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Országos műhelytalálkozó (09. 19.) - emlékeztető 

1. műhely (Lénárd Sándor) 

Lénárd Sándor ismerteti a műhely programját. Felkéri a vendégeket, hogy maximum 10 percben 

mutassák be saját képzési programjukat az alapelvek mentén, alapvetően három fő pontra fókuszálva: 

- az alapelvekről szóló országos ajánlásból közös elemek 

- problémák azonosítása 

- fejlesztések, amiket hasznosnak látnak 

1) Rapos Nóra (ELTE PPK) 

Kifejti, hogy a képzési program egy szakmai műhely eredménye, mely diagnózisra épül, melyben 

hallgatók, képzők is részt vettek, programelemzést végeztek. Koherens kép volt az osztatlan képzésről, 

erre kellett egy új programot létrehozni, megőrizve az alapelveket. Az alapelvek közül a legfontosabb a 

tanulási eredmények alapú szemlélet, mely a tanári munka szakmai igényeiből indul ki, épít az egyéni 

tanulási utakra, közös tanulási terek kihasználására.  

A képzési programban blokkokat alakítottak ki, melyeknek 2 felelőse van, egy pedagógiai és egy 

pszichológiai területről érkező oktató. Ezek a blokkok biztosítják a szakmai együttműködés új kereteit is: 

- személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok 

- társadalmi és társas viszonyok 

- tanulás-tanítás és fejlődés támogatása 

- felkészülés a tanári mesterségre 

- pedagógussá válás 

2) Köcséné Sz. Ildikó (NyME) 

Köcséné Sz. Ildikó kifejti, hogy a pedagógus képzés intézményükben széles spektrumot fed le, földrajzilag 

is tagolt. Fontos célkitűzés a jó gyakorlatok megőrzése. Gyors változás nehézségeket okoz, így nem volt 

kutatási alap a képzés hatásáról, de már 2006 óta jellemző egyfajta szemléletváltás. Saját tapasztalatok 

és hallgatói visszajelzéseket beépítették a folyamatba, esetmegbeszélő szemináriumok keretében. A 

bolognai rendszer egyik nehézsége volt, hogy a két szakterület kevésbé volt gyakorlatias. A struktúra 

kialakítása a tanári tudás és tevékenységekből alakult ki, definiálva az alappilléreket az 

MRK ajánlása szerint. Az alábbi blokkok kerültek kialakításra: 

- változás-fejlődés-fejlesztés 

- társadalmi és társas viszonyok 

- tanulás tanítása és fejlődés támogatása 

- tanári képességek fejlesztése 
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Bevezettek tutor rendszert, illetve kísérleti jelleggel önkéntességet az iskolákban, ahol a hallgatók 

pedagógiai asszisztensként működnek. Fontos elemként jelent meg a szakmódszertanosok és mentorok 

bevonása a pályaszocializációba.  

3) Horváth H. Attila (PE) 

A Tanárképző Központ a rendelet alapján egy szervező koordináló szervezet, de felmerült, hogy jó lenne 

ha lenne a szervezetnek szakmai oldala is. A koncepció elsősorban a tapasztalatok gyűjtése, az MRK 

ajánlások, illetve a modulok (tantárgyblokkok) kialakítása során jött létre. Elmélet és gyakorlat 

viszonyában igyekeznek workshopokat és tréningeket szervezni. A félév zárása egy 2 napos tréninggel 

valósul meg a félév aktuális témája alapján. Ezt módszertani sokszínűség jellemzi, ilyen témák fordultak 

elő: anyanyelvi kompetencia, csapatépítés, kutatásmódszertan, tananyagfejlesztés, alternatív pedagógiák. 

Ehhez nem rendeltek kreditet, a hallgatói elkötelezettségre épül, hetente találkoznak. A könnyebb 

szervezhetőség érdekében bevezették az órarendi keretbe a hallgatói visszajelzések alapján. A Pannon 

Egyetemnek nincsenek gyakorló iskolái, hanem partnerintézmények, ahol a koordináció nehéz, de ezt 

mentorprogramokkal igyekeznek támogatni. A testnevelés kiemelésre került, mint fontos terület, amit a 

hallgatók nem preferálnak, de igyekeznek a szemináriumokba rekreációs jelleggel rövid gyakorlatokat 

beépíteni, hiszen fontos a test és lélek harmóniája.  

