal, hogy rámutat a szülői elvárásokra, vagy a hasonló 

helyzetben lévő iskolák eredményességének alakulására. Ott viszont, ahol a nyitott attitűd elér 

egy kritikus szintet, azaz ahol eleve figyelnek a külső folyamatokra, az iskolák formális 

adatgyűjtések nélkül is reflektálnak a környezetükre. Bár az adatokkal dolgozó jelleg itt is 

erősítheti az intézmények dinamikus működését, ez szignifikáns különbséget már nem tud 

generálni az elért eredmények szintjén. 

 

Hasonlóképpen feltételezhető, hogy az iskolán belüli tanári tanulás, a módszerek és eszközök 

folyamatos megújítása, a kísérletezés is sajátos terepet generál a hálózatokban való részvétel, 

illetve az iskolán kívüli horizontális együttműködések számára. Azokban az iskolákban, ahol a 

belső tanári tanulást mérő összetett változónk (TANUL) értéke az alsó és a középső 

egyharmadba esett, a külső kapcsolatok intenzív működése vagy hiánya33 nem járt együtt a 

tartós és mély hatás intézményi változó magas vagy alacsony értékeivel, azaz a TMH értékek 

különbsége itt nem volt szignifikáns (különbség: 0.129 és 0,125 p= 0,39 és 0.27). Azokban az 
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 Az esettanulmányok és a szervezeti változásokra fókuszáló papíralapú kérdőívvel gyűjtött adatok elemzése 

során ezért kiemelt figyelmet fordítunk majd a „kontextus-hatás” kérdésére. 
32

 Az itt bemutatott eredményeink adott tudás-intenzív változó alsó, középső és felső egyharmadához tartozó 

iskolák csoportjainál mért, más tudás-intenzív változó átlagértékeinek összehasonlításán alapulnak. 
33

 A külső együttműködések változót (NETW) a külső-belső horizontális együttműködést jelző (HOR) változó 

azon elemei adták, melyek csak a szervezeten kívüli kapcsolatokat vizsgálták.  



iskolákban viszont, amelyek intelligens, tudásteremtő szervezetként működnek, tehát a 

TANUL értéke szerint a felső egyharmadba estek, a külső kapcsolatok hiányához alacsony, 

míg intenzív jelenlétéhez magas TMH értékek kapcsolódtak (különbség: 0,28 p=0.014) (lásd 

67. Táblázat). Tehát feltételezhető, hogy a külső együttműködés csak ott tud erős pozitív 

hatást generálni a fejlesztések megvalósulására, ahol intelligens, iskolán belüli tanári tanulási 

modellek működnek.  

 

67. Táblázat  

A NYIT és a külső együttműködést mérő változó alsó, középső és felső harmadába eső iskolák 

TMH értékei  

„TANUL” „NETWORK” Átlag N 

ALSÓ EGYHARMAD 

ALSÓ EGYHARMAD 2,91 68 

KÖZÉPSŐ EGYHARMAD 3,07 39 

FELSŐ EGYHARMAD 3,04 27 

Összesen 2,98 134 

KÖZÉPSŐ EGYHARMAD 

ALSÓ EGYHARMAD 3,22 40 

KÖZÉPSŐ EGYHARMAD 3,32 49 

FELSŐ EGYHARMAD 3,35 40 

Összesen 3,30 129 

FELSŐ EGYHARMAD 

ALSÓ EGYHARMAD 3,38 42 

KÖZÉPSŐ EGYHARMAD 3,59 49 

FELSŐ EGYHARMAD 3,67 44 

Összesen 3,55 135 

Összesen 

ALSÓ EGYHARMAD 3,13 150 

KÖZÉPSŐ EGYHARMAD 3,35 137 

FELSŐ EGYHARMAD 3,40 111 

Összesen 3,28 398 
 

Az adataink azt mutatják, hogy az iskolák tudás-intenzív jellegét leíró nyolc változó 

mindegyike erős kapcsolatban áll az intézményi és az egyéni szintű tartós és mély hatás 

változókkal. A 68. Táblázat azt ismerteti, hogy a TMH és TMH_P átlagértékei hogyan 

alakulnak azon iskolák esetében, amelyek a tudás-intenzív sajátosságokat tekintve az alsó és a 

felső egyharmadba sorolhatóak. Az átlagértékek közötti különbségek egy kivétellel minden 

esetben szignifikánsak az egyéni és az intézményi szinten is (p˂ 0,01). A fejlesztési aktivitás 

az egyetlen olyan szervezeti jellemző, aminek magas szintje csak az intézményi tartós és mély 

hatás esetében látszik meghatározónak (p˂ 0,01), az egyéni szinten létrejövő változásokat ez 

kevéssé befolyásolhatja (p= 0,16).  

 

68. Táblázat  

A tartós és mély hatást mérő összetett változók (TMH, TMH_P) átlagértéke a tudás-intenzív 

jelleget leíró összetett változók értéke szerint az alsó és felső egyharmadba sorolt iskolák 

esetében  
 

Tudás-intenzív jelleget leíró 
összetett változók 

Iskola szintű hatás (TMH) Egyéni (pedagógus) szintű hatás (TMH_P) 

Rang- 
pozíció 

A TMH 
változó 
értéke az 
alsó 
harmadban 

A  TMH 
változó 
értéke a 
felső 
harmadban 

Eltérés 
(%) 

Rang- 
pozíció 

A TMH _P 
változó 
értéke az 
alsó 
harmadban 

A  
TMH_P 
változó 
értéke a 
felső 
harmadb
an 

Eltérés 
(%) 

Az iskola tudásteremtő és 
tudásmegosztó tevékenységeket 

1. 3,21 3,85 120,00 6. 3,58 3,91 109,13 



ösztönző, hatékony 
menedzsmentet alkalmazó 
vezetése (TVEZ) 

N: 181 N: 195 N: 310 N: 316 

Iskolán belüli tanári tanulás  
(TANUL) 

2. 
2,98 3,55 

118,98 1. 
3,40 4,03 

118,50 
N: 134 N: 135 N: 284 N:314 

Horizontális együttműködés 
(HORIZ) 

3. 
3,07 3,54 

115,26 3. 
3,54 4,00 

113,02 
N: 137 N: 136 N: 302 N: 308 

Megosztott vezetés (MVEZ) 4. 
3,28 3,68 

112,11 4. 
3,54 3,93 

110,81 
N: 178 N: 173 N: 321 N: 306 

Az iskola nyitottsága (NYIT) 5. 
3,34 3,70 

110,62 5. 
3,56 3,92 

110,03 
N: 186 N: 187 N: 300 N: 363 

Tanulást és tudásmegosztást 
támogató légkör (LÉGK) 

6. 
3,31 3,65 

110,50 2. 
3,49 3,93 

112,40 
N: 174 N: 171 N: 273 N: 335 

Adatgazdagság és adatfeldolgozás 
(ADAT) 

7. 
3,32 3,62 

109,23 7. 
3,65 3,96 

108,42 
N: 185 N: 180 N: 351 N: 327 

Fejlesztési aktivitás (FEJL) 8. 
3,36 3,62 

107,90 8. 
3,68 3,80 

103,19 
N: 171 N: 170 N: 309 N: 322 

A fentieket tartalmazó összesített változók 

Tudás-intenzív jelleg 
1(ISKTUDINT1) (szűk értelmezés)  

1. 
3,21 3,87 

120,54 1. 
3,43 4,06 

118,17 
N: 189 N: 189 N: 297 N: 358 

Tudás-intenzív jelleg 2 
(ISKTUDINT2) (tág értelmezés) 

2. 
3,20 3,82 

119,32 2. 
3,45 4,06 

117,75 
N: 183 N: 187 N: 283 N: 386 

Megjegyzés: Zárójelben a váltózók rövid elnevezése van. Dőlt és szürke betűvel szedtük azokat a változókat, amiket csak a tudás-intenzív 

szervezetet tágan értelmező változó esetében vettünk számításba.   

 

A rangpozíció oszlopban jelöltük, hogy a kurrikulumfejlesztések intézményi sikerességét 

mérő tartós és mély hatás változók értékeinek különbsége alapján mennyire gondolhatjuk 

meghatározónak az egyes tudás-intenzív jellemzők súlyát az implementációs folyamatokban 

(az 1. pozíció a legnagyobb a különbséget, míg a 8. a legkisebbet jelöli). A TMH, illetve a 

TMH_P értékek különbségei között két tudásintenzitás változó esetben találtunk jelentős 

eltérést: ezek a tudásteremtő és tudásmegosztó tevékenységeket ösztönző, hatékony 

menedzsmentet alkalmazó vezetés (TVEZ) és az előbb említett fejlesztési aktivitás (FEJL). 

Az alábbiakban részletesen bemutatjuk a tudás-intenzív jelleget leíró nyolc összetett változó 

mindegyikének belső tartalmát. A változókat a 68. Táblázatban megjelenő sorrendben 

ismertetjük, végére hagyva a tudás-intenzív jelleg tág értelmezése esetén bevont két változót. 

6.3.1.2 Vezetési jellemzők 

A 69. Táblázat szerint a tudás-intenzív szervezeti jelleget megragadó változók közül a 

tudásteremtő és tudásmegosztó tevékenységeket ösztönző, hatékony menedzsmentet alkalmazó 

vezetés (TVEZ) tűnik a legfontosabbnak a fejlesztési programok eredményes intézményi 

megvalósítása szempontjából. Azokban az iskolákban, amelyek e változó értéke alapján a 

felső harmadba tartoznak, a megkérdezettek átlagosan 20%-kal magasabbra becsülték a 

programok által elindított változások jelentőségét, mint ott, ahol a vezetés tudás-intenzív 

jellege az alsó egyharmadba esett. A 69. Táblázat azt mutatja, hogy a vizsgált programok 

intézményi szintű hatását a legalacsonyabbra, középszintűre és legmagasabbra becsülő 

iskolák (TMH alsó, középső és felső egyharmad) miként oszlanak meg a TVEZ változó értéke 

szerint. 

69. Táblázat  

Az iskolák megoszlása a TMH és a TVEZ változók értéke szerint  
 Az iskola vezetése (TVEZ) változó értéke Összesen 



A tartós hatás összetett változó 
(TMH) értéke 

ALSÓ EGYHARMAD 
KÖZÉPSŐ 

EGYHARMAD 
FELSŐ 

EGYHARMAD 

ALSÓ 
EGYHARMAD 

N 85 63 37 185 

% A tartós hatás mértékén belül 45,9% 34,1% 20,0% 100% 

KÖZÉPSŐ 
EGYHARMAD 

N 60 80 47 187 

% A tartós hatás mértékén belül 32,1% 42,8% 25,1% 100% 

FELSŐ 
EGYHARMAD 

N 36 41 111 188 

% A tartós hatás mértékén belül 19,1% 21,8% 59,0% 100% 

Total 
N 181 184 195 560 

% A tartós hatás mértékén belül 32,3% 32,9% 34,8% 100% 

 

A TVEZ változónkat három, ugyancsak összetett „részváltozó” átlagából számoltuk: ezek (1) 

a fejlesztésről való vezetői gondolkodás, (2) a vezetői tájékozódás típusai és rendszeressége, 

valamint (3) a hatékony és tudás-intenzív menedzsmenttechnikák alkalmazása.  

 

A vezetői gondolkodáshoz kapcsolódó kérdések azt tárták fel, hogy az iskola vezetése 

mennyire nyitott a pedagógusok innovatív kezdeményezéseire, a helyi kísérletezésre, a 

tanárok egyéni szakmai fejlődésére, más iskolák jó gyakorlatainak átvételére, valamint a külső 

szereplők kurrikulumformáló szerepére. E változó részét képezte például, hogy a pedagógiai 

munka értékelésében milyen jelentőséggel bír a megszerzett tudás megosztása, illetve a 

fejlesztési programokban, pedagógiai újításokban való részvétel. A vezetői gondolkodást 

mérő összetett változót az e területekre vonatkozó állításokkal (részletes leírását lásd az 70. 

Táblázatban) való egyetértés mértékéből számoltuk ki.34  

70. Táblázat  

A vezetői gondolkodást mérő összetett változóhoz kapcsolódó elemek a vezetői és a pedagógus 

kérdőívből35 

 

 
Vezető Vezetőként nagyon fontosnak tartom, hogy megismerjük, kipróbáljuk mások „jó gyakorlatait" 

Vezetőkent, nagyon fontosnak tartom, hogy szabad teret adjak a pedagógusok kreatív meglátásainak, 
innovatív ötleteinek 

A tanítás-nevelés olyan mesterség, amit nem jó, ha kívülállók próbálnak befolyásolni 

Az új tanítási módszerekkel, eszközökkel való kísérletezés veszélyeztetheti a tanulói eredményességet 

A pedagógusok nálunk tényleges támogatást (pl. szakmai tanácsokat, munkaidő-kedvezményt) kapnak 
szakmai karrierjük megvalósításához 

Kérjük, rangsorolja, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezőknek mekkora szerepe van a pedagógus 
munka minőségének és eredményességének megítélésében.  / A megszerzett tudás belső megosztása a 
többi pedagógussal 

Kérjük, rangsorolja, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezőknek mekkora szerepe van a pedagógus 
munka minőségének és eredményességének megítélésében.  / Fejlesztési programokban, pedagógiai 
újításokban, innovációkban való részvétel 

Pedagógus 
 

A pedagógusok munkájának értékelése során az iskolavezetés fontos szempontnak tekinti a pedagógiai 
módszereink folyamatos megújítását 

 

A tudás-intenzív működést támogató vezetés második elemét a vezetői tájékozódás adta. E 

témakörön belül arra kérdeztünk rá, hogy a pedagógiai munka megismerése céljából a vezetők 
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milyen gyakorisággal (soha, évente, havonta, hetente vagy gyakrabban) vesznek részt 

óralátogatásokon, tartanak személyes szakmai konzultációkat (pl. óratervek közös 

megbeszélése), készítenek egyéni értékelést beosztott munkatársaikról, végeznek kérdőíves 

adatgyűjtést (pl. munkatársak, szülők, tanulók körében), elemzik a tanulói mérési 

eredményeket, illetve informálódnak egyéb módokon. A vezetői tájékozódás területén 

létrehozott összetett változónk értékét ez esetben is a kérdésekre adott válaszok átlaga adta. 

 

A tudás-intenzív működést ösztönző vezetés harmadik komponenseként a hatékony 

menedzsmentet jelöltük meg az empirikus adataik, illetve  a szakirodalom elemzése alapján. A 

három vezetési terület közül ez tűnik a leginkább jelentősnek a szervezeti szintű TMH 

értékének alakulása szempontjából. Az alkalmazott menedzsment hatékonyságát mérő változó 

értéke szerint a felső egyharmadba eső intézmények átlagosan több mint 17%-kal becsülték 

magasabbra a programok szervezeti szintű hatását, mint az alsó egyharmadba tartozó iskolák. 

A menedzsment működését leíró változót olyan állításokkal való egyetértés átlaga adta, 

melyek a tanárok innovatív ötleteinek figyelembevételét, döntéshozatalba való bevonását, a 

fejlesztések természetének ismeretét, a programhoz kapcsolódó pedagógiai munka szakmai 

támogatását, a visszajelzési rendszer és a helyi implementációs stratégiák meglétét vizsgálták. 

A változó alapját adó állításokat a 71. Táblázat mutatja be. 

 

71. Táblázat  

A hatékony menedzsmentet mérő összetett változóhoz kapcsolódó elemek a vezetői és a 

pedagógus kérdőívből36 
Vezető A program elindításakor határidőket és felelősöket meghatározó saját megvalósítási tervet 

készítettünk 

A program megvalósításakor kiemelt célunk volt a teljes nevelőtestület bevonása, a megismert 
módszerek, eszközök iskolán belüli terjesztése 

Pedagógus 
 

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli projektvezetés hatékonyan ösztönözte a programhoz 
kapcsolódó munkánkat 

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli projektvezetés kiemelt figyelmet fordított 
javaslatainkra, innovatív ötleteinkre 

A program bevezetésekor az iskolán belüli projektvezetés folyamatosan visszajelzést adott a 
pedagógusoknak a projekt során elért eredményekről 

A program bevezetésekor az iskolán belüli projektvezetés megértette, hogy az új módszerek 
elsajátítása / az új eszközök alkalmazása időleges nehézségekkel jár 

Mennyire kapott érdemleges szakmai segítséget a program megvalósítása során az alábbiakban 
felsoroltaktól. /Az iskolánkon belüli projektvezetés (szakmai, módszerbeli segítség)  

 

A hatékony menedzsment meghatározónak tűnik a pedagógus szintű tartós és mély hatás 

esetében is. Azokban az iskolákban, amelyekben a hatékony menedzsment változó értéke a 

felső harmadban volt, a THM_P értéke átlagosan 16 százalékponttal magasabb értéket ért el, 

mint azokban, ahol az alsó egyharmadba esett. 

 

Az általunk látogatott iskolákban a vezetés mindenütt jelentős szerepet játszott a fejlesztések, 

innovációk elindításában.  

 

„ … Mi vezetők úgy gondoltuk, hogy az iskola módszertanát meg kellene fűszerezni. Elkezdtük 

először önkéntes alapon, hogy kik ajánlják fel magukat, hogy videofelvétel készüljön az 

órájukról. …”  

„C” iskola, igazgató 
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„ … Én az előkészítő szakaszban nem vettem részt, azt az akkori igazgatóhelyettesek végezték. 

Amikor meglett a pályázat, akkor keresgéltek, hogy ki lenne az, aki megcsinálja. …”  

„E” iskola, tanár 

 

„ … Rámenősek vagyunk, a tantestület nem dinamikus tagjait is próbáljuk dinamizálni. …”  

„C” iskola igazgatóhelyettes 

 

Emellett láttunk több példát arra is, hogy az iskolán belül alulról felfelé építkező innovációk 

valósulnak meg, azaz a pedagógusok hoztak be valamilyen új tanulásszervezési eljárást, 

eszközt, illetve kezdeményezték egy új fejlesztési program elindítását. A dinamikus 

végponton elhelyezkedő, vagy ahhoz közelítő „A” és „B” iskolában az alulról építkező 

változási folyamatok rendszerint sikeresen be tudtak épüli az intézmény egészének 

gyakorlatába, így például a „B” iskolában egy pedagógus zárt ajtók mögötti kísérletezése – 

mely a szülők osztálytermi munkába történő bevonását célozta meg – fokozatos terjedéssel tíz 

év alatt az intézmény egyik meghatározó innovációjává fejlődött. Bár a statikus 

jellemvonásokkal erősebben rendelkező intézményekben is láttunk számos példát az egyéni 

szintű, vagy kiscsoportos pedagógiai kísérletezésre, újításra, ezekben az iskolákban az alulról 

induló folyamatok nem tudtak intézményi szinten meghatározóak lenni. Itt jellemzően még 

nem voltak elég erősek azok a belső tudásmegosztási gyakorlatok, amelyek az alulról induló 

kezdeményezések terjedését hatékonyan tudják segíteni – a kapcsolódó szervezeti 

sajátosságokkal a következő alfejezetekben bővebben foglalkozunk.  

6.3.1.3 A tanári tanulás 

A szervezet tudás-intenzív jellegét mérő második összetett változónkat az iskolán belüli 

tanári tanulás (TANUL) adta, amely azt mutatta meg, hogy mennyire jellemző az 

intézményekre a pedagógusok kollektív, önfejlesztő tevékenysége, belső tudásmegosztása 

(lásd a 72. Táblázat). A változót az újszerű tanulásszervezési eljárások megismerésére, 

iskolán belüli kipróbálására, terjesztésére, a magas szakmai teljesítmény igényére, illetve a 

pedagógiai problémák megvitatására vonatkozó állításokkal való egyetértés mértékéből 

hoztuk létre egyszerű átlagszámítással. Ez természetesen nem független a fejlesztést és 

tudásmegosztást támogató vezetéstől. Könnyen elképzelhető ugyanis, hogy a pedagógusok 

szívesen próbálnak ki és osztanak meg egymással újszerű technikákat, eljárásokat olyan 

intézményekben, ahol a vezetés az ilyen többletet becsüli és elvárja, mint ott, ahol ez nem kap 

támogatást, vagy elutasításba ütközik.  

 

72. Táblázat  

Az iskolán belüli tanári tanulást mérő összetett változóhoz (TANUL) kapcsolódó elemek a 

vezetői és a pedagógus kérdőívből37 

 
Vezető A megbeszéléseinken sokszor mutatunk be újszerű tanulásszervezési, vagy egyéb szakmai 

lehetőségeket 

A mi iskolánkban a pedagógusok szívesen tanulnak új technikákat, próbálnak ki új eszközöket, 
fejlesztik készségeiket, korszerűsítik munkamódszereiket 

Az iskolánkban dolgozó pedagógusok nagy többsége határozottan magas teljesítményre törekszik 

A nevelőtestület körülbelül hány százaléka vett részt az elmúlt években a kötelezőnél több 
továbbképzésen? 

Pedagógus Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az 
alábbi együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban/ Egyes tanulók 
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egyéni tanulási problémáinak megvitatása  

Gyakran próbálok ki új eszközöket / tanulásszervezési módszereimet kisebb-nagyobb mértékben 
mindig változtatom 

Az új tanítási módszerekkel / eszközökkel való kísérletezés veszélyeztetheti a tanulói 
eredményességet 

 

A tanári tanulás egy sajátos formája, ha a tantestület tagjai a diákokat is tudásforrásként 

értelmezik, azaz szívesen tanulnak tőlük. Bár e dimenziót kérdőívünk nem mérte, az általunk 

látogatott szervezetek közül ez a gyakorlat az összes olyan intézményre jellemző volt, ahol 

különösen eredményes pedagógiai munka folyt. A diákoktól való tanulás számos formájára 

láthattunk példát. Voltunk olyan intézményben, ahol a diákok saját tanulási folyamatuk 

módszeres elemzésével közvetlen hatást gyakoroltak a pedagógiai munka tervezésére, ahol a 

tanulók a tárgyi ismeretekhez kötődően jelentek meg tudásforrásként, például projektszerű 

önálló feltáró-munka kapcsán, és olyanban is, ahol a stratégiai játékok osztálytermi 

alkalmazása során jöttek létre olyan helyzetek, ahol a pedagógusok tanulhattak a diákoktól.  

 

Bár az általunk vizsgált, különösen eredményes és egyben tudás-intenzív szervezetként 

működő intézmények mindegyikére jellemző volt az, hogy a pedagógusok nyitottak voltak 

arra, hogy a diákoktól tanuljanak, abban jelentősen eltértek ezek az intézmények egymástól, 

hogy az ilyen típusú interakciók közül melyiket részesítik előnyben. Így például a hátrányos 

helyzetű diákok oktatásában különös eredményességű „B” iskola a táblás játékok adta 

lehetőségeket használja. Ebben az intézményben a táblás játékok számtalan típusa beépült a 

tanítási gyakorlatba, integráltan a legkülönbözőbb tantárgyak módszerei közé, illetve heti egy 

alkalommal önálló órarendi óraként. A táblás játékok alkalmazása során diákok játszanak 

egymással és pedagógusaikkal, ez lehetőséget ad arra, hogy megismerjék és fejlesszék 

egymás gondolkodását. Ezt erősítik azzal a gyakorlattal, hogy időről-időre közösen elemzik 

az alkalmazott stratégiákat, illetve azzal, hogy a gyerekek feladata az új játékok létrehozása, a 

játékszabályok közös megalkotása.  

 

„… A játékok nagyon alkalmasak a gyerekek különböző tehetségének a felkutatásához és 

felismeréséhez, sokrétű tulajdonságokat fedezhetünk fel általuk. (…) Valójában ez egy hiányt 

is képes betölteni, egy űrt. Más tantárgyak esetében nem nagyon kerülhet sor arra, hogy 

[ezekről közvetlen információt szerezzünk], itt viszont ezeket a területeket meg tudjuk 

vizsgálni. …” 

„B” iskola, pedagógus 

 

A táblás játék előnye a tanári tanulás mellett az, hogy hatékonyan támogatja a gyerekek 

logikai gondolkodásának fejlődését, matematika kompetenciáinak erősödését, tanulási 

motivációját és iskolai eredményességét. A hátrányos helyzetű diákokat fogadó iskola 

eredményessége szempontjából a táblás játékok alkalmazását találtuk az egyik 

legmeghatározóbb alkalmazott módszernek.  

 

„… A gyerekek körében nagyon népszerű a játék. Idővel egyre többet felismertünk abból, 

hogy mennyire hasznosíthatók ezek. Először, (…) a gondolkodásfejlesztésre, a 

problémamegoldó gondolkodásra, a gondolkodási műveletekre figyeltünk. Később aztán arra 

is rájöttünk, hogy nem csak erről van szó, hanem (…) a gyerekek szociális fejlesztéséről is. 

…” 

„B” iskola, pedagógus 

 

A diákoktól való tanulás jelentősége, hogy a pedagógusok elsődleges forrásból szerezhetnek 

információt a tanulók sajátos gondolkodásáról, fejlesztési lehetőségeiről és igényeiről. A 



diákoktól tanulás független attól, hogy a tanulók milyen mélységű tárgyi ismeretekkel 

rendelkeznek. Jól illusztrálja ezt, hogy a sajátos nevelési igényű tanulókat fogadó „C” 

intézményben is megfigyelhető a gyermekektől tanulás, leginkább konkrét gyakorlati 

tevékenységekhez kötődően. Ugyanakkor a kevésbé tudás-intenzív, de kiemelkedően jó 

tanulmányi eredményekkel rendelkező fiatalokat fogadó „E” egyetemi gyakorlóiskolában ez a 

gyakorlat kevéssé jellemző. 

