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Y RJÖ ENGESTRÖM 1 ÉS 
 A NNA LISA SA NNINO 2

TANULMÁNY  
 AZ EXPANZÍV TANULÁSRÓL

AL APELVEK, EREDMÉNYEK  
ÉS JÖVŐBELI KIHÍVÁSOK 3 

A tanulmány olyan elemzéseket vizsgál, melyek az 1987-ben megfogalmazott 
expanzív tanulás elméletén alapszanak. Az elmúlt években ezt a teóriát széles kör-
ben idézték tanulmányokban és alkalmazták intervenciókban. A teória Vigotszkij, 
Leontyev, Ilyenkov és Davydov nézeteire épül, ők voltak az orosz kulturális, tör-
ténelmi tevékenységelmélet kulcsfigurái. A tanulmány a fenti elmélet hat részét 
öleli fel: 

■ az expanzív tanulás mint a cél átalakítása; 
■ expanzív tanulás mint mozzanat a proximális fejlődés zónájában; 
■ expanzív tanulás mint a tanulási tevékenységek ciklusai; 
■ expanzív tanulás mint határátlépés és hálózatépítés; 

1 Yrjö Engeström a felnőttképzés professzora és a Tevékenységelméleti Központ igazgatója, a Helsinki 
Egyetemnek végez kutatásokat, továbbá a Kaliforniai Egyetem kommunikációs professzora. Kultu-
rális-történeti tevékenységelmélettel, munkafejlesztési kutatásokkal, co-konfigurációval és az expan-
zív tanulással foglalkozik. A munkában és a szervezetekben történő átalakulásokat vizsgálja, ötvözi 
a diskurzus és az interakció mikroszintű elemzését a történelmi elemzéssel, majd ezeket tevékenységi 
rendszerként modellezi. A kutatásai középpontjában olyan egészségügyi szervezetek, bankok, tele-
kommunikációs cégek állnak, melyek a co-konfiguráció és „csomómunka” (knotworking) új formái 
felé törekednek.
2 Annalisa Sannino, pszichológus, kutató és a Helsinki Egyetem Magatartástudományi Intézetének 
docense. Pszichológiából szerzett PhD-t a franciaországi Nancy Egyetemen. Posztdoktori ösztön-
díjas ként dolgozott a Kaliforniai Egyetem Összehasonlító Emberi Megismerés Laboratóriumában és 
a Kommunikációs Főosztályon. Az oktatási intézményekben és a munkaszervezésben jelen levő kom-
munikáció, megismerés és tanulás áll kutatásainak középpontjában. Az elmúlt években a tevékeny-
ség és társalgás közti kapcsolattal és a kulturális-történeti tevékenységelmélet beavatkozó jellegével,  
a tevékenységi elméletekben megjelenő formatív beavatkozások különböző módszereinek összeha-
sonlításával foglalkozott. 
3 Az eredeti tanulmány az alábbi helyen jelent meg: Engeström, Y.–Sannino, A. (2010): Studies of 
expansive learning: Foundations, findings and future challenges. In Educational Research Review, 5, 
1–24.
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■ expanzív tanulás mint felosztott és szakaszos működés; 
■ formatív intervenciók. 

Egy külön fejezet foglalkozik az expanzív tanulás kritikáival. Következtetésként 
levonható, hogy a tanuláselméletek alapvető vizsgálati szempontja az, hogy ezek 
hogyan segítik a praktizálókat tanulásuk továbbfejlesztésében, hogyan segítik 
megragadni azokat a szorongató kérdéseket, amelyekkel az emberiség szembenéz. 
az expanzív tanulás elmélete jelenleg kiszélesíti ezek elemzését felfelé és lefelé, 
kifelé és befelé egyaránt. a felfele és kifele való terjeszkedés megerősíti a külön-
böző terekben való tanulást vagy a szorosan összekapcsolt tevékenységi rendsze-
rek hálózatát, ennek a részben megosztó és gyakran vitatott céljaival. a lefele és 
a befele való terjeszkedés pedig segíti a szubjektivitás megjelenését, a tapasztalat-
szerzést, a személyes értelmet, érzelmet, a kognitív folyamatok teljes testbe ágya-
zottságát és az erkölcsi állásfoglalást.

BEvEzETéS

vegyük fontolóra a következő két komplex tanulási kihívást: 

1. Helsinkiben az önkormányzati házi betegápolás támogatja az idős embereket, 
akik otthon élnek különböző egészségügyi problémákkal. az otthonápolási 
gondozók látogatják a betegeket, hogy gyógyszeres kezelésben részesítsék őket 
és különböző rutinszerű házimunkákban segítsenek, mint például a fürdetés és 
az ételkészítés. a vezetők és az alkalmazottak is azért küzdenek, hogy újraér-
telmezzék a munkájukat és szolgáltatásokat úgy, hogy abba beleértsék az olyan 
problémákat, mint a növekvő magány és szociális kirekesztettség-kirekesztés, 
a fizikai mobilitás hiánya és az elmebaj. a kihívást bonyolítja az a tény, hogy 
Finnország lakossága gyorsan öregszik, és egyre nehezebb toborozni és megtar-
tani a szakértő otthonápolási gondozókat. Hogyan tanulhatna meg úgy dolgozni 
a menedzsment, a gondozók és a kliensek, hogy nyitottak legyenek az új szükség-
letekkel való találkozásra, és a társadalom hogyan biztosíthatja ezt a szolgáltatást?

2. Mivel a  folyóiratok és a  könyvek egyre inkább elérhetőek az interneten, 
a kutatóknak ritkán kell az egyetemi könyvtárat személyesen látogatniuk. 
az egyetemi könyvtárak a kutatók számára egyrészről a digitális informá-
ciók közvetítői lettek, másrészről a diákok számára a kézzelfogható könyvek 
gyűjteményévé vagy olvasóteremmé váltak. Ez a hagyományos értelemben 
vett szaktudást és a könyvtárosok munkáját egyaránt fenyegeti. a Helsinki 
Egyetem vezetősége és könyvtárosai azért harcolnak, hogy újradefiniálják 
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a munkájukat és szolgáltatásukat a partnerség és a kutatócsoportokkal való 
rugalmas együttműködési gyakorlatok alapján. Ez átfogó tervezést és infor-
máció-karbantartást igényel. Hogyan tudják a könyvtárosok és a kutatócso-
portok megtanulni ezt az új működést?

Ez két példa az expanzív tanulás erőfeszítéseire4, egy olyan tanuláséra, ahol 
bevonják a tanulókat a tervezésbe, egy gyökeresen új, szélesebb, összetettebb cél 
megfogalmazásába és a tevékenységük koncepciójának kivitelezésébe. 

Sfard (1998) szerint két alapvető metafora van a tanulási versenyben, ami 
napjainkban meghatározó, a Beszerzés- és a részvétel-metafora. Egy ilyen ket-
tősség számos, a közelmúltban lezajlott vitát is provokált, például a komputaci-
onalista és az elterjedt kognitív magyarázatok között. Ám végül is ez leegysze-
rűsítés, amely inkább félrevezető lehet, mintsem hasznos (egy korábbi kritika, 
lásd Edwards 2005). a kulcsdimenzió, ami Sfard dichotómiáján alapszik, felveti 
a kérdést: a tanulót elsősorban mint egyént vagy mint közösséget kell értelmezni? 

Fontos dimenzió a  gyakorlati közösség fogalma, melyet Lave és Wenger 
(1991) és Wenger (1998) vezetett be a köztudatba, azonban ez csak egy kísérlet 
egy olyan egydimenziós fogalomazonosításra, elemzésre és az elméletek össze-
hasonlítására, amely meg akarja szüntetni a tanulás területeinek túlzott összetett-
ségét. az expanzív tanulás elméletének éppen az a  jelentősége és potenciálja 
( Engeström 1987), hogy több multi-dimenziós elemzést tesz lehetővé. a tanu-
láselméletek fogalmi területén belül, az expanzív tanulás elméletének adekvátabb 
feltárásához, három további dimenzióval érdemes foglalkozni:

■ a tanulás elsősorban olyan folyamat, amely továbbítja és megőrzi a kultúrát, 
vagy amely átalakítja és megalkotja a kultúrát? 

■ a tanulás elsősorban vertikális fejlesztési folyamat, ami a kompetencia egy-
séges skálája mentén halad, vagy horizontális mozgás, csere és hibridizáció 
különböző kulturális kontextusok és kompetenciaszabványok között?

■ a tanulás elsősorban az empirikus tudás és fogalmak elsajátításának és meg-
alkotásának a folyamata, vagy pedig egy olyan folyamat, ami az elméleti tudás 
és fogalmak kialakulásához vezet?

az expanzív tanulás elmélete a tanuló közösségekre, a kultúra alakítására és meg-
alkotására, a horizontális mozgásra és a hibridizációra, valamint az elméleti fogal-
mak kialakulására helyezi a hangsúlyt. Bár Felstead és munkatársai (2005: 362) azt 
írják, hogy az expanzív tanulás elmélete csupán kiterjeszti a részvétel-metaforát, 

4 az  expanzív tanulás kifejezés és a  tanulási tevékenységek szinonimaként használatosak ebben 
a  tanulmányban, mint ahogy az expanzív tanulás elmélete eredeti megfogalmazásában is volt 
(Engeström 1987).
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ám ez az elmélet nem illeszkedik a Sfard által javasolt egyik metaforába sem 
(1998). Tény, hogy az expanzív tanulás szempontjából mind a beszerzés-, mind 
a részvétel-alapú megközelítés esetében hasonló, konzervatív előítéletek vannak. 
Mindkettő keveset mond a kultúra alakításáról és létrehozásáról. Mind a beszer-
zés-, mind a  részvétel-alapú megközelítés, főként ez utóbbi, az eredeti törvé-
nyes részvétel és periféria-részvétel keretében (Lave–Wenger 1991) elsősorban 
úgy ábrázolja a tanulást, mint egy egyirányú mozgást, mely a nem-hozzáértőtől 
a szakértő felé halad, kevés komolyabb elemzést szentelve a horizontális mozgás-
nak és a hibridizációnak. a beszerzés-alapú megközelítés látszólag talán értékeli 
az elméleti fogalmakat, de a fogalmakról alkotott igazi elmélete eléggé empirikus 
és formális (davydov 1990). a részvétel-alapú megközelítések általában gyanak-
vóak, ha nem rosszindulatúak az elméleti fogalmak kialakulásával szemben, főleg 
azért, mert ezek a megközelítések is elsősorban elméleti fogalmak, melyeket úgy 
értelmezünk, mint formális ’könyvmoly’ absztrakciókat. 

Így az expanzív tanulás elméletének a saját metaforájára kell támaszkodnia: 
a Terjeszkedésre. az expanzív tanulásban a tanulók valami olyat tanulnak, ami 
még nincs meg nekik. Más szóval a tanulók megkonstruálnak egy új célt és fogal-
mat a közös tevékenységükhöz, és megvalósítják ezt a valóságban. Ezt a váltást 
a metaforákban Paavola, Hakkarainen és Lipponen (2004) jegyezte fel, akik egy 
új, harmadik metaforaként a Tudásalkotást javasolták, és Fenwick (2006b), aki 
úgy vélte, hogy a munkaalapú tanuláshoz a részvételt, Expanziót és Fordítást 
tekintsük releváns alternatívának és kiegészítő metaforáknak.

Ebben a  tanulmányban olyan elemzéseket vizsgálunk, amelyek az expan-
zív tanulás elméletén alapszanak, mely elméletet mintegy húsz éve alkottak meg 
(Engeström 1987). a témákat tekintve érintett a munkahelyen történő felnőtt 
matematikatanulás (Fitz–Simons 2003), a hibrid oktatási innovációk ( Yamazumi 
2008), és a tanárképzésben történő IKT-reformok hatása (rasmussen– Ludvigsen 
2009). az elméletet használták számos tanulmányban, például a konfliktus-
ellenőrző hálózatfejlesztés (Foot 2001) vizsgálatban, a több-szervezeti váltás egy 
iparágon belül történő erőfeszítéseiben (Hill–Capper– Wilson–Whatman–
Wong 2007) és a biogáz-termelés megjelenése mint tanulási folyamat elemzésé-
ben. (Pereira–Querol–Seppänen 2009). Foglalkoztak vele betanulással és olyan 
tárcaközi munkákkal kapcsolatosan, amelyek olyan sajátos nevelési igényű fiatalo-
kat érintettek, akiket a kirekesztés veszélye fenyeget (daniels 2004), az e-learning 
keretén belül a blogok felhasználásával (Makino 2007), valamint olyan tanulás-
sal kapcsolatban, amely ápolók és felnőtt oktatók között zajlik. Őket ’portfólió-
szakemberekként’ azonosították, mert a szolgáltatásaikat több munkaadónál és 
szervezetnél végzik (Fenwick 2004). az elméletet keretként is használják tanul-
mányokban, melyek a szimulált klinikai tapasztalatról készültek az egyetemi ápo-
lóképzésben (Haigh 2007), az iskola-egyetem átmenet és partnerség kapcsán 
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(Tsui–Law 2007), vagy az új típusú átmenet vizsgálatához az iskola és munka-
hely között (Konkola–Tuomi-gröhn–Lambert–Ludvigsen 2007). gutiérrez 
és munkatársai munkáját is befolyásolta az expanzív tanulás elmélete, a kibővített 
’harmadik tér’ a tanulásért és műveltség fejlesztéséért (gutiérrez–Larson 2007; 
gutiérrez 2008; gutiérrez–vossoughi 2010). Barowy és Jouper (2004) tanul-
mánya, mely az iskolai változást mint személyes és szisztematikus közös fejlesz-
tést értelmezi, szintén az expanzió gondolatára épült. Bár szükségszerűen hiányos, 
a lista azt mutatja, hogy az expanzív tanulás elméletét különösen hasznosnak talál-
ták a tanulás nem hagyományos, hibrid és több-szervezeti helyzetek elemzéseiben.

az expanzív tanulás elméletét leginkább szisztematikusan és halmozottan 
a Helsinki Egyetem Tevékenységelméleti és Munkafejlesztési Kutatási Központja 
által vizsgált tanulmányokban használták (2009 eleje óta Tevékenység-, Fejlődés- 
és Tanuláskutatási Központ (CradLE); továbbiakban Helsinki Központ). 

Ebben a  tanulmányban nagy figyelmet szentelünk 25 doktori disszertáció5 
eredményeinek és más, a Központban készült, megjelent tanulmányok elemzé-
sének. Mivel a Helsinki Központ volt és maradt bölcsője, szülőháza az expan-
zív tanulás elméletének, annak szisztematikus és kumulatív fejlesztésének, ezért 
ez a választott fókusz lehetővé teszi, hogy mélyebbre ássunk az elméleti kere-
tek evolúciójának lehetőségeiben és problémáiban. Továbbá megvitatunk néhány 
máshol készült tanulmányt, főleg az expanzív tanulás kritikái részben. viszont ez 
a tanulmány nem tud részletesebben foglalkozni az általános tevékenységfejlesz-
tés-elmélettel. Ehhez javasoljuk Sannino, daniels és gutierrez (2009) szövegeit, 
kiegészítésnek. Ennek a tanulmánynak hasonlóképpen nem célja, hogy lefedje 
a  kulturális-történeti tevékenységelmélet széles körű használatát az oktatás-
kutatás ban. Ilyen vizsgálatokat roth és Lee (2007) tett közzé. a daniels, Edwards, 
Engeström, gallagher és Ludvigsen (2009) által szerkesztett kötet válogatott 
tanulmányokat mutat be, melyek a határok és a működés közti tanulásról szólnak, 
s amelyeket nagymértékben inspirált az expanzív tanulás elmélete. a van Oers, 
Wardekker, Elbers és van der veer (2008) által szerkesztett kötet széles választékát 
kínálja a tevékenységelmélet inspirálta tanulmányoknak, amelyek nem az expan-
zív tanulás elméletén alapszanak.

a következőkben röviden felvázoljuk az elmélet történelmi és társadalmi hát-
terét, amelyben az expanzív tanulás kialakult. aztán az elméleti gyökereit vizs-
gáljuk. Ezt követően kijelöljük az expanzív tanulás elméletének főbb gondola-
tait. a következő hét fejezetet az elmélet speciális nézőpontjainak szenteljük. 
az utolsó két fejezet az expanzív tanuláselmélet kritikáival és a jövőbeni kihívá-
saival foglalkozik.

5 Finnországban a doktori disszertációt közzé kell tenni nyomtatott könyv formájában. Általában 
ingyenesen is rendelkezésre állnak digitális formában, az interneten.
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TÁrSadaLMI éS TÖrTéNELMI IgéNY 
EgY úJ TÍPuSú TaNuLÁSr a

a „kiterjesztés általi tanulás” során az expanzív tanulási tevékenység megjelenését 
úgy tekintették, mint a munka átalakulásának történelmi következményét.

„a munkafolyamatok növekvő társadalmi jellege, belső összetettsége és összefüggései, 
valamint nagy mennyisége a tőkében és kapacitásban kézzelfoghatóvá tette azt, hogy 
akut zavar vagy intenzív változás idején valójában senki sem uralkodik a munkatevé-
kenységen mint egészen, habár a kontroll és az egész tervezése hivatalosan a vezetőség 
kezében van. Ez létrehoz valamit, amit úgy nevezhetünk, hogy ’szürke zóna’, ’vákuum-
terület’ vagy ’senkiföldje’, ahol kezdeményezés és meghatározott művelet gyakorlatilag 
a vállalati hierarchia minden szintjén nem várt hatást eredményezhet.” (Engeström 
1987: 113–114) 

a kapitalista termelés és munkaszervezés belső ellentmondásai az expanzív tanu-
láskutatás középpontjába kerültek. a Helsinki Központban ezeknek az elemzését 
egy kutatási program keretében végezték el (lásd a korábbi tanulmányokat, lásd 
Engeström–Engeström 1986; Toikka–Hyötyläinen–Norros 1986). a leg-
több, a Helsinki Központ kutatói által kiegészített empirikus vizsgálatot és inter-
venciót munkahelyi környezetben végezték (közelmúltbeli reprezentatív gyűjte-
mények, lásd Engeström 2005; Engeström–Lompscher–rückriem 2005). az 
alapvető vita a munkakörnyezet fókuszáról az, hogy a tanulás hagyományos mód-
jai boldogulnak-e a feladatokkal, amelyekhez a megtanulandó tartalmakat azok 
ismerik, akik megtervezik, kezelik és végrehajtják a különböző tanulási progra-
mokat. amikor egész kollektív tevékenységi rendszereket, mint például a munka-
folyamatokat és szervezeteket újra kell értelmezni, akkor a tanulás hagyományos 
módszerei nem elegendőek. Senki sem tudja pontosan, mit szükséges megtanulni. 
az új tevékenységek modellje a tudás megszerzése, valamint a készségek, képes-
ségek rendszere, amelyeket az igényel és amelyekkel egyre inkább összefonódik. 
az expanzív tanulási tevékenységekben ezek összeolvadnak (Engeström 1999a).

Pihlaja (2005) tanulmányában kiegészíti ezt a vitát egy fontos, a munkafo-
lyamatban általánosított, történelmileg változó típusú szemponttal. Ebben az 
általánosítás a tanulás alapja. az általánosítás az azonosításon és a tanítás variá-
cióin alapszik. az elsajátított tömeg-termelésben jelentős különbségek mutatkoz-
tak, mivel a dolgozók eltérő módon végezték el ugyanazt a feladatot. Ez kulcs-
fontosságú intézkedésekhez és a műveleti sorrendek szabványosításához vezetett. 
az elsajátítandó modern, rugalmas tömegtermelés vagy ’sovány termelés’ eltér az 
optimalizált modernizált folyamattól devianciák formájában, azaz törések, zava-
rok és pazarlások jelentkeznek. Ez a folyamat állandó optimalizáláshoz vezetett.
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Manapság minden termék, gyártás és üzleti koncepció életciklusa egyre gyor-
sabban rövidül. Ennek megfelelően a teljes mértékű fogalmi szintű átalakulás rit-
musa felgyorsul. Más szavakkal, az elsajátítandó eltérés ebben az értelemben az 
állandóan változó termék, gyártási és üzleti koncepciók között van. Ez már nem 
érhető el az elszigetelt tevékenységek és folyamatok műszaki optimalizálásának 
eszközei által. a gyorsított fogalmiszint-változások a munkában és szervezetek-
ben igénylik az általánosítást és tanulást, amelyek kiszélesítik a tanulók horizont-
ját és a gyakorlati megértést a kollektív tevékenységrendszerek szintjén.

Két további tényező hat az expanzív tanulás társadalmi igényére. az  első 
a fokozódó társadalmi vagy „egyenrangú termelés” megjelenése (Benkler 2006), 
ami hasznosítja a Web 2.0 vagy az internet adta interaktív lehetőségeket. Ez meg-
nyitja a lehetőségek új területét, a tevékenységek új típusának kialakulását és az 
értékek széles körű használatát, mint a Linux és a Wikipédia.

a második tényező a globális fenyegetések és kockázatok vagy a „kifutó célok” 
(Engeström 2008) megjelenése és növekvő jelenléte. Ezt példázza a globális fel-
melegedés, példázzák az új járványos betegségek és a globális pénzügyi kataszt-
rófák. Ez hatalmas lehetőség a fogalomalkotás és a gyakorlat újratervezése terén, 
melynek felül kell kerekednie bármely tudományág, szakma vagy szervezet 
 határain.

az ExPaNzÍv TaNuLÁS FOgaLMÁNaK 
ELMéLETI aLaPJaI

az expanzív tanulás elmélete a négy orosz kulturális-történelmi iskola kulcs-
figurájának, Lev vigotszkijnak, aleksei Nikolajevitch Leontyevnek, Evald Ilyen-
kovnak és vaszilij davydovnak hat alapteóriáján alapszik, valamint két további 
alapnézeten, melyek Bateson és Bahtyin munkájából származnak. az alábbiak-
ban röviden jellemezni fogjuk mind a nyolcat.

1. Leontyev (1981) kimutatta, hogy a munkamegosztás megjelenése a közössé-
gen belül elvezet a tevékenység és a cselekvés szétválasztásához. a törzsi vadá-
szatban például egyes résztvevők üldözik a vadat egy másik résztvevő felé, 
aki lesben vár, és megöli a vadat. Ez a két csoport különböző cselekvéseket 
hajt végre (üldözés, ölés) a közös vadászat során. Egy cselekvés felezési ideje 
véges, határozott kezdete és vége van. Másrészről viszont a közös cselekvés 
újraalkotja önmagát egy előre meg nem határozott végponttal azáltal, hogy 
látszólag hasonló cselekvéseket generál újra és újra. Mégis van folyamatos 
és olykor drámaian szakaszos változás a cselekvésben. az expanzív tanulás 
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valódi ötlete a cselekvés és tevékenység közti elméleti különbségen alapszik. 
az expanzív tanulás egy mozgás a cselekvés irányából a tevékenység felé.

„a(z) [expanzív] tanulási cselekvés lényege a tárgyilagos termelés, társadalmilag új 
cselekvés-struktúrák (beleértve új célokat, eszközöket stb.) cselekvésen kívüli meg-
nyilvánulása az előző kérdésben megfogalmazott cselekvés belső ellentétéről. a(z) 
[expanzív] tanulási cselekvés a cselekvéstől egy új tevékenységig való terjeszkedés 
elsajátítása. Míg a hagyományos oktatás lényegében tantárgy-termelő tevékenység, 
és a hagyományos tudomány alapvetően eszköz-termelő tevékenység, addig a(z) 
[expanzív] tanulás tevékenységet termelő tevékenység.” (Engeström 1987: 125) 

2. vigotszkij fogalma a proximális fejlődés zónáról egy másik fontos alapköve 
az expanzív tanulás elméletének. vigotszkij (1978: 86) úgy definiálta a zónát, 
mint ami „távolság a független problémamegoldással meghatározott tény-
leges fejlődési szint és a  felnőtt irányítása alatt álló, vagy az alkalmasabb 
társakkal való együttműködés során meghatározott potenciális fejlődési 
szint problémamegoldása között”. az expanzió általi tanulásban, vigotszkij 
egyénileg orientált koncepcióját újraértelmezték, hogy foglalkozni tudjanak 
a tanulással és fejlődéssel a kollektív tevékenységek szintjén:

„Ez a távolság a napi egyéni cselekvések és a történelmileg új társadalmi cselekvés-
forma között van, amit mint eredményt közös erővel létre lehet hozni, hogy lehető-
ség szerint duplán kötődjön a mindennapi tevékenységekbe ágyazva.” (Engeström 
1987: 174) 

valójában a proximális fejlődés zónát újraértelmezték, ez lett a cselekvésből 
a tevékenység expanzív alakításának helye (Engeström 2000).

3. a tevékenységelmélet alkalmazása révén az expanzív tanuláselmélet alapjá-
ban véve egy célorientált teória.

„a cél fogalma (gegenstand) már hallgatólagosan benne van a tevékenység valódi 
fogalmában. a ’cél nélküli tevékenység’ kifejezése jelentéstől mentes. (…) a tevé-
kenység célja kettős: először is, saját önálló létében, mint önmaga alárendeltje és az 
alany tevékenységének átalakítója; másodsorban pedig mint a cél képe, mint saját 
pszichológiai gondolkodásának a terméke, ami az alany tevékenységében valósult 
meg (…)”. (Leontyev 1978: 52)

Más szóval a cél mint rezisztens nyersanyag és a tevékenység jövő-orientált 
szándéka van jelen. a cél a tevékenység mozgatójának valódi hordozója. Így 
az expanzív tanulási tevékenységben az indíték és a motiváció elsősorban 
nem az egyes témákban látható, hanem a célban van benne, hogy átalakítsa 
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és kiterjessze azt. ahogy arra Leontyev (1978: 186) rámutatott, az indítékot 
nem lehet megtanítani, csak a tanulók „tényleges létfontosságú kapcsolat-
tartal mának” fejlesztésével lehet támogatni. az expanzív tanulás a  fontos 
kapcsolatok anyagi átalakulásának a folyamata.

4. a tevékenységelmélet egy dialektikus teória, s az ellentmondás dialektikus 
fogalma döntő szerepet játszik benne. Ilyenkovot (1977; 1982) követve, az 
expanzív tanulás elmélete ellentmondásokat lát a  történelmileg változó 
feszültségekben, amelyeket fel lehet ismerni, és amelyek kezelhetőek a valós 
tevékenységrendszerekben. a kapitalizmusban minden áru velejárója a min-
dent átható fő ellentmondás az érték használata és az érték átalakulása között, 
valamint az élet minden területén megjelenő tömegtermékké válási folyamat. 
Ez a mindent átható elsődleges ellentmondás sajátos alakot ölt, és minden 
történelmi fázisban, tevékenységrendszerben különböző, sajátos tartalmat 
nyer. a legfontosabb, hogy az ellentmondások az átalakulás hajtómotorjai. 
Egy tevékenység célja mindig belsőleg ellentmondásos. éppen ezek a belső 
ellentmondások azok, amelyek a célt mozgatják, motiválják, és a jövőt gene-
rálják. az expanzív tanulás gyakorlati elkötelezettséget és tagolást igényel 
a tanulók tevékenységrendszerének belső ellentmondásaival együtt.

5. Ilyenkov dialektikáját legerőteljesebben davydov alakította át tanulás-
elméletté (1990). davydov kifejlesztett egy tanulási tevékenységelméletet 
az absztrakttól a konkrét felé növekvő dialektikus módszer alapján. Ez a cél 
lényegének, megértésének a módszere. a megértés a saját fejlődéselméleti 
logikájának a feltérképezése és reprodukálása, a történelmi átalakulás meg-
jelenése és a saját belső ellentmondás felbomlása alapján történik. Kezdet-
ben egy új elméleti ötletet vagy koncepciót absztrakt formában, egyszerű 
magyarázó kapcsolatként, „csírasejtként” állítottak elő. Ez a kezdeti abszt-
rakció lépésről lépésre gazdagodott, és alakult át konkrét multi-rendszerré, 
folyamatosan fejlesztve azt. a tanulási tevékenységben a kezdeti egyszerű 
ötletet átalakítják egy összetettebb céllá, a gyakorlat új formájává. a tanulási 
tevékenység elméleti fogalmak, elméletben megragadt gyakorlatok konkrét 
szisztémában gazdag és sokféle megnyilvánulásának kialakulásához vezet. 
Ebben a szerkezetben az absztrakt a konkrét egésztől elválasztottságra, rész-
legességre utal. az empirikus gondolkodás összehasonlításokon és besoro-
lásokon, önkényesen elfogadott absztrakciókon, csak formálisan összekap-
csolt tulajdonságokon alapszik, a dialektikus-elméleti gondolkodás pedig 
az absztrakttól a konkrét felé növekvésen, a legkisebb és legegyszerűbben 
elfogadott absztrakciókon és az egész funkcionálisan összekapcsolt rendszer 
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genetikailag elsődleges egységén nyugszik (Ilyenkov 1977; davydov 1990; 
Bakhurst 1991; Falmagne 1995).

az absztrakttól a konkrét felé növekvést speciális episztemikus vagy tanulási tevé-
kenységeken keresztül lehet elérni. davydov szerint (1988: 30) egy ideáltipikus 
tanulási tevékenység sorozata a következő hat tanulási tevékenységből áll: 

1.  átalakítani a feladat feltételeit, hogy azok lefedjék a vizsgálat alatt álló cél 
egyetemes kapcsolatát, 

2.  modellezni az azonosított kapcsolatot anyagi, grafikus vagy szó szerinti for-
mában, 

3.  átalakítani a kapcsolat modelljét, hogy „tiszta öltözékben” tanulmányoz-
hassuk a tulajdonságait, 

4.  kiépíteni a  feladatok rendszerét, amelyeket általános módon meg lehet 
oldani, 

5.  monitorozni a korábbi tevékenységek teljesítményét, 
6.  értékelni az általános módszert, ami az adott tanulási feladat megoldását 

eredményezi. 
az expanzív tanulás elméletében davydov tanulási tevékenység-fogalmát fej-
lesztik tovább, hogy kezelni tudja az iskolán és osztálytermen kívüli tanulási 
kihívásokat (lásd a következő fejezetben).

6. vigotszkij és munkatársai az ember pszichológiai működésének lényegét 
a kulturális eszközök és jelek révén a tevékenységek közvetítésében látták. 
a hagyományos vizsgálati módszerek a kulturális közvetítést saját elemzéseik-
ből nagyrészt kizárták. Ám az emberi szubjektum mindig importál egy sor 
pszichológiai eszközt jelek formájában egy kísérleti helyzetbe, amit a kísérlet-
vezető merev módon nem tud külsőleg ellenőrizni (van der veer–valsiner 
1991: 399).

„az a személy, aki használja a dolgok vagy ingerek erejét, ezeken keresztül irányítja 
saját viselkedését, csoportosítja, összeteszi és szétválogatja őket. azaz az emberi 
akaratnak nincs hatalma a saját viselkedése felett, más dolgok, mint az erő, hatá-
rozzák meg a viselkedést. (…) Külső tevékenységgel megváltoztatja környezetét, és 
ily módon, saját hatásköre alá vonva befolyásolja a saját viselkedését.” (vigotszkij 
1997: 212)

azaz az alany működése megváltoztatja a világot, saját viselkedését, és köz-
ponti fókusszá válik. vigotszkij kiépítette a dupla stimulációs intervenciós 
módszert. ahelyett hogy csupán egy megoldandó feladatot adna az alany-
nak, vigotszkij egy nehéz feladatot (első inger) és egy ’semleges’ vagy egy 
két értelmű külső feladatot (második inger) ad. az alany ezt ki tudja tölteni 
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jelentéssel, és át tudja alakítani egy új közvetítő jellé, ami növeli az ő cselek-
véseit, s potenciálisan a feladat újragondolásához vezet. az expanzív tanulást 
a kettős stimuláció elve miatt tipikusan formatív intervenciónak nevezzük.

7. a fent megnevezett orosz tevékenység-teoretikusok mellett az expanzív 
tanulás elmélete sokat köszönhet az antropológus Bateson innovatív gondol-
kodásának (1972). az ő tanulásiszint-fogalmát, főleg a Tanulás III fogalmát 
és az ehhez kapcsolódó kettős kötést az expanzív tanuláselmélet hetedik 
elméleti alapkövének kell tekintenünk. Bateson Tanulás III-ja alapvetően 
ugyanaz, mint az expanzív tanulási tevékenység. az expanzív tanulás elméle-
ten belül Bateson kettős kötés fogalmát úgy lehet értelmezni, mint egy „szo-
ciális, társadalmilag alapvető dilemmát, amit nem lehet megoldani elkülönült 
egyéni tevékenységeken keresztül, de amiben az összekapcsolt, együttműködő 
tevékenységek képesek megjelentetni a történelmileg újfajta tevékenységeket.” 
(Engeström 1987: 165, kiemelés az eredetiben)

8. végül, Bahtyin (1982) többnyelvűség-ötletét vagy heteroglossziáját is bele kell 
venni az expanzív tanuláselmélet alapkövei közé. „az expanzív tanulásban 
és kutatásában ez azt jelenti, hogy a tevékenységrendszerben vizsgált külön-
böző csoportoknak és rétegeknek az összes ellentétes és kiegészítő hangját be kell 
vonni, és hasznosítani kell. ahogy Bahtyin mutatja, ez feltétlenül magában 
foglalja a hangokat, és a köznép nem akadémiai életképét. Így a klasszikus 
érvelés akadémiai beszédtípusa helyett különböző nyelvek és beszédtípusok 
robbanó tűzijátékát kapjuk.” (Engeström 1987: 315–316, kiemelés az eredeti-
ben) az expanzív tanulás eredendően többhangú, többszólamú folyamatnak 
a vitája, tárgyalása és hangszerelése.

az ExPaNzÍv TaNuLÁS ELMéLETéNEK 
KÖzPONTI TaNaI

az expanzív tanulás elméletének központjában az a tanulási folyamat áll, mely-
ben a  tanulás igazi alanya átformálódik, elszigetelt egyénekből közösségekké 
és hálózatokká. Kezdetben az egyének elkezdik megkérdőjelezni a tevékenysé-
gük fennálló rendjét és logikáját. ahogy egyre több szereplő csatlakozik ehhez, 
elindítják és megvalósítják a kollaboratív elemzést és a proximális fejlődési zóna 
modellezését. a tevékenység új modelljének a megvalósítása tanulási törekvés, 
mely az összes tagot és a kollektív tevékenységrendszer elemeit is magában fog-
lalja (1. ábra).
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az 1. ábrán az alany egyéneket vagy alcsoportokat jelent, akiknek a helyzete és 
szempontjai az elemzés perspektívái lehetnek. a cél a „nyersanyag” vagy „prob-
lématér”, amelyre a tevékenység irányul. a cél eszközök és jelek segítségével ered-
ménnyé válik. a közösség magában foglalja az egyéneket és az alcsoportokat, 
amelyek ugyanazt az általános célt fogalmazzák meg. a munkamegosztás a hori-
zontális feladat és a hatalom, valamint az erő vertikális megosztására utal. végül 
a szabályok lehetnek explicit és implicit szabályok, konvenciók és normák, ame-
lyek korlátozzák a tevékenységeket a rendszeren belül. az 1. ábrán a kör a cél körül, 
annak központi szerepét jelzi, ugyanakkor a tevékenység céljának inherens kétér-
telműségét is. a cél felszólítás az értelmezésre, a személyes értelem megalkotására, 
társadalmi átalakulásra. Meg kell különböztetni a történelmileg változó tevékeny-
ségrendszer általános célját és a specifikus célt, ami az egyes alanynál megjele-
nik egy adott pillanatban, egy adott tevékenységben. az általános cél a társadalmi 
jelentéshez kapcsolódik, a specifikus cél pedig a személyes értelemhez. Például az 
orvosi munkában általános cél lehet az egészség és a betegség mint társadalmi kihí-
vások, és specifikus cél lehet egy adott állapot vagy panasz egy adott beteg számára.

a tevékenységrendszerek egyre inkább összefonódnak és egymástól függenek. 
Sok friss, az expanzív tanulásról szóló tanulmány az elemzés egységeit két vagy 
több tevékenységrendszer konstellációjaként írja le, amelyeknek részben megosz-
tott céljaik vannak. az ilyen összekapcsolt tevékenységi rendszerek létrehozhat-
nak egyfajta gyártó-ügyfél kapcsolatot, partnerséget, hálózatot, vagy más együtt-
működési multi-tevékenységi mintát.

Tekintsük át újra a tanulmány elején bemutatott első komplex tanulási kihí-
vást. az otthonápolási gondozók tevékenységi rendszere jelenleg az otthonláto-
gatás alatti szétválasztott rutinfeladatok listája felé orientálódik. a kliens élet-
tevékenysége pedig az otthoni, tartalmas és méltóságteljes élet fenntartása felé, 
miközben olyan fenyegetésekkel kell szembenéznie, mint a magány, a fizikai 
mobilitás hiánya, az önálló cselekvésre való képtelenség és a memóriaproblémák, 

1. ábra. A tevékenységi rendszer általános modellje (Engeström 1987: 78)
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köz ismertebb nevén a  demencia. a  két tevé-
kenységrendszer összefonódik, együtt kell 
működniük, hogy az otthonápolás szolgálta-
tása létrejöjjön; bár a céljaik nagyon különbö-
zőek, és egyre nagyobb a  feszültség közöttük 
(2. ábra). Ezen a  romló állapoton lehet vál-
toztatni az expanzív tanulási folyamat eszkö-
zeivel, ahol a  két fél közösen létrehoz egy új 
célt és koncepciót a  közös tevékenységükhöz.

az elemzés egységeinek ez a  fajta kiterjesz-
tése nyilvánvalóan igényesebbé teszi az azono-
sítást, és hangot ad az aktuálisan alanyként defi-
niált embereknek a tevékenységi rendszerben. 
az expanzív tanulás elméletét nem lehet értel-
mezni az absztrakt szervezetekre konkrét emberi 
célok nélkül. Kulcsfontosságú a mozgás a rend-
szerek és az egyének nézete között: „a szerve-
zet rendszerképe nyilvánvalóan nem elegendő, 
amikor a  kutatók megpróbálják megérteni és 
megkönnyíteni az expanzív tanulás segítségé-
vel a minőségi változásokat. a valós, azonosít-
ható embereknek, egyéneknek és csoportoknak 
kell a változtatásokat kezdeményezni és ápolni. 
az intervencionalista kutatóknak meg kell talál-
niuk a tevékenységi rendszerben a párbeszédet 
folytató partnereket, akiknek saját érzelmeik, 
erkölcsi kérdéseik, akaratuk és napirendjük van. 
a  szervezetet szükségszerűen vissza kell ala-
kítani olyan munkahellyé, amely az emberek 
által lakott.” (Engeström–Kerosuo 2007: 340)

az ellentmondások szükséges, de nem ele-
gendő motorként szolgálnak az expanzív tanu-
lási tevékenységi rendszerben. az  expanzív 
tanulási folyamat különböző kifejezéseiben 
olyan ellentmondások jelenhetnek meg, mint 

(a)  a tevékenységrendszer minden egyes csomópontjában feltörekvő látens 
elsődleges ellentmondások, 

(b)  nyíltan kézenfekvő másodlagos ellentmondások két vagy több csomópont 
között (például egy új cél és egy régi eszköz között), 
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(c)  harmadlagos ellentmondás az újonnan létrehozott és a korábbi tevékeny-
ségi mód maradványai között, vagy 

(d)  külső negyedleges ellentmondás az újonnan szervezendő és a szomszédos 
tevékenységrendszerek között. 

Konfliktusokat, dilemmákat, zavarokat és a helyi innovációkat mint az ellent-
mondások manifesztációját lehet elemezni. van egy lényeges különbség a konf-
liktusos tapasztalatok és a jelentős fejlődési ellentmondások között. az első rövid-
távú szinten, a második az aktivitás és az interaktivitás szintjén helyezkedik el, és 
sokkal hosszabb az életciklusa. az elemzés e két különböző szinten helyezkedik 
el. a konfliktusok gyökereiben felfedezhetőek az elmozdulások a konfliktus cse-
lekvési szintjétől az ellentmondás tevékenységi szintje felé (Sannino 2005: 169).

az ellentmondások az expanzív tanulás tényleges hajtóerejévé válnak, amikor 
oly módon kezelik őket, hogy meghatároznak és indítékká alakítanak egy feltö-
rekvő új célt: „a szükséglet találkozása a céllal, az egy rendkívüli tett” (Leontyev 
1978: 54). a kollektív tevékenység indítéka életbe lép az egyénért a személyes 
értelem eszköze által: „az értelem kifejezi a tevékenység indítékának a viszonyát 
a cselekvés közvetlen céljához” (Leontyev 1978: 171).

az expanzív tanulás új, kibővített cél kialakulásához vezet, és a tevékenység 
már erre irányul. Ez magában foglalja az új tevékenységelméleti koncepciójá-
nak megalkotását, ami a kezdeti, egyszerű kapcsolat megragadásán és modelle-
zésén alapszik, a ’csírasejten’. Ez segíti az új tevékenységet a növekvésben, és létre-
hozza annak változatos, konkrét manifesztációját (davydov 1990). a kibővített 
cél kialakulása és a megfelelő újfajta tevékenység megköveteli és előidézi a kol-
lektív és megosztott működést, a kérdezést, és elszakad a tevékenység meglévő 
korlátaitól, s elindul a proximális fejlődési zóna felderítetlen útján (Engeström 
1996; 2005). vagyis az expanzív tanulás mikéntjének hármasa: kibővített tevé-
kenységi minta, megfelelő elméleti koncepció és új típusú működés. az abszt-
rakttól a konkrét felé haladva, speciális episztemikus vagy tanulási cselekvéseken 
keresztül érjük el ezt a haladást. Ezek a cselekvések együtt alkotják az expan-
zív ciklust vagy spirált. az episztemikus tevékenységek ideáltipikus sorozata az 
expanzív ciklusban a következő (lásd még Engeström 2001b):

■ az első lépés az elfogadott gyakorlatokban meglévő bölcsesség megkérdőjele-
zése, kritizálása vagy visszautasítása. az egyszerűség kedvéért ezt a műveletet 
megkérdőjelezésnek nevezzük.

■ a második lépés a szituáció elemzése. az elemzés magában foglalja a mentális, 
diszkurzív vagy a helyzetbeli gyakorlat átalakítását annak érdekében, hogy 
megtudjuk az okokat vagy magyarázó mechanizmusokat. az analízis felteszi 
a ’miért’ kérdést, és magyarázó elveket keres. az egyik típusú elemzés törté-
neti-genetikus, amely arra törekszik, hogy elmagyarázza a helyzetet nyomon 
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követve az eredetet és a fejlődést. Egy másik típusú elemzés tényleges-empiri-
kus, amely arra törekszik, hogy elemezze a helyzetet, és képet készítsen a belső 
szisztematikus kapcsolatokról.

■ a harmadik lépés a megtalált magyarázó kapcsolatoknak néhány nyilvánosan 
megfigyelhető és átvihető közegben való modellezése. Ez egy konstrukció, az 
új ötletnek egy explicit, leegyszerűsített modellje, ami megmagyarázza a prob-
lémás helyzeteket, és megoldást kínál rájuk.

■ a negyedik lépés a modell vizsgálata, működtetése, üzemelése, kísérleteztetése 
annak érdekében, hogy teljes mértékben megragadható legyen a dinamikája, 
lehetőségei és korlátait.

■ az ötödik lépés a modell megvalósítása a gyakorlati alkalmazások segítségével, 
dúsítással és a fogalom kiterjesztésével.

■  a hatodik és hetedik lépésben reflektálnak és értékelik a folyamatot, és meg-
szilárdítják az eredményeket a gyakorlat egy új stabil formájában.

Ezek a lépések szoros hasonlóságot mutatnak a davydov által előterjesztett hat 
tanulási cselekvéssel (1988, lásd: az előző rész). davydov elmélete azonban az osz-
tálytermi tanulási tevékenységre vonatkozik, ahol a tantervi tartalmat előre meg-
határozzák a jobban hozzáértő felnőttek (Engeström 1991). Talán ez magyarázza, 
hogy miért nem tartalmazza a kritikus megkérdőjelezést és visszautasítást első 
lépésként, és miért az ötödik és hetedik lépés az, ami a végrehajtás és megszilár-
dítás helyére kerül, s miért van az, hogy ’bizonyos feladatrendszerek megkon-
struálása’ és az ’értékelés’ lépések nem foglalják magukban a tényleges, kulturá-
lisan újszerű gyakorlatok kiépítését. a legújabb elemzések azt mutatják, hogy 
különösen az első lépés, a megkérdőjelezés tartalmazhatja a konfliktusos össze-
csapások különböző formáit és nézőpontjait (Sannino 2010).

az expanzív tanulás folyamatát úgy kellene értelmezni, mint konstrukciót és 
mint sikeresen kialakuló ellentmondások felbontását. a teljes ideáltipikus expan-
zív ciklust a 3. ábra segítségével lehet bemutatni. a vastagabb nyilak mutatják 
a tanulási tevékenységek kibővült körét és részvételét.

Ám a ciklikus expanzív tanulás nem univerzális formája ezeknek a fázisoknak 
és szakaszoknak. Egy ideáltipikus modell valószínűleg soha nem lesz képes arra, 
hogy egy konkrét közös tanulási folyamatot tisztán kövessen. a modell egy heu-
risztikus konceptuális eszköz, ami az absztrakttól a konkrét felé haladó mozgás 
logikáján alapszik. Minden alkalommal, amikor az ember megvizsgálja vagy elő-
segíti a potenciálisan kiterjedt tanulási folyamatot a modell segítségével, akkor 
teszteli, bírálja, és remélhetőleg gazdagítja a modell elméleti elképzeléseit. 

Ennek fényében az szükséges, hogy az expanzív tanulás modellje részlete-
sebb legyen, mint a Lewin által javasolt ’kiolvasztás, mozgatás és újra befagyasz-
tás’ általános sorozata (1974). az expanzív tanuláselmélet főbb elgondolásait az 

23

tanulmány  az expanzív tanulásról 

Vass_Imprimatura.indd   23 2013.11.07.   5:30



empirikus és intervenciós tanulmányokban gazdagították és továbbfejlesztették. 
a következőkben megvizsgálunk egy sor témát, amelyeket ezekben a tanulmá-
nyokban fejlesztettek ki.

ExPaNzÍv TaNuLÁS MINT a CéL ÁTaLaKÍTÁSa

Hagyományosan azt várjuk, hogy a tanulás az alanyban bekövetkezett változásban 
nyilvánul meg, azaz a viselkedésében és a tanulói megismerésben. az expanzív 
tanulás a kollektív tevékenység céljának változásában mutatkozik meg. a sikeres 
expanzív tanulásban ez végül a tevékenységrendszer elemeinek minőségi átalaku-
lásához vezet. a tanári csapat tanulmányozásában Kärkkäinen (1999) a cél változá-
sait mint minőségi fordulópontot elemezte. Nyomon követett egy általános isko-
lai tanárcsapatot, amely megkezdte egy olyan tanulási folyamat tervezését és új 
tematikus tananyagtartalmak kivitelezését, amelyek több tantárgyon is átívelnek, 
s átlépik az osztályterem és az iskola határait, és tovább tartanak, mint egy tanóra.

Kärkkäinen elemezte egy tematikus egység ’közös helyi’ tervezését és végre-
hajtását. a cél három fázisban alakult ki. az első négy csapatértekezleten meg-
született a téma ötlete, amely átfogta a tantárgyakat. a következő ülésen meg-
született a ’helyi közösség’ tématerve. az utolsó öt ülés nyomon követte a terv 
végrehajtását és értékelte a  speciális témákat, a  témákon való munkálkodást, 

3. ábra. A tanulási tevékenységek sorrendje az expanzív 
tanulás ciklusában (Engeström 1999b: 384)
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s általában a megvalósulását. Minden fordulópontot diszkurzív zavarok (félre-
értések, nézeteltérések, konfliktusok, valamint enyhébb dilemmák) jellemeztek, 
megkérdőjelezési fázisok, a különböző hangokra való koncentrálás és perspektí-
vák ( Kärkkäinen 1999: 111–116).

