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A 70-es évek közoktatási reformjai Európa- 
szerte a vártnál kisebb eredménnyel jártak. 
Ennek egyik oka, hogy a pedagógusok kép
zésének és továbbképzésének jelentőségét 
figyelmen kívül hagyták. Az Európa Tanács 
országainak miniszteri konferenciája már 
1987-ben felvázolta a fejlesztés irányait; ez
után a fejlettebb országokban megtörtént a 
pedagógus-továbbképzésnek rendszerré 
szervezése, tartalmi orientálása és eszköz
rendszerének létrehozása. Azóta a rendszer 
hatékonyságának fokozása alapvető feladat.

A magyar pedagógusok továbbképzése 
az 50-es évektől a 70-es évekig tartalmilag, 
ideológiailag központilag meghatározott, 
szervezetileg hierarchizált, s jogilag többé- 
kevésbé szabályozott volt. A 80-as évektől 
kezdődően folyamatosan megszabadult a 
központi irányítástól, fokozatosan pluralizá
lódott, szakmai kínálata gazdagodott. Észre
vehetően felerősödtek benne a „piaci viszo
nyok”, így az irányítás kiszolgálójából 
mindinkább pedagógiai-szakmai szolgálta
tássá alakul át. - Ezzel párhuzamosan a köz
oktatás-politikai irányítás lemondott a to
vábbképzés tartalmi prioritásainak kijelölé
séről, a rendszer összefogásáról és a folya
matoknak - akárcsak regisztratív - követé
séről is.

Pedagógus-továbbképzési rendszerünk 
megújítása és a mai európai tendenciákhoz 
igazítása időszerű feladat; újjászervezését 
végig kell gondolni értelmezésbeli, struktu
rális, funkcionális és tartalmi, illetve a minő
ségi szempontok alapján.

Ez a könyv régi mulasztást pótol: a pe
dagógus-továbbképzés történeti, összeha

sonlító, elméleti és gyakorlati kérdéseit tisz
tázza magyar és német nyelven.

A szerkesztők közel 20 főnyi szerzői 
gárdát (szakértőket, kutatókat, oktatókat) 
hoztak össze, akiket „összeköt a továbbkép
zés ügyét kísérő szellemi izgalom”. Ez a 
nemzetközi csapat közös gondolkodás (pro
jektumok, nemzetközi továbbképzések és 
személyes találkozók) keretében boncolgat
ja a témát; és - osztrák, svájci és német minta 
felhasználásával - mintákat ad arra, hogy 
milyen állomásokon át vezet az út egy mi
nőségi továbbképzési rendszerhez Európá
ban. Mindez apropóul szolgál a szerkesztők 
nem titkolt szándékának valóra váltásához a 
magyarországi továbbképzési rendszer át
alakulási folyamatának és az új minőségelvű 
rendszer első tapasztalatainak bemutatására.

A kötet - Báthory Zoltán professzor 
ajánlását és a szerkesztők bevezetőjét köve
tően - három fő fejezetben tárgyalja a témát; 
IV. fejezetében pedig bőséges tájékoztató 
irodalmat ad a 1983-1998 közötti magyar
országi pedagógus-továbbképzési rend
szerről.

„A jó továbbképzés elméleti tézisei” cí
mű I. fejezet a következő öt kisebb alfejeze- 
tet tartalmazza: „Autonómia a továbbkép
zésben”; „A továbbképzés szervezeti minő
sége”; „A továbbképzés pedagógiai minősé
ge”; „A továbbképzés piacorientált minősé
ge”; „A továbbképzők minősége”; „A to
vábbképzés dilemmái”.

Mindegyikben találhatók újszerű gondo
latok és megközelítések; itt most azt a két 
alfejezetet szeretném kiemelni, amelyik a 
pedagógusokra irányul. Az „Autonómia a 
továbbképzésben” című alfejezetben elő
ször az autonómia fogalmának változásaival 
foglalkozik, majd arra kapunk választ, miért 
szükséges az autonómiát a tanár-továbbkép
zések központi kérdéseként kezelni. Ezt kö
vetően a 4 főnyi svájci szerzői csoport (B. 
Künzle, M. Müller, M. Thumherr, L. Wer
tenschlag) saját tapasztalatait felhasználva 
keresi a választ, milyen beállítottság és mi
lyen tanári magatartás meghatározó az auto
nóm tanulásban. Majd egy dinamikus segéd-
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eszközt (vázlatot) ad a továbbképző szakem
ber egyéniségének, képességeinek, viselke
désének, erős és gyenge oldalainak feltérké
pezésére. - A tudás társadalmában a pedagó
gus professzió beállítottsága, tanulási moti
vációja központi kérdés. A tanulva tanítani 
gondolatkör szempontjait foglalja össze „A 
továbbképzők minősége” című alfejezet, 
amely a „multiplikátor” profilját tisztázza. A 
tanár-továbbképző szakembernek szakmai 
és emberi minősége, felkészültsége és a to
vábbképzésen résztvevő pedagógusnak ta- 
nulási/képzési szituációban való sikeres - és 
kölcsönös megelégedésre szolgáló - együtt
működése fontos elmozdulási pont lehet a 
korszerű továbbképzési rendszerben. A 
multiplikátor felkészítésének, képzésének 
és profiljának tervezésére és kivitelezésére 
kínál megvalósítható modellt az osztrák H. 
Hauzer.