6.3.1.4 Horizontális együttműködés 

A harmadik összetett változóban az iskolára jellemző horizontális együttműködésről 

megismert tényeket/jellemzőket foglaltuk egybe. Ez a változó egyaránt magában foglalja a 

szervezeten belül dolgozó pedagógusok együttműködését és a más iskolákkal kiépített 

kapcsolatokat, illetve a különböző hálózatokban való részvételt. A kérdőív vonatkozó részei 

vizsgálták például, hogy a tanárok a program megvalósítása alatt milyen gyakorisággal vettek 

részt hospitálásokon, műhelymunkákon, tartottak bemutatóórákat, tanították kollégáiknak a 

megismert innovatív módszereket, illetve kaptak érdemleges szakmai segítséget a hasonló 

helyzetben lévő kollégáiktól. Utóbbira a vezetők esetében is rákérdeztünk. A horizontális 

együttműködés mértékét mutató változó (HORIZ) számítása során az együttműködéseket jelző 

értékek közül a mások tanítására vonatkozókat kiemelt súllyal kezeltük.38 Noha a horizontális 

együttműködés a valóságban gyakran tartalmaz tanulási elemeket, és emiatt nehezen 

elkülöníthető az iskolán belüli tanári tanulás többféle formájától, e dimenziót fontosnak 

tartottuk önálló változóként külön is megjeleníteni. 

 

Az esettanulmányok azt mutatják, hogy a tanulás-tanítás eredményesebbé válását szolgáló 

változások szempontjából kiemelkedően fontos a tudásmegosztást támogató platformok 

létezése és ezek szabályozott működése. Több olyan szervezetben is jártunk, ahol ez a 

dimenzió jól megragadható volt, az alábbiakban ezek közül mutatunk be néhány példát. Ez a 

terület természetesen nem elválasztható az intézmények és a pedagógusok nyitottságától, 

hiszen a tudásmegosztó platformok – mint később a „D” iskola kapcsán látni is fogjuk – csak 

olyan intézményekben tudják betölteni funkciójukat, ahol ezt a szereplők nyitottsága lehetővé 

teszi.  

 

Az „A” intézményben a formális szabályozások és az informális elvárások is támogatják a 

rendszeres tudásmegosztást, itt a pedagógusok erős támogatást és ösztönzést kapnak a külső 

tudás behozására, függetlenül attól, hogy az szakmai forrásból származik-e vagy sem. Ebben 

az intézményben az értekezletek egyik állandó eleme, az iskola falain kívül megismert tudás 

bemutatása. Így az olyan új tartalmak, mint a továbbképzéseken megismert módszerek, az 

egyetemi másoddiplomás képzéseken elhangzó elméletek, vagy akár egy új, az oktatásba 

beépíthető játék bemutatása a tanári értekezletek részét képzik, illetve gyakran saját belső 

képzések épülnek egy-egy ilyen téma köré. 

 

„ … Baján volt egy néptánc-tábor, [pár kolléga] akiket az eső bevert ott a művelődési házba 

észrevették a [LF társasjátékokat], (…) észrevették azt, hogy ennek itt helye lenne, majd az 

iskolában ezt előadták, hiszen bárki előadhatja, ha valami érdekeset lát. Ezután személyesen 

elmentünk Bajára. Elakadtunk a sárban (…) traktorral húztak ki bennünket. (…) Tehát 

elmentünk, és mint egy néprajzkutató figyeltem, jegyzeteltem, hogy mit mond [a LF 
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társasjátékok kitalálója]. (…) Aztán azt éreztem, hogy ezt meg kell ismernie a tantestületnek 

és utána tréningként behoztuk (…). [A LF játékok kitalálójának] korábban ilyen típusú 

kapcsolata iskolával nem volt. …” 

„A” iskola, volt igazgató 

 

Ebben az iskolában az új tartalmak, adaptációk, és belső fejlesztések felkerülnek egy 

elektronikus adattárba, amelyhez minden pedagógusnak van hozzáférése. Ezt az adattárat egy 

olyan kolléganő hozta létre, aki egyrészt különösen jártas volt az informatikai rendszerek 

alkalmazásában, másrészt bevonódott az iskolában zajló innovatív folyamatokba. Habár az 

adattár igénye elsőként az ő gondolataiban fogalmazódott meg, mára az adattár már önállóan 

létezik, nincs jól meghatározható gazdája. Az iskola pedagógusai ismerik, bővítik, 

tájékozódnak róla, illetve az ott lévő tudást megosztják nemcsak egymással, de más 

érdeklődőkkel is. Ebben találhatóak a partneri és szervezeti mérések, a pályázatok, a 

munkatervek, a beszámolók, a multiplikációs tevékenységek, a kommunikációs és a 

módszertani anyagok. A multiplikáció téma alá rendeződik például a jó gyakorlatok 

bemutatása, a pedagógiai-módszertani prezentációk, a releváns szakdolgozatok, és egy 

kapcsolódó Network-lista. Emellett itt tárolják azt a modellt is, amivel magyarázzák, hogyan 

gazdagodik saját tudásuk akkor, amikor más iskolákat tanítanak. 

 

„ … Azért jó, hogy van egy központi adatrendszer, ahova minden el van mentve, mert oda 

mehetek, ha valamire szükségem van. Tehát nem korlátozott, az intézmény dolgozói 

használhatják. (…) Például egy pályázatírásban, ha valamilyen adatra van szükség, akkor 

onnan egyszerűen kikereshető. …” 

„A” iskola, pedagógus 

  

Az ilyen adattárak meglétét a belső tudásmegosztás egyik legfontosabb elemeként 

azonosítottuk esetfeltárásaink során. Az, hogy ebben az iskolában ez ilyen magas szinten tud 

működni, lehetővé teszi, hogy a tudásmegosztás áthassa a szervezeti kultúra egészét. Ebben az 

iskolában tudásmegosztásnak teret adó platformok számos egyéb formája is működik a fent 

említettek mellett. Így például érdemes kiemelni, hogy rendszeresek a hospitálások, a 

szervezeti folyamatokban és a horizontális feladatok köré szerveződő műhelyekben a 

különböző évfolyamokon és területeken tanítók egyaránt részt vesznek, az osztálytermek 

ajtaján nagy betekintő ablak található, illetve a tanárok osztatlan tanári szobában dolgoznak.  

 

„… ha mások óráját nézem, akkor elgondolom, hogy így is lehetne csinálni, vagy tényleg, ezt 

már de régen alkalmaztam, vagy én ezt lehet, másképp oldottam volna meg, vagy hogy nála is 

van ez a probléma. Ez kicsit megnyugtatja az embert az, hogy nem csak én küzdök bizonyos 

gondokkal. …” 

„A” iskola, pedagógus 

 

A kutatásunk során több olyan intézményben is jártunk, ahol bár számos pedagógus 

munkájára jellemző volt az egyéni kísérletezés és az új módszerek, eszközök adaptálása, a 

belső tudásmegosztás hiánya miatt ezek nem tudtak intézményi szinten érvényesülni, sőt sok 

esetben a bevezető pedagógus gyakorlatából is kikoptak. Így például az „E” iskolában, ahol a 

kooperatív munkaformák alkalmazása általában nem jellemző, egy pedagógus bevezette 

osztályában a kiscsoportos munkaformákat. Az innovatív módszerek nem értek el más 

pedagógusokhoz, még az hasonló szakterületén dolgozó kollégák körében sem tudtak 

elterjedni. A kapcsolódó eljárások lehetséges adaptációjáról, fejlesztéséről nem indult el a 

közös gondolkodás, az iskolában alkalmazható modellek kidolgozására nem került sor. Egy 



év után a diákok elkezdtek felhagyni a terem folyamatos átrendezésével, és kérték, hogy 

szerveződjenek ezek az órák is úgy, mint más tárgyi területen. 

 

„ … Ebben az osztályban másfél évig csoportokban voltak a padok, tehát kiscsoportosan. Egy 

ilyen témát, mint most a Bánk bán egyszerűen őrület úgy megbeszélni, hogy nem látják, és 

nem hallják egymást. Ezt rendkívül utálom, de nem tudok mit csinálni. A gyerekek igénye volt, 

hogy úgy üljenek, mint más órán (…). [Régebben] mindig átrendezték az osztályt, (…) ez 

állati jó móka volt (…) egy perc alatt megcsinálták. Ez ment egy évig, a szünetről visszajőve, 

tehát ősszel, november körül már nem mindig rendezték át. Kezdtek tapogatni engem, hogy 

vajon mi a véleményem arról, ha nem rendezzük át. Mondtam nekik, hogy hát gyerekek, ha 

jobban szeretitek egymás hátát nézni, akkor rendben van. …” 

„E” iskola, pedagógus 

 

Emellett láttunk arra is példát, hogy bár léteznek bizonyos tudásmegosztó mechanizmusok, 

azok mégsem tudják betölteni funkciójukat. Ilyen volt például a „D” iskolában a 

tudástartalmak tárolására alkalmas elektronikus adattár működtetése. Annak hátterében, hogy 

ez itt nem volt képes az „A” iskolához hasonló hatékonysággal segíteni a belső 

tudásmegosztást, az állt, hogy az adattárban található anyagok felhasználásának protokollja 

nem volt tisztázott és a gyakorlatban csak ritkán működnek tudásmegosztást támogató 

tevékenységek. Így például hiányoztak a különböző területeken dolgozókat összekötő 

műhelyek, értekezleti tudásmegosztó blokkok, hospitálások. A pedagógusok többsége úgy 

érezte, más munkacsoportok mappáiba, nem „illik” belenézni, nem „illik” mások tulajdonait 

használni. Azaz itt a különböző csoportok anyagainak felhasználáshoz kötődő gátlás nem 

tudott feloldódni, a szabad felhasználhatóság érzete nem alakult ki.  

 

„… 

– Azon a témakörön belül, hogy hogyan számítjuk ki a levegő páratartalmát Á.-tól kértem 

segítséget, hogy a gyerek számára ezt hogyan teszem érthetővé (…) és ő részletesen elmondta. 

- Ez a segítségadás működik a humán területen is?  

- Én azt gondolom, hogy ez működik (…) egy kis körön belül, de ebbe nem szoktam belefolyni, 

én kimondottan a természettudományos (…) munkaközösségben vagyok bent. (…) Amikor 

feladatlapokat készítünk (…) muszáj a kollegának a segítségét kérni, mert másképp ez nem 

megy. (…) Van, amelyik fent van a szerveren (…) és ha kíváncsi vagyok, én azt megnézhetem.  

– Tudna nekünk ilyet mutatni? 

- Persze. Keresem, hogy a kollégámnak hol van az anyaga, ő is földrajz szakos. Hát itt más 

feladat van, tehát ami nem a földrajzhoz kapcsolódik. 

-  Az is érdekes lehet. 

- Hát az nem az én munkaközösségem, más munkaközösségbe nem akarok belemenni 

semmiféleképpen sem… én úgy gondolom, hogy nem illik. …” 

„D” iskola, pedagógus 

 

A pedagógusok közötti információáramlás meghatározó jellemzője, hogy az az azonos tárgyi 

területeken és évfolyamokon dolgozó pedagógusok körére korlátozódik-e, vagy a 

tudásáramlás átlépi ezeket a határokat. Az esettanulmányaink során azt figyeltük meg, hogy 

bár a tudásmegosztás az egyes területeken belül is hatékonyan támogatja az iskolák 

eredményességét és fejlődését, ezeket a legnagyobb hatékonysággal az növelheti, ha a 

különböző területek képviselői időről időre aktív együttműködésbe lépnek egymással. 



6.3.1.5 A tanulást és tudásmegosztás támogató légkör 

A szervezet tudás-intenzív jellegének negyedik elemét a tanulást és tudásmegosztást 

támogató légkör (LÉGKÖR) adta. A LÉGKÖR összetett változónk a nevelőtestületen belüli 

együttműködésre, a bizalmi viszonyokra, a kommunikációs problémákra és az innovációs 

tevékenység megbecsültségére vonatkozó elsődleges (a kérdőívben szereplő) változókat 

foglalja magában. Ennek számításakor a kommunikációs problémák jelenlétét és az újszerű 

megoldások elutasítását súlyoztuk,39 mivel úgy gondoltuk, ezek erős jelenléte különösen 

veszélyeztetheti a fejlesztési beavatkozások sikeres megvalósítását.  

 

73. Táblázat  

A légkör témakörére létrehozott összetett változóhoz kapcsolódó elemek a vezetői és a 

pedagógus kérdőívből
40

 

 
Vezető Iskolánkban a pedagógusok különösen megbecsülik azokat a kollégákat, akik tudásukat megosztják velük 

A mi iskolánkban a szakmai viták elősegítik a nevelőtestület szakmai fejlődését és nem károsítják az emberi 
kapcsolatokat 

A mi iskolánkban a nevelőtestület általában leinti azokat, akik valamilyen problémára újszerű megoldást 
javasolnak 

A mi iskolánkban különösen erős együttműködés jellemezi a pedagógusokat 

Kérjük, jelölje meg, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezők mennyire akadályozzák jelenleg az 
eredményes pedagógiai munkát. / Nevelőtestületen belüli légkör, belső kommunikációs problémák  

Nehézségek és feszültségek nélkül meg tudjuk oldani, ha egy kollégát továbbképzés miatt helyettesíteni kell 

Pedagógus Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, amikor az új eszközöket / módszereket alkalmazni kezdtem 

A program megvalósítása során az alábbiak közül melyek okoztak Önnek problémát, illetve sikerült-e 
megoldani ezeket. / A nevelőtestület idegenkedése az alkalmazott eszközök, módszerek és a koncepció 
változásával szemben 

Általában sok segítséget kapok a felmerülő tanítási, tanulásszervezési feladataim, problémáim 
megoldásához kollégáimtól 

 

Az általunk látogatott iskolák történetei is azt igazolják, hogy a szeretetteljes, már-már családi 

légkörű tantestületek jelentik azt az emocionális teret, ahol az egymás gyakorlataihoz, 

problémáihoz való hozzáférés nem ütközik erős akadályokba. Az itt bemutatott iskolák közül 

„A” és „B” nevelőtestületének döntő többsége több mint húsz éve dolgozik együtt. Ezekben 

az intézményekben a közös múlt része a hagyományos, frontális óraszervezéstől a kooperatív 

technikák alkalmazása és saját innovációk kikísérletezése felé történő elmozdulás. Ezekre a 

nevelőtestületekre jellemző az a „közös emlékezet”, mely egyaránt őrzi a sikerek és az 

úttévesztések, illetve a kölcsönös támogatások emlékét.  

 

 „ … Mi sokat buliztunk együtt, ez nyilvánvalóan meghatározta az együttműködést is. Ez a 

közös múlt nagyon sokat nyom és nagyon sokat jelent az is, hogy mi együtt és igazi hittel 

hoztuk létre az iskola szakmai kiemelkedését. Azok a kollégák, akik utánunk jöttek az iskolába, 

már azt látták, hogy itt egy nagyon jó  hangulatú csapat van, akiknek közös a célja, és akik 

számára a megosztott tudás nagyon fontos … ”  

„A” iskola, igazgatóhelyettes 

 

Láttunk olyan különösen kötődő és bizalmi viszonyokra épülő nevelőtestületet is, ami 

különböző életkorú, illetve a szervezethez más-más időpontokon kapcsolódó pedagógusokból 

áll. Ilyen volt a „C” iskola közössége, a köztük lévő kapcsolatot egyrészt erősítette az a 
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szeretetteljes légkör, ami általában a gyógypedagógiai munkára jellemző, másrészt az a 

közösségépítésre tudatosan figyelő vezetés, amely jól értette a pozitív, támogató klímában 

rejlő lehetőségeket.   

 

„ … Mindenkiben megtaláljuk az értéket. Vannak nehezebb természetű kolléganők, de akkor is 

megtaláljuk az értékét és akkor ráállítjuk arra. Meg kell tanulnunk elfogadni egymást. … ”  

„C” iskola, igazgató 

 

A közös folyamatok és terek – beleértve mint korábban láthattuk az elektronikus platformokat 

is – illetve csak olyan intézményekben tudják a pedagógiai munka eredményességét 

hatékonyan növelni, ahol az intézményen belüli belső bizalmi és emocionális légkör ezt 

lehetővé teszi. A tudásmegosztást és tudásteremtést támogató légkör – azaz az innovációs 

tevékenység megbecsültsége, a nevelőtestületen belüli együttműködés, a bizalmi és baráti 

viszonyok – különösen támogathatják a tanulási-tanítási folyamatok sikeres megvalósítását és 

megújítását, illetve mindezek hiánya gátat szabhat a fejlődésnek.  

 

Az esettanulmányok tanulsága szerint, az olyan intézményekben, ahol a pedagógusok között 

feszültség, rivalizálás és bizalmatlanság dominál, ott nemcsak a tudásmegosztás ütközik 

gátakba, de az olyan szervezési feladatok is nehezen menedzselhetőek, mint a 

továbbképzésekhez szükséges helyettesítések. 

 

„ … A helyettesítésbe besokallt a tantestület, már nem tudtuk megoldani a továbbképzéseket. 

… ” 

„D” iskola, TÁMOP program szakmai vezetője 

 

„B” iskola az általa kifejlesztett innovatív technikákat rendszeresen tanítja más iskoláknak is. 

Felismerve az intézményi légkör meghatározó szerepét, a képzések kezdete előtt klímatesztet 

készít a módszerei iránt érdeklődő tantestületekkel. A teszt a pedagógusok, illetve a vezetők 

és a pedagógusok közötti belső kapcsolatok természetére fókuszál. Amennyiben az 

eredmények azt mutatják, hogy a légkör feltehetően akadályozná az innovatív módszerek 

elsajátítását, illetve intézményi elterjedését, az iskola nem kezd bele a fejlesztési 

tevékenységbe, ellenben ajánlja a vezetésnek a szervezetfejlesztés, csapatépítés különböző 

formáit.  

6.3.1.6 Adatokkal dolgozó iskolák 

Az ötödik összetett változónk értékét az határozta meg, hogy az iskolára milyen mértékben 

jellemző az adatok gyűjtése és feldolgozása (ADAT). Ezt olyan kérdésekre adott válaszok 

átlagából számoltunk, amelyek a külső mérések felhasználására, a belső mérések 

gyakoriságára és az adatok hasznosítására mutattak rá. Így a változó részét képezte, hogy az 

iskola összehasonlítja-e eredményeit más hasonló helyzetben lévő iskolákéval, feldolgozza-e 

a külső (országos, térségi, kutatásokhoz kapcsolódó) mérések saját intézményére vonatkozó 

adatait, végez-e önálló belső méréseket és külső forrásokra támaszkodó adatgyűjtést. Az 

iskolák mérési, adatfeldolgozási gyakorlatának kérdőíves feltárására emellett arra is kiterjedt, 

hogy az iskolában dolgozó pedagógusok részt vesznek-e a tanulási eredményekről szóló 

mérési adatok elemzésében.  

 

Az „A” intézményben dolgozó pedagógusok az önfejlesztő iskolák körében, illetve a 

Comenius 2000 minőségfejlesztő programban ismerkedtek meg az oksági összefüggések 

feltárására és a stratégiai tervezés megalapozására alkalmas menedzsmenteszközökkel. Ezeket 



a technikákat nem csupán az intézményvezetés alkalmazta, de a pedagógusok is használták a 

mindennapi pedagógiai munkájuk elemzéséhez és tervezéséhez. Így például az év eleji 

évfolyam-értekezleteken az osztályfőnökök az osztályában tanító kollégáknak ilyen 

elemzésekkel mutatják be az osztályok erősségeit, gyengeségeit és azt, hogy milyen fejlesztési 

lehetőségeket látnak. Emellett néhány menedzsmenteszközt a tanulókkal is megismertettek, 

illetve velük együtt alkalmaznak a tanórán. 

 

 „ … Olyan új módszerek jöttek be, amelyeket addig nem ismertünk, a szervezetfejlesztés 

illetve a csoportban való munka terén, (…) a pedagógiai program elkészült azelőtt is 

valahogy, de attól kezdve (…) csoportban dolgoztunk (…) vadonatúj módszerekkel, a 

helyzetelemzésnek (…), az ok-okozat feltárásának módszereivel. (…) Nagy spílerek voltunk a 

problémafeltárás módszerének alkalmazásában, ezt olyan szinten tanítottuk meg a 

tantestületen belül, hogy már órákon alkalmaztuk gyerekekkel. …” 

„A” iskola, pedagógus 

 

A diákok többek között halszálka diagram segítségével elemzik a történelmi események 

mögötti oksági összefüggéseket, illetve SWOT analízist készítenek saját tanulásuk 

eredményességének növelése érdekében. A tanulók elemzési kompetenciáinak ilyenfajta 

fejlesztése lehetővé tette azt is, hogy az országos kompetenciamérés eredményeinek 

osztálytermi szintű elemzésébe is bekapcsolódjanak. Ezek pedagógiai vonatkozású 

eredményei rendszerint érvényesülnek az osztálytermi folyamatok tervezése során. A 

pedagógusok ezáltal munkájuk tervezéséhez olyan inputokat kapnak, amik primer forrásból 

jelzik a tanulási folyamatokban rejlő kockázatokat és lehetőségeket. A kockázatok és 

lehetőségek nemcsak tanulói, de osztály, vagy intézményi szinten is értelmezhetőek. 

 

„ … Sok menedzsmentmódszert bevittünk a tanítási órába. Például a SWOT analízist év 

elején, osztályfőnöki órán alkalmaztuk helyzetelemzésre. (…)  A problémafeltárást történelem, 

biológia, és technika órákon alkalmaztuk. (…) Ok-okozati összefüggéseket tártunk fel közösen 

ilyen módszerekkel, például a halszálka diagrammal. (…) A második világháború gyökérokát 

kerestük így, technikaórán például a családi költségvetésre hivatkozva alkalmaztuk. (…) Fa 

diagramot is használtunk a gyerekekkel. (…) A mostani hetedikeseknél felmerült az a 

probléma, hogy valaki hangosan beleszól az órába, azt is, hogy ennek mi lehet az oka, hogy 

lehetne ezt kezelni, a halszálka diagrammal tárták fel a gyerekek. (…) A GANT diagram is 

több osztálynál megjelenik, mint tervezési eszköz. …. ” 

„A” iskola, pedagógus 

 

6.3.1.7 Fejlesztési aktivitás 

A szervezet tudás-intenzív jellegét mérő hatodik változónk a fejlesztési aktivitás (FEJL) volt, 

amely azt mérte, hogy az intézmények milyen gyakorisággal valósítottak meg különböző 

fejlesztési programokat vagy saját innovációkat. A kapcsolódó kérdések a HEFOP-ban és a 

TÁMOP-ban indított kompetenciafejlesztő és esélyegyenlőségi fejlesztések mellett olyan más 

programokban való részvételre kérdeztek rá, mint a Zsolnai (ÉKP, NYIK, KÉK), a Soros 

Alapítvány, a Comenius 2000 és az Ökoiskola programok vagy az Európai Unió oktatási 

együttműködési (Comenius, Leonardo, Grundtvig) programjai. 

 

Esettanulmányaink arra mutattak rá, hogy egészen másképp alakul a fejlesztések 

implementációja azokban az intézményekben, melyek sok külső és belső fejlesztést 

valósítanak meg, illetve melyek kevésbé aktívak e szempontból nézve. A vizsgált 



intézmények között azok, amelyek nehezen mozduló statikus állapotú intézmények, 

jellemzően kevesebb innovációs tudással rendelkeztek és nehezebben kezelték a megvalósítás 

során felmerülő problémákat, akadályokat, mint azok az intézmények, ahol a változási 

folyamatok megvalósítása az intézményi kultúra állandó eleme, és jellemzően nagyfokú belső 

motivációs ösztönzők nyomán indultak el. Utóbbi iskolacsoport esetében az intézményekben 

megvalósított fejlesztési programok és helyi szintű innovációk jellemzően könnyebben 

összekapcsolódtak, illetve jobban támogatták egymást és alkottak egy átfogó rendszert. Ez 

egyben azt is jelenti, hogy ezek az intézmények erősebben alakították át saját igényeiknek 

megfelelően a fejlesztési programokhoz kapcsolódó eljárásrendszereket.  

 

„Mi a lehető legtöbb pályázatot behívjuk az iskolába. Aztán megtaláljuk benne azt, ami 

számunkra kedvező. Úgy is mondhatjuk, hogy megerőszakoljuk a pályázatokat.”  B intézmény, 

vezető 

 

Fontos azonban látnunk azt, hogy a szervezetetek statikus, illetve dinamikus jellege az idővel 

változik: egy statikus állapotú intézmény az idő előrehaladásával fokozatosan átalakulhat a 

változás iránt elkötelezett és annak érdekében önállóan is cselekvőképes intézménnyé. Az 

általunk látogatott iskolákról azt mondhatjuk, hogy már mindegyik elmozdult a dinamikus 

szervezetté válás útján, így például az „E” intézmény az, amely ennek az útnak még az 

legelején jár, az „A” intézmény pedig az, amely egyértelműen a változási képességet mérő 

skála dinamikus végpontján helyezkedik el.  

 

6.3.1.8 A tág értelemben vett tudás-intenzív jelleg  

Az utolsó két összetett változónkat adó sajátosságokról azt gondoljuk, hogy bár erősen 

meghatározhatják az iskolák tudás-intenzív működésének lehetőségét, csak akkor 

azonosíthatók a tudás-intenzív jelleg kritériumaként, ha arról tág értelemben gondolkodunk. 

Ezek a szervezeten belüli megosztott vezetés (MEGVEZ) és az iskola nyitottsága (NYITOTT).   