Kärkkäinen (1999: 117–126) szerint nyolc fordulópont van a  cél megkon-
struálásában. Áthaladván ezeken a fázisokon és fordulópontokon a cél átalakul, 
a kereszt-tantárgyi ’munka-téma’ általános fogalmából specifikus téma lesz, ami 
a helyi közösségekre fókuszál, és végül egy viszonylagosan komplex, sokoldalú 
konstelláció jön létre a fő témából és az altémákból. Fontos megjegyezni, hogy 
a hangsúly a konkrét témán nem helyettesíti a ’munka-témára’ vonatkozó általá-
nos elképzelést mint tanári célt. Mind a speciális, mind az általános téma közép-
pontban maradt, és egy időben dolgozták ki őket. Kärkkäinen szerint (1999: 140–
141), a célnak ez a kétszintűsége, úgy tűnik, magyarázatot ad a folyamat potenciális 
kiterjedésére: az oktatók a speciális és az általános között mozognak anélkül, hogy 
bárhol leragadnának. a cél bővítése több dimenzióban halad. Engeström (2000) 
és a Hasu (2000) négy dimenziót határozott meg: a társadalmi-térbeli (’Kinek 
kellene még részt vennie?’), az előzetes és időbeli (’Milyen korábbi és a  jövő-
beni lépéseket kell figyelembe venni?’), az erkölcsi-ideológiai (’Ki a felelős, és ki 
dönt?’), a szisztematikus-fejlesztési (’Hogyan formálja ez a jövőben a tevékenysé-
get?’) dimenziót. Engeström, Puonti és Seppänen (2003) összehasonlított három 
tanulmányt az expanzív tanulásról a társadalmi-területi és az időbeli dimenzi-
óra fókuszálva. arra a következtetésre jutottak, hogy a tér és az idő nem a teljes 
történet, az erkölcsi-ideológiai dimenzió hatalma és felelőssége is kockán forog. 
a harmadik dimenziót Puonti (2004) tárgyalta abban a tanulmányában, amely-
ben gazdasági bűncselekményeket vizsgált.

„a vizsgálat tárgyát képező ügy tartalmazta a bűnözés és a nyomozás állandó összjá-
tékát. az eset azonban sohasem pusztán egyedi: a nyomozás alatt álló bűncselekmény 
általában a gazdasági bűnözés részét képezi, és a nyomozás a gazdasági bűnözés meg-
előzésének a része. a kölcsönhatás a bűncselekmény és a nyomozás között két szinten 
tekinthető meg: a konkrét eset és az általánosság szintjén. a kiterjeszkedés kettős 
művelet: a bűncselekmény bővül a bűnelkövetők által, és a nyomozóknak megvan 
a lehetőségük arra, hogy kiterjesszék a célt a nyomozásban. a cél önálló mozgása gene-
rálja a potenciális bővülést, de az erőfeszítések a nyomozási célok kibővítésére elégte-
len maradt. (…) az expanziót pozitív fejlődésként értelmezik. az empirikus beállítás 
azonban azt mutatja, hogy az expanziónak van sötét oldala is. úgy is lehet tekinteni, 
mint egy ellentmondásos jelenség átalakulását az egyik fejlődési fázisból a másikba. 
Állandó harc van a bűnözők és a hatóságok között, hogy melyik oldal képes elsőként 
áttérni a fejlesztés következő fázisba? a vizsgálat nem csak a nyomozók kezében van, 
hanem a bűncselekmény ’visszaüt’, és kényszeríti a nyomozókat, hogy újfajta cselekvési 
módokat adoptáljanak.” (Puonti 2004: 82)
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Puonti a terjeszkedés eme kettős mozgását egy tanulságos ábrán ragadta meg 
(4. ábra). Ez annak a ténynek a hasznos emlékeztetője, hogy az expanzió nem 
redukálható a tanulók által áhított emancipáció és a felelősségvállalás erőfeszí-
téseire. Expanzió keletkezik a célon belül is, és ez sohasem csak egy jóindulatú 
folyamat.

a cél bővítését akkor lehet értékelni, amikor annak dimenziói meghatározot-
tak. Egy, az expanzív tanulásról szóló tanulmányban, amely a finn középiskolai 
tanárokkal foglalkozott (Engeström és mtsai 2002) a központi tanulási kihí-
vás erkölcsi-ideológiai természetű volt. a tanulmány azt írta le, hogyan lehet 
ellépni a  tanulókról kialakított negatív és cinikus képtől, és felfedezni a pozi-
tív poten ciált bennük. az iskola tanári kara részt vett a változáslaboratórium 
(Change  Laboratorium) tanfolyamán, és a következményeket több hónapig nyo-
mon követték. Tizenegy hónap alatt tizenegy közös tanári megbeszélést rögzítet-
tek. Ezt aztán átírták és elemezték, hogy azonosítsák a tanárok diákokról alkotott 
negatív és pozitív véleményének sorrendjét. Három fontos megállapítást tettek. 
az első: a beszédek összessége a diákokról folyamatosan nőtt, az intervenció foly-
tatódott és tovább haladt, új gyakorlatokat dolgoztak ki. a második: a folyamat 
elején a negatív beszéd volt domináns, de a folyamat vége felé a pozitív beszélge-
tés kezdett uralkodó lenni, és meghatározó maradt a végéig. a harmadik: a nega-
tív beszéd nem tűnt el, még csak nem is csökkent. „Más szóval, a tanulókról szóló 
pozitív beszéd megjelenése a repertoár gazdagítás és bővítése volt; az új elemek 
nem a beszélgetés korábbi irányának az árán jelentek meg.” (Engeström és mtsai 
2002: 220) Ez a ’gazdagítás általi bővítés’ növekvő sokféleséget jelent a témákban 

4. ábra. Cél kiterjesztése a gazdasági-bűnügyi nyomozásban (Puonti 2004: 83)
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a diákok kapcsán. a folyamat korai tervezési szakaszában a  tanárok csak hét 
témával kapcsolatban beszéltek a diákokról, a folyamat végső értékelési szakaszá-
ban a tanárok már tizenhat különböző témával kapcsolatban beszéltek a diákok-
ról. Tehát a korábbi témák nem tűntek el, de radikálisan kibővültek.

ExPaNzÍv TaNuLÁS MINT MOzzaNaT 
a PrOxIMÁLIS FEJLŐdéSI zóNÁBaN 

a tanulás közös mércéje az iskolában az egyes tanulók sikere a vizsgákon és más 
teljesítményteszteken. a szervezeti tanulás elméleteiben a  tanulás kritériu ma 
általában valamilyen módon kapcsolódik a  szervezet teljesítményében mért 
javulásokhoz. az expanzív tanuláselméletben a tanulói kritériumok és mércék 
a történelmi elemzés eszköze segítségével épülnek fel. Egy ilyen elemzés célja az, 
hogy azonosítsa az ellentmondásokat, amelyeket meg kell oldani, és feltérképezze 
a proximális fejlődés zónát, amelyen a meglévő ellentmondásoknak át kell halad-
niuk. Ez a hangsúlyozás hatékony módját követeli meg, és a proximális fejlődés 
történelmileg lehetséges zónáját ábrázolja.

Haavisto (2002) egy finn kerületi bíróság expanzív tanulási erőfeszítéseit tanul-
mányozta, amely egy országos bírósági reform általános iránymutatásait hajtotta 
végre, helyileg. Követett, rögzített és elemzett három polgári pert a reform előtt, 
a másik hármat a reform után. Haavisto összegezte a proximális fejlődési zónát, 
amivel a bíróság szembenézett, amint az 5. ábra mutatja. 

5. ábra. Élen járó, újfajta beszélgetések és feszültségek a finn bírósági 
eljárás proximális fejlődési zónájában (Haavisto 2002: 298)
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Finnországban a bíróság hagyományosan nagyon formális és nem interak-
tív, működése hosszú, írott tényállásokon alapszik, amit a bíró előtt felolvasnak. 
a bírák hagyományosan az ügyvédekre hagyják azt a döntést, hogy milyen kér-
déseket tegyenek fel, és hogy mennyi ideig folytassák a tényállások cseréjét. Más 
szóval, a régi eljárás formális és korlátlan volt, ami gyakran azt jelentette, több 
meghallgatás volt hónapokon keresztül. az új szabályozás célja, hogy az eljárás 
informális szóbeli beszélgetésen alapuljon, amit a bíró aktívan kontrollál és vezérel. 
Egy ilyen kompakt folyamatban egy és ugyanazon tárgyaláson minden szempont 
napvilágra kerülhet. Ez egy átalakulási folyamat, amely összefonódik az igazság-
ról való gondolkodással; az igazság hagyományos fogalmától indul mint anyagi 
igazságtól, és a pragmatikus kompromisszum a megtárgyalt igazsággá alakul.

Haavisto tanulmányában az expanzív tanulás viszonylag kis lépésekkel törté-
nik. az olyan perek, amelyekben a kliens (nem ügyvédek) aktív kezdeményezé-
sekbe kezdett, és a bírák beavatkoztak az eljárásba, aktívan előmozdították a felek 
közötti egyezséget. Ezekben az eljárásokban a beszéd olyan új módja alakult ki, 
mint az irányított beszéd, amelyet a bíró irányít, és a klienseké, akik kezdemé-
nyeznek a meghallgatáson. Eközben új feszültségek is felmerültek, például a foko-
zott informális ügyfél-kezdeményezések, valamint a bíró részéről nagyobb hang-
súlyt kapó aktív irányítás és vezetés között („A” nyíl, 5. ábra). az 5. ábrán található 

„B” nyíl jelenti a feszültséget a jogi szakemberek formális beszélgetése és a laikus 
ügyfelek informális beszélgetése között. a „C” nyíl pedig azt a feszültséget jelzi, 
amely a kontrollált/határolt és kontroll nélküli/határtalan diskurzusok között ala-
kult ki a meghallgatásokon. „az első feltételezi, hogy az igazság meg fog jelenni 
a szabad és korlátlan kommunikációban, a második, hogy fejlődni fog a kommu-
nikáció, amely szabályozza és ésszerűsíti az eljárásokat.” (Haavisto 2002: 295)

Seppänen tanulmányában, melyben tanulási nehézségekről ír az organikus 
zöldségtermesztésben (2004: 21), hasonló struktúrájú ábrát használt fel, hogy 
a biogazdaságok proximális fejlődési zónáit ábrázolja. Történeti elemzéseket vég-
zett, amelyekkel Seppänen újabb réteget azonosított a két (horizontális és vertiká-
lis) dimenzión belül. a horizontális dimenzió kezdetben úgy volt értendő, mint 
a  talajtermékenység fenntartásának idődimenziója, majd a környezetvédelem 
megjelent mint egy újabb réteg a dimenzión belül. a társadalmi integráció először 
a piaci viszonyok idejében volt értendő, majd az uniós támogatásokkal ezt az admi-
nisztratív kapcsolatok rétegéhez adta hozzá, és a legújabb réteg, a ’bio-kapcsolatok’ 
tartalmazza a kapcsolatokat más mezőgazdasági termelőkkel és a tanácsadókkal.

Kerosuo (2006) valamivel bonyolultabb módon ábrázolja a proximális fej-
lődészónát az egészségügyben, különösen a krónikus betegségek ellátása szem-
pontjából (6. ábra). a gondozás növekvő sokszínűsége és a krónikus betegségek 
elterjedése a  legfontosabb aspektusa a  történelmi fejlődésnek. az ábra bemu-
tat két alternatív modellt a jövőbeli egészségügyi ellátás számára, nevezetesen 
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a gondozási csomagot és a tárgyalásos gondozási modellt. az előbbiben a termelé-
kenység-fogalmak, a piaci értékek és a diagnóziscsoport (drg) szerepelnek, az 
utóbbi alapja a közjó fogalma, az ellátás folytonossága és a gondozási megállapo-
dások. a feszültség e két fejlesztési irány diszfunkciójában és az ellátás bizonyta-
lanságában nyilvánul meg minden egyes betegnél.

Ábrázolásokban, mint azt az 5. és 6. ábra is mutatja, speciális tevékenységi 
rendszerektől és eseményektől használnak fogalmi eszközöket adatok és ered-
mények értelmezéséhez. az erényük az, hogy a proximális fejlődészónát multi-
dimenziósan és feszültségekkel teli helyként ábrázolják, ahol minőségileg külön-
böző fejlődési irányok, valamint prioritások harcolnak, és ahol döntések születnek 
az alternatív jövőképek között. Ezek az ábrázolások megkönnyítik az összehason-
lítást és a vitát arról, hogy mi is valójában a fejlődés a tanulásban.

6.ábra. Proximális fejlődési zóna az egészségügyben a krónikus 
betegségekben szenvedők részére (Kerosuo 2006: 67)

29

tanulmány  az expanzív tanulásról 

Vass_Imprimatura.indd   29 2013.11.07.   5:30



ExPaNzÍv TaNuLÁS  
MINT a TaNuLÁSI TEvéKENYSégEK CIKLuSa

az expanzív tanulási tevékenységi ciklust, mely a korábban bemutatott 3. ábrán 
látható, úgy használták, mint a viszonylag nagyméretű és hosszadalmas átala-
kulási folyamatokról szóló tanulmányokban lévő interpretációk keretét. Seppä-
nen (2004) például arra használta az expanzív ciklust, hogy értelmezze vele a két 
gazdaság tanulásának jelentősebb lépcsőfokait, és a közel tíz évig tartó átme-
neti folyamatot a hagyományosból a biogazdálkodás felé. Nilsson (2003) három 
egymást követő expanzív ciklust elemzett az óvodai integrációban, szabadidős 
központban és svéd általános iskolában. az első ciklus 1981-1999 között ívelt át, 
a második 1998-2000 között, és a harmadik 2000-től, s az elemzés idejére még 
nem fejeződött be. Hasonlóképpen Foot (2001) elemezte az etnikai konfliktusok 
figyelő hálózata fejlesztését (EaWarN) több mint hét év alatt, s azonosított két 
egymást követő ciklust.

a ciklus-modell kényszeríti az elemzőt, hogy értelmet adjon az események-
nek az episztemikus tanulási akciókban. Ez gyakran fontos betekintésekhez vezet, 
amelyet a Foot által említett pont szemléltet a 6. ábrán (2001: 74).

„Figyelvén a két ciklust egymás mellett, kiderül, hogy időrendben részleges átfedés van 
közöttük. Spirális ciklusként a második függ az elsőtől, de nem feltétlenül egymást 
követik. a jelző modell [új eszköz a hálózat] bevezetése az első ciklus értékelő sza-
kaszában történt, és az elemző fázis a második ciklusban. Más szóval, a jelző modell 
bevezetése kettős értelmű tevékenység volt. Egyrészről értékelő és megszilárdító tevé-
kenység, másrészről pedig mint ami egy újfajta tevékenység modellezéséhez vezet.”

az expanzív ciklus használata magyarázó keretként jelenhet meg a  fejlődés 
viszonylag hosszú ideig tartó elemzéseihez. azt látjuk, hogy a megfigyelés, ami 
kezdetben olyan, mint egy transzformáció, a végén valami egészen más is lehet. 
ami az otthonápolás fejlődésének elemzését illeti, ez megközelítőleg 25 évig tar-
tott. Mäkitalo (2005: 179) arra a következtetésre jutott, hogy egy bizonyos ponton 
a ciklus elkezd leszűkülni. Bár ez minden bizonnyal hihető, de akkor is problémás 
lehet a túlzottan hosszú periódust lefedő ciklus használata. Más szóval, fontos, 
hogy megfogalmazzuk és megvitassuk a ciklus kiindulási és végpontjának a krité-
riumait. az expanzív ciklus logikájában egy új ciklus feltételezhetően akkor kezdő-
dik, amikor egy meglévő, viszonylag stabil tevékenységi minta elkezd megkérdő-
jeleződni. Ennek megfelelően a ciklus véget ér, amikor egy újfajta tevékenység 
egységessé és viszonylag stabillá válik. vitatni lehet a szűkülő ciklus megjelenését, 
ha egyesek úgy értelmezik a megkérdőjelezést és az egyre súlyosabb ellentmondá-
sokat, mint ami tipikusan egy új ciklus kezdete és nem csak egy előző ciklus végső 
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fázisa lehet. Másrészt valóban arra kell számítani, hogy az átalakítások a tevékeny-
ségi rendszerekben nem elsősorban expanzívak. Mäkitalo (2005: 99) megkísérel 
különbséget tenni expanzív, szűkülő, ismétlődő és megosztott ciklusok között, de 
indokolt és további fejlesztésre szorul ezek igazolása empirikus vizsgálatokban. 
az expanzió feltétlenül magában foglalja a felbomlás és a regresszió lehetőségét is.

Nagyarányú ciklusok számos kisebb tanulási tevékenységet foglalnak maguk-
ban. az  ilyen kisebb ciklusokra sor kerülhet akár néhány nap, vagy a problé-
mamegoldás és a közös elemzés intenzív órái alatt is. a gondos vizsgálat felfedi 
a tanulási tevékenységek gazdag textúráját az ilyen időben rövid erőfeszítéseken 
belül. de egy ilyen miniatűr ciklust nevezhetünk-e expanzívnak? Ez a kérdés volt 
a témája annak a tanulmánynak, aminek a középpontjában a tanulási tevékeny-
ségek miniatűr ciklusa állt egy ipari üzem csoportmegbeszéléseiről (Engeström 
1999b).

„az innovatív tanulás miniatűr ciklusait potenciálisan expanzívnak kell tekinteni. 
a  szervezeti átalakítás nagyszabású expanzív ciklusa mindig az innovatív tanulás 
mini ciklusaiból áll. azonban az innovatív tanulás kisebb ciklusainak megjelenése 
önmagában nem garantálja, hogy egy expanzív ciklus létezik. Kis ciklus esetén az 
elszigetelt események megmaradhatnak, és a szervezetfejlesztési teljes ciklus stagnál-
hat, csökkenhet vagy széteshet. a teljes körű expanzív ciklus előfordulása nem gyakori, 
tipikusan koncentrált erőfeszítésekre és szándékos beavatkozásokra van szükség. Eze-
ket a fenntartásokat szem előtt tartva az expanzív tanulási ciklus és beágyazott tevé-
kenységei keretként használhatók a kisebb innovatív tanulási folyamat elemzéseiben.” 
( Engeström 1999b: 385)

a csapattalálkozókkal foglalkozó tanulmányban az expanzív tanulási cselekvé-
sek nem követik szigorúan a 3. ábrán bemutatott ideáltipikus ciklikus modell 
elemeinek sorrendjét. Például az egyik ülés elején kísérletet tettek egy új meg-
oldás modellezésére, és a tevékenység elemzésére és megkérdőjelezésére, majd 
ezt követően be is fejezték az összejövetelt. az expanzív tevékenységek között 
volt nem expanzív tanulási tevékenység is, például a meglévő gyakorlat erősítése 
(Engeström 1999b: 390–391). az egész miniatűr ciklust szociálisan teljesítmé-
nyekre osztották. Így az egyik ülésen hat különböző résztvevő hét egymást követő 
expanzív tanulási tevékenységet indított el (Engeström 1999b: 401). a tanulási 
tevékenység potenciálisan expanzív miniatűr ciklusait nagyobb számban később 
Lambert elemezte (1999).

a változáslaboratóriumi intervenciók (Engeström–virkkunen–Helle–
Pihlaja–Poikela 1996; Engeström 2007c, lásd még a formatív intervenciók-
nak szentelt részben) köztes helyet foglalnak el a több éves makro- és a talán egy-
két óráig tartó miniatűr ciklusok között. a változáslaboratóriumi intervenciók 
gyakran hat-tizenkét hetesek, melyek a szervezeti ülések sorozataként jelennek 
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meg, majd egy vagy két utólagos megbeszélésre kerül sor több hónappal később. 
Ez a  fajta intervenció megpróbálja gyorsítani és fokozni az expanzív tanulási 
folyamatot olyan egymást követő feladatok bevezetésével, amelyek megkövetelik 
a specifikus expanzív tanulási tevékenységeket.

a változáslaboratóriumi intervenciók segítségével fejlesztett expanzív tanu-
lási ciklusokat és tanulási tevékenységeket többek között Engeström (2001), aho-
nen és virkkunen (2003), virkkunen és ahonen (2004), Pihlaja (2005), valamint 
Hyrkkänen (2007) elemezte. a tanulmányok azt mutatják, hogy a résztvevők 
tanulási tevékenységei nem feltétlenül felelnek meg a feladatok mögött meghú-
zódó, a beavatkozás híveinek szándékának. a résztvevők újra és újra átveszik 
a vezető szerepet a fejlesztési folyamatban, elutasítják és újrafogalmazzák a fel-
adatokat és a  tevékenységek végrehajtását, amelyek megváltoztatják az inter-
venciós terveket. Ennek a dialektikának, mely a tervezett és ténylegesen meg-
valósított expanzív tanulási tanfolyamokban tetten érhető, nagy jelentősége van 
a jövőbeni kutatásban (rasmussen–Ludvigsen 2009).

az expanzív ciklusok történelmileg meghatározottak, bár előre nem deter-
mináltak. adott időben nem akármilyen cél-expanzió lehetséges. Jó példa erre 
az új médiavállalat által vizsgált eset (Koistinen 2007). a cég céhes/kézműves 
módban működött. a termékek sikeresek voltak, ezért gyorsan nőtt, igényesebb 
munkákat alakított ki. a nyomás is nőtt, hogy több párhuzamos projektet szo-
ros időbeosztásban készítsenek el. Ezek a projektek kezdtek egyre nagyobb prob-
lémát okozni mind a költségvetés, mind az időbeosztás, mind a technikai minő-
ség miatt. a cégvezetés azt képzelte, hogy a céh-alapú termelésből át tudtak lépni 
az együttes konfiguráció profi módjába (victor–Boynton 1998), ami folyama-
tos tárgyalásokkal és az ügyfelek együttműködésével jár. Ez a lépés nem sikerült, 
és végül a céget eladták és megszüntették. úgy tűnik, hogy a bukás közvetlen és 
döntő oka az volt, hogy figyelmen kívül hagyták a céhes/kézműves- és az együt-
tes-konfiguráció között szükséges lépéseket, mint például a szabványosítás igé-
nyeit és a hatékony tömegtermelést. Nem kell elfogadni victor és Boynton azon 
állítását, hogy a szervezetnek szükségszerűen a termelési módok meghatározott 
sorrendjében kell fejlődnie. Ám világos, hogy vannak olyan történelmi körülmé-
nyek, amelyek nagyon megnehezítik, hacsak nem lehetetlenné teszik sok esetben, 
hogy átugorjuk az olyan történetileg kialakult módokat, mint például a tömeg-
termelés. a későbbi termelési módok mint az együttes-konfiguráció, a korábbi 
módok tudatos kritikus meghaladásán alapszanak.
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ExPaNzÍv TaNuLÁS  
MINT HaTÁr ÁTLéPéS éS HÁLózaTéPÍTéS

Fontos, hogy az innovációs és tanulási folyamatok egyre inkább teret kapnak az 
együttműködésben zajló és több tevékenységet rendszerszerűen integráló hálóza-
tokban. az expanzív tanulásról szóló tanulmányokban komoly elméleti koncepció-
ként vetették papírra a ’határátlépést’ (Engeström–Engeström–Kärkkäinen 
1995), mely jellemző olyan „horizontális szakértelemre, amelyikben a szakembe-
reknek át kell lépniük a határokat, hogy segítséget nyújtsanak az információ és az 
eszközök megtalálásában, bárhol is legyenek azok elérhetőek” (1995: 332).

„a határátlépéssel ismeretlen területekre lépünk. Ez lényegében kreatív törekvés, amely 
új fogalmi forrásokat követel. Ebben az értelemben a határátlépés magában foglalja 
a kollektív fogalmi képződést.”(Engeström és mtsai 1995: 333)

Lambert (1999) a  szakmai tanárképzés területén vizsgálta a  határátlépést. 
a hagyományos tanárképzés inkább a hagyományos tantermi oktatás gyakorla-
tát részesíti előnyben. a finn szakmai tanárképzés csúcspontja a vizsgatanítás volt, 
amit a tanárjelölt tartott, hogy bizonyítsa alkalmasságát a gyakorlatban való taní-
tásra. az ilyen modellekben a munkaszervezetek új kihívásai és fejlesztési erőfe-
szítései részben hiányoznak, amit végül a hallgató maga alkalmaz. a tanárképzés 
egy zárt világ.

a kísérleti programjában Lambert a „bizonyító órák helyett” határátlépéses 
arénát használt, amit Tanulóstúdiónak nevezett el. a tanárjelöltek a programban 
már mint a szakképzésben résztvevő tanárok dolgoztak az egészségügy és a szo-
ciális jólét területén, és részt vettek a tanárképzés programjában annak érdekében, 
hogy megszerezzék a teljes formális tanári képesítést. a tanárjelölteket arra is 
kérték, hogy vezessenek projekteket a munkahelyükön a tantervük és a tanítási 
gyakorlatuk fejlesztése céljából. Minden tanárjelölt beszámolt a saját projektjé-
ről a Tanulóstúdióban. a stúdió résztvevői a következők voltak: (a) tanárképző 
intézmény képviselői, (B) a szakképző intézet tanárai és diákjai, ahol a tanárjelölt 
dolgozott, és (C) egy vagy több munkáltatói szervezet képviselői (ebben az eset-
ben az egészségügyi és szociális szolgáltatásokat nyújtó szervezetek), amelyek az 
adott projekt szempontjából relevánsak voltak. a stúdióülésen a résztvevők meg-
vitatták a tanárjelölt projektjét mint lehetséges megosztott innovációt. Más szó-
val, a stúdióülések megkövetelték a diszkurzív, több területet érintő határátkelést. 
a megosztott és potenciálisan kiterjesztett cél a hozott ötletek kölcsönös cseréjé-
hez és elfogadásához vezet. Ezt a folyamatot fejlődési transzfernek nevezzük.
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Lambert videóra vett 11 esetet a Tanulásstúdió működésekor, s ezeket az expan-
zív tanulás és a határátlépés folyamataként elemezte. Megállapította, hogy a sike-
res határátlépés és a fejlődési transzfer nagymértékben függ a megfelelő eszközök 
alkalmazásától. Különösen a „határcélok” (Star–griesemer 1989), mint például 
a formák, a tudásgyűjtemények és grafikus modellek, játszottak fontos szerepet 
a megosztott cél kibővítésében.

a fejlődési transzfer ötletét, mint egy expanzív tanulási folyamatban lévő 
határátkelés eredményét, számos későbbi tanulmányban továbbfejlesztették 
(Konkola és mtsai 2007; Tuomi-gröhn–Engeström 2003). Ezekben a tanul-
mányokban a hangsúly átkerült a gyakorlati időre vagy a hallgatók szakmai gya-
korlatára és oktatásra. a  gyakorlati időt vagy szakmai gyakorlatot fejlesztési 
projektként újratervezték, amelynek célja, hogy valós igényekkel és munkahe-
lyi kihívásokkal foglalkozzon. a tanuló vagy tanulócsoport úgy működhet, mint 
a fontos határátlépés megbízottja, szállítója, értelmezője és segítője az oktatási 
intézmény és a munkahely között. a viszonylag általános elképzelések a határát-
lépésről tovább fejlődtek egy sor tanulmányban, melyek az egészségügy körében 
vagy a több betegségben szenvedő krónikus betegek orvosi ellátásában történő 
expanzív tanulással foglalkoznak (Engeström 2001a; 2001b; 2003; Engeström–
Engeström–Kerosuo 2003; Kerosuo 2006, Saaren-Seppälä 2004) a tanulási 
kihívás a tevékenység olyan területein, ahol a munka új, tárgyalásos módját sajá-
títja el, amelyben a különböző gondozó szervezetek betegei és szakemberei együtt 
tervezik és követik nyomon a beteg ellátási pályáját, és közös felelősséget vállal-
nak a teljes folyamatban. az e tanulmányban kifejlesztett kulcsfogalom a csomó-
munka (knotwork).

„a csomó fogalma utal a gyorsan pulzáló, osztott és részben rögtönzött, közös teljesít-
mény hangszerelésére az egyébként lazán kapcsolódó szereplők és tevékenységi rend-
szerek között. (..) a csomómunkát jellemzi a pulzáló mozgások összekötése, kibontása, 
majd újra összekötése, máskülönben a tevékenység külön szálai, a csomó összekötése 
és kibogozása közös munka, nem redukálható le konkrét személyre vagy állandó szer-
vezeti egységre, mint a központi ellenőrzés. a rendszer nem gátol. a kezdeményezés 
helye egyik pillanatról a másikra változik a csomómunka sorrendjében. Így a csomó-
munkát nem lehet megfelelően elemezni egy feltételezett koordináló és ellenőrző köz-
pont szempontjából, sem az ahhoz hozzájáruló egyének vagy intézmények elkülönült 
perspektíváinak összegeként. a labilis csomót magát kell az elemzés középpontjába 
állítani.” (Engeström–Engeström–vähäaho 1999: 346–347, lásd még Engeström 
2005; 2008)

a csomómunka feltörekvő módja az együttműködésnek a munkahelyen, ami az 
együttes-konfiguráció felé halad, egyfajta termelés, amelynek célja ügyfél-intel-
ligens termékek vagy olyan szolgáltatások előállítása, amelyek alkalmazkodnak 
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a felhasználó változó igényeihez, nagyon hosszú élettartamúak, és amelyek meg-
követelik, hogy az ügyfél valódi partnerévé váljon a termelőnek (Engeström 
2004b; 2008). az  egészségügyi vizsgálatokban az expanzív tanulási folyamat 
a tárgyalásos ellátás új eszközeinek megalkotásához vezetett. a legfontosabb esz-
közt ellátási megállapodásnak nevezik. Ezek együtt voltak a céljai egy új interven-
ció megalkotásának a tárgyalásos csomómunka számára (Engeström és mtsai 
2005b; Kerosuo–Engeström 2003).

a csomómunka ötletét a legújabb tanulmányok hasznosnak találták a tanulás 
olyan sokrétű összefüggéseiben, mint például az egyetemi partnerségben (Fen-
wick 2006a), a tudás megosztásában a világban szétszórtan élő doppingellenes 
szakértők között (Kazlauskas–Crawford 2007), valamint a logopédus és az 
iskolai személyzet közötti együttműködésben (Martin 2008).

a technológiai innovációk tevékenységelméleti kutatásaiban is elemezték 
a határátlépést. a komplex technológiai eszköz megvalósítása a klinikai alkalma-
zásban című tanulmányban Hasu és Engeström (2000) megfigyelte, hogy a fej-
lesztők és a felhasználók közötti rések áthidalása új típusú szoftvereszközöket igé-
nyelhet: „a szoftverágenseknek határátkelő ügynökökként kell működniük, hogy 
megkönnyítsék a felfogások közti kölcsönhatást és kölcsönös megértést” (Hasu–
Engeström 2000: 86). Hyysalo (2004) megalkotta a ’felhasználáshálózat’ fogal-
mát, hogy megragadja a módját annak, ahogyan a technológiatermelők, a fel-
használók és harmadik személyek összekapcsolódnak a használatos technológia 
alkalmazhatóságának megalkotásában. az ilyen hálózat abban hasonlít a csomó-
munkához, hogy a „felhasználáshálózatban részt vevő személyek és tárgyak alkal-
manként változhatnak” (Hyssalo 2004: 230). 

a szervezeti hálózatokban való tanulást általában az információ szervezeti 
egységek közti horizontális mozgásaként ábrázolják. Ez a felfogás könnyen elfe-
lejti, hogy a hálózatok hierarchiák is. Más szavakkal, a tanulás függőleges moz-
gás és határátkelés is különböző szervezeti szintek között. az expanzív tanulás 
eme nézőpontja állt Toiviainen (2003) tanulmányának középpontjában. Toiviai-
nen kezdetben négy szinten elemzett egy kiscéghálózati tanulást: a hálózatideoló-
giai szinten, a projektek szintjén, a termelési szinten, valamint a munkások szint-
jén. a longitudinális tanulmány kimutatta, hogy a különböző szintek egyenként 
aktiválódtak az expanzív ciklus előrehaladtával (7. ábra).

a szintek közötti kölcsönhatás végül ahhoz vezetett, hogy az eredeti hálózat-
ban kialakult egy teljesen új működési és tanulási szint a projekt és a termelési 
szint között – az eredeti hálózatban levő több cég közti partnerség.

„(…) a tanulás 5., ’partnerségi’ szintjének megjelenése döntő fontosságú volt a szintek 
között tanulás dinamikájában. Köztes szint volt, amelyre mindenekelőtt a hálózatépí-
tés jövőképei és eszményei, valamint a termelési gyakorlatok közti rés áthidalására 
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volt szükség a cégek között. az expanzív tanulás új ciklusának küszöbén a legnagyobb 
tanulási kihívás a partnerség szintjére és annak az alulról történő, tanulást bátorító 
képességére mutatott, átalakítván a termelési egységek aktív tevékenységeit a teljes 
hálózat tanulásához való hozzájárulássá.” (Toiviainen 2007: 353)

az ExPaNzÍv TaNuLÁS MINT 
FELOSzTOTT éS SzaKaSzOS MOzgÁS

Toiviainen (2007: 355) megjegyzi, hogy igényes feladat a tanulás elemzése felosz-
tott hálózatokban, illetve többszervezetes mezőkben: „Nemcsak arról van szó, 
hogy többtevékenységes rendszerek vesznek részt felosztott tevékenységben, de 
ezek a kollaboratív csomók különböző tevékenységeket hoznak létre, miközben 
ők maguk is fejlődnek.” a munkával kapcsolatos tanulásnak ezt az egyre felosz-
tottabb és szakaszosabb jellegét is jól jellemezte Hubbard, Mehan és Stein (2006) 
abban a  tanulmányában, amely az egyik legjelentősebb egyesült államokbeli 
város iskolai reformfolyamatáról szól. a szerzők rámutattak, hogy amikor vál-
tozást vezettek be a felosztott rendszer bármely részében, akkor az olyan visz-
szhangot keltett a  rendszerben, amit nem lehetett előre látni. Ennek eredmé-
nyeként a tanulási folyamat tele van résekkel, megszakításokkal, félreértésekkel 
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és konfliktusokkal. „a közösségek közti szakaszosság bár potenciálisan zavaró, 
tanulási lehetőséget is jelent” (Hubbard–Mehan–Stein 2006: 17).

az expanzív tanulás szakaszos jellegének elemzése új köztes fogalmi eszközö-
ket igényel. Ebbe az irányba egy tanulmányban történtek lépések. Ez a tanulmány 
két finn egészségügyi szervezetben 15 évvel ezelőtt kezdeményezett beavatkozá-
sok következményeiről szól (Engeström–Kerosuo–Kajamaa 2007). az áthi-
dalás koncepcióját analitikus forrásként mutatták be:

„amikor az innovatív tanulási erőfeszítések egyik kis ciklusa véget ér, ott általában 
a teljes folyamatban többé-kevésbé problematikus törés keletkezik. az ilyen hétköz-
napi törések rendszerint olyan áthidaló intézkedéseket követelnek, amelyek lehetővé 
teszik a következő kis ciklusokat a korábbi tapasztalatok eredményeire építve. az ilyen 
áthidaló intézkedések átívelik a töréseket és a réseket időben és a társadalmi térben, 
nem a folytonos projektek vagy a helyi erőfeszítések között (…). ” (Engeström–Kero-
suo–Kajamaa 2007: 323)

E tanulmány további fontos megállapítása az volt, hogy különbséget tett a hét-
köznapi és az irányított szakaszosság között. Irányított szakaszosság akkor ala-
kul ki, amikor a kollektív tanulási erőfeszítés célja és értelme csökken, s a helyére 
egy másik kerül. az ilyen törés jellemzően az expanzív tanulási folyamat felbom-
lásához vagy megszűnéséhez vezet. a tanulmányban vizsgált mindkét szervezet 
hasonló országos politikai nyomással szembesült, hogy felülről irányított hirte-
len változást eszközöljön. az egyik szervezet ellenállt a nyomásnak, és képes volt 
folytatni az expanzív folyamatot. a tanulmány megállapításai arra utalnak, hogy 
ebben a szervezetben „az alternatív irányokat illetően időről időre megismétel-
ték az artikuláció, az elemzés és az érvelés tevékenységét, és azok nem korláto-
zódtak az expanzív ciklus korai szakaszára” (Engeström–Kerosuo–Kajamaa 
2007: 333).

az iskolai változásokról szóló legújabb tevékenységelméleti kutatások fontos 
meglátást tettek hozzá ahhoz, hogy megértsük az expanzív tanulás szakaszos jel-
legét.

„Még ha a helyi innovációs kísérletek látszólag meg is haltak, akkor is terjedhetnek, mert 
mások elfogadhatják és folytathatják azokat. Más szavakkal, az innovációk fenntartha-
tósága nem csak a helyi folytonosságra utal, hanem elterjedésre és más helyeken való 
alkalmazásra is. Ilyen alkalmazások nem feltétlenül jelentik azt, hogy az innovációk 
magasabb szintre lépnek, és rendszerszintű reform lesz belőlük.” (Sannino–Nocon 
2008: 326)
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FOrMaTÍv INTErvENCIóK

az expanzív tanulási ciklusok természetesen előforduló folyamatként figyelhetők 
meg és követhetők. Ám meglehetősen ritkák, és nehéz őket dokumentálni térben 
és időben elosztott jellegük miatt. a legfontosabb, hogy egyre nagyobb a keres-
let munkaközösségekben arra, hogy támogassák és közreműködjenek az expan-
zív tanulás szándékos erőfeszítéseiben, hogy megoldják a nyomasztó ellentmon-
dásokat és minőségileg új munkatevékenységi módokat érjenek el. Ez az igény 
az intervenciós kulturális-történeti tevékenység elméletének örökségével együtt 
vezetett a formatív intervenciók kidolgozásához és végrehajtásához az expanzív 
tanulás tanulmányozásának módszertanaként.

a kettős stimuláció, vigotszkiji módszertani elve vezet a formatív intervenciók 
fogalmához, amely intervenciók gyökeresen eltérnek az intervenciónak a kont-
rollált tapasztalatok hagyományos nézetei közé beágyazódott lineáris fogalmá-
tól. a lényegi különbségeket négy pontban lehet összegezni (Engeström, meg-
jelenés alatt).

1. Kiindulópont: a lineáris intervenciókban a kutatók előre ismerik a beavat-
kozás tartalmát és céljait. a  formatív beavatkozásokban az alanyok (akár 
gyermekek vagy felnőtt szakemberek vagy mindkettő) problémás és ellent-
mondásos tárggyal néznek szembe, amit elemeznek és kibővítik azáltal, hogy 
új fogalmat építenek ki, amelynek tartalmát a kutatók nem ismerik előre.

2. Folyamat: a lineáris intervenciókban az alanyoktól, jellemzően tanároktól és 
diákoktól az iskolában azt várják el, hogy ellenállás nélkül végrehajtsák az 
intervenciókat. a végrehajtás nehézségeit tervezési gyengeségnek értelme-
zik, amit a tervezés javításával kell korrigálni. a formatív intervenciókban 
a tartalom és az intervenció lefolyása a tárgyalások tárgya, és az interven-
ció lefolyása végül annak alanyaitól függ. a dupla stimuláció mint lényegi 
mechanizmus azt jelenti, hogy az alanyok képviselethez jutnak, és átveszik 
a folyamat irányítását.

3. Eredmény: a lineáris intervenciókban a cél az, hogy szabályozzák az összes 
változót és elérjék a szabványosított megoldásmodult, általában egy új tanu-
lási környezetet, amely megbízhatóan generálja ugyanazt a kívánt eredményt, 
amikor áthelyezik és új környezetben alkalmazzák. a formatív intervenciók-
ban a cél az, hogy új fogalmakat generáljanak, amiket talán más helyzetek-
ben használnak a tervezés kereteként helyileg megfelelő új megoldásokon. 
a legfontosabb eredménye a formatív intervencióknak a résztvevők közötti 
hatóerő.

4. a kutatói szerep: a lineáris intervenciókban a kutató célja az összes változó 
uralása. a formatív intervenciókban a kutató célja az, hogy provokálja és 
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fenntartsa az expanzív átalakulási folyamatot, amit a résztvevők irányítanak 
és birtokolnak.

az intervenció egyszerűen úgy határozható meg, mint „ember általi céltudatos 
tevékenység a változásért” (Midgley 2000: 113). Ez a meghatározás egyértelművé 
teszi, hogy a kutatónak nincs monopóliuma az intervenciókat illetőleg. Szervezett 
tevékenységrendszereket, például iskolákat és munkahelyeket mindenféle külső 
személyek (tanácsadók, adminisztrátorok, ügyfelek, versenytársak, partnerek, 
politikusok és újságírók) bombáznak beavatkozásokkal. és a tevékenységrend-
szeren belül szakemberek és vezetők folyton saját maguk is beavatkoznak. a kuta-
tók nem várhatnak szép lineáris eredményeket az erőfeszítéseiktől.

az 1990-es évek közepén a kutatók a Helsinki Központban változáslaborató-
rium (Change Laboratorium) néven új intervenciós eszköztárat fejlesztettek ki 
(Engeström és mtsai 1996). az eszköztár nagyszámú variációját használták szá-
mos intervenciós vizsgálatban postáktól és gyáraktól kezdve iskolákon, kórháza-
kon át hírszerkesztőségekig. a változáslaboratórium mikrokozmoszként szolgál, 
ahol a lehetséges új munkamódszereket kitapasztalják és kikísérletezik (Engest-
röm,1987: 277–278)

a változáslaboratóriumot jellemzően olyan tevékenységrendszerben alkal-
mazzák, amely jelentős átalakulással szembesül. Ez gyakran viszonylag függet-
len kísérleti egység egy nagy szervezetben. az egységben dolgozó szakembe-
rek és menedzserek intervenciókutatók kis csoportjával együtt irányítanak öt-tíz 
egymást követő változáslaboratóriumi ülést, amiket néhány hónap után gyak-
ran követ újabb összejövetel. amikor lehetséges, akkor ügyfeleket vagy betegeket 
hívnak meg azokra a változáslaboratóriumi ülésekre, ahol az ő eseteiket elemezik 
részletesen. változáslaboratóriumokat határátkelő laboratóriumokként is levezet-
nek két vagy több tevékenységet végző rendszerek együttműködésének vagy part-
nerségének képviselőivel.

a változáslaboratórium azokból a tevékenységkörnyezetekből származó ant-
ropológiai adatokra épül, amelyekben levezénylik. Kritikus eseményeket, gon-
dokat és problémákat rögzítenek a munkahelyi gyakorlatban, és behozzák azo-
kat a változáslaboratóriumi ülésekre, hogy ott első ösztönzésekként szolgáljanak. 
Ezt a „tüköranyagot” arra használják, hogy ösztönözze a részvételen, elemzésen 
és együttműködésen alapuló tervezési erőfeszítéseket a résztvevők körében.

az elemzés és a problémák megoldásának megkönnyítésére az intervencio-
nalisták általában második ingerként fogalmi eszközöket mutatnak be, ilyen 
például a tevékenységi rendszerek háromszögmodellje (lásd korábban, 1. ábra). 
az intervencionalisták által kínált fogalmi modelleket általában kicserélik vagy 
kombinálják mediációs megfogalmazásokkal vagy modellekkel, amiket a résztve-
vők alkottak. a résztvevők elé azt a kihívást állítják, hogy használják a közvetítő 
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második ingert mint eszközt a kialakítandó tevékenységekhez szükséges új kon-
cepció tervezésében. a kialakított új megoldás végrehajtását próbakísérletek for-
májában általában akkor kezdeményezik, amikor a változáslaboratóriumi ülések 
még tartanak. 

az elemzés és tervezés során a  résztvevőket arra kérik, hogy mozogjanak 
a múlt, a jelen és a jövő között. Ez azt jelenti, hogy a jelenlegi problémák törté-
nelmi eredetét előássák és modellezik, a jövőbeli koncepciók felé vezető ötlete-
ket részvételes szimulációkban, például szerepjátékkal eljátsszák. a laboratóriumi 
üléseket magukat is videóra veszik elemzés céljából, és a visszajelzések ösztön-
zésére használják őket. az eljárás lehetővé teszi gazdag longitudinális tevékeny-
ségi adatok összegyűjtését az expanzív tanulás szándékosan előidézett ciklusai-
ban részt vevő tevékenységekről és együtthatásokról.

a változáslaboratóriumokban a résztvevők inkább viszonylag elszigetelt vagy 
individualista pozícióktól mozognak a kollektív változás helyzete felé. Ez újabb 
közös eszközök, szabályok és munkamegosztás kialakítását követeli meg, ami igé-
nyes folyamat, különösen olyan intervenciókban, amik több mint egy tevékeny-
ségrendszert hoznak össze (virkkunen 2006b).

Míg számos tanulmányt (sokat említettünk ebben a cikkben) tettek közzé 
a változáslaboratóriumi beavatkozásokban gyűjtött adatok alapján, viszonylag 
kevés kutatást végeztek a módszerről (lásd Cole–Engeström 2007; Engeström 
2000; 2007b; Sannino 2008b; virkkunen 2004 virkkunen–ahonen, megje-
lenés alatt). Pihlaja (2005) leírja és elemzi a legelső változáslaboratóriumi folya-
matot a finn postai szolgáltatásokban. Teräs (2007) elemez egy változáslaborató-
riumi folyamatot (ún. kultúralaboratórium), aminek célja a bevándorló tanulók 
képessé tétele a főiskolai szakképzésben. ahonen (2008) átfogó elemzést ad egy 
változáslaboratóriumi folyamatról (ún. kompetencialaboratórium), aminek célja 
a proaktív kompetenciák kialakítása egy távközlési vállalat munkavállalóiban és 
csapataiban. az ahonen által elemzett beavatkozásokban a hozzáértés hagyomá-
nyos fogalmát meghaladták azáltal, hogy a munkacsoportok elkezdték elemezni 
munkájuk jövőbeli kihívásait, és elkezdték megtervezni saját közös tanulási gya-
korlatukat. Bodrozicnak (2008) a széles történelmi perspektíváról vannak javas-
latai a posztindusztriális intervenciók elemzésére és jövőbeli kialakítására.

Teräs tanulmánya (2007) különösen fontos, hiszen megnyitja az interkultura-
litás kihívásait az expanzív tanulásról szóló tanulmányokban. Teräs úgy találta, 
hogy az ő heterogén és hibrid környezetében négyelemű ellentmondások vol-
tak jelen a folyamatban a különféle tevékenységrendszerek között a kezdetektől, 
nem csak a vége felé, amint azt az eredeti expanzívciklus-modell mutatja (3. ábra).

„(…) a kultúralaboratóriumi környezetben, ahol különféle múltak és jelenek kevered-
nek, az expanzív ciklus domináns jellemzője inkább az objektiváció, mintsem a kezdeti 
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internalizáció. (…) a bevándorolt tanulók kialakították saját tanulási módjaikat a kul-
turális beilleszkedés folyamata során, és korábbi eljárásaikat objektiválni kellett, mielőtt 
megtanulták a jelenlegi gyakorlatot a főiskolán.” (Teräs 2007: 193)

Toiviainen, Kerosuo és Syrjälä egy nemrégiben készült tanulmánya (2009) a mód-
szertani innováció további érdekes példája. a szerzők az expanzív tanulási ciklus 
modelljét (3. ábra) „fejlesztési radar” nevű eszközzé alakították, amit szakembe-
rek és kutatók használnak komplex fejlődési projekt nyomon követésére és mene-
dzselésére. „az alapvető újítás az volt, ahogy grafikusan megjelenítették mind 
a fejlődési ciklus lépéseit, mind a projektben kialakított fejlesztési hálózatok tevé-
kenységének párhuzamos szintjeit.” (Toiviainen–Kerosuo–Syrjälä 2009: 512). 
Itt az együttműködésre épülő oktatási eszköz – vagy második inger – közös létre-
hozása lett az expanzív tanulás dinamikájára nyíló ablak.