4) Huszár Zsuzsanna (PTE) 

Felsorolja részletesen az alapelveket, pl.: képességfejlesztő, személyiségközpontú, reflektív, kooperatív, 

produktív, kritériumorientált, inkluzív, kompetens, autonóm, felelős, méltányos, eredményes, hatékony, 

minőségi. Megjelenik a konstruktivizmus, a rendszerszemlélet, interdiszciplinaritás, gyakorlatra való 

felkészítés, alkalmazásképes tudás. A KKK fejlesztése egy koherens, intézményesített, tervezhető 

folyamat volt. Fontos input volt a képzési program fejlesztéséhez a DPR adatainak felhasználása.  

5) Nóbik Attila (SZTE) 

Nóbik Attila kiemeli, hogy a TKK kialakítása elhúzódott, tavaly november óta van megbízott vezető, 

jelenleg 2 fővel dolgoznak és sokáig tisztázatlanok voltak a felelősségi körök. Nem volt szervezeti keret az 

alapelvek megbeszélésére. A közös alapelvek inkább implicit módon jelennek meg. Erőteljesen 

megjelenik a kutatás, a reflexió és ebben a szerepben a hallgató aktív közreműködőként van jelen, 

módszertani sokszínűség jellemzi a képzést. Fontos kérdés volt az elmélet és gyakorlat kettősében, hogy 

mikor legyenek a képzés során: elmélet a képzés első felében, gyakorlat inkább a másodikban. Kevés a 

rendelkezésre álló kreditszám, hiányzik a fókusz például az iskola mint intézmény, a rendszer; illetve a 

neveléstörténet fókusz. Kiemeli, hogy szükséges lenne a gyakorlatok és képzési tervek újragondolása a 

KKK-k mentén.  

6) Héjja-Nagy Katalin és Virág Irén (EKF) 

Kiemelik, hogy a pedagógiai és pszichológiai rész, mely eddig külön emeleten 

dolgozott, most egy helyre költözött. Az MRK ajánlásának és a jogi 

kereteknek a figyelembe vételével alakult ki a képzés, egy koherens, 

komplex rendszer. Törekedtek az arányok kiegyensúlyozására 

(pl. közös kurzusok). Képzés elején felveszik a hallgatók a 

kapcsolatot a gyakorlóiskolákkal. Törekednek az elmélet és 

gyakorlat közelítésére, a tudományos kutatás beépítésére 

és a helyi erősségek kihasználására. Elindult a közös 

problémafókuszok kialakítására megbeszélés. A 
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képzésben nincs hely az érzékenyítésnek, pályaorientációnak, ami fontos elem lenne. Messze vannak a 

szakmódszertanosok, így felmerülnek a képzésben redundáns elemek, melyek célszerűen egymásra 

épülhetnének. Fontos cél volt a jó gyakorlatok átörökítése, pl. önszabályozó tanulás pszichológiája 

(személyiségfejlődés és tanulás támogatásának összevonása). Sűrű a tematika, ezért szorosabb 

együttműködés kell például a gyakorlatkísérés során érdemes lenne 2 tanárral dolgozni.  

7) (BME) 

Szakmai tanárképzés zajlik, ez még nem alakult ki annyira, mint a közismereti tanárképzés. Figyelembe 

kell venni a szakképzés sajátosságait is, főleg a tanulás tanulása és az SNI témák esetében. Fontos elem 

a jó gyakorlatok átvitele. Az elmélet és gyakorlat összefüggéseiben nagy szerepet kap az alkalmazott 

oktatáselmélet. Külön figyelmet fordítanak a portfólióra új tantárgy keretében. Fontos figyelni a 

gyakorlatokra és az IKSZ-re is. 

Összegzés 

 Reflexióban fontos elemként jelent meg, hogy a bemutatkozó intézmények alapul vették az MRK 

ajánlásait.  

 Szükséges a rendszeres egyeztetés.  

 Fontos alapelv a tanulási eredmények alapú szemlélet.  

 A gyakorlatközpontúságnál figyelembe kell venni, hogy a szabályozás is támogassa azt.  

 A résztvevők modulokban gondolkodnak.  

 Probléma a tananyag túlzsúfoltsága és erőteljesen megjelenik az igény a gyakorlóiskolákkal való 

szerves együttműködésre. 

Budapest, 2014. október 10.  

Lénárd Sándor, Szivák Judit 
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A GYAKORLATOK FUNKCIÓJÁNAK ÉRTELMEZÉSE AZ EGYES INTÉZMÉNYEKBEN. A KÉPZŐK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLATA. 