 

Előbbi azt mutatja meg, hogy a pedagógusok értik-e az iskola fejlesztési céljait, alakítják-e a 

lényeges döntéseket, illetve, hogy a tanárok hány százaléka rendelkezik valamilyen formális 

vezetői feladattal. Az esettanulmányok készítése kapcsán felkeresett iskolákban azt láttuk, 

hogy azokban az intézményekben, ahol megosztott vezetés működik, ahol arányaiban sok 

pedagógus kapcsolódik a stratégiai döntések meghozatalához, illetve rendelkezik valamilyen 

vezetői feladattal, a pedagógusok inkább elkötelezettek a pedagógiai folyamatok megújítása 

irányában. Itt a pedagógusok inkább értik a fejlesztésekhez kapcsolódó feladataikat és látják 

az évek során végzett munkájuk hosszabb távú ívét, eredményeit, mint azokban az iskolákban, 

ahol a döntések egy szűk vezetői kör körében születnek. A megosztott vezetés egyik 

legsikeresebb formájaként az olyan horizontális témákkal foglalkozó munkacsoportok 

működtetését azonosítottuk, mint amilyen például a kommunikáció, vagy a marketing 

munkacsoportok, melyek amellett, hogy lehetőséget adnak a különböző szakterületeken 

dolgozó pedagógusok együttműködésére, akár az érdeklődő diákok kapcsolódását is lehetővé 

teszi. Utóbbira láttunk példát a „D” intézményben.     

 

Az utóbbi összetett változónk az iskola nyitottságát mérte, azáltal, hogy feltárta, az iskola 

működésére, stratégiaalkotására, a tanulásszervezési eljárások alakulására milyen befolyással 

vannak a diákok, a szülők, a nem pedagógus iskolai dolgozók, a társadalmi környezet és a 

külső szakemberek. Így például az oktatással foglalkozó kutatók, a szolgáltató intézmények, 

vagy más iskolák pedagógusai, vezetői. Az esettanulmányaink tanulsága szerint az 



intézmények megújulása szempontjából az egyik legfontosabb kérdés az, hogy az iskolák 

mennyire nyitottak a környezetükre, illetve mennyire akarnak és képesek reagálni az onnan 

érkező hatásokra.  

 

„…ha egy konferenciára elmegyünk, vagy egy továbbképzésre, ha csak egy morzsát hozunk 

belőle, már akkor megérte azt végighallgatni, mert az egy morzsából már ki lehet valamit 

hozni…” 

„A” iskola, pedagógus 

 

Így például a szülőkkel való együttműködés, a más iskolák jó gyakorlatainak átvétele, a 

felsőoktatásban és továbbképzéseken résztvevő kollégák által megismert új tudások behozása 

és hasonló források aktív használata különösen meghatározó lehet az iskola megújulása és 

eredményessége szempontjából.  



 

6.3.2 Az egyéni jellemzők hatása 

A kutatás kezdeti szakaszában megfogalmazott feltételezéseink jelentős hányada az egyéni 

(pedagógus) sajátosságok szerepét hangsúlyozta, így a szervezeti tényezők mellett az 

adatgyűjtés és elemzés szakaszában jelentős figyelmet fordítottunk azokra az egyéni 

feltételekre is, melyek feltételezhetően meghatározzák a beavatkozások során megvalósuló 

tanári tanulási folyamatokat, illetve ezek eredményességét. Az egyéni színű adatok vizsgálata 

során egyaránt figyeltünk az olyan általános háttérváltozókra, mint az életkor, vagy a 

szaktárgyi terület, valamint a kifejezetten a pedagógusok tanulásához kapcsolódó egyéni 

tényezőkre, úgymint a tanulási motivációra, a megelőző osztálytermi gyakorlatra, a 

pedagógiai gondolkodásmódra, vagy a tanulási stílusra.  

 

A szervezeti tényezők vizsgálata során – lásd „A fogadó közeg” c. fejezet – azt találtuk, 

leggyakrabban a magas tudásintenzitású, tanulószervezetként működő intézményekben 

sikerül a fejlesztési beavatkozásokat olyan szinten megvalósítani, hogy az hatással lehessen az 

osztálytermi folyamatokra és szervezeti kultúra egészére is. Az ilyen iskolákban pedagógusok 

tényleges tanulása sokkal valószínűbb és sokkal inkább támogatott, mint az olyan 

szervezetekben, amelyek alacsony tudás-intenzív szinten működnek. Tekintettel erre, 

különösen fontos kérdésként merült fel, hogy milyen tényezők segítethetik azon pedagógusok 

tanulását, akik nem tanulószervezetként vagy tudás-intenzív szervezetként működő 

iskolákban dolgoznak. E kérdést mind az egyéni tényezők vizsgálata, mind a későbbiekben 

bemutatott programsajátosságok kapcsán – lásd „A programsajátosságok hatása” c. fejezetet 

–kiemelten kezeltük. Az egyéni jellemzők vonatkozásában ez azt jelentette, hogy különös 

figyelmet fordítottunk azoknak az egyéni tényezőknek a feltárására, amelyek lehetővé teszik, 

hogy az alacsony tudásintenzitású szervezetekben dolgozó pedagógusok is képesek legyenek 

osztálytermi gyakorlatuk fejlesztésére.  

 

Az alábbiakban elsőként azokat az általános és a pedagógusok tanulásával összefüggő 

sajátosságokat mutatjuk be, melyek feltételezhetően a teljes sokaság esetében meghatározó 

hatással lehetnek a fejlesztési beavatkozások eredményességére. Ezt követően ismertetjük 

azon vizsgálatok eredményeit, melyek során figyelembe vettük a szervezeti környezet 

meghatározó szerepét, azaz annak a fentebb megfogalmazott kérdésnek a megválaszolására 

törekedtünk, hogy milyen egyéni sajátosságok segíthetik leginkább a sikeres implementációt 

azon pedagógusok esetében, akik munkahelyi környezete kevésbé támogatja a szakmai 

megújulást.  

6.3.2.1 A pedagógusok tanulását meghatározó általános sajátosságok 

A programok egyéni szintű tartós és mély hatása vonatkozásában a háttérváltozók közül 

kevéssé tűnik meghatározónak, hogy milyen végzettséggel rendelkezik, milyen nemű, vagy 

milyen életkorú a bevezető pedagógus. Az adataink azt mutatják, az már inkább lehet 

meghatározó, hogy mióta van a pályán, illetve hány éve dolgozik az adott iskolában. 

Vizsgálati eredményeink alapján azt feltételezhetjük, hogy azok a bevezetők, akik 10 éve, 

vagy ennél kevesebb ideje tanítanak, több nehézségbe ütköztek a program bevezetése során, 

mint azok, akiknek szakmai tapasztalata meghaladta a 10 évet (p˂ 0,049), illetve azok a 

pedagógusok bizonyultak inkább sikeres implementálónak, akik jelenlegi intézményükben 

több mint 10, de kevesebb, mint 20 éve dolgoznak (p˂ 0,016) (lásd 12. Ábra). 



12. Ábra 

A vizsgált beavatkozások hatásának mértéke a tanítással töltött évek és az adott iskolában 

töltött évek függgvényében 

 

 
 

 
 

 

 

A szaktárgyi területek és az évfolyamok vizsgálata során is találtunk olyan egyéni 

sajátosságokat, melyek meghatározónak tűnnek a fejlesztési programok megvalósítása 

szempontjából. A szaktárgyi terület vonatkozásában, adataink szerint a 2004 és 2012 között 

induló beavatkozások esetében azon pedagógusok körében volt szignifikánsan magasabb 

hatás megfigyelhető, akik földrajz (p=0,04), biológia/egészségtan (p=0,01), 

történelem/társadalmi és állampolgári ismeretek (p˂0,001), kémia (p=0,02) és idegen nyelv 

szakterületen tanítottak (p=0,02) szemben azokkal, akik e területeket nem tanítják (lásd 13. 

Ábra). Az esettanulmányok tapasztalatai alapján arra következtethetünk, hogy ebben jelentős 

szerepet játszhat az, hogy e tantárgyi területeken korábban alkalmazott módszerek jó terepet 

adtak a programok által támogatott tanulásszervezési eljárásoknak. Így például szerepet 

játszhat az, hogy e területeken a programok bevezetése nem volt kötelező, hogy a megjelölt 

tantárgyak keretein belül a programoktól függetlenül is gyakran előfordul az élet közeli 

tanulási szituációk létrehozása, illetve, hogy a kimeneti követelmények vélhetően kevésbé 

fenyegetik a pedagógusokat. 
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N Szórás 

1-10 3,47 87 1,08 

11- 20 3,82 266 1,11 

21- 30 3,75 510 1,09 

31- 40 3,70 357 1,00 

Összesen 3,73 1220 1,07 

 
Hány éve 
dolgozik a 
jelenlegi 
iskolában 

 
Tartós és 

mély 
hatás 
átlaga 

(egyéni) 

N Szórás 

1-10 3,72 211 1,06 

11- 20 3,84 385 1,10 

21- 30 3,65 441 1,05 

31- 40 3,71 178 1,03 

Összesen 3,73 1215 1,07 



13. Ábra 

A vizsgált beavatkozások egyéni hatásának mértéke a tanított tárgyak szerint 

 
  

A tantárgyi területek mellett ugyancsak meghatározónak bizonyul az, hogy a pedagógusok 

mely évfolyamokon vezetik be a programokat. Az adataink azt mutatják, hogy a 

legjelentősebb hatás azon pedagógusok körében volt tapasztalható, akik a vizsgált programok 

által támogatott módszereket az 5., 6., 7. és 8. évfolyamon alkalmazták (p˂0,001) (lásd 14. 

Ábra). Az eredmények értelmezésénél figyelembe kell vennünk azt, hogy a tartós és mély 

hatás mutatónk azon pedagógusok esetében magasabb, ahol jelentősebb módszertani, 

szemléletbeli változás történt. Az esettanulmányaink arra mutattak rá, hogy a programok 

bevezetése az alsóbb évfolyamokon kevesebb változást hoztak, illetve hogy a felsőbb 

évfolyamokon jelentős gátló tényezőként jelentek meg a kimeneti követelmények.  
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TMH4_P Átlag 

Tárgy TMH_P Átlag N Szórás 

Hon- és népismeret 4,13 53 1,09 

Földrajz 4,08 72 0,88 

Biológia / Egészségtan 4,05 66 0,90 

Történelem / 
Társadalmi és 
állampolgári ismeretek 

4,04 160 1,02 

Dráma 4,02 51 0,96 

Kémia 4,01 72 1,03 

Idegen nyelv 3,90 183 1,07 

Filozófia 3,88 4 0,84 

Fizika 3,87 80 0,82 

Természetismeret 3,83 129 1,00 

Informatika 3,78 120 1,22 

Erkölcstan / Etika / 
Hittan 

3,62 142 1,05 

Matematika 3,61 516 1,01 

Magyar nyelv és 
irodalom / 
Kommunikáció 

3,58 548 1,03 

Testnevelés / Tánc és 
mozgás 

3,47 234 0,94 

Technika / Életvitel és 
gyakorlat 

3,44 275 1,00 

Ének-zene 3,43 178 1,07 

Rajz és 
művészettörténet / 
Vizuális kultúra 

3,42 261 0,98 

Környezetismeret 3,31 234 0,94 

Átlagos tartós és mély 
hatás 

3,73 1222 1,07 



 

14. Ábra 

A vizsgált beavatkozások egyéni hatásának mértéke évfolyamok szerint  

 

  

6.3.2.2 A programhoz csatlakozás motivációja 

A pedagógusok tanulásához kapcsolódó egyéni sajátosságok közül mind az elméleti keretek 

alapján, mind az esettanulmányaink és a kérdőíves vizsgálódásunk tanulsága szerint az egyik 

legfontosabbnak a pedagógusok sajátos motivációs bázisa bizonyult. E területet a kérdőíves 

lekérdezés során több kérdés mentén is mértük: az első azt vizsgálta, hogy pedagógusok saját 

elhatározásból, saját kérésre, vezetői döntés nyomán, vagy esetleg környezetünk 

meggyőződésére kapcsolódtak a programhoz. A teljes mintán végzett elemzéseink azt 

mutatják, hogy szignifikánsan nagyobb (p≤0,006) eredményességgel tudták zárni a 

programokat azon pedagógusok, akik egyértelműen saját döntés nyomán kapcsolódtak a 

programhoz (15. Ábra). 
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1. évf.  3,70 203 1,04 

2. évf.  3,86 158 1,02 

3. évf. 3,98 169 0,98 

4. évf. 3,95 245 1,02 

5. évf.  4,27 447 0,90 

6. évf. 4,32 438 0,90 

7. évf. 4,27 452 0,90 

8. évf. 4,27 445 0,92 

9. évf. 3,79 145 0,97 

10. évf. 3,93 124 0,96 

11. évf. 3,79 126 0,98 

12. évf. 3,77 109 0,93 



 

15. Ábra 

A programba való bekapcsolódás legfontosabb motívuma és az egyéni szintű tartós és mély 

hatás mértéke  

 

  
 

Egy másik kérdésben rákérdeztünk arra is, hogy milyen elemek – például várható fizetés 

kiegészítés, megoldatlan tanulásszervezési problémák kezelése, digitális eszközökhöz való 

hozzáférés – motiválták leginkább a pedagógusokat. Az adataink azt engedik feltételezni, 

hogy e kérdés már sokkal kevésbé lehet hatással arra, hogy a pedagógusok hogyan 

implementálták az általuk bevezetett programot: azok, akik azt jelezték, hogy a megjelöltek 

közül valamelyik területen erős motivációs bázissal rendelkeztek, azaz az alábbi állítások 

bármelyikével egyetértettek, szignifikánsan (p˂0,007) magasabb tartós és mély hatás értékkel 

rendelkeztek, mint azok, akik nem értettek egyet. Összegezve a két kérdés eredményeit azt 

feltételezhetjük, a hangsúly azon van, hogy a pedagógusok saját döntésből kapcsolódnak-e a 

programhoz, és az már kevésbé tud meghatározó lenni, hogy egy döntés mögött inkább az 

osztálytermi folyamatok javításának célja („Mindenekelőtt a tanulói eredményesség 

növekedését vártam az új eszközök / módszerek bevezetésétől”, „Abban bíztam, hogy az új 

eszközökkel / módszerekkel hatékonyan kezelhetőek lesznek az addig megoldatlan 

tanítási/tanulási problémák”, „A program egyik legfontosabb hozadékának gondoltam, hogy 

diákjaim digitális taneszközök segítségével tanulhatnak”), vagy presztízsmotiváció („A 

programba való bekapcsolódásomtól szakmai megbecsültségem jelentős emelkedését 

vártam”, „A programban elérhető fizetés-kiegészítés nagymértékben ösztönözte a 

munkámat”), vagy a társadalmi elvárásokhoz való igazodás vágya („Pedagógustársaim 

elvárásai is ösztönöztek, amikor az új eszközöket / módszereket alkalmazni kezdtem”, „A 

szülők igényei is hatottak rám, amikor úgy döntöttem, bekapcsolódom a programba) húzódik-

e meg” (lásd 16. Ábra).  

16. Ábra  

Az egyéni szintű tartós és mély hatás mértéke különböző motivációs elemek jelenléte esetén 
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legfontosabb motívuma 
 

TMH_P 
Átlag 

N Szórás 

A program határozottan 
érdekelt, a saját 
kérésemre kerültem bele 

3,87 535 1,03 

A program különösebben 
nem érdekelt, de a 
környezetem meggyőzött, 
hogy vegyek részt benne 

3,52 80 1,28 

 A programhoz vezetői 
döntés nyomán 
kapcsolódtam 

3,61 565 1,05 

Összesen 3,72 1180 1,06 



 
 

 

Motivációs elemek 

TMH_P Átlaga 

N Szórás Egyáltalán 
nem értek 

egyet  

Inkább 
nem 
értek 
egyet   

Inkább 
egyetértek   

Teljes 
mértékben 
egyetértek   

Mindenekelőtt a tanulói eredményesség növekedését 
vártam az új eszközök / módszerek bevezetésétől 

2,85 2,86 3,48 3,94 1211 1,07 

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel / módszerekkel 
hatékonyan kezelhetőek lesznek az addig megoldatlan 

tanítási/tanulási problémák 
2,89 2,99 3,54 4,01 1210 1,07 

A programba való bekapcsolódásomtól szakmai 
megbecsültségem jelentős emelkedését vártam 

3,43 3,64 3,83 4,05 1156 1,07 

A programban elérhető fizetés-kiegészítés 
nagymértékben ösztönözte a munkámat 

3,62 3,66 3,81 4,18 1144 1,06 

A program egyik legfontosabb hozadékának 
gondoltam, hogy diákjaim digitális taneszközök 

segítségével tanulhatnak 
3,49 3,43 3,67 3,93 1163 1,07 

Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, amikor az 
új eszközöket / módszereket alkalmazni kezdtem 

3,30 3,60 3,80 4,22 1167 1,07 

A szülők igényei is hatottak rám, amikor úgy 
döntöttem, bekapcsolódom a programba 

3,36 3,67 3,94 4,30 1146 1,06 

 

Mindezek mellett fontos megjegyeznünk, hogy számottevő különbség fedezhető fel az egyes 

motivációs elemek feltételezhető erőssége között. Habár mindegyik motivációs elemet mérő 

mutatónk szignifikáns kapcsolatot mutatott a programok egyéni szintű tartós és mély hatását 

mérő változónkkal, határozott különbséget találtunk aközött, hogy egy-egy motivációs 

területet mérő kérdésünkkel való egyetértéssel, illetve egyet nem értéssel milyen mértékű 

tartós és mély hatás átlag járt együtt. A legnagyobb egyéni tartós és mély hatás átlagos érték 

azon válaszadók körében volt megfigyelhető, akik egyetértettek azzal, hogy pedagógustársaik 

elvárásai is ösztönözték őket (58%), illetve a szülők igényei is hatottak rájuk (42%) a program 

bevezetésekor. Itt érdemes megjegyeznünk, hogy e dimenzió lényegesen eltér az előző 

kérdésben vizsgálttól, az ehhez kapcsolódó két állítással való egyetértés kapcsán azok a 

pedagógusok jelöltek feltételezhetően magas értékeket, akiket érezhetően megérintettek a 
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társadalmi elvárások, míg az előző kérdés esetében azok, akik bár nem érdeklődtek a program 

iránt, a külső elvárások miatt mégis csatlakoztak. Tehát utóbbit tekinthetjük az előbbi egy 

alcsoportjának, melybe tartozó pedagógusok esetében szignifikánsan kisebb tartós és mély 

hatást mértünk (p˂0,001). A második legnagyobb egyéni tartós és mély hatás átlagos érték 

azon pedagógusok válaszaiból volt kiolvasható, akik a presztízsmotivációhoz kötődő elemek 

jelenlétét jelezték, azaz egyetértettek azzal, hogy a várható fizetés-kiegészítés (35%) és a 

szakmai megbecsültség özönözte munkájukat (51%). A harmadik, legkevésbé magas tartós és 

mély hatás átlagos értéket mutató csoportba azok a pedagógusok tartoztak, akik az 

osztálytermi folyamatok javításának célját jelölték (lásd 17. Ábra). Ennek az értéknek az 

értelmezése során azonban figyelembe kell vennünk, hogy nagyon kevés volt azon 

pedagógusok száma, akik e motivációs elemek jelenlétével nem értettek egyet. A digitális 

eszközök esetében a válaszadók 18%-a, míg a megoldatlan tanulási problémák kezelése 

esetében csupán 5,5% és a tanulói eredményesség növekedése esetében 3,3% jelezte azt, hogy 

ez a motivációs tényező nem játszott meghatározó szerepet. Ám azon kevés pedagógus 

esetében, akik az osztálytermi folyamatok javítását, ezen belül is kifejezetten a megoldatlan 

tanulási problémák kezelését (5,5%) és a tanulói eredményesség növekedését (3,3%) nem 

jelölték motivációs tényezőként, a tartós és mély hatás kérdőívünk által jelzett mértéke nem 

érte el a 3-as értéket, azaz jelentősen elmaradt az egyéni szintű tartós és mély hatás átlagostól 

(3,73).  

17. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás mértéke különböző motivációs elemek erős jelenléte 

esetén 

 
 

Motivációs elemek 
Egyetért a 

kapcsolódó 
állítással 

N 

A szülők igényei is hatottak rám, amikor úgy döntöttem, bekapcsolódom a 
programba 

4,12 488 



Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, amikor az új eszközöket / 
módszereket alkalmazni kezdtem 

4,01 678 

A programban elérhető fizetés-kiegészítés nagymértékben ösztönözte a 
munkámat 

4,00 286 

A programba való bekapcsolódásomtól szakmai megbecsültségem jelentős 
emelkedését vártam 

3,94 590 

A program egyik legfontosabb hozadékának gondoltam, hogy diákjaim 
digitális taneszközök segítségével tanulhatnak 

3,8 950 

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel / módszerekkel hatékonyan 
kezelhetőek lesznek az addig megoldatlan tanítási/tanulási problémák 

3,78 1143 

Mindenekelőtt a tanulói eredményesség növekedését vártam az új eszközök 
/ módszerek bevezetésétől 

3,71 1171 

6.3.2.3 A korábban alkalmazott tanulásszervezési módszerek 

A pedagógusok körében mért programhatások szempontjából szintén fontos egyéni 

tényezőnek bizonyult a pedagógusok megelőző tanulásszervezési gyakorlata. A korábban már 

több alkalommal bemutatott, a pedagógiai módszerek jelenlegi és a programot megelőzően 

történő alkalmazását vizsgáló kérdésünk lehetővé tette, hogy vizsgáljuk azon pedagógusokat, 

akik a program bevezetése előtt nem használtak sem csoport, sem pármunkát, akik 

alkalmaztak csoportos és páros munkát, illetve akik általánosan elfogadott, ismert, nevesített 

kooperatív technikákat is használtak. E csoportokat hasonlítottuk össze a tekintetben, hogy 

mennyiben különböznek a programok által támogatott módszerek hosszabb távú alkalmazása 

terén (kifejezetten a programokhoz köthető módszerek, a projektmódszer és témahét jelenlegi 

alkalmazásának jelenlétét vizsgálva a fent említett pedagógus csoportok esetében). A 

programok hatását tehát ebben az esetben elsődleges változók mentén néztük.  

 

Az adataink azt mutatják, hogy azon pedagógusoknak, akik korábban nem használtak sem 

csoport sem páros munkát (a következőkben frontális munkát alkalmazókként említjük őket), 

alig több mint 70%-a jelezte, hogy jelenleg alkalmazná a projektmódszert, vagy témahetet. Ez 

az arány azon a pedagógusok esetében viszont meghaladta a 80%-ot, akik korábban 

alkalmaztak csoportos és páros munkát. Tehát feltételezhetjük, hogy a korábbi 

tanulásszervezési eljárásokból származó tudás hozzásegíti a pedagógusokat a programok által 

támogatott módszerek elsajátításához. Ám az adataink szerint azon pedagógus csoport 

esetében, ahol a program bevezetése előtt olyan meghatározott kooperatív technikákat 

alkalmaztak, melyek széleskörűen elismertek és nevesítettek, kevésbé tudott elterjedni 

és/vagy tartóssá válni a projektmódszer és témahát alkalmazása. E csoportba tartozó 

pedagógusok csupán 66%-a jelölte azt, hogy jelenleg alkalmazná ezeket a tanulásszervezési 

eljárásokat. Az esettanulmányaink tapasztalataira támaszkodva, azt feltételezhetjük, hogy ha a 

pedagógusok már eleve elköteleződtek olyan technológiák irányában, amelyek szélesebb 

körben hatékonynak bizonyultak, ez akadályozhatja az új módszerekre való hosszabb távon is 

megfigyelhető áttérést. Az ilyen csoportok esetében, habár feltételezhetően nagyobb olyan 

háttértudás áll rendelkezésre, mely megkönnyítheti a programok által támogatott módszerek 

elsajátítását, mint például a csupán frontális osztálymunkát alkalmazók esetében, a korábban 

alkalmazott módszerekbe vetett hit meggátolhatja az újabbak tényleges adaptálását vagy 

hosszabb távú megtartását (lásd 18. Ábra). 

18. Ábra 

A projektmódszer és a témahét jelenlegi alkalmazása a pedagógusok megelőző 

tanulásszervezési gyakorlatának függvényében  



 
 

6.3.2.4 Az alacsony tudás-intenzitású szervezetekre jellemző sajátosságok  

A saját iskolára vonatkozó vezetői válaszokat is tartalmazó pedagógus adatbázisunk azt is 

lehetővé tette, hogy az egyes tanárok szintjén létrejövő tartós és mély hatás alakulását 

különböző szervezeti környezetekben vizsgáljuk. Mivel az előző fejezetben – lásd „A fogadó 

közeg” c. fejezet – bemutatott összefüggések arra hívták fel a figyelmünket, hogy az alacsony 

tudás-intenzív működésű szervezeti környezetekben várhatóan másképp valósulnak meg a 

fejlesztések, mint a tudásteremtést és megosztást középpontba helyező intézményi 

kultúrákban, különösen fontos kérdés, hogy mely egyéni tényezők tudják hatékonyan segíteni 

a különböző szintű tudás-intenzív környezetekben a pedagógusok tanulását. A pedagógusok 

válaszait egyéni szinten tartalmazó, 1313 elemszámú adatbázisban minden pedagógushoz 

hozzárendeltük a munkahelyére jellemző tudás-intenzitás változókat, így tesztelhettük, hogy a 

tanárok bizonyos csoportjai milyen egyéni jellemzők megléte mellett tudják könnyebben 

gyakorlatunkba építeni a fejlesztések kínálta eljárásokat az alacsonyabb (ISKTUDINT2 alsó 

harmad) és a magasabb tudás-intenzitású (ISKTUDINT2 felső harmad) szervezeti 

környezetben (lásd 11. Ábra). Az ilyen típusú elemzések során az egyéni szintű tartós és mély 

hatás változó értékének alakulását vizsgáltuk adott pedagógus tulajdonság (változó) és 

szervezeti sajátosság (változó) mentén.  