TaNuLSÁgOK az ÁTTEKINTETT KuTaTÁSBóL 

úgy tűnik, hogy az expanzív tanulás elméletén alapuló vagy az általa ösztönzött 
kutatás átmeneti szakaszba jutott. a kutatási alkalmazások sokasága és sokszínű-
sége azt mutatja, hogy az elmélet újszerű kutatási kérdések és témák gazdag tár-
házát nyitotta meg. azonban a különböző alkalmazások gyakran nem nagyon jól 
ismerik egymást, és túl kevés példája van a tudás egymásra halmozódó létreho-
zásának, ami korábbi tanulmányokra épülne. Itt az ideje, hogy az expanzív tanu-
lás kutatása elmozduljon a főleg inspirálótól a rendszerezettebb felé.

a Helsinki Központban végzett expanzív tanulási tanulmányok főleg a szerve-
zett munkaközösségekben zajló változási erőfeszítésekre összpontosítottak. Más 
országokban végzett nagyszámú tanulmány némiképpen hagyományosabb állás-
pontot képvisel atekintetben, hogy az expanziót az egyes személyek szempontjá-
ból fedezik fel, és gyakran formális oktatási környezetben. úgy tűnik számunkra, 
hogy e két vizsgálati vonalat párbeszédbe kell hozni. a kollektív tevékenység-
rendszerek tanulmányozása gazdagodhat az egyes alanyok fejlődésének elemzé-
séből – és viszont.

az expanzív tanulás elméletén belül a módszertani fejlődés fókuszai a forma-
tív intervenciók, például a változáslaboratórium. az intervencionista módszer-
tant tágan kell értelmezni. Olyan expanzív tanulási folyamatokról is tartalmaznia 
kell történelmi és kortárs elemzéseket, amiket talán nem szándékos intervenciós 
törekvés, legalábbis nem kutatói erőfeszítés idézett elő. 
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az ExPaNzÍv TaNuLÁS BÍr ÁLaTaI

az expanzívtanulás-elmélet kritikái nagyjából három csoportra osztha-
tók. az elsőben olyan tudósoktól vannak kommentárok, akik kulturális-törté-
neti tevékenységelméletekben dolgoznak (Lompscher 2004; rückriem 2009.). 
a másodikban olyan kutatók által írt értékelések vannak, akik a tanulásról szóló 
kutatáshoz kapcsolódó elméleteket tárnak fel, s érdekes rokonságokat látnak saját 
nézőpontjuk és az expanzív tanulás elmélete között (Paavola és mtsai 2004; 
Young 2001). S végül vannak kollegák, akik erős marxista vagy dialektikus állás-
pontot képviselnek, és azért kritizálják az expanzív tanulás elméletét, mert félre-
vezeti vagy konzervatívan felhígítja a marxista és dialektikus tradíciót (avis 2007; 
Langemeyer 2006). röviden érintjük mind a három területet.

Lompscher (2004) a tanulás kultúrájáról és a kompetenciafejlesztésről szóló 
értékes könyvében hosszasan tárgyalja az expanzív tanulást. Bíráló megjegyzé-
sei arra összpontosítanak, amit ő a számítógépek, a digitalizálás és az internet 
radikális átalakító hatásának elhanyagolásaként lát. azzal érvel, hogy a számító-
gép forradalmi változást fog hozni a kultúrába, ahogy beleütközik a könyvek és 
a nyomtatás uralkodó kultúrájába (Lompscher 2004: 388).

„az internet több új technikai eszköznél. új társadalmi tevékenységek anyagi alapját 
képviseli, sajátos tartalmú és szerkezetű tevékenységként önmaga is elemzendő (nem 
csupán már ismert tevékenységek puszta eszközeként).”(Lompscher 2004: 388)

ugyanez az érvelés folytatódik és bővül rückriemnél (2009). Szerinte a tevékeny-
ségelmélet, ahogy jelenleg létezik, rabja a történelmileg távozó nyomtatásnak 
és írásnak. rückriem számára bizonyos tevékenységek bizonyos eszközökkel és 
jelekkel történő mediálásának egész ötlete lemarad a digitális média, különösen 
a világháló 2.0 által keltett jelenlegi társadalmi és kulturális átalakulás lényegéről. 
a mediáció történelmileg vezető vagy meghatározó ügye a médiának. a domi-
náns média az emberi tevékenységek teljes körét és jellegét meghatározza.

úgy hisszük, Lompschernek és rückriemnek igaza van abban, hogy az expan-
zív tanulásról szóló tevékenységelméleti szakirodalom nagy része a nyomtatást 
és az írást tekinti magától értetődően domináns kulturális médiának. az ilyen 
hallgatólagos feltételezések valóban vakká tehetnek bennünket a digitális média 
következményei és lehetőségei tekintetében. azonban Lompscher és rückriem 
azt állítja, hogy a média meghatározza az emberi tevékenység természetét és lehe-
tőségeit. Ha ez azt jelenti, hogy a tevékenység célja másodlagos jelentőségű, akkor 
nem értünk egyet Lompscherrel és rückriemmel.

Meglehet, hogy a számítógépesítés és a digitalizálás az alapja és a mozgató ereje 
a jelenlegi termelésátalakulás hosszú hullámának (Perez 2002), de a termelő erők 

Yrjö engeström és annalisa sannino 

42

Vass_Imprimatura.indd   42 2013.11.07.   5:30



nagyszabású fellendülésének megalapozó fontosságát elismerni nem azt jelenti, 
hogy minden fontos társadalmi fejlődés közvetlen okát a technológiában kéne 
látnunk. az érvelés a digitális média meghatározó szerepe mellett nem veszi 
figyelembe, hogy mire használjuk a médiát – hogy milyen kimenetet és célt szol-
gál. Következésképpen szintén figyelmen kívül hagyja a célok kapitalizmusbeli 
belső ellentmondásait. a világháló 2.0 legérdekesebb kérdéskörei a csereérték és 
a használati érték, a magántulajdon és a közjó közti, valamint a védett és a sza-
badon hozzáférhető vagy nyílt tudás és termelés közti ellentmondások súlyosbo-
dásával kapcsolatosak. Míg a világháló 2.0 nagymértékben elősegíti ezt a súlyos-
bodást, ez nem pusztán a digitális média következménye. a súlyosbodás hasonló 
formái fellelhetőek az általános gyógyszergyártás és gyógyszerforgalmazás har-
caiban (Petryna–Lakoff–Kleinman 2006), az élet genetikai és biológiai alap-
jainak magántulajdonba vétele és kizsákmányolása körül folyó küzdelmekben 
(Cooper 2008; rose 2007), a világélelmezési rendszer jövőjéről és az erre vonat-
kozó alternatívákról folyó küzdelmekben (Wright–Middendorf 2008), vagy 
a latin-amerikai föld- és más természetierőforrás-használat feletti küzdelmekben 
(Klein 2007), hogy csak néhányat említsünk az időszerű példák közül, amik nem 
redukálhatók közvetlenül a digitalizáció és az internet következményeire. 

rückriem (2009: 94) azt írja, hogy a digitalizáláson kívül valójában nem lehet 
megfelelően elemezni az új tanulási vagy munkaformák kialakulását: „az együt-
tes konfigurációnak a számítógép és az internet megemlítése nélküli megvitatása 
olyan lenne, mint az eredmények vizsgálata az okok figyelembe vétele nélkül.” 
a több krónikus betegséggel élő páciensek ellátásában a munka közös megha-
tározásáról szóló vizsgálatok (például Kerosuo 2006) csekély vagy semmilyen 
okozati szerepét nem mutatják a digitalizációnak. az együttes munkameghatáro-
zás és a csomómunka szükségessége ezen a területen az ellátás súlyosbodó töre-
dezettségének szörnyű emberi és gazdasági következményei miatt jelenik meg. 
az orvosi feljegyzések számítógépesítése új lehetőségeket kínálhat az együttes 
konfiguráció végrehajtására – de lehet ürügy is, hogy kikerüljék vagy későbbre 
halasszák az ilyen mély változásokat az együttműködésben és a munkamegosz-
tásban. 

Kommentárjában Young (2001) az expanzív tanuláselméletet a  szakokta-
tás és a szakképzés (angol rövidítése: vET) területéről származó kritikus kutató 
szempontjából tárgyalja. Young szerint (2001: 159) az expanzív tanulás elmé-
lete a véletlenszerű tanulás növekedési modelljének tűnik. Mennyiben lehet ez 
a mód alkalmazható olyan környezetben, ahol a tanulás kifejezett cél, nem pedig 
másik cél, például a jobb egészségügyi ellátás vagy a termelékenység valamilyen 
eszköze? Jelen tanulmányunkban számos más tanulmányt tárgyaltunk formá-
lis iskolai környezetben történő expanzív tanulásról (Engeström és mtsai 2002; 
 Hyrkkänen 2007; Kärkkäinen 1999; Lambert 1999; Nilsson 2003; Sannino 
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2008b; Sannino–Nocon 2008; Teräs 2007). a  nevelési intézmények olyan 
munkaszervezetek, amiknek megvan a maguk története, ellentmondásokkal és 
proximális fejlődési zónákkal. Ha valami, akkor az expanzív tanulás kerete segít-
heti a kutatót, hogy problematizálja a magától értetődőnek tekintett intézményi 
szolgáltatásokat, amik megszabják az iskola „motivációs szféráját” a tankönyvek-
ben és a tantermi órákban megnyilvánuló explicit tanterv mögött és azon túl is 
(lásd Engeström 1998).

Young is feltesz egy fontos kérdést az expanzív tanulásba bevont tudásról: 
„Hogyan teszi az expanzív tanulási ciklus képessé a tanulókat olyan tudások – 
például az orvosi ismeretek új kezelésekről és szervezeti ismeretek egészségügyi 
politikáról – megragadására, amik nem közvetlenül a gyakorlatból származnak?” 
(Engeström 1998: 160)

az expanzió általi tanulásban (Engeström 1987: 194–209) az elmélet kulcs-
fontosságú konkretizációja készült el Kivi (1929) klasszikus regénye, a Hét Testvér 
segítségével. a regény hét fiú élete átalakulásának történetét meséli el a társa-
dalmilag elszigetelt, mezőgazdaság előtti, vadászó kultúrából a mezőgazdasági 
kultúrába és a faluközösségbe. az expanzív átalakulás döntő eleme az írás és az 
olvasás megtanulásának fájdalmas folyamata. Sok, ha nem az összes nagylép-
tékű expanzív szervezeti és intézményi transzformációban fontos elem kulturá-
lisan rögzült ismeretek megszerzésének efféle fájdalommal teli folyamata. aho-
gyan a hét testvér története erőteljesen illusztrálja, maga az a tény, hogy mindez 
tágabb expanziós látásmódnak van alárendelve, elég eltérővé teszi ezt a tudásszer-
zést az iskolai tanulással általában társított lineáris fogalmaktól. 

a munkahelyen a változáslaboratórium beavatkozásai által választott sűrített 
expanzív tanulási folyamatnak általában része az illetékes szakemberek sokszínű 
csoportja, akik az idő szorításában szembenéznek egy sor ellentmondással, amely 
ellentmondások a tankönyvekben vagy az elméleti tudás meghatározott kánonjai-
ban nem szereplő új megoldásokat igényelnek. de magában a folyamatban nincs 
semmi, ami megakadályozza vagy gátolja a résztvevőket a különböző formájú 
megalapozott tudás keresésében és annak a közös elemzésbe és tervezésbe való 
beillesztésében. Leggyakrabban ez a benchmarking formájában történik, orszá-
gon belüli és külföldi hasonló szervezetekben összehasonlítható ellentmondá-
sokról keresnek és használnak információt. Így a Helsinki város otthonápolási 
vezetőinek az e tanulmány legelején bemutatott expanzív tanulási folyamatában 
a résztvevők információkat gyűjtöttek a  legutóbbi otthonápolási megoldások-
ról Svédországból és az Egyesült Királyságból az internet használatával, helyszíni 
látogatásokról szóló jelentésekből, hivatalos politikai dokumentumokból, újsá-
gokból és szaklapokból és személyes kapcsolatokból mint tudásforrásokból. Ezt 
a benchmarktudást elemezték, és ez segítségül szolgált, főként ahhoz, hogy meg-
nevezzék a buktatókat, amiket ki kell kerülni a saját modell tervezésekor. Ennek 
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megfelelően az ahonen vezette kompetencialaboratóriumi intervenciók kel-
tette expanzív tanulási folyamatokban egy távközlési vállalat munkacsoportjai-
ban egy magas rangú vezetőt rendszeresen meghívtak az ülésekre, hogy a vál-
lalati menedzsment szempontjából beszéljen a vállalati stratégiáról és a vállalat 
előtt álló kihívásokról, és reagáljon a műhelyi szakemberek által fejlesztett gondo-
latokra a laboratórium működése során (ahonen–virkkunen 2003). Hasonló 
lépéseket tettek számos változáslaboratóriumi intervencióban. Ezeket a tudász-
szerzési tevékenységeket próbaképpen a tanulási folyamat felfelé, lefelé és oldalra 
terjeszkedéseként lehet jellemezni (Engeström 2004a). Young kérdése azt 
mutatja, hogy az ilyen tevékenységek és tudásformák önmagukban is összponto-
sított elemzést és további elméleti munkát érdemelnek. 

Young harmadik kérdése arról szól, hogy mi a hatalom szerepe az expanzív 
tanulásban. rámutat arra, hogy nagyon is lehetséges, hogy „a tanuló vagy gya-
kornok kérdezéssel kezdi, de később megtanulja, hogy hallgasson – ezáltal aka-
dályozza az expanzív tanulási ciklus folytatását” (Young 2001: 160). azt kérdezi: 

„Mik azok a feltételek – a vállalati politika és a nemzeti politika tekintetében –, 
amik az expanzív tanulást lehetővé teszik?” (Young 2001: 161) az ebben a tanul-
mányban áttekintett tanulmányok is tartalmaznak számos olyan esetet, ahol meg-
tört vagy meghiúsult az expanzív ciklus, néha a vezetőség aktív ellenintézkedé-
sei miatt, még gyakrabban a vezetőség passzivitása és a vezetői vagy a szakemberi 
támogatás hiánya vagy mindkettő miatt. a tevékenységelmélet keretében ezeket 
a kudarcokat elemzik a konkrét céllal kapcsolatos ellentmondások tekintetében. 
Túl egyszerűnek tűnik a hatalom megnyilvánulásaiként magyarázni őket. Ebben 
az elméleti megközelítésben a hatalmat főleg eszközként és kimenetként látjuk 
néhány cél elérése érdekében, nem pedig az események és tevékenységek kiváltó 
okaként. Ebben a szellemben Youngnak az expanzív tanulás politikailag kedvező 
feltételeire vonatkozó kérdése is részben tévesnek tűnik. Expanzív tanulás azért 
zajlik, mert a történelmileg változó ellentmondások a tevékenységrendszerekben 
zavarokhoz, konfliktusokhoz és kettős kötésekhez vezetnek, amik a szereplők 
közötti új tevékenységeket váltanak ki. Ebben az értelemben az expanzív tanulás 
történelmi valóság, nem pedig kialakított politika eredménye. Másrészt viszont 
értelme van olyan politikák kidolgozásának és követésének, amik az expanzív 
tanulást kevésbé fájdalmassá és kevésbé kellemetlenné teszik. Ilyen politikákról 
készült tanulmányok nagyon is szükségesek.

Paavola és munkatársai (2004) a tudás létrehozásának metaforáját megmu-
tató három fontos megközelítés egyikének tekintik az expanzív tanulás elméle-
tét, a másik kettő Bereiter (2002) elmélete a tudásépítésről, valamint Nonaka és 
Takeuchi (1995) elmélete a vállalati tudás létrehozásáról. Paavola és munkatár-
sai azzal érvelnek, hogy a hasonlóságok és egymás kiegészítése a három elmé-
let között nagyobbak, mint a köztük levő különbségek. Egyetértünk abban, hogy 
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a hangsúly a közös vonásokon van a tanulás és az oktatás metaforájának általános 
szintjén. ugyanakkor az oktatáskutatás tele van eklekticizmussal, ami figyelmen 
kívül hagyja a mély episztemológiai különbségeket a látszólag hasonló elméle-
tek között. az expanzív tanuláselmélet a kulturális-történeti tevékenységi elmélet 
továbbfejlődése, episztemológiailag a marxista dialektikában gyökerezik (Iljen-
kov 1977; 1982). Bereiter elmélete a  tudásépítésről, ismeretelméletileg Popper 
(1972) három világ elméletén alapul. Nonaka és Takeucsi tudásteremtés-elméle-
tének episztemológiai alapja Polányi (1958) elmélete a hallgatólagos (tacit) tudás-
ról. Ez a három episztemológia gyökeresen más, és nagyon kritikus egymással 
szemben. Paavola és munkatársai nem említik Ilyenkovot és Polányit a cikkük-
ben. anélkül, hogy ebben a tanulmányban képesek lennénk belemenni e három 
episztemológia tartalmába, szeretnénk hangsúlyozni, hogy a különbségek vizs-
gálata talán még szembetűnőbb, mint a hangsúly a közös vonásokon. ahogyan 
Marton többször rámutatott, minden éleslátó tanulás anyja a különbség elisme-
rése: variatio est mater studiorum (Marton–Trigwell 2000; Marton 2006).

Langemeyer (2006) összehasonlítja és szembeállítja Engeström expanzív tanu-
láselméletét a kritikus pszichológus Holzkamp tanulási teóriájával (1993). Állítása 
szerint Holzkamp elméletét korlátozza a tanulás szubjektív és egyéni szempont-
jainak kizárólagos hangsúlyozása, míg Engeström problémája ennek az ellenke-
zője, nevezetesen „a szubjektív probléma bizonyos elhanyagolása” (Langemeyer 
2006: 4. pont). Más szóval: az expanzív tanulási elmélet „kollektív, de nem iga-
zán a szubjektív síkon fogalmazza meg az alternatív gyakorlat vagy ellentmondá-
sok bármely megoldásának megjelenését” (Langemeyer 2006: 4. szakasz). Lan-
gemeyer számára ez azt jelenti, hogy az elmélet alábecsüli a valószínűségét annak, 
hogy ha a szakemberek rendszerbeli ellentmondásokkal szembesülnek, akkor 
a konfliktus elkerülése érdekében csupán alkalmazkodnak azokhoz. Langemeyer 
kritikus megfigyelése korrekt értékelése az expanzív tanulásról elvégzett kutatás 
nagy részének. de magának az elméletnek a váltása az alanyi és a szisztematikus 
perspektíva között alapvető.

„(…) életbevágóan fontos, hogy a szereplő megragadja a rendszernézetet, a kutatónak 
pedig hogy megragadja a személyes nézetet. Ez nem jelenti az egyesítés szándékát vagy 
a ’szakadék áthidalását’ a két nézet között (…). a több nézőpontváltás mellett érvelek.” 
(Engeström 1990: 171)

a váltás célja, hogy meghaladja a kettősséget a tárgy és a rendszer között. Ez azt 
jelenti, hogy az egyéni ötletek és törekvések nem csupán az alany sajátos élettör-
ténetének egyénileg kifejezett megnyilvánulásai; mindig merítenek és kölcsön-
hatásba lépnek általános kulturális modellekkel és motívumokkal, vagy szociális 
reprezentációkkal is. Ennek megfelelően, amikor például a változáslaboratórium 
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alanyai közösen fölépítik elképzeléseiket saját jövőjükről vagy a „honnan-hova” 
változásról, akkor szubjektív élményeikben, vágyaikban és akaratukban gyöke-
rező kísérleti, elképzelt rendszerszemléletet hoznak létre. azonban a perspektí-
vák közötti váltás a gyakorlatban nagyon emberpróbáló feladat, és az is igaz, hogy 
az expanzív tanulásról szóló elméleti és empirikus kutatásokban eddig főleg a kol-
lektív és a szisztematikus jelenségekre összpontosítottak. Közelmúltbeli tanulmá-
nyokban a tapasztalás, az akarat és az alany kérdése kezdett jelentőségre szert 
tenni (például Sannino 2008a; 2008b; virkkunen 2006a; 2006b). Ez szükséges 
fejlesztésnek tűnik (lásd a következő részt).

avis kritikája (2007) politikusabb álláspontra helyezkedik. azzal érvel, hogy az 
expanzív tanulás tanulmányaiban „bár az ellentmondás a központi kategória (…), 
alkalmazásaikban a társadalmi ellentétek, a kizsákmányolás és elnyomás fogalma 
a partvonalra kerül, (…) ami a radikalizálódott és átpolitizált tervezés margi-
nalizációjához vezet” (avis 2007: 165). avis fenntartja, hogy az expanzív tanu-
lás tanulmányaiban a használati érték és a csereérték közötti alapvető viszonyok-
kal kapcsolatos elsődleges ellentmondások ’gyakorlatilag zárójelben’ vannak, és 
a figyelem középpontjában ezek másodlagos megjelentéseit megtestesítő ellent-
mondások és zavarok állnak. Mindez azt jelenti avis számára, hogy az expanzív 
tanulás valójában csak „periférikus ellentmondásokkal” és „adaptív változással” 
foglalkozik, így a „konzervatív gyakorlatok felé halad”. Sőt, avis azt is állítja, hogy 

„nem többel, mint a munkamódszerek javítását célzó tanácsadással van dolgunk” 
(avis 2007: 169).

valóban igaz, hogy az expanzív tanulási tanulmányok célja tevékenységrend-
szereken belüli és azok közötti olyan átalakulások elemzése és generálása, amik 
nem feltétlenül igényelnek nagyszabású politikai összetűzést. avis azt állítja, hogy 

„az ilyen, helyi környezethez kötött átalakításoknak csak csekély kapcsolatuk lehet 
a szélesebb strukturális viszonyokkal, sőt lehet, hogy támogatják is azokat, s így 
konzervatív gyakorlattá válnak” (avis 2007: 170, lásd még a hasonló álláspontért: 
Warmington 2008).

Hogy megvizsgáljuk egy kicsit közelebbről avis érvét, térjünk vissza az otthoni 
idősgondozás példájára, amit e tanulmány elején bemutattunk, és a 2. ábrával 
összefüggésben tárgyaltunk. Lehet azzal érvelni, hogy elsődleges ellentmondá-
sok valóban nincsenek kiemelve a 2. ábrán. a kulcsellentmondást az otthoná-
polás célja és az ügyfelek célja közé helyezték. Nos akkor ez azt jelenti, hogy az 
otthonápolói dolgozók a hibásak, amiért nem juttatják el az ügyfeleknek azo-
kat a szolgáltatásféléket, amikre valóban szükségük van? Ha ez lenne az ered-
mény, akkor valóban konzervatív gyakorlatról lenne szó, ami a munkavállalóktól 
követeli meg munkájuk javítását az ügyfeleik szükségleteihez való alkalmazko-
dás érdekében. Efféle értelmezés csak akkor jelenhet meg, ha figyelmen kívül 
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hagyjuk a megközelítés tényleges elméleti és gyakorlati tartalmának és empiri-
kus megvalósításának nagy részét. a helsinki otthonellátás területi vezetői által 
2008-2009-ben megvalósított változáslaboratórium nemcsak a 2. ábra háromszö-
geit alkotta meg, hanem a tevékenységek előtt álló alternatívák történelmi elem-
zését is. annak az elemzésnek az eredményét diagramokba sűrítették, olyanokba, 
amilyen például a 8. ábrán látható. 

a házigondozási esetben legfőbb veszélyként a résztvevők a privatizáció és 
a profitlogika felé mutató neoliberális politikai és gazdasági irányt nevezték meg, 
amire közelmúltbeli példa az úgynevezett személyi költségvetések brit modellje. 
Ezt a tendenciát táplálja a jelenlegi hierarchikus tömeggyártási modell rugalmat-
lanságából fakadó elégedetlenség. a jelenlegi rendszerben a használati érték és 
a csereérték közti elsődleges ellentmondás főleg a pénzmegtakarítási törekvések-
ben nyilvánul meg. a privatizált modellben az ellátás árucikké tételében nagy 
ugrás történne, és az ellentmondás egyre inkább abban megnyilvánulna meg, 
hogy az öreg emberek leplezetlenül a piac kegyére volnának hagyva.

Ez a fajta elemzés központi eleme az expanzív tanulási folyamatoknak és a vál-
tozáslaboratóriumi beavatkozásoknak. ahogy a 8. ábrán lévő kérdőjelben látható, 
a résztvevők nem találtak könnyű vagy gyors kiutat. Tudatában voltak az egyen-
lőség és a rugalmasság egyesítését célzó kihívás nehéz és hosszú távú természeté-
vel. Ez valami minőségileg új létrehozásának kihívása, nem az átvevés és a fejlesz-
tés feladata. azonban köztes lépéseket kell tenni, és kísérletezni kell az elképzelt 
jövő felé vezető út megnyitásával és tesztelésével. E közbenső lépések és kísérletek 
ebben az esetben számos új eszközt és gyakorlatot tartalmaznak, amit a szakem-
berek három év alatt dolgoztak ki a projekt keretén belül (példaként lásd: Num-
mijoki–Engeström 2009). a például a 2. és a 8. ábrákon összefoglalt történelmi 

8. ábra. Az otthoni ápolás történelmi alakulása
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elemzés és jövőkép nélkül ezek a köztes lépések talán valóban csak alkalmazások 
és elszigetelt fejlesztések maradnának.

az otthoni ápolás Helsinkiben „helyi környezet”. Ám mégis sokkal több, mint 
egyetlen jól körülhatárolt szervezet. Tevékenységi rendszerek tág és változatos 
területe, kezdve a város által kínált, jogilag kötelező közszolgáltatásoktól a har-
madik szektori szervezetekig és magánszolgáltatókig. a szakemberek által a pro-
jektben megtervezett és alkalmazott közbenső lépések különféle kombinációkban 
magukban foglalják ezeket a sokrétű tevékenységrendszereket, azt célozva, hogy 
a 8. ábrán látható hierarchia kontra piaci ellenállást meghaladó együttműködési 
és a koordinációs modelleket alkossanak. 

avis azt sugallja, hogy expanzív tanulási tanulmányoknak „radikális társa-
dalmi mozgalmakkal kell szövetkezniük” (174). az eddig megvalósított expan-
zív tanulási tanulmányokban levő efféle szövetségekre példák közé tartozik 
a bio gazdákkal szövetkezve megvalósított kutatás, (Seppänen 2004), a nyílt for-
ráskódú szoftverek (angol rövidítéssel: FOSS) programozóival szövetkezve meg-
valósított kutatás (Siltala és mtsai 2007), és az, amely Japánban zajlott egy moz-
galommal szövetkezve a helyi élelmiszer-termelés újbóli fellendítése érdekében 
(Yamazumi 2009). a további fejlesztések ebben az irányban szükségesnek és pro-
duktívnak látszanak.

JÖvŐBELI KIHÍvÁSOK

az expanzív tanulás legfontosabb eredménye a működés – a résztvevők képessége 
és akarata a tevékenységrendszerük alakításáért. az expanzív tanulás tanulmá-
nyozásának jelentős kihívása az expanzív folyamatokban résztvevő új működési 
formák megfogalmazása és gyakorlati jellemzése (lásd Edwards 2009; Sannino 
2008a; virkkunen 2006a; 2006b; Yamazumi 2009). a formatív változáslabo-
ratóriumi beavatkozásokban próbaképpen a  résztvevők kialakuló működésé-
nek alábbi öt összekapcsolt formáját neveztük meg. úgy tűnik, hogy ezek igen 
egyediek és jellemzőek az ilyen típusú intervenciókra (Engeström, megjelenés 
alatt): (1) a beavatkozóval vagy a vezetőséggel szembeni ellenállás, (2) új lehe-
tőségek vagy potenciálok kifejtése a tevékenységben, (3) a tevékenység új min-
táinak vagy modelljeinek elképzelése, (4) a tevékenység megváltoztatását célzó 
konkrét cselekedetek iránti elkötelezettség, (5) következetes cselekedetek a tevé-
kenység megváltoztatására. a változáslaboratóriumi folyamatokban a következ-
ményes változási intézkedések jórészt élőben történnek, a laboratóriumi ülések 
után és alatt. Ilyen akciók rögzítése és a rájuk való reagálás érdekében különféle 
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követő adatokat gyűjtenek, és sajátos nyomon követési üléseket tesznek a longi-
tudinális fejlesztési folyamatba. 

a működés előbb említett öt formája természetesen nem a teljes lista. a for-
matív intervenciók és az expanzív tanulási ciklusok további vizsgálata újabb for-
mákat fed majd fel, és további lehetőséget nyit majd meg a működés mint célirá-
nyosan finomítható tényező elméletbe foglalása előtt.

az expanzív tanulás fogalomalkotási folyamat. Ez a keretmunka arra utal, hogy 
magát a fogalom ötletét újra kell definiálni. amint Hall és greeno (2008: 213) 
rámutatott, a „fogalmak és jelentésük gyakorlati környezetben jelennek meg és 
fejlődnek, és gyakorlatban tartják azokat fenn, mert hasznosak a közösségi tevé-
kenységek vezetésében”. Ebből a szempontból a fogalmak folyamatosak azoknak 
az életében, akik velük dolgoznak. Ezek a fogalmak megtestesülnek, beágyazód-
nak és eloszlanak az egész emberi tevékenységi rendszerben, és azokon keresz-
tül többrétegű és multimodális reprezentációs infrastruktúrákkal vagy eszközök-
kel vannak ellátva (Engeström 2007a). a komplex fogalmak eleve polivalensek, 
vitatottak, hiányosak és gyakran ’lazák’. Különböző érintettek a koncepció rész-
leges változatát termelik ki. Így a fogalmak megalkotása és változtatása összeüt-
közéssel és vitával, valamint tárgyalásokkal és keveredéssel jár. a fogalmak jövő-
orientáltak. Ezek tele vannak új hatásokkal, reményekkel, félelmekkel, értékekkel 
és közös szándékokkal. Különösen érdekesek a „lehetőségfogalmak” (Engest-
röm 2007b) és a „perspektivikus fogalmak” (Engeström és munkatársai 2005a; 
2005b), amelyek megmagyarázzák a jövőbeli fejlődés és a változás időhöz kötött 
kollektív szándékait vagy látomásait.

Komplex fogalmak keletkeznek és változnak függőleges és vízszintes dimen-
ziójú mozgásban és interakcióban (Engeström és munkatársai 2005a; 2005b; 
ahonen 2008). a függőleges dimenzió értelmezhető a mindennapi (alulról föl-
felé) és tudományos (föntről lefelé) fogalmak közti kölcsönhatásként (vigotszkij 
1987), vagy olyan folyamatként, ami az absztrakttól a konkrét felé tart az elméleti 
fogalmak kialakulásában (davydov 1990). a horizontális dimenziót úgy lehet 
értelmezni, hogy kognitív pályákat készítenek a  terepen (Cussins 1992; 1993; 
Hyrkkänen 2007). a fogalmak stabilizációs és destabilizációs ciklusok révén 
alakulnak. Ezek azt jelentik, hogy a bonyolult, következetes fogalmaknak kiter-
jedési potenciáljuk van. az ilyen fogalmak kialakítását, használhatóságát, fenn-
tartását és változását a fogalom társadalmi és anyagi eloszlása, időbeli elérhető-
sége, több felfogást befogadó képessége és határátlépési képessége szempontjából 
lehet expanzívnak értelmezni. a komplex fogalmak kialakítása nem csak kultu-
rálisan adott fogalmak internalizálása, hanem mindenekelőtt és kulturálisan új 
koncepciók megfogalmazása és megalkotása (amit szintén be kell fogadni a hasz-
nálatban).

Yrjö engeström és annalisa sannino 

50

Vass_Imprimatura.indd   50 2013.11.07.   5:30



az együttes konfigurációs munka felé mozduló szervezetekben zajló expanzív 
tanulásról szóló közelmúltbeli számos tanulmányban (Engeström 2007c) visz-
szatérő rést figyeltek meg két szakasz között. az egyik szakasz az erősen motivált 
modellezési fázis, amelyben a résztvevők új koncepciót terveztek a munkájukhoz, 
a másik szakasz pedig a végrehajtási fázis, ahol számos akadály és állandó tehe-
tetlenség volt hajlamos átvenni az uralmat. Ezt a rést pillanatnyilag leküzdötték 
azokban az epizódokban, amikben a résztvevők más alanyokkal (beleértve más 
emberi lényeket) és tárgyakkal folyó, a várható vagy tervezett jövőbeli modell 
logikáját követő tevékenységben személyes részvételt igénylő elképzelt, szimulált 
és valós helyzetekbe engedték magukat.

a tapasztalás vasilyuk (1988) által előterjesztett fogalma ígéretesnek tűnik 
a tervezés és a megvalósítás közti hídként. vasilyuk szerint (1988: 10) a tapaszta-
lás „sajátos belső, olyan munkaeszközökkel, amikkel az illető legyőzi a kríziseket, 
helyreállítja elvesztett lelki egyensúlyát, és feltámasztja a lét elveszett értelmét”. 
Más szóval vasilyuk a tapasztalást emberi, az embernek a tevékenysége fenntar-
tása során előálló ellentmondások megoldásaként definiálja. 

„Ha csak egyetlen szót kellene használnunk efféle helyzetek természetének meghatáro-
zására, akkor azt mondanánk, hogy ezek a lehetetlenség helyzetei. Minek a lehetetlen-
sége? a lét és az élet belső szükségletei felismerésének a lehetetlensége. a lehetetlenség 
elleni harc, a belső szükségletek felismerésért vívott harc – ez a tapasztalás. a tapaszta-
lás az élet zavarának megjavítása, helyreállító munka úgy haladva, mintha jó szögben 
haladna az élet aktualizálása felé vezető vonalhoz. Ha a tevékenységtanulmányok pszi-
chológiai elmélete képletesen szólva az a mód, ahogyan az emberi lény utazik az élet 
útján, akkor a tapasztalástanulmányok elmélete az a mód, ahogyan elbukik és ismét 
felkel, hogy folytassa az utat.” (vasilyuk 1988: 32)

Munkatevékenységeik során nagy átalakulásokkal szembenéző szakemberek 
valóban ellentmondásokat oldanak meg, és a  lehetetlent küzdik le. „a tapasz-
talás folyamata nem vezeti a résztvevőt közvetlenül ahhoz, hogy felismerje saját 
szükségleteit. az e szükségletek felismeréséhez megkövetelt tevékenység folytat-
hatóságának pszichológiai lehetőségét helyreállító helyzethez vezet. Más szóval 
a tapasztalatot olyan folyamatnak lehet tekinteni, amely révén az egyéni hajlam 
cselekvésre kész.” (Sannino 2008b: 241). az expanzív tanulást célzó beavatko-
zások, például a változáslaboratórium, eredményesen elemezhetők „tárgyalás- 
és tevékenységközpontú tapasztalási folyamatokként”. (Sannino 2008b: 253). 
az expanzív tanulásról a  jövőben szóló intervenciós tanulmányokban a részt-
vevők leglényegesebb konfliktusainak önéletrajzi beszámolóit a tapasztalás fon-
tos „tüköranyag”-típusaként lehet használni (Sannino 2005; 2008a).

az expanzív tanulásban a jövőbeni kutatások és elméletek legnagyobb kihívása 
talán abból adódik, hogy megjelenik az, amit általában társadalmi termelésként 
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vagy társas termelésként jellemzünk (Benkler 2006). a társadalmi termelésben 
vagy társas termelésben a tevékenységek expanzív rajzás és többirányú lüktetés 
formáját veszik fel, amikben a hangsúly az oldalsó átmeneteken és határátkelésen 
van. Nemrég a futótűz-tevékenységek fogalmat javasoltuk, hogy rámutassunk: 
egyes tevékenységek, például a madarászat, a gördeszkázás és a vörös kereszt 
katasztrófa-elhárítása fontos jellemzőikben hasonlítanak a társas termelésre, de 
megelőzik az internetet, és a digitális virtualitás körén kívül helyezkednek el 
(Engeström 2009).

a futótűz-tevékenységekben zajló tanulás határokat átlépő nyüzsgés és cso-
mókötés általi tanulás olyan szereplők között, akik töredezett és gyakran rosszul 
feltérképezett terepen tevékenykednek. Ezek a jellemzők a proximális fejlődési 
zóna vigotszkiji alapfogalmi (1978) elméletének átdolgozásáért, valamint e foga-
lom kollektív és expanzív átdolgozásáért kiáltanak (Engeström 1987). a futótűz-
tevékenységekben a zóna az a terep, amibe bele kell fúrni, amit fel kell fedezni, 
nem pusztán csak elérendő szint vagy hely, amin át lehet haladni. a zónát a benne 
különböző irányokba és célpontokba való oda-vissza és oldalra való mozgással 
lehet feltárni. a benne mozgás ösvényeket hoz létre, az egymást metsző mozgá-
sok fokozatosan a zónán belüli hatékony mozgás képességének növekedéséhez 
vezetnek, függetlenül az adott helytől vagy állomástól. a zóna kezdetben soha 
nem üres hely; vannak mások által készített domináns pályák és határok, gyakran 
nehéz történelemmel és beléjük fektetett hatalommal. amikor új szereplők lép-
nek a zónába, akkor kritikus találkozás zajlik köztük és a meglévő pályák között. 
Mindkét fél alkalmazkodik a domináns pályákhoz, és küzdenek, hogy átlépjék 
azokat. Ez utóbbi vezethet új pályák kialakulásához, amik bővítik a zóna kollek-
tív formáját és megértését, s így ez új határokhoz vezet. amikor a szereplők elérik 
a zónával való elbánás bizonyos szintjét, akkor elkezdenek ütközni a zóna határa-
ival, és kitörnek a zónából, új zónák felé haladva.

Bármely tanuláselmélet végső próbája az, miként segít olyan tanulást létre-
hozni, ami belehatol az ügyekbe, amelyekkel az emberiség ma és holnap szem-
benéz, és megragadja azokat. az expanzív tanuláselmélet jelenleg bővíti az elem-
zését mind fel és le, mind kifelé és befelé. Felfele és kifelé mozogva megragadja 
a tanulást az összekapcsolt tevékenységrendszerek területein vagy hálózataiban 
azoknak a részben közös és gyakran vitatott céljaival együtt. Lefelé és befelé moz-
gással megragadja a szubjektivitás, a tapasztalás, a személyes értelmezés, az érze-
lem, a megtestesülés, az identitás és az erkölcsi elkötelezettség kérdéseit. a két 
irány talán inkompatibilisnek tűnhet. valóban fennáll annak a veszélye, hogy az 
elmélet szétszakad egyrészt a kollektív tevékenységrendszerekről, a szervezetek-
ről és a történelemről szóló tanulmányokra, másrészt pedig az alany, a tevékeny-
ségek és a szituációk vizsgálatára. Ez pontosan az a fajta megosztottság, amelynek 
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leküzdését a tevékenységelmélet alapítói célul tűzték ki. a két irány áthidalásá-
hoz és integrálásához komoly elméleti és empirikus erőfeszítésekre van szükség.
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vezetési str atégiák egy 
tanuláskutató közösség 
létrehozásár a3

ELŐSzó

az iskolai tanulóközösség létrehozása kritikus tényező a tantervi reformokban 
a tanárok szakmai fejlődése érdekében és a diákok tanulásának javítására (ver-
biest et al. 2005). a hongkongi középiskolák már hosszú ideje készülnek az új 
középiskolai (senior secondary school) tanterv megjelenésére, melynek értelmé-
ben az új középfokú képzés 3 éves tantervvel működik majd. az iskolák utakat 
kerestek fejlődésük fenntartása érdekében úgy, hogy fokozzák a tanárok szakmai 
hozzáértését. a tanárok kihívással szembesülnek az új tanterv megvalósításához 
szükséges pedagógiai tudás megszerzése során. a szakmai tanulóközösség növel-
heti a tanárok szakmai kompetenciáját, és segítheti őket pedagógiai ismereteik 

1 Eric C. K. Cheng a Leicester Egyetemen szerezte doktori fokozatát a pedagógia területén. Szakmai 
munkássága során dolgozott középiskolai tanárként; pályaorientációs-, illetve iskolafejlesztési szak-
ember, a Hongkongi Kínai Egyetem oktatója, a Szakképzési Intézet, valamint a Hongkongi Szabad-
egyetem előadója, a Tantervfejlesztési Tanács, valamint a vizsgáztatási és értékelési Bizottság tagja. 
Szerteágazó kutatói tevékenysége az iskolai szervezetmenedzsment területének számos aspektusát 
felöleli. Foglalkoztatják többek között: a szervezeten belüli tudásmenedzsment, az iskolai szervezeti 
önértékelés, a menedzsment különféle stratégiái, a megosztott döntés, a tanári vezetés, az együttmű-
ködő tanulás, a tanári érzelmi kompetencia, a személyes tudásmenedzsment, valamint az önszabá-
lyozó tanulás stratégiáinak lehetőségei.
2 Ko Pu Yuk, Phd, a Hongkongi Neveléstudományi Intézet Tanterv és Oktatasi Tanszék egyetemi 
docense és a Tanuláskutatás Központjának igazgatója. Kutatási területei közé tartoznak a tantermi 
vizsgálatok, a tanárok szakmai fejlesztése, a tanácsadás és a kínai-nyelvoktatás kutatása. Ko Pu Yuk 
kiemelkedő személyisége a tanulás-kutatás terület fejlesztésének, amely a tantermi kutatások egyik 
úttörő területe. Továbbá vezetője számos nagyszabású tanuláskutató projektnek, amelyekben több 
mint kétszáz hongkongi iskola vett részt. Kínában több országos szintű kutatói munka szaktanács-
adójaként is tevékenykedik, ahol a tevékenységkutatás-módszertan használatával a diákok tanulásá-
nak javítását, illetve a tanárok szakmai képzettségének növelését segítik elő.
3 az eredeti tanulmány az alábbi helyen jelent meg: Eric C. K. Cheng- Po Yuk Ko (2012): Leader-
ship strategies for creating a Learning Study Community. KEDI Journal of Educational Policy. 163–182. 
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gyarapításában. Mindkét elem szükségszerű tényező az új tanterv foganatosításá-
ban a hallgatók hatékony tanulása érdekében (Cheng 2009; Hord 1997). Ha az 
iskolavezetés komolyan veszi az iskolák fenntartását, akkor kezdeményeznie kel-
lene tanáraik szakmai hozzáértésének növelését, ápolniuk kellene az együtt-tanu-
lási kultúrát, valamint munkaalapú platformot kellene kialakítaniuk a tanárok 
közötti együttes tanulás és tudásmegosztás érdekében (Hodkinson–Hodkin-
son 2005).

a legfrissebb irodalom növekvő érdeklődést mutat a tanórakutatás lehetősé-
gei iránt. Ez a tanárfejlesztés kutatásalapú formája, amelyben a tanárok tanuló-
közösségként dolgoznak együtt tanításuk megtervezésében, és közösen reflek-
tálnak saját tanításukra a tanóraciklusok során (Wiburg 2007). a tanórakutató 
közösség olyan tanulószervezetként határozható meg, ahol a tanárok úgy végez-
nek akciókutatást, hogy közben együttműködnek és együtt dolgoznak: közösen 
reflektálnak a megtartott órákra, és közösen szervezik tanításuk fejlesztését. 

a  tanórakutatásnak Japánban hosszú történelme van (Watanabe 2002; 
 Yoshida 1999), és A tanítási rés (Stigler–Heiebert 1999) publikálását követően 
hihetetlen gyorsassággal terjedt el az Egyesült Államokban is. az utóbbi években 
az Egyesült Államokon kívül is állandó növekedés tapasztalható a tanórák vizs-
gálatát illetően: többek között Hongkongban, Szingapúrban, Svédországban és 
Iránban (Fernandez 2002; Lewis 2002; Lo 2005).

a tanuláskutatás a tanórakutatás hongkongi modellje, amit egyrészt a terve-
zési kísérletek ötlete inspirált, másrészt japán és kínai tanárok törekvései ihlet-
ték, melyek a tanórák mélyreható vizsgálataira irányultak (Pang 2006). Ez a kez-
deményezés platformot kínál a tanárok számára, ahol arról informálódhatnak, 
hogy a diák értelmezése szerint mit kell tanítani; ahol megosztják és tanúsíthat-
ják saját személyes gyakorlati tudásukat; terjeszthetik a pedagógiai ismeretekről 
vallott álláspontjukat. Ennek értelmében megállapítható, hogy a tanuláskutatás 
alkalmazható a tanárok pedagógiai képességének és szakmai fejlődésének erősí-
tésére (Pang 2006). a tanulási folyamatokat és az elért eredményeket az is segíti, 
ha a közösség tagjai társadalmi kölcsönhatások során tanulnak (Simons–rui-
ters 2001).

a döntéshozók iskolafejlesztési nézetei világossá tették, hogy a helyi politi-
kák és a reformok kifejlesztése és megvalósítása az iskolákban a tanárok tanu-
lóközösségéért kiált (verbiest et al. 2005). az iskolavezetők keresik a módját, 
miként fejleszthető a tanárok tanítási kompetenciája és miként tehetők képessé 
arra, hogy szakértelmüket az iskolafejlesztés előmozdítására alkalmazzák. 

a tanórakutató közösség hosszú történelemre tekint vissza, s már gyökeret 
vert a hagyományos iskolai kultúrában Japánban. a tanulószervezeteket viszont 
kemény munka fenntartani és működtetni a  középiskolákban, ahol egyéb-
ként is nehéz megvalósítani az együttműködő kapcsolatokat, mert a szervezet 
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bürokratikus vezetés alatt, áll és az intézményben hierarchikus szervezeti struk-
túra uralkodik (Fink 2000; McLaughlin–Talbert 2001; Talbert 1995).

Tanuláskutató közösség létrehozása fontos vizsgálandó kutatási területté vált. 
Kevés kutatást végeztek az iskolai vezetési stratégiák és irányítás területén annak 
érdekében, hogy beazonosíthassák azokat a segítő körülményeket, amelyek támo-
gatják a tanuláskutató közösségeket az iskolai intézményekben, különösképpen 
a csendes-óceáni térségében. Ez a tanulmány bemutatja, hogy egy hongkongi 
középiskola miként alkalmazza a tanuláskutatás megközelítést a tanárok szak-
mai fejlődésének érdekében. a középiskola példájának tanulmányozása hozzájá-
rul a tanulóközösség elméletéhez, és gyakorlati lépéseket kínál az iskolavezetők-
nek tanuláskutató közösség létrehozásához.

IrOdaLMI ÁTTEKINTéS

a szakmai tanulóközösségről alkotott elképzelés visszavezethető a Hord-féle szak-
mai tanulóközösség elmélethez. a tanulóközösséget olyan csapattagok alkotják, 
akik rendszeresen együttműködnek, és a folyamatos továbbfejlesztés irányába 
haladnak a tanulók szükségleteihez idomulva. Ez utóbbiban osztott tantervköz-
pontú távlati kép érvényesül; a hatékonyan működő szakmai tanulóközösség 
határozottan ragaszkodik a tanulók tanulásáról alkotott távlati elképzeléshez. Ez 
a vízió következetesen kifejtett és hivatkozott útikönyvként szolgál a tanításról és 
a tanulásról szóló döntéshozatal során (Hord 1997). az iskolák javulását szor-
galmazók azt ajánlják, hogy a hatékony iskola erős szakmai tanulóközösségként 
is működjék (Cochran-Smith–Lytle 1999; Louis–Kruse 1995; McLaughlin–
Talbert 2001; Scribner–Cockrell–Cockrell–valentine 1999). 

a tanórakutató közösség az egyik olyan szakmai tanulóközösség, amely a peda-
gógusok közössége számára felkínálja azt a szükséges rendszert, amellyel napi 
szinten tanulmányozhatják és megváltoztathatják tanításukat (Wiburg–Brown 
2009). a céltól függően a tanórakutató közösség különböző formáit azonosítot-
ták: a tanóra-modellezést, a tanár által kezdeményezett tanórakutató csoporto-
kat, a kerületi szintű szakmai fejlesztési modellt és a teljes iskolás tanórakuta-
tás-modellt. a skála a kollégák számára modellezett nyílt órabemutatástól az új 
tanterv végrehajtásakor egy iskolán belül egy pedagóguscsoport vagy ugyanazon 
a kerületben az iskolák előtt álló problémák megtárgyalásáig terjed. 

az iskolai intézményekben vezetett tanórakutatás-projekteket máris olyan 
gyakorlatközösségként azonosították, amelynek keretén belül a  tanárok tanu-
lási potenciálja növelhető lenne (Cheng, 2009). a gyakorlatközösség olyanok-
ból álló csoport, akikben közös az érdekeltség vagy a szenvedély valami iránt, 

eric C. k. Cheng – Po Yuk ko
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amit művelnek, és akik az egymással való rendszeres kölcsönhatás során tanul-
ják meg, miként műveljék azt a valamit még jobban (Wenger 1998). Ha a felada-
tok megoldódnak, vagy a közös célok megvalósulnak, és új közös területek nem 
jelennek meg a tagok között, akkor a gyakorlatközösség megszűnik. a tanóra-
kutató közösséghez hasonlóan a tanuláskutató közösség is létrehozható a tanári 
szakmai tanulás fenntartása céljából. a pragmatikus iskolavezetői stratégiák bír-
nak jelentőséggel, amikor a gyakorlatközösség átalakul, és iskolaszintű szakmai 
tanulószervezetté válik.