 

A MŰHELY CÉLJA:  A GYAKORLATOK FUNKCIÓINAK ÉS EGYMÁSHOZ VALÓ VISZONYÁNAK ÁTGONDOLÁSA 

1. BEVEZETŐ ELŐADÁS – KOPP ERIKA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A prezentáció letölthető: 

CSOPORTMUNKA  -  POSZTER VÁZLATOK, KULCSGONDOLATOK 

 
1. CSOPORT 

 A gyakorlatok átgondoltabb funkcióinak kérdése (pályaszakaszokhoz illeszkedés)  

 Jó-gyakorlatok megosztása 

 Koherencia probléma 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat:  

 kérdések: az időbeli eltolódás hatásai – a két szak egymásra épülésének lehetőségei (a hallgatói 

sorrendbeli választási lehetősége) 

 információáramlás biztosítása a hallgatókról a képzők között 

 a társaktól való tanulás szerepének erősítése 

 a képzést nyitó/ képzés elejei gyakorlatok funkciója (pályaorientáció) és esetleges beépítése 
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 A kísérő reflektív gyakorlatok: a hallgató által hozott probléma köré kellene épülnie, azonban a 

gyakorlat idejére ez elévül, túlnő a kurzus keretein, sokszor az adott kontextus keres megoldást a 

hallgató 

Összefüggő egyéni gyakorlat: 

 túl sok 

 szakmai közösségek kialakítása fontos feladata lehetne 

 intézményi identitás formálása 

 
2. CSOPORT 

A gyakorlatok funkciói általában: 

 elméleti ismeretek apró pénzre váltása 

 az elmélet és gyakorlat összekapcsolása 

 reflektív identitás gyakorlása 

 együttműködés 

 cselekvés 

 hatékonyság, a minőség része 

Az egyes gyakorlat típusok funkciói: 

Hospitálások hangsúlya Nevelési 
tevékenységek 

Rövid gyakorlat Hosszú iskolai 
gyakorlat 

módszertan 
PePszi 

bekapcsolódás (pl. 
tábor, szakkör, élmény 

alapú szocializáció) 

szaktárgyi tudás, 
módszertan gyakorlatba 

ültetése 

önállóság, felelősség, 
identitás 

 

3. CSOPORT 

Közösségi gyakorlat: 

 Helyszín kérdése: 

o iskolai környezet legyen vagy lehet iskolán kívüli is (rendelet iskoláról szól, de sok 

hallgató például cserkésztáborokban szerez tapasztalatokat és ezt szeretnék elfogadni. 

Javaslat, hogy a rendeletben ne iskola szerepeljen! 

o hogyan lehet validálni a hozott tudást? 

 Mi a gyakorlat tartalma? 

Gyakorlatok kapcsolódása 

 módszertani integrálás 

 képzésen belüli gyakorlatok korlátozott lehetőségei 

Összefüggő gyakorlat 

 Megterhelő az iskolának 

 Mi a tartalma? Közösen kidolgozott tartalmi leírás kellene. 

 KKK (mit kell csinálni a gyakorlaton)  az elvárt eredményekből kell kiindulni 
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4. CSOPORT 

 laboratórium a tanításhoz (ennek pozitív és negatív vonatkozásai) 

 egyéni tanulási utak: kinek-mire van szüksége 

 valós terepen való kipróbálás lehetősége 

 módszertanok – újdonságok, gazdagodás 

 szavak és tettek (modellek, hitelesség, procedurális tanulás) 

 a tévedés lehetőségének megadása, hibák megtapasztalása 

 védett környezet 

 önmaguk kipróbálása és megtapasztalása: a nem előrelátható nehézségek megélése 

 a többféle gyakorlat egymásra épüljön és biztos talajt adjon 

 sokszínű lehetőségek kipróbálása: módszertani fegyvertár a győzelemért 

 komplex rendszer megtapasztalása 

 a feladatelemek helye a struktúrában, lépések megtanulása a viszonyrendszerben 

 szembesülés a valósággal, önállósodás, felelősségvállalás 

 a megtervezett és megvalósítható közti rugalmasság gyakorlása  

 

A műhely zárásakor a következő fontos szempontokat erősítettük meg közösen: 

 Szükséges a gyakorlatok rendszerének újragondolása. Ehhez elsődleges lépés a rendeletileg 

szabályozott 3 féle gyakorlat (tanítási gyakorlat, összefüggő egyéni gyakorlat, közösségi 

pedagógiai gyakorlat) funkciójának elkülönítése, s az egyes gyakorlatok céljainak pontos 

meghatározása. Ennek rugalmas kereteit a szabályozás részévé kell tenni, meghagyva az 

intézményi autonómia, az egyediség lehetőségét is. Másrészről az új funkciók, célok 

megfogalmazásakor a gyakorlatokat egymáshoz való viszonyuk szerint is értelmezni kell. 