A könyv második fő fejezete „A ,jó’ 
továbbképzés gyakorlati tézisei”-vel foglal
kozik. „A továbbképzés minőségi fejleszté
se” alfejezet (Tanártovábbképzés Svájcban, 
merre haladjon a fejlődés. Szerzője Charles 
Landert.) a 60-as évektől követi nyomon 
Svájcban a tanártovábbképzésre készített 
projekt megvalósítási szakaszát. Két forga
tókönyv-javaslatban fogalmaz meg ötleteket 
a továbbfejlesztésre, melynek során nem
csak a tanári kompetencia fejleszthető folya
matosan, de megőrizhető a tanár munkaké
pessége is.

„A ,jó ’ továbbképzés szervezeti, pedagó
giai és szolgáltatói kritériumai” című rész
ben a németországi minőségkritériumok, 
szervezési és rendszerstruktúrák közel há
rom évtizedes fejlődését Peter Faulstich mu
tatja be elsősorban a szakmai továbbképzés 
minőségkritériumokat is figyelembe vevő 
felvillantásával. Fontos megállapítása, hogy 
az egyes kurzusok minőségét nemcsak a 
meghirdetők és az intézmények kvalitása 
határozza meg, hanem azok a keretfeltételek 
is befolyásolják, amelyek a továbbképzési 
szféra rendszerének struktúrájából fakad
nak.

A további alfejezetek a magyar tovább

képzési rendszer utóbbi 10 évének főbb ál
lomásait veszik górcső alá. A Majorosi Anna 
által írt „Kritériumkatalógus a magyar to
vábbképzésben” és „A kritériumkatalógus 
használata: a németnyelv-tanárok tovább
képzése” című fejezetekben az oktató minő
ségének kérdéseiről, illetve a pedagógus-to
vábbképzések minőségbiztosításának lehet
séges módozatairól esik szó. Ez voltaképpen 
a mára valósággá vált továbbképzések 
akkreditációs rendszere kiépítésének kezde
ti lépéseit foglalja össze. Fő eleme a tovább
képzési szakkritérium-katalógus, melyet a 
továbbképzési programok tervezésekor, il
letve értékelésekor mint segédletet használ
nak a felkínálók és a fogyasztók egyaránt.

A szakkritérum-katalógus szak-, illetve 
műveltségterületenként leírja a program le
bonyolításának szakmai kritériumait, a fej
lesztendő pedagógusi kompetenciákat, a 
hozzárendelhető célrendszert és tartalmi 
szinteket. - A kötetben néhány mintát közöl
nek a szerkesztők az 1996-1998 között 
Nyelvpedagógusok (Majorosi Anna - Poor 
Zoltán); Földünk és környezetünk (Lakotár 
Katalin és Veres Márton); Osztályfőnök 
(Szekszárdi Júlia) címmel készített szakkri
térium katalógusból (jelezve, hogy a többi 
az OKI PTI honlapján olvasható).

A kötet harmadik fő fejezete „A magyar 
továbbképzési rendszerit mutatja be. Okta
táspolitikai trendek jelennek meg a Kaján 
László által írt „A pedagógus-továbbképzés 
itthonról nézve - merre megy a világ, merre 
járunk mi” című részben. Majorosi Anna 
különböző dokumentumok alapján összeál
lítást közöl „A magyar továbbképzési rend
szer felépítésének stratégiai lépéseiről”. 
Gönczöl Enikő „A továbbképzési rendszer 
átalakításának első tapasztalatai”-t fogal
mazza meg. A fejezet zárásaként a Majorosi 
Anna - Perjés László szerzőpáros bemutatja 
„A holnap minőségelvű továbbképzési 
rendszerét: a torta modellt”. - A megrefor
mált magyar továbbképzési rendszer elmé
lete és gyakorlati megvalósulása napjaink 
valósága, melynek előnyeit-hátrányait sze
mélyes tapasztalatként, a könyv segítségével
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pedig intellektuális élményként élheti át az 
olvasó. Ezért különösen figyelmébe ajánlom 
a kötetet a képző intézményeknek, képzők
nek, oktatáskutatóknak, a továbbképzés pia
cán megjelenő valamennyi szereplőnek, va
lamint az érdekelt döntéshozóknak, hogy 
kölcsönös együtthatásban a magyar pedagó
gus-továbbképzés minősége megfelelhes
sen a kor kihívásainak.

A kötetből a következő összkép bonta
kozik ki: a 90-es években a magyar közok
tatás irányítása számára megnyílt a lehető
ség a hosszú ideig tartó kaotikus állapotok 
felszámolására, egy felvilágosult, jól moti

váló, az európai trendeket is figyelembe ve
vő, a helyi döntéseknek helyt adó és minő
séget garantáló rendszer megalkotására, 
amihez jelentős anyagi támogatás is társult. 
A jelen továbbképzési rendszer bizonyos 
kötelezettségek előírásával centralizált, sok
szor formális előírásokat hangsúlyoz, és az 
akkreditációs érdekeltség túlzásai miatt pa
zarló is. A jövőben szükséges lesz visszatér
ni az Európa felé tett kezdeti lépésekhez. Ez 
azonban már csak egy másik kötet témája 
lehet.
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