Hord (1997) támogató körülmények sorát feltételezi. úgy véli, többek között 
ezek a tényezők segítik elő a közösségi tanulás létrejöttét a szakmai tanulóközös-
ségben: igazgatói támogatottság, közös elképzelés, együttműködés és erőforrások. 
Leithwood (1998) egyik tanulmányában az iskola tanulószervezetté való átalaku-
lásáról ír. a szervezeti tanulás megerősítésére a transzformációs és a megosztott 
vezetést javasolja. Johnston és Caldwell (2001) az iskola továbbfejlesztését ille-
tően tanulásközpontú vezetésmodellt ajánl. a tanulószervezet célja a pedagógu-
sok tanítási kompetenciájának fejlesztése, ezért megvalósításában kritikus a tanu-
lásközpontú vezetéstől jövő támogatás. Ehhez az iskolavezetőknek kellene hogy 
legyenek személyes elképzeléseik arra nézve, hogyan kell vezetni. Ennek meg kell 
előznie azt a folyamatot, amikor a munkatársakkal nekilátnak az iskola egészére 
vonatkozó közös, távlati elképzelés kidolgozásához (Owens 2004). azok az isko-
lavezetők, akiknek személyes elképzeléseik vannak arról, hogy a tanulás javítá-
sára szakmai tanulóközösség létrehozásával van lehetőség, azok ezt az elképze-
lést közös vízióvá kellene hogy alakítsák a tanárokkal. Senge (2000) azt javasolja 
az Iskolák, amelyek tanulnak című könyvében, hogy az iskolavezetőknek közös 
vezetést kellene gyakorolniuk, valamint jogosultságot kellene adniuk a pedagó-
gusoknak arra, hogy a közös távlati elképzelésre törekedjenek. a pedagógusok-
kal képzett közös vízió fejlesztésének lényege, hogy ez állandó folyamatot tartson 
fenn. Ennek az a célja, hogy az egész iskolában elkötelezettséget, a tanárokban 
vágyat ébresszen az elismert célok elérése iránt, és tulajdonosi szemléletet for-
máljon bennük. Nonaka és Takeuchi (1995) a tudásmenedzsment szemszögéből 
a szervezetvízió jelentőségét hangsúlyozza a szervezeten belüli tudás megterem-
tésére. az iskolaigazgatóknak meg kell osztaniuk a pedagógus kollégákkal a tanu-
lók tanulásáról szóló víziójukat, és közös elképzelést kell kialakítaniuk az iskola 
fejlesztésére.

Hogy az iskolákban az együttműködési kultúra hagyománnyá válhasson, 
ahhoz a diákok tanulására vonatkozó saját távlati elképzeléseket is meg kell osz-
tani a tanárokkal. Ez az együttműködési kultúra is további fontos tényező a tanu-
lóközösség felépítéséhez (Johnston–Caldwell 2001). Wiburg és Brown (2009) 
Tanórakutató Közösség című könyvében a  szenvedély, a vízió, a  tanári együtt-
működés, a bizalom, az idő a találkozásra, a facilitáló vezetés, a megállapodás 
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szerinti tartalom és folyamat szerepelnek a  tanuláskutató közösség fejlődését 
támogató tényezőkként. 

azokban az iskolákban, ahol nincsenek meg a kollektív tanulást segítő fenti 
támogató tényezők, ott az iskolavezetők miként tudnak olyan változást kezdemé-
nyezni, amely létrehozza ezeket a faktorokat? Hall és Hord (2006) öt végrehajtási 
stratégiát javasol a változás folyamatához: a közös elképzelés érthető megfogal-
mazása, közös tervkidolgozás, a szakmai fejlődés biztosítása, a folyamat ellenőrzés 
és a  segítségnyújtás. Kotter változásvezetés-modellje hasonló az előzőekhez. 
Ez a modell szintén gyakorlati iránymutatást kínálhat az iskolai vezetők számára 
a szakmai tanulószervezet kialakításához és a sikeres változtatáshoz. a modell 
három lépést foglal magában: az elsőben a szervezet „felenged/felolvad” a válto-
zás érdekében, majd megtörténik a változás, végül a szervezet megszilárdul az új 
megközelítéssel. a szervezet felolvadása érdekében az iskolavezetőknek a követ-
kezőket tanácsolják: teremtsék meg a sürgősség érzetét, hozzanak létre változást 
irányító erőteljes koalíciós csapatot, dolgozzanak ki világos, egyszerűen kifejezett 
jövőkép-stratégiát, és ezt osszák meg a tanárokkal. azzal is összpontosítaniuk kell 
a változás véghezvitelére, hogy a tanárokat a vízió szolgálatába állítják, rövidtávú 
győzelmeket teremtenek, és megszilárdítják az eredményeket. végül a működés 
új megközelítése intézményesíthető.

MódSzErTaN

E vizsgálat célja, hogy kiderítse, miként volt intézményesíthető a tanuláskutatás 
a kiválasztott iskolában. az esettanulmány kutatási módszerére esett a választás 
(Yin 1989), mert ez segíti a kutatót a magyarázatok megtalálásában és a kutatási 
kérdések feltárásában, mint például hogy milyen vezetői stratégiákat alkalmaztak 
egy tanuláskutató közösség létrehozására?

ESETvÁLaSzTÁS

a tanuláskutatást egy hongkongi, támogatott középiskolában, az LS College-ben 
vezették be a tanítás és a tanulás hatékonyságának javítására. az iskola pénzügyi 
támogatást kapott a kormánytól, pedig nem kormányzati szervezet irányítja. Ez 
nem különlegesség, mert a hongkongi iskolák mintegy 85%-a támogatott iskola. 
Ám ez az első iskola Hongkongban, amely alkalmazta a tanuláskutatást a pedagó-
gusok szakmai fejlesztése érdekében. 
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az LS College-ot 1994-ben alapították. az iskola helyzete a kezdeti időkben 
stabil volt, egészen 1997-ig, az oktatási reformok bevezetéséig. a hongkongi kor-
mány az elszámoltathatóság és a tananyagreform érdekében bevezette a minő-
ségbiztosítási keretrendszert, s hogy kielégítse a tudásalapú társadalomban az 
emberi tőke iránti keresletet. a kabinet intézkedését követően a közvélemény, 
illetve az érdekelt felek részéről felerősödött a nyomás az iskolafejlesztést illetően. 
a 2001-2002-es években tanulásbeli különbségek növekedése volt megállapítható 
a felvett tanulók körében az LS középiskolában. Ezzel egy időben a hongkongi 
népesség és a teljes tanulói létszám csökkent; az iskolák komoly kihívásokkal 
szembesültek a fennmaradásukért, és jelentős verseny alakult ki közöttük.

Erre a versenyre és a külső környezet által teremtett kihívásokra válaszul az 
iskolaigazgató a tanítás és a tanulás hatékonyságának növelésével akarta megtar-
tani az iskola versenyelőnyét. úgy döntött, hogy felsőfokú oktatási intézmények-
től kér támogatást. Olyan iskolafejlesztési projektek elkészítésére kérte fel őket, 
amelyek célja a tanárok szakmai fejlődése, a tanulás hatékonyságának növelése 
és végül professzionális tanulóközösség kialakítása volt. az iskola a tanuláskuta-
tást választotta katalizátorként a tanulóközösség kiépítésében, hiszen a tanulás-
kutatás a tanítás és a tanulás javítására összpontosít, és összhangban volt a 2003-
ban bevezetett iskolafejlesztés irányával. a tanuláskutatás bevezetése óta a tanítás 
és tanulás folyamatos javulást mutatott. Ezt a kormány által végzett minőségbiz-
tosítási felülvizsgálatok is alátámasztják (1. táblázat). a szerzők arra voltak kíván-
csiak, miért sikeres az iskola annak ellenére, hogy támogatott középiskolaként 
ugyanazzal a  támogatással, tanári forrással, felvett tanulókkal működik, mint 
más, kevésbé sikeres iskolák. végül az alábbi jellemzői tették ideális esetté az LS 
College-ot:

   Kiváló Jó Kielégítő Elégséges

a 2009. évi minőségbizto-
sítási ellenőrzés adatai 4,3% 33,3% 52,7% 9,7%

a 2008. évi felmérés adatai 
a külső iskolai felülvizsgálatról 6,0% 57,0% 37,0% 0,0%

1. táblázat. Tanítási teljesítmény minőségbiztosítási ellenőrzés alapján
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adaTgYűJTéS

a szerzők videóinterjúkat, megfigyeléseket és írásos dokumentumokat készítettek 
a tanuláskutató közösség megalkotásakor használt stratégiákról, továbbá a stra-
tégiák megvalósításáról. az esettanulmányok jellemzően interjúkból, megfigye-
lésekből és dokumentumokból gyűjtött kvalitatív adatokra támaszodnak (Mer-
riam 1988). videóinterjúk készültek az igazgatóval és a pedagógusokkal arról, 
miként alkalmazták a tanuláskutatást az iskolában. a szerzők részt vettek a tanu-
láskutatás terjesztésében is, és a tanulmányukhoz órákat is látogattak. az isko-
lafejlesztési tervet és az iskolai beszámolókat szintén áttekintették. Összesen hat 
strukturált interjút készítettek. az első az igazgatóval készült, a második a felelős 
tanárral, Mr. L.-lel. a többi négy olyan csoportinterjú volt, ahol a kínai, a mate-
matika, a tudomány és a földrajz tanuláskutató közösségekben részt vevő pedagó-
gusokat kérdeztek külön-külön. Minden interjú előtt gondos felvilágosítást adtak 
a vizsgálat céljáról. 

a tanulmány írói részt vehettek szakmai fejlesztési tevékenységekben és tan-
órák megfigyelésében is, hogy megértsék az iskolát mint szakmai tanulási közös-
séget. Minden egyes vizsgálat alkalmával naplószerűen rögzítették az alkalomra, 
a dátumra, az érintett személyekre, a hallott ötletekre és látottakra vonatkozó 
részleteket. a kutatók az interjúkkal és a megfigyelésekkel összefüggésben tanul-
mányozták a személyzetfejlesztési bizottság jegyzőkönyvét háromszögelés (trian-
guláció) és összehasonlítás céljából. a dokumentumok felülvizsgálatakor a kuta-
tók főként a tanuláskutató közösség létrehozásával összefüggő stratégiákat érintő 
kérdésekre összpontosítottak.

adaTELEMzéS 

az összes interjú videokazettára rögzített adatát leírták. az átiratokból vett ada-
tokat „háromszögelték” az értekezleteken készített megfigyelésekből és a szakmai 
tanulási tevékenységekből származó kutatási naplóval. a Hall–Hord-féle elmé-
letre (2006) és a Kotter-féle modellben (1996) javasolt elméleti keretekre támasz-
kodva kezdték vizsgálni az adatokat. a művelet címke-hozzárendeléssel és az 
adatok indexelésével kezdődött, hogy a leíró adatok különböző elemeihez felté-
telezett jelentést kössenek. az iskolai dokumentumokat ismét tanulmányozták, 
hogy kiszúrják, vannak-e hasonlóságok vagy ellentmondásos vonások az interjú-
alanyoknak a tanuláskutatói közösségi részvételükre vonatkozóan kifejtett véle-
ményhez és megfigyelésekhez képest. végezetül a szerzők újra elolvasták a leíró 
adatokat és a címkéket a hozzáadott feltételezett jelentéssel. Ezzel a felmerülő 
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témákat beazonosították, továbbá besorolták a hasonló elképzeléseket a válto-
zásvezetés elméletéhez és a szakmai tanulóközösséghez kapcsolódó különböző 
szempontok szerint. a kategorizálás célja az volt, hogy az adatok értelmes és egy-
séges egészként egyesítsék mindazt, amit elvégeztek.

a szerzők háromszögeléssel és a válaszadók megerősítésével alapozták meg 
a hitelességet. Míg a tanulmány megírásánál alkalmazott kutatási módszerhez 
a dokumentumelemzések szolgáltattak egy bizonyos perspektívát, addig az érte-
kezletek és az egyéni interjúk másféle szempontot mutattak be, és erősítették 
a tanulmány megbízhatóságát. a válaszadói megerősítést a kutató az értekezletek 
és az interjúátiratok felhasználásával érte el. 

ErEdMéNYEK

a vezetői támogatás, a változáskezdeményezési stratégiák és a pedagógus szak-
mai fejlődése a tanuláskutató közösség létrehozásában alkalmazott vezetési stra-
tégiaként jelent meg. 

vezetői támogatás 

a tanulóközösség fejlesztéséhez elengedhetetlen feltételként nevezték meg a tanu-
lásközpontú vezetőtől kapott támogatást. Majdhogynem lehetetlen a tanulásku-
tató közösség ápolása az iskolavezető segítsége nélkül, akinek távlati elképzelése 
van a tanárok szakmai fejlesztésének erősítéséről a diákok tanulásának javítása 
érdekében, és aki biztosítja az erőforrásokat, valamint az adminisztratív támo-
gatást a változás kezdeményezéséhez. a tanuláskutató közösség intézményesíté-
sének ötletgazdája maga az igazgató volt az LS középiskolában. a vezető hiva-
tásának tekinti a tanítást, és értékeli a tanárok szakmai fejlődését az iskolában. 
az igazgató sok információt kutatott fel egyetemeken iskolafejlesztési projektek-
ről, és azt találta, azt tanulta meg, hogy a tanuláskutatás segítheti a tanítás és 
a tanulás javítását. éppen ezért segítette a tanuláskutatás bevezetését az iskolájá-
ban. a vele való interjú szerint:

„a tanítás hivatás. a hivatásnak tudást kell létrehoznia ahhoz, hogy leküzdje a mun-
kaproblémákat. a  tanuláskutatás tanítási periódusokat tartalmaz, ami a  tanárokat 
reflexiókra készteti, és kamatoztatja a pedagógiai ismeretet az innováció és a tanulás 
javításának elérésére. reméljük, hogy a tanuláskutatás alkalmazásával olyan pedagó-
giai tudás jön létre az intézményünkben, amivel hivatásunkat továbbra is folytathatjuk. 
Ezért kezdtük alkalmazni a tanuláskutatást az iskolánkban.”
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az igazgató kialakította a tettvágyat a változáshoz, megosztotta a víziót másokkal 
a diákok tanulásának fejlesztését illetően; úgy kommunikált a tanárokkal, hogy 
ők is érzékeljék a tanuláskutatás-projekt bevezetésének szükségességét. Felhívta 
a tanárok figyelmét az iskola életbenmaradási válságára, és elmondta nézőpont-
ját a tanítás fejlesztéséről és a folyamatos tanulásról:

„a diákok összlétszáma az iskolánk körzetében csökkent, és heves verseny bontakozott 
ki az iskolák között abban az időben, amikor ez a projekt zajlott. Iskolánk kihívásokkal 
szembesült a túlélésért. Erre a versenyre válaszul és a külső környezet által teremtett 
kihívásokkal való megküzdés érdekében a tanítás és a tanulás hatékonyságának növelé-
sével kellett őriznünk az iskola versenyelőnyét. Továbbra is ragaszkodunk ahhoz, hogy 
iskolánk víziója a diákok tanulásának a fejlesztése legyen.”

az igazgató tanuláskutatás szakértőket kért meg, hogy hozzák el tudásukat az 
iskolába. a Hongkongi Neveléstudományi Intézetből érkező szaktanácsadókat 
azért hívták meg, hogy segítsék az iskola progresszív tanításfejlesztési reformjait. 
Mr. L. ezt mondta:

„a konstruktívan, kritikus barátként szolgáló külső partnerek jobb helyzetben vannak, 
hogy alternatív véleményekkel segítsék a tanárokat a tanítás fejlesztése érdekében. E cél 
szolgálatában szakértőket hívtunk a Hongkongi Neveléstudományi Intézettől.” 

Erőforrást és adminisztrációs segítséget az iskola kínált a tanuláskutatás kifejlesz-
tésének előmozdítására. az iskola pénzügyi erőforrásokat biztosított a tanulás-
kutatás lefolytatásához, támogatta a  tanárokat a  tanuláskutatás-tréningkurzu-
sokon való részvételükben, s az egyénre szabott órarend módszerével közös 
idősávokat teremtett az értekezletekre, óralátogatásokra és az óra utáni értekez-
letekre. az intézmény további audiovizuális felszereléseket is vásárolt, lehetővé 
téve a kutatandó tanórák rögzítését, majd azok későbbi elemzését. az igazgató 
így nyilatkozott:

„Ha az elköltött pénz segítheti nevelési problémák megoldását, akkor megéri a beruhá-
zás. Ezért költünk sokat egyetemek és hasonló szervezetek szolgáltatásainak megvásár-
lásra a tanárok szakmai fejlődésének növelése érdekében.” 

Stratégiák a változás bevezetésére

a stratégiák megvalósítása a változás bevezetésére a következő mozzanatokat 
jelenti: a sürgősség érzésének felkeltése, erős, irányító koalíciós csoport kiala-
kítása, a csapat döntési joggal való felruházása, rövidtávú célok kidolgozása és 
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a változás progresszív beépítése. az iskolában Mr. L. vezető tanárt jelölték ki 
a tanuláskutatás koordinálására és bemutatására, és ő a lett a felelős az iskolai tan-
tervfejlesztésért is. amikor kezdte megérteni a tanuláskutatás menetét, azt a fel-
adatot kapta, hogy mutassa azt be az összes tanszéknek. Ezután jelentkezett egy 
90 órás mentorképző kurzusra a Hongkongi Neveléstudományi Intézetbe, hogy 
megszerezze azokat a készségeket, amelyekkel előremozdítható a tanulóközösség. 
az igazgató azt mondta:

„az igazgatóhelyettesem eredetileg nem értett egyet a tanuláskutatás vezetéséről fel-
vetett ötletemmel. attól félt, hogy a projekt bukása elvesztegetné a tanárok idejét és 
energiáját, és kedvüket szegné további jövőbeli fejlesztési tevékenységekben való 
részvételt illetően is. Ezt követően Mr. L.-t kellett kiválasztanom, és új csapatot kellett 
létrehoznom az ötletem megvalósítására.”

az igazgató és Mr. L. a legkisebb ellenállást tanúsító egyetemi tanszékeket akar-
ták felkérni a projektre. végül az igazgató – az együttműködési kultúrájuk miatt – 
a kínai nyelv és a matematika tanszékeket választotta ki a munkára. Mindkét tan-
szék pedagógusai tanácskozást tartottak, és végül hozzájárultak a projektben való 
részvételhez. Mr. L. ezt mondta:

„Stratégiailag lobbiztunk a tanuláskutatás lefolytatása érdekében azoknál a tanszékek-
nél, ahol jók a közösségi kapcsolatok, kölcsönös a bizalom és a segíteni akarás, mert 
ez lényegbevágó a siker eléréséhez. a matematika és kínai nyelv tantárgycsoportokban 
dolgozó pedagógusok körében együttműködési gyakorlat alakult ki a tanórára való fel-
készülésben, és szakmai beszélgetéseket tartottak a tanítással és a tanulással összefüggő 
témákról. Ezért választottuk őket kiindulópontnak a tanuláskutatás bemutatására.”

a tanároknak joga volt arra, hogy saját stratégiákat alkalmazzanak, de a a két tan-
tárgycsoport tanárai is jogot kaptak arra, hogy a kutatásba bevont órákra saját 
témát hozzanak. Mr. L. kifejtette:

„az élenjáró tanárok ismerik a tanulók szükségleteit, úgyhogy nekik kéne eldönteni 
a kutatásba bevont órák témáját és tartalmát, a minősítés formáját, a tanóra megtartá-
sának idejét és a módját stb. Ennek az irányelvnek a célja, hogy a tanárokat ösztönözze 
a tanuláskutatásban való folyamatos részvételre.”

Ezek a törekvések látszólag működtek, ahogyan azt egy matematikatanár is alá-
támasztja: „Biztosíthatom, hogy a Tanuláskutatás konferencián meghallgatták 
a véleményemet.” Hogy megerősítsék a tanárok magabiztosságát és elkötelezett-
ségét a tanuláskutatás iránt, rövidtávú célkitűzésre volt szükségük. Így aztán az 
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Iskolai Fejlesztés Napja nevű rendezvényen belső előadást tartottak, hogy más 
munkaközösségben dolgozó kollégák körében is terjesszék a tanuláskutatás meg-
állapításait és eredményeit. remélték, hogy ezáltal a tanuláskutatás fokozatosan 
támogathatóvá válik más tantárgyak körében is. Mr. L. így írja le a szándékukat:

„Ez a két tantárgycsoport – ahol sikeres eredményeket értek el – példaként szolgálhat 
a többi kolléga számára. Ha más pedagógusok is pozitívan viszonyulnának a tanulás-
kutatáshoz, akkor ők is hajlandóak lennének belevágni. reméltük, hogy a tanuláskuta-
tás az összes tanszéken bevezethető, és ezáltal a tanárok szakmai fejlődése fokozható.”

az LS középiskolában progresszív stratégiákat alkalmaztak a tanuláskutatás fej-
lesztésére. a hatékony tanítási gyakorlatok elterjesztése érdekében egyrészt rutin-
szerűvé vált, hogy tanuláskutatásból esetmegbeszéléseket tartottak az évente 
megrendezett személyzet-fejlesztési napon, másrészt nem rendszeres nyilvános 
bemutatókat tartottak. a 2. táblázat a tanuláskutatás fejlődésfolyamatát szemlél-
teti a kiválasztott tantárgyakban az iskolában.

Iskolaév Tantárgy Szint Téma

2003-2004
Kínai nyelv S2 Szóbeli: Egy perc beszéd

Matematika S3 valószínűség-számítás

2004-2005

Kínai nyelv S3 Szóbeli: Csoportos beszélgetés

angol nyelv S4 Írásbeli: Szövegben a bekezdés 
megírásának fejlesztése

Matematika S2 Egybevágó háromszögek

Földrajz S1 Térképolvasás

2005-2006

angol nyelv S1 a „to be” ige

Tudomány S1 az anyag kinetikus molekuláris modellje

Földrajz S2 Hegynyúlványok és völgyek megkülön-
böztetése kontúrvonalaik segítségével

2006-2007

Kínai nyelv S4 Információnyerési kompetenciák

Matematika S1 Indexszámok szabályai

Tudomány S2 Párhuzamos áramkörök csatlakoztatása

2. táblázat. Eddig befejezettt tanuláskutatás-esetek

eric C. k. Cheng – Po Yuk ko

72

Vass_Imprimatura.indd   72 2013.11.07.   5:30



a PEdagóguS SzaKMaI FEJLESzTéSE 

végül intézményesítették a tanuláskutató közösséget a tanárok szakmai fejleszté-
sére. a pedagógusok beszámolója szerint szakmai fejlődésük erősödött a tanu-
láskutató közösség tanulási tevékenységeiben való részvételük által. Tanulhattak 
másoktól, tanítási kompetenciáik fejlődtek. úgy vélték, jobban tudnak összpon-
tosítani a tanulás tárgyára, valamint a diákok tanulási nehézségeire, és képesek 
a tanítás hatékony módjaira reflektálni. Egy kínaitanár ezt fűzte hozzá: „a kuta-
tási órák ciklikus hatása segített, hogy az óra tárgyára tudjak figyelni. Így az órá-
ink sokkal jobban összpontosítanak a tantárgyi tudásra és a kritikus tulajdonsá-
gokra”. Egy földrajztanár a következőket állapította meg: „Sokkal inkább érdekel 
bennünket a diákok gondolkodása, hiszen megvan a saját látásmódjuk, és a tanu-
láskutatás segített, hogy a diák tanulási nehézségeire összpontosíthassak az óráim 
megtervezéseiben.” Egy másik földrajztanár, aki egyébként igazgatóhelyettes is, 
szintén nyilatkozott:

„Fenntartásaim voltak a  projekt előtt, de új szemléletet kínált a  tanítás és tanulás 
értelmezésére. Szerintem minden tanárnak ki kellene próbálnia legalább egy tanu-
láskutatási eset irányítását. a  tanuláskutatás vezetésével képessé váltunk a  tanítás 
a  leghatékonyabb módjának elemzésére. végül egy kínaitanár megjegyezte, hogy 
közös óravázlatunkra vonatkozó külsős észrevételek és javaslatok segítették szakmai 
kompetenciáink javulását. 

a tanuláskutatás szolgálhat a tapasztalatlan tanárok mentorálásának platform-
jaként is, provokálhatja a pedagógust, hogy reflektáljon a  tanításra, valamint 
a tudás és a tapasztalat megosztását is szorgalmazhatja. a tanulóközösségben 
a tapasztalatlan tanárok tanulhatnak a tantárgyi szakértőktől és a tantárgyi veze-
tőktől. Egy kezdő matematikatanár megjegyezte: „az órafelkészülés alkalmával 
beszélhetek az óratervemről más pedagógusokkal. Ez segít abban, hogy reflek-
tálni tudjak tanítási erősségeimre és gyengéimre.” úgy tűnik, hogy a  tanulás-
kutatás intézményesítése összefügg a tanári teljesítmény javításával. a Nevelési 
Hivatal 2000 és 2008 közötti minőségbiztosítási jelentéseit összehasonlítva lát-
juk, hogy az iskola átlagos tanulási teljesítménye javult (1. táblázat). a legfris-
sebb iskolai hírlevélből kiderül, hogy az iskola teljesítménye az átlagnál maga-
sabb a tanulói vizsga eredmények szempontjából. az átlagosan sikeres vizsgát tett 
tanulók aránya az intézményben a Nevelési vizsgaközpont 2010. évi hongkongi 
oklevele alapján a nem nyelvi tantárgyakra vonatkozólag 93,8% volt. Ez az ered-
mény magasabb a hongkongi átlagnál, ami 74,1%-os. a sikeresen zárult vizsgák 
aránya mind a 14 tantárgyban magasabb a hongkongi átlagnál. a diákok által 
elnyert hírnév és kitüntetés 11 tantárgyban szintén felülmúlja a hongkongi átlagot. 
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Összességében 193 tanuló közül 78-an (40,4%) érték el a 14 pontot vagy annál is 
többet. Ez az arány magasabb, mint a hongkongi átlag, ami 31,4 % volt. a legjobb 
eredményt elért öt tanuló kitüntetést és további kettő elismerést szerzett.

KIFEJTéS

végrehajtási stratégiák a tanuláskutatás megteremtésére

a tanuláskutató közösség létrehozásához a végrehajtási stratégiák, a közös vízió, 
a rövidtávú cél és az irányító koalíciós csapat kialakítása szükséges. Mindeze-
ket a vezetési stratégiákat Kotter (1996) megnevezi a vezetők számára a változás 
folyamatában adódó hibák elkerülésére. Ezek az eredmények azt sugallják, hogy 
a Kotter változásmodellje proaktív modellt kínál a vezetőknek egy tanuláskutató 
közösség létrehozására. E stratégiák alkalmazásával az iskola vezetői „felolvaszt-
hatják” az iskolai szervezetet a tanuláskutatás elkezdéséhez, véghezvihetik a vál-
tozást, majd újra megszilárdíthatják az iskolát a tanuláskutatásban.

az iskolai szervezet változása érdekében történő felolvasztáshoz döntő fon-
tosságúak a sürgősség érzetének kialakítására és a közös vízió létrehozására kita-
lált stratégiák. Ezeket akkor alkalmazzák, amikor az iskolaszervezet felengedési 
fázisát kívánják elérni. a sürgősségérzet felkeltése mozgósíthatja a tagokat, hogy 
a szervezet problémáira kell összpontosítani. Ez segíti a vezetőket olyan vízióhoz 
vezető út kikövezésében, amit aztán megoszthatnak a tagokkal. a vezető egysze-
rűen fejezi ki a dolgokat, hogy a víziót közölje a tanárokkal, és hogy a változás 
befogadása után lehetővé tegye az iskola szervezetének újbóli megszilárdítását. Ez 
a megállapítás megegyezik a Hall–Hord-féle (2006) végrehajtási stratégiával, és 
összecseng a Senge-féle (1990) tanuló szervezeti modellben szereplő megosztott 
vízióval. Hasonlít Nonaka és Takeuchi (1995) javaslatához is, ami szerint szükség 
van vízió kialakítására és megosztására a szervezetben. a tanároknak a szerve-
zeti problémára való mozgósítása, valamint világos és értelmes vízió kommuni-
kálása nélkül az átalakulási törekvést nem lehet egykönnyen folyamattá szervezni 
a tanuláskutatási projektek irányításához. Közös vízió hiányában a tanárok pusz-
tán kijelölt feladatként élnék meg a tanuláskutatást, nem pedig tanulási lehető-
ségként. Ez pedig az emberi erő, idő és erőforrás elvesztegetését eredményezheti.

Egy erős irányító koalíciós csapat létrehozásának stratégiája fontos szerepet 
játszik abban, hogy a csapat tagjai képessé váljanak a vízió szerinti cselekvésre és 
a változások útjában álló akadályok elhárítására. Ez a meglátás John adair (1987) 
csapatmotiválásra alkotott elméletéhez hasonlít. Ő azt hangsúlyozza, hogy a csa-
pat feladata a lehető legvilágosabban legyen megfogalmazva, és hogy a csapatfel-
adat megoldásának eredményessége függ attól, hogy a csoporttagok személyes 
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szükségleteit kielégítik-e. Csapatmunkával és részvételi vezetéssel kiépítik a szak-
mai kapacitást a problémamegoldásra és a taplraesett döntésekre (Senge 2000)

az eredményes élenjárók példaként állításának stratégiája azt célozza, hogy 
nyilvánosan elismerjék a változást lehetővé tevő tanárokat, és erősítsék a többi 
pedagógus abbéli magabiztosságát, hogy ez hatékony a diákok tanulásának erősí-
tésében. a korai siker tervezése és megvalósítása egyértelmű teljesítményjavulást 
eredményező utakat kereső proaktív stratégia. Segít a vezetőknek, hogy az iskola 
szervezetében megszilárdíthassák az új kultúrát.

a meghívott szakértők általi támogatásból származó ténymegállapítások és az 
erőforrás-támogatás hasonlóak a Hall és Hord (2006) által a szakmai fejlődésre 
és a változásfolyamat segítésére javasolt végrehajtási stratégiákhoz. a tanuláskuta-
tás irányításához adott szakértő tanácsadói támogatás és az iskola részéről történő 
erőforrás-támogatás szükséges feltételek a tanuláskutató közösség fejlődésének 
fenntartására. Ezek a megállapítások hasonlítanak Hord (1997) tanulmányához, 
valamint összecsengenek Johnstonnak és Caldwellnek (2001) a tanulóközösség 
építése érdekében a szakmai fejlődési programok irányításához szolgáltatott erő-
forrás-támogatásról szóló megállapításaival. Ez utóbbi megállapítás megegyezik 
a Hall és Hord (2006) által a változásra javasolt tervvel. a vezető foglalja bele az 
iskola hosszútávú politikájába a tanuláskutatás adaptálását a pedagógusok szak-
mai fejlesztési modelljeként.

Segítő tényezők a tanuláskutató közösség létrehozásához 

a tanulásközpontú vezetés a katalizátor a tanuláskutató közösség kialakításánál. 
Ezek a következtetések hasonlítanak Murphy, Elliott, goldring és Porter (2006) 
megállapításaihoz. Ők azt mutatták ki, hogy az iskolavezetésnek a diákok tanulá-
sának javítására és a munkatársak szakmai fejlődésére kell összpontosítania. Ez 
összhangban van a kollektív tanulást segítő tényezőkkel, amelyeket Hord (1997) 
a szakmai tanulószervezet-modelljében, továbbá Leithwood a transzformációs és 
megosztott vezetés állításaiban, valamint Johnston és Caldwell (2001) a tanulás-
központú vezetési modelljében javasol. a tanulásközpontú vezetéstől jövő segít-
ség a szükséges feltétel a tanuláskutató közösség létrehozására. E segítség nélkül 
szinte lehetetlen lenne változtatni (Hord & Sommers 2008), és a pedagógusi hiva-
tástudat sem növelhető, ami azt jelenti, hogy a tanulói teljesítmény nem javulna. 
Ez a következetés tükrözi a tényt, hogy a vezetés célvezérelt, jövőképpel rendel-
kező és tanulásközpontú kell legyen a tanulószervezet kialakítása során.

a megállapítások azt is jelzik, hogy az együttműködési kultúra alapvető felté-
tele a tanulóközösség létrehozásának. Ez a megállapítás összhangban van Johns-
tonnak és Caldwellnek (2001) az együttműködési kultúrának a szervezeti tanu-
lásban játszott szerepéről szóló tanulmányával. a matematika és a kínai nyelv 
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tanszékeken érvényesülő együttműködési kultúra és szakmai párbeszéd gyakor-
lata tette lehetségesebbé a változást, ezért kérték fel e két tantárgycsoport peda-
gógusait a tanuláskutatás irányítására. E két tantárgycsoport a két tanuláskutatási 
esetet sikeresen levezette, és ezzel példaképpé váltak az iskolában a többiek szá-
mára.

a tanári szerepkör erősítése segítő tényező a változás végrehajtásában. a tanári 
szerepkör-erősítés célja az oktatási gyakorlatok megreformálása olyan feltételek 
kialakításával, hogy azok elősegíthessék a javulást, az innovációt és a folyama-
tos szakmai fejlődést (Cheng 2008a). a tanárok feljogosítása segítheti a munka-
fejlesztés megalkotását, és új tanári gyakorlatok kidolgozását.

a tanárok szakmai fejlesztése érdekében történő tanuláskutatás intézményesí-
tése új megközelítés. az igazgató meg tudja indokolni a kapcsolatot a tanuláskuta-
tás irányítása és tanári teljesítmény között, amint az a minőségbiztosítási jelentés 
során és a diákok vizsgateljesítményében is megmutatkozik, hiszen ezek a hite-
les bizonyítékai a változásnak. Ez utóbbi kijelentés a vezető fejlődését és utódlását 
biztosító módszereket fejleszthet, valamint rögzíti a változásokat az iskolai kul-
túrában. amíg a tanuláskutatás új szakmai fejlesztési modellé válik, tehát mind-
addig, amíg gyökeret ver az iskolai kultúrában és a közös értékekben, addig ki van 
téve a lebomlás veszélyének, amint a változást célzó nyomást eltávolítják.

KÖvETKEzMéNYEK

a Kotter-féle (1996) változásvezetés és a Hall–Hord-féle végrehajtási stratégiák 
gyakorlati irányelveket szolgáltatnak az iskolaigazgatóknak a tanuláskutató közös-
ség létrehozására. az iskolavezetőknek kell hogy legyen személyes víziójuk arról, 
miként biztosíták a vezetést az iskola számára. Ennek kell megelőznie a tantestü-
lettel az egész iskolát érintő közös vízió kidolgozása érdekében végzendő munkát 
(Owens 2004). a vezetőknek meg kell osztaniuk saját meglátásaikat a pedagógu-
sokkal, értékelniük kell a tanárok vízió iránti elkötelezettségét, és nagymértékben 
nyitottaknak kell lenniük más, eltérő vélemények meghallgatására és elfogadá-
sára. az iskolavezetőknek elkötelezetteknek kell lenniük a vezető szerep betöl-
tésére a változásban, hiszen az iskolában a vezetőnek minden az összes változást 
el kell fogadnia, értékelnie és táplálnia kell. a változás elérése érdekében a taná-
rokat támogatni kell és felszerelést is kell biztosítani számukra. Ezért az iskola-
vezetőnek megosztott és segítő vezetést kell gyakorolnia a közös tanulás fenntar-
tása érdekében. a közös tanulás életben tartja a közös víziót a kommunikáció 
és a cselekvés révén, és összehangolja a szakmai fejlődést a változás támogatása 
érdekében. a vezetők feladata, hogy feljogosítsák a pedagógusokat a változtatásra 
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iskoláikban, továbbá hogy támogassák és erősítsék az iskolai dolgozók előterjesz-
tett ötleteit, valamint megerősítsék a különböző határokon átívelő munkát és kez-
deményezéseket, amik mind kulcsfontosságúak a tanárok és az egész iskola szak-
mai fejlődésének megerősítésére.

az iskolavezetők nemcsak a szabályok és a közös tanulást segítő erőforrások 
intézményesítéséért felelősek, hanem a közös tanulás termelékenységét biztosító 
iskolai kultúra ápolásáért is (Popper–Lipshitz 1998). Ápolniuk kell az együttmű-
ködés kultúráját és a bizalmat is annak a szervezeti tanulási környezetnek a támo-
gatásáért, amiben a tantestület tagjai képesek meglátásaikat előadni a megbeszé-
léseken a döntések előtt. a tanulószervezet számára egyaránt lényeges formális 
és informális tanulási folyamatokat elősegítő szervezeti kultúrát kell támogatniuk 
(Marsick 1987; Marsick–Watkins 1996). a tanárok közötti közös vízió kiala-
kításának lényege, hogy állandó folyamatot tartsanak fenn, aminek célja az egész 
iskolában az elfogadott célok iránti elkötelezettségi érzés, az elérésük iránti vágy 
fenntartása, valamint az, hogy az egészet a magukénak érezzék.

az iskolavezetők megfogalmazhatnak politikákat a szakmai fejlesztésre a tanu-
lószervezet kialakítása során. Kívánatos lenne, hogy a tanároknak a szakmával 
összefüggő tanuláskutatási tréningtevékenységekben való részvétele az iskolai 
hatóságok teljes támogatását élvező alapvető gyakorlatként kerüljön be az iskola 
éves tervébe. a vezetőknek olyan iskolai struktúrát és rutinokat is létre kellene 
hozniuk, amik segítik a tanulóközösséget és ösztönözik a rendszeres kollegiális 
együttműködést a rendszer problémáival és az iskolának a közös tanulást illető 
ellenállásával szemben.

KÖvETKEzTETéS

Ez a tanulmány betekintést engedett egy tanuláskutató közösség működtetésé-
nek kihívásaiba, s ez hasznos az iskoláknak a tanári kompetenciák fejlesztésére 
és a diákok tanulásának javítására kidolgozott célkitűzéseikben. Ez a tanulmány 
analitikus modellel járul hozzá a tanuláskutató közösség felépítéséhez a hong-
kongi középiskolák viszonylatában. Kiterjed a tanulószervezet fenntartásában és 
gyakorlásában alkalmazott vezetés-stratégiai ismeretekre, amely a Kotter-féle vál-
tozásvezetési modellen (1996) alapszik, biztosítva a gyakorlati iránymutatást az 
iskolai vezetés számára a tanulószervezet kialakításához és fenntartatásához.

Ha az iskolaigazgatók a Kotter-féle modellen alapuló menedzsmentstratégiá-
kat akarnak alkalmazni a  tanulószervezet felépítésében, akkor jelentős mun-
kát kell elvégezniük. Először építsék ki a bizalmat a tanárokkal és az iskola dol-
gozóival, mindig a tanulók érdekeit tartva elsődlegesnek, végezzék el mindazt, 
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amiben megegyeztek, és cselekedjenek a tanárok érdekeinek megfelelően. Máso-
dik lépésként ápolják a bizalom kultúráját, és adjanak jogot a tanároknak a közös 
vízió megteremtésére. az  iskolaigazgatóknak személyes távlati elképzelésüket 
kell kialakítaniuk a vezetésről, mielőtt dolgozni kezdenek a személyzettel a közös 
vízió kifejlesztéséért. aztán az igazgatóknak iskolaalapú politikát kell kiala-
kítaniuk, hogy a tanárokat bevonják a szakmai fejlődésbe és a közös döntésbe. 
az iskolaigazgatóknak segítő és közös vezetést kell gyakorolniuk. viselkedjenek 
tanulókként és dolgozzanak nyitottan a tanárokkal az oktatási problémák megbe-
szélése és a felismert problémák megoldásának felfedezése érdekében.

a menedzsment-stratégiáknak az iskolai politikában, kulturális és vezetési 
tartományokban való alkalmazása az egyik lehetséges mód arra, hogy a tanu-
láskutató közösségek létrejöttét a  tantervi reform részeként szorgalmazzák 
 Hongkongban.
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adatfolyam,  
adatbázis, idővonal:  

a szociális média formája

az ÚjméDiáVal tá mogatott  
tanul ás-tanítás konCePCionális háttere2

a buddhista templomok és a középkori katedrálisok belső terei, a bolti kijel-
zők, a könyvek, az újságok, a magazinok, a filmek, a mozgó grafikus ábrázolások, 
a manga-rajzok, a múzeumok, az autókra ragasztott fóliák, a reptéri útbaigazító 
rendszerek, az elektronikus levél, a csevegés, a blogok, a közösségi hálózatok és 
minden más egyéb kommunikációs média bizonyos módokon szervezi az infor-
mációt, jól elkülöníthető felhasználói élményeket teremtve. Ezek az információs 
formatervezési minták3 határozzák meg, miként jelenik meg az információ vizu-
álisan vagy a térben, hogyan frissítik az idő múltával, és miként léphetnek vele 
kölcsönhatásba a felhasználók. E formatervezési minta egyedileg jellemző bizo-
nyos kommunikációs technológiákra; mások általánosabbak, és több technológia 
osztozik rajtuk. az ilyen megosztott, több technológia által felhasználható terve-
zési mintákat az információ formájának nevezhetjük. Ebben a cikkben a web-
alapú szociális hálózati szolgáltatások három közös információformáját tárgya-
lom: az adatfolyamot, az adatbázist és az idővonalat.