 A gyakorlatok funkcióinak újragondolásánál támaszkodni kell a nemzetközi és hazai 

tapasztalatokra is. Ennek alapján megfontolásra érdemes javaslatok: 

 A pályaorientáció szerepe meghatározó a nemzetközi példákban, s ennek támogatására 

a képzés elejére építenek be támogatott formában gyakorlati időkeretet. 

 A folyamatos szakmai fejlődés megalapozása, támogatása meghatározó elv kell 

legyen a  képzési program megtervezésekor és működtetése során. 

 A gyakorlatok funkcióit, szerepét, eredményességének kérdését minden szereplő 

nézőpontjából végig kell gondolni, különös fontossággal merült fel a fogadó intézmények 

nézőpontja. Vagyis miért lehet előnyös egy fogadó intézménynek a gyakorlatok fogadása. Mit 

tanulhat ebből az iskola? 

 A gyakorlatokhoz kötődő egyetemi támogatás (módszertan, pedagógiai – pszichológiai) fontos 

része a felkészülésnek, de strukturálisan nehezen megoldott a megvalósíthatóságuk (hallgatók 

távoli intézményekből járnak vissza az képzőintézménybe). Lényeges ezekre alternatív 

megoldásokat kidolgozni. 

 A képzés szereplőinek formalizáltabb és tudatosabb együttműködése szükséges a hallgatók 

egyéni fejlődésének, tanulási útjának támogatásához. Az együttműködés tartalmi elemeinek és 

szervezeti kereteinek kidolgozása szükséges az egyes gyakorlatokhoz és azok kapcsolódásaihoz 

kötődően. 

 Egyes gyakorlatok értelmezésében körvonalozódó álláspontok: 

 Tanítási gyakorlat:  
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o Fókuszában alapvetően a tanári tevékenységek (alapvetően a szaktárgy) 

részekre bontása és reflexiója áll. Vagyis a tanári tevékenységek tudatos 

részekre bontása és azok összekapcsolása szükséges (pl.: párban tanítás, egy 

– egy tevékenység kipróbálása órán belül, azonos tevékenységek alternatíváinak 

megvalósítása, stb). A gyakorlat ilyen értelmezésének nem egy tematikus egység 

„végigtanítása” az alapvető célja, hanem sokkal nagyobb teret ad a kisebb 

didaktikai, módszertani elemek kipróbálására, reflektálására.  

 Összefüggő egyéni gyakorlat: 

o Tartalmi rendszere pontosabb, az újrafogalmazott célokból, funkciókból 

levezetett kidolgozást igényel. 

o A tanári tevékenység teljessége kell meghatározza a jelölt tevékenységét. 

o Átgondolásra érdemes az egy éves időtartam, más struktúrában 

hatékonyabban felhasználható lenne a gyakorlati időkeret (pl képzés elején is 

gyakorlati idő). 

o Erősítendő a tényekre alapozott pedagógiai tevékenység végzése (kutatás 

alapúság), ez új tartalmat is jelenthetne a képzők közti együttműködésre. 

o Az értékelés rendszerében megerősítendő a támogató, fejlesztő értékelés 

szerepe. 

 Közösségi gyakorlat:  

o A rendelet szövegében megerősítendő az iskolán kívüli tevékenységek 

elfogadásnak lehetősége és igénye. Jelenleg ez olvasható: 

„…a képzéssel  párhuzamos  közösségi  pedagógiai  gyakorlat  szünidőben  vagy 

szorgalmi  idő alatt  is  teljesíthető  közösségi  szolgálat, mely  egy  adott  tanulói 

korosztály  tanórán  kívüli,  szabadidős  tevékenységének  (táboroztatás, 

szakkörök,  érdeklődési  körök  stb.)  szervezési,  vezetési,  programkészítési, 

közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat… (Az emberi erőforrások 

minisztere 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelete)”  

o A gyakorlatot tudatosan hozzá kell kapcsolni a képzéshez és a hallgatók 

egyéni szakmai fejlődéshez.  

 

BUDAPEST, 2014. OKTÓBER 10. 

KOPP ERIKA, RAPOS NÓRA 



A GYAKORLATOK FUNKCIÓJÁNAK 

ÉRTELMEZÉSE AZ 

EGYES INTÉZMÉNYEKBEN. 