 

A teljes sokaságon végzett elemzéseink eredményeire támaszkodva az alacsony tudás-

intenzitású szervezetekben külön is vizsgáltuk a pedagógusok motivációjának és megelőző 

gyakorlatának szerepét. A teljes sokasághoz hasonlóan, az alacsony tudás-intenzív 

szervezetekben is meghatározó különbséget találtunk az egyéni szintű tartós és mély hatás 

tekintetében aközött, hogy a pedagógusok saját érdeklődés nyomán, vagy vezetői döntés 

kapcsán kapcsolódtak a programhoz (p= 0,031). Bár a környezeti nyomásnak engedő, 

kisszámú pedagógus-csoport esetében is hasonló tartós és mély hatást mértünk, elemzéseink 

nem támasztották alá azt, hogy az ő esetünkben a kapcsolódási motívum magyarázhatná a 

mért tartós és mély hatás értékét. Érdemes itt megjegyeznünk, bár a magas tudás-intenzív 

szervezetekben is azon pedagógusok esetében mértük átlagosan magasabb egyéni szintű tartós 

és mély hatást, akik saját elhatározásból kapcsolódtak a programokhoz, itt nem találtuk 
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szignifikáns különbséget a programok mért hatása vonatkozásában aközött, hogy a 

pedagógusok saját kérésre, vagy vezetői döntés hatására, illetve a környezet meggyőződése 

nyomán kapcsolódtak a programhoz. Ez arra enged következtetni, hogy a tudásmegosztást és 

teremtést kifejezetten ösztönző szervezeti kultúrák azon pedagógusok implementációs 

munkáját is képesek itt is hatékonyan ösztönözni, akik kezdeti kapcsolódási motívumát nem 

tekinthetjük belsőnek. Összegezve azt feltételezhetjük, hogy a kezdeti belső kapcsolódási 

motiváció azokban a szervezetekben inkább meghatározó, melyek a tudásmegosztást és 

teremtést nem képesek hatékonyan ösztönözni (lásd 19. Ábra). 

19. Ábra 

A tartós és mély hatás a programba való kapcsolódás legfőbb ösztönzői szerint az alacsony és 

magas tudás-intenzív szervezetekben 
 

Kérdés: Itt a programba való bekapcsolódását leginkább meghatározó tényezőre kérdezünk rá. Kérjük válassza  

Kérdés: Itt a programba való bekapcsolódását leginkább meghatározó tényezőre kérdezünk rá. Kérjük válassza 

ki és jelölje meg azt a megállapítást, amely leginkább közel áll az Ön esetéhez. Kérjük, válasszon egyet az 

alábbiak közül. 

 

Az alacsony tudás-intenzív szervezetekben azok a pedagógusok, akik azt jelezték, hogy az 

osztálytermi folyamatok javításához kötődően rendelkeztek erős motivációs bázissal 

(„Mindenekelőtt a tanulói eredményesség növekedését vártam az új eszközök / módszerek 

bevezetésétől”; „Abban bíztam, hogy az új eszközökkel / módszerekkel hatékonyan 

kezelhetőek lesznek az addig megoldatlan tanítási/tanulási problémák”; „A program egyik 

legfontosabb hozadékának gondoltam, hogy diákjaim digitális taneszközök segítségével 

tanulhatnak”), inkább sikerrel tudták megvalósítani a programot (p≤ 0,05), mint azok, akik 

nem jelöltek e területen magas motivációt (lásd 20. Ábra). E területek tartós és mély hatásra 

feltételezhető hatása között ugyanakkor nem találtunk lényeges eltérést. 

20. Ábra 

A tartós és mély hatás mértéke a motivációs elemek függvényében alacsony tudás-intenzív 

szervezetekben  

 
TMH_P Átlag 
Teljes minta 

 TMH_P Átlag 
Magas TI 

 TMH_P Átlag 
Alacsony TI 

 
A programba való 

bekapcsolódás 
legfontosabb 

motívuma  
 

TMH_P 
Átlag 
Teljes 
minta 

N Szórás 

 
TMH_P 

Átlag 
Magas 

TI 

N Szórás 

 

TMH_P 
Átlag 

Alacsony TI 
N Szórás 

A program 
határozottan 

érdekelt, a saját 
kérésemre kerültem 

bele 

3,87 535 1,03 

 

4,14 193 0,97 

 

3,58 124 0,95 

A program 
különösebben nem 

érdekelt, de a 
környezetem 

meggyőzött, hogy 
vegyek részt benne 

3,52 80 1,28 

 

3,87 19 0,98 

 

3,58 22 1,07 

 A programhoz 
vezetői döntés 

nyomán 
kapcsolódtam 

3,61 565 1,05 

 

3,98 154 1,04 

 

3,32 132 0,96 

Összesen 3,72 1180 1,06  4,06 366 1,00  3,45 278 0,97 



 
 

Motivációs elemek 
Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Inkább nem 
értek egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

N Szórás 

Mindenekelőtt a tanulói 
eredményesség növekedését vártam 

az új eszközök / módszerek 
bevezetésétől 

2,22 2,69 3,40 3,60 280 0,99 

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel 
/ módszerekkel hatékonyan 
kezelhetőek lesznek az addig 
megoldatlan tanítási/tanulási 

problémák 

- 2,97 3,36 3,67 278 1,00 

A programba való 
bekapcsolódásomtól szakmai 

megbecsültségem jelentős 
emelkedését vártam 

3,19 3,45 3,61 3,24 267 0,99 

A programban elérhető fizetés-
kiegészítés nagymértékben 

ösztönözte a munkámat 
3,30 3,59 3,58 3,37 266 0,97 

A program egyik legfontosabb 
hozadékának gondoltam, hogy 
diákjaim digitális taneszközök 

segítségével tanulhatnak 

3,10 3,32 3,44 3,66 270 1,00 

Pedagógustársaim elvárásai is 
ösztönöztek, amikor az új eszközöket 
/ módszereket alkalmazni kezdtem 

3,07 3,47 3,59 3,66 270 0,98 

A szülők igényei is hatottak rám, 
amikor úgy döntöttem, 

bekapcsolódom a programba 
3,36 3,67 3,94 4,30 1146 1,06 

 

A presztízsmotivációhoz köthető ösztönözők jelenléte azonban („A programba való 

bekapcsolódásomtól szakmai megbecsültségem jelentős emelkedését vártam”; „A 

programban elérhető fizetés-kiegészítés nagymértékben ösztönözte a munkámat”), és a 

társadalmi elvárások figyelembe vétele („Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, amikor 

az új eszközöket / módszereket alkalmazni kezdtem”; „A szülők igényei is hatottak rám, 

amikor úgy döntöttem, bekapcsolódom a programba”) az alacsony tudás-intenzív 

szervezetben mérési eredményeink szerint nem magyarázta a programok magasabb szintű 

megvalósítását.  

 

1,00 

1,50 

2,00 

2,50 

3,00 

3,50 

4,00 

Egyáltalán nem 
értek egyet 

Inkább nem értek 
egyet 

Inkább egyetértek Teljes mértékben 
egyetértek 

"Mindenekelőtt a tanulói eredményesség növekedését vártam az új eszközök / 
módszerek bevezetésétől" 

TMH_P átlag 



Érdemes itt megjegyeznünk, hogy a teljes sokasághoz hasonlóan, a magas tudás-intenzív 

szervezetek esetében is minden megjelölt motivációs elem határozott jelenléte erős 

kapcsolatot mutatott a mért egyéni szintű tartós és mély hatás értékével (p≤ 0,018) (lásd 74. 

Táblázat). Itt azonban nem rajzolódik ki olyan a különböző típusú motivációs elemek 

sorrendiségét mutató egyértelmű mintázat, mint a teljes sokaság esetében (lásd 17. Ábra). 

 

74. Táblázat  

Az egyéni szintű tartós és mély hatás mutató átlaga a motivációs elemek függvényében magas 

tudás-intenzív szervezetekben 

Motivációs elemek 
Egyáltalán 
nem értek 

egyet 

Inkább nem 
értek egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

N S 

Mindenekelőtt a tanulói 
eredményesség növekedését vártam 

az új eszközök / módszerek 
bevezetésétől 

3,59 3,23 3,89 4,16 384 1,00 

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel 
/ módszerekkel hatékonyan 
kezelhetőek lesznek az addig 
megoldatlan tanítási/tanulási 

problémák 

3,20 3,56 3,83 4,26 385 1,00 

A programba való 
bekapcsolódásomtól szakmai 

megbecsültségem jelentős 
emelkedését vártam 

3,94 3,92 4,06 4,44 374 1,00 

A programban elérhető fizetés-
kiegészítés nagymértékben 

ösztönözte a munkámat 
4,01 3,90 4,16 4,46 373 1,00 

A program egyik legfontosabb 
hozadékának gondoltam, hogy 
diákjaim digitális taneszközök 

segítségével tanulhatnak 

4,22 3,72 3,93 4,29 370 0,98 

Pedagógustársaim elvárásai is 
ösztönöztek, amikor az új eszközöket 
/ módszereket alkalmazni kezdtem 

3,69 3,94 4,03 4,51 377 1,01 

A szülők igényei is hatottak rám, 
amikor úgy döntöttem, 

bekapcsolódom a programba 
3,92 3,91 4,11 4,55 374 1,00 

 

 

A megelőző tanulásszervezési gyakorlat vonatkozásában is érezhető különbség van az 

alacsony és a magas tudás-intenzitású szervezetekben dolgozó pedagógusok mért 

implementációs sikeressége között. Az adataink azt mutatják, hogy a teljes sokaság esetében a 

páros és a csoportmunka korábbi alkalmazása jelentett inkább kedvező terepet az új 

tanulásszervezési technológiák – esetünkben a projektmódszer, témahét – elsajátításának, 

szemben azokkal a megelőző gyakorlatokkal, amelyekben a frontális osztálymunka, illetve a 

nevesített, széleskörűen bevált kooperatív technikák voltak meghatározóak (lásd 18. Ábra).  

 

A pedagógus válaszok alapján azt feltételezhetjük, hogy a magas tudás-intenzív 

szervezetekben azon pedagógusok többsége is alkalmazza jelenleg a projektmódszert, illetve a 

témahetet, akik korábban csak frontális munkát használtak (81,1%), illetve akik olyan 

meghatározott kooperatív technikákat építettek be korábban az osztálytermi gyakorlatukba, 

amelyek irányában mélyebb elköteleződés alakulhatott ki (77,46%) (lásd 21. Ábra). Ennek 

alapján a pedagógusok tanulásának kifejezetten kedvező terepet biztosító szervezeti 

környezetekről úgy gondolkodhatunk, hogy azok képesek lehetnek kompenzálni, ha a 



fejlesztési beavatkozások által támogatott módszerek elsajátítását elősegítő megelőző 

pedagóguskompetenciák nem állnak rendelkezésre, illetve azt is, ha a pedagógusok 

nehezebben mozdíthatók ki a korábban bevált eljárások alkalmazásából. Ezzel szemben az 

alacsony tudás-intenzív szervezetekben dolgozó pedagógusok esetében az adataink elemzése 

alapján inkább meghatározónak látszik, hogy milyen megelőző gyakorlattal rendelkeznek.  

 

21. Ábra  

A pedagógusok megelőző gyakorlata és a projektmódszer, témahét jelenlegi alkalmazása  

magas tudás-intenzív szervezetekben 

 

 

 

 
 

Adataink szerint az alacsony tudás-intenzív szervezetekben dolgozó, korábban frontális 

módon tanító pedagógusok 67,9%-a, és a nevesített kooperatív technikákat használók 

58,82%-a alkalmazta a kérdőív kitöltésekor a vizsgált módszereket, míg a páros és 

csoportmunkát alkalmazók 78,7%-a jelölte, hogy jelenleg is használja a projektmódszert, 

illetve a témahetet (lásd 22. Ábra). 
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81,13 18,87 53 
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80,00 20,00 130 
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77,46 22,54 71 



 

22. Ábra 

A pedagógusok megelőző gyakorlata és a projektmódszer, témahét jelenlegi alkalmazása  

alacsony tudás-intenzív szervezetekben 

 

 
 

 

Az eddigiekben azokkal a szervezetekkel foglalkoztunk, amelyek vagy kifejezetten magas, 

vagy kifejezetten alacsony szinten támogatják a pedagógusok tanulását. Ám a fejlesztési 

beavatkozások hatásmechanizmusainak megértése szempontjából fontos, hogy a nem lineáris 

összefüggéseket is felfedezzük. Így például bár adataink azt mutatják, hogy a horizontális 

együttműködés egy speciális formája, a kollégák tanítása különösen tudja segíteni a 

beavatkozások megvalósulását, azokban a szervezetekben, ahol a tágan értelmezett tudás-

intenzív működés kifejezetten magas vagy alacsony szintű (TUDINT2 alsó ás felső harmad) 

(lásd 11. Ábra), nem jár számottevő pozitív hatással a vizsgált fejlesztések megvalósítása 

tekintetében az, hogy az egyes pedagógusok tanítják-e kollégáikat, vagy sem. A kollégák 

tanítása területre létrehozott kompozit változónk elemeit a 75. Táblázat mutatja be. 

 

75. Táblázat  

A kollégák tanítása témakörére létrehozott összetett változóhoz kapcsolódó elemek a 

pedagógus kérdőívből
41

 

 
Pedagógus Gyakran előfordult, hogy (iskolán belüli, vagy más intézményben dolgozó) kollégáimnak én tanítottam a 

megismert új módszereket, mutattam be az új eszközöket 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Bemutatóóra tartása kollégák 
számára 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / A program eredményeinek 
bemutatása szakmai programokon, konferencián 
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A jelentős pozitív hatás elmaradásának a két szervezeti kontextusban eltérő okai lehetnek.  Ez 

jelentheti azt, hogy a tanárok kevésbé hasznosítják a tanulásszervezési eljárások tanítása során 

szerezett tapasztalatokat azokban az iskolákban, ahol a szervezeti kultúra nem támogatja az 

egyéni és kollektív tanulás megvalósulását, a tanítási gyakorlat megújítását (különbség: 0,42, 

113%), mint ott, ahol a tudás-intenzív szervezeti működés átlagos szintű, illetve ahol 

ösztönzik a multiplikációs tevékenységeket (különbség: 0,67, 120%). Mérsékelt pozitív hatás 

(különbség: 0,41, 111%) figyelhető meg azokban az iskolákban is, amelyeket különösen erős 

tudás-intenzív működés jellemez. Ez azzal magyarázható, hogy az intenzív belső tanulási és 

kísérletezési folyamatok miatt a kollégák tanítása itt már nem jelent többletet a fejlesztések 

megvalósításakor.  

 

Ugyanakkor elemzéseink arra is rámutattak, hogy a pedagógusok horizontális 

együttműködésének szerepe (lásd 76. Táblázat) feltételezhetően felértékelődik azokban az 

intézményekben, ahol az iskolamenedzsment az átlagosnál kevésbé támogatja a 

tudásmegosztást és a pedagógusok szakmai fejlődését, kevésbé elkötelezett a fejlesztések és a 

helyi szintű kísérletezés irányában, illetve ritkábban tájékozódik a tanárok szakmai 

tevékenységéről (lásd TVEZ változó 70. Táblázat).  

 

76. Táblázat  

A horizontális együttműködés témakörére létrehozott összetett változóhoz kapcsolódó elemek 

a vezetői és a pedagógus kérdőívből
42

 

 
Vezető Kérjük, az alábbi 5-ös skálán értékelje, mennyire kapott érdemleges szakmai segítséget a program 

megvalósítása során az alábbiakban felsoroltaktól. / A hozzám hasonló helyzetben lévő kollégák 

Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsoroltak közül melyek segítettek jelentős mértékben a program 
megvalósításának vezetése, illetve koordinálása során. / Iskolán belüli munkatársaim (beosztott 
pedagógusok és/vagy középvezető kollégák) szakmai tanácsai 

Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsoroltak közül melyek segítettek jelentős mértékben a program 
megvalósításának vezetése, illetve koordinálása során. / A hozzám hasonló helyzetben lévő vezető 
kollégáktól kapott segítség 

Pedagógus Gyakran előfordult, hogy (iskolán belüli, vagy más intézményben dolgozó) kollégáimnak én tanítottam a 
megismert új módszereket, mutattam be az új eszközöket 

Voltak más iskolák, amelyekkel a program megvalósításával kapcsolatos kérdéseinkről együtt tudtunk 
gondolkodni 

A kollégákkal való együttműködés (pl. közös projektek megvalósítása, tantárgyközi kapcsolatok keresése) 
már a program bevezetése előtt is jellemezte a munkámat 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Bemutatóóra tartása kollégák 
számára 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / A program eredményeinek 
bemutatása szakmai programokon, konferencián 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Hospitálás, bemutatóóra látogatása 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Műhelymunka, workshop 

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Olyan értekezlet, ahol az itt vizsgált 
programról is szó volt  

Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi 
együttműködési formákban a program megvalósításával kapcsolatban! / Spontán tapasztalatcsere, 
kollégákkal folytatott informális beszélgetések 
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Azaz azokban az intézményekben, amelyek adataink szerint a TVEZ összetett változó alsó 

egyharmadába tatoznak. Az ilyen iskolákban az egyéni szintű tartós és mély hatás 

tekintetében magasabb különbséget találtunk (különbség: 0.5, 114%) a tanárok azon 

csoportjai között, akik aktív szakmai kapcsolatokról, horizontális együttműködésekről 

számoltak be, és akik válaszaik alapján nem nyitottak a szakmai interakciókra, mint azokban 

az iskolákban (különbség: 0.3, 108%), ahol a vezetés közepes, vagy erős mértékben (TVEZ 

középső, felső harmad) támogatja a tudás-intenzív szervezeti működést.  

6.3.3 A programsajátosságok hatása   

A fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusainak feltárása során fontosnak láttuk annak az 

átfogó kérdésnek vizsgálatát, vajon mely programsajátosságok segíthetik leginkább a 

különböző típusú szervezetek és az eltérő sajátosságokkal rendelkező résztvevői csoportok 

gyakorlatának változását.  

 

A programok jellemzőit több szinten és több forrásból próbáltuk feltárni. Egyrészt 

áttekintettük mindazokat a fejlesztési dokumentumokat, melyek a bemutatják a beavatkozások 

olyan sajátosságait, mint a fejlesztési célok, eszközök, illetve ezek időbeli változása. Másrészt 

megkérdeztük azokat a központi fejlesztő szakembereket, akik a programok kitalálói, illetve 

koordinátori voltak. Emellett a kérdőíves adatfelvétel és az esettanulmányok készítése során is 

igyekeztünk minél több információt gyűjteni arról, hogy a megvalósított programok milyen 

sajátosságokkal bírtak. Mindhárom tájékozódási forma során figyelmünk azokra a 

jellemzőkre korlátozódott, melyek melyekről előzetesen – az elméleti keretek feltárása és 

korábbi kutatási eredmények áttekintése után – azt feltételeztük, hogy meghatározó szerepük 

lehet a beavatkozások sikeres implementációja szempontjából.  

 

Az első két tájékozódási formából származó információkat, a programok tipizálási 

lehetőségeit, a kompetenciafejlesztő és integrációs programok, illetve az első és második 

programozási időszak beavatkozásainak különbségeit a jelentés elején, „A vizsgált programok 

és jellemzőik” c. részben mutattuk be. Az alábbiakban azon eredményeket ismertetjük, 

melyeket az intézmények, illetve egyének tapasztalatai révén tártunk fel. Azaz azoknak a 

mikro-szintű szereplők által észlelt programsajátosságoknak a szerepét igyekszünk bemutatni, 

melyeket kérdőívvel mértünk, illetve melyekről az esettanulmányok során gyűjtöttünk 

információt (mindezek értelmezését az a tudás tette lehetővé, melyet a 

dokumentumelemzésből és a központi szereplők által elmondottakból ismerhettünk meg). 

Ehhez fontos hozzátenni: az észlelt programsajátosságok esetében nem mindig lehet 

egyértelműen eldönteni, valóban a program objektív sajátosságairól van-e szó. Így például az, 

hogy egy program jelentős mértékű alkalmazkodást igényel az azt megvalósítótól, egyszerre 

értelmezhető úgy, mint programsajátosság, és mint a programot alkalmazó egyén/iskola 

sajátossága. 

 

A megelőző fejezet struktúrájához hasonlóan itt is elsőként olyan általános összefüggéseket 

mutatunk be, melyek feltételezhetően a teljes sokaság esetében különösen fontos szerepet 

játszhatnak a fejlesztési beavatkozások megvalósításában. Majd megpróbálunk lehetséges 

válaszokat adni arra, hogy a résztvevői tapasztalatok alapján milyen programjellemzők mellett 

elképzelhető leginkább az, hogy az alacsony tudásintenzitású szervezetekben is sikeres 

programimplementáció valósuljon meg. 



6.3.3.1 Programtípusok és észlelt programsajátosságok 

A dokumentumokból és a szakértők elbeszéléseiből kirajzolódó mintázat szerint jól 

elkülöníthető beavatkozás-csoportok azonosíthatók az alapján, hogy melyik programozási 

időszakhoz, illetve mely fejlesztési területhez – az esélyegyenlőség elősegítéséhez, vagy a 

kompetenciafejlesztéshez – kötődtek a programok. Tekintettel erre vizsgáltuk, hogy az 

intézmények és az egyes pedagógusok szintjén mért tartós és mély hatás vajon mennyire 

magyarázható e programkategóriákkal. A vizsgált programokat e kategóriák szerint 

csoportosítva (TÁMOP, HEFOP, Esélyegyenlőségi, Kompetenciafejlesztő programok) 

összevetettük tehát a tartós és mély hatás mutatók átlagos értékeivel. Adataink azt mutatták, 

hogy a tartós és mély hatás átlagos értéke egyéni szinten, a TÁMOP esélyegyenlőségi 

programok csoportja esetében43 bizonyult a legnagyobbnak (lásd 23. Ábra).  

 

23. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a főbb programtípusok szerint 

 

  
 

E programcsoport sajátossága – mint „A vizsgált programok és jellemzőik” c. fejezetben 

láthattuk – többek között, hogy a második programozási időszakhoz való kötődése révén 

intenzívebben fókuszált az olyan támogatási elemekre, mint a horizontális tanulás elősegítése, 

vagy a támogató társadalmi környezet erősítése, míg az esélyegyenlőségi profilhoz kötődő 

központi elvárások a helyi szintű innovációk létrejöttét tették szükségessé. Bár az egyéni 

szintű tartós és mély hatás átlagértékek között felfedezhető eltérés, számításaink nem 

támasztották alá azt, hogy ezt a programcsoportok típusai indokolhatják. E mögött többek 

között az húzódhat meg, hogy az egy csoportba tartozó programok sikeressége között is 

jelentős eltéréseket figyelhetünk meg (lásd 24. Ábra), illetve, hogy egy adott programon belül 

jelentős eltérések mutatkoznak aszerint, hogy milyen területeken alkalmazták a programokat a 

pedagógusok.  

 

24. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a vizsgált programok szerint 
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3,68 476 1,10 

Összesen 3,73 1091 1,08 



 

  
 

A kompetenciafejlesztés keretein belül, a pedagógusoknak szánt kérdőívünkben külön 

vizsgáltuk a matematika, a szövegértés-szövegalkotás, az idegen nyelvi és a szociális 

kompetenciák területeket, az esélyegyenlőségi programok esetében pedig a hátrányos 

helyzetű és a sajátos nevelési igényű gyermekek integrációját. Az általunk márt egyéni szintű 

tartós és mély hatás azon pedagógusok esetében volt magasabb, akik idegen nyelvi, vagy 

esélyegyenlőségi tartalmakhoz kötődő fejlesztéseket valósítottak meg (p ≤  0,03) (lásd 25. 

Ábra).   

25. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a vizsgált programterületek szerint 
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TMH_P Átlag 

3,55 
3,60 
3,65 
3,70 
3,75 
3,80 
3,85 
3,90 
3,95 
4,00 

TMH_P 

Program TMH_P Átlag N Szórás 

TÁMOP 3.2.11 4,51 2 0,72 

HEFOP 2.1.4 4,33 3 0,91 

HEFOP 2.1.8 4,02 24 0,95 

HEFOP 2.1.5 3,98 80 0,98 

TÁMOP 3.4.2 3,94 5 0,85 

TÁMOP 3.4.4 3,92 5 0,91 

Egyéb TÁMOP 
program 

3,86 16 1,06 

TÁMOP 3.4.3 3,85 11 0,76 

Pedagógiai 
fejlesztéssel járó 
TIOP program 

3,81 17 1,06 

TÁMOP 3.3.2 3,81 86 0,96 

HEFOP 3.1.2 3,76 74 1,01 

HEFOP 3.1.3 3,76 248 1,12 

HEFOP 3.1.4 3,72 4 0,70 

TÁMOP 3.1.4 3,68 476 1,10 

TÁMOP 3.1.6 3,60 1   

 HEFOP 2.1.2 3,57 22 1,35 

HEFOP 2.1.6 3,25 52 1,09 

Összesen 3,73 1126 1,08 

 
Program terület 

 

TMH_P 
Átlag 

N Szórás 

Idegennyelv területen 
alkalmazta (KOMP) 

3,96 127 1,15 

Szociális 
kompetenciák 

területen alkalmazta 
(KOMP) 

3,95 262 1,04 

HH területen 
alkalmazta (INTEG) 

3,92 263 1,03 

SNI területen 
alkalmazta (INTEG) 

3,88 191 1,10 

Matematika területen 
alkalmazta (KOMP) 

3,71 388 1,06 

Szövegértés-
szövegalkotás 

területen alkalmazta 
(KOMP) 

3,71 494 1,04 



Emellett megkülönböztettük azokat a programokat, melyek illeszkedtek a tanórák szokásos 

rendjéhez, melyek kereszttantervi megoldásokat tettek szükségessé, és melyek tanórán kívüli 

tevékenységekre épültek. Az adataink alapján azt feltételezhetjük, hogy a kereszttantervi 

megoldások alkalmazása, azaz a más szakterületen dolgozó kollégákkal való szoros 

együttműködés és a más tantárgyi területről származó tudás beépítése, hozzájárulhat a 

programok sikeres egyéni szintű implementációjához. Azok a pedagógusok, akik azt jelölték, 

hogy a program megvalósítása során kereszttantervi eljárásokat kellett alkalmazniuk, 

szignifikánsan magasabbra becsülték saját implementációs sikerességüket, beleértve a 

módszerek változását és az eljárások alkalmazásának jelenlegi gyakoriságát, mint azok, akik 

úgy nyilatkoztak, hogy számukra a programok nem tették szükségessé a kereszttantervi 

eljárások alkalmazását (p=0,015) (lásd 26. Ábra). 