Minden vizsgálódást kellő óvatossággal kell végezni a szociális hálózati szol-
gáltatások érintkező felületei kapcsán. Először is a Twitter, a Facebook, a google+ 
és más cégek bizonyos időközönként módosítják termékeiket (gondoljunk 
csak a  Facebook 2011 végén bevezetett idővonal-szolgáltatására), másodszor, 

1 dr. Lev Manovich professzor, a New York-i Egyetem, graduate Center igazgatója. a moszk vai szüle-
tésű Lev Manovich az „újmédia” fogalmának megalkotója és teoretikusa. Számítógépes feldolgozással 
összefüggő kutatásainak kezdete 1984-ra nyúlik vissza. Kezdetben a számítógépes animáció és moz-
góképi kultúra, a digitális film és fotográfia állt tudományos érdeklődésének középpontjában, majd az 
interaktív multimédiás eszközök és azok módszertani megnyilvánulásának lehetőségei. a újmédiával 
összefüggő elméletét 2001-ben megjelent The Language of New Media című könyvében publikálta. Ezt 
a könyvet számos nyelvre lefordították. Jelenlegi kutatásai az újmédiás tanulás-tanítás mellett a digi-
tális bölcsészet és digitális személyi megjelenés irányába mutatnak.
2 a tanulmány első megjelenés.
3 http://en.wikipedia.org/wiki/design_pattern

81

Vass_Imprimatura.indd   81 2013.11.07.   5:30



a vállalatoktól elvárják, hogy számos platformon hozzáférést biztosítsanak e szol-
gáltatások elérésére, például teljes honlapokon, mobilos honlapokon, iOS and-
roidos felületen és okostévén is [http://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_website].
Mivel a képernyők mérete, az elérhető fájlok típusa és egyéb technikai részletek 
eltérőek, ezért az egyes platformokhoz az interfészek között lesz némi különbség. 
Harmadszor, a szociális felületekkel való kölcsönhatásra tervezett számos külső 
partneri weboldal és mobilalkalmazás szintén alternatív interfészeket kínálhat. 
Például a Twitter saját interfésze által ajánlott, egyetlen idővonal helyett a Tweet-
deck lehetővé teszi a  felhasználók számára, hogy a külön-külön hasábokban 
jelenjenek meg a különböző típusú tartalmak. (2011-ben több mint egymillió 
Twitter-felhasználót és Twitter-alkalmazást vettek nyilvántartásba.)4 Negyedszer, 
a felhasználók külső féltől származó alkalmazásokat is használnak, amelyek több 
társadalmi hálózatból összpontosítják az adatokat, egyetlen központi interfészen 
keresztül (például a HootSuite). Ezek alapján nincs értelme egyetlen „Twitter-
interfészről” vagy „Facebook-interfészről” beszélni, ahogy azt minden felhasz-
náló látja. Tehát amikor alább azt tárgyalom, hogy ezek a szolgáltatások miként 
szervezik az információkat, akkor ezek a részletek csupán a szolgáltatások saját 
honlapjaira és mobilügyfeleire utalnak, úgy, ahogy azokat jelenleg (2012 októbe-
rében) alkalmazzák. az adatfolyam, az adatbázis és az idővonal általános infor-
mációformái mindkét esetében központiak. 

a digitális számítógépek megjelenése előtt az adatot jellemzően néhány 
állandó médiumban rögzítették. Ez azt jelenti, hogy az adat felkínálásának for-
mátuma is rögzített volt. az interaktív, grafikus megjelenítésű informatikai rend-
szerek 1960-as feltalálása lehetővé teszi, hogy ugyanazt az adatot különfélekép-
pen jelenítsük meg a számítógép képernyőjén. a felhasználói élmény már nem 
függ attól, hogy az adott információt miként tárolták (fájlként, relációs adat-
bázisokként, objektum-orientált adatbázisokként stb.) Pontosabban arról van szó, 
hogy az adatok fizikai ábrázolása különvált az adatok logikai ábrázolásától és fel-
használói ábrázolásától. Mindezek mellett a megjelenítés most már dinamikusan, 
valós időben frissíthető. Ez több lehetőséget tett hozzá az adatok megjelenítéséhez. 

amikor 1984-ben az első Mac-ek elhozták a grafikus felhasználói felületet 
a nyilvánosságnak, akkor ezzel népszerűsítették ezt az új függetlenséget. a Fin-
der lehetővé tette a felhasználók számára, hogy a fájlokat és az alkalmazásokat kis 
képekként vagy listaszerűen megtekinthessék, és bármelyik megtekintést négy 
különböző módon rendezzék.5

a világháló (WWW) 1990-es és a társasági hálózatok 2000-es évekbeli felfu-
tása további adatállományokra is kiterjesztette ezt az elvet. a hipertext-rendszer 

4 http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Twitter_services_and_applications
5 http://www.guidebookgallery.org/tutorials/mac1984/whatelseisinthemenus

lev manovich
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egyik alkalmazásaként a  világháló és a  grafikus webböngészők egy bizonyos 
információformát, a különálló oldalak közti hiperlinket hangsúlyozták (ezáltal 
a világháló logikai modellje és az interfész-megtekintés közeli kapcsolatba került). 
Sok népszerű ábrázolásában az akkori világhálót egyenként összekapcsolt doku-
mentumok hálózataként mutatták be. ugyanakkor a felhasználók szabadon kap-
csolhatták az egyes weboldalakat egymáshoz aszerint, hogy számukra melyik 
mód volt előnyös. Ez bizonyos olyan közös adatszervezési minták megjelené-
séhez vezetett, amiket eredetileg nem terveztek a számítógéptudósok. ahelyett 
hogy olyan oldalak csoportjai lettek volna, amikben az oldalak mindegyike kap-
csolódik egymáshoz, a felhasználók és a vállalkozások által az 1990-es években 
létrehozott tényleges weboldalak gyakran más mintát követtek: egyetlen oldal 
mutatta összekapcsolt dokumentumok nagy gyűjteményét, adattartalmak mint-
egy katalógusaként. Példaként lehet említeni a „kedvencek” listáját (a felhasználó 
által kedvelt oldalak listáját), a személyes fényképek gyűjteményét, a rádiócsa-
torna honlapján archivált különálló rádióműsorokat stb. az efféle digitális kata-
lógusok a különálló digitális médiatermékekben, például múzeumok gyűjtemé-
nyeit bemutató Cd-rOM-okban is nagyon gyakoriak voltak. 

az 1998-as, Az adatbázis, mint szimbolikus forma című tanulmányomban adat-
bázisnak neveztem ezt az információformát, és szembeállítottam az információ 
történelmileg meghatározott szervezési módjával, a narratívával.6 az adatbázis 
szót használtam a tartalmak olyan katalógusának leírására, amelynek nincs ren-
dezési sorrendje. (Metaforikus értelemben azt mondhatjuk, hogy a katalógusban 
a tartalmak térben, nem pedig időben vannak rendezve.)

amint azt annak a cikknek az elején elmagyaráztam, a tényleges számítógépi 
adatbázis minden, csak nem egyszerű tartalomkatalógus. az adatbázisok lehe-
tővé teszik a felhasználók számára, hogy a tárolt adatokról sokféle információt 
számoljanak ki, töltsenek le; az adatokat kombinálják, vagy az adatok alcsoport-
jait hozzák létre, vagy ennek következtében többféle nézetet alakítsanak ki; az ada-
tok különféle látványát hozzák létre; és sok egyéb műveletet végezzenek. Ezeket 
a műveleteket az adatbázisnyelvek, például az SQL teszik lehetővé, ahhoz hason-
lóan, ahogy ezt teszik az általános számítógépes interfészeken. Elkülönül, hogy 
miként tárolják az adatokat, és miként jelenítik meg azokat a felhasználó számára, 
s az adatbázis-dizájn is különbséget tesz az adatszervezés három szintje között. 
Ezek a szintek a következők: külső (a végső felhasználók számára tervezett spe-
ciális adatbázislátványok), koncepcionális (ez az átfogó látvány csak az adat bázis 
kezelője számára elérhető), és belső (az adatbázis feltöltése).7 azt írtam: „Fel-
használói élmény szempontjából legtöbbjük (a múzeumi multimédia, a szemé-

6 http://manovich.net/articles.html
7 http://en.wikipedia.org/wiki/database#database_architecture 
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lyes weboldal, a cégek weboldalai és az 1990-es évek új médiatípusai) alapvetőbb 
értelemben adatbázisok.” Tételek gyűjteményeként jelennek meg, amikre vonat-
kozóan a felhasználó különféle műveleteket végezhet: megnézheti őket, navigál-
hat és kereshet bennük. az efféle számítógépesített gyűjtemények felhasználói 
élménye ezért meglehetősen különbözik egy könyvbeli történet olvasásától, film-
nézéstől vagy egy építészeti helyszín bejárásától.” a számítógépes gyűjtemény 
fontosságának hangsúlyozása érdekében az adatbázist korunk „szimbolikus for-
májának” neveztem. 

a 2000-es években az internet világát új gazdasági, társadalmi és technológiai 
erők alakították át: az internetes kereskedelem (például: amazon, iTunes), a blo-
gok, a közösségi hálózatok és a társasági média (például az Orkut, a Flickr, a You-
Tube, a Facebook, a Twitter, a Sina Weibo és sok más médiamegosztó oldal és 
a társasági hálózatok, valamint a mobil számítógépezés (az okostelefonok, a tab-
letek, az ultrahordozhatók). vajon mi történik az adatbázisformával ebben az 
évtizedben? Még mindig ez a kulcsfontosságú információforma, együtt létezve 
más formákkal (például a videojátékokban levő térbeli narratívával)? 

azt gondolom, hogy a  társasági médiában, annak eddigi (2004 és 2012 
közötti) fejlődése alapján elmondható, hogy már nem az adatbázisok uralkodnak. 
Helyette új formát hoz elő a társasági média, az adatfolyamot. Tartalomgyűjtemé-
nyekben való böngészés és keresés helyett a felhasználó az események folyamatos 
áramlását tapasztalja. Ezek az események jellemzően egy hasábban jelennek meg. 
a legfölül megjelenő új események kitaszítják a korábbiakat az azonnali látvány-
ból. a legfontosabb esemény mindig az, ami legközelebb jelenik majd meg, mert 
fokozza „a jelenlévő adat” élményét. Minden alatta levő esemény azonnal „tava-
lyi hóvá” [old new] válik – még mindig érdemes elolvasni, de már nincs ugyan-
abban a kategóriában.

a Facebook és a Twitter adatfolyamai tökéletes példák erre az információfor-
mára. (a formatervezési mintákra vonatkozó szóhasználatban ezt „cselekvésfo-
lyam” mintának hívják.)8 a Facebook középpontjában a News Feed van, amely 
a felhasználó barátainak tevékenységéről ad naprakész listát: beszélgetésekről, 
állapotfrissítésekről, profilváltozásokról és egyéb eseményekről. Még ennél is 
azonnalibb a Facebook Ticker, ami azonnal megjeleníti ezeket a frissítéseket.9 

a Twitter dizájnja is érvényesíti a „társasági folyam” élményt. az élmény attól 
függ, hogy hány felhasználót követ az illető. Ha keveset, akkor rendszertelenül 
jönnek a frissítések, vagy lehetnek nagyon dinamikusak is, úgy, hogy a különféle 
felhasználóktól jövő új tweetüzenetek gyorsan követik egymást. (a Twitter-segéd-
könyv szerint jelenleg a felhasználók napi 1000 tweetüzenetre vannak korlátozva, 

8 http://ui-patterns.com/patterns/activityStream
9 https://blog.facebook.com/blog.php?post=10150286921207131
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és általában 2000 felhasználót követhetnek.)10 a Facebook és a Twitter interfé-
szeken a térben elosztott felhasználóktól érkező egyéni közléseket egyetlen állan-
dóan növekvő montázsba formálják. (Mivel azonban ezt a montázst egyetlen 
szerző sem szervezte, az események gyakran nem kapcsolódnak egymáshoz, így 
a „montázs” kifejezés talán nem a legszerencsésebb. Nem hasonlíthatjuk egymás-
sal semmilyen kapcsolatban nem álló tartalmak akaratlan szürreális halmazához 
sem; akinek sok hasonló hátterű és érdeklődésű barátja van, annak a folyama leg-
alább részben valószínűleg hasonló témákra és élményekre utal.)

a kollektív adatfolyam egyetlen hasábba formálása lehet tetszetős és lenyű-
göző. Megvan az öröme annak, hogy „benne vagyunk az áramlatban“, figyeljük 
a gyorsan növő eszmecserét vagy a hozzászólások sorozatát, várjuk, miféle üzenet 
jelenik meg legközelebb. és ha figyelmünk megoszlik az adatfolyam és más tár-
sasági cselekvések, például a sétálás, az egyik barátunkkal való beszélgetés, a házi 
feladat elkészítése között, akkor nem vész el semmi fontos, mert mindig legörget-
hetünk megnézni az elmulasztott közelmúltbeli eseményeket. 

az adatfolyamot nevezhetjük tömör, modern élménynek („újítsd meg”), ami 
ugyanakkor intenzívebb és felgyorsított. Mégis azt kell mondani, hogy az egy 
időben több százmillió ember által generált adatfolyam, amely akár egy modern 
metropoliszt is megmozgat, épp olyan hasznos, mint száz évvel ezelőtt egy újság 
elolvasása; egy 2012-es játékfilm pedig annyira, mint Edison vagy a Lumière fivé-
rek filmkockái. ami közös bennük, az elhomályosul az eltéréseikkel összehason-
lítva. a folyamfelhasználót sem lehet pusztán „kukkolónak” nevezni, mert részt 
vesz a folyam létrehozásában, közzétételében és a mások által közzétettekre való 
reagálásban.

Ha szeretnénk valami modern dolgot alkotni akkor talán értelmesebb az adat-
folyam élményét ahhoz a bóklászáshoz hasonlítani, amit Balzac, Charles Baude-
laire, Walter Benjamin és sok más modern író is ábrázolt. a csavargó bebaran-
golja a járókelők folyamát és a város utcáit, élvezi a modern metropolisz kínálta 
hatás és információ sűrűségét. Ha bizonyos helyeket és napszakokat választ, azzal 
erőteljesebbé teheti önmagának az élményt, hogy „benne van a forgatagban”. (az 
én kedvenc helyem Szöulban a gangnam városrész garosugil része, ahol egész 
nap zajlik az élet, a hétnek mind a hét napján.)11 Bár a Twitter- vagy a Facebook-
felhasználó adatfolyamélménye passzívnak tűnhet, hiszen csak kívülről figyeli 
a frissítések folyamát a képernyőn, de valójában ő is olyan, mint a csavargó, mert 
aktívan keresi az információsűrűséget. Mint a csavargó, ő is dönthet róla. azzal, 
hogy előfizet, és különféle emberekre, csoportokra és listákra fizet elő, kiválasztja, 
hogy miféle események jelennek majd meg, és saját folyamának kézbentartásá-

10 http://support.twitter.com/articles/15364
11 http://en.wikipedia.org/wiki/garosugil
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val változtathatja az élmény sűrűségét, azt, hogy mennyire lesz kiszámítható vagy 
kiszámíthatatlan az információ.

végül is a 19. vagy a 20. századi modern emberekkel való minden összeha-
sonlítás haszna korlátozott. a társasági hálózatokat emberek különféle célokra és 
eltérő módokon használják, a felhasználási minták változatosak az életkori cso-
portok, a nemek között, ezért egyetlen ember (se kukkoló, se csavargó stb.) nem 
képes az egészet átfogni. (Például az egyesült államokbeli Facebook-felhasználók-
ról a Pew research Center által készített felmérés szerint „a nők átlagosan havonta 
21-szer frissítik Facebook-oldalukat, míg a férfiak átlaga havi 6”. azt is megállapí-
tották, hogy a felhasználók átlagos Facebook-barátainak száma drámai an eltérő 
a korcsoportok között.12 

Fordította: Danyi Gyula

12 http://pewresearch.org/pubs/2262/facebook-ipo-friends-profile-social-networking-habits-privacy-
online-behavior; http://pewinternet.org/reports/2012/Facebook-users.aspx

lev manovich
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konstruktivizmus: 
alakváltozás, lényeg és 

tanárképzési alk almazások 2 

a bevezetés alapvető kérdéseket vet fel a konstruktivizmus sok egymásnak ellent-
mondó formáját és központi lényegét vagy filozófiai magjának lehetséges létezését 
illetően. Kiemelten a konstruktivizmus ontológiai és episztemológiai dimenzió it, 
melyek segítenek megmintázni a különböző megjelenési formákat. a követke-
zőkben sor kerül a  konstruktivizmus alakváltozásának elemzésére Piaget-től 
kezdve a társadalmi konstruktivizmusig. Ezt követően pedig a lényegi létezővel 
kapcsolatos tanok szintézise következik, ami „egyéniséget” adhat a konstrukti-
vizmusnak. Ezek után bemutatom, hogy a tanárképzésben miként alkalmazzák 
a konstruktivizmus néhány kulcsötletét, és értékelem a konstruktivizmus helyt-
állóságát a tanárképzés keretrendszereként.

újra és újra elmondom magamnak a  szót, nagyon szeretve, azt gondolva, 
milyen gyönyörű szó is ez, oly rejtélyes, telve jelentésekkel, és a jelentések réte-
geivel (Wilhelm 1978: 6). az alakváltás feltűnik a Star Trek: Deep Space Nine 
című tudományos-fantasztikus televíziós sorozatban. Ebben a sorozatban léte-
zik egy alakváltó karakter (elcserélt faj – a ford.), Odo a biztonsági főnök, aki 
általában szinte teljesen emberiként jelenik meg, de átváltozhat folyadékká, lepe-
dővé, hordóvá, fémszoborrá vagy bármely más formát ölthet, amivé válni sze-
retne adott pillanatban. Ebben a műsorban Odo nem mindig az, aminek látszik, 

1 rebecca L. Oxford a tanulási stratégiák kiemelkedő kutatója, a marylandi egyetem TESOL oktatója. 
Munkájában hangsúlyos szerepet kap a tanulási stratégiák elméleti és gyakorlati vizsgálata. Oktatói 
munkásságában szerepet kap a tanulási stratégiák mellett a tanulási stílusok és technikák kérdése is. 
Szakértőként részt vesz különböző projektek vezetésében, kidolgozásában (például a tanítási tartalom 
alapú olvasást és a kultúrák közti kommunikációt érintő projekt). Munkásságában a motiváció alapú 
oktatás és ennek pszichológiai háttere is alapvető szerepet játszik. rebecca L. Oxford számos szak-
mai bizottság és szervezet tagjaként erősíti az Egyesült Államok oktatás-kutatási területét. a szerző 
korábban a Columbia és alabama Egyetemen oktatott, valamint a washingtoni alkalmazott Nyelvé-
szeti Központ senior kutatója volt. 
2 az eredeti tanulmány az alábbi helyen jelent meg: rebecca L. Oxford: Constructivism: Shape-Shif-
ting, Substance, and Teacher Education applications. Peabody Journal of Education, 72(1), 35–66. 
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alakja változik és újraváltozik időről időre. Odoról a kulcskérdés: e különböző 
alakokon belül van-e Odónak állandó egyénisége. 

Hasonló kérdést lehet feltenni a konstruktivizmusról is. a sok konstruktiviz-
musnak címkézett alak között létezik-e egyetlen egyéniség, illetve mag? Más-
képp fogalmazva, lehet alkalmazni az „e pluribus unum” (sokból egy) jelmon-
datot a konstruktivizmus esetében? Létezik-e egyetlen megérthető, azonosítható 

„konstruktivizmus” annak sokféle arca között? a konstruktivizmus különféle 
nyugati hitrendszerek alapjaira épít, közülük néhány több száz, vagy éppen több 
ezer éves. Ez a tény felelős a konstruktivizmus többféle alakjáért, de nem jelzi, 
létezik-e egységes mag vagy tartalom a sokféle megjelenési formán belül.

dEFINÍCIó éS HÁTTér

a legtöbb ember fejében a konstruktivizmus arra a filozófiai meggyőződésre utal, 
hogy mindenki megalkotja a saját felfogását a valóságról (noha néhány konstruk-
tivista ennél tovább megy, azt mondva, nincs is valóság az emberi konstrukció-
kon vagy elképzeléseken kívül). a konstruktivizmus új kifejezés a filozófiatudo-
mányról szóló vitákban felvetett klasszikus filozófiai kérdésekre. Több pedagógus, 
köztük számos tanárképzési pedagógus azt hiszi, hogy érti a konstruktivizmust. 
úgy bánnak a konstruktivizmussal, mintha egyszerű képlet volna, amit mohón, 
sőt olykor vallásos túlbuzgósággal alkalmazhatnak a tanárképzésre, a tanterv-
készítésre, az oktatási technikákra, az osztálytermi irányításra, a szülői viselke-
désre és sok más jelenségre. „Konstruktivista nézetek erősen befolyásolják a ’tel-
jes nyelv’ mozgalmat az angol esetében, a matematikatanárok országos tanácsa 
által fejlesztett tantervi standardokat, és a természettudományos oktatás fejlesz-
tésének országos központja által a természettudományos gyakorlatok hatékony-
ságáról kiadott új ajánlásokat is.” (O’Neill 1992: 4) Konstruktivista elképzelések 
több száz könyvet és cikket ihlettek, és jelenleg is (előnyösen vagy nem) befolyá-
solják az osztálytermi gyakorlatot és a tanárképzési technikákat észak-ameriká-
ban, Európában, a Távol-Keleten és a világ más részein. Ezen erjedés közepette 

„a konstruktivizmus egy új jelszóvá vált. (…) Sokan anélkül használják a kifeje-
zést, hogy tudnák, mit jelent.” (O’Neill 1992: 5). a konstruktivista elvek „valláso-
sításának” alig megértett veszélyeiről lásd Philips (1995) írását. 

Két fő filozófiai gyökér rejlik a konstruktivizmus mögött: az ontológia/lételmé-
let és az episztemológia/ismeretelmélet. a konstruktivista gondolat változatait 
csak akkor érthetjük meg, ha először ezeket az aspektusokat fontoljuk meg. 

rebeca l. oxford 
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PrEKONSTruKTIvISTa  
ONTOLógIaI gYÖKErEK: a LéT

a prekonstruktivista gyökerek (például Platón, Hegel, Locke, Berkeley, Kant, 
Fichte és vico) történelmi dokumentációjának jó része russelltől (1966), Solo-
montól (1977) és Passmoretól (1978) származik. az ontológia a lét természetével 
kapcsolatos témákra utal. Néhány fő kérdése: Mi a lét? Mi a valóság természete? 
Létezik a valóság? Lincoln és guba (1985) efféle ontológiai kérdéseket tévesen 
a tudás vonatkozásában tettek fel: Mit tudunk? vagy Mi tudható? Ám az ontoló-
gia nem utal a tudásra, kizárólag a létre.

a konstruktivizmus, úgy tűnik, az idealizmus ontológiai álláspontjához áll 
a legközelebb. a realistákhoz képest, akiknek igényük, hogy megismerjék a világ-
beli dolgok igaz vagy valós természetét, az idealisták az állítják, hogy a valóság 
pusztán ideákban és ideálokban létezik, és hogy nem fogalmazhatunk meg szi-
lárd állításokat semmiféle úgynevezett külső valóságról. az ókori görögország-
ban az idealista Platón szerint tökéletes, változatlan, univerzális, láthatatlan esz-
mék építik fel a valóságot, azonban a tárgyak látható külső világa csupán ezeknek 
az ideáknak az árnyéka. (Sok évszázaddal később Hegel hasonlóan azt állította, 
hogy a valóság örök, szabályos eszmék kibontakozása, amik zavaros, töredezett 
látszattal ütköznek.) Berkeley, a 18. századi angol filozófus a pluralista idealiz-
mus eszméjét osztotta, amely szerint az érzéki jelenségek a természeti világban 
csupán az azokat érzékelő egyes emberek elméjében léteznek. Berkeley számára 

„vannak logikus érvek annak bizonyítására, hogy csupán elmék és mentális ese-
mények létezhetnek” (russell 1966: 657). Kant, a 18. századi német „kritikai ide-
alista” hasonlóan állította, hogy a természeti világ nagyrészt az emberek róla való 
érzékeléseiben létezik, de teret hagyott annak a teista magnak, ami az érzékelé-
sen túl van (a dolgok önmagukban). Philips (1995), konstruktivistaként tekin-
tett Kantra, bár a konstruktivizmus mint fogalom vagy mint filozófiai rendszer 
ismeretlen volt Kant idejében. Fichte, Kant közvetlen filozófiai utódja, és később 
a német nemzeti totalitarianizmus atyja, elvetette azt, hogy a dolgok önmaguk-
ban léteznek, és hitte, hogy az Ego az egyetlen végső valóság, és pusztán azért 
létezik, mert ezt állítja magáról; a nem Ego szintén létezik, de csak azért, mert 
az Ego ezt állítja. röviddel azelőtt Olaszországban a filozófus vico azt állította, 
hogy nem létezik külső valóság az elmén kívül (lásd von glasersfeld 1990; 
1991). a mai modern konstruktivisták közül nem mindenki fogadná el az itt leírt 
ontológiai felfogásokat. Néhányan azt érezhetnék, hogy ezek az ontológiák túl 
nagy adag szolipszizmust tartalmaznak. Mindazonáltal úgy tűnik, szoros kap-
csolat van e főként az idealizmus és a konstruktivizmus sokféle verziójából leve-
zetett koncepciók között. 

91

konst rukt iv izmus :  a lakváltozás ,  lényeg…

Vass_Imprimatura.indd   91 2013.11.07.   5:30



PrEKONSTruKTIvISTa ISMErETELMéLETI 
gYÖKErEK: a TudÁS

az ismeretelmélet a filozófia egyik ága, amelyhez hozzátartoznak a tudás eredete, 
alapja, korlátai és érvényessége. az ismeretelmélet elsődleges kérdése: Mi a tudás? 
Locke, a 17. századi angol filozófus azt állította, hogy van külső természeti világ, és 
hogy ez a külső világ „egyszerű ideák” lenyomatait képezi az üres táblaként, ita-
tóspapírként vagy szekrényként szolgáló tudatban (tabula rasa). Mindazonáltal 
Locke szerint az egyszerű ideák bevésődése után a tudatos elme elkezdi átvenni 
az irányítást egyre összetettebb ideákat alkotva veleszületett képessége révén. 

„[az ész] saját erejénél fogva képes összeilleszteni a benne levő ideákat, és képes 
új összetett ideákat alkotni.” (Locke 1947: 65) Locke hitt abban, hogy a tudaton 
kívüli világ nem bizonyítható. 

Kant, akinek lételméletét korábban említettem, kifejlesztett egy ismeretel-
méletet, amely szerint az elme beépített kategóriákat tartalmaz. Ezek a kategó-
riák adják a világ okozati, időbeli és térbeli jellegét. Kant számára a tudás emberi 
képességen átszűrt szenzoros impressziókból áll. a tudás a tapasztalat tudatos 
emberi interpretációjából ered. Kant a Tiszta ész kritikája című művében (1959) 
azt írja: „habár minden tudásunk a tapasztalással kezdődik, ebből nem követke-
zik, hogy minden tudásunk tapasztalatból ered” (1959: 25), interpretáció is szük-
séges. vico ehhez hasonlóan úgy hitte, hogy az emberek csak azt tudják, amit 
maguknak felépítenek. a modern konstruktivisták talán ezek közül az ismeret-
elméleti szálak közül néhányat követve azt állítják, hogy az elme létrehozza saját 
jelentéseit akár egyénileg, akár közösségileg (vagy mindkettőként). 

KONSTruKTIvISTa aLaKvÁLTOzÁS

észben tartva a prekonstruktivista lételméleti és ismeretelméleti gyökereket, most 
rátérhetünk a konstruktivista alakváltozás néhány fő megnyilvánulására. Ebben 
a fejezetben bemutatom, hogy konstruktivizmusát Piaget genetikai ismeretelmé-
let köré építette, ami megmagyarázza, miként fejleszt és formál az individuális 
gyermek sémákat vagy szellemi kereteket. von-glasersfeld és Iran-Nejad egészen 
más irányba vitte Piaget elképzeléseit. Kelly és Frankl hozzátették saját elképzelé-
seiket a személyes konstruktivizmusról. Crockett és mások kidolgozták a kogni-
tív teljesség és a kognitív megkülönböztetés elméletét. dewey a konstruktivizmus 
közösségi aspektusát hangsúlyozta, Prawat követte. vigotszkij kifejlesztette saját 
elméletét a megismerésről közösségi kontextusban, és megalkotta a proximális 
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fejlődési zóna elméletét. rogoff és sok más társadalomkonstruktivista hozzátett 
a tudásfejlődés közösségi kontextusának jelentőségéhez. 

Piaget pszichológiai, genetikai-ismeretelméleti konstruktivizmusa, 
valamint von glasersfeld és Iran-Nejad két útja
Piaget-t gyakran tekintik eredeti konstruktivistának. Megírta (1954) a The Con-
struction of Reality in the Child című könyvét, amiben az intenzív esettanul-
mány technikáját használva megalapozta a  tudás fejlődéselméletének alapjait. 
Piaget elmélete az egyes gyermekre vonatkozott, nem a  közösségi kontextus-
ban levő gyermekre. Magányos tudósként ábrázolta a gyermeket, aki megteremti 
saját világ értelmezését. Hozzájárulását főleg a logika és a genetikai ismeretelmé-
let területéhez valónak képzelte, és nem közvetlenül a gyermekfejlődéshez vagy 
az oktatáshoz. Piaget kijelentette, hogy az egyén konceptuális kategóriák vagy 
sémák szerint értelmez és cselekszik (a sémák fogalmát Bartlett alkotta meg 1932-
ben, aki a  részletek kidolgozását mint a  jelentést kereső erőfeszítést tanulmá-
nyozta a memóriában). a sémákat a környezettel történő interakciókban fejleszt-
jük ki. a tapasztalat nem csupán belsővé tett külső (Kamii–Lewis–Jones 1991), 
tehát az objektív valóság felfedezése és az elsajátítás nem képezték Piaget elmé-
letének részét. az emberek matematikai-logikai tudást (eszmék, célok és esemé-
nyek közötti kapcsolatok tudását) belső asszimiláció, akkomodáció és kiegyen-
súlyozás aktív művelete révén hoznak létre. a gyermekek biológiai fejlődése 
Piaget szerint a környezethez történő alkalmazkodás és szervezés révén történik 
meg, és ugyanez zajlik Piaget szerint a kognitív fejlődés esetében is. Piaget fel-
ismerte, hogy mindez társadalmi kontextusban történik, de nem különösebben 
foglalkoztatta a társadalmi aspektus. Sternberg (1990) több okból bírálta Piaget 
genetikai-ismeretelméleti konstruktivizmusát, többek között azért, mert nehéz 
volt Piaget eredményeit megismételni, s mert kevés figyelmet fordított az egyéni 
különbségekre és a kulturális hatásokra a kognitív egyetemességek keresése köz-
ben. Mindazonáltal Piaget változata az egyéni/pszichológiai konstruktivizmusról 
világszerte általánosan elfogadott marad, és a kognitív fejlődés átfogó szakaszai-
nak hasznos és heurisztikus készletét adja.

von glasersfeldet (1990; 1991) erőteljesen befolyásolta Piaget, „ami megma-
gyarázhatja, miért összpontosít az egyéni tudóra, és miért szentel jelentősen 
kevesebb figyelmet a közösségi folyamatoknak a tudás létrehozásában” (Philips 
1995: 8). ugyankkor von glasersfeld hangsúlya a tudaton kívüli valóság nemléte-
zésén volt. von glasersfeld saját konstruktivizmusváltozatát radikális konstruk-
tivizmusnak nevezte el, annak ellentettjeként, amit triviális konstruktivizmusnak 
hívott. a radikális konstruktivizmus elvetette azt az ötletet, hogy van valós tár-
gyi világ, amely önmagában létezik, és megismerhető a tanuló által. a radikális 
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konstruktivizmus vitatta azt a nézetet, hogy elővigyázatosan strukturált, megis-
merhető világ létezik, és hogy a tanulónak fel kell fedeznie, mi ez a struktúra. von 
glasersfeld (1991) úgy vélte, hogy tudásunk kultúránk szabad alkotása, és hogy 
mítoszra hasonlít (1991: 118).

Piaget elképzeléseit más irányba vive Iran-Nejad és kollégái (Iran-Nejad 
1994; Iran-Nejad et al. 1995) hangsúlyozták a piaget-i folyamatokat, például 
a kognitív asszimilációt, az akkomodációt és a kiegyensúlyozást, de új elemeket 
is hozzátettek. Iran-Nejad saját megközelítését teljes tematikájú konstruktiviz-
musnak nevezte, azt állítva, hogy a tudás egyre kisebb és kisebb darabokra való 
elkülönítésére, leegyszerűsítésére törekvés töredezett, integrálatlan, dekontextu-
alizált és értelem nélküli tanulást eredményezhet. a teljes témák az ellenméreg 
erre az ismeretelméleti töredezettségre, inkább integráció és újraszervezés, sem-
mint elkülönítés által teszi képessé a tanulót a tudás egyszerűsítésére. a teljes 
témák, amik dewey és Prawat „nagy ötletét” (lásd később) visszhangozzák, lehe-
tővé teszik a tanulóknak, hogy könnyebben újrakonstruálják a tudást. 

a teljes tematikájú konstruktivizmus megkülönböztethető a  szétaprózott 
tematikus instrukcióktól három módon: a) oly módon vezeti be a teljes temati-
kákat, hogy az magába illeszti a tanulók létező tudását; b) többféle forrást integ-
rál (például eseményeket, embereket, anyagokat és társadalmi meggyőződéseket, 
amik információt és visszajelzést kínálnak), s amik hozzájárulnak a  tanulás-
hoz; c) aktiválja a tanuló kreatív működési módját. (…) a szétaprózott temati-
kus megközelítés igényli, hogy a tudás előfeltételes darabjait darabonként (vagy 
témánként) adagoljuk, mielőtt megvizsgáljuk kapcsolataikat a teljes tudás-tar-
tományban. (…) a cél az, hogy integráljuk és néhány teljes tematikához kössük 
a tanuló létező tudásbázisát (Larkin et al. 1995: 68–69).

a teljes tematikák tág, stimuláló elképzelések, amik, ha megfelelően prezentál-
juk őket, akkor aktiválják az előzetes tudást, és stimulálják a jelenlegi tudáskon-
strukciót és -rekonstrukciót. Iran-Nejad valamivel korábbi munkássága (Iran-
Nejad 1990; 1994; Iran-Nejad–Cecil 1992; Iran-Nejad–Marsch–Clements 
1992; Iran-Nejad–McKeachie–Berliner 1990; Iran-Nejad–Ortony 1984) 
hangsúlyozta a tanulás biológiai aspektusait abban, amit Iran-Nejad biofunkci-
onális modellnek nevez. anélkül, hogy itt részletekbe bocsátkoznék, a biofunk-
cionális modell fenntartotta, hogy az agynak van intuitív tudásbázisa. az intuitív 
tudásbázis „aranybánya”, ami többféle forrást tartalmaz, és elképesztő rugalmas-
ságot enged az agy alrendszereinek, még tanulási hátránnyal küzdő egyénekben 
is. Iran-Nejad és Cecil szerint a tanulás akkor a legjobb, ha az agy konstruktív, 
kreatív és dinamikus módon működik. Megjegyezzük, hogy ezeket a kifejezé-
seket sajátos, technikai értelemben használják, ami eltér a Lincolnnál és gubá-
nál (1985) található másodlagos jelentéstől. Legújabb írásaiban Iran-Nejad kom-
binálta a biofunkcionális fókuszt a teljes tematikájú hangsúllyal, így teremtve új 
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formát a konstruktivizmusnak, s közben megmaradva az individuális/pszicholó-
giai konstruktivizmus hagyományaiban. 

Kelly és Frankl elképzelései az egyéni konstrukciókról

Kelly (1995) klinikai pszichológus szerint az emberek a tapasztalatokat úgy értik 
meg, hogy csoportosítják őket ellentétek és hasonlóságok mentén. Kelly szerint 
a  konstrukció megkülönböztetés az ellentétek között, például mint alacsony-
magas, kövér-sovány, kellemes-kellemetlen, amiket arra használunk, hogy meg-
értsünk eseményeket, dolgokat és embereket. Ilyen megkülönböztetéseket és 
besorolásokat alkalmazva a konstrukciókban az egyének személyes, egyéni sajá-
tossággal bíró jelentést adnak annak, amivel összetalálkoznak. a konstrukciók 
a relatív egyszerűségtől és általánosságtól a relatív komplexitás és sajátosság felé 
haladnak. Így alkotta meg Kelly a személyes konstrukció elméletét. Mint Piaget-
nek, Kellynek is az a gyökérmetaforája, hogy az egyén tudós, képes a tapasztalat-
ból a jövőbeni események előrejelzését segítő egyéni interpretációt alkotni. Kelly 
a jelentések hálózatát az egyénnek szóló navigációs térképnek tekintette. reper-
toár-rácsát az egyén konstrukció-repertoárjának feltárására szolgáló eszközként 
alkotta meg. a személyi konstrukció elméletét olyan kutatók fejlesztették tovább, 
például Pope és denicolo (1993), akik a tanári gondolkodás konstruktivista kuta-
tásaihoz használták alapul. 

viktor Frankl 20. századi pszichoterapeuta, aki személyesen tapasztalta meg 
a náci haláltáborokat, szintén hitt az egyéni jelentés személyes megkonstruálá-
sában. Frankl (1984) logoterápiának (értsd: jelentésterápiának) nevezett elemzési 
formát alkotott, ami minden embert segít saját életértelmének megalkotásában 
(u.o. 108). Így „az ember végül önmeghatározó” (u.o. 133), és a jelentés egyedi az 
egyén számára. Minden ember végső akarata a jelentés Frankl szerint. Ez vissz-
hangozza Bartlettnek az egyén jelentéskereső erőfeszítéséről szóló, évizedekkel 
korábban kifejtett (1932) elméletét. Frankl személyes konstruktivizmus-verziója 
a tudatosság sok szintjét foglalta impliciten magában. Mint Frankl munkája, sok 
önsegítő könyv is kifejezi az egyén által kifejlesztett jelentés szükségességét. 

Crockett kognitívkomplexitás-hozzájárulása

Crockett (1965) konstruktivizmus-verziója a kognitív komplexitással foglalko-
zott, ezt Schroder, driver és Streufert (1967) fejtegette tovább. a kifejezés korábbi 
munkákra reflektált, például Kelly és Werner nézeteire a fogalmak komplexifiká-
lásáról. Iran-Nejad (személyes közlés, 1996. június 4.) szintén megjegyezte, hogy 
újabb kutatások és elméletek is támogatják a konstrukciók megnövekedett komp-
lexitását. Crockett nézete szerint magasan fejlett konstrukciójú egyének több 
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megkülönböztetést tesznek, mint azok, akik egyszerűbben látják a világot. a fel-
nőttek jelentősen eltérnek egymástól kognitív komplexitásukat tekintve. Egyetlen 
személy kognitív rendszerének különböző részei is eltérőek lehetnek komplexitá-
sukban, tehát az egyénnek meglehetősen bonyolult konstrukciói lehetnek autók-
ról, de a nyelvekről nem (vagy fordítva). a kognitív rendszer komplexitása vagy 
egyszerűsége a konstrukciók relatív számának funkciója, valamint a megkülön-
böztetés fokáé, amit a tapasztalat elemei között az egyén tenni képes; ezekre néha 
együttesen kognitív megkülönböztetésként utalnak. a növekvő kognitív megkü-
lönböztetés és a komplexitás a bőséges tapasztalattal rendelkező egyén finomsági 
próbája. a puszta tapasztalat vagy az annak való kitettség nem garantálja, hogy 
megjelenik kognitív komplexitás vagy megkülönböztetés. a kognitív komplexitás 
fejlődése függ az egyén aktív, tudatos részvételétől a folyamatban. 

dewey konstruktivizmusa mint társadalmilag közvetített folyamat

John dewey amerikai filozófus és oktató pragmatista/instrumentalista megkö-
zelítést dolgozott ki, amelyben társadalmilag ideák által mediált „háromszög-
kapcsolat” van az egyén, a közösség és a világ között (Prawat 1995: 14). dewey 
munkásságát néha konstruktivistaként sorolják be (Prawat 1995). dewey jobban 
szerette a tartalmat tág, tartalomgazdag ötletek köré rendezni, semmint kisebb 
problémák vagy projektek és az ezekből az általános ötletekből eredő alkalma-
zások köré (lásd Iran-Nejad 1994-es, teljestematika-elméletét a hasonló koncep-
cióért). az elképzelések változáson mennek át a környezet és az egyén közötti 
interakció révén. Ám az elképzelések haszontalanok mindaddig, amíg világunkat 
valamiképpen újraalkotó cselekvéssé nem válnak. dewey pragmatizmusa szerint 
az igazság, a valóság és a lét csakis elméleten belül nyerhetnek értelmet. dewey 
számára a tanulás elsősorban társadalmi, és a nyelv által jelenik meg (diggins 
1994). a tudást nem egy külső néző hozza létre, hanem résztvevő alkotja meg, 
a társadalommal, ami viszonyítási pontot vagy elméletet biztosít a tapasztalat 
értelmezéséhez. az elképzelés vagy elmélet kielégítő voltát a társadalmon belüli 
instrumentális hatásai határozzák meg. Fegyelmezett, reflektív érdeklődés a tanu-
lók közösségének részéről próbálja elérni, hogy „a jelentés stabilitása legyőzze az 
események instabilitását” (dewey 1925/1981: 49).

Prawat (1991; 1993;, 1995) kifejezetten dewey-ra és gibsonra (1976, 1979) ala-
pozottan azt javasolta, újra át kellene gondolnunk, mit értünk tudatos, felsőbb 
értelmi műveleteken, például gondolkodáson, felfogáson, tudáson és elváráson. 
Prawat szerint a látás (vizuális felfogás révén) ideiglenes érzéseken alapul, a tudás 
pedig azt jelenti, hogy a memóriában tartósan tárolt koncepciók vannak. az érzé-
kelési sémák, Prawat állítása szerint, a felfogást vezérlő előérzetek. vitatta, hogy 
elképzelések vagy koncepciók érzékelési sémákból következnek. az elképzelések 
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érzékelési sémákként működnek, edzik a figyelmet és a tudatosságot, valamint 
megnyitják az egyént a világ új aspektusaira. az elképzelések folytonosan fej-
lődnek, mivel új szituációkban és tevékenységekben alkalmazzák őket. az egyén 
többszörös társadalmi kontextussal hozza létre az elképzelést, míg az elképzelés 
komplexszé és értelmessé válik. Ebből a feltevésből ered Prawat elképzelés alapú 
társadalmi konstruktivizmusának filozófiai címkéje, ami befolyásolta a tanárkép-
zést és az osztálytermi utasításokat is. 

vigotszkij társadalmi-kognitív konstruktivizmusa  
és más társadalmi konstruktivista gondolatok
vigotszkij társadalmi-kognitív konstruktivizmusa felismerte, hogy a konstruk-
cióknak társadalmi eredetük van; hogy másokkal való kölcsönhatásban tanul-
juk meg őket. az egyén kognitív rendszere társadalmi csoportokban zajló inter-
akció eredménye, és nem választható el a társadalmi élettől (vigotszkij 1978; 
1987). Figyeljük meg a különbséget az egyénre összpontosító Piaget és vigotszkij 
között, aki a csoportkörnyezetben erőteljesen gyökerező egyénre összpontosított. 
vigotszkij számára a tanár egy facilitátor vagy irányító. amikor a tanulónak a leg-
inkább szüksége van segítségre, akkor a tanár „mankót” kínál számára, hogy biz-
tosítsa, hogy a tanuló konstrukciói továbbra is erősebbé és komplexebbekké vál-
janak. ahogy a tanulónak egyre kevesebb segítségre van szüksége, a tanár lassan 
lebontja a többé már nem szükséges „mankót”, ami támasztotta a tanulót, aki így 
egyre inkább önvezérlővé és önmegerősítővé válik. (a „mankó-tanulás” része-
kénti ötletét dewey 1909/1977 használta, kissé eltérő értelemben.)

vigotszkij bemutatta elméletét, a proximális fejlődési zónát, ami annak a poten-
ciális fejlődésnek a terepe, amit minden tanuló elérhet bizonyos fejlődési idő alatt, 
optimális körülmények között és a lehetséges legjobb tanári és környezeti támo-
gatással. Brown (1994) hangsúlyozta, hogy az osztályteremnek több proximális 
fejlődési zónát kell tartalmaznia, mert a tanulók eltérő fejlettségi fokon állnak 
és nem „egyenszabásúak”. Ez az elképzelés előrevetíti Engeström, Engeström és 
Kärkkäinen (1995) komplexebb, intraindividuális koncepcióját, miszerint több-
féle szakértelmi szint létezik párhuzamos tevékenységi kontextusokban ugyan-
azon egyén számára. 

Néhány társadalmi konstruktivista levette a hangsúlyt az egyéni tanulóról, 
és ők inkább az emberi tudás csoportos konstrukciójával foglalkoznak. Például 
alcoff és Potter (1993) a Feminist Epistemologiesben kiemelte a társadalom politikai 
műveleteket, amik által a közösségi tudás létrejön. E két konstruktivista számára 

„a politika átmetszi a hagyományos ismeretelméletet”, és „a társadalmi értékek 
befolyásolják a tudást” (i.m. 13) Blumer (1969, és összefoglalóért lásd még Jacob 
1987) kidolgozta a szimbolikus interakcionista keretrendszert, amit a társadalmi 
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konstruktivizmus egyik fajtájának nevezhetünk. a szimbolikus inter akcionizmus 
azt hangoztatta, hogy a társadalmilag levezetett jelentések befolyásolják azt, aho-
gyan az emberek interpretálják magukat, interpretálnak másokat, eseményeket és 
célokat. Kuhn (1962) 20. századi filozófus, aki leírta a természettudományos for-
radalmak természetét, hitte, hogy a teljes tudományos közösségnek aktív szerepe 
van a tudás létrehozásában. 

Lave, rogoff, geertz és mások dolgoztak a társadalmi, kontextualizált és szi-
tuatív megismerési koncepciókon. a helyzet és a tevékenység, amiben a tudás fej-
lődik, nem választható el a tanulástól, és nem is semleges. a helyzet és a tevékeny-
ség integrált részei a tanulásnak (Brown–Collins–duguid 1989; geertz 1983; 
Lave 1988; rogoff–Lave 1984; Suchman 1987). a tanulás teljesen egy-egy adott 
kontextusban helyezkedik el, és ez a kontextualizálás – különösen tanulók közös-
ségében – elengedhetetlen (Brown 1994; rogoff 1994). Tanulás zajlik mialatt 
az emberek részt vesznek közösségeik szociokulturális tevékenységeiben, transz-
formálva felfogásukat és felelősségeiket részvételük során. Tanulók közösségében 
felnőttek és gyerekek együtt aktívak a felfedezés párbeszédes alakításában, noha 
általában aszimmetrikus szerepekkel. értékes a társadalmi konstruktivisták sze-
rint. (Mindazonáltal rovegno, egy további konstruktivista erős társadalmi haj-
lammal, azt jelentette személyes közlésben 1996. május 20-án, hogy igenis van 
legitim szerepe az átadásnak osztálytermi helyzetekben.) a legtöbb társadalmi 
konstruktivista számára a hangsúly a folyamaton van (semmint befejezett pro-
jekteken), a tevékenység alapú tanulási helyzetekben értelmes célokkal (rogoff 
1994). a tanuló az osztálytermi tevékenységek által, valamint a tanár és sok más 
személy utánzása és útmutatása mellett kulturálódik (gyakornokká válik bizo-
nyos tanulási kultúrában vagy környezetben, ami több szempontból is leképez-
heti az általános kultúrát) (Cognition and Technology research group at van-
derbilt, 1990; Lave 1988; rogoff–Lave 1984). a tanár-diák párosán túl létezik 
sok más szereplő és sok másféle kapcsolat terepe is. 

KÖzÖS LéNYEg az aLaKvÁLTOzÁSON BELüL

alakváltozás

az előző magyarázat bemutatta, hogy jelentős, ellentmondásos alakváltás zaj-
lik a konstruktivizmus általános kategóriáján belül. Talán a legnagyobb ütközé-
sek arra vonatkozóan tűnnek fel, hogy ki a tudó (értsd: ki konstruálja a tudást). 
a konstruktivizmus különböző ágain belül, mint ahogy épp láthattuk, a tudás 
kialakítóját néha egyéni személynek tekintették (mint Piaget, von glasers-
feld, Iran-Nejad, Kelly és Crockett szemlélete). Más konstruktivisták (például 
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vigotszkij) úgy tekintettek a tudás kialakítójára, mint társadalomba horgonyzott 
egyéni individuumra, akit erősen befolyásol a társadalom. Megint más konstruk-
tivisták szerint a tudás kialakítója csoport, közösség vagy társadalom (mint Kuhn 
és alcoff nézete szerint). 

Tágabban fogalmazva a konstruktivizmusnak két általános iskolája létezik: 
azok, akik az egyént tekintik a tudónak vagy a tudás kialakítójának (ők az egyéni/
pszichológiai konstruktivisták), és azok, akik a társadalomra vagy csoportra vagy 
mint csoportba határozottan beékelt egyénre tekintenek mint tudóra vagy a tudás 
kialakítójára, (társadalmi/kulturális konstruktivisták). az egyéni/pszichológiai 
konstruktivisták ritkán vetik fel közvetlenül a hatalom, a hatóság és a formális 
tudás helyszínének kérdéseit, amik pedig központi kérdések a társadalmi/kul-
turális konstruktivizmus egyes változataiban. Másrészt a társadalmi/kulturális 
konstruktivista perspektívák nem egyformán jól fejlettek, és ezek a perspektívák 
néha kevés figyelmet fordítottak az egyéni tudásépítésre. 

a „mankó” ötlete (támogatásokat felépíteni a tanuló számára, majd lebontani 
azokat, amikor már nincs rájuk szüksége) hangsúlyos volt néhány konstruktivista 
számára, míg mások számára nem. Néhány konstruktivista szerint a megnöveke-
dett tudás nagyobb egyszerűsítéshez vezet újrarendszerezés és integráció révén, 
míg más konstruktivisták szerint a megnövekedett tudást még komplexebb (nem 
pedig egyszerűbb) tudásstruktúrák jelzik. a tudatosság tanulásbeli szerepét több 
konstruktivista figyelmen kívül hagyta, másoknál pedig ellentmondásos volt. 
Néhány konstruktivista elkerülte minden formáját az átadás alapú oktatásnak, 
ahol a tanár közvetlenül utasít vagy „megmond”, míg más konstruktivisták érvé-
nyes szerepét látták az átadás alapú tanulás legalább néhány formájának. Így az 
alakváltozás a konstruktivizmusban elterjedt és gyakran megtévesztő. 

Lényeg 

Mindazonáltal úgy tűnik, hogy néhány alapelv közös lényeget képez a  kon-
struktivizmus kétértelmű alakváltozásában. a konstruktivizmus minden változata 
hangsúlyozta, hogy a tanulók aktívan hoznak létre jelentést, értelmet. Ez az asszer-
tivitás vitatta a töredezett, passzív tanulás értékeit. a tudás potenciális integrációja, 
különösen a tanuló meglévő és új tudása között a kapcsolat a kon struktivizmus 
minden változatában megtalálható. Most, hogy ismerjük a kon struktivizmus sok 
formáját és a lényeget, ami potenciálisan egyesíti ezeket a formákat, a konstrukti-
vizmus pedagógusképzésbeli alkalmazása felé fordulok. 
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a KONSTruKTIvIzMuS 
TaNÁrKéPzéSI HaSzNÁLaTa

a tanárképzést egyre inkább kritizálják, főként az elméleti tudományágakban 
működő professzorok. a tanárképzés fejlesztését célzó gyógyírba bevonták a fel-
vételi vizsgákat és záróvizsgákat, a nemzeti standardokat, a nemzeti tanári vizsgá-
latokat, és újabban egyes helyeken a trend az, hogy megszüntetik a tanárképzést, 
vagy csökkentik a pedagógiai kurzusok számát, hogy több főiskolai kredit gyűl-
hessen az elméleti tárgyakban (Iran-Nejad et al. 1995: 99).