A KÉPZŐK KÖZTI EGYÜTTMŰKÖDÉS 

NEMZETKÖZI ÉS HAZAI GYAKORLATA

KOPP  ERIKA



MEGBESZÉLÉS SZERKEZETE 

• Fő kérdések a mai napra

• Eddigi kutatás és fejlesztés rövid bemutatása

• Pedagógusképzés fejlesztésének domináns trendjei

• Gyakorlat fejlesztésének domináns trendjei

 Gyakorlat szabályozása

 Gyakorlatok terjedelme, területe, funkciói

 Képzés szereplői közti együttműködés kérdései

 Értékelés: sztenderdek, formatív értékelés

• Országos ajánláshoz kapcsolódó funkciók közös azonosítása, 

ajánláshoz szempontok közös meghatározása

• További műhelyek előkészítése
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KÉRDÉSEK

• A gyakorlat esetében milyen funkciókat tudunk azonosítani?

• Ezek milyen eljárásokkal kapcsolódnak össze?

• Melyek azok a funkciók, amelyek az ajánlásban szerepet kell, 

hogy kapjanak?
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A KUTATÁS RÖVID ÖSSZEGZÉSE

TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007

„ORSZÁGOS KOORDINÁCIÓVAL A PEDAGÓGUSKÉPZÉS MEGÚJÍTÁSÁÉRT”

Terület Nemzetközi 
gyakorlat

Hazai „jó gyakorlat” és 
szakirodalom

Közösségi 
gyakorlat

Résztvevők Kálmán 
Orsolya, Kopp 
Erika, 

Busi Etelka, Jászné
Kajmándi Mónika, Prekopa
Dóra, Tillmann Mónika, 
Tókos Katalin

Czető Krisztina, 
Mészáros 
György, Sziklai 
Gábor

Módszerek Dokumentum-
elemzés, 
esettanulmány

Dokumentumelemzés, 
kérdőív, interjú, 
esettanulmány

Dokumentum-
elemzés, 
esettanulmány



DOMINÁNS FEJLESZTÉSI IRÁNYOK A 

PEDAGÓGUSKÉPZÉSBEN 

Sztenderdek megjelenése
a képzésbe épülő és a képzést követő gyakorlatokban
tényeken alapuló (evidence-based) fejlesztésekre törekvés.

A képzési programokban a gyakorlat, a praxis szerepének növekedése
A programokra általában jellemző a gyakorlati orientáció, az elmélet és gyakorlat 
közti kapcsolódási pontok keresése. 
Összekapcsolódik a pedagógusképzés funkciójával kapcsolatos vitákkal 

A képzés különböző szereplői közti együttműködés növekedése, új 

partnerségi modellek kialakulása 
• a képzésben résztvevő intézmények (felsőoktatási intézmények, gyakorlóiskolák, 

partneriskolák, kutatóintézetek) között
• az iskolák tágabb társadalmi környezetével (szülők, fenntartók, helyi közösségek) 

kialakuló kapcsolatok
• együttműködési formák a munka világával: a tartalmak vonatkozásában kiemelten 

a szakmai pedagógusképzést folytató intézményekben

Elméleti megközelítések
• Hatékony tanár
• Reflektív tanár
• Kutató tanár
• Transzformatív tanár
. (Darling-Hammond, 2002; )
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Gyakorlatok a képzésben

A gyakorlat fő típusai

Uve (2009):

• Kollaboratív gyakorlat
• „Klinikai” gyakorlat
• Reflektív gyakorlat

(Grossmann et al., 2009):

• Gyakorlat
reprezentációja

• Gyakorlat szétbontása
• Közelítés a gyakorlathoz
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Képzések eredményességének

feltétele:

1. A kurzusok közti, valamint a szakmai
gyakorlat és egyetemi kurzusok közti
koherencia.

2. Széleskörű és támogatott
gyakorlatok, melyek
összekapcsolódnak olyan kurzusokkal,
amelyek segítenek az elmélet és
gyakorlat összekapcsolásában

3. Szoros, proaktív kapcsolatok olyan
iskolákkal, melyek modellálják a
minőségi oktatást. (Darling-
Hammond, 2006)



FŐ FEJLŐDÉSI TRENDEK A 

GYAKORLAT TERÜLETÉN
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GYAKORLATO
K SZEREPE 
NÖVEKSZIK

Centrális 
szabályozottság 

Gyakorlatok 
időtartama

Terjedelem, 
terület, 
funkció

Gyakorlatok 
és elméleti 
órák közti 

koherencia
Képzés 

szereplői közti 
együttmű-

ködés

Sztenderdek

Egyéni 
tanulási 

utak 
támogatása

Formatív 
értékelés



SZABÁLYOZÁS

Részletes leírások, protokollok, ajánlások a gyakorlat szabályozására

Magyarországi gyakorlat kevésbé szabályozott
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Magyar 
(8/2013. (I. 
30.) EMMI 
rendelet)