  



 

 

26. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a vizsgált programtípusok szerint 

 

 

  
 

 

Emellett, olyan programsajátosságok is erősen befolyásolhatják a megvalósítás minőségét, 

mint például a támogatórendszer, ami a központi feltételek biztosítottsága mellett erősen 

függhet például a mezo-szintű szereplők és az intézményi szintű menedzsment munkájától is. 

Így kérdőívünkben vizsgáltuk többek között azt, hogy a pedagógusok mennyire kaptak 

érdemleges szakmai segítséget a program megvalósítása során a program által biztosított 

szakértőktől (pl.: mentorok, folyamat-tanácsadók, képzők, SuliNova/Educatio munkatársai), 

az erre a célra az iskolák által felkért más, külső szakértőktől, a továbbképzésektől, a 

szakirodalom tanulmányozásától, a hasonló helyzetben lévő kollégáktól, a helyi pedagógiai 

intézettől, és a kapcsolódó elektronikus támogató rendszerektől, portáloktól (pl. SuliNova 

Adatbank), illetve az iskolánkon belüli projektvezetéstől (szakmai, módszerbeli segítség). 

Adataink azt mutatják, hogy azok a pedagógusok, akik a felsorolt elemek bármelyikétől 

„komoly szakmai segítséget kaptak” szignifikánsan nagyobbra értékelték a programok 

hatását, mint azok, akik a megjelölt forrásoktól válaszuk alapján „egyáltalán nem kaptak 

érdemleges segítséget” (p ≤  0,023). Az átlagértékek közötti legnagyobb eltérés a 

továbbképzések (1,03) (lásd), az iskolán belüli projektvezetés (1,01), a hasonló helyzetben 

lévő kollégák (0,92), és a szakirodalom tanulmányozása (0,88) terén volt megfigyelhető. 

 

27. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a továbbképzések hasznosulása szerint 
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Emellett vizsgáltuk, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vettek 

részt a pedagógusok olyan szakmai együttműködésekben, melyek a program 

megvalósításához voltak köthetőek. Úgy tűnik, hogy a kérdőívünk által vizsgált 

együttműködési formák mindegyike (bemutatóóra tartása kollégák számára; hospitálás; 

bemutatóóra látogatása; műhelymunka; workshop, olyan értekezlet, ahol az itt vizsgált 

programról is szó volt; a tanulási eredményekről szóló mérési adatok közös elemzése; egyes 

tanulók egyéni tanulási problémáinak megvitatása; spontán tapasztalatcsere; kollégákkal 

folytatott informális beszélgetések; a program eredményeinek bemutatása szakmai 

programokon, konferencián) fontos szerepet tud betölteni a programok sikeres 

megvalósításában. Természetüktől függően azonban jelentős különbség látszik aközött, hogy 

milyen gyakoriság az, amely már hatást tud gyakorolni. Így például a szignifikánsan (p˂0,01) 

nagyobbra becsülik azok a pedagógusok a programok hatását, akik más tanárok óráján 

hospitáltak, illetve maguk is tartottak bemutatóórát a program bevezetésének első két évében 

havi rendszerességgel, mint azok, akik nem, vagy csak ennél ritkábban tették ezt. 

Hasonlóképpen, meghatározónak tűnnek a programokhoz kapcsolódó műhelymunkákon, 

értekezleteken havi rendszerességgel való részvétel, a mérési adatok elemzésébe való 

bekapcsolódás. Az olyan együttműködési formák, mint a tanulók egyéni fejlődésének a 

megvitatása csak akkor járt együtt a programok mély és tartós hatásával, ha az legalább havi 

rendszerességgel történt, hasonlóképpen, a tantestületen belüli spontán tapasztalatcsere is csak 

akkor tudta feltételezhetően segíteni a programok megvalósulását, ha az hetente, illetve napi 

szinten történt. Ott ahol utóbbira csak havonta került sor, kevésbé volt jellemző a programok 

sikeres megvalósítása.  

6.3.3.2 A programsajátosságok és szervezeti sajátosságok 

Hasonlóképp a programok hatása és az egyéni szintű jellemzők kapcsolatának vizsgálatához 

(lásd „Az egyéni jellemzők hatásaHiba! A hivatkozási forrás nem található.” c. fejezet), a 

programsajátosságok implementációs meghatározóinak elemzése során is különös hangsúlyt 

helyeztünk a különböző szervezeti kontextusokban megvalósuló hatásmechanizmusok 

feltárására. Azaz igyekeztünk megválaszolni azt a kérdést, hogy vajon mely programelemek 

tudják a leginkább segíteni azoknak a pedagógusoknak a szakmai fejlődését, aki alacsony, 

illetve azokét, aki magas tudás-intenzitású szervezetben dolgoznak. Alacsony tudás-

intenzitású szervezetekként itt is azokat az iskolákat azonosítottuk, amelyek a kérdőívünkre 
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1 2,90 22 0,78 

2 3,29 81 1,04 

3 3,38 256 1,06 

4 3,72 479 1,05 

5 4,12 381 0,99 

Összesen 3,73 1219 1,07 



adott válaszok alapján a szervezetek tudásintenzitását mérő összetett változónk 

(ISKTUDINT2) szerint az alsó harmadba estek. Ennek megfelelően, magas tudás-intenzitású 

szervezetekként pedig azokat az intézményeket tekintettük, amelyek az említett összetett 

változó alapján a felső harmadba tartoztak (lásd „A fogadó közeg hatása” c. fejezet). Fontos 

itt megjegyeznünk, hogy az összefüggéseket e kérdéskörön belül elsődlegesen az egyéni 

szintű tartós és mély hatás mutatóval végeztük. Ennek hátterében az áll, hogy a kérdőíves 

adatfelvétellel feltárt szervezeti jellemezőkről sok esetben nem mondható meg egyértelműen, 

hogy az a beavatkozás kontextusaként, vagy hatásaként értelmezhető. Ezért a kutatási 

eredmények megbízhatósága érdekében, a programsajátosságok hatását a szervezeti 

változásokra gyakorolt hatását elsősorban a kvantitatív módon, esettanulmányok során 

vizsgáltuk.  

 

Adataink azt mutatják, hogy a teljes sokaság esetében bemutatott programsajátosságok egy 

része másképp hathat a legkevésbé és a leginkább tudás-intenzív szervezetként azonosított 

iskolákban dolgozó pedagógusok módszertani fejlődésére. Az e területen végzett 

elemzéseinkből levonható legfontosabb megállapítás arra mutat rá, hogy a kevésbé tudás-

intenzív szervezetben dolgozó pedagógusok körében a sikeres programimplementációt 

feltételezhetően azok a programok segítik a leginkább, melyek a tanulószervezeti működéshez 

köthető tevékenységeket erősítik egyrészt a pedagógusok, másrészt a pedagógusokat 

foglalkoztató szervezetekben a program megvalósításának ideje alatt. Így az elemzéseink azt 

mutatják, hogy az ilyen szervezetekben azok a pedagógusok tudták magas szinten 

megvalósítani a vizsgált beavatkozásokat, akik jelentős segítséget kaptak az iskola által 

felkért külső szakértőktől (lásd 28. Ábra), a továbbképzésekből, a hasonló helyzetben lévő 

kollégáktól, az iskolánkon belüli projektvezetéstől, illetve s szakirodalom tanulmányozásától 

(p˂0,03). Ezzel szemben, azon pedagógusok esetében, akik a tudásintenzitás összetett 

változónk szerint a felső egyharmadba eső iskolákban dolgoznak, ezen elemek közül csak a 

továbbképzések bizonyultak olyan támogatási elemeknek, melyek képesek lehetnek hatást 

gyakorolni az egyéni szintű programimplementációra: azok a magas tudásintenzitású 

szervezetben dolgozó  pedagógusok, akik az jól hasznosítható, jelentős támogatást nyújtó 

továbbképzésekben vettek részt szignifikánsan magasabb értékeket értek el az egyéni szintű 

tartós és mély hatás mutatónk szerint, mint azok, akik azt nyilatkozták, hogy a képzések nem 

tudtak hatékony támogatást adni az implementációhoz.  

  



 

28. Ábra 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga az iskola által felkért külső szakértőktől való 

segítség hasznosulása szerint 

 

 

 
 

 

Fontos különbséget találtunk aközött is, hogy a programok által is támogatott együttműködési 

formák milyen gyakoriság mellett lehetnek hatással az egyéni szintű implementációs 

folyamatokra. Adataink azt mutatják, hogy az alacsony tudás-intenzitású iskolákban dolgozó 

pedagógusok esetében már akkor is szignifikánsan magasabb tartós és mély hatás értékek 

mérhetőek, ha a válaszadók kérdőívünkre adott válaszaik szerint évente pár alkalommal 

vettek részt olyan értekezleteken, ahol a programról szó volt, illetve bekapcsolódtak a tanulási 

eredményekről szóló mérési adatok elemzésébe (p˂0,027) (lásd 29. Ábra). Ezen 

tevékenységek a teljes sokaság esetében – mint korábban láthattuk – csak havi 

rendszerességgel tudtak meghatározóak lenni.  
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29. Ábra 

 

Az egyéni szintű tartós és mély hatás átlaga a tanulási eredményekről szóló mérési adatok 

közös elemzésébe való bekapcsolódás gyakorisága szerint 
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9 Mellékletek 

9.1 Kérdőívek 

9.1.1 Felkérő levél 

Az alábbi felkérő levél azoknak az iskoláknak lett kiküldve, amelyek esetében nem mi 

döntöttük el előre azt, hogy melyik fejlesztési programról töltsenek ki kérőívet. A legtöbb 

iskola olyan levelet kapott, amelyben csak egyetlen program volt megemlítve és az adott 

programhoz kapcsolód kérdőív linkje szerepet.  

 

Tisztelt Intézményvezető! 

 

Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara nevében tisztelettel felkérjük az Önök 

intézményét a közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait feltáró 101579 sz. 

OTKA kutatásban való részvételre. 

 

A kutatás során olyan iskolákban gyűjtünk adatokat, ahol az elmúlt években uniós 

finanszírozású fejlesztési programokat valósítottak meg. Az adatfelvétel a Klebelsberg 

Intézményfenntartó Központ és az Educatio Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft. 

együttműködésével és támogatásával zajlik.  A kutatás célja a közoktatás-fejlesztési 

programok eredményességének támogatása (bővebb információt itt talál: 

www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa). 

 

Az adatfelvétel az alábbi nyolc uniós finanszírozású fejlesztési programot érinti: 
· HEFOP 2.1.2 

· HEFOP 2.1.5 

· HEFOP 2.1.6 

· HEFOP 2.1.8 

· HEFOP 3.1.2 

· HEFOP 3.1.3 
 

· TÁMOP 3.1.4 

· TÁMOP 3.3.2 

  

http://www.impala.elte.hu/a-kutatas-bemutatasa/


Az adatfelvétel kiterjed minden olyan iskolára és tagiskolára, ahol a fenti programok 

valamelyikét megvalósították. Ezen iskolák és tagiskolák mindegyikében egy-egy 

vezetőt és három-három pedagógust kérünk elektronikus kérdőívek kitöltésére. 

Két területen kérjük az Ön közreműködését:  

I. Amennyiben az Ön által vezetett iskola megvalósított a fenti programok közül legalább egyet, 

válaszoljon az adott programhoz tartozó vezetői kérdőív kérdéseire. Emellett a pedagógusok 

kérdőívének kitöltésére kérje fel három olyan beosztott pedagógus munkatársát, akik részt vettek 

az adott program megvalósításában. A kérdőív kitöltőinek kiválasztásához e felkérő levél végén, 

az "Útmutató" cím alatt talál segítséget. Az útmutatót megtalálja ezen a linken is: 

http://www.impala.elte.hu/utmutato/. 

 

 

A vezetői és pedagógus kérdőívek az alábbi weblapon érhetők el: 

www.impala.elte.hu/kerdoivek-kezdolap 
  

 

A fent megjelölt nyolc program közül Önök választhatják meg, hogy melyikre 

vonatkozóan adnak választ. Fontos, hogy minden iskolában és tagiskolában csak egy 

programra vonatkozóan töltsenek ki kérdőívet, akkor is, ha ott több programot 

valósítottak meg, és ügyeljenek arra, hogy az Ön és pedagógusai által kitöltött kérdőívek 

ugyanarra a programra vonatkozzanak. Amennyiben HEFOP és TÁMOP programot 

egyaránt bevezettek, lehetőleg HEFOP programot válasszanak. 

 

A vezetői és a pedagógus kérdőívekben is szükség van az OM azonosító és 

a feladatellátási hely háromjegyű számának (KIR) feltüntetésére. Arra kérjük, hogy 

ezeket az azonosítószámokat a választott program megjelölésével, és a kérdőívek fent 

jelzett linkjével együtt legyen szíves eljuttatni a kérdőív kitöltésére felkértekhez. 

II. Amennyiben az Önök intézményéhez tartoznak olyan tagiskolák, melyek megvalósítottak a fenti 

programok közül legalább egyet, kérjük, hogy ezt a felkérést Ön mint intézményigazgató 

továbbítsa azok vezetője felé is. Nekik is a fenti nyolc program közül kell egyet kiválasztaniuk, 

majd e programhoz kapcsolódva kell kitölteniük egy vezetői és három pedagógus kérdőívet az OM 

és KIR azonosítók pontos megjelölésével. 

  

A kérdőíveket legkésőbb 2014. február 24-ig szíveskedjenek kitölteni. Az adatok anonimitása 

biztosított. A visszaérkező kérdőívek feldolgozása kizárólag tudományos kutatási céllal 

történik, nyilvánossá csak az összesített kutatási eredményeket tesszük (ezek a kutatás fent 

megjelölt honlapján lesznek elérhetőek). 

 

Kérdés esetén, keresse kollégánkat az alábbi elérhetőségek valamelyikén: 

 

Vida Júlia 
ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

Felsőoktatás-menedzsment Intézeti Központ 

Tel: **** 

Mobil: **** 

E-mail: **** 

  
Köszönjük a közreműködését 

 

http://www.impala.elte.hu/utmutato/


Halász Gábor     
kutatásvezető    

egyetemi tanár   

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

tudományos tanácsadó 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

Muth-Fazekas Ágnes 
vezető kutató 

ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar 

 

 

  



Útmutató 

a kérdőíveket kitöltő személyek kiválasztásához 
 

A vezetői kérdőív kitöltője 

 

A vezetői kérdőívet annak a vezetőnek kell kitöltenie, aki a vizsgált programot megvalósító 

iskola (iskolák/tagiskolák) mindennapjait a helyszínről irányítja. Abban az esetben, ha a 

felkért vezető a vizsgált program bevezetésekor még nem volt az iskola munkatársa és így 

nem tud választ adni a vezetői kérdőív több évre visszatekintő kérdéseire, lehetőség van: (1) a 

kérdőívet egy olyan kollégával közösen kitölteni, aki vezetői szemszögből rálát a megelőző 

állapotokra, (2) bejelölni a „Nem tudok válaszolni / Nem releváns” választ azoknál a 

kérdéseknél, melyekre nem tud felelni. Kérjük, hogy ilyen esetben, lehetőleg az (1) megoldást 

válasszák, annak érdekében, hogy kérdéseinkre érdemi válaszokat kaphassunk. Válaszuk – 

ahogyan azt a kutatás céljának bemutatásakor jeleztük – befolyásolhatja a jövőbeni 

oktatásfejlesztési irányokat és tartalmakat. 

 

A kérdőívet kitöltő pedagógusok kiválasztása 

 

Az iskola vezetőjét arra kérjük, hogy válasszon ki nevelőtestületéből három olyan pedagógus 

kollégát, akik a kezdetektől fogva részt vettek a vizsgált programban, illetve a program által 

biztosított központi képzésekre jártak, és továbbítsa nekik a kérdőívek kitöltésére felkérő 

levélből a pedagógus kérőívek linkjét. 

Amennyiben nincs három olyan pedagógus a nevelőtestületben, akik a program kezdete óta 

részt vettek a megvalósításban, olyan kollégákat is kérjen fel a kérdőív kitöltésére, akik a 

program megvalósítása közben csatlakoztak, akik a kapcsolódó módszereket intézményen 

belül, kollégáiktól tanulva sajátították el. 

Amennyiben az iskolában háromnál több olyan kolléga van, akik a program kezdete óta részt 

vettek a megvalósításban, a kérdőívet kitöltő kollégák kiválasztásakor lehetőség szerint 

ügyeljen arra, hogy a felkért pedagógusok különböző szakterületek képviselői, és különböző 

évfolyamokon nevelő-tanító kollégák legyenek. 

9.1.2 Igazgatói kérdőív 

 

 

Tisztelt Válaszadó! 

Az alábbi kérdőív az Ön iskolájában megvalósított HEFOP/ TÁMOP program hatásait vizsgálja. Kérjük, olvassa el 

alaposan a kérdéseket és válaszait a kérdéseknél megfogalmazott módon jelölje! 

A vizsgálatot az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara végzi azzal a céllal, hogy feltárja a közoktatás tartalmi-

módszertani fejlesztését szolgáló, az Európai Unió támogatásával megvalósított programok bevezetése és ezek 

hosszú távú hatása közti összefüggéseket. 

A kérdőív kitöltése önkéntes. A válaszokat kizárólag az ELTE által végzett OTKA 101579 sz. kutatásához 

használjuk fel, melynek célja a közoktatás megújítását szolgáló fejlesztési programok hatásait befolyásoló tényezők 

feltárása. A kutatás az adatvédelmi szabályok betartásával történik. A kutatás eredményeiről visszajelzést adunk.  

Kérjük, amennyiben intézménye egy másik iskola tagintézménye, vagy iskolájához más tagintézmények is tartoznak, 

„iskola”, illetve „intézmény” alatt mindig azt a (tag)iskolát értse, ahol a fejlesztési programot megvalósították. 

  

                                    
                                    



I. Bevezető kérdések    

                                    

Q1) Kérjük, adja meg az Ön iskolája alábbiakban kért adatait:   

    

Az iskola neve:   

  

  

A település neve (a főváros esetében: a kerület is):     

A település irányító száma:     

    

                                    

Q2) Kérjük adja meg az intézménye OM és KIR azonosítóját:   

    

        OM azonosító:   
  

  

    KIR  azonosító (3 számjegy):     

(Az OM és a KIR azonosító az Ön által felkért pedagógusok kérdőívében is szerepel. Kérjük, hogy ezt a két adatot 

velük egyetesse annak érdekében, hogy ugyanaz jelenjen meg az általuk kitöltött kérdőívben is, mint az Ön 

kérdőívében.) 

  

                                    

Q3) Az Ön neme:   

    

Kérjük válasszon! (Férfi/ Nő)         

    

                                    

Q4) Melyik évben született:   

                            

Kérjük, csak az évet jelölje!                             

                            

                                    

Q5) Kérjük, jelezze, hány éve dolgozik Ön ebben az iskolában, és mióta vezeti ezt az intézményt:   

                                    

Hány éve dolgozik Ön ebben az iskolában:                     

Hány éve vezeti ezt az intézményt:                     

                                    

                                    

Q6) Kérjük, jelölje meg a legmagasabb iskolai végzettségét. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül.   

        összesen   

      Főiskola                         

Főiskola + egyéb szakirányos végzettség                         

    Egyetem                         

Egyetem + egyéb szakirányos végzettség                         

    
Tudományos 

fokozat 
                        

                                    

                                    

Q7) Kérjük, jelölje meg, hogy iskolája nevelőtestülete jelenleg hány főből áll.   

                            

                              

                            

                                    

Q8) Kérjük, becsülje meg a tantestületével kapcsolatos alábbi arányokat.   

                                    



Átlagosan a nevelőtestület hány százaléka cserélődött ki 

az elmúlt években az önök iskolájában (éves átlag 

fluktuáció): 

  %               

A nevelőtestület körülbelül hány százalékának van 

valamilyen formális vezetői feladata az önök iskolájában: 
  %               

A nevelőtestület körülbelül hány százaléka vett részt az 

elmúlt években a kötelezőnél több továbbképzésen: 
  %               

                            

                                    

Q9) Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül leginkább melyik jellemző az önök nevelőtestületére. Kérjük, 

válasszon egyet az alábbiak közül. 
  

                            

A mi nevelőtestületünk inkább fiatal közösségnek tekinthető:          

A mi nevelőtestületünk főképp középkorúakból álló közösség:          

A mi nevelőtestületünk inkább idősödő közösség:          

Nevelőtestületünkre az jellemző, hogy több fiatal és több idősebb kolléga dolgozik együtt:          

                            

                                    

Q10) Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiak közül melyek állnak leginkább közel az Ön iskolája profiljához. 

Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 
  

                                    

Átlagos profilú iskola             

Továbbtanulást támogató elitiskola             

Hátrányos helyzetű tanulókra koncentráló, befogadó iskola             

Reformpedagógiai szemléletű, alternatív megoldásokra nyitott iskola             

A munka világának igényeire kiemelten figyelő iskola             

Sajátos nevelési igényeket kielégítő iskola             

  Egyéb, éspedig:     

                            

                                    

Q11) Kérjük, jelölje meg, hogy az itt vizsgált program kezdete óta változott-e számottevő mértékben az Ön 

iskolájának profilja. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 
  

                            

Nem, a mi iskolánk profilja nem változott jelentősen a program kezdete óta              

Igen, a mi iskolánk profilja jelentősen megváltozott a program kezdete óta              

Az Ön megjegyzése ehhez:                           

  
  

    

                                    

                                    

Q12) Kérjük, jelölje meg, hogy iskolájuk dolgozott-e ki az elmúlt 10 évben saját, a központi mintától 

jelentősen eltérő helyi tantervet, és ha igen, ezt egynél többször tette-e. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak 

közül. 

  

                            

Nem, a mi iskolánk az elmúlt 10 évben nem dolgozott ki saját, a központi tantervektől 

jelentősen eltérő helyi tantervet 
        

Igen, egy alkalommal dolgoztunk ki saját, a központi tantervektől jelentősen eltérő helyi 

tantervet az elmúlt 10 évben 
        



Igen, több alkalommal is kidolgoztunk saját, a központi tantervektől jelentősen eltérő helyi 

tantervet az elmúlt 10 évben 
        

Az Ön megjegyzése ehhez:                           

  
  

    

                                    

                                    

Q13) Kérjük, jelölje meg, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezők mennyire akadályozzák jelenleg az 

eredményes pedagógiai munkát. 
  

                                    

    
Nem 

akadályozza 

Kis mértékben 

akadályozza 

Jelentős 

mértékben 

akadályozza 

Súlyosan 

akadályozza 

Nem tudok 

válaszolni / 

Nem releváns  

  

Anyagi erőforrások 

hiánya 
            

Pedagógusok szakmai 

felkészültsége 
            

Megfelelő minőségű 

taneszközök hiánya 
            

Nevelőtestületen belüli 

légkör, belső 

kommunikációs 

problémák 

            

Iskolaépület, tantermek 

állapota 
            

Szülői támogatás hiánya             

Fenntartói támogatás 

hiánya 
            

                                    

                                    

Q14) Kérjük, jelölje meg, hogy az itt vizsgált program bevezetése óta milyen szervezeti változások történtek az 

önök intézményével. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 
  

    

Nem történt lényeges szervezeti változás a program bevezetése óta             

A korábban önállóan működő iskolánk egy másik intézmény tagintézménye lett             

Az iskolánkhoz más tagintézmény(eke)t csatoltak             

Az iskolánkat másik önálló intézménnyel vonták össze             

  Egyéb:             

  Az Ön megjegyzése ehhez:                       

  
  

    

                                    

                                    

II. A FEJLESZTÉSI PROGRAM BEVEZETÉSÉRE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ 

KÉRDÉSEK 
  



                                    

Q15) Kérjük, itt jelezze, hogy az iskolájukban megvalósított fejlesztési programok közül melyiket választották 

ki, azaz melyik programról tölti ki ezt a kérdőívet: 
  

                                    

          A program neve / kódja 
A megvalósítás                       

megkezdésének éve 
  

A kiválasztott program (pl. 

"TÁMOP 3.1.4" vagy "TIOP 

1.1.1.") 