Ettől teljesen eltérő, az utóbbi években javasolt gyógyír a konstruktivizmus 
bevezetése a tanárképzésben. 

a konstruktivizmus közvetlenül befolyásolta a tanárképzést két módon, ezek: 
a) konstruktivista tanulási, tanítási gyakorlatok alkalmazása, például a személyes 
reflexióé a gyakorlati tapasztalatok során tanárképzési programokban; b) kon-
struktivista elméletek és gyakorlatok explicit használata tantárgytartalomként 
a tanárképzési kurzusokon belül. Mindazonáltal lehetséges, hogy csak a máso-
dik van jelen az első nélkül. vagyis a tanárképzési programban akár teljes kur-
zusok is szólhatnak a konstruktivizmusról, anélkül, hogy kilépnének a merev, 
óra és többszörös választásos teszt formából, valamint anélkül, hogy megenged-
nék a tanulóknak a saját maguk által létrehozott értelmezések kifejezését. az is 
lehetséges, hogy az első van jelen a második nélkül – vagyis konstruktivista gya-
korlatot alkalmaznak a tanárképzési programban anélkül, hogy a konstruktiviz-
mus tantárgy volna. azonban, ha csak az egyiket alkalmazzák a kettő közül, az 
valószínűleg ronthataná a tanárképzési program hatékonyságát. Ebben a fejezet-
ben olyan módokat mutatok be, amikben a tanárképzési programok befogadtak 
konstruktivista elemeket. a konstruktivista tanárképzési elemek magukban fog-
lalják a tapasztalat, a társadalmi interakciók szerepét, a teljes tematikák haszná-
latát, a tanári szakértelem szakaszainak elméleteit és a tanárképzési programok 
vízióit az oktatásról.

a tapasztalat szerepe a tanárképzésben

desforges (1995) ellentmondott annak az elképzelésnek, miszerint a tapasztalat 
puszta megszerzése segíti a tanárokat, hogy hatékonyabbá váljanak; a tapaszta-
lat általában nem arra épül, amit a tanárok felkészítő programjaik során meg-
tanulnak, hanem ehelyett erősen kontextualizált nem teoretikus hiteket kreál 
(Leinhard 1990; Leinhard–greeno 1986). Még az úgynevezett szakértő taná-
rok is visszajelzés nélkül maximálják a kiszámíthatóságot (doyle 1986), funk-
cionális vakságot mutatnak gyakorlataik azon sajátosságaival szemben, amelyek 

rebeca l. oxford 

100

Vass_Imprimatura.indd   100 2013.11.07.   5:30



befolyásolják a tanulók teljesítményét (például a kiadott házi feladat mennyisége, 
tudás a szülői értékekről, a gyermekek címkézésének hatásai, az autoritarianiz-
mus mértéke az osztályteremben), és inkább hajlandóak „bezárkózni” a szoká-
sostól eltérő tapasztalattal szembesülve, ahelyett hogy elképzeléseiket kognitív 
módon újraalkotnák. desforges idézte Chinn és Brewster munkáját (1993), akik 
hét különálló formáját bemutatták be a tanári reagálásnak ellentmondó adatokra, 
s ezekből csupán egyetlen tartalmazta a kognitív újraalkotást. a nem újraalkotó 
formák nem vettek tudomást a szokásostól eltérő adatról, irrelevánsként eluta-
sították, kizárták azt, függőben tartva az uralkodó nézet alapján újrainterpre-
tálva és az uralkodó elméletben aprókat változtatva. desforges ezért azt állította, 
hogy ahelyett, hogy azt várjuk, a tapasztalat gyümölcsöző lesz a tanárok kogni-
tív újraszervezése számára, talán ennek ellenkezőjét várhatnánk inkább. „a tanu-
lást nem lehet egyszerűen azonosítani a tapasztalással, s az sem várható, hogy 
abból közvetlenül ered.” (desforges 1995: 393). Mivel a nem reflektív tapaszta-
lat önmagában nem feltétlenül hasznos, ezért desforges vitatta az olyan tapaszta-
lat alapú kognitív gyakornokság koncepcióját is, amiből hiányzik a reflexió. (Ezt 
a kihívást támogatta Iran-Nejad is, 1990) rovegno egyik tanulmánya megmu-
tatta, hogy új és bonyolult kísérleti helyzetben a tanárjelöltek a „tantervi zóna 
biztonságába vonultak vissza, és végrehajtandó feladatokra támaszkodtak” (i.m. 
269), és kudarcot vallottak a tekintetben, hogy túlnőjenek a helyzeten. a reflekti-
vitás kulcskérdésnek tűnik abban a tekintetben, miként tanulunk a tapasztalatból 

– vagy vallanak kudarcot abban, hogy tanuljunk belőle. 
Leinhardt, Young és Merriman (1995) a fentihez hasonló módon szembeál-

lították a tanárok egyetemi környezetben elsajátított szakmai tudását a gyakor-
lat alatt kísérletezve szerzett szakmai tudással. az elméletileg felhalmozott szak-
mai tudást formálisnak, deklaratívnak, elvontnak, konceptuálisnak nevezték, míg 
a kísérletezéssel szerzett tudást informatívnak, procedurálisnak, egyedinek, gya-
korlatiasnak, és nem kodifikáltnak. Tillema (1995) ezzel egybecsengően azt állí-
totta, hogy a tanárok szakmai tudása sokszor erőteljesen tapasztalati, tartalom-
specifikus, nem elméleti, nem szabályokhoz kötött és személyre szabott; és ez 
a tudás stabilizálhatóvá válhat, sőt idővel megcsontosodhat. (Strauss 1996-ban 
eltérő kereteket használva leírta a különbségeket a között, amit tanítottak az egye-
temen a tanárjelölteknek és a között, hogy ők mit sajátítottak el a tanulás saját 
modelljeként a terepen.)

az intézményes és a kísérleti tudás igazi integrációja Leinhardt szerint (Lein-
hardt et al. 1995) magában foglalja az egyik területhez kapcsolódó tudás felül-
vizsgálatát, mialatt a másik területtel kapcsolatos gondolkodásmódokat hasz-
náljuk. a  tudásintegráció így megkívánja a  tanulótól, hogy gyakorlatiasítson 
és környezetbe helyezzen elvont elméleteket, s hogy elvont elveket fejlesszen ki 
a valós osztályterem sajátosságaiból. az egyetemi helyzetekben a tanárképzési 
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programoknak különleges szerepet kellene feltételezniük a gyakornokok okta-
tására és képzésére. az egyetemnek abból a feltevésből kellene kiindulnia, hogy 
a tanítási gyakorlat aktuális feladatai dinamikusak és összetettek. E feladatokat 
nem volna szabad túlromantizálni, hanem ehelyett reflektíven tanulmányozni 
kellene őket. az egyetem célja az kellene hogy legyen, hogy reflexió által segítse 
a tanárokat rugalmassá válni az elméletről és a gyakorlatról szóló saját felfogásuk 
megalkotásában. 

a tanárjelöltek Lacey szerint (1987) három stratégiát alkalmaznak, hogy meg-
birkózzanak a tapasztalati korlátokkal, amikkel állami iskolákban találkoznak. 
Ezek a stratégiák a következők: a) belső alkalmazkodás, ami által a leendő tanár 
megfelel a korlátoknak, és elhiszi, hogy azok a legjobbat szolgálják, azaz elhagyja 
az egyetemen tanultakat, amikor állami iskolai környezetbe kerül; b) stratégiai 
megfelelés, amivel az egyén megfelel, ugyanakkor visszatartja személyes fenntar-
tásait saját cselekedeteit illetően; c) stratégiai újradefiniálás, amivel a tanárjelölt 
nehézségekbe ütközik, de egy teljesen új megoldást ad a problémára. abell and 
roth (1994) felhasználta Lacey keretrendszerét, hogy megfigyeljen egy általános 
iskolai tanárjelöltet, Marie-t. Marie-t inkább „megmondó” vagy kivételes esetnek 
tekintették, semmint átlagosnak; azért választották, mert érett, rugalmas tudo-
mányrajongó volt, habár saját pedagógiai és tartalmi tudása korlátolt volt. abell 
és roth tartalomelemző módszereket alkalmaztak a terepen készített jegyzetek-
ből, interjúleiratokból, óratervekből, szórólapokból, tesztekből és a diákok termé-
keiből származó eredmények szintetizálására. Marie hitt a személyes részvételen 
alapuló, személyre szabott természettudományos tanításban, de az állami iskola 
korlátozta Marie-t az elégtelen felszerelés, a tananyag természete, valamint a többi 
tanár és felügyelő attitűdje miatt. Ő azonban nem hagyta, hogy ezek a kísérleti, 
helyzeti akadályok legyőzzék. Ehelyett megteremtette saját természettudomány-
oktatási világát (stratégiai újradefiniálás által), színesítve a tantervet természet-
tudománnyal, személyes részvételen alapuló feladatokkal a hagyományos termé-
szettudományos tanórákon kívül, a tankönyveket és a teszteket inkább forrásként, 
semmint szigorú útmutatóként használva, egyetemi kurzusokon és korábbi taní-
tásai során szerzett ötleteit a tantervbe bevonva, ezzel katalizátorként szolgálva 
a többi tanár számára, hogy megváltoztassák saját természettudomány-tanítási 
hiteiket és eljárásaikat. azt mondhatnánk, hogy Marie a szó legjobb értelmében 
véve „felforgató tevékenységnek” tekintette a tanítást. Marie a gyakorlatban alkal-
mazta az összes általa ismert konstruktivista elképzelést, amiről a természettudo-
mány tanulása és oktatása terén tudott. a tipikus tanárjelölttel ellentétben bát-
ran hagyta, hogy saját konstrukciói érvényesüljenek a valós élethelyzet nagyon 
komoly korlátai ellenében. 

rovegno (1993a) leírta a  tereptapasztalatok és a  kurzusmunka integráció-
ját egy testnevelőtanár-képzési programban. rovegno programja mozgás alapú 
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megközelítést használt, ami nagyon távol állt a  hagyományos sportorientált 
megközelítéstől. Mélyinterjúk, tanítás és kurzusmunka megfigyelése, valamint 
dokumentumelemzés alapján rovegno 12 esettanulmányt készített, tanulónként 
egyet. rovegno szerint (1993a): „a diákok megértése és elkötelezettsége fejlődött 
a K-12-es (16-17 éves – a ford.) tapasztalatok kritikája által, továbbá azáltal, hogy 
megtanulták olvasni a tantárgyaikra vonatkozó szakpolitikai dokumentumokat, 
megütköztek a testnevelőtanárok negatív sztereotípiáival, megértették a mozgá-
sos megközelítést olyan programként, amire büszkék lehetnek, átérezték, hogy 
nagyobb, közös küldetés részei, hogy jobb testnevelést hozzanak a gyerekeknek, 
és azáltal, hogy gyakorlati példákból tanultak.” (rovegno 1993a: 611)

Egy másik rovegno-tanulmány (1991) hét pályakezdés előtti fiatal testneve-
lőtanárt vizsgált. a tanulmány leírta a jelöltek aktív, célorientált viselkedését és 
problematikus előzetes tudás alkalmankénti újrakonstruálását, hogy a tanítási-
tanulási folyamatot és résztvevőit differenciáltabban megértsék. 

a meggyőződés szerepe a tanárképzésben

Tillema (1995) feltárta a tanári tudás és meggyőződés változását továbbképzési 
tréningekkel. Tillema első hipotézise az volt, hogy gyenge hatást ér el a puszta 
információközlés („hideg” fogalmi input) a  tanároknál továbbképzési trénin-
gek vagy műhelyek alatt, mert ez az előadás nem módosította a meggyőződése-
ket, nézőpontokat vagy irányultságokat, melyek beágyazódnak a tanárok valós 
életbeli tapasztalataiba. Minél inkább megfelel a tanár központi meggyőződése 
(vagy minél inkább erre lehet fordítani) a továbbképzés tartalmának, annál való-
színűbb, hogy az új információ felülírja vagy módosítja a régi koncepciókat. Til-
lema második hipotézise az volt, hogy a legtöbb továbbképzési tréningvezetőnek 
nincs semmiféle diagnosztikai információja az egyes résztvevők (tanárok) létező 
tudásstruktúráját és meggyőződését illetően; pedig az efféle diagnosztikus infor-
máció hasznos lenne a tanárok trénereinek. Tillema kvázi-kísérleti tanulmányá-
ban az első hipotézis erős, a második csak részleges támogatást kapott. a vizs-
gálatban részt vevő tanároknak átlagosan 3 és fél év tapasztalatuk volt, és 4-6 
hetes hosszúságú továbbképzési tréningen vettek részt. a résztvevők egyharmada 
közvetlen fogalmi utasításokat kapott (közvetlen utasítás diagnosztikus feltéte-
lek nélkül), második egyharmaduk is ezeket kapta azzal a különbséggel, hogy 
itt a szolgálat közbeni trénernek volt diagnosztikus információja az egyes részt-
vevők meggyőződéséről és tudásáról (közvetlen utasítás plusz diagnózis feltétel), 
és a résztvevők utolsó egyharmada részt vett a koncepciók csoportos megbeszé-
lésén (tapasztalat alapú, diagnózis nélküli feltétel). a megfigyelések szerint az, 
hogy a trénernek volt diagnózisos információja, nem befolyásolta a tudás fejlő-
dését, de az, hogy rendelkezett diagnózissal a meggyőződéseket illetően, és hogy 
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így megkérdőjelezhette őket, az kedvezően módosította az attitűdváltozást. Álta-
lánosságban a tanárok konceptuális tudása nem nőtt érezhetően, de létező kon-
cepciók újrakonstruálására volt bizonyíték. Tillema végső konklúziója ez volt: 
a fogalmi változásnak és a képzésnek mint ezt elérő eszköznek le kell foglalnia 
a hivatásos pedagógusok előzetesen létező elképzeléseit, orientációit, gondolko-
dási módjait és perspektíváit; máskülönben e tudásstruktúrák hegemóniája kihí-
vások nélkül marad. Meggyőződések vagy elvárások megkérdőjelezése (kognitív 
konfliktusok stimulálása) mint a tudás-újrakonstruálás ütközéses megközelítése 
sikeresebbnek ígérkezik a járulékos képzési megközelítésnél, aminek célja az új 
információk fokozatos növelése és a létező tudás-struktúrák áthangolása.

a társadalmi interakció szerepe a tanárképzésben

Black és ammon (1992) bemutattak egy fejlődési-konstruktivista megközelítést 
a tanárképzésben – egy megközelítést, amely a piaget-i fejlődési elméletet és kuta-
tást használja, központi tudásként az általános iskolai tanárok felkészítésében. 
a Kaliforniai Egyetemen Berkeley-ben történő két éves egyetemi képzés kis cso-
portokban indul, 15-20 jelölttel évente. az alapszemináriumokban és egyéb kur-
zusokban a témákat (például a társadalmi, morális, érzelmi, kognitív és nyelvi fej-
lesztést; a tanítási módszertanokat és multikulturalizmust) ismétlődő jelleggel és 
egymásra építve tárgyalják, bőséges lehetőséget biztosítva a tudás-konstruálásra 
csoportos helyzetben. a jelöltek többszörös kihelyezéssel szereznek tapasztalatot 
általános iskolákban, felváltva szolgálnak résztvevőként és megfigyelőként, vala-
mint tanárdiákként, és záró mestermunkát készítenek a tanulásról és a tanításról. 
a program három általános tanulási területet szintetizál: fejlődéselmélet és fejlő-
déskutatás, tanítási módszertanok és terepmunka. Ebben a programban a társa-
dalmi interakciót a fogalmi fejlődéshez forrásként használják. a program sokkal 
inkább hangsúlyozza a társadalmi interakciót, mint Piaget tette. 

Schifter és Simon (1992) szerint a megosztott értelmezések megvitatása társa-
dalmi interakció keretében gyakran kognitív disszonancia forrását eredményezi, 
ami lehetővé teszi a jelölteknek, hogy újraalkossák koncepcióikat. richardson 
(1994) azt állította, hogy ez az alapvetően Piaget-i a pszichológiai konstruktivis-
ták példája, ami nyíltan megengedi, hogy a társadalmi belépjen konstruktivista 
kereteik közé. 

a teljes tematikák használata a tanárképzésben

a Canadian Journal of Special Education egyik különkiadásában számos cikk 
(Caserano et al. 1995; Ellis–rountree–Caserano–gregg–Schlichter 
1995; Iran-Nejad et al. 1995; Larkin et al. 1995) leírta Iran-Nejad teljes tematikus 
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konstruktivizmusának a  Többszörös képességek programban való alkalmazá-
sát. Ez a  tanárképzési program olyan a  jelölteket készít fel, akik eltérő képes-
ségű általános iskolás korú gyerekeket tanítanak majd. Ezek a cikkek különösen 
mély betekintést engednek a konstruktivizmus egy formája által átitatott tanár-
képzésbe. Három teljes tematika uralta ezt a tanárképzési programot: diverzitás, 
hitelesség és megerősítés. E teljes tematikák mindegyike magában foglalta a tar-
tományt, amit annak teljességében képviselnek, csakúgy mint a  teljes kontex-
tust, amibe a tartomány bele volt illesztve. „Így a diverzitás, a hitelesség és a meg-
erősítés nem csupán a tanárképzés és általánosan a tanítás tartományát foglalják 
magukban, hanem az egész való világ kontextusát is.” (Iran-Nejad et al. 1995: 94) 
Ezek a teljes tematikák összhangban vannak Prawat (1993) elképzelés alapú társa-
dalmi konstruktivizmusával, ami felszólította a tanárokat, hogy az irányok átfogó 
megértését adó fő ötletek mátrixaként gondolják újra a tantervet. „ahelyett, hogy 
kívül maradnának a csetepatén, a tanárok a diákokkal együtt dolgoznak egyfajta  
terepútmutatóként szolgálva, ahogyan felfedezik a nagy ötletek hálója által lebon-
tott területet.” (Prawat 1993: 13). Iran-Nejad munkájában a teljes tematikák foly-
ton változtak és újraalakultak felfedező tevékenységek, elvonulások, osztályok, 
helyszín alapú esettanulmány-projektek és a mentor-tanárral történő interakció 
révén az általános iskolában, az egyetemi tanárokkal történő interakció révén az 
egyetemen. aTöbbszörös képességek program első csoportja 1996 tavaszán végzett. 
a kutatási (mennyiségi és minőségi) bizonyítékok alapján már most megmutat-
kozni látszik, hogy jelentős és növekvő hatást tett a jelöltekre a teljestematikus 
konstruktivizmus, amire a Többszörös képességek programot alapozták. 

a tanári szakértelem fokozatai

Néhány konstruktivista tanárképző tanár felkarolta a tanári szakértelem fokoza-
tainak modelljeit. az egyik ilyen modell Blacké és ammoné (1992), akik öt foko-
zatot javasoltak. Mindegyik háromdimenziós. Ezek a fokozatok a tanítási és tanu-
lási koncepció kialakulásának fázisai, beleértve az útmutatások célját, a tanulás 
előírásait és a tanítás természetét. 

az első fázisban a cél a tények és eljárások jelentős készletének kialakítása; 
a tanulók legyenek befogadók, míg a tanárok „mondják és mutatják”. a második 
fázisban a fókusz azokon az alapvető képességeken van, hogy elérjenek és hasz-
náljanak tényeket és eljárásokat; a tanulóknak gyakorolniuk kell, a tanároknak 
pedig strukturálniuk kell a gyakorlásukat, és visszajelzést kell adniuk. a harmadik 
fázisban a figyelem a helyes koncepcionális megértésen van; a tanulóknak a való-
ság releváns aspektusait kell kezelniük és felfedezniük, míg a tanárok erre lehető-
séget biztosítanak nekik. a negyedik fázisban a középpontban a fejlett koncepcio-
nális megértés áll; a tanulóknak a legjobb tudásuk szerint kell gondolkodniuk, 
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a tanárok pedig lekötik és vezetik a tanulókat gondolatébresztő tevékenységekkel. 
az utolsó fázisban a hangsúly a jobb megértéshez vezető gondolkodási módo-
kon van; a tanulók reflektálnak saját gondolkodásuk jellemzőire, a tanárok pedig 
segítik őket, hogy ezt megtehessék. Figyeljük meg, hogy a 4. és az 5. fázis jelentős 
integrált konstruktivista gondolatokat tükröz, így ezek a fázisok konstruktivista 
tanítás- és tanuláselmélethez kötődnek. Interjúkra alapozva Black és ammon azt 
találta, hogy a legtöbb tanárjelölt úgy lépett be a programba, hogy gondolata-
ikban predomináns volt az első és a második fázis, s úgy fejezték be a progra-
mot, hogy predomináns lett a harmadik, azonban kevesen érték el a 4. fázist. 

Más konstruktivista tanárképzős oktatók némileg eltérő ötfázisú tanári szak-
értői paradigmára támaszkodtak (Berliner 1987; 1988; Carter–Cushing–
Sabers–Stein–Berliner 1988), amely a  számítógépes információfeldolgozó 
elméletekből ered. Ezt a főként Berlinernek tulajdonított, ’kezdőből-szakértővé’ 
modellt öt fázis alkotja: a) kezdő: tudatos koncentráció, rugalmatlan szabályok 
erőltetett alkalmazása; b) haladó kezdő: főleg rugalmatlan, de némileg hajlítja 
a szabályokat; c) kompetens gyakorló: erőteljesebben támaszkodik tapasztalatra, 
de megmaradt valamelyest rugalmatlannak; d) gyakorlott szakember: a holiszti-
kus megérzések fokozott használata; e) szakértő: intuitív, nem analitikus, folyé-
kony, nem tudatos, erőfeszítés nélküli cselekvés. rovegno (1992a) alkalmazta 
Berliner kezdőből-szakértővé paradigmáját, hogy interpretálja nyolc, szolgálat 
előtt álló általános iskolai testnevelőtan naturalisztikus adatait. a gyakorló taní-
tás előtt a jelöltek tudása a mélyebb tartalmi célokról felszínes volt, és hajlamo-
sak voltak a tartalom túlegyszerűsítésére. Figyelmet fordítottak a mozgásos meg-
közelítés aspektusaira, ami illeszkedett kezdő tanárkénti képességeikhez. Kezdő 
szinten a jelöltek sémái szövegesek, elvontak, felületesek, egyszerűek és relatíve 
integrálatlanok voltak. rovegno azt állította, hogy a konstruktivista tanárképzés 
hatékonyan fejleszti majd a jelöltek tanári kapacitásait. a rovegno által leírt kez-
dők (1992a) akadozó teljesítményt és deklaratív tudást („tudni azt”), míg a szak-
értők egyenletes teljesítményt és procedurális tudást mutattak („tudni hogyan”). 
rovegno kiemelte a különbséget a „tudni azt” és a ”tudni hogyan” között, habár 
(néhány információ-feldolgozó teoretikussal szemben) azt sejtette, hogy ezeket 
a tudásformákat nem feltétlenül lehet teljesen elválasztani egymástól. a támasz-
kodás két különböző világra – egyetem és terep – veszélyes rovegno szerint 
(1992b); a kezdőkről nem lehet feltételezni, hogy kapcsolatot tudnak teremteni 
a kettő között. 

rovegnótól eltérően desforges (1995) kihívást intézett a tanári szakértelem 
fázisainak paradigmája ellen. desforges azzal érvelt, hogy a fázisok se nem inva-
riánsak, se nem tiszták, és hogy a tanári szakértelem fázisai közötti különbségek 
nem mutatták, hogy befolyásolták volna a diákok tanulását vagy előrehaladását, 
valamint hogy ezek a szakaszok csupán leíró jellegűek és nem kapcsolhatók igazi 
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elmélethez. „vannak leírások az újoncok és szakértők közötti különbségekről, de 
a változás bekövetkezésének mikéntjéről nincsenek beszámolók.” (desforges 
1995: 385) desforges hangsúlyozta, azoknak az egyéneknek a tanulmányozásá-
hoz, akik tanítani tanulnak, elengedhetetlenül szükséges elmélet a tanulóról csak-
úgy, mint a magas színvonalú tanulást szorgalmazó helyzetekről, mind a diák, 
mind a tanár oldaláról. desforges-hoz hasonlóan achtenhagen (1995) azt mondta, 
hogy a kezdőből-szakértővé megközelítés alkalmatlan a tanári fejlődés megér-
tésére. achtenhagen integrált elméletet kívánt a tanári megismerésről, motivá-
cióról, érzelemről és meggyőződésekről, amik új definíciókat tesznek lehetővé 
a tanári fejlődés fázisait illetően. 

Engeström és társai (1995) vitatták azt az elképzelést, hogy a professzionális 
szakértelem (a tanításban vagy más területeken) csupán vertikális szintek kész-
lete lenne. Ezek a kutatók a szakértelem egy tágabb, multidimenzionális nézetéért 
küzdöttek, amiben a szakértők mozognak és operálnak többszörös párhuzamos 
tevékenységtartalmak között, amelyek a társadalmi kölcsönhatások ellentmondá-
sos kognitív eszközeit, szabályait kínálják. Más szóval a szakértelemhez vezető út 
még egyetlen egyén és egyetlen terep esetében is egyenetlenül szerteágazik. 

Champagne, gunstone és Klopfer (1985) szerint a kezdők és a szakértők az 
információtartalom tekintetében nem feltétlenül különböznek lényegesen. akár-
hogy is, a kezdők sémáiból fontos kapcsolatok hiányoznak a felületi sajátosságok 
és a fontos alapelvek között. Sőt mi több, a kezdők nem jutnak el könnyen egyik 
absztrakciós szintről a másikra. Több munkát kell elvégezni a tanári kompeten-
ciák változásáról, ami összetettebb téma, mint ahogy azt a tanárfejlődés néhány 
fázisteóriája bevallotta. 

a tanárképzési programokban támogatott oktatási víziók

az oktatás általános szerepe

az oktatás általános szerepe változatos, attól függően, hogy a hallgató oktatója 
milyen lételméleti vagy ismeretelméleti beállítottságú. Még a konstruktivista 
tanárképzésben is jelentősen különböző az oktatás szerepe. Például a konstruk-
tivista Brooks (1990) azt állította, hogy „a konstruktivizmus nem mondja, mint 
ahogy azt a kritikusok állítják, hogy semmit nem lehet az embereknek megtaní-
tani (mert megvan a maguk sajátos elképzelése a valóságról), hanem vezet minket 
annak kitalálásában, hogy miként tanítsuk őket”. (i.m. 70) Hasonlóan, a konstruk-
tivista resnick kijelentette, hogy „nem létezik csupán egyetlen igazság, de nem 
létezik nincs igazság sem” (ahogy O’Neill idézi, 1992: 5). resnick azt állította, 
hogy lehetséges kiemelni téves felfogásokat, ez a szó, ami önmagában azt jelenti, 
hogy néhány igazság vagy koncepció helyénvalóbb a többinél. „Nem minden 
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’konstrukciót’ tartunk egyformán érvényesnek.” (O’Neill 1992: 5) amikor pár 
konstrukciónak megengedjük, hogy nagyobb igazságértékük legyen, mint mási-
kaknak, akkor az oktatásnak meglehetősen világos funkciói vannak: támogatni 
a tanulókat megtalálni saját téves elképzeléseiket, és segíteni őket, hogy alkotó 
módon jobb konstrukciókat fejlesszenek ki. 

Másrészt a konsktruktivista Lincoln és guba (1985) azt állították, hogy „egy 
személy valósága a másikénak kétségtelenül misztikus allegóriája lesz, és egy még 
továbbinak pedig sületlenség” (i.m. 75) arra utalva ezzel, hogy többszörös, egyenlő, 
kézenfekvő valóságok léteznek. Ehhez hasonlóan von glasersfeld (1991; 1992) azt 
mondta, hogy egyáltalán nem létezik valóságos világ, és a valóság csupán egyéni 
vagy kulturális teremtmény. a 18. században vico azt írta, hogy az egyének csu-
pán a saját maguk által összerakott kognitív struktúrákat ismerik (lásd vico 1982; 
von glasersfeld 1992; Yager 1991). az egyén tudatán kívül nem létező való-
ságról szóló állítások logikus kiterjesztése, hogy egyetlen egyén vagy kultúra kon-
strukciói sem tehetnek szert elsőbbségre a másik felett. Ha egyetlen valóságnak 
sincs elsőbbsége, és ha az igazság (vagy az igazságok) megszerezhető(ek), akkor 
az oktatás célja megváltozik. az oktatást lehet arra használni, hogy a tanulók saját 
konstrukcióit kiváltsa, de téves elképzelések beazonosítására nem használható; 
hiszen hogyan lehetnének téves elképzelések, ha az egyetlen valóság az, amit 
minden egyén (vagy kultúra) magának teremt? Így aztán az oktatás szerepe még 
mindig vitatható, még a konstruktivista szemléleten belül is, a követett lételméleti 
és ismeretelméleti meggyőződéstől függően. ugyanakkor több szerző felvázolt 
úgynevezett konstruktivista oktatási víziót anélkül, hogy megértette volna a meg-
oldatlan vitát az oktatás szerepéről, vagy a vita a mélyén rejlő alapvető kérdéseket. 

a hangsúly a tanulókon és a tanuláson
Condon, Clyde, Kyle és Hovda (1993) hangsúlyozta a konstruktivista alap szük-
ségességét mind a tanárképzés, mind az oktatás számára. váltást sürgettek a két 
folyamatot illető gondolkodásban; ennek a váltásnak a tanítási módszertanok-
ról a fókuszt a tanulási folyamatra és a tanulóra kell helyeznie. a program, amit 
ezek a szerzők kidolgoztak a louisville-i Egyetemen, a következő meggyőződése-
ket illusztrálta: az emberek akkor tanulnak a legjobban tanítani, ha van lehető-
ségük tanítani, ha megtanítjuk nekik, milyen tanítást várunk el tőlük, ha körbe 
vannak véve támogató kortárs csoporttal, ha döntéseket várunk tőlük a tanításról, 
és a gyermekről szóló jelenlegi kutatásokra reagálásként, ha megalkuvás helyett 
kockázatvállalásra bátorítjuk őket, és ha elkötelezettek egy olyan tanterv mellett, 
ami tükrözi azt a tantervet, amelynek tanítását elvárjuk tőlük (Condon–Clyde–
Kyle–Hovda 273–274). 

az átment–megbukott-osztályzást a kockázatvállalás ösztönzésére használ-
ták. a program az első nyáron kezdődött, és a  tanéven át folytatódott, majd 
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a második nyáron ért véget. a négy féléves felépítés keresztdiszciplináris és multi-
diszciplináris feladatkijelölést hordozott. a négy, 8 héten át tartó terepmunkát 
két hetes intenzív órák tarkították. a jelölt minden terepmunkánál társdöntésho-
zóvá vált a felügyelő tanár mellett. a program egyik kiértékelése szerint a jelöl-
tek a programban megállapították, hogy a tanulóközpontúság alapvető minősége 
volt tanításaiknak. a jelöltek rendszeresen megjegyezést tettek javult döntéské-
pességükről és önmaguk hatékonyságának átérzéséről, valamint tanárkénti moti-
vációjukról. A jó válaszok, a fegyelmezés, a tesztek és az osztályzás miatti kezdeti 
aggódást felváltotta a törődés a tanulás szeretetével, az etikussággal, a tanulók gon-
dolkodásra késztetésével és különféle tanulási stílusokkal. a jelöltek megbecsülték 
a bátorítást, amit személyes a saját tanításaikról szóló reflexióik adtak. a tanu-
lási stílusok hangsúlyozása ellentmond a legtöbb konstruktivista megközelítés-
nek, amelyek általában figyelmen kívül hagyják az ilyen különbségeket. 

Meggyőződések szükségesek a konstruktivista tanításhoz
Pirie és Kieren (1992) hangsúlyozta, hogy a konstruktivista tanárnak négy meg-
győződés szükséges. Először is a  haladás bizonyos célok felé, azaz a  tanulók 
közül néhányan nem érik el a célokat, és néhányan nem az elvárások szerint érik 
el. Másodszor, hogy a megértéshez különféle ösvények vezetnek.  Harmadszor, 
hogy  különböző emberek különböző értelmezéseket hordoznak. Negyed-
szer, hogy bármely téma esetében a megértés különböző fokozatai léteznek, de 
ezek elérése nem egyszer s mindenkorra történik. Brooks (1990) azt állította, hogy 
a konstruktivista osztályterem a) elsődleges fogalmak mentén szervezi a tanter-
vet, s nem pedig célok hosszú listája mentén; b) bátorítja a „szakértő” gondolko-
dás fejlesztését; c) feltárja a tanulók jelenlegi megértését a fogalmakat illetően, 
beleértve a téves felfogásokat is; d) segít a diákoknak kitárgyalni maguk között 
az elkerülhetetlen intellektuális konfliktusokat. Prawat szerint (1992) a  kon-
struk tivizmus drámai változást igényel a meggyőződésekben az oktatást illetően, 

„a tanulóknak a megértésre irányuló saját erőfeszítéseit kell az  oktatási vállalko-
zás középpontjába állítani” ahelyett, hogy a „hagyományos elmond-meghallgat 
(átadás alapú) kapcsolatra összpontosítanának” (Prawat 1992: 357). 

Konstruktivista tanítási technikák
Átlépve az alapvető tanári meggyőződés kezelését illető szükségleten Yager 
(1991) sajátos konstruktivista tanítási technikákra összpontosított, amelyek-
ről azt mondta, hogy Piaget alapelvein alapultak. Yager tanításitechnika-listája, 
ilyen vagy olyan formában, manapság több tanárképzési programban felvetődik. 
E technikák között van például a) keresni és felhasználni a diákok kérdéseit az órák 
irányításához; b) elfogadni és bátorítani a diákok kezdeményező ötleteit; c) elő-
segíteni a diákok önszabályozását és cselekvését; d) a diákok tapasztalatainak és 
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érdeklődésének felhasználása az órák vezetéséhez (így kínálva többféle elágazást 
a tanuláshoz); e) alternatív információforrások használatának bátorítása; f) nyílt 
végű kérdések alkalmazása és a diákokkal ezek megválaszoltatása; g) bátorítani 
a diákokat, hogy elmondják események és jelenetek okait, illetve előrejelezzenek 
következményeket; h) keresni a diákok ötleteit, mielőtt a szövegből elképzelése-
ket előadunk; i) elegendő időt hagyni reflexióra és elemzésre; j) elősegíteni ötletek 
újraformálását új tapasztalatok és bizonyítékok fényében; k) a társadalmi inter-
akció elősegítése.

Brown (1992) szembeállította a hagyományos utasításos technikákat azzal, 
amit ő „szándékos tanulási környezetnek” nevezett, ami reflektál a konstruktiviz-
musra azzal, hogy magában foglalja a következőket: a) a diákok mint aktív kuta-
tók, tanárok és önvizsgálók; b) a tanárok mint a felfedezések irányítói és mint 
az érdeklődés modelljei; c) a gondolkodás mint alapvető művelet; d) mélység, 
témák, koherencia és tartalom megértése; e) technológia használata reflexióért és 
együttműködésért; f) hiteles értékelés teljesítmény, projektek és portfóliók révén.

Ehhez hasonlóan Brooks (1990) szembeállította a hagyományos tanítási mód-
szereket a konstruktivista tanítási módszerekkel. „az órák szervezésének hagyo-
mányos módja fogalom bevezetése, gyakorlás, alkalmazás és további felfedezés, 
ha az idő engedi. de a konstruktivista alapelveken alapuló tanulási modellek leg-
inkább olyan órarendet követnek, amiben a felfedezés az első” (Brooks 1990: 
69), ezt követi fogalombevezetés a gondolkodás új módjainak és új kifejezések-
nek a használatával (találmányi szakasz) és további tevékenységek, amik hasonló 
fogalmakat vonnak be (a felfedezési szakasz). Figyeljük meg a felfedezés fogal-
mának némileg ellentmondásos használatát ebben a folyamatban. Felfedezés és 
elsajátítás (mint a felfedező tanulásban a készségelsajátítás és a fogalomelsajátí-
tás) szent fogalmak sok oktató számára, de ezek a  fogalmak növelik a  lehető-
ségét valami külső valóságnak, ami valamiképp felfedhető és elsajátítható (von 
glasersfeld 1991; 1992). Mindazonáltal Iran-Nejad (személyes közlés, 1996. 
június 4.) azt állította, hogy a felfedező tanulás kompatibilis néhány konstrukti-
vista gondolattal, például a teljes tematikájú konstruktivizmussal, ami megtartja, 
hogy az egyén a tudás végső létrehozója, sok forrásból, beleértve a külső társa-
dalmi és tárgyi környezetet is. a felfedező tanulás egyik példája a konstruktiviz-
musnak ebben a formájában megtalálható Larkinnál és társainál (Larkin et al. 
1995). Más konstruktivisták is készségesen adaptálták a felfedezés és elsajátítás 
ismeretelméleti fogalmait. Íme egy példa: „az emberi tanulás legjobb útja, hogy 
első a ’felfedezés’, mert ez az egyetlen módja a tanulás megtörténtéhez szüksé-
ges kognitív egyensúlytalanság létrehozásának (Brooks, ahogy O’Neill idézte 
[1992: 5]; hasonlóan lásd Brooks 1990; gadanidis 1994; rovegno 1993b). Sok 
kérdés felvetődik, amikor a felfedezést és az elsajátítást vizsgáljuk abból a sok 
nézőpontból, amit az emberek konstruktivistának hívnak. Elsődleges módja 
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a felfedezés a tudás kialakításának, és ha igen, hogyan tekinthetjük másnak a fel-
fedezést, mint fordított tanulásnak? amikor rövid az idő és sok a tartalom, akkor 
hatékony módszere a tanulásnak a felfedezés? Ha a felfedezés értékes néhány 
konstruktivista szemléletben, akkor van szerepe az „elmondásnak” vagy az expo-
zíciónak is? Mi a tapasztalat szerepe a felfedezésben és az elsajátításban? Megta-
pasztalhatunk eseményeket vagy dolgokat utasítás részeként, anélkül hogy bár-
mit is tanulnánk a  tapasztalatból? Ezekre a kérdésekre nem kapunk minden 
kon struktivistától ugyanolyan választ. 

Pirie és Kieren (1992) figyelmeztet, hogy bizonyos instrukciós eszközök hasz-
nálata, például a felfedezéses tanulás, a manipulációt igénylő feladatok, a cso-
portmegbeszélés nem egyenlő a konstruktivista tanítással. Mindazonáltal sok 
tanár tévesen véli, hogy ha használ egy úgynevezett konstruktivista módszert 
vagy egy másikat, akkor már „csinálja a konstruktivizmust”. Hozzájuk hasonlóan 
Prawat (1995) óva intett dewey konstruktivizmusának egyszerűsítő félreolvasá-
sától. dewey-t sokszor tekintik a „projektmunka” mint tanítási eszköz atyjának, 
noha dewey szerint a projektmunka gyakran széttöredezett, nem reflektív, hiá-
nyoznak belőle a széles skálájú elképzelések, és nem kapcsolódik elmélethez vagy 
tanulók valós közösségéhez. Önmagában egyetlen tanítási eszköz, például a pro-
jektmunka sem tekinthető konstruktivistának a tanterv tágabb léptékén kívül. 
További nézetekért a konstruktivista tanításról lásd: Brooks–Brooks (1993); 
Blais (1988); gadanidis (1994); riley–Morocco–gordon–Howard (1993); 
Wheatley (1991). 

a konstruktivizmus a tanárképzési alkalmazásának összefoglalása

Ebben a fejezetben konstruktivista alkalmazásokat elemeztem a tanárképzésben 
több irányból, nevezetesen: a tapasztalat; a meggyőződések és társadalmi köl-
csönhatások szerepei; a teljes tematikák használata; a tanári szakértelem fázisel-
méletei és a javasolt tanárképzési programok víziói. a következő szakaszban érté-
kelem a konstruktivizmust mint a tanárképzés egyik keretrendszerét. 

a konstruktivizmusnak mint a tanárképzés 
egyik keretrendszerének értékelése 
vajon a konstruktivizmus hasznos, megfelelő keret-e a tanárképzési programok 
kidolgozásához? Ennek megválaszolásához észre kell vennem a konstruktivista 
táborokon belüli törésvonalakat és a „hiányzó darabok” konstruktivizmusban 
eredendő problémáját. 
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Töredezettség

a konstruktivista elképzelések többnyire töredezettek maradnak. az egyik aspek-
tus képviselői kudarcot vallanak abban, hogy egy másik aspektus képviselőitől 
tanuljanak vagy velük együttműködjenek. Ezért a konstruktivizmus néha konf-
liktusban álló ötletek kotyvalékának irányába mutat, ahelyett hogy kihasználná 
potenciálját lényeges, egymást kölcsönösen nem kizáró nézeteket rugalmasan 
integráló megközelítésként. a különféle konstruktivista táborokban a vitatható 
kérdések egyike annak mértéke, hogy mennyire szubjektív a tudáskonstrukció, 
versus a szubjektív és objektív kombinációja, és ez visszavezet az alapvető kér-
désekhez arról, mi a valóság, létezik-e a valóság az egyén (vagy a csoport) tuda-
tán kívül. 

Egy másik, konstruktivisták között létező konfliktus a tudatosságnak a taní-
tásban és a tanulásban játszott szerepét illetően jelenik meg. a tudatosság több 
al fogalom felett átívelő kifejezés, ezek: figyelem, tudatosság, szándékosság és 
kontroll (alanen 1992; atkinson, atkinson–Hilgard 1983; Baars 1988; Basic 
Behavioral Science Task Force of the National advisory Mental Health Coun-
cil 1996; Brown–Campione–day 1980; Heijden 1992; Mishlove 1993; Nor-
man–Shallice 1986; Oxford–Shearin 1994; Schmidt 1994; Schmidt–Fronta 
1986). a tudatosság bármely tanítási-tanulási modell potenciálisan nagyon fon-
tos eleme, de a konstruktivisták alulteoretizálták a tudatosság szerepét a tanulás-
ban és a tanításban. a konstruktivizmus néhány változata (például Iran-Nejad–
Ortonym [1984] és dewey általános munkássága) megpróbálta megmagyarázni 
a tudatosság szerepét, míg mások nem. a tudatosság szerepét magyarázó kon-
struktivisták gyakran ellentmondanak egymásnak. Például azok a konstrukti-
visták, akik elfogadják a kezdő–szakértő-paradigmát, azt állították, hogy a szak-
értőknek nincs már szükségük tudatosságra, hogy irányítsák saját rutinszerű, 
automatikus tanítási viselkedésüket, míg Crockett konstruktivista kognitív 
komplexitásmegközelítése szerint minél magasabb szintűek valakinek a konst-
rukciói, azok annál komplexebbek (valószínűleg magasabb fokú tudatosságot 
is igényelnek). Ez egy példája a konstruktivista töredezettségnek. a konstrukti-
vista töredezettség sok egyéb példája egyértelmű a már említett koncepciókban, 
például a „mankózás”, az átadásalapú tanulás, az erő, a hatalom és a tudásalkotó 
identitása. 

Habár talán nem lehetséges az összes konstruktivistának nevezett elképze-
lés zökkenőmentes beolvasztása valami nagy egységes konstruktivista megkö-
zelítésbe, úgy tűnik, nem történt megfelelő erőfeszítés annak érdekében, hogy 
egyesítse azokat az elképzeléseket, melyek egymást támogathatják egységes meg-
közelítés részeiként (Ernest 1995). Például a  konstruktivizmusnak nem kell 
sem individuálisnak, sem társadalmi-kulturálisnak lennie a tudás létrehozása 
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szempontjából; lehetnek tisztán kifejezett részei mindkettőből, mint átfogóbb 
konstruktivista rendszer részeiként. Noha ez a fajta integráció, amelyet Steinberg 
(1990) „elméletkötésének” nevez és melyet erőteljesen támogatott, általánosság-
ban nem jelent meg a konstruktivisták között. a folytatólagos töredezettség azt 
jelenti, hogy a konstruktivizmus tanárképzési alkalmazása kevésbé lesz hatékony, 
mint egyébként lehetne. 

Potenciálisan hiányzó darabok
a tanárképzési programoknak lehető legátfogóbb tanulási-tanulási alapon kellene 
nyugodniuk, különös tekintettel a tanulás természetére vonatkozó elméletekre, 
a tanuló jellemzőire, a tanár karakterére és a tanár mint folyamatosan tanuló sajá-
tosságaira (a szolgálat előtti és közbeni kontextusban). Mindazon által konstruk-
tivista megközelítésekből gyakran hiányoznak bizonyos aspektusok – leggyak-
rabban az érzelmi és kognitív mix, a neurológiai és biokémiai perspektívák és az 
egyéni eltérések elfogadása a tanulási stílusokban és stratégiákban – melyek fon-
tosak lehetnek a tanulás és a tanítás átfogóbb megértéséhez.

érzelmi-kognitív mix
valószínűleg úgy tisztességes, hogy elmondjuk, a legtöbb konstruktivista a tanu-
lás kognitív aspektusú megközelítését hangsúlyozza az érzelmi helyett, főleg 
a negatív hatásúak helyett, mint például az idegesség, a félelem és az önbizalom-
hiány. Nagyon kevés konstruktivista építette össze nyíltan a kognitív és az érzelmi 
aspektust. Frankl és Kelly egyértelműen kivételek, de munkásságuk közel sem 
olyan jól ismert, mint más kognitív orientációjú konstruktivistáké. a megismerés 
és érzelem közötti kapcsolatok fontosságát tisztán goleman (1995), gardner 
(1993) és Sternberg (1990) körvonalazta. a fontos kognitív és érzelmi szimbió-
zisokon kívül, melyet a konstruktivizmus nagyban figyelmen kívül hagy, velejá-
rói az énhatékonyság-elméletek (Bandura 1977; 1978; 1982; Bandura–Schunk 
1981; Schunk 1985; Shelton 1990) és a tulajdonságelméletek (Weiner 1972; 1974). 
Mindkét elmélet kapcsolódik a személy önmegítélési vagy önreferencia gondola-
taihoz. a konstruktivizmus a maga sokféle alakjában azt sugallja, hogy az egyén 
szűri, válogatja és interpretálja a tapasztalatot és így alkotja a tudást, de a kon-
struktivisták rendszeresen elmulasztják megemlíteni, hogy a szűrést, válogatást 
és interpretálást mélyen befolyásolják az önreferens attitűdök és meggyőződések. 
Sőt mi több, a kutatás azt mutatja, hogy az önreferens ítéletek segítik az egyént, 
hogy meghatározza azt az erőfeszítést, melyet a tudás létrehozására szán, főleg az 
akadályokkal szemben; habár a legtöbb konstruktivista ezzel nem foglalkozott. 
(Jegyezzük meg itt, hogy Tilemma (1995) foglalkozott az attitűdökkel és a meg-
győződésekkel a tanárok körében, de nem összpontosított az önreferens gondo-
latokra, például a tanárok elképzelésére az önhatékonyságról és tulajdonságairól.)
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Fiziológiai működés
a konstruktivisták tipikusan elhanyagolták az agy neurológiai, biológiai és kémiai 
működését a tanulás részeként, egy metaforikus értelmezéstől eltekintve. Iran-
Nejad és Piaget aktuális megközelítése áll a  legközelebb ahhoz, ameddig kon-
struktivizmus eljutott a tanulás aktuális fiziológiai aspektusaival, de még ezek 
a megközelítések is hajlamosak elkerülni olyan speciális témákat, mint az elektro-
kémiai idegi átvitelek. Iran-Nejad azt állította (személyes közlés, 1996. június 4.), 
hogy ezek az aspektusok végül is reflektorfénybe kerülnek, és hogy velejárói 
a biofunkcionális konstruktivizmusnak. Fiziológiai kutatásokért az oktatáson 
belül, de a konstruktivizmus birodalmán kívül lásd a legutóbbi munkákat Everett 
és robbins (1992), Pulvermüller és Schumann (1994), Sato és Jacobs (1992), vala-
mint Stellar és Stellar (1985) részéről.