Német (KKK) Ír (Teaching
Council)

időtartam Kredit és 
időtartam

minimum Kredit és 
időtartam

tevékenységek összegző Konkrét ajánlás Konkrét ajánlás

értékelés portfólió Ajánlás: 
portfólió vagy 
tanulási napló

Ajánlás: 
portfólió



FUNKCIÓK VÁLTOZÁSAI
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Gyakorlat eredeti funkciói:
• Tapasztalatszerzés
• Tanári képességek 

fejlesztése
• Tanári képességek 

értékelése

Tapasztalatszerzés: teljes 

iskola

Funkciók bővülése

Pedagógusi 

tevékenység 

értékelése: új 

formák

Oktatási 

tevékenységekre 

felkészítés: 

differenciálódás, 

új tartalmak

Alkalmassági 
gyakorlat, 

pályaorientáció

Kutatásra 
felkészítés

Szervezeti 
működésre 
felkészítés: pl. 
Párban végzett 
tevékenységek 

Innovációra 
felkészítés

Életpályára 
felkészítésIskola és dolgozói 

szempontja: 
tanuló szervezet, 
tudásmegosztás

Érzékenyítés a 
társadalmi 
problémákra 
(közösségi 
szolgálat) 

Diákok világának 
megismerése



GYAKORLATOK TERJEDELME, TERÜLETE, 

FUNKCIÓI
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Tevékenységi kör tágul: elmozdulás az egyéni tanítástól a teljes 
iskolai működés megismeréséig

Új szereplők bekapcsolása: pl. iskolán kívüli szereplőkkel 
kapcsolat a gyakorlat során

intézmény 
vezetése,         

szülők,     tanárok,  
mentorok,   diákok

Tutor,      oktatók,   
gyakorlatkísérő 
tárgyak oktatói, 

gyakorlatot 
koordináló 
személyek, 
intézmény 
vezetése

ISKOLA FELSŐOKTATÁSI 
INTÉZMÉNY

HALLGATÓ A 
GYAKORLATON



EGYÜTTMŰKÖDÉS A SZEREPLŐK KÖZT

• Partnerségi modellek 
(Furlong 2006):
– Párhuzamos
– HEI által vezetett
– együttműködő

Hatékony 
együttműködés 
feltételei:
• Partneri viszony
• Pontos, részletekre 

kiterjedő 
feladatmegosztás

• A fejlesztés, 
megvalósítás, értékelés 
területére kiterjedő 
együttműködések

• Hatékony 
kommunikáció
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SZTENDERDEK

• Funkciója: 
– Az eltérő intézmények és szintek közti 

harmonizáció
– Tanulási eredmények meghatározása, 

értékelésének biztosítása
– Tanulásközpontúság elősegítése 

• Fejlesztések:
– Kapcsolódás a folyamatos szakmai 

fejlődéshez
– Differenciálódás, gyakorlathoz külön 

szintek meghatározása
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KONKLÚZIÓK

• Koherencia:
– Képzés egyes elemei között
– Gyakorlattípusok között, fokozatosság kérdései

• Sztenderdek:
– Képzési szintenkénti leírás hiányzik, esetleges, hogy tanulási eredmény-e
– Új elemek (pl. kutatás), nálunk a gyakorlatokban tevékenységek formájában  

még kevésbé jelenik meg

• Együttműködés:
– Gyakorlatok szempontjából alapvető, de kevéssé formalizált
– Célszerű lenne az elmozdulás a partnerség irányába, ehhez partneri 

feladatkörök, szerepek (felelősségek és jogok) definiálása
– Résztvevők egymástól tanulásának formái
– Innováció problémái

• Funkciók:
– Megjelennek az újak a magyarországi képzésekben is, de nem egységes
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KÉRDÉSEK

• A gyakorlatok funkciói általában

• Egyes gyakorlattípusok funkciói

• Kapcsolódásuk a képzés egészéhez, 

beépülésük a program egészébe

• Szervezeti keretek, formák
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!