        

                                    

                                    

Q16) Kérjük, jelölje meg, hogy mi volt az Ön szerepe az itt vizsgált fejlesztési programban a megvalósítás 

kezdetekor. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 
  

                                    

Intézményvezető                   

A program tanulásszervezési módszereit és/vagy eszközeit 

alkalmazó pedagógus 
                  

Szakmai vezető, projektmenedzser a saját intézményen belül                   

A program bevezetését más intézmény(ek)ben segítő szakember 

(pl. projektmenedzser, folyamatkoordinátor, mentor) 
                  

  Egyéb, éspedig:           

  
  

    

                                    

                                    

Q17) Kérjük, jelölje, hány osztályban alkalmazták a program tanulásszervezési módszereit és/vagy eszközeit a 

bevezetés első évében. 
  

                                    

                                

                                    

                                    

Q18) Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön meglátása szerint iskolája eredményessége a hasonló státuszú 

iskolákhoz képest milyen volt a program bevezetésekor és milyen jelenleg. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő 

választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

    
Érzékelhetően 

alacsonyabb 

Nagyjából 

hasonló 

Érzékelhetően 

magasabb 

Nem akarok/ Nem 

tudok válaszolni 
    

A program bevezetésekor             

Jelenleg             

                                    

                                    

Q19) Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsoroltak közül melyek segítettek jelentős mértékben a 

program megvalósításának vezetése, illetve koordinálása során. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ 

minden felsorolt elem számára. 

  

    



          

Nem vettem 

igénybe / nem 

volt ilyen 

lehetőség 

Igénybe-vettem, 

és nem segített 

Igénybe-vettem, 

és részben 

segített 

Igénybe-

vettem, és 

sokban segített 
  

Vezetői képességeket fejlesztő 

továbbképzések 
          

A program által biztosított szakértőktől 

(pl. mentoroktól, képzőktől, 

SuliNova/Educatio munkatársaitól) kapott 

támogatás 

          

Erre a célra önök által felkért más, külső 

szakértőktől kapott segítség 
          

A hozzám hasonló helyzetben lévő vezető 

kollégáktól kapott segítség 
          

Minőségbiztosítási rendszer kiépítését 

célzó szakértői támogatás vagy 

továbbképzés 

          

Intézményi stratégia létrehozását segítő 

szakértői támogatás vagy továbbképzés 
          

Adminisztratív feladatok ellátását segítő 

szakértői támogatás vagy továbbképzés 
          

Helyi szakmai szolgáltatóktól, pedagógiai 

intézettől kapott segítség 
          

Iskolán belüli munkatársaim (beosztott 

pedagógusok és/vagy középvezető 

kollégák) szakmai tanácsai 

          

                                

                                    

Q20) Kérjük, becsülje meg, hogy az Ön iskolájában a tanórák hány százalékában alkalmaznak most (ebben a 

 tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amilyeneket a programban ismertek meg. 
  

                                    

                                

                                    

                                    

Q21) Kérjük, jelölje meg, hogy az Ön iskolájában melyik évfolyamokon alkalmaznak most (ebben a tanévben) 

olyan módszereket és/vagy eszközöket, amiket a programban ismertek meg. Kérjük, válasszon ki mindent, 

ami érvényes. 

  

                                    

1.- 4. évfolyam                       

5. – 6. évfolyam                       

7. – 8. évfolyam                       

9. - 10. évfolyam                       

11. - 12. éfolyam                       

                                    

                                    

Q22) Kérjük, állítsa sorrendbe, hogy a program tervezése során az alábbi igényeket milyen mértékben vették 

figyelembe az Ön intézményében. Kérjük, figyeljen arra, hogy a listában minden elem csak egyszer 

szerepelhet! 

  

    



A rangsorba állítandó elemek:   

R1. A tanulók igényei   

R2. A pedagógusok által megfogalmazott szakmai igények   

R3. A munkatársaink személyes, munkavállalói igényei   

R4. Szülői igények   

R5. Fenntartói igények   

R6. A munkaerőpiac igényei   

R7. Az oktatás következő szintjének (pl. középiskolák, felsőoktatás) igényei   

R8. A programból fakadó szakmai igények   

Az Ön ragsora: 
  

  

1.                                                                                                         

(Azaz leginkább ezt vettük figyelembe) 
      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.                                                                                                       

(Azaz a legkevésbé ezt vettük figyelembe) 
      

                                    

                                    

Q23) A következőkben olyan állításokat olvashat, amelyek az itt vizsgált fejlesztési program megvalósítására 

és eredményességére vonatkoznak. Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, 

jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

        

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Inkább 

nem 

értek 

egyet 

Inkább egyetértek 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem 

tudok 

válaszolni 

/ Nem 

releváns 

  

A program elindításakor rendkívül 

értékesnek gondoltam annak 

szakmai tartalmát  

            

Az iskolánk sokkal sikeresebb lett a 

program bevezetése nyomán 
            

A program megvalósítása során az 

akkori fenntartó elismerte a 

programban végzett munkánkat 

            



A program bevezetése nyomán az 

abban részt nem vevő pedagógusok 

többsége is jelentősen több módszert 

és/vagy eszközt alkalmaz, mint 

korábban 

            

A program tanulásszervezési 

módszereit és/vagy eszközeit 

pedagógusaink többsége korábban 

nem alkalmazta 

            

A programban való részvétel komoly 

és mindmáig jól érzékelhető hatást 

gyakorolt iskolánkra  

            

A program elindításakor határidőket 

és felelősöket meghatározó saját 

megvalósítási tervet készítettünk 

            

A program megvalósításakor kiemelt 

célunk volt a teljes nevelőtestület 

bevonása, a megismert módszerek, 

eszközök iskolán belüli terjesztése 

            

Az iskola pedagógiai programjából 

ma is jól kiolvasható a program 

hatása 

            

Ha lehetőségem lenne rá, ismét 

belevágnék egy ilyen programba 
            

                                    

                                    

Q24) Kérjük, ha vannak olyan megjegyzései az itt vizsgált fejlesztési program bevezetésével kapcsolatban (pl. 

felmerülő problémák, elért sikerek), amelyekre a fenti kérdések nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tart 

megemlíteni, itt írja le ezeket. 

  

                                    

  

  

        

                                    

                                    

III. AZ ISKOLA JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK   

                                    

Q25) Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az önök iskolájának szervezeti működésére, 

normáira vonatkoznak. Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel 

az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

        

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Inkább 

nem 

értek 

egyet 

Inkább egyetértek 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem 

tudok 

válaszolni 

/ Nem 

releváns 

  



Az iskolánk eredményeit gyakran 

összehasonlítjuk más hasonló 

helyzetben lévő iskolák 

eredményeivel 

            

A pedagógusok nálunk tényleges 

támogatást (pl. szakmai tanácsokat, 

munkaidő-kedvezményt) kapnak 

szakmai karrierjük 

megvalósításához 

            

Lényeges dolgokra vonatkozó 

döntések csak úgy születnek 

iskolánkban, ha az egész 

nevelőtestület részt vesz bennük 

            

Gyakran elemezzük és használjuk fel 

a külső (országos, térségi, 

kutatásokhoz kapcsolódó) mérések 

iskolánkra vonatkozó eredményeit 

            

Iskolánkban gyakran (évente, vagy 

gyakrabban) végzünk saját belső 

méréseket 

            

A számunkra különösen fontos, hogy 

a szülők aktívan részt vegyenek az 

iskola életében  

            

Iskolánk eredményességét 

alapvetően meghatározzák olyan 

dolgok, amelyek nem rajtunk 

múlnak 

            

Az iskolai eredmények javítása 

érdekében gyakran külső 

szakembereket is bevonunk a 

munkánkba 

            

A megbeszéléseinken sokszor 

mutatunk be újszerű 

tanulásszervezési, vagy egyéb 

szakmai lehetőségeket 

            

Különösen fontos a számunkra, hogy 

a társadalmi környezet mit vár el 

tanulóinktól 

            

                                    

                                    

Q26) Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az önök iskolájában dolgozó pedagógusok 

közösségére vonatkoznak. Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet 

ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

        

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Inkább 

nem 

értek 

egyet 

Inkább egyetértek 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem 

tudok 

válaszolni 

/ Nem 

releváns 

  

Az iskolánkban dolgozó 

pedagógusok nagy többsége 

határozottan magas teljesítményre 

törekszik 

            



Pedagógusaink között előfordul a 

rivalizálás, gyakran alakulnak ki 

"nyertes-vesztes" helyzetek 

            

A mi iskolánkban a szakmai viták 

elősegítik a nevelőtestület szakmai 

fejlődését és nem károsítják az 

emberi kapcsolatokat 

            

A mi iskolánkban a nevelőtestület 

általában leinti azokat, akik 

valamilyen problémára újszerű 

megoldást javasolnak 

            

Az iskolánkban dolgozó 

pedagógusok tettre készek, 

energikusak 

            

A mi iskolánkban különösen erős 

együttműködés jellemezi a 

pedagógusokat 

            

Iskolánkban általában egy szűkebb 

innovatív kör döntése nyomán 

történnek szakmai fejlesztések 

            

A mi iskolánkban a pedagógusok 

szívesen tanulnak új technikákat, 

próbálnak ki új eszközöket, fejlesztik 

készségeiket, korszerűsítik 

munkamódszereiket 

            

Iskolánkban a pedagógusok 

különösen megbecsülik azokat a 

kollégákat, akik tudásukat 

megosztják velük 

            

Nehézségek és feszültségek nélkül 

meg tudjuk oldani, ha egy kollégát 

továbbképzés miatt helyettesíteni 

kell 

            

                                    

                                    

Q27) Kérjük, rangsorolja, hogy az önök iskolájában az alábbi tényezőknek mekkora szerepe van a pedagógus 

munka minőségének és eredményességének megítélésében.  Kérjük, figyeljen rá, hogy a listában minden elem 

csak egyszer szerepelhet.  

  

                                    

Arangsorba állítandó elemek:    

R1. A végzett diákok továbbtanulásának vagy munkába állásának eredményessége   

R2. A szabályok, vezetői utasítások pontos betartása   

R3. Az egyéni szakmai, pedagógiai módszertani fejlődés   

R4. Az iskola fejlődésének elősegítése, a közös iskolai szakmai feladatokba való bekapcsolódás   

R5. A megszerzett tudás belső megosztása a többi pedagógussal    

R6. A tanulók elégedettsége    

R7. A szülők elégedettsége   

R8. A munkatársakkal való jó együttműködés    

R9. Fejlesztési programokban, pedagógiai újításokban, innovációkban való részvétel   

                                    

Az Ön ragsora:   



  

1.                                                                                                          

(Azaz leginkább ezt vettük figyelembe) 
      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       

8.                                                                                                              

9.                                                                                                       

(Azaz a legkevésbé ezt vettük figyelembe) 
      

                                    

                                    

Q28) Kérjük, jelölje, hogy az Ön iskolájában az alábbiakat alkalmazzák-e, illetve milyen  gyakorisággal 

alkalmazzák arra, hogy tájékozódjanak a pedagógusok munkájáról. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő 

választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

      Soha 

Évente pár 

alkalommal 

vagy ennél 

ritkábban 

Átlagosan 

havonta  

Hetente vagy 

ennél gyakrabban  

Nem tudok 

válaszolni / 

Nem releváns 

kérdés 

  

Óralátogatások             

Személyes szakmai konzultációk 

(pl. óratervek közös 

megbeszélése) 

            

Kérdőíves adatgyűjtés (pl. 

munkatársak, szülők, tanulók 

körében) 

            

Tanulói eredmények mérésének 

elemzése 
            

Beosztott munkatársak egyéni 

vezetői értékelése, minősítése 
            

Egyéb módokon             

                                    

                                    

Q29) Kérjük, jelölje, hogy az önök iskolájában a nevelőtestület pedagógusainak körülbelül hány százaléka 

vesz részt aktív módon a stratégiaalkotásban. 
  

                                    

            %                   

                                    

                                    



Q30) Kérjük, az alábbi tízes skálán jelölje, hogy a felsorolt személyek, csoportok mekkora hatással vannak az 

önök iskolájának működésére: (Az 1-es érték arra utal, hogy egyáltalán nincs hatásuk, a 10-es pedig arra, 

hogy rendkívül nagy hatásuk van.)  

  

  
                                

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   

Az igazgató   
 

          
 

      

Az iskolavezetés egyéb tagjai                       

A beosztott pedagógusok                       

A nem pedagógus iskolai 

dolgozók 
                      

A diákok                       

A szülők                       

A fenntartó munkatársai                       

Más iskolák pedagógusai, 

vezetői (javaslataikkal, 

tanácsaikkal) 

                      

Oktatással foglalkozó 

kutatások, kutatók 
                      

Pedagógiai szolgáltató 

intézmények munkatársai, 

közoktatási szakértők, 

szaktanácsadók 

                      

    

                                    

Q31) Kérjük, jelölje meg, van-e az önök iskolájában olyan adatgyűjtés, vagy adatfeldolgozás, amely az 

alábbiakat támogatja. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 
  

                                    

Stratégiaalkotás, átfogó tervezési, fejlesztési célok kijelölése             

Az iskola eredményességének értékelése             

A pedagógusok munkájának értékelése             

Tanulók egyéni nyomon követése, egyéni fejlesztésük támogatása             

A tanítással és tanulással kapcsolatos szakmai kérdések megválaszolása             

A szülői igények felmérése, szülők tájékoztatása             

A mi iskolánkban nincs adatok feldolgozására épülő belső tevékenység             

  Egyéb, éspedig:           

  
  

    

                                    

                                    

Q32) Kérjük, jelölje meg, hogy milyennek tartja Ön a (szakmai) kapcsolatait az alább felsorolt személyekkel, 

partnerekkel, intézményekkel. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
  

                                    



    
Nincs 

kapcsolat   

Van kapcsolat, 

de problémás  

Megfelelő a 

kapcsolat  

Kifejezetten jó a 

kapcsolat 

Nem tudok 

válaszolni / 

Nem releváns 

kérdés 

  

Az iskola pedagógusai             

Az iskola nem pedagógus 

alkalmazottai 
            

Más oktatási intézmények 

vezetői 
            

A megyei (fővárosi) 

pedagógiai intézet 
            

Az iskolafenntartó             

A szülők             

A tanulók             

                                    

                                    

Q33) Kérjük, jelölje meg, hogy az alábbiakban felsorolt programok közül az Ön iskolája melyikben vett részt. 

Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 
  

                                    

          
Nem vettünk 

részt 

Részt vettünk, 

de nem találtuk 

különösen 

hasznosnak 

Részt vettünk, és 

hasznosnak 

találtuk 

Nem tudok 

válaszolni / 

Nem releváns 

kérdés 

  

HEFOP 3.1… kóddal kezdődő, a 

kompetencia alapú oktatás elterjesztését 

megcélzó programok 

          

HEFOP 2.1… kóddal kezdődő, a 

hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési 

igényű tanulók esélyegyenlőségét támogató 

programok 

          

TÁMOP 3.1… és TÁMOP 3.2… kóddal 

kezdődő, a kompetencia alapú oktatást, az 

új tanulási formák és rendszerek 

elterjesztését támogató programok 

          

TÁMOP 3.3… és TÁMOP 3.4… kóddal 

kezdődő, a hátrányos helyzetű és a sajátos 

nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségét 

támogató programok 

          

Zsolnai program (ÉKP, NYIK, KÉK)            

A Soros Alapítvány közoktatásfejlesztési 

programja 
          

A "Comenius 2000" közoktatási 

minőségfejlesztési program 
          

Az Európai Unió valamelyik oktatási 

együttműködési programja (Comenius, 

Leonardo, Grundtvig) 

          



Ökoiskola Program           

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) 

bevezetése 
          

                                    

                                    

Q34) Az elmúlt 10 évben volt-e, illetve jelenleg van-e az önök iskolájában olyan akár mástól átvett „jó 

gyakorlat”, akár saját fejlesztésű innováció, amelyet érdemesnek gondol itt megemlíteni? (Kérjük csak a 

címeket jelölni!) 

  

                                    

Kérjük, írja ide a válaszát! 

  

    

                                    

                                    

IV. ÁLTALÁNOS VEZETÉSI, FEJLESZTÉSI ELVEK   

                                    

Q35) Az alábbiakban olyan célokat sorolunk fel, amelyek gyakran motiválják fejlesztések elindítását. Kérjük, 

rangsorolja ezeket aszerint, hogy az önök iskolájában melyeknek van nagyobb és melyeknek kisebb szerepe. 

Kérjük, figyeljen arra, hogy a listában minden elem csak egyszer szerepelhet.  

  

Arangsorba állítandó elemek:    

R1. A nevelőtestület egészének dinamizálása    

R2. A fenntartó kezdeményezése   

R3. A tanulók motivációjának és eredményességének növelése   

 R4. A megoldatlan tanítási/tanulási problémák kezelése   

 R5. Szülői elégedettség növelése   

 R6. Anyagi forrásokhoz való hozzáférés   

 R7. A pedagógusok szakmai fejlődésének támogatása   

 R8. Az iskola megbecsültségének növelése    

 R9. Az intézmény "túlélésének" garantálása   

Az Ön ragsora:                                   

1.                                                                                                          

(Azaz leginkább ezt vettük figyelembe) 
      

2.       

3.       

4.       

5.       

6.       

7.       



8.                                                                                                              

9.                                                                                                       

(Azaz a legkevésbé ezt vettük figyelembe) 
      

                                    

                                    

Q36) Az alábbiakban néhány, vezetői gyakorlattal és gondolkodással kapcsolatos állítást olvashat.  Kérjük, a 

megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet Ön ezekkel az állításokkal. Kérjük, 

jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

        

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Inkább 

nem 

értek 

egyet 

Inkább egyetértek 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem 

tudok 

válaszolni 

/ Nem 

releváns 

  

Vezetőként nagyon fontosnak 

tartom, hogy megismerjük, 

kipróbáljuk mások „jó gyakorlatait" 

            

Vezetőként különösen fontos 

feladatomnak tartom, hogy 

pályázatok révén anyagi 

erőforrásokhoz jutassam az 

iskolánkat 

            

Vezetőkent fontosnak tartom, hogy 

pedagógusaink az iskolánkon kívül is 

lássanak el valamilyen szakmai 

feladatot (pl. szakértés, bizottsági 

munka) 

            

Vezetőként fontosnak tartom, hogy a 

nevelőtestület tagjai ismerjék 

iskolánk pénzügyi helyzetét 

            

Vezetőkent, nagyon fontosnak 

tartom, hogy szabad teret adjak a 

pedagógusok kreatív meglátásainak, 

innovatív ötleteinek 

            

Úgy érzem, a közös célok eléréséhez 

megfelelően tudom lelkesíteni 

beosztott pedagógusainkat 

            

A pedagógusok munkavégzését 

leginkább a vezetéstől származó 

jutalmak, dicséretek, 

elmarasztalások vagy büntetések 

határozzák meg 

            

A pedagógusok keményebben 

dolgoznak, mikor szem előtt vannak 

(pl. bemutató óra alkalmával), de 

csökken az igyekezet, ha a vezető 

nincs a közelben 

            



A jó vezetők elsősorban az aktuális 

problémákra fókuszálnak, és nem 

azokra, amelyek megoldása csak a 

távolabbi jövőben hozhat 

eredményeket 

            

A mindenkori igazgató vállalja 

magára a döntéshozatal felelősségét 

és súlyát, ezzel ne terhelje beosztott 

pedagógus kollégáit 

            

Sokszor jól jön, ha a vezetőnek 

vannak a nevelőtestületben olyan 

bizalmasai, akiken keresztül 

hozzájuthat a vezetéshez szükséges 

információkhoz 

            

A tanítás-nevelés olyan mesterség, 

amit nem jó, ha kívülállók próbálnak 

befolyásolni 

            

                                    

                                    

Q37) Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek a fejlesztési programok általános sajátosságaira 

vonatkoznak.  Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az 

állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

  

                                    

        

Egyáltalán 

nem értek 

egyet 

Inkább 

nem 

értek 

egyet 

Inkább egyetértek 

Teljes 

mértékben 

egyetértek 

Nem 

tudok 

válaszolni 

/ Nem 

releváns 

  

Az ilyen programok kudarcot 

vallanak, ha az iskolák nem igazítják 

őket hozzá a helyi sajátosságokhoz 

            

A korábban ismeretlen módszerek, 

eszközök alkalmazása a teljesítményt 

ideiglenesen visszaveti, az 

eredmények csak hosszabb távon 

lesznek érzékelhetőek 

            

Az ilyen programok esetében soha 

nem lehet előre megmondani, végül 

milyen hatással lesznek az iskola 

fejlődésére 

            

Az ilyen programok néha még akkor 

sem eredményeznek komoly javulást, 

ha a lehető leggondosabban tervezik 

és valósítják meg őket 

            

Az ilyen programok néha többet 

ártanak, mint használnak 
            

Az ilyen programok 

eredménytelenek, ha az iskolák nem 

követik pontosan a programok 

irányítóinak minden előírását 

            



Az új tanítási módszerekkel, 

eszközökkel való kísérletezés 

veszélyeztetheti a tanulói 

eredményességet 

            

Az ilyen programok 

eredménytelenek, ha a szülők nem 

támogatják őket 

            

                                    

                                    

V. ZÁRÓ KÉRDÉSEK   

                                    

Q38) Kérjük, jelölje meg, hogyan történt a kérdőív kitöltése. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül.   

                                    

A kérdőívet teljesen egyedül töltöttem ki                   

A kérdőívet egyedül töltöttem ki, de kaptam segítséget hozzá                   

A kérdőívet egy a korábbi időszakot jól ismerő kollégával 

közösen töltöttük ki 
                  

Egyéb, éspedig:                   

  Az Ön megjegyzése ehhez:                       

  
  

    

                                    

                                    

Q39) Kérjük, ha vannak olyan megjegyzései, amelyekre e kérdőív kérdései nem tértek ki, de amelyeket 

fontosnak tart megemlíteni, itt írja le ezeket. 
  

                                    

  

  

        

                                    

                                    

Q40) ZÁRÓ ELLENŐRZŐ KÉRDÉS A fejlesztési programra vonatkozó kérdések esetében a kérdőív 

kérdéseire adott válaszok a fejlécben megjelölt alábbi fejlesztési programhoz kapcsolódnak. Kérjük, válasszon 

egyet az alábbiak közül. 

  

                                    

    HEFOP 2.1.2                         

    HEFOP 2.1.5                         

    HEFOP 2.1.6                         

    HEFOP 2.1.8                         

    HEFOP 3.1.2                         

    HEFOP 3.1.3                         

    TÁMOP 3.1.4                         

    TÁMOP 3.3.2                         



                                    

 



 

9.1.3 Pedagógus kérdőív 

 

 
Tisztelt Válaszadó! 

Az alábbi kérdőív az Ön iskolájában megvalósított HEFOP/ TÁMOP program hatásait vizsgálja. Kérjük, olvassa el alaposan a 
kérdéseket és válaszait a kérdéseknél megfogalmazott módon jelölje! 

A vizsgálatot az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara végzi azzal a céllal, hogy feltárja a közoktatás tartalmi-módszertani 
fejlesztését szolgáló, az Európai Unió támogatásával megvalósított programok bevezetése és ezek hosszú távú hatása közti 

összefüggéseket. 
A kérdőív kitöltése önkéntes. A válaszokat kizárólag az ELTE által végzett OTKA 101579 sz. kutatásához használjuk fel, 

melynek célja a közoktatás megújítását szolgáló fejlesztési programok hatásait befolyásoló tényezők feltárása. A kutatás az 
adatvédelmi szabályok betartásával történik. A kutatás eredményeiről visszajelzést adunk.  

Kérjük, amennyiben intézménye egy másik iskola tagintézménye, vagy iskolájához más tagintézmények is tartoznak, „iskola”, 
illetve „intézmény” alatt mindig azt a (tag)iskolát értse, ahol a fejlesztési programot megvalósították. 

                      

I. Bevezető kérdések  

                      

Q1) Kérjük, adja meg az Ön iskolája alábbiakban kért adatait. 

                      

Az iskola neve:                 

A település neve (a főváros esetében a kerület 
is): 

                

A település irányító száma:                 

                      

                      

Q2) Kérjük, adja meg az intézménye OM és KIR azonosítóját. 

                      

OM azonosító:                   

KIR  azonosító (3 számjegy):                    

(Az OM és a KIR azonosító az Ön által felkért pedagógusok kérdőívében is szerepel. Kérjük, hogy ezt a két adatot velük 
egyetesse annak érdekében, hogy ugyanaz jelenjen meg az általuk kitöltött kérdőívben is, mint az Ön kérdőívében. 

                      

Q3) Az Ön neme:                      

                      

Kérjük, válasszon! (Férfi/Nő)                   

                      

                      

Q4) Melyik évben született?  

                      

Kérjük, csak az évet jelölje!                   

                      

                      



Q5) Kérjük, jelezze, hány éve dolgozik Ön ebben az iskolában és mióta vezeti ezt az intézményt. 

                      

Hány éve dolgozik Ön pedagógusként:                   

Hány éve dolgozik ebben az iskolában:                   

                      

                      

Q6) Kérjük, jelölje meg a legmagasabb iskolai végzettségét. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

                      

Főiskola                     

Főiskola + egyéb szakirányos végzettség                     

Egyetem                     

Egyetem + egyéb szakirányos végzettség                     

Tudományos fokozat                     

                      

                      

Q7) Kérjük, jelölje meg azokat a tantárgyakat, műveltségi területeket, amelyeket Ön tanít. Kérjük, válasszon ki mindent, 
ami érvényes. 

                      

Biológia / Egészségtan               

  Dráma               

  Ének-zene               

Erkölcstan / Etika / Hittan               

Filozófia               

Fizika               

Földrajz               

Hon- és népismeret               

Idegen nyelv               

Informatika               

Kémia               

Környezetismeret               

Magyar nyelv és irodalom / Kommunikáció               

Matematika               

Rajz és művészettörténet / Vizuális kultúra / Mozgóképkultúra és médiaismeret               

Technika / Életvitel és gyakorlat               

Természetismeret               

Testnevelés / Tánc és mozgás               

Történelem / Társadalmi és állampolgári ismeretek               

Egyéb, éspedig 
  

  

                      

                      

Q8) Összesen hány osztályban (tanulócsoportban) tanít ebben a tanévben?   