Egyéni különbségek
a tanulási folyamat általános szabályainak és univerzális leírásainak keresése 
közben a  konstruktivisták rendszeresen kevés figyelmet fordítottak az egyé-
nek közötti különbségekre. Különösen Piaget szembesült kihívásokkal ezen 
az alapon (Sternberg 1990), de a vád érvényes sok más konstruktivistára is. 
az egyéni különbségeket a tanulási stílusok vonatkozásában a legtöbb konstruk-
tivista egyértelműen kezeletlenül hagyja. Például dewey, Prawat és Iran-Nejad 
hangsúlyozta a nagy elképzeléseket vagy teljestematikákat, mint a tanulás kulcsát 
a tanulók minden típusa számára. a nagy elképzelések vagy teljestematikák tehát 
különösen fontosak lehetnek globális, intuitív tanulók számára, de kényelmetle-
nek lehetnek analitikus tanulóknak, akik jobban szeretnek a részletekre koncent-
rálni tág elképzelések helyett, vagy a konkrét-szekvenciális tanulóknak, akiknek 
nagyon rendezett, lépésről lépésre vezetetten szükséges tanulniuk (Lawrence 
1984; Oxford–anderson 1995; Oxford–Ehrman 1993). Hasonlóan, a tanulási 
stratégiák előnyben részesítésének egyéni különbségeit – melyek általában erőtel-
jesen befolyásolják a tanuló teljesítményét – a legtöbb konstruktivista általában 
nem tárgyalja. Oktatási pszichológusok és kutatók körében a természettudomá-
nyok, a matematika, az olvasás és az idegen nyelvek tanulásának kapcsán létezik 
egy masszív erőfeszítés, hogy tanulmányozzák az egyéni tanulási stratégia-prefe-
renciákat (és kapcsolatukat az eredményekkel, a nemmel, a korral, a kultúrával, 
a tanulási stílussal és egyéb változókkal). Piaget és mások az egyéni/pszicholó-
giai konstruktivista paradigmán belül dolgoztak, de egyetemes tanulási straté-
giai mintákat kerestek. a társadalmi konstruktivisták esetében még kevésbé való-
színű, hogy egyéni tanulási stratégiák közötti különbségekkel küszködjenek. 

rebeca l. oxford 

114

Vass_Imprimatura.indd   114 2013.11.07.   5:30



a konstruktivizmus átfogó értékelése a tanárképzésben

Számos kutatási vizsgálatot végeztek konstruktivista gyakorlatok használatáról 
tanárképzési programokban. a konstruktivista ötletek alkalmazása a tanításban 
állandó összekapcsoló területté vált a tanárképzési programok között. Mindazon-
által az alakváltó töredezettségnek, ami összefogja a konstruktivizmust általános-
ságban, zavarba ejtő hatása van a konstruktivizmus tanárképzésbeli alkalmazá-
sára. a  legtöbb konstruktivista által figyelembe nem vett hiányzó aspektusok 
korlátozzák a konstruktivizmus tanárképzésben történő átfogó alkalmazható-
ságát. Sőt mi több, még jelenlegi sokféle formájában is és némi kulcsfogalmak 
nélkül, melyek segítenének az igazán ténylegesen átfogó tanítási-tanulási folya-
matban, a konstruktivizmus hordoz némi értéket a tanárképzésben. a konstruk-
tivisták számos hasznos alapelvet jelentenek a tanárképzőknek és azoknak, akiket 
tanárnak képeznek. Először is a tanuló aktívan részt vesz a  jelentés létrehozá-
sában. Másodszor a tanuló hagyományos passzív szerepét, valamint a tanárnak 
mint „kanálból etetőnek” a szerepét újra kell gondolni, a tanuló felelősségének 
növelésével (érte és vele). Harmadszor (legalábbis a konstruktivizmus néhány 
verziójában) a tanuló a tanulás sokféle fázisán megy át, mialatt kívánatos szel-
lemi tevékenységek zajlanak; néhány konstruktivista a tanári fejlődés fázisait is 
leírta. a konstruktivizmus mindezen aspektusai értékesek a mai tanárképzési 
programok számára most, s még nagyobb érték tűnhet fel abban az esetben, ha 
a konstruktivista töredezettség csökkenne, és ha a potenciálisan hiányzó darabo-
kat megvizsgálnák és integrálnák. Ha ilyen akciók megtörténnének, akkor ezek 
nem hígítanák fel a konstruktivizmust, hanem még inkább megerősítenék.
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a kulcskompetenciák 
értékelése a tantervekben 
európai perspektívában2

az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges kulcskompetenciák fejlesztése fon-
tos, elengedhetetlen szakpolitika az uniós tagállamok számára. a kulcskompeten-
ciákat az Európai referenciakeret (OJEu 2006) fogalmazta meg, amely egyrészt 
korábbi OECd-, uNESCO-fejlesztésekre, másrészt a  tagállamok önálló a  fej-
lesztéseire épült. a kulcskompetenciák, illetve a szándékolt tanulási eredmények 
beépítése az iskolai tantervi szabályozásokba nyilvánvaló már egy ideje. Jóllehet 
ez szükséges, de nem elégséges lépés a megvalósítás felé. a tanulók kulcskom-
petenciáinak sikeres fejlesztéséhez ugyanis azok értékelését is meg kell változ-
tatni. a pedagógusképzéssel együtt ezt nevezték meg az oktatáspolitika végre-
hajtását célzó két mutató egyikeként (lásd gordon et al. 2009). akár szummatív, 
akár formatív az értékelés, a tanítást és a tanulást erősen befolyásolhatja (Black–
Wiliam 1999). 

az Európai referenciakeret a  kulcskompetenciákat a  környezetnek megfe-
lelő tudásként, készségekként, képességekként és attitűdökként határozza meg. 
a  következő nyolcat nevezi meg: kommunikáció az anyanyelven, kommuni-
káció idegen nyelveken, matematikai kompetenciák és alapvető kompetenciák 
a természettudományokban és a technológiában, digitális kompetencia, megta-
nulni tanulni, társadalmi és állampolgári kompetenciák, kezdeményezőkészség 
és vállalkozókedv, kulturális tudatosság és kifejezőkészség. Mindegyik területnek 

1 david Pepper a tantervi és értékelési szakpolitika és annak gyakorlatának a nemzetközi összehason-
lítására szakosodott független oktatáskutató. Munkájában hangsúlyos szerepet kap a kulcskompeten-
ciák értékelése számos európai bizottsági és uNICEF kutatásban és fejlesztési projektben. Emellett 
a King’s College London meghívott előadója, ahol kvantitatív és kvalitatív kutatási módszerek haszná-
latának és fejlesztésének konzulense a nemzetközi és összehasonlító oktatás területén. doktori kuta-
tása feltárja a matematikai kompetenciák tanulói önértékelésének érvényességét az oktatási rendsze-
rek közötti összehasonlításban. a szerző korábban az oktatáspolitika területén dolgozott az Egye-
sült Királyság kormányának Minősítési és Tanterv Hatóságának Nemzetközi részlegénél, angliában.
2 az eredeti tanulmány az alábbi helyen jelent meg: Pepper, david (2011): assessing Key Competences 
across the Curriculum— and Europe. European Journal of Education, vol. 46. No. 3. 
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megvan a maga tömör definíciója, és mindegyik hangsúlyozza a kritikus gondol-
kodást, a kreativitást, a kezdeményezést, a problémamegoldást, a kockázatértéke-
lést, a döntéshozatalt és az érzelmek konstruktív kezelését. Minden további értel-
mezést a tagállamokra hagy azok oktatási rendszerének sajátos környezetében. 

Összehasonlítva a tárgyi tudással és a képességekkel, a kulcskompetenciák 
értékelésének kihívása a tantervekben kiemelt és folyamatos (Európai Közössé-
gek Bizottsága, 2009). E tanulmány ezért is összpontosít a kereszttantervi kulcs-
kompetenciák értékelésére. Ez az értékelés az általános és a középfokú oktatásra 
korlátozódik, s ez volt az Európai referenciakeret középpontjában. a gordon és 
munkatársai (2009) által az Európai Bizottság számára készített tanulmányon 
alapul, amely az Eu mind a 27 tagállamának szakértői segítségével összegyűj-
tött és értékelt információkból merített. Jelen írás a tanulmány tipológiai meg-
közelítését használja annak érdekében, hogy tükrözzön néhány tagállamokbeli 
aktuális fejleményt, majd két sajátos értékelési kihívásra adott innovatív válaszo-
kat vizsgálja. Először a kulcskompetenciák meghatározását vagy „kicsomagolását” 
és a környezethez való hozzárendelését, másodszor a tanulók kulcskompeten-
ciáinak fejlődéséről való információhoz való hozzáférést a meglévő és új mód-
szer értékelési módszerek révén. a politikák fejleményeit a szerzőnek a kulcs-
kompetenciák értékeléséről az Európai Bizottság tematikus munkacsoportjával 
folyó munkájával összefüggésben vizsgáljuk. a cikk a szakpolitikának és a gya-
korlatnak szóló megfontolásokkal zárul. 

a MEgKÖzELÍTéSEK TIPOLógIÁJa

gordon és munkatársai (2009) tipológiája az értékelés megközelításének négy 
típusát nevezi meg. az 1. típus a kulcskompetenciák explicit értékelésére vagy 
hasonló jelenségekre utal a tantervekben. a 2. típus a kereszttantervi kulcskom-
petenciák implicit értékelésére utal, figyelembe véve az ehhez kapcsolódó kon-
strukciókat, a  tantárgyakra vagy szakterületekre összpontosító értékelésekkel. 
Míg az 1. és a 2. típus többé-kevésbé felépíti az összehasonlítható kereszttantervi 
kulcskompetenciák értékelését, addig a 3. típus a kulcskompetenciák értékelését 
inkább a tantárgyakon belül, mint a tanterven keresztül vizsgálja. a 4. típust az 
különbözteti meg a többitől, hogy ez a tudás (nem pedig a kompetenciák) érté-
kelésére összpontosít a tantárgyakon belül. Mivel a rendszereken belül a megkö-
zelítések változhatnak az oktatási rendszer szintjétől vagy szektorától függően, 
néhány tagállam e  típusok közül egynél többen is megjelenik. a  megközelí-
tés négy típusát alább kifejtjük, néhány tagállambeli legfrissebb fejleményekkel 
együtt. 
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1. típus: a kereszttantervi kompetenciák explicit értékelése

az első típusban a tanterv a tantárgyakhoz vagy területekhez szerveződik, olyas-
féle konstrukcióban, mely hasonló a kereszttantervi kulcskompetenciák tagolt-
ságához. az értékelés aztán kifejezetten a  tanulók fejlődésére és a kulcskom-
petenciák alkalmazására koncentrál az e  tantárgyak és területek által kínált 
környezetben. az  e  típushoz kapcsolódó tagállamok a  következők: Belgium, 
Franciaország, Luxemburg, Magyarország, Spanyolország és korlátozottabb mér-
tékben a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyság, észtország, Írország, románia 
és Szlovákia. a Cseh Köztársaság esetében a megközelítés most helyi kísérletből 
vált nemzeti szakpolitikává, amihez később még visszatérünk ehhez a folyamat-
hoz. Általánosságban ugyanakkor az oktatási rendszerek között és még azokon 
belül is változatos, hogy milyen mértékig értékelik az egyes kulcskompetenciákat. 
Ez tükrözi az oktatási prioritásokat, a kivitelezés szintjeit és a technikai kihívást 
az értékelésben, amit a kulcskompetencia-megközelítés néhány aspektusa teremt 
(ezt a pontot alább kifejtjük). az alábbi példák kínálnak szemléletes képet. 

Franciaországban a kötelező oktatással kapcsolatban a szakpolitikai értékelés 
az alapvető közös kompetenciák hét tárgyköre felé tolódott el. a tanterv általá-
ban tantárgyak vagy tantárgyi területek köré van szervezve, előreláthatólag mind-
egyik hozzájárul az alapvető közös kompetenciák fejlesztéséhez. az értékelés 
szándékoltan ezekre a kompetenciákra összpontosít egy olyan füzet révén, ami-
ben a tanulók és a tanárok gyűjtik az információkat. a kevésbé ismeretes kom-
petenciák, például a humanista kultúra, a szociális és az állampolgári kompeten-
ciák, az önállóság értékelésének kihívása rávilágított a tanárképzés fontosságára 
a megvalósítás érdekében. 

Magyarország szisztematikusan mozdult el a tudás értékelésétől a kompeten-
ciák értékelésének irányába. Ez az olvasás és a matematikai műveltség nemzeti 
értékelésével, valamint az idegen nyelv fejlesztésének, az információs és kommu-
nikációs technológiának, valamint a szociális és szakmai kompetenciák fejlesz-
tésének kísérleteivel kezdődött, beleértve mindeme kompetenciák értékelésének 
kísérleteit is. 

Spanyolországban a  kulcskompetenciák értékelése a  Katalónia autonóm 
Közösségben kezdődött el, majd az innováció azzal folytatódott, a többi közösség-
ben zajló fejlesztést is bemutatták, mielőtt nemzeti szinten alkalmazták. Nemzeti 
szinten az általános felmérő értékelések a nyelvi kommunikációs kompetenci-
ára, a matematikai kompetenciára, a tárgyi világgal való kölcsönhatás kompe-
tenciájára, valamint a szociális és az állampolgári kompetenciákra összpontosí-
tottak. vannak tervek mind a nyolc kulcskompetencia ciklikus értékelésére, s azt 
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várják, hogy a legtöbb közösség minden évben értékelni fogja a nyelvi kommuni-
kációs kompetenciát és a matematikai kompetenciát (Eurydice Network, 2009). 
Továbbá a tanároktól elvárják diákjaik kompetenciáinak formatív és szummatív 
célú értékelését.

Írországban az iskolákban az oktatás minden szintjére megállapítottak kulcs-
készségeket, képességeket. Felső középfokú szinten öt kulcsfontosságú készség-
ben érhető el képesítés: kommunikáció, információfeldolgozás, kritikus és krea-
tív gondolkodás, másokkal való együttes munka és személyes hatékonyság. Ezek 
értékelése diszkréten, de olyan összefüggésekben történik, amelyek célja, hogy 
hitelesen képviseljék a valós élethelyzeteket. az értékelésnek ez a jellegzetes meg-
közelítése az Egyesült Királyságban is ismétlődik hasonló készségekre történő 
képesítésekben (anglia, Wales és észak-Írország), vagy az alapvető készségek, 
képességek képesítésében (Skócia). Írországban mostanában a kulcskészségek 
részletezését hangsúlyozzák, hogy támogassák azok értékelését.

2. típus: Kereszttantervi kompetenciák implicit értékelése

a második típusban áthidaló elvek, például célok-, készségek-, képességek-
„oszlopok” vagy témák gyűjteményét nevezték meg a tanterv vagy az oktatási 
rendszer egésze számára. a tananyag általában tantárgyak vagy területek köré 
szerveződik, s ezek értékelését hangsúlyozza. amilyen mértékben részei a tudás, 
a készségek, a képességek és az attitűdök az átfogó elveknek, s amilyen mérték-
ben kifejeződnek a tantárgyakban vagy szakterületekben, olyan mértékben imp-
licit értékelik azokat. a második típushoz kapcsolható tagállamok: Ciprus, dánia, 
az Egyesült Királyság, Finnország, görögország, Írország, Hollandia és Svédor-
szág. E megközelítést az alábbi példákkal illusztráljuk. 

Svédországban vannak „célok, amikre törekednek” (például önállóan és 
másokkal együttműködve dolgozni), és vannak „elérendő célok” (például a svéd 
nyelv magas szintű ismerete) a kötelező és a kötelező utáni oktatás tantervei 
során. Ezek a célok magukban foglalják az ismereteket, készségeket, képessége-
ket, valamint kisebb mértékben az attitűdöket és a tantárgy tartalmához kapcso-
lódó szervezett tantervi és tanulói értékelést is.

Finnországban a tudás, a készségek, a képességek és az attitűdök be vannak 
ágyazva a tantárgyakba, és az iskolai tanterv kereszttantervi témáiba. a témák: fej-
lődés személyként; kulturális identitás és nemzetköziség; médiakészség és kom-
munikáció; állampolgári részvétel és vállalkozószellem; felelősség a környezetért; 
jóllét és fenntartható jövő; biztonság és közlekedés; valamint technológia és az 
egyén. Korábban nem volt ezeknek a témáknak megalapozott értékelése. ugyan-
akkor a Nemzeti Oktatási Tanács hamarosan a kereszttantervi témák értékelését 
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tanulók egy országos mintáján is elvégzi (www.oph.fi/download/47675_POPS_
netnew_2.pdf).

az Egyesült Királyságban az értékelés az általános és a középiskolák alsó tago-
zataiban általában tantárgy vagy terület alapú, amely értékelés magában foglalja 
a tudást, a készségeket és a képességeket. az írás és az olvasás, a számolás, vala-
mint az információs és a kommunikációs technológia beágyazott a tantárgyakba 
vagy területekbe. az új fejlesztések készségek és képességek szélesebb körét hang-
súlyozták (amiknek közös pontjuk van a tantárgyközi kulcskompetenciákkal) 
a tanároknak az értékelés számára a tantárgy vagy a szakterület környezetén belül, 
vagy néha azokon átívelően.

Cipruson az új iskolai tantervet nemrég mutatták be, és a mostani struktúra 
szerint három pillérre osztották: a tárgyi tudáshoz, a demokratikus attitűdök-
höz és viselkedéshez, valamint az alapvető tulajdonságokhoz, kompetenciákhoz, 
készségekhez és képességekhez kapcsolódóan. Ezek sikermutatóknak is számí-
tanak számos tantárgynál. a tanárok felelősek az e mutatók szerinti értékelésért. 

3. típus: Tárgyi kompetenciák értékelése

a harmadik típusba azok a tagállamok tartoznak, amelyek már bevezették a tan-
tárgyspecifikus kompetenciákat. Ide tartozik ausztria, Bulgária, Lettország, Len-
gyelország, Németország és Olaszország, ahol pontosan meg is határozzák eze-
ket a kötelező oktatás néhány tárgyának értékelési alapjául. Németországban 
a  kiemelt tantárgyakhoz standardokat is rendeltek (német, matematika, egy 
modern idegen nyelv és a  tudományok), és ausztriában is (olvasás, matema-
tika és kisebb mértékben természettudományok és idegen nyelvek). Hivatalos 
dokumentumok utalnak Németországban olyan tantárgyfüggetlen kompeten-
ciákra, amelyek a tantárgyakon átívelve fejlesztedők ki, értékelésükre azonban 
nem. ausztriában szintén számos tantárgyközi téma van, de ezeket nem feltét-
lenül értékelik. Lengyelországban elemi szinten inkább keveréke van tantárgy-
speci fikus (olvasás, írás, számolás) és a  tantárgyközi szabványoknak (például 
érvelés, információ és tudás használata gyakorlati helyzetekben). az  alsóbb 
középfokú oktatásban az értékelés két blokkra összpontosított, a humánra és 
a  matematika tudományra, ezek magukban foglalnak tudományág-specifikus 
készségeket, képességeket. Például az értelmezés és az elemzés csak a humán tár-
gyakra, míg a problémamegoldás csak a matematikatudományra vonatkozik. Bár 
ezek a tagállamok néhány tárgyi kompetencia értékelésére összpontosítottak, vol-
tak arra utaló jelek is, hogy kereszttantervi kompetenciák értékelését integrálják 
tantervükbe és annak tantervei értékelésébe. ausztria, Lengyelország és Német-
ország mind tagjai az Európai Bizottság tematikus munkacsoportjának, amely 
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munkacsoport a kulcskompetenciák értékelésével foglalkozik. Lengyelország ese-
tében ez tükrözi a kulcskompetenciákat tartalmazó új iskolai tanterv bevezetését, 
valamint annak szükségességét, hogy megfontolják az ezzel járó következménye-
ket az értékelésre vonatkozóan is. ausztriában és Németországban is vannak pél-
dák az értékelésre, akár nagy vizsgák is a kompetenciák szélesebb körének eléré-
sére tágítva (Európai Bizottság, 2010). ausztriában a felső középiskolai érettségi 
a tanulótól teljes multi diszciplináris projektkutatást, valamint írásbeli és szóbeli 
vizsgát követel meg. Hasonlóképpen Németországban, egy tartomány (Baden-
Württemberg) bevezette a tanulók számára kötelező kereszttantervi vizsgálatot, 
azon túl a tanulóknak a német, a matematika és a második nyelvből kell vizsgáz-
niuk. az értékelés módszere előadás a vizsgáztatók előtt, amit kérdések követnek. 
ugyanakkor különös hangsúlyt kapnak Németországban a tárgyi kompetenciák, 
s ezt szak politikai dokumentációban erősen leszögezik (Klieme et al. 2004).

4. típus: a tárgyi tudás értékelése

a csupán a tárgyi tudást értékelő negyedik típusú megközelítés csak néhány tag-
állam bizonyos szintjeire és ágazataira korlátozódik. Ám még ezekben az ese-
tekben is voltak próbálkozások a  kulcskompetencia-megközelítés profiljának 
növelésére (és néha az értékelésre általánosabban). Ezek azonban vagy korai sza-
kaszban tartanak, vagy meghiúsultak a szakpolitika kialakítása és végrehajtása 
során. Sajátos ügy a nagy téttel bíró vizsgák reformja, tipikusan a felső középfokú 
oktatás végén és az egyetemi bejutáshoz kapcsolva. gordon és munkatársai az 
Európai Bizottság számára készített jelentésükben 2009-ben az értékelés fejezet-
ben meghatározták ezeket a témákat az oktatás néhány szektorával vagy szintjé-
vel kapcsolatosan görögországban, Lengyelországban, Litvániában, Máltán, Por-
tugáliában és Szlovéniában. azonban e tagállamok esetében továbbra is a reform, 
különösen az értékelés fejlesztése áll a középpontban, követve a tantervi válto-
zásokat. Litvánia olyan felülvizsgált tantervet vezetett be, ami kulcsfontosságú 
kompetenciákra összpontosít. a megtanulni tanulni kompetenciát különösen 
hangsúlyozták minden egyes tantárgy előrehaladási szintjében, és e kompetencia 
értékelési módszerére kísérleteket végeznek. Málta átdogozott nemzeti képesítési 
keretrendszert vezetett be, középpontjába kulcskompetenciákat és azok ajánlott 
értékelési módszereit helyezte, és kulcskompetenciákra alapuló tantervet vezet 
be. Szlovénia portfóliót fejlesztett ki a szakképzésben minden kulcskompeten-
cia értékelésére. Emellett számos tagállam képviselteti magát ezek közül az Euró-
pai Bizottság tematikus munkacsoportjában, amely a kulcskompetenciák értéke-
lésével foglalkozik.
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a HagYOMÁNYOS vagY Tr aNSzvErzÁLIS 
KOMPETENCIÁK érTéKELéSE

az értékelési megközelítések fent vázolt 1., 2. és 3. típusai hangsúlyozzák a tanu-
lási eredmények értékelését, amelyek magukban foglalják a tudást, a készségeket, 
a képességeket és bizonyos esetekben az attitűdöket. a 3. típus a tárgykompeten-
ciák értékelését hangsúlyozza, általában a sorrendbe állított, alapvető fontosságú 
tantárgyak esetében. Jóllehet az 1. és a 2. típus hangsúlyozza a kompetenciák szé-
lesebb skálája és a más összefüggések szerinti értékelését, mégis gyakran a fon-
tossági sorrendbe állított alapvető tantárgyak és kompetenciák az értékelésben 
markánsabban jelennek meg. az Európai unió 2006-os, kulcskompetenciákra 
vonatkozó ajánlásának összefoglalója azt állapítja meg, hogy „a kulcskompeten-
ciák transzverzális jellege teszi azokat nélkülözhetetlenné”. újabban az egymás-
tól tanulás klaszter a kulcskompetenciákkal és a tantervi reformmal kapcsolat-
ban úgy érvel, hogy „a legtöbb, vagy akár az összes kulcskompetencia a legtöbb 
(vagy az összes) hagyományos tantervi területen is fejleszthető” (Európai Bizott-
ság 2009: 30). a kulcskompetenciák transzverzális vagy kereszttantervi természe-
tét nem minden kulcskompetencia tekintetében ismerték fel. Ha számba vesszük 
a tagállamok szakpolitikáit – az értékelésekről szólókat is beleértve –, az Európai 
Bizottság Kulcskompetenciák a változó világért (2009) című közleménye különb-
séget tesz az első három „hagyományos” kulcskompetenciára adott tagállami 
válaszok és a következő öt „transzverzális” kulcskompetenciára adott válaszok 
között. a hagyományos tárgykörök az oktatás nyelvével, az idegen nyelvekkel, 
a matematikával és a természettudományokkal kapcsolatban kész összefüggése-
ket biztosítottak az ismeretek, a készségek, képességek és – kisebb mértékben – 
az attitűdök alkalmazására, amelyek magukban foglalják az első három kulcs-
kompetenciát is. a tagállami szakpolitika gyakran támogatja ezeknek a szélesebb 
tanulási eredményeknek az értékelését ezeken a tantárgyi területeken. a tanu-
lási eredmények azokhoz a kompetenciákhoz kapcsolódnak, amelyeket a  leg-
szélesebb körben értékelnek a nemzeti tesztekben (Eurydice Network 2009). Ez 
időnként jelentős reformok eredménye, mint például Magyarországon vagy Spa-
nyolországban. azonban az első három kulcskompetencia alkalmazása és értéke-
lése gyakran csak az első három-négy téma összefüggéseire korlátozódik, azon 
témákra, amelyekkel a legszorosabb kapcsolatban vannak, noha vitathatatlanul 
sokkal szélesebb körű összefüggésekben is lehetne e kompetenciákat fejleszteni. 
Ezt a tendenciát időnként a kulcskompetenciák nemzeti értékelései is erősítik, 
összefüggések korlátozott körében.
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Ezzel szemben a következő öt ’transzverzális’ kulcskompetenciát általában 
nem társítják egyedi tantárgyi területekkel, annak ellenére, hogy minden tárgyra 
vonatkoztathatóak. Ezek azok a kompetenciák, amelyeket a legkevésbé széles kör-
ben értékelnek nemzeti tesztekben, illetve iskolai szintű értékelésekben. Bizonyos 
mértékig ez a megállapítás a referenciakeretben alkalmazott témákra is igaz: így 
a kritikus gondolkodásra, a kreativitásra, a kezdeményezésre, a problémameg-
oldásra, a  kockázatértékelésre, a  döntésre és az érzelmek konstruktív kezelé-
sére (OJEu 2006: 14). Ennek eredményeként explicit értékelésük gyakran kor-
látozott és szórványos. a fenti okok miatt „a transzverzális kulcskompetenciák 
értékelése és a kereszttantervi munka összefüggéseiben való értékelés nem tűnik 
megfelelőnek” (Európai Bizottság 2009: 5). Összefoglalva: a jelenlegi értékelési 
szakpolitika egyensúlya a tanulók kulcskompetenciáinak fejlesztése felé mutat 
a kommunikáció, a nyelvek, a matematika és a természettudományok hagyomá-
nyos három kulcskompetenciájában, korlátozott számú tárgy összefüggésében. 
ugyanakkor nem lesz elegendő támogatás a ’utolsó öt’ kulcskompetencia vagy 
mind a nyolc transzverzális kulcskompetencia fejlesztésére az összefüggések szé-
lesebb terjedelmében a tantárgyak határain belül vagy azokon átívelően. Ezek 
a kérdések jellemzőbbek a 3. és 4. típusú megközelítéseket alkalmazó értékelési 
szakpolitikákban, de a gyakorlatban is előfordulnak az 1. és 2. típusú megközelí-
tések kidolgozásában és végrehajtásában. 

Két problémát kell megoldani. Először is meg kell határozni a kulcskompe-
tenciák alkalmazási körét és terjedelmét nemzeti vagy iskolai szinten, hogy így 
készek legyenek az értékelésre. Másodszor meg kell reformálni az értékelési mód-
szereket, hogy azok elérjék és elősegítsék a kulcskompetenciák fejlődését.

a KuLCSKOMPETENCIÁK KICSOMagOLÁSa 
éS FELTérKéPEzéSE

az Európai referenciakeret egyértelműen meghatározza a kulcskompetenciákat 
az élethosszig tartó tanulásban, olyan gyűjteményként, amely ismeretek, kész-
ségek, képességek és attitűdök kombinációja megfelelő kontextusban (EurOPa 
2006). Mind a nyolc kulcskompetencia tág definíciót kap, lehetővé téve az egyes 
tagállamok számára, hogy a kulcskompetencia-megközelítést rugalmasan értel-
mezhessék és fogadhassák be, a maguk sajátos nemzeti kontextusában. az Euró-
pai Bizottság kulcskompetencia-értékeléssel foglalkozó tematikus munkacso-
portja és annak előzménye, az egymástól tanulási klaszter arról számoltak be, 
hogy kulcskompetenciákat vagy azokhoz hasonló tág tanulási eredményeket 
illesztettek vagy illesztenek be saját tantervi kereteikbe. azonban azt találták, 

129

a kulcskompetenciák értékelése a tantervekben…

Vass_Imprimatura.indd   129 2013.11.07.   5:30



hogy kihívás e tágabb tanulási eredmények operacionalizálása a tanulás terve-
zésének és értékelésének alapjaként. Ez azt feltételezi, hogy sokkal konkrétab-
ban kell lebontani vagy informálisabban „kicsomagolni” őket olyasmikre, ami-
ket al-kompetenciáknak nevezhetünk, illetve tanulási eredmény megállapításaira. 
Ezek az „értékelendő tanulási eredmények kinyilatkoztatásaiként” szerepelhet-
nek, amiket „értékelési szabványoknak” nevezünk (CEdEFOP 2008). az érté-
kelési szabványokat néha az értékelési kritériumok szinonimájaként használják, 
ahogyan a „tanulási eredmények értékelése” az egyénre vonatkozóan a „tudás, 
a know-how, a készségek, képességek és/vagy kompetenciák felmérése előre meg-
határozott kritériumok alapján” (ugyanott). 

Egy friss OECd-jelentés foglalkozik az értékelés és az értékelési keretek kihívá-
saival egy nagy felülvizsgálat számára az OECd-országokban (roseveare–San-
tiago 2010). a jelentés megjegyzi, hogy a „szabvány alapú rendszerek” „egyre 
gyakoribbá válnak az országok körében”, és hangsúlyozza a tantervek, a szabvá-
nyok és a tényleges értékelések összehangolásának fontosságát (roseveare–San-
tiago 2010: 6). Ez a jelentés ugyan inkább általános értékeléssel foglalkozik, nem 
kifejezetten a kulcskompetenciák értékelésével, de egy valamivel korábbi OECd-
kiadvány beszámolt egy kérdőíves felmérés eredményeiről ’21. századi képessé-
gek és kompetenciák’ tekintetében (ananiadou–Claro 2009). a kérdőívre 17 
országból érkeztek válaszok, közülük 10 uniós tagállam volt (ausztria, Belgium 
[Flandria], Finnország, Hollandia, Írország, Lengyelország, Olaszország, Portu-
gália, Spanyolország és Szlovákia). Ez a vizsgálat elsősorban ’transzverzális kész-
ségekre, képességekre vagy kompetenciákra’ összpontosít, beleértve a kreativitást, 
az innovációt, a kritikus gondolkodást, a problémamegoldást, a döntést és a kom-
munikációt. Bár megfogalmazásukban különböznek, felidézik az Eu kulcskom-
petenciáinak bizonyos aspektusait, és a legtöbb válaszadó országban már beépí-
tették azokat az ország kötelező oktatásról szóló szakpolitikájába. ugyanakkor 
úgy tűnik, néhány ország vagy specifikusan határozta meg ezeket a kifejezéseket, 
vagy egyértelmű értékelési szakpolitikát fejlesztett ki velük kapcsolatban. Ez a két 
tényező összefüggeni látszik, mert „szigorú értékelési módszerek természetesen 
nem fejleszthetőek ki a szóban forgó készségek, képességek és kompetenciák vilá-
gos meghatározása nélkül” (ananiadou–Claro 2009: 16). 

a tanulási eredmények3 meghatározása vagy ’kicsomagolása’ adja annak alap-
ját, hogy a kulcskompetenciák értékeléséhez nem csak az ismeretet, a készsége-
ket és a képességeket szükséges vizsgálni, hanem az attitűdöket, azok széles körű 
valós vagy autentikus környezetben való alkalmazását, valamint azt a küszöböt 
is, aminél a kompetencia bizonyos szintje elértnek számít. a kihívás a kulcs-
kompetenciáknak a tanulás megtervezéséhez és értékeléséhez szükséges részle-

3 vita a tanulási eredményekre való váltásról Európában (Leney–gordon–adam 2008)
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tességű meghatározása – de nem annyi előírással, hogy a kompetenciák fejlesz-
tésének folyamata olyan eljárási feladatok sorára csökkenne, amiket az azokat 
megalapozó fogalmak teljes felbecsülése nélkül el lehetne végezni4. Bár a proce-
durális tudásukat már fejlesztő tanulók képesek lehetnek valamilyen körülmény 
újbóli megjelenésének felismerésére és válaszul egyszerű szabály alkalmazására, 
ami ’elrablás’ néven ismeretes (Winch 2010), nem valószínű, hogy képesek rugal-
masan reagálni számos olyan összefüggésre, amivel ténylegesen találkoznak5. Ez 
az eredmény összeegyeztethetetlen lenne a kulcskompetenciák hangsúlyozásával 
az ismeretek, készségek, képességek és attitűdök alkalmazásában különféle hely-
zetekben.

Mindazonáltal a kulcskompetenciák értelmezése eltérő az egyes tagállamok-
ban a nemzeti környezet, de még az oktatásuk szintjének és szektorainak kon-
textusa szerint is, és eltérő a kulcskompetenciák kicsomagolása is a specifikus 
tanulási eredményekben. gordon és munkatársai (2009) az értékelési fejezetben 
ellentétes megközelítéseket azonosítottak Belgiumban (flamand), Franciaország-
ban, Írországban és Spanyolországban. azt is jelentették, hogy a tanárok a Cseh 
Köztársaságban speciális tanulási eredményeket kértek a kulcskompetenciákhoz. 
azóta történtek fejlesztések a Cseh Köztársaságban, az Egyesült Királyságban, 
észak-Írországban és Franciaországban, ahol a kulcskompetenciákat nemzeti 
szinten csomagolták ki.

Franciaországban számos, az Eu-referenciakeretben megnevezetthez hasonló 
kulcskompetencia van a ’közös magban’. ugyanakkor az autonómia és a kezde-
ményezés kompetencia helyére a tanulás elsajátítása, a kezdeményezőkészség és 
a vállalkozókészség kulcskompetenciák kerülnek. az alapoktatás minden egyes 
szakaszára (6–16 éves életkor) központilag kifejlesztették a kompetenciák füzet-
kéjét, és eljuttatták azokat a tanárokhoz. Ebben meghatározzák az egyes kom-
petenciákat, szétbontják őket több tételt megnevező referenciarácsos alkompe-
tenciákra, amiket aztán részleteznek, és amik értékelésmutatónak felelnek meg. 
az 1. ábra az autonómia és a kezdeményezés kompetencia referenciarácsának 
részletét mutatja. 

Egyesült Királyság–észak-Írországban először 2012/13-as használatra fejlesz-
tették ki a kommunikáció, a matematika-, az információtechnológia- és a kommu-
nikációtechnológia-alkalmazás (angol rövidítéssel ICT, hasonló a digitális kom-
petenciához) kereszttantervi képességeiben a fejlődés szintjeit. az IKT-használat 
esetében pedig 2013/14 az első alkalmazás éve. a fejlődés szintjei tartalmaznak 

4 a tanulási eredmények részlet-specifikációja dél-afrikában, tárgyalja allais (2007).
5 a procedurális és a konceptuális megértés, vagy a rutin, illetve adaptív szakértelem között különb-
séget tesznek például a matematika oktatásában Európában és azon túl (pl. Baroody–dowker 2003; 
verschaffel et al. 2009). 
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követelményeket, és azok az IKT- használathoz kapcsolódóan először is az IKT-
készségek kifejlesztését tartalmazzák, de másodikként az e-biztonság és az elfo-
gadható online viselkedés ismeretét és megértését, ami hasonló ahhoz a digitá-
lis kompetencia viselkedés-összetevőhöz, ami az Eu-s referenciakeretben van. 
E követelmények részeként az IKT-használatot kicsomagolt felfedezéssé, kifeje-
zéssé, cserévé, értékeléssé és kiállítássá csomagolják ki. Ezek mindegyikét öt szin-
ten írták le, „meg tudja tenni” nyilatkozatok formájában fogalmazták meg, ami 
azoknak a készségeknek és képességeknek a folytonossága, amik bemutatására 

Kompetencia: autonómia és kezdeményezés

Tegyen lépéseket a tanulás és az útmutatás kurzusain
Tétel: Képes legyen az önértékelésre, valamint érdeklődése és megszerzett kompetenciái 
leírására 

A tétel részletezése:
■ Keresse meg és azonosítsa a megszerzett kompetenciákat
■ Határozza meg és rakja sorrendbe érdeklődését és személyes törekvéseit
■ Elemezze az összhangot céljai és jelenlegi iránya között

Értékelési mutatók:

az önértékelés utal a tanulónak önmaga holisztikus megértésére és az egyéni eredmé-
nyek viszonylatában történő önértékelésre. 

az iskolában és az iskolán túl a tanuló tudja, 

■  hogyan használja a tudományágakban felkínált eszközöket erősségek és gyengesé-
gek feltárásához;

■  hogyan határozza meg érdeklődését az iskolai tevékenységekben
■  hogyan számoljon az értékelés vagy a feladat eredményével, vagy annak hatásával 

(ezen, a következő és az azt követő szinten)
■  hogyan azonosítsa be a  tevékenységeket, amik hozzájárulhatnak a mindennapi 

élethez.

a tanuló képes elemezni választásának előnyeit és hátrányait. a tanuló felméri a nehé-
zségeket és az akadályokat. a diák alternatív lehetőségeket fontol meg.

1. ábra. Franciaország: Referenciarácsok a kompetenciák értékelésére és 
érvényesítésére a közös alapban (http://media.eduscol.education.fr/file/

socle_commun/74/1/socle-Grilles-de-reference-palier3_161741.pdf)
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a  gyerekeknek képeseknek kell lenniük, ha föl akarják építeni az életben és 
a munka világában való hatékony viselkedéshez szükséges írási, olvasási, szám-
tani és IKT-készségeket, képességeket (www.nicurriculum.org.uk). a 2. ábra 
bemutatja a ’cserére’ adott meghatározást és szinteket, annak az attitűdökre való 
különös hatásával, valamint az „értékelésre” adott meghatározást és szinteket, 
annak az önértékelési és implicit módon tanulástanulási hangsúlyával.

a Cseh Köztársaságban a kulcskompetenciákat nemzeti szinten a kötelező 
oktatás végére vonatkozó célként csomagolják ki, de a tanárok kapnak a kulcs-
kompetenciák kicsomagolására vonatkozó útmutatást az azt megelőző évi cso-
portok tervezéséhez és értékeléséhez. az útmutató nemcsak maguknak a kulcs-
kompetenciáknak a kicsomagolásával foglalkozik, hanem összekapcsolja azokat 
a környezettel a tartalmi (tantárgyi) területeken, ez a folyamat ’leképezésként’ 
ismeretes. Ez a megközelítés állt a kulcskompetenciákról és a prágai tantervi 
reformról szóló egymástól tanulás középpontjában az Európai Bizottság egymás-
tól tanulási klaszterében (3. ábra).

az alapfokú oktatásban (5–16 éves kor) az oktatási keretprogram (OKP) kulcskompe-
tenciák hasonló sorát nevezi meg, mint az Eu-s referenciakeret. Oktatási tartalmakat 
is megállapít olyan területeken és szakterületeken (vagy tantárgyakra), amelyek 
a kompetenciák alkalmazásának környezetét kínálják. Minden kompetenciát egy 
sor konkrét céllal fejeznek ki, ezek meghatározzák a kompetenciának azt a szintjét, 
amit a tanulóknak ki kell fejleszteniük a tankötelezettség végéig (9. évfolyam, 15 éves 
életkor). Például az állampolgári kompetenciá esetében az egyik cél, hogy a tanuló 

„sokszínű nézőpontból ítéljen meg jelenségeket, folyamatokat, eseményeket és ügyeket”. 
Minden iskola aztán iskolai oktatási programot (IOP) fejleszt ki a FEP-ben kinyil-
vánított szerkezeten és tartalmon belül, – helyi körülményeit és tanulóinak igényeit 
figyelembe véve. van egy tantervi kézikönyv, ami a tanárok számára példákat kínál 
arról, miként kell kicsomagolni a kulcskompetenciákat, miként kell azokat leképezni 
a tartalmi területekre két szinten: a kötelező oktatás végére (9. évfolyam, 15 éves 
életkor), és egy átmeneti szakaszra (5. évfolyam, 12 éves életkor). Mivel a kompetencia 
ugyanazon szintje különféleképpen mutatható be az oktatási területtől és a pontos 
körülményektől függően, ezért ezek egyszerűen illusztrációk a tanárok és a tanulók 
számára, amiket használhatnak a munka példáinak áttekintésekor az előrehaladás 
értékelésére. az önértékelés folyamatával kísérleteznek néhány iskolában. Ezekben 
az iskolákban minden tanulónak van önértékelési füzete, amely meghatározza az 
e célok felé vezető fejlődésük céljait és részleteit. Ez fókuszpontot kínál a megbeszé-
lésekhez, amiknek részesei a tanulók, a tanárok és a szülők, valamint segít beágyazni 
a kompetenciák formatív értékelését az iskola kultúrájába (Európai Bizottság 2009).

3. ábra. Csehország: Kulcskompetenciák kicsomagolása nemzeti és iskolai szinten
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Ezek a Franciaországból, észak-Írországból és a Cseh Köztársaságból származó 
példák kulcskompetenciák kicsomagolásának különféle megközelítéseit illuszt-
rálják, a  köztük levő némi hasonlósággal együtt. a  kulcskompetencia hatá-
lyát minden példában pontosan definiálják, és kisebb egységekre nézve, s ezek 
a kisebb egységek eltérő mértékben és különféleképpen szolgálnak a tanulás ter-
vezésének és értékelésének alapjául. ahol ezek a kisebb egységek továbbra is 
összekapcsolják „az ismereteket, a készségeket, a képességeket és az attitűdöket”, 
ott fenntartják a kulcskompetenciák átfogó definíciójának integritását. 

az a munka is fontos itt, amit Írországban végeznek a kulcskészségek (kom-
munikáció; információfeldolgozás; kritikus és kreatív gondolkodás; másokkal 
való közös munkavégzés és a személyes hatékonyság) további részletes kibontá-
sára a tanári értékelés támogatása érdekében. Ezekben a példákban, mint az gyak-
ran előfordul az Eu-tagállamok szélesebb körében, az attitűdökre főként implicit 
módon utalnak. az attitűdök specifikációja valóban kihívás. az érdeklődésekre 
és a törekvésekre való hivatkozás Franciaországban, a széleskörű perspektívák 
a Cseh Köztársaságban, a reflektálás és az értékelés észak-Írországban mind bizo-
nyos megalapozó attitűdöket követel meg. és hasonlóképpen, a franciaországi és 
az észak-írországi példák közvetlenül viszonyulnak a tanulás elsajátítása kom-
petenciához, az önértékeléshez és a  tervezéshez. az önértékelésnek és olykor 
a társakkal történő értékelésnek ez a hangsúlyozása jól látható legalább az Egye-
sült Királyság, észtország, Finnország, Lengyelország, Svédország tantervei ben. 

a kulcskompetenciák meghatározásának további kihívó aspektusa a környe-
zethez való megfelelő alkalmazás. a fejlesztések a Cseh Köztársaságban és észak-
Írországban támogatják ezt az alkalmazást. a cseh példa azért figyelemreméltó, 
mert a tanárok számára útmutatást ad mind a kulcskompetenciák kicsomago-
lása, mind a kulcskompetenciáknak a tantárgyi környezetre való lebontása tekin-
tetében a tervezés, a tanulás és az értékelés alapjaként. 

végül az Eu-s referenciakeret kulcskompetenciák ’megszerzését’ várja el 
a kötelező oktatás befejeztével. a kompetencia szintje természetesen nincs meg-
határozva, de a francia és cseh példák világosan mutatják azt a szándékot, hogy 
a tanulók kifejlesszék a kompetencia adott szintjét erre a végpontra, és elvárás, 
avagy cél érzetét keltik. Ezzel szemben észak-Írország az előrehaladás szint-
jét fejlesztette ki, ami burkoltan különböző mértékű fejlődést és eredménye-
ket ismer el a tanulók között. Egy közbenső megközelítés Svédországban talál-
ható, ahol vannak a kötelező oktatás végére elérendő célok, vagy olyan célok, 
amiknek az elérésére törekedni kell, és Hollandiában, ahol az alapfokú oktatás 
végén az értékelésekben vagy egy minimum szint, vagy egy haladó szint. Más 
kérdés annak a pontnak a meghatározása, aminél a kompetencia szintje eléri 
a  küszöböt. Két átfogó megközelítés van: a  mester-kritérium referenciái és 
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a kontinuumkritérium-hivatkozás. az Európa Tanács Közös nyelvi referenciake-
rete (2001) kínálja e terminológia meghatározásait. 

a cikk eddigi részeiben annak szükségességét taglaltuk, hogy a kulcskompe-
tenciákat bizonyos tanulási eredményekké csomagolják ki, és hogy azokat bont-
sák le a tantervben, de óvtunk a tanulási eredmények túlzott specifikálásától és 
az értékelések beszűkítésétől. azt is bemutattuk, hogy az egyes tagállamok körül-
tekintően haladnak előre ezen az úton, hogy a tervezés, a tanulás és az értékelés 
ismétlésének alapját megteremtsék. a következő részben azt vizsgáljuk, miként 
ragadható meg értékelési módszerekkel a tanulók kulcskompetenciabeli fejlődé-
séről szóló információ.

a KuLCSKOMPETENCIÁK „érTéKELéSE”

a kulcskompetenciák kétségtelenül kihívást jelentenek a meglévő, szűkebb tanu-
lási eredményekre szánt értékelési módszerek számára. a tagállamokból szár-
mazó eredmények azt mutatják, hogy a két fő kihívás a kulcskompetenciák össze-
tevőiről (tudás, készség, képesség és attitűd) szóló információk elérése, és annak 
az információnak az elérése, ami az összefüggések terjedelméről szól, ahol eze-
ket alkalmazzák. az összetevőket viszonyulásokban, nem pedig elkülönülten kell 
értékelni. a tudás nem alkalmazható készségek nélkül, a készségek nem alkal-
mazhatóak tudás nélkül, és egyik sem alkalmazható (a megalapozó értékekre 
épülő) támogató attitűdök nélkül. az egyik összetevőről szóló információ nem 
érhető el egyszerűen egy másik összetevő helyettesítő értékelésével; a kapcsola-
tok a tudás, a készségek, a képességek és az attitűdök között se nem egységesek, 
se nem lineárisak. Mivel a kulcskompetenciáknak motiváló jellegűeknek kell len-
niük, és fel kell készíteniük a tanulót az élethosszig tartó tanulásra, éppen ezért 
egy sor releváns és valódi, hiteles összefüggésben kell alkalmazni őket. az érté-
kelésnek éppen ezért el kell érnie az információt arról, miként alkalmaz a tanuló 
kulcskompetenciákat ezekben a környezetekben. Ez magában foglalja az infor-
máció elérését a  tanulók által elért eredményről, az általuk alkalmazott folya-
matokról, és azok magyarázatait (például mind Finnország, mind Németország 
igyekszik a tanulási folyamatot is értékelni a tanulási eredmények mellett).

alkalmanként van némi zavar vagy aggodalom az attitűdök hangsúlyozá-
sát illetően a kulcskompetenciákban, ezek két fő forrásból származnak. az első 
a megfelelési attitűdök történelmi hangsúlya az iskolai környezetben, a másik 
a  megfelelés általánosabban, a  politikai rendszer aspektusaként. az  attitűd-
hangsúlyozás értelmezésének másmilyen módja talán az, ha a kulcskompeten-
ciák másik két összetevőjének működését lehetővé tevő jelenségnek tekintjük. 
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az attitűdök támogathatják az ismeret és a készségek, képességek fejlesztését, 
a környezetnek megfelelő alkalmazását, és döntőképpen az egész életen át tartó 
tanulás megvalósítását. a hangsúlynak az ismeret- és a készségfejlesztés, vala-
mint az ismeret- és a készségalkalmazás támogatására való helyezése az attitű-
dök semlegesebb értelmezését kínálja6. Ebből azonban nem feltétlenül követke-
zik az, hogy ha a tanulók lehetőséget kapnak arra, hogy tudásukat és készségeiket, 
képességeiket bizonyos környezetben alkalmazzák, akkor e tanulók attitűdjének 
értékelését helyettesítené pusztán az ismeret-, a készség- és a képességalkalmazás 
értékelése. az attitűd, maga a fogalom, ami kognitív, érzelmi és motivációs aspek-
tusok összessége, nincs egyenes kölcsönhatásban ismeretek, készségek, valamint 
képességek fejlesztésével és alkalmazásával. Sőt, a nemzetközi tapasztalatok arra 
utalnak, hogy a tehetség gyarapítása bekövetkezhet az attitűd néhány fokmérő-
jének kárára, és nagy tehetség mind negatív, mind pozitív attitűdök összefüggé-
sében előfordulhat (askew et al. 2010). Továbbá a „legpozitívabb” attitűdök nem 
feltétlenül a legtámogatóbbak az ismeretek, készségek és képességek környeze-
tének megfelelő alkalmazásban. az attitűdökkel kapcsolatos önbizalom, vagy 
pontosabban énkép (Seaton–Marsh–Craven 2010) vagy énhatékonyság az 
idevágó esetek. a tanulóknak szükségük van arra, hogy érzékeljék, milyen mér-
tékben lényeges bizonyos ismeret, készség és képesség az adott feladat megoldá-
sához. Ez szorosan kapcsolódik a metamegismeréshez és a tanulás elsajátítása 
kompetenciá hoz. a túlzott önbizalom vagy, az önbizalomhiány egyaránt vezet-
het hibás megítéléshez, ami befolyásolja az ismereteknek, készségeknek, képessé-
geknek mind a fejlesztését, mind az alkalmazását. Információ a tanulóknak a saját 
tudásukba, készségeikbe és képességeikbe vetett magabiztosságról erős és lénye-
ges fókusz lehet az értékelésnél. 