KÉPZÉSI PROGRAM FEJLESZTÉSE 

ELTE

RAPOS NÓRA



Hazai és nemzetközi tanárképzési koncepciók , 
programok és a szabályozási környezet elemzése

Hazai: 
• Konkrét szabályozási környezet
• Korábbi tanárképzési programok, 

tantervek

Nemzetközi:
• képzésiprogram -fejlesztés elmélete
• EKKR
• a tanulási kimenet alapú képzések 

struktúrája, tartalma és 
tapasztalatai tanárképzésben 
(angol, német, francia, svéd, finn, 
stb)

• a pedagóguskompetenciák 
fejlesztésének és a megvalósítás 
támogatásának folyamata 

Gyors, erőltetett ütemű fejlesztés – a 
képzők széles körének koncepcionális 

különbségei

•Milyen sajátosságai vannak a tanulási
eredményeket és a tanári
tevékenységet középpontba állító
tantervnek, képzési programnak?

•Hogyan valósítható meg az egyéni
tanulási utak támogatása (pl: a modul,
validáció) a tanárképzésben?

• Hogyan lehet a csökkenő kreditek
ellenére megőrizni az osztott képzés
legfontosabb eredményeit (tanári



Helyzetfelmérés – osztott képzés 

hallgatók - kérdőív képzők - kérdőív képzők -

programelemzés 

Mi támogatta a tanárrá 

válásának folyamatát a 

képzés során? Mi 

hiányzott?

A képzés erősségei, 

gyengeségei?

Az adott tárgy miben és 

hogyan segíti a tanárrá 

válás folyamatát? 

Mi elengedhetetlen a 

tanári felkészüléshez?

Jól azonosítható erősségek – koherens oktatói kép az osztott képzésről

Az új szabályozási környezet és a korábbi képzés össze nem illése

Lehetséges-e, hasznos-e egy koherens, szakmai szempontok mentén 
kialakított képzési program alapvetéseinek és gyakorlatának átmentése 

egy új képzési környezetbe?



Kialakított képzési program 1.

• A képzési program fejlesztésnek alapelvei:
• a képzési program fejlesztése: fejlesztési terv, fenntarthatóság,
• ISCED2 és ISCED3 szint - egységes tanárképzés: tantárgyblokkok
• a pedagógus munka kompetenciaigénye: LeO alapúság átgondolása;

képesség, attitűd
• a tanári feladatok, a folyamatos szakmai fejlődés: pedagógus

tantárgyblokk, záró fejlődési portfólió,
• TB együtt tartalmazza a pedagógiai -, pszichológiai - és az annak keretet

adó komplex társadalomelméleti és professzionális tudást: oktatás –
nevelés, problématörténet, pszichológia

• elmélet és a gyakorlat egymásra épülése: kísérő szeminárium, iskola
belső világa, reflektivitás

• horizontális szempontok: közös nyelv, együttműködés új formája
• egyéni haladási- és tanulási utak: szabadon választható kurzusok, blokk

záró feladat
• a hallgatói szintézist a tantárgyblokkok választható záró feladataihoz

kötjük



Kialakított képzési program 2.

• A képzési program szerkezete

• Részt vállalók köre –

új együttműködési formák a

fenntarthatóság érdekében

Tantárgyblokkok

Személyiségfejlődés és egyéni sajátosságok

Társadalmi és társas viszonyok

Tanulás – tanítás és fejlődés támogatása

Felkészülés a tanári mesterségre

Pedagógussá válás

Milyen intézményi támogatási 
forma szükséges a kimenet alapú 

és a tanári tevékenységet
fókuszba állító képzés 
működtetéséhez?

Miképp biztosítható a képzők közti 
közös tanárkép,  nyelv, a közös 
kompetenciára építő képzés?



Vitaindító kérdések az ajánláshoz

• együttműködés a képzők közt (intézményen belül és túl) -
koncepció

• a képzők egyetértését bíró alapelvek (LeO alapú és a tanári
tevékenységekre építő programfejlesztés) – intézményi
profil

• kutatás alapú KP fejlesztés igénye

• speciális képzői kompetenciák megfogalmazása



KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!



AZ OSZTATLAN 

TANÁRKÉPZÉS 

KONCEPCIÓJA A 

NYUGAT-

MAGYARORSZÁGI 

EGYETEMEN 

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: KÖCSÉNÉ SZABÓ ILDIKÓ



SZERVEZETI, KÉPZÉSI 

KÖRNYEZET

PEDAGÓGUSKÉPZÉS A NYME-N

• Karok és képzések
AK:

gyógypedagógia, szociálpedagógia,

tanító, 

BPK:

óvodapedagógus, csecsemő- és kisgyermeknevelő, szakmai tanár, játék-és szabadidő 

szervező tanár, pedagógiatanár

SEK: (BDPK, TTK)

közismereti tanárképzés (kétciklusú, osztatlan), tanítóképzés

• Koordináció
2012. december: Pedagógusképző  Központ

kreditelosztás
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MIRE 

TÁMASZKODTUNK?