                      



                    

                      

                      

Q9) Mely évfolyamokon tanít Ön ebben a tanévben? 

                      

1. évfolyam                     

2. évfolyam                     

3. évfolyam                     

4. évfolyam                     

5. évfolyam                     

6. évfolyam                     

7. évfolyam                     

8. évfolyam                     

9. évfolyam                     

10. évfolyam                     

11. évfolyam                     

12. évfolyam                     

Nem tudok válaszolni / Nem releváns a kérdés                     

                      

                      

II. A FEJLESZTÉSI PROGRAM BEVEZETÉSÉRE ÉS MEGVALÓSÍTÁSÁRA VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

                      

Q10) Kérjük, itt jelezze, hogy az iskolájukban megvalósított fejlesztési programok közül melyiket választották ki, azaz 
melyik programról tölti ki ezt a kérdőívet. 

                      

  A program neve / kódja A megvalósítás                       
megkezdésének éve     

A kiválasztott program (pl. "TÁMOP 3.1.4" 
vagy "TIOP 1.1.1.") 

    
    

                      

                      

Q11) Kérjük, jelölje meg, mi volt az Ön szerepe a programban a megvalósítás kezdetekor. Kérjük, válasszon ki mindent, ami 
érvényes. 

                      

  Intézményvezető             

Olyan, a programot bevezető pedagógus, aki központi képzéseken vett részt, 
illetve szerepelt a pályázati anyagban 

            

Olyan, a programot alkalmazó pedagógus, aki kollégáitól az iskolán belül ismerte 
meg a kapcsolódó módszereket és/vagy eszközöket 

            

Szakmai vezető, projektmenedzser saját intézményen belül             

A program bevezetését más intézmény(ek)ben segítő szakember (pl. 
projektmenedzser, folyamatkoordinátor, mentor) 

            



Egyéb, éspedig:     

                      

                      

Q12) Itt a programba való bekapcsolódását leginkább meghatározó tényezőre kérdezünk rá. Kérjük válassza ki és jelölje 
meg azt a megállapítást, amely leginkább közel áll az Ön esetéhez. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

                      

A program határozottan érdekelt, a saját kérésemre kerültem bele             

A program különösebben nem érdekelt, de a környezetem meggyőzött, hogy 
vegyek részt benne 

            

A programhoz vezetői döntés nyomán kapcsolódtam             

Itt jelezheti, ha egyéb okok motiválták a részvételét:         

                      

                      

Q13) Az alábbiakban a programmal kapcsolatos elvárásaira vonatkozó állításokat olvashat. Kérjük, hogy a megfelelő 
válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő 
választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Mindenekelőtt a tanulói eredményesség 
növekedését vártam az új eszközök / 

módszerek bevezetésétől 
          

Abban bíztam, hogy az új eszközökkel / 
módszerekkel hatékonyan kezelhetőek lesznek 

az addig megoldatlan tanítási/tanulási 
problémák 

          

A programba való bekapcsolódásomtól 
szakmai megbecsültségem jelentős 

emelkedését vártam 
          

A programban elérhető fizetés-kiegészítés 
nagymértékben ösztönözte a munkámat 

          

A program egyik legfontosabb hozadékának 
gondoltam, hogy diákjaim digitális 

taneszközök segítségével tanulhatnak 
          

Pedagógustársaim elvárásai is ösztönöztek, 
amikor az új eszközöket / módszereket 

alkalmazni kezdtem 
          

A szülők igényei is hatottak rám, amikor úgy 
döntöttem, bekapcsolódom a programba 

          



Gondoltam arra, hogy a program bevezetése 
jelentős többletmunkával jár majd 

          

                      

                      

Q14) Hány osztályban kezde alkalmazni a programnak megfelelő eszközöket / módszereket a bevezetés első évében? 
Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

                      

Egy osztályban                     

Két osztályban                     

Három osztályban                     

Négy osztályban                     

Öt vagy ennél több osztályban                     

                      

                      

Q15) Melyik évfolyamokon kezde alkalmazni a programnak megfelelő eszközöket / módszereket a bevezetés első évében. 
Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

                      

1. évfolyam                     

2. évfolyam                     

3. évfolyam                     

4. évfolyam                     

5. évfolyam                     

6. évfolyam                     

7. évfolyam                     

8. évfolyam                     

9. évfolyam                     

10. évfolyam                     

11. évfolyam                     

12. évfolyam                     

Nem tudok válaszolni / Nem releváns a kérdés                     

                      

                      

Q16) Kérjük, jelölje meg, hogy milyen területeken alkalmazta / vezette be a programot. Kérjük, válasszon ki mindent, ami 
érvényes. 

                      

Kompetenciafejlesztés szövegértés-szövegalkotás területen             

Kompetenciafejlesztés matematika területen             

Kompetenciafejlesztés szociális kompetenciák területen             

Kompetenciafejlesztés idegennyelv területen             

Sajátos nevelési igényű gyermekek integrált nevelése             



Hátrányos helyzetű tanulók integrált nevelése             

Egyéb terület             

                      

                      

Q17) Kérjük jelölje meg, hogy leginkább melyik típusba sorolhatóak azok a tanulásszervezési eljárások, amelyeket az itt 
vizsgált program keretei között Ön alkalmazott. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

                      

A program keretei között általam alkalmazott tanulásszervezési eljárások 
illeszkedtek a tanórák szokásos rendjéhez 

            

A program keretei között kereszttantervi megoldásokat kellett alkalmaznom, 
szoros együttműködésben a más tantárgyakat tanító pedagógusokkal 

            

A program keretei között általam alkalmazott tanulásszervezési eljárások 
elsősorban tanórán kívüli tevékenységekre épültek 

            

Nem tudok válaszolni / Nem releváns a kérdés             

                      

                      

Q18) A következőkben arra vonatkozó állításokat olvashat, hogy miképpen történt az itt vizsgált fejlesztés megvalósítása 
az Ön iskolájában, illetve a program hogyan hatott az iskolára. Kérjük jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az 
állításokkal. Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Az iskolánk sokkal sikeresebb lett a program 
bevezetésének köszönhetően 

          

A program bevezetése óta a szülők jobban 
elismerik az iskolánkban végzett pedagógiai 

munkát 
          

A program bevezetésének köszönhetően 
javultak diákjaink tantárgyi eredményei 

          

A program bevezetése nálunk csak évek múlva 
hozott a tanulási eredményekben is mérhető 

eredményeket 
          

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés hatékonyan ösztönözte a 

programhoz kapcsolódó munkánkat 
          

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés kiemelt figyelmet fordított 

javaslatainkra, innovatív ötleteinkre 
          



A program bevezetésekor az iskolán belüli 
projektvezetés folyamatosan visszajelzést 

adott a pedagógusoknak a projekt során elért 
eredményekről 

          

A program különösen jól alkalmazható volt a 
tehetséges tanulók fejlesztéséhez 

          

A program különösen jól alkalmazható volt a 
hátrányos helyzetű és a sajátos nevelési 

igényű tanulók fejlesztéséhez 
          

Ha lehetőségem lenne ismét belevágnék egy 
ilyen programba 

          

                      

                      

Q19) Az alábbiakban olyan állításokat talál, amelyek arra vonatkoznak, hogy a vizsgált fejlesztési program miképpen 
befolyásolta az Ön pedagógiai munkáját. Kérjük, jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal! Kérjük, jelöljön 
meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Elég sok idő kellett ahhoz, hogy a programban 
bevezetett új módszereket/eszközöket 

magabiztosan tudjam alkalmazni 
          

A program új tanulásszervezési módszereinek 
/ eszközeinek alkalmazása komoly 

szemléletbeli váltást tett szükségessé a 
számomra 

          

A program során megismert módszereket 
igyekeztem a módszertani képzéseken 

tanultaknak megfelelően, változtatás nélkül 
alkalmazni 

          

A program bevezetését követően jelentősen 
növekedett a diákok tanulási motivációja 

          

A programban való részvételemnek 
köszönhetően lényegesen több 

tanulásszervezési módszert / eszközt tudok 
hatékonyan alkalmazni, mint korábban 

          

A tanulók nagy hányada nehezen tudott 
alkalmazkodni az új módszerekhez / 

eszközökhöz 
          

A program bevezetése óta a szülőkkel 
gyakrabban beszélgetünk pedagógiai 

kérdésekről 
          

A program bevezetése után kollégáimmal 
önálló újításokba, kísérletekbe is kezdtünk 

          



                      

                      

III. A FEJLESZTÉSI PROGRAM BEVEZETÉSÉNEK KÖRÜLMÉNYEI 

Kapcsolatrendszer, adaptáció, tanulássszervezési módszerek, eszközök, támogató rendszerek 

                      

Q20) Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek arra vonatkoznak, milyen volt az Önt körülvevő 
kapcsolatrendszer az iskolájában az itt vizsgált fejlesztési program bevezetése alatt. Kérjük, a megfelelő válaszlehetőség 
megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal! Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden 
felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Az iskolánkban tanító pedagógus kollégáim 
megbecsülték a programban végzett 

munkámat 
          

Az iskolánkban azok a pedagógusok is ismerték 
a programot megvalósító kollégáik munkáját, 

akik közvetlenül nem vettek részt benne 
          

Gyakran előfordult, hogy (iskolán belüli, vagy 
más intézményben dolgozó) kollégáimnak én 

tanítottam a megismert új módszereket, 
mutattam be az új eszközöket  

          

Voltak más iskolák, amelyekkel a program 
megvalósításával kapcsolatos kérdéseinkről 

együtt tudtunk gondolkodni 
          

A program megvalósítása során különös 
figyelmet fordítottunk a szülők tájékoztatására 

          

A szülők kifejezetten örültek a program 
bevezetésének 

          

A program bevezetésekor az iskolánkon belüli 
projektvezetés jól kezelte az adminisztrációs 

nehézségeket: mi, pedagógusok nem 
érzékeltük ezeket 

          

                      

                      

Q21) A következőkben olyan állításokat olvashat, amelyek az itt vizsgált fejlesztéshez kötődő eszközök / módszerek 
alkalmazására és adaptációjára vonatkoznak. Kérjük jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön 
meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 



                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Én magam választhattam meg, hogy a 
programhoz kapcsolódó képzések során 

milyen tartalmakat szeretnék tanulni 
          

A programban az új módszerek megtanulása / 
az új eszközök alkalmazása sok nehézséget 

okozott 
          

Kifejezetten szerettem azt, amikor 
elmagyarázták nekem az új módszertani 

ismeretek lényegét 
          

Az új módszerek / eszközök alkalmazását 
leginkább saját tapasztalataim útján tudtam a 

megtanulni 
          

Szerettem magam utánanézni a programban 
tanultak elméleti hátterének 

          

A programban tanult új módszertani ismeretek 
teljes összhangban álltak a korábbi 

tapasztalataimmal 
          

A program bevezetésekor az iskolán belüli 
projektvezetés megértette, hogy az új 

módszerek elsajátítása / az új eszközök 
alkalmazása időleges nehézségekkel jár 

          

Jó volt, hogy a program során ismét tanulási 
helyzetbe kerülhettem  

          

A program során megismert eszközök / 
módszerek többségét könnyen be tudtam 

építeni saját tanítási gyakorlatomba 
          

A kollégákkal való együttműködés (pl. közös 
projektek megvalósítása, tantárgyközi 
kapcsolatok keresése) már a program 

beveztése előtt is jellemezte a munkámat 

          

                      

                      

Q22) Kérjük, jelölje, hogy a különböző tanulásszervezési módszereket alkalmazta-e a program bevezetését megelőzően 
(bal oldali két oszlop) és alkalmazza-e azokat jelenleg (jobb oldali két oszlop). Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ 
minden felsorolt elem számára. MINDEN  SORBAN KÉT JELÖLÉSNEK KELL LENNIE. 

 
                    

    A Program bevezetése Jelenleg 



      
Használtam 
a megjelölt 
módszert 

Nem 
használtam 
a megjelölt 
módszert 

Használom a 
megjelölt 
módszert 

Nem 
használom 

a 
megjelölt 
módszert 

2-6 főből álló tanulópárokban/tanulócsoportokban történő 
információfeldolgozási technikák 

        

Kooperatív technikák (pl. mozaik, többen a táblánál, diákkvartett, 
ellenőrzés párban) 

        

Projektmódszer, témahét         

Tantárgyak informatikai eszközökkel segített tanítása (pl. digitális 
tartalmak, tanulói laptopok, interaktív tábla, szavazógép, internet) 

        

A tanulók egyéni haladásának nyomon követése (pl. tanulói dosszié, 
portfólió alkalmazása) 

        

45 percesnél rövidebb vagy hosszabb tanórák szervezése         

Tanórán kívüli, de iskolai keretek közötti foglalkozás         

Iskolán kívüli tanulási alkalmak (pl. erdei iskola, terepgyakorlat) 
beépítése az oktatásba 

        

Tantárgyközi kapcsolódások keresése, műveltségterület tantárgyi 
bontás nélküli oktatása 

        

                      

                      

Q23) Kérjük, jelölje, hogy a program bevezetése első két évében milyen gyakorisággal vett részt az alábbi együttműködési 
formákban a program megvalósításával kapcsolatban! Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem 
számára. 

                      

  Soha 

Évente pár 
alkalommal 
vagy ennél 
ritkábban 

Átlagosan 
havonta 

Hetente vagy 
ennél 

gyakrabban 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns  

Bemutatóóra tartása kollégák számára           

Hospitálás, bemutatóóra látogatása           

Műhelymunka, workshop           

Olyan értekezlet, ahol az itt vizsgált 
programról is szó volt 

          

A tanulási eredményekről szóló mérési adatok 
közös elemzése 

          



Egyes tanulók egyéni tanulási problémáinak 
megvitatása 

          

Spontán tapasztalatcsere, kollégákkal 
folytatott informális beszélgetések 

          

A program eredményeinek bemutatása 
szakmai programokon, konferencián 

          

                      

                      

Q24) A program megvalósítása során az alábbiak közül melyek okoztak Önnek problémát, illetve sikerült-e megoldani 
ezeket. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

      
Ez nem 

jelentett 
problémát 

Megjelent 
a 

probléma, 
de sikerült 
megoldani 

Megjelent a 
probléma és 
nem sikerült 
megnyugtató 

módon 
megoldanunk. 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

A nevelőtestület idegenkedése az alkalmazott eszközök / módszerek 
és a koncepció változásával szemben 

        

Az új típusú eszközök / módszerek gyakorlati alkalmazása         

Szülők támogatásának hiánya         

Fenntartó támogatásának elnyerése         

A program bevezetésre szánt idő rövidsége         

A programhoz szükséges tanulási eszközök biztosítása         

                      

                      

Q25) Kérjük, az alábbi 5-ös skálán értékelje, mennyire kapott érdemleges szakmai segítséget a program megvalósítása 
során az alábbiakban felsoroltaktól. (Az 1-es arra utal, hogy egyáltalán nem kapott érdemleges segítséget, az 5-ös pedig 
arra, hogy igen komoly segítséget kapott.) Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

 
                    

  1 2 3 4 5 

A program által biztosított szakértők (pl.: 
mentorok, folyamattanácsadók, képzők, 

SuliNova/Educatio munkatársai) 
          



Erre a célra az iskolánk által felkért más, külső 
szakértők 

          

Továbbképzések           

Szakirodalom tanulmányozása           

A hozzám hasonló helyzetben lévő kollégák           

Helyi pedagógiai intézet           

Erre a célra fejlesztett elektronikus támogató 
rendszerek, portálok (pl. SuliNova Adatbank) 

          

Az iskolánkon belüli projektvezetés (szakmai, 
módszerbeli segítség) 

          

                      

                      

Q26) Kérjük, ha vannak olyan megjegyzései az itt vizsgált fejlesztési program bevezetésével kapcsolatban, amelyekre a 
fenti kérdések nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tart megemlíteni, itt írja le ezeket (pl. felmerülő problémák, elért 
sikerek). 

                      

Kérjük, írja ide a válaszát: 

    

  

                      

                      

IV. A FEJLESZTÉSI PROGRAMMAL KAPCSOLATOS EGYÉB,                                                                                                                                                                               
AZ ISKOLA MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ TOVÁBBI KÉRDÉSEK 

                      

Q27) Kérjük, jelölje, hogy  a itt vizsgált fejlesztési program megvalósítása óta sor került-e az alábbi változások közül 
valamelyikre az Ön iskolájában. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

    Nem történt ilyen Történt ilyen 
Nem tudok 

válaszolni / Nem 
releváns 

Vezetőváltás       



A program megvalósításában meghatározó szerepet 
játszó pedagógusok távozása 

      

A hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű és 
a sajátos nevelési igényű gyermekek arányának változása 

      

A beiskolázási körzet változása       

Az iskola más iskolával/iskolákkal történő összevonása       

Egyéb jelentősebb átszervezés       

                      

                      

Q28) Hány osztályban alkalmaz most (ebben a tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amiket az itt vizsgált 
programban ismert meg? 

                      

                    

                      

                      

Q29) Milyen évfolyamokon alkalmaz most (ebben a tanévben) olyan módszereket és/vagy eszközöket, amiket az itt 
vizsgált programban ismert meg? Kérjük, válasszon ki mindent, ami érvényes. 

                      

1. évfolyam                     

2. évfolyam                     

3. évfolyam                     

4. évfolyam                     

5. évfolyam                     

6. évfolyam                     

7. évfolyam                     

8. évfolyam                     

9. évfolyam                     

10. évfolyam                     

11. évfolyam                     

12. évfolyam                     

Nem tudok válaszolni / Nem releváns a kérdés                     



                      

                      

Q30) A következőkben olyan állításokat olvashat, amelyek azt próbálják feltárni, hogy az iskolája milyen 
munkakörülményeket biztosít Önnek. Kérjük jelölje meg, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg 
egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

A munkakörülményeim stabilak, 
kiszámíthatóak 

          

Mindig érzem, hogy a munkám fontos, hogy 
feletteseim, kollégáim számítanak rám 

          

A fontos információk mindig hitelesen és 
időben eljutnak hozzám 

          

Az iskolát ésszerű szabályozás jellemzi, a 
feladataink hatékony ellátását nem 

akadályozza az iskolán belüli bürokratikus 
működés 

          

Vezetőink együttműködőek, nyitottak           

A főbb stratégiai célokat a legtöbb munkatárs 
ismeri, és jól érti 

          

Szívesen és büszkén vállalom 
környezetemben, hogy ebben az iskolában 

dolgozom 
          

                      

                      

V. KIEGÉSZÍTŐ ÉS AZ ISKOLA JELENLEGI MŰKÖDÉSÉRE VONATKOZÓ KÉRDÉSEK 

                      

Q31) Kérjük az alábbi táblázatban jelölje meg, hogy a felsorolt programok közül melyikben vett részt (függetlenül attól, 
hogy a mostani iskolájában vagy más intézményben történt ez), valamint azt, hogy mennyire találta hasznosnak a 
részvételét. Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

      
Nem 

vettem 
részt 

Részt 
vettem, de 

nem 
találtam 

hasznosnak 

Részt vettem, 
és hasznosnak 

találtam 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 



HEFOP 3.1… kóddal kezdődő, a kompetencia alapú oktatás 
elterjesztését megcélzó programok 

        

HEFOP 2.1… kóddal kezdődő, a hátrányos helyzetű és a sajátos 
nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének biztosítását elősegítő 

programok 
        

TÁMOP 3.1… és TÁMOP 3.2… kóddal kezdődő, a kompetencia alapú 
oktatást, az új tanulási formák és rendszerek elterjesztését 

támogató programok 
        

TÁMOP 3.3… és TÁMOP 3.4… kóddal kezdődő, a hátrányos helyzetű 
és a sajátos nevelési igényű tanulók esélyegyenlőségének 

biztosítását elősegítő programok 
        

Zsolnai program (ÉKP, NYIK, KÉK)         

A Soros Alapítvány valamelyik közoktatásfejlesztési programja         

"Comenius 2000" közoktatási minőségfejlesztési program         

Az Európai Unió valamelyik oktatási együttműködési programja 
(Comenius, Leonardo, Grundtvig) 

        

Ökoiskola program         

Integrációs Pedagógiai Rendszer (IPR) bevezetése         

                      

                      

Q32)  Itt említheti meg, ha a fentieken túlmenően Ön részt vett bármilyen egyéb, a pedagógiai gyakorlatot érintő újításban 
(fejlesztési programban, „jó gyakorlat” adaptációban, saját vagy intézményi fejlesztésű innovációban, stb.). Kérjük csak 
rövid elnevezéseket adjon meg. 

                      

Kérjük, írja ide a válaszát: 

  

  

                      

           

Q33) Az alábbiakban olyan állításokat olvashat, amelyek az Ön pedagógiai munkájára, illetve iskolája működésére 
vonatkoznak. Kérjük, hogy a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével, jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. 
Kérjük, jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 



Általában sok segítséget kapok a felmerülő 
tanítási, tanulásszervezési feladataim, 

problémáim megoldásához kollégáimtól 
          

Gyakran próbálok ki új eszközöket / 
tanulásszervezési módszereimet kisebb-
nagyobb mértékben mindig változtatom 

          

A program zárása óta jelentősen csökkent a 
tanárok együttműködése, a közös 

munkavégzés (pl. projekthetek megvalósítása, 
szakmai problémák közös megoldása) 

          

A nevelőtestület egésze tényleges szerepet 
kap az iskola irányításában, a fejlesztési 

stratégia és az intézkedési tervek 
kidolgozásában, elfogadásában  

          

A program során megismert szemléletnek 
megfelelő módszerek, eszközök alkalmazását 

az iskolavezetés a mai napig megbecsüli 
          

Úgy érzem, a környezetem még mindig elvárja 
tőlem, hogy a programban megismert 

szemlélet szerint tanítsak 
          

A program során megismert módszerek 
alkalmazása ma már egyáltalán nem 

illeszthető bele az iskola rendjébe 
          

A pedagógusok munkájának értékelése során 
az iskolavezetés fontos szempontnak tekinti a 

pedagógiai módszereink folyamatos 
megújítását 

          

A program során megismert eszközök, 
módszerek az idő múlásával teljesen kikoptak 

a mindennapok gyakorlatából 
          

A szülőkkel partneri viszonyban vagyok, jól 
ismerik és értik a tanítási céljaimat, 

módszereimet, eszközeimet 
          

Az infokommunikációs eszközöket (pl. 
interaktív tábla, internet) sokat és hatékonyan 

alkalmazom 
          

Korábban részt vettem ebben az iskolában 
saját helyi tanterv kidolgozásában 

          

                      

                      



Q34) Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek általában a tanulók tanulására vonatkoznak. Kérjük, hogy a 
megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, jelöljön meg egy 
megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Az eredményes/jó tanárok mindig 
megmutatják a tanulóknak a 

problémamegoldás helyes módját 
          

A gondolkodási képességeknek és az 
összefüggések megértésének fejlesztése 

fontosabb, mint az ismeretek és a tárgyi tudás 
átadása 

          

A diákok abból tanulnak a legtöbbet, ha saját 
maguk találják meg a problémák megoldását 

          

A legfontosabb a szilárd tárgyi tudás 
megkövetelése, enélkül nem lehet 

eredményes a tanulás 
          

A tanulók iskolai magatartása gyakran 
problémát jelent a számomra 

          

A szülők bevonását a tanulói eredményesség 
különösen fontos feltételének tartom 

          

                      

                      

Q35) Az alábbiakban néhány olyan állítást olvashat, amelyek a fejlesztési programok általános sajátosságaira vonatkoznak. 
 Kérjük, hogy a megfelelő válaszlehetőség megjelölésével jelezze, mennyire ért egyet ezekkel az állításokkal. Kérjük, 
jelöljön meg egy megfelelő választ minden felsorolt elem számára. 

                      

  
Egyáltalán nem 

értek egyet 

Inkább 
nem értek 

egyet 

Inkább 
egyetértek 

Teljes 
mértékben 
egyetértek 

Nem 
tudok 

válaszolni 
/ Nem 

releváns 

Az ilyen programok kudarcot vallanak, ha az 
iskolák nem igazítják őket hozzá a helyi 

sajátosságokhoz 
          



A korábban ismeretlen módszerek / eszközök 
alkalmazása a teljesítményt ideiglenesen 

visszaveti, az eredmények csak hosszabb távon 
lesznek érzékelhetőek 

          

Az ilyen programok esetében soha nem lehet 
előre megmondani, végül milyen hatással 

lesznek az iskola fejlődésére 
          

Az ilyen programok néha még akkor sem 
eredményeznek komoly javulást, ha a lehető 

leggondosabban tervezik és valósítják meg 
őket 

          

Az ilyen programok néha többet ártanak, mint 
használnak 

          

Az ilyen programok eredménytelenek, ha az 
iskolák nem követik pontosan a programok 

irányítóinak minden előírását 
          

Az új tanítási módszerekkel / eszközökkel való 
kísérletezés veszélyeztetheti a tanulói 

eredményességet 
          

Az ilyen programok eredménytelenek, ha a 
szülők nem támogatják őket 

          

                      

                      

VI. ZÁRÓ KÉRDÉSEK 

                      

Q36) Kérjük, ha vannak olyan megjegyzései, amelyekre e kérdőív kérdései nem tértek ki, de amelyeket fontosnak tart 
megemlíteni, itt írja le ezeket. 