Összefoglalva: a kulcskompetenciák értékelése azt jelenti, hogy közvetlenül 
elérünk információkat a tanulók tudásáról, készségeiről, képességeiről és attitűd-
jeiről az egyes kulcskompetenciákkal kapcsolatosan, bizonyos körű releváns és 
valós vagy hiteles környezetben történő alkalmazása révén. Mivel az utóbbi idő-
ben nő a kulcskompetencia-megközelítés az iskolák számára készült oktatáspoliti-
kákban, hiányzik a szakpolitikai példa, amely megnevezi mindezeket kihívásokat. 
azok az értékelési módszerek, amelyekkel sikerül legyőzni ezeket a kihívásokat, 
hogy minden információt elérjünk, talán megérdemelnek egy új kifejezést, amely 
ötvözi a hozzáférést és az értékelést, ilyen kifejezés lehetne az „értékelés-hozzáfé-
rés” vagy „hozzáértékelés”. azonban ezek az értékelési módszerek a kulcskompe-
tenciák kihívásokban gazdag aspektusának példái az információelérésben. Ezeket 

6 a hangsúlynak a szociális és az állampolgári kompetenciák értékelésére helyezése lehet hogy fel-
tárja, vajon értékelésük megvalósít-e bizonyos, a demokratikus oktatás által előzetesen javasolt ’eljá-
rási értékeket’ (Crick 1999).
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el lehet különíteni a rendszerszinten szervezett külső értékelésekre és iskolai szin-
ten szervezett, de néha a rendszer szintjén megkövetelt belső értékelésekre.

Nemzeti értékelési rendszerek 

Számos tagállamban nemzeti vagy rendszerszintű értékeléseket vezettek be 
a kötelező vagy a kötelező utáni iskolai szintű oktatásban. Céljuk általában szum-
matív értékelő, de néha van formatív cél is. az értékelés módja gyakran standar-
dizált tesztek sora, de vannak példák más módszerek használatára is. az alábbi 
példák kulcskompetenciák értékelésére vonatkoznak, vagy legalábbis ismeretek, 
készségek és képességek értékelésére olyan összefüggésekben, amik jellemzően 
a nyelvhez, a matematikához és kisebb mértékben a tudományokhoz és az idegen 
nyelvhez kötődő tantárgyakra korlátozódnak. van azonban néhány példa más 
kulcskompetenciák, például a polgári/állampolgári kompetenciák értékelésére. 

Belgiumban standardizált teszteket használnak a tanulóknak a kötelező okta-
tás kulcsfontosságú pontjain történő értékeléséhez. Flandriában a tesztek végső 
célokhoz kapcsolódnak, kereszttantervi fogalmakat is beleértve, vallóniában 
az alapkompetenciákhoz kapcsolódnak. Ezek a  tesztek főleg kiértékelési célo-
kat szolgálnak. Flandriában a jelenlegi hangsúly a „környezeti tanulmányokon 
van – idő, tér, társadalom és az információforrások használata”, valamint „infor-
mációszerzés és -feldolgozás” (Eurydice hálózat 2009). Hasonlóképpen vannak 
országos diagnosztikai tesztek Franciaországban, és ezeket módosították, hogy 
értékeljék a  tanulók alapkompetenciabeli fejlődését a kötelező oktatás végén. 
a cél tehát elsősorban összegző.

Magyarország és Spanyolország a  kötelező oktatásbeli kulcskompetenciák 
értékelésére nemzeti tesztrendszereket fejlesztett ki. Magyarországon a nemzeti 
kompetenciamérés elsősorban összegző, és többéves csoportokban az összes 
tanulót teszteli. Spanyolországban az általános diagnosztikus vizsgálat értékelő, 
és a 10, valamint a 14 éves tanulók mintáját teszteli, ahol a legújabb fókuszpontok 
egyike a szociális és állampolgári kompetenciák köre. 

Ezzel szemben Hollandiában az iskolák választhatnak, hogy benevezzék-e tanu-
lóikat a tesztírásra az alapfokú oktatás végén – a legtöbb iskola megteszi. a tesz-
tek az alkalmazást értékelik feleletválasztós kérdésekkel, hogy felmérjék a tanuló 
tehetségét nyelvből és matematikából, de a tanulási készség, képességek terén és 
a világban való tájékozódást illetően is. 

az Egyesült Királyságban (angliában) képesítések sora érhető el funkcioná-
lis készségekkel kapcsolatos kommunikáció, számolás és IKT terén. Ezeket fel-
adatalapú tesztekkel értékelik diszkréten, hogy létrehozzák a körülményeket, 
amik a szándékok szerint a valós helyzetek hiteles megfelelői. a fent vázolt többi 
nemzeti értékelési rendszerrel szemben a skót eredményfelmérés az alapfokú és 
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az alsó középfokú oktatásban a helyi hatóságok által a tanulók kereszttantervi 
készségeire, képességeire való összpontosítás céljából kijelölt tanárok vélemé-
nyét használta, akik gyakorlati értékelést végeztek. Ezek részeként megfigyelték 
a ’másokal együttes munkavégzéssel’, a ’problémamegoldással’ kapcsolatos kész-
ségeket, képességeket, valamint az IKT-készségeket és attitűdöket, különösen 
a tanulási motivációt. 

az iskola alapú értékelés

az iskola alapú értékelés minden oktatási rendszer tulajdonsága, és fontos for-
matív szerepet tölt be a tervezés és tanulás értékelésében az Eu-tagállamokban. 
Időnként részben vagy egészében összegző értékeléshez is hozzájárul, főleg álta-
lános és alsó középiskolai szinten. akárhogy is, tagállamonként változik, hogy 
milyen mértékben értékelik az iskolák a kulcskompetenciákat értékelési szakpo-
litikai funkcióként és a pedagógusképzésben és továbbképzésben. ahol az iskola 
alapú értékelések kulcskompetenciákra összpontosítanak, ott általában úgy lát-
szik, sokkal teljesebben érik el minden egyes kulcskompetencia összetevőit és 
a kulcskompetenciák sorát a standardizált teszteknél. Ez a fejezet néhány pél-
dát mutat be a tagállamokból, elsőként olyan értékelésekről, ahol a tanárok egy 
sor forrásból használnak információt a diákokról. Ezután portfólióértékeléssel 
folytatjuk, a portfóliónak azon fontos szerepe miatt, amit néhány tagállamban 
a kulcskompetenciák értékelésében játszik. 

Litvániában az új tantervi munkacsoport magában foglalja mind a tanterv 
tartalmát, mind az értékelési standardokat. a tanulás eredményét táblázatokban 
összegzik azzal a szándékkal, hogy a tanárokat segítse diákjaik kulcskompeten-
cia fejlődésének tárgyilagosabb megítélésében. van egy olyan projekt is, amely 
a kulcskompetenciák fejlesztésére összpontosít, beleértve az attitűdöket és a tanu-
lás elsajátítását. a tudáselsajátítási kompetencia értékelése érdekében a projekt 
létrehoz és kipróbál egy instrumentumot, amelyhez a diákoknak szóló értékelési 
feladatok is társulnak a projekt tartalmaz még egy tanulóknak és egy tanároknak 
szóló kérdőívet is. az alapfokú oktatásban Hollandiában a folyamatos tanárérté-
kelés kétféle tantervi célon alapul. vannak témaspecifikus alapcélok, és vannak 
tantárgyközi általános célok. az utóbbiak hangsúlyozzák a munkával kapcso-
latos készségeket, képességeket, hozzáállást, és beágyazottak a témakörökbe az 
egész tanterven át. a tanulókat az alsó középfokon az alap- és az általános tantár-
gyakhoz kapcsolódó iskolai szintű tesztekkel értékelik. Svédországban az orszá-
gos tesztelés a svédre, az angolra és a matematikára összpontosít, de az iskolák 
önértékelésnek vetik alá magukat, hogy megállapítsák, milyen mértékben telje-
sültek az elérendő célok, és milyen mértékben teljesültek azok a célok, amiknek 
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az elérésére törekedni kell. Ezek az önértékelési értékek képezik aztán az alapját 
a kötelező, helyileg készített minőségi jelentéseknek.

Spanyolországban a  tanárok belső értékelési rendszere szintén jelen van 
a nemzeti értékelési rendszer fejlesztése mellett. Ez az értékelés „belső, formatív 
és tanácsadó jellegű az iskolák, valamint tájékoztató jellegű a családok és az okta-
tói közösség számára” (roca–Sánchez Núñez-arenas 2008: 113). a tanárok-
nak azonban most figyelembe kell venniük a kulcskompetenciák elsajátításának 
szintjét, amikor döntés születik arról, hogy a diákok továbbléphetnek-e az okta-
tás vagy képesítésük következő szintjére, illetve körébe a kötelező középfokú 
oktatás végén. Erről a tanárok csak együtt dönthetnek, de a tanárok „már meg-
szokták az efféle közös döntést” (uo.). az Egyesült Királyságban (észak-Írország-
ban) a tanároknak értékelniük és jelenteniük kell minden tanuló előrehaladását 
a kommunikáció kereszttantervi készségeiről, képességeiről, a matematika és az 
IKT használatáról a belépéskori szintekhez viszonyítva, az elemi és az alsó közép-
fokon. Lesznek értékelési példákat is tartalmazó iránymutatók. 

vannak példák a tanári értékelés követelményeit illetően, hogy miképpen érté-
kelendők a tanulói attitűdök Finnországban, Németországban és Olaszországban, 
középpontban a  diákok iskolához és tanuláshoz való hozzáállásával. a  Cseh 
Köztársaságban az előbb részletezett munka tartalmazta a diákok hozzáállásá-
nak értékelését minden kulcskompetenciával kapcsolatban, iskolai önértékelési 
füzet segítségével. vannak példák az attitűdök tanári értékelésére az állampolgári 
kompetenciákra vonatkozóan is. Míg Kerr, Keating és Ireland (2009) azonosítot-
tak egy tendenciát, amely szerint az ’állampolgári nevelés’ kognitív dimenzióját 
formálisabb és standardizált módszerekkel, például írásbeli vizsgákkal kell érté-
kelni, az ’aktív’ és affektív dimenziókat a tanárok belsőleg és informálisan értékel-
ték. azonban ezeket ritkábban értékelték, mint a kognitív dimenziót. a szerzők 
megjegyezték, hogy ez egyensúlytalanság e dimenziók értékelésének összetettsé-
géből, valamint a tanárok önbizalomhiányából és tapasztalatlanságából nőtt ki. 
Tény, hogy az attitűdök tanári értékelése problémának tűnik a kulcskompeten-
ciák tekintetében. 

Több példája van mind a kulcskompetenciák összetevőit, mind a szélesebb 
körű kulcskompetenciákat értékelő portfólióknak. Ez hatékony módszer lehet, 
hogy bizonyítékot szerezzünk a  tanulók tudásáról, készségeiről, képességei-
ről és attitűdjeiről, különösen ott, ahol strukturált megközelítéssel mind a tanár, 
mind a tanuló hozzájárulhat információkkal a portfólióhoz. ahol ez a bizonyí-
ték a megtörtént tanulásról szóló narratíva formáját ölti, ott kontextusba helyezik, 
és reagál az információigényre termékeket, eljárásokat, magyarázatokat illetően. 
Így a portfóliók segítségével mérni lehet, hogy milyen mértékig használják meg-
felelően a tudást, a készségeket, képességeket és attitűdöket a különféle kontex-
tusokban. Formatív és összegző célok kombinációját is szolgálhatják. Tekintettel 
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a pozitív visszajelzésekre néhány tagországból ennek az értékelésnek a potenciál-
járól a tanulók fejlődéséről szóló információ szélesebb körének megragadása és 
elérése tekintetében, most ez a fókusz az Európai Bizottság kulcskompetenciák 
értékeléséről szóló tematikus munkacsoportja számára. Luxemburgban a „port-
fólió-szemléletet” vezették be válaszul a kompetenciák közös magjának fejlesz-
tésére. Ez a tanulókhoz tartozó dokumentum lehetővé teszi számukra, hogy ref-
lektáljanak tanulásukra, és ezzel a tanulás megtanulása kompetencia aspektusait 
tárgyalja. Formatív célokat tekintve lefedi a teljes tanulási ciklust, és a tanuló 
a  tanárok irányításával, minden kompetenciára vonatkozóan bizonyítékokat 
gyűjt. az összegző célokat tekintve a tanárok rendszeresen értékelik a portfólió 
minőségét, és értékelik, hogy a tanuló felfejlesztette-e a kompetenciákat a közös 
magban leírt szintre. Átszervezték a pedagógusképzést is, hogy segítsék a taná-
rokat a portfóliót értékelésre használni. Franciaországban a legfontosabb közös 
alapkompetenciáknak kötelező oktatásba való beillesztése egy olyan füzetet kifej-
lesztéséhez vezetett, amiben viszonyítási rácsokkal rögzítik a tanulók kompeten-
ciáit értékelésükhöz és felbecsülésükhöz (1. ábra). az értékelés alapja a tanulók 
fejlődésének tanári megfigyelése a tanulás során és végén. a viszonyítási rácsok-
kal az a szándék, hogy segítsen a tanároknak megnevezni a kulcskompetencia-
fejlődés sajátos aspektusait, valamint információkat megosztani a  tanulókkal 
és családjaikkal, kiváltképp akkor, amikor a tanulmányok pályájáról döntenek. 
a  mind a  kulcskompetenciák céljaival, mind az azok értékelésének céljaival 
kapcsolatos tanárképzés alapvető lesz a maradéktalan megvalósításhoz. Olasz-
országban a tanulók munkájának portfóliója hozzájárul a kompetenciáik értéke-
léséhez. a ’kompetenciák portfóliója’ a diák által létrehozott legjelentősebb anya-
gok strukturált gyűjteménye. a portfólió hozzájárul ahhoz, hogy a tanár átfogó 
értékelést adhasson a tanulók kompetenciájáról minden tantárgyból. Szlovénia 
legutóbbi szakképzési reformjai ’a tanulási eredmény portfóliójának’ kifejleszté-
séhez vezettek az Eu-s referenciakeretben levő nyolc kulcskompetencia értéke-
lésére. a portfólióban rögzítik a tanulók és a tanárok visszajelzéseit a tanulási 
folyamatról, valamint az eredményeket és a terveket. az Egyesült Királyságon 
belül angliában, Walesben és észak-Írországban a másokkal való együttes mun-
kával, a saját tanulás fejlesztésével, valamint az ISCEd szerinti 3. és 4. szintű tel-
jesítménnyel kapcsolatos kulcskészségek képesítését helyzet alapú nyílt kérdése-
ket alkalmazó standardizált tesztekkel és a tanulók munkájának portfóliójával 
értékelik.

Sok országban megnevezték a digitális portfóliók egyre jellemzőbb haszná-
latát mind a formatív, mind a szummatív értékelés eszközeként (McFarlane 
2003). az észak-írországi tanárképzéssel összefügésben mind a gyakornokok, 
mind a képzett tanárok e-portfoliót használnak, hogy bizonyítékot szolgáltassa-
nak a meghatározott tanári kompetenciákkal kapcsolatos fejlődésükről. Hasonló 
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e-portfóliót használhatnának a tanulók tanáraik támogatásával, akik személye-
sen ismerik ezt az értékelési módot. az e-portfóliók különösen a digitális kom-
petenciák értékelésekor lehetnek hasznosak. Franciaországban készült útmutatás 
tanárok számára arról, miképpen értékelendők összegzően elemi és középfokon. 
a digitális kompetenciák alkompetenciákra csomagolhatók ki, amiket aztán meg 
lehet figyelni és értékelni lehet. az értékelési rácsot folyamatosan haladva tölti ki 
a tanárcsapat amint a tanuló eléri a kompetenciafejlődése szintjéhez szabott fel-
adatokat, és ezt szóbeli és írásbeli beszámoló egészíti ki, bemutatva a tanulói visz-
szajelzés és fejlődés mélységét. 

ahol digitális portfóliókat használnak, ott különféle formátumokban lehet 
információt gyűjteni, beleértve a videót, az audiót, a képeket, valamint az írott 
szöveget, és hozzájárulhat például a digitális és kommunikációs kompetenciák 
fejlődéséhez. Továbbá az ilyenféle értékelés tapasztalata hozzásegítheti a tanuló-
kat bizonyos kulcskompetenciák kifejlesztéséhez, nevezetesen a tanulás megta-
nulásához, mert jól tükrözi a tanulásukat és szociális kompetenciáikat, miköz-
ben tanáraikkal együtt dolgoznak a portfóliójuk fejlesztésén. az IKT potenciálja 
a tanulói kulcskompetencia-fejlesztés támogatásában és értékelésében szintén 
fókusz a  Bizottság tematikus munkacsoportja számára. Habár az IKT növel-
heti a vizsgálatok hatékonyságát, valódi jelentősége az értékeltek átalakításában, 
a korábban elérhetetlen képződmények elérhetővé tételében van (Binkley et 
al. 2010). az IKT-nak lehet a gyors értékelést, a gyors és célratörő visszajelzést, 
a diákfejlődés követését, az interaktív tanulást és értékelést támogató potenci-
álja (Looney 2010). E hozzájárulások bármelyike lényeges volna. a visszajelzés-
sel kapcsolatosan nagyon fontos a szakértői és az önértékelések IKT révén lehet-
séges potenciálja, különösen a közösségi hálózati eszközök révén. Továbbá nagy 
előrelépés lenne a kompetenciák fejlődésének nyomon követése tantárgyakon 
átívelően. azonban a legfontosabb hozzájárulásnak az interaktivitás bizonyulhat, 
beleértve a valós összefüggések szimulációját, és mind a szummatív, mind a for-
matív értékelés beágyazását a tanulási folyamatba. Ilyen új technológiák kivite-
lezésekor fontos megjegyezni, hogy az efféle új technológiák tanulásra és érté-
kelésre való használata rámutat annak fontosságára, hogy a tanárok értékelési 
kompetenciáját kezdetektől fejleszteni kell (Looney 2010). 

Nemcsak a  tanárok, hanem a  tanulók értékelési kompetenciái is kapnak 
némi figyelmet a  tagállamokban. a tanároknak szóló útmutató és képzés pél-
dáit előbb említettük. Néhány tagállam, köztük Belgium (a francia nyelvhasz-
nálatú), az Egyesült Királyság (anglia), Finnország, Franciaország, Magyaror-
szág, Svédország továbblép, és tanári értékelési kompetenciákat, illetve tanári 
értékelési képességeket határoz meg. azonban e kompetenciák általában nem 
utalnak különösképpen kulcskompetenciákra. a kulcskompetenciák kicsoma-
golásának, körülményekre való lebontásának, összetevőik tantárgyakon átívelő 
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értékelésének kihívásával nem foglalkozik. azonban több utalás van az önértéke-
lési kompetencia tanulói fejlesztésére. észtország kereszttantervi ’tanulási kom-
petenciája’ részben arról szól, hogy megtanuljuk figyelemmel kísérni és érté-
kelni valaki gondolkodási és tanulási tevékenységét. Hollandia középfokú szintre 
szóló kereszttantervi általános célkitűzései utalnak a tanulás megtanulására, bele-
értve „az információ értékelését a megbízhatóság, a reprezentativitás és a hasz-
nosság alapján”. Finnországban az alapfokú oktatásban az értékelés célja, hogy 
ösztönözze a diákokat önértékelési készségeik fejlesztésére azáltal, hogy reflek-
tálnak saját fejlődésükre, és segítenek célokat meghatározni saját egyéni tanulási 
terveikben. görögországban a tanulói önértékelés szándéka, hogy képessé tegye 
a tanulót a metakognitív készségek megszerzésére saját tanulásuk ellenőrzése és 
menedzselése által. angliában, Walesben és észak-Írországban a kulcskészségek, 
képességek képesítése a saját tanulás és teljesítmény javításában segíthet a tanu-
lóknak kifejleszteni önértékelési készségeiket. Nagy-Britannia-szerte az önérté-
kelésről, és különösen észak-Írországban a szakértői értékelésről tartják azt, hogy 
fontos szerepet játszanak a formatív tanári értékeléssel és a tanulásra ösztönzéssel 
kombinálva. Mindezek a hangsúlyok e tagállamokban legalább implicit módon 
kapcsolódnak a tanulásmegtanulás kompetenciájának fejlesztéséhez. az értéke-
lésben általánosabban az a helyzet, hogy a sikeres kivitelezéshez fontos ösztö-
nözni az önértékelést és egymás értékelését a kulcskompetenciák minden elemén 
és a kulcskompetenciák tartományán át. 

KÖvETKEzTETéS

a kereszttantervi kulcskompetenciák vagy hasonlóan tág tanulási eredmények 
értékelése változatos a 27 Eu-tagállamban, és értékelésük megközelítésének négy 
típusát részleteztük ebben a cikkben. a megközelítések a hangsúlyt kifejezetten 
a tantervben meghatározott kulcskompetenciák értékelésére (1-es típus), a tár-
gyakban lévő implicit kulcskompetenciák értékelésére (2-es típus), a hangsúlyo-
zottan a tantárgyi kompetenciák értékelésére (3-as típus), és a tárgyi tudásnak 
a tantárgyak hagyományos határain belüli értékelésének hagyományára (4-es 
típus) helyezik. amikor gordon és munkatársai először kifejlesztették a tipo-
lógiát (2009), a tagállamok politikái megoszlottak e négy típus között. ugyanak-
kor számos, a 3-as és a 4-es típusokba tartozó tagállam azóta nagyobb hangsúlyt 
kezdett helyezni a kereszttantervi kulcskompetenciák értékelésére. Ezek közé 
tartozik Litvánia, Lengyelország, Málta, Szlovénia, valamint kisebb mértékben 
ausztria és Németország. Továbbá az értékelés megközelítésének 1-es és 2-es típu-
sát, amelyek már nyilvánvalóak voltak néhány tagállamban, bizonyos esetekben 
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megerősítették vagy kiterjesztették. Ez vonatkozik Ciprusra, a Cseh Köztársa-
ságra és Írországra. Ezért az 1-es típus explicit értékelés bevezetése és beágyazása, 
valamint a kulcskompetenciák 2-es típusú implicit értékelése felé tartó tenden-
cia nyilvánvaló. 

de nem szabad alábecsülni a kulcskompetenciák értékelésének kihívását a tan-
anyag egészében. a tagállamoknak általában még van módjuk felmérni az egyes 
kulcskompetenciák körét és a kulcskompetenciák tartományát is. a kört illetően 
a tudás és a készségek fejlődését támogató attitűdök értékelése se nem elterjedt, 
se nem jól kommunikált. a kulcskompetenciák tartományát illetően a hangsúly 
három vagy négy ’hagyományos’ kulcskompetencián van az anyanyelvi kommu-
nikációban, az idegen nyelvű kommunikációban, a matematikában és tudomány-
ban, valamint a technológiában. Ezeket széles körben értékelik, ám gyakran csak 
a velük legszorosabban összefüggő három vagy négy tantárgyban. Jelentőségüket 
más témákkal összefüggésben általában nem támogatják értékelés révén. viszont 
az öt ’transzverzális’ kulcskompetencia kevésbé jól meghatározott, és hiányzik 
hosszantartó együttműködésük az egyes tantárgyakkal. Ennek következtében, 
bár többnyire relevánsnak tekintik őket, mégis sokkal kevébé elterjedt az értéke-
lésük. Ezt gyakran fölerősítik a szakpolitikai agenda hangsúlyai. 

Ezek az eredmények kiemelik az értékelésfejlesztés további lépéseinek szüksé-
gességét olyan értékelések bevezetése érdekében, amik fejlesztik a kulcskompe-
tenciák körét és hatását az egész tanterv során. a jelenlegi szakpolitika felülvizs-
gálatakor és új szakpolitika kifejlesztésekor két konkrét ajánlást kell figyelembe 
venni. Először a kulcskompetenciákat ki kell csomagolni tanulási eredményekké, 
amelyek eléggé sajátosak ahhoz, hogy alapot szolgáltassanak a tanulás tervezé-
séhez és értékeléséhez, anélkül, hogy azt eljárási lépések sorozatára csökkente-
nék. Ez a kulcskompetenciák körülményekre való lebontását is jelenti úgy, hogy 
azok tantárgyi környezeten belül, azokon át és azokon kívül alkalmazhatók legye-
nek. a Cseh Köztársaság, az Egyesült Királyságban észak-Írország és Franciaor-
szág szolgáltak példákkal ezekre a folyamatokra. Másodszor ki kell bővíteni az 
információgyűjtési módszereket az értékeléshez, hogy elérhessük az információt 
arról, miként alkalmazzák a tanulók a kulcskompetenciák körét és hatását külön-
féle helyzetekben. Ez vonatkozik a fejlesztő (tanulási) értékelésre, a szummatív 
(tanulási) értékelésre, és arra az értékelésre, amely hozzájárul mindkét célhoz. 
az értékelést, amely sikeresen hozzáfér a kulcskompetenciák köréről és kiterje-
déséről szóló információhoz, annak érdekében, hogy ezáltal előmozdítsa fejlődé-
süket és beszámoljon arról, elnevezhetjük úgynevezett „értékelés-hozzáférésnek”. 
Ez feltételezi a kulcskompetenciák fentebb részletezett kicsomagolását és lebontá-
sát. az utóbbi időben fellendültek a kulcskompetenciákkal kapcsolatos munkák, 
de még nincsenek átfogó példái a kulcskompetenciák „értékelés-hozzáférésének” 
a tagállamokban. van azonban néhány példa a kulcskompetenciák körének és 
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terjedelmének egy részével kapcsolatosan. Ezek magukban foglalják a standardi-
zált tesztek innovációit, például reális környezetek létrehozását vizsgálati környe-
zetben. azonban szélesebb körben elterjedt a portfólióértékelés alkalmazása, ide-
értve a mások általi és az önértékelést, ami támogatja a tanári értékelést. Továbbá 
az e-értékelés egyre nagyobb szerepet kap ezekben az újításokban. Ezek a kihí-
vások és újítások az Európai Bizottság tematikus munkacsoportjának figyelmét 
a kulcskompetenciák értékelésére irányítják. a szakpolitikákat készítőknek szóló 
kézikönyvet most fejleszti a csoport, és reméli, hogy ezzel időszerűen járul hozzá 
kulcskompetenciáinak értékeléséhez a tanterv egészében – és Európában.
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sujata sr i Va staVa 1

az indiai vadodar a város 
középiskoláinak ellenőrzési 

gyakorlata 2 

BEvEzETéS

Indiában nagyon hosszú idő óta a középiskolai oktatásban a minőségen van 
a hangsúly. Egységes erőfeszítést tesz következetesen a központ, az állam, az 
intézmény. az oktatás minősége a pedagógusok, az igazgatók, a menedzsment, 
az iskolai tanterv, a módszerek és a tananyagok minőségétől függ. a kormány 
bizonyos normákat, szabályokat, szakpolitikákat és programokat fogalmazott 
meg iskolai szintű megvalósításra. Itt adódik az ellenőrző rendszernek mint isko-
lai szintű kiértékelőnek és bátorítónak a létfontosságú szerepe. 

az ellenőrző rendszer kiértékeli a szakpolitikák szerint tervezett oktatási prog-
ramok haladását, az eltéréseket, a problémákat, a hibákat, amiket időről időre 
helyre kell hozni. az  iskolai felügyelet célja, hogy folyamatosan figyelemmel 
kísérje a jóváhagyott állami támogatások optimális felhasználását, a szabályok és 
az előírások betartását, illetve egyéb funkciói is vannak. Nem egyedül az admi-
nisztratív terület dönt az oktatás minőségéről; az elméleti is, amely magában fog-
lalja a tanítási, a tanulási folyamatot, és ezt is értékelik. a folyamatos kiértéke-
lés alapvető szükséglet az akadályok leküzdéséhez és a minőség fenntartásához. 
az ellenőrzés fontos híd az iskola és az oktatási minisztérium között, kiértéke-
lési gépezetként működve. Kochhar (1981) állítja: „Lehetőség annak megkeresé-
sére, hogy tanulókkal, tanárokkal, szülőkkel jó munkát végezzünk az iskolában. 

1 dr. Sujata Srivastava egyetemi docens az indiai Baroda-ban az M.S. Egyetem, Pedagógia-Pszicho-
logia Kar, Pedagógia Tanszékén. doktori fokozatot szerzett pedagógiából. Pedagógiát tanít mind Ba, 
mind Ma tagozaton, valamint a doktori munkáikban is segíti a hallgatókat. érdeklődési területei közé 
tartoznak az oktatással kapcsolatos adminisztráció és menedzsment, a tanárok képzése és az érték-
teremtő tanítás. Ő szerkesztette 2010-ben a ’School Education in India. Quality Improvement Tech-
niques’ lapszámait. az Egyetemeket Fenntartó Pénzügyi Bizottság kiválasztotta, hogy részt vegyen 
2010-ben az indiai–magyar oktatási csereprogramban. Számos publikáció fűződik nevéhez. Jelenleg 
részt vesz egy fontos kutatásban, mely az értékteremtő tanítást vizsgálja.
2 Első közlés jelen kötetben.
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az oktatási tisztviselők segíthetik az eredményes gyakorlat elterjesztését, és az 
iskola intellektuális stílusának lényeges fejlesztését”. az  ellenőrzés kiértékeli 
a makroszintű szakpolitikák mikroszintű végrehajtását. az ellenőrzés az iskolai 
működés, az eredmények és a  fejlődés hivatalos vizsgálatának és kiértékelésé-
nek folyamata, áttekintéssel, a gyengeségek meghatározásáért és a beszámolóban 
megtestesült tanácson alapuló javulásáért (Panday 2001).

az ellenőrzés régi koncepciója bizonyos mértékig tekintélyelvű és merev, 
a  tanároknak szóló szakmai iránymutatás nincs jelentősen bemutatva (Patel 
1970). Így az idő múlásával az ellenőrzés fogalma kibővült a felügyelettel. Mohanty 
(2005) megjegyzi, hogy a fogalom további változásokon ment át, és az ellenőr-
zést olyan szolgáltatásnak tekintették, ami értelmezi a tanároknak az állam okta-
tási szakpolitikáit, és később értelmez számukra oktatási módszereket, elképze-
léseket. Patel (1970) állítja, „manapság az ember azt találja, erőfeszítések vannak 
mozgásban, hogy a felügyeleti funkció része legyen az ellenőrző rendszernek”; 
a Kothari bizottság (1964–1966) ajánlásait szem előtt tartva az adminisztratív és 
az elméleti ellenőrzés szétválasztásáért, hogy az ellenőr több figyelmet szentelhes-
sen az osztály felügyeletére. a Secondary Commisson (1952–1953) a korabeli álla-
potot írja le, és megjegyzi, „a bizottság rámutatott arra, hogy az ellenőrök felü-
letesek voltak, mivel nem töltöttek elég időt a helyszíneken, és idejük nagyobb 
részét a rutin adminisztráció töltötte ki”. az Indiai Oktatási Bizottság (1962–1966) 
a hangsúlyt a dinamikus ellenőrzési rendszerre helyezte az oktatási reform fel-
gyorsításáért, miközben a felügyelési program gyengeségeinek elemzése megál-
lapítja: „rokonszenves és ötletes felügyelési és adminisztrációs rendszer képes 
beindítani és felgyorsítani az oktatási reformot. Másrészt a merev, bürokrati-
kus megközelítés elnyom minden kísérletet és kreativitást, valamint szinte elle-
hetetlenít minden oktatás-újjászervezési szándékot.” rajmal (1981) rámutatott, 
hogy az ellenőrzés nagymértékben függött az ellenőrző személy egyéni nézetei-
től és megfigyeléseitől, mivel az előírás nem volt átfogó és tárgyilagos. az ellen-
őrzésről készült írásos beszámolók elemzése kimutatta, hogy kisebb súllyal estek 
latba az iskolai folyamatok gyakorlati részei, és nagyobbal a konkrét adatok. Kul-
karni (1982) ebből arra következtetett, hogy nem volt világosan megkülönböz-
tetve egymástól az elméleti és az adminisztratív ellenőrzés, ugyanaz a hivatalnok 
végezte mindkettőt, s az igazgató és az ellenőrző személy bürokrataként viselke-
dett. Kevés ellenőr volt megfelelően kiképezve, és elárasztotta őket az adminiszt-
ratív munka. az ellenőrök 42 százaléka nem beszélte meg a pedagógusokkal azt, 
amit megfigyelt az osztályteremben. az derült ki, hogy az ellenőrök a legkeve-
sebb érdeklődést a bemutató tanítás, az egyéni megbeszélés és irányítás, valamint 
a tanárok szakmai fejlődésének előmozdítása iránt mutattak. a korlátlan munka-
teher hat az iskolaellenőrzésre, és a nagy számú iskolára a felügyeletnek nincs ele-
gendő munkatársa (More 2001).
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Ennek a  kutatásnak a  célja, hogy megvizsgálja a  felügyeleti gyakorlatot 
a középiskolákban, mivel az állam fontos szerepet játszik az államilag támogatott 
iskolák oktatási minőségének fenntartásában. 

CéL

a tanulmány célja, hogy megvizsgálja a felügyeleti gyakorlatot az indiai vadodara 
város középiskoláiban.

SzÁNdéK

a kutatás megvizsgálja a tanulmányi és az adminisztratív ellenőrzési gyakorlatot 
vadodara város középiskoláiban.

FOgaLOMMagYar ÁzaT 

Ellenőrzési gyakorlatok: ebben a kutatásban az „ellenőrzési gyakorlatok” kifeje-
zést a vadodara város oktatási hivatalának ellenőrei által végzett vizsgálatra ért-
jük. Ez tartalmazza mind a szakmai, mind az adminisztratív ellenőrzést, kivételt 
ez alól az elszámolási rendszer képez.

Középiskolák: a gujarati középiskolák 8. és 10. évfolyam közötti diákjai a 2009-
2010-es tanévben.

a KuTaTÁS KÖrüLHaTÁrOLÁSa

Ez a  tanulmány csak a gujarati közép- és felsőközép-oktatási tanács (gujarat 
Secondary and Higher Secondary Education Board, gSHSEB) nyilvántartása 
szerinti államilag támogatott gujarati és angol nyelven oktató vadodarai közép-
iskolákat vizsgálja. a támogatások könyvvizsgálatának auditálásával nem foglal-
koztunk.
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MódSzEr

a tanulmányhoz a helyszíni megkérdezés módszerét követtük.

a megkérdezettek köre

az összes igazgató és pedagógus az államilag támogatott 113 vadodarai középisko-
lából, valamint a vadodarai kerületi gujarati oktatási hivatal 15 munkatársa.

Minta

22 államilag támogatott középiskolából véletlen eljárással vettek mintát. Három 
angol középiskola és 19 gujarati középiskola alkotta a tanulmányhoz a mintát. 
a minta 125 tanárt, 9 ellenőrt és 22 igazgatót foglalt magában. 

ESzKÖz éS adaTgYűJTéS

a kérdőíveket a kutató készítette, hogy megtudja a tanároktól, az igazgatóktól, az 
ellenőröktől, miként történik az ellenőrzés gyakorlata. Mind zárt, mind nyitott 
kérdések találhatók benne. a tanárok számára készült kérdőív 18 kérdést tartal-
mazott, amelyek a tanulmányi ellenőrzésre vonatkoztak az ő tapasztalataik alap-
ján. Különböző dimenziók jelentek meg benne, például hányszor és mennyi időt 
töltött az ellenőr az órájukon, az ellenőr szerepe a pedagógusok fejlesztésében, 
a diákok, a tervezési tevékenység és a tanulás folyamatának tanítása. az igazga-
tóknak készült kérdőív 19 kérdésből állt. Ezek dimenziói: az ellenőrök teljesítmé-
nye mind a tanulmányi, mind az adminisztratív ellenőrzés területén, úgy mint 
naplóellenőrzés, felvételi eljárás, a felszerelés ellenőrzése, tantervi tevékenység, 
a tanárok szakmai fejlődése, tanulókkal kapcsolatos információk stb. az okta-
tási ellenőrök számára készült kérdőív 24 kérdésből tevődött össze. Ezek töb-
bek között a következőkre vonatkoztak: az ellenőr iskolai szerepe és tapasztalata, 
megtudni a tanulmányi és az adminisztratív ellenőrzés terén nyújtott teljesítmé-
nyét, úgy mint óralátogatás, az ellenőrzési eljárás, vezetés, a tanulási folyamat 
tanítása, javaslatok és azok megvalósítása. Ezeken kívül tartalmazta a tanárok és 
a tanfelügyelők szakmai fejlődésének tevékenységeit, a felszerelések ellenőrzését 
stb. az eszközt az M. S. university of Baroda oktatási tanszéke értékelte. az ada-
tokat 2010 februárjában gyűjtötték a kérdőv alkalmazásával tanároktól, igazga-
tóktól, oktatási ellenőröktől Baroda város középiskoláiban. az adatokat tartalom-
elemzéssel, valamint gyakoriság- és százalékmutatókkal elemezték.

sujata srivastava
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ErEdMéNYEK éS vITa

az ellenőrzési gyakorlat tanulmányi és adminisztratív dimenziókat tartalmaz. 
Eszerint a tanulmányi ellenőrök 44,44%-a egyetértett azzal, hogy az iskolának 
mind az elméleti, mind az adminisztratív munkáját megnézze. az  ellenőrök 
22,22%-a felelte, hogy az ellenőrzési eljárás abból áll, hogy ellenőrzik az iskola 
gördülékeny működéséről szóló kormányzati szabályok és az előírások betartásá-
nak naplóját. az igazgatók 50,54%-a az adminisztratív aspektusokat tartja a leg-
fontosabb szempontoknak az ellenőrzésben, és 40,90%-uk tekinti a tanulmányi 
és az adminisztratív aspektusokat legfontosabbnak. Mindez merev és bürokrati-
kus beállítottságot tükröz. 

az igazgatók 73,68%-a nyilatkozta, hogy az ellenőrök nem találtak hibát, és 
ezzel a tanárok 98%-a is egyetértett. a pedagógusok 77%-a szerint az oktatási 
ellenőrök nem kritizálták őket az osztályteremben, és 91%-uk úgy érezte, hogy 
az ellen őrök tisztelték a munkájukat. Ez mutatja, hogy az ellenőrök szándéka 
a tanárok munkájának ösztönzése. 

a tanárok 40%-a a vizsgálat előtti előkészületben előnyben részesíti az írott 
anyagok, például a jegyzetek, a térkép, a könyv, a munkafüzet és a napló teljes 
ellenőrzését. a pedagógusok 17,6%-a a hatékony tanítás érdekében segédanyagot, 
például táblázatokat és az órával kapcsolatos modelleket kezd készíteni. 19,2%-uk 
adott annak hangot, hogy elfoglalt volt a feljegyzések, névsor, eredmény, orvosi 
jelentés, bizottsági, felmérési beszámoló készítésével. a tanárok 14,4%-a figyel az 
óratervre. ugyanakkor a tanárok 13,6%-a mondta, hogy semmilyen extra előké-
születet nem tett az órára. Nyilvánvaló, hogy a legtöbb tanár részese valamilyen 
vizsgálat előtti előkészületnek. 

az igazgatók 78,26%-a szerint az ellenőrzések gyakorisága évi egy alka-
lom, míg 17,39%-uk gondolta, hogy ez félévente történik. a kisebb iskolákban 
egy napig tartott az ellenőrzés, a nagyobbakban kettőig, és a tizedikes, valamint 
a tizenkettedikes diákok számára 20 percig, a többi osztálynak 5 percig. a mun-
katerhelés határainak bizonytalansága befolyásolja a szupervízió lehetséges ered-
ményességét is, az ellenőrzéseket végzők munkája az iskolák többségének meg-
ítélése alapján nem kielégítő. (More 2001). ahol a diákok nyilvános vizsgákon 
vettek részt, ott az ellenőrök több figyelmet fordítottak az ellenőrzésre.

a pedagógusok 91%-a válaszolta, hogy az ellenőr adta tanács vagy javaslat 
praktikus volt, át lehetett ültetni a gyakorlatba, része volt a munka megkönnyí-
tése, a tárgyakon, az óraterven és a készségeken alapuló változatos módszerekről 
szóló tudás. ugyanakkor (Kulkarni 1982) szerint az ellenőrök 42 százaléka nem 
beszélte meg a pedagógusokkal azt, amit megfigyelt az osztályteremben. az ered-
mények szerint az ellenőrök a legkevesebb érdeklődést a bemutató tanítás, az 
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egyéni megbeszélés és iránymutatás, valamint a tanárok szakmai fejlődésének 
szorgalmazása iránt mutattak.

az ellenőröknek csak 33,33%-a hangsúlyozta a tanítási segédeszközök hasz-
nálatát, a tevékenykedtetve tanítást, a vitával való oktatást, és úgy találták, hogy 
a segédeszközök használatában a  tanároknak nehézségeik vannak. az  igazga-
tók 52,63%-a véli, hogy a tanítási segédeszközök használata az ellenőrök egyik 
legújítóbb javaslata volt, 12,5%-uk azt mondta, hogy a nyilvános vizsgára vonat-
kozó javaslatokat fontosabbaknak tartják, mint a tanítási módszerek fejlesztését. 
55,55%-a az ellenőröknek a napló vizsgálatával ellenőrizte a tanárok hatékonysá-
gát. a tanárok 83%-a szerint az ellenőrök tartottak megbeszéléseket, ahol taná-
csokat próbáltak adni, de csak 32,8%-uk érezte úgy, hogy az összejövetelek segí-
tettek nekik fejleszteni a tanítási, tanulási folyamat minőségét. 44,47%-uk felelte, 
hogy az ellenőrök ellenőrizték a különböző co-curriculáris tevékenységekről 
készült jelentéseket, és az ellenőrök 44,44%-a ellenőrizte e tevékenységeket bizo-
nyítékok, például fényképek alapján. az ellenőrök 22%-a az órarend szerkezeté-
vel vizsgálta azokat. Most változás tanúi lehetünk, és az ellenőrök talán nagyobb 
hangsúlyt fektetnek erre, mivel az állami oktatási minisztérium a co-skolasztikus 
terület értékelésére összpontosít. 

az ellenőrök 66,66%-a jelentette, hogy a pedagógusok szakmai fejlesztése 
sikeresen megvalósulhat a tanárok tréningprogramjaiban, péládul karma jógával 
és a zilla Talim Bhavan által tartott tréningprogramokkal. Itt hangsúlyozták az 
ellenőrök, hogy különféle szervezetek is vezethetik ezeket a belső programokat. 
az igazgatók 70%-a szerint az ellenőröktől a szakmai fejlődésre kapott javaslatok 
hasznosak voltak, de túlzottan a szabályokra és az előírásokra, a tárgyi felszere-
lésre, szemináriumokon és megbeszéléseken való részvételre összpontosítottak, 
miközben 19,06% szerint az ellenőrök nem adtak semmilyen javaslatot az igaz-
gatók szakmai fejlődésével kapcsolatban. a tanárok többsége (72%) szerint a diá-
kok visszajelzéseit az ellenőrök figyelembe vették a tanítási, a tanulási folyamatról.

az igazgatók 60,68%-a szerint az ellenőrök érdeklődtek az orvosi vizsgálati 
beszámolókról, amit a kormány vagy önkormányzati kórházak végeztek, hogy 
megtudják, az orvosi vizsgálat rendszeres volt-e, és tartalmazott-e információkat 
a tanulók látásáról, vérszegénységéről, súlyáról és a gyógyításukról. 

ami a diákok tanulmányi előmenetelét illeti, az igazgatók 65,21%-a arról szá-
molt be, hogy a nyilvános vizsga (tizedik és tizenkettedik évfolyamon), valamint 
a belső vizsga eredményét kérték az iskola eredményének meghatározásához. Ez 
azt mutatja, hogy a többi évfolyam eredményeinek nem tulajdonítottak kellő fon-
tosságot. az igazgatók 43,47%-a felelte, hogy az ellenőrök figyelembe vették a tan-
tervi tevékenységeket, valamint a sportban és más iskolai szintű tevékenységek-
ben, kerületi, állami vagy országos szinten elért eredményeket.
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ami az adminisztratív folyamatokat illeti, az ellenőrök az írásos feljegyzésekre 
összpontosítanak, hogy megvizsgálják, pontosan követi-e az iskola az előírásokat, 
vagy sem. az igazgatók 52,38%-a szerint az ellenőrök ellenőrizték a feljegyzése-
ket és a lajstromokat, például a szolgáltatási könyvet, a támogatást, az állomány-
nyilvántartást, a felvételi eljárás dokumentumait, a felszerelések nyugtáit.

az igazgatók 68,18%-a szerint a könyvtári ellenőrzések során főként az állo-
mányt és annak fenntartását vizsgálták, továbbá más területeket, többek között 
az ülőhelyek elrendezését, a művek fajtáit, a könyvek elrendezését, a beszerzé-
sek számláit stb. az igazgatók 60,68%-a válaszolta, hogy a laboratórium ellen-
őrzése az állomány alapos vizsgálatából állt, míg 26,08%-uk szerint megfigyel-
ték a laboratórium hozzáférhetőségét, a munkakörülményeket, a berendezések 
elrendezését. az írásos anyagokra helyezett figyelem világosan mutatja az ellen-
őrzések bürokratikusságát. Csak az igazgatók 26,8%-a számolt be arról, hogy az 
ellenőrök megvizsgálták az osztálytermek, a mosdók, a vécék és az iskola környé-
kének tisztaságát. világos, hogy az egészséggel összefüggő felszereléseknek nem 
szenteltek kellő figyelmet az ellenőrzések során. az ellenőrök 55,55%-a válaszolta, 
hogy a tanároknak adott javaslatok megvalósultak, és az igazgatók 65%-a követte 
javaslataikat.

a KuTaTÁS HaTÁSaI

a kutatás eredményeinek hatásai megjelennek a körzeti oktatási hivatalnál az 
ellenőrzési rendszer megerősítése vonatkozásában. Ennek hatására a gujarati 
állami oktatási hivatal modernizálta az ellenőrzési rendszert, kibővítette a létszá-
mot a jobb ellenőrzés és a megnövekedett munkamennyiséggel való megbirkózás 
érdekében. Minőségi javulást hozó erőfeszítéseket mind a tanulmányi, mind az 
adminisztratív dimenzióban lehet tenni. 

végKÖvETKEzTETéS

az ellenőrzés lényeges része a vadodara városi, államilag támogatott középiskolák 
működtetésének. az ellenőrzés minősége kétségtelenül meghatározza ezeknek az 
intézményeknek a minőségét. Itt az ideje, hogy módszere túllépjen a bürokrati-
kus felfogáson, és jobban összpontosítson a tanítási, tanulási folyamat kreativitá-
sára és innovatív aktivitására, valamint a tanuló holisztikus fejlődésére. 
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