A KÉTCIKLUSÚ KÉPZÉS TAPASZTALATAI

•Ami hiányzott

Kevés adat az értékeléshez

Végbement-e valódi szemléletváltás? (Nem csak a szerkezet, hanem a tartalom, módszer, 

kimeneti követelmény is változott.)

•Amire építhettünk
Hallgatói visszajelzések: (írásban, szóban, óralátogatások kapcsán)

- A két szakterület különböző szintű tudása

- Gyakorlatközpontúbb képzés: még több gyakorlat, főként iskolai környezetben, a  szakismeret 

összekötve a szaktárgyi módszertannal,különböző iskolákban szerzett tapasztalat

- Műhelyekben való együttműködés

- „blokkosított órarend” (pl. egy tárgy egy hónap)

Saját tapasztalataink:

- Bevezető modul (építeni a hallgatók személyes tudására, tapasztalatára)

- Portfolió (módszer és eszköz a folyamatos, önirányított tanulásra)

- A gyakorló iskolával és partnerintézményekkel való együttműködés

cél
Az új keretek közt is megőrizni a kétciklusú képzés erényeit.
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KIINDULÓPONTOK

• A struktúra kialakításának vezérfonala:
A tanári tudás és tevékenységek

Az alappillérek definiálása

• Kapcsolat teremtés az elméleti és gyakorlati 

tudás között
Tananyag kiválasztása, elrendezése

Munkamódszerek

Folyamatos kapcsolat a közoktatással

Folyamatos követés, pályaszocializáció

Tanulóközösségek
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PILLÉREK

• általunk kiválasztott területek
Az egyén és fejlődése

A pedagógiai folyamat

Társas környezet

• az MRK ajánlásai 
Változás, fejlődés, fejlesztés

Társadalmi és társas viszonyok

Tanulás-tanulás és fejlődés támogatása

Tanári képességek fejlesztése

Pedagógus
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TANTÁRGYBLOKKOK
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Tantárgyblokk kurzus MRK ajánl. 

kredit

Változás,

fejlődés – fejlesztés

Bevezetés a pszichológiába (2)

Pedagógiai folyamat I. (2)

Személyiség-és egészségpszichológia (2)

6

Társadalmi és

társas viszonyok

Szociálpszichológia (2)

Iskola és társadalom (2)

A pedagógia történeti változásai (2)

Interkulturalitás és multikulturalitás (kv) (2)

7

A tanulás – a

tanulás és fejlődés

támogatása

Fejlődéspszichológia (3)

Pedagógiai folyamat II. (2)

A tanulás támogatása (2)

A tehetséggondozás ped. és pszich. kérdései (kv) (2)

Mérés-értékelés a gyakorlatban (kv) (2)

IKT a pedagógiában (kv) (2)

7

Tanári

képességek

fejlesztése

Tanári pályaszocializációs tréning (1)

Pedagógiai képességek fejlesztése (2)

Pedagógiai esetmegbeszélés (kv) (2)

Kommunikációs és konfliktuskezelő tréning (kv) (2)

5

Pedagógus Pedagógiai pszichológia (2)

Iskola és pedagógus (2)

Az osztályfőnöki szerep (kv) (2)

A kritikai gondolkodás fejlesztése (kv) (2)

A pedagógiai kutatás módszertana (kv) (2)

5-7
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félév ped.-pszich. kredit (min. 28)

ebből

1 3

2 4

3 5

4 6

5 2

6 2

7 6 2 közöss.sz.

8 2

9 20 gyak.

2 köt. vál.

4 kredit összf. gyakorlathoz tartozó

2 vál.ped.

10 20 gyakorlat

2 portfolió

8 szakdolgozat



HOL TARTUNK?

Nagy kreditszámú tantárgyak

Kapcsolat a közoktatással
folyamatos a képzés során, egyre nagyobb 

önállóságot követelő feladatok, különböző 

iskolák életében való részvétel

Folyamatos követés, pályaszocializáció

Tanulócsoportok
tutori rendszer bevezetése, felvételi 

alkalmassági beszélgetéstől-

blokkszemináriumig
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KÖSZÖNÖM 

A FIGYELMET!