                      

Kérjük, írja ide a válaszát:   

  

                      

                      

Q37) A fejlesztési programra vonatkozó kérdések esetében a kérdőív kérdéseire adott válaszok a fejlécben megjelölt alábbi 
fejlesztési programhoz kapcsolódnak. Kérjük, válasszon egyet az alábbiak közül. 

                      



HEFOP 2.1.2                   

HEFOP 2.1.5                   

HEFOP 2.1.6                   

HEFOP 2.1.8                   

HEFOP 3.1.2                   

HEFOP 3.1.3                   

TÁMOP 3.1.4                   

TÁMOP 3.3.2                   

                      

                      

 



 

9.2 Esettanulmány protokoll 

Az esettanulmányok elkészítése 
 

Protokoll a közoktatás-fejlesztési beavatkozások hatásmechanizmusait vizsgáló OKTA 

kutatás keretében megvalósuló esettanulmányok elkészítéséhez 

(2014. február) 

 

 

Szervezés és előzetes információk ____________________________________________ 1 
Az interjúk, informális beszélgetések _________________________________________ 2 

Megkérdezettek, beszélgetőpartnerek _____________________________________________________ 2 
Érintendő témák, megválaszolandó kérdések ________________________________________________ 2 

Az óramegfigyelések _______________________________________________________ 4 
A dokumentumelemzés ____________________________________________________ 5 
Az iskolák kiválasztása és a kutatók beosztása __________________________________ 5 
Formai követelmények és dokumentálás ______________________________________ 5 
Függelék_________________________________________________________________ 5 

 

 

Az esettanulmányok célja hozzájárulni azoknak a kutatási kérdéseknek a megválaszolásához, 

valamint azoknak a hipotéziseknek a teszteléséhez, amelyek a kutatás keretei között 

alkalmazott egyéb empirikus adatgyűjtési eszközökkel nem vagy nehezen megragadhatóak.  

 

Szervezés és előzetes információk 

 

Az esettanulmányok minden esetben egy előre meghatározott konkrét fejlesztési beavatkozás 

hatását vizsgálják. Készítőiknek előzetesen ismerniük kell következőket: 

 a kutatás alapvető céljai (forrás: a kutatás honlapja) 

 a legfontosabb kutatási kérdések és hipotézisek (forrás: a kutatás honlapja) 

 az empirikus kutatást meghatározó fontosabb modellek és az ezek alapján definiált 

függő és független változók rendszere (forrás: jelentés az elektronikus kérdőíves 

vizsgálatról) 

 a kiválasztott beavatkozás legfontosabb jellemzői (forrás: a pályázati dokumentáció: 

pl. kiírás, útmutató) 

 a meglátogatott iskola legfontosabb jellemzői (forrás: az iskola honlapja) 

 az iskola által kitöltött elektronikus kérdőívekre adott válaszok. 

 

Az esettanulmányok készítői – minden esetben két kutató– öt napot töltenek a kiválasztott 

iskolákban, ahol előre meghatározott személyekkel félig strukturált interjúkat készítenek, 

informális beszélgetéseket folytatnak, tanóra és sok egyéb területe kiterjedő folyamatos 

megfigyelést végeznek és dokumentumokat elemeznek. Az öt nap során folyamatosan jelen 

vannak az iskolában, intenzíven bekapcsolódva a szervezet mindennapi életébe. 

 

Az esettanulmányok készítői önállóan szervezik meg a látogatást és alakítják annak menetét, 

de néhány standard elemet követniük kell. E protokoll célja ezeknek a standard elemeknek a 

bemutatása. Az itt rögzített standard elemek természetesen nem fedik le az esettanulmány 



egészét, így az jóval több személyt, színteret illetve területet és témát érinthet, mint 

amelyekről itt említés történik. 

 

Az interjúk, informális beszélgetések 

 

Az esettanulmány elkészítését szolgáló adatgyűjtés legfontosabb eszközét az egyéni és 

csoporthelyzetben végzett félig strukturált interjúk alkotják. Ezek mellett az iskolákban töltött 

öt nap során informális beszélgetések sokasága ad lehetőséget az adatgyűjtésre. 

 

Megkérdezettek, beszélgetőpartnerek 

 

Minimálisan a következő személyekkel kell egyéni vagy csoporthelyzetben elkészített félig 

strukturált interjúkat felvenni:  

 az iskola első számú vezetője (igazgató) – legalább két alkalommal, azaz induláskor és 

a látogatás végén 

 a vezetésben közvetlenül résztvevő munkatársak (általában igazgatóhelyettesek) 

 az alábbi csoportokba tartozó pedagógusok:  
o olyanok, akiknek kulcsszerepük volt/van a vizsgált fejlesztési beavatkozás 

bevezetésében 

o olyanok, akik közvetlenül nem vettek/vesznek részt a vizsgált fejlesztési beavatkozás 

bevezetésében 

o olyanok, akik régóta a szervezetben dolgoznak, és annak időbeni változásait jól 

nyomon követhették  

 tanulók  

 

A vezetőkön kívül legalább öt pedagógussal kell egyéni interjút készítni, és ezen felül 

legalább egy csoporthelyzetben készített beszélgetést kell megvalósítani. A megkérdezettek 

között – ha ez lehetséges – ott kell lennie annak a személyeknek, akik a beavatkozás szakmai 

és adminisztratív irányítói voltak (ha nem azonosak a megkérdezett vezetők valamelyikével). 

 

Tanulókkal legalább két alkalommal kell strukturált beszélgetést folytatni, ami történhet 

csoporthelyzetben is. 

 

A fentieken túl beszélgetések alakulhatnak ki az adminisztratív személyzettel, szülőkkel, a 

helyi közösség tagjaival, az iskolát támogató tanácsadókkal és szolgáltatókkal vagy bárkivel, 

aki segíthet a szervezetet jobban megismerni.  

 

Minél több alkalmat meg kell ragadni informális beszélgetésekre. Gyakran a legérdekesebb 

információk az ilyen – kávézás, ebéd vagy véletlen találkozások során kialakuló –

beszélgetésekben jutnak el hozzánk, ezek adják a legtöbb lehetőséget a szervezet alapos 

megismerésére. Az ötnapos intenzív és folyamatos jelenlét többek között azért szükséges, 

hogy növeljük az ilyen beszélgetések kialakulásának a lehetőségét. Informális beszélgető 

partner bárki lehet. 

 

Érintendő témák, megválaszolandó kérdések 

 

A félig strukturált interjúk legfontosabb célja az, hogy feltárjuk, minek köszönhető az, hogy a 

fejlesztési beavatkozás a tanulásszervezési eljárásokat és a szervezet egészének a működését 

tekintve tartós és mély hatást tudott, vagy nem tudott gyakorolni az iskolára. A fejlesztési 

beavatkozás és a szervezet „találkozásának” a természetét kell feltárnunk: megismerve a 



beavatkozás előtti állapotot, a beavatkozás lefolyását és az azt követő állapotot. Az 

alábbiakban felsorolt témákról az interjúk és informális beszélgetések egésze alapján kell 

képet alkotni. Ezek tehát nem jelennek meg szükségképpen minden konkrét interjúban, de az 

interjúk és beszélgetések végén ezekről az esettanulmány készítőjének határozott képe kell, 

hogy legyen. 

 

 A szervezet fejlődésének története, akár több évtizedre visszamenőleg 

 A szervezet legfontosabb jellemzői a beavatkozás előtt (annak feltérképezése, 

mennyire volt a szervezet egyensúlyi vagy egyensúlytalansági állapotban, és ez az 

állapot statikus volt-e vagy dinamikus) 

 Az iskolát érő egyéb külső fejlesztési beavatkozások és ezek kölcsönhatása (ezekről 

teljes körű képet kel alkotni) 

 A vezetés és a szervezeti kultúra jellemzői (vezetési stílus, stratégiai vezetés 

megosztottsága; nyitott/zárt szervezett; befelé/kifelé fordulás; teljesítmény-

orientáltság/lazaság; személyre/feladatra fókuszáló; individualizálódott/kollektív 

orientáció stb.) 

 A szervezeten belüli emberi és érzelmi kapcsolatok természete dimenzió (pl. nyugodt, 

kiegyensúlyozott, örömteli, empatikus, szeretetteljes, támogató vagy éppen ideges, 

ingerült, feszültségekkel terhes, rivalizálásokkal, hatalmi játszmákkal teli szervezet) 

 Belső innovációk (az interjúk és beszélgetések során meg kell próbálni megtalálni 

minden jelentősebb innovációt, amelyek az iskolában az elmúlt tíz év során 

megjelentek, függetlenül attól, hogy azok kívülről jöttek vagy a szervezeten belül 

keletkeztek) 

 A kiemelt implementációs összefüggések  

o az érintettek és a közöttük zajló interakciók 

o a szintek (egyén és szervezet, esetleg ennél magasabb – regionális, makro - 

szintek) 

o az idő szerepe 

 a változás és a tanulás ideje 

 „innovációs gödör” 

 lehetőségablakok kihasználása 

 javulási és romlási időszakok váltakozása 

o a pedagógusok tanulása és a szervezeti tanulás 

 formális és informális tanulási helyzetek 

 a tanári tanulás szokatlan formái 

 tanulás egymástól, horizontális tanulás a szervezetben 

 a tudás menedzselése, így különösen 

 külső tudás behozása, tanulás másoktól 

 mások tanítása, tudás továbbadása kifelé, másoknak 

 a tudás belső megosztása 

 adatok (pl. tanulói teljesítménymérések, elégedettségmérések) 

használata 

o komplexitás (ez korábban, a fentiekkel kapcsolatban is megjelenhet, de külön 

is érdemes figyelni rá) 

 idővel felerősödő vagy gyengülő, öngerjesztő hatások, önmegerősítő 

ciklusok 

 kölcsönös függőségek 

 előre nem tervezett, váratlanul „kiemelkedő” jelenségek (emergence) 

o a kívülről kapott szakmai támogatás (szakértők, szolgáltatók, képzések stb.) 



o a fejlesztési projekt menedzselése, adminisztratív, operatív menedzsment, 

projektmenedzsment 

 A szervezet összehasonlítása más szervezetekkel (amennyiben a megkérdezett 

dolgozott/tanult más iskolákban is) 

 A fejlesztési beavatkozás tartós és mély hatása a szervezetre, azaz 

o milyen mélységig és milyen területeken alakította a szervezetet és a pedagógiai 

munkát a beavatkozás 

o mennyire terjedtek el a pedagógusok körében az ehhez kapcsolódó eljárások és 

szakmai megközelítések 

o mennyire intézményesültek a hatások, hogyan lehet ezt megragadni 

o mennyire tűnik visszafordíthatatlannak a változás 

 

A pedagógusokkal készített interjúhoz érdemes használni a függelékben található részletes 

interjútervet, ügyelve arra, hogy a fent megjelölt témák, amennyiben azokról még nem 

sikerült képet alkotni, vagy későbbi beszélgetésektől ez már nem várható lehetőleg szóba 

kerüljenek. 

 

Az óramegfigyelések 

 

Az óramegfigyelések az esettanulmányok kiemelkedően fontos részét alkotják. Mivel a 

kurrikulumot vagy a tanulásszervezési/pedagógiai eljárásokat és módszereket érintő 

fejlesztési beavatkozások hatását vizsgáljuk, különösen fontos hogy alaposan megfigyeljük 

azt, ami a tanórákon történik. 

 

Az esettanulmány készítése során legalább öt tanórát kell megfigyelni, amelyek között kell 

lennie olyannak is, amely a vizsgált fejlesztési beavatkozásnak megfelelő módon szervezett 

(az annak keretei között bevezetett tanulásszervezési módszerek alkalmazására épül), és 

olyannak is, amelyet a fejlesztési beavatkozás nem vagy kevéssé érintett. Az 

óramegfigyelések legfontosabb célja annak feltárása, hogy a vizsgált fejlesztési beavatkozás 

milyen mértékben és milyen területeken érte el a szakmai működés mélyebb rétegeit, azaz a 

pedagógusok viselkedését, szakmai tudását, képességeit, az általuk alkalmazott 

tanulásszervezési eljárásokat, pedagógiai módszereket. A megfigyelés nagyon sok elemre 

kiterjedhet, és ki kell, hogy terjedjen, amelyek közül itt csupán a leginkább kiemelt elemeket 

soroljuk fel: 

 A pedagógus közérzete, magabiztossága, spontaneitása, az óra 

természetessége/mesterkéltsége 

 A folyamatok kontrollja a pedagógus részéről (idő ellenőrzés alatt tartása, 

fegyelmezési problémák jelenléte, a „classroom and time management” esetleges 

problémái) 

 Hangulat és érzelmi tónus (pl. kellemes, nyugodt, békés, örömteli, vidám vagy éppen 

feszült, ideges) 

 A tanulók aktivizálására és bevonására való törekvés a pedagógus részéről, különös 

tekintettel a kevésbé aktív tanulók bevonására, és ennek eredményessége 

 A tanulók motiváltságának megfigyelhető jelei (a „jelenlét” és odafigyelés mértéke, a 

tanulói aktivitás megfigyelhető mértéke, inaktív, nem figyelő tanulók aránya) 

 A tanulói teljesítmény megfigyelhető jellemzői (kérdésekre adott válaszok, tanórai 

feladatok megoldásának színvonala) 

 Eredeti, különösen innovatív módszerek alkalmazása, ezek alkalmazásának 

rutinszerűsége 



 Az óra „nyitottsága” (nyitott helyzetek, váratlan helyzetek kezelése, kreatív 

problémamegoldás, szokatlan tanulói válaszok elfogadása) 

 A fejlesztési programból származó, azzal összefüggésbe hozható tanulásszervezési és 

technikai eszközök alkalmazása 

 

Az óramegfigyeléseket követően a pedagógussal beszélgetést kell folytatni, ahol különösen 

arról kell kérdezni, hogy 

 mit miért csinált az órán 

 átlagos vagy különleges volt-e az óra 

 mennyire elégedett azzal, ami történt 

 a vizsgált fejlesztési beavatkozás milyen hatással volt arra, ahogy a tanulást szervezte 

(mi az, amit a fejlesztési beavatkozásban való részvétele nélkül nem csinált volna) 

 

A dokumentumelemzés 

 

A dokumentumelemzésnek minimálisan a következőkre kell kiterjednie: 

 Az iskola által a vizsgált fejlesztési programra beadott pályázat 

 A program megvalósításáról készített záró jelentés (záró PEJ) 

 Az iskola honlapja 

 Az iskola pedagógiai programja  

 Az iskoláról készült kompetenciamérési jelentések 

 

Ezek mellett az elemzésbe természetesen érdemes és fontos bevonni minden olyan 

dokumentumot, amelyek segítik a szervezet, és a fejlesztési beavatkozás megismerését. Így 

különösen érdekesek az egyéb pályázatok, az időközi jelentések, a stratégiakészítési 

dokumentumok, az innovációkat bemutató írások, az iskoláról megjelent sajtóközlemények és 

hasonlók.  

 

A dokumentumelemzésre az öt nap keretei között kellő időt kell tervezni.  

 

Az iskolák kiválasztása és a kutatók beosztása 

 

A vizsgált iskolákat minden esetben a kutatás vezetői választják ki, illetve a kutatópárokat is 

ők jelölik ki, figyelembe véve az egyéni érdeklődést, kapacitást és időbeosztást.  

 

Formai követelmények és dokumentálás 

 

Az esettanulmány minimálisan 10-12 oldal terjedelmű. Mellékleteként csatolni kell: 

 a megkérdezett személyek listáját 

 a meglátogatott órák listáját 

 az iskolát érő fejlesztési beavatkozások listáját 

 a kiemelkedően fontosnak talált dokumentumok fénymásolatait (ha van ilyen) 

 az interjúk hanganyagát (CD)  

Az esettanulmány szövegének tartalmaznia a megkérdezettektől származó közvetlen 

szószerinti idézeteket. 

 

Függelék 

 

Részletes pedagógus interjúterv 



(Az alábbi interjúterv használata során ügyelni kell arra, hogy az interjúk összessége 

biztosítsa fentebb bemutatott „Érintendő témák, megválaszolandó kérdések” lefedését) 

 

 

1. Bevezető kérdések 

a. Hány éve dolgozik pedagógusként/igazgatóként   

b. Hány éve dolgozik ebben az iskolában 

c. Milyen területen tanít   

d. SES  HHH, SNI gyerekek aránya  

2. A program bevezetése 

a. Mikor kezdték az iskolában a vizsgált program megvalósítását   

b. Fenntartási kötelezettség: Meddig kötelesek a bevezetett módszereket 

alkalmazni?  

c. Az Ön szerepe a programban  

d. A programba önként jelentkezett-e? 

e. Mi motiválta a megvalósítás során  

f. Mit remélt  

g. Mitől félt   

h. Milyen területeken vezette be a programot  

i. Hány TÁMOP-os osztály indult/ osztálya volt a bevezetéskor   

j. És összesen  

k. És most (hány TÁMOP és hány összes)  

3. A program megvalósítása közben szerzett tapasztalatok 

a. Sikerek és kudarcok?  

b. Mi az, ami gondot okozott? 

c. A problémákat sikerült kezelni  Kitől kapott segítséget  

d. Mik voltak azok a fő tényezők, amik a fejlesztés kimenetét befolyásolták  

e. A diákok hogy fogadták az új módszereket  

f. Milyen új munkaformákat alkalmaz  

g. Mit gondol, az országos kompetenciamérésen hogyan változtak az 

eredmények  

h. ismét belevágnának  

4. Korábban (közben, most) vettek részt hasonló fejlesztésben (Comenius 2000, Uniós 

programok, más HEFOP/TÁMOP tapasztalatok)  

5. A programhoz kapcsolódó változások 

a. Miben jelentett újat a program  Megelőző gyakorlat  

b. Szemléletbeli váltás  Módszertani új ismeretek  

c. Több technikát alkalmaz most, mint korábban  

d. Változtatás nélkül, vagy változtatással vezette-e be a programokat?  

e. Az iskola rendjébe mennyire illeszkedett a program  

6. Tanulás 

a. Kiktől tanult a legtöbbet  (képzés, kollégák, munkaformák, pedintézet, 

projektmenedzser) 

b. Bizonytalanság  

c. Tanulás: 

i. tartalom kiválasztása 

ii. Tanulási/ megértési nehézség  

iii. mennyire álltak összhangban a tanultak a korábbi tapasztalattal  

iv. meséljen a tanulási folyamatról! 

d. Tudtak-e jó gyakorlatokat vásárolni  



7. Projektvezetés menedzsmentkapacitása:  

a. szakmai segítségnyújtás  

b. az implementációs. gödör megértetése 

c. tanárok javaslatainak szükségleteinek figyelembe vétele  

d. adminisztratív terhek  

e. volt-e helyi technikai megvalósítási terv  

f. oszt folyt. nyomon követése  

g. visszajelzés, a program megvalósításáról 

8. Technikai feltételek mennyire biztosítottak (pl. interaktív tábla) 

9. Kapcsolatok 

a. Más iskolákkal való kapcsolat 

b. együttműködési formák gyakorisága: hospitálás, műhelymunka, értekezlet, 

spontán 

c. Szülők, fenntartó viszonyulása - Szülők tájékoztatása 

d. Többi pedagógus hozzáállása  

e. Informális elvárások a program fenntartására vonatkozóan 

10. Történt a program bevezetése óta környezeti változás 

11. Önálló újítások, kísérletezések, új módszerek kipróbálása 

12. Önértékelési rendszer 

13. Fejlesztési stratégia, intézkedési terv 

14. Az iskola saját helyi tantervvel dolgozik  ő maga részt vett a kidolgozásában    

15. Mit jelent a tudás, és a minőség  

16. Mi az, ami kimaradt, de fontosnak tartja elmondani? 

 

 

Részletes vezetői interjúterv 

 

1. Bevezető kérdések 

a. Hány éve dolgozik igazgatóként    

b. Hány éve dolgozik ebben az iskolában  

c. SES  HHH, SNI gyerekek aránya  

2. A program bevezetése 

a. Mikor kezdték az Ön iskolájában a program megvalósítását   

b. Fenntartási kötelezettség: Meddig kötelesek a bevezetett módszereket 

alkalmazni?  

c. Hogyan emlékszik vissza a programra  Miben különbözött a korábbiaktól, 

miben volt új, szokatlan  (kiemelkedő emlékek-érzések)  

d. Ön személyesen örült a pályázásnak, esetleg részt vett a pályázat 

kidolgozásában  Miben látta a legnagyobb előnyeit/veszélyeit  

e. Mit gondol, mi volt a legfontosabb pályázási motivációja az Ön iskolájának  

f. Milyen területeken volt szükségük a kollégáinak támogatásra  (történet) 

 Ezeknek a megszerzését honnan remélte, és honnan remélték a kollégái  

Tapasztalatok: Megelőzően milyen képzéseken vettek részt  Milyen 

horizontális tanulási élményeik voltak  Mennyire gondolták ezeket 

hasznosnak? 

 Kollégák hol és miként segítették egymást a tanulásban/megértésben  

Milyen informális/formális tanulási együttműködési formák voltak   

 Mit gondol, a tanárok honnan kapták a legtöbb szakmai segítséget  

g. Hogy érezte, az iskolán belül (a kollégái) mennyire voltak fogékonyak az új 

tudásokra  



 Mit gondol, kollégái mennyire voltak nyitottak az új eljárások/technikák 

megismerésére, mennyire tartották fontosnak  Elismerték-e? Esetleg 

elvárásként fogalmazzák-e meg egymás felé  

 Milyen belső tudásmenedzsment működött  Formális és informális 

horizontális együttműködési formák  Kikkel és hogyan működtek együtt  

(szaktárgyi és intézményközi- szaktárgyközi és intézménybeli)  

 Hospitálások  

 Előfordult-e, hogy együtt dolgoztak, pl. a taneszköz-készítés folyamatában  

3. A program eredményei 

a. Véleménye szerint milyen eredményei vannak a programnak (intézményi 

szinten)  Történt-e változás a köv. területeken, pl.: 

 iskola teljesítménye, tanulói eredményesség  

 tanulói motiváció, tanórai aktivitás, tanulási módszerek, egyéni tanulási utak 

 Jobban szeretnek-e a gyerekek iskolába járni   

 belső műhelymunka (Az innovatív szemlélet horizontálisan elterjedt), külső 

kapcsolatrendszer  

b. Hogyan látja, a pedagógusok általában másképp tanítanak-e most, mint a 

pályázat előtt  Változtak-e azóta: 

 az alkalmazott technikák  (projektmódszer, kooperatív technikák, 

csoportmunka, tanulói önértékelés), az alkalmazott taneszközök 

kiválasztása és használata (szavazógép, interaktív-tábla, classmate) 

 a jellemző viselkedések  (pl. reagálások)  

 a jellemző gondolkodásmódok  (pl. a tudásról, „minőség”-ről „tanulói 

eredményesség”-ről tanulásszervezés mögötti paradigmák), értik a 

kompetenciafejlesztést, ismerik a kapcsolódó módszereket, az intelligens 

adaptáció fontosságát,  

 az érzelmi viszonyulások (pl. van-e olyan terület, amivel kapcsolatban a 

bizonytalanság csökkent) 

c. Meséljen ezekről a változásokról! Miként emlékszik vissza ezekre a tanulási 

folyamatokra  (történet) 

 Milyen messze volt ez a megelőző gyakorlatuktól  Nagyon más volt az, 

amit a program elvárt, mint az, amit korábban csináltak  Volt olyan dolog, 

amit eleinte nem értettek, vagy nem tudtak alkalmazni? 

 Hogyan kezdték kollégái az új tudást alkalmazni  Milyen volt, amikor 

elkezdtek új tanulásszervezési technikákat, eszközöket alkalmazni  Hogyan 

fejlődött a képességük erre  Volt-e olyan fázis, amikor úgy érezte, hogy 

még nem megfelelő a technikájuk  Mikor látta, hogy kollégái 

magabiztosan, örömmel alkalmazzák az új technikákat   

 Tanulási kudarcok: Milyen tanulási/megértési nehézségeket látott  Ezek 

mikor és hogyan oldódtak fel  (ha feloldódott)  

d. Milyen érzések kísérték a tanulás folyamatát  (öröm, kíváncsiság, szorongás)  

e. Milyen különbséget lát a projekt zárásakor (2008) megfigyelt és a jelenlegi 

eredmények között  Fejlődési folyamat nyomon követése: Születnek-e 

innovációs elemzések, eredményességi kimutatások  Ezek felhasználása 

miként történik  

4. Intézményi feltételek: 

a. Mondjon pár olyan az Önök iskolájára jellemző sajátosságot, ami segítette, 

illetve nehezítette a tanulást! (személyközi bizalom, rivalizálás, 

kommunikációs formák) 



b. Beépültek-e a fejlesztés egyes elemei a szervezetei rutinokba, 

dokumentumokba  Ha igen: példa. Van-e valamilyen szervezeti elvárás az új 

eljárások alkalmazására vonatkozóan  

c. Mennyire vált általánossá az egész iskolában az, ahogyan ők tanítanak, illetve 

mennyire marad ez szigetszerű az iskolában  

 

9.3 Az ImpAla44 rendezvények keretei között megkérdezett szakértők  

Bognár Mária 

Cseh Györgyi 

Dallos Tamásné 

Hámoriné Váczy Zsuzsa 

Herczeg Bálint 

Horváth Ádám 

Kapcsáné Németi Júlia 

Kerber Zoltán 

Lénárd Sándor 

Loboda Zoltán 

Nagy Regina 

Narancsik Ágnes 

Oláh Nikoletta 

Pála Károly 

Puskás Aurél 

Réti Mónika 

Setényi János 

Setényi János 

Sinka Edit 

Szőke Judit 

Talyigás Katalin 

Tétényi Tamás 

Varga Attila 

Wolfné Borsi Julianna 
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