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Napjaink szüntelen, egyre felgyorsuló, változó világa kihívások elé állítja a 
21. század pedagógustársadalmát is. A megváltozott körülményekhez való 
alkalmazkodás a korszerű módszerek elsajátítását, a szakma 
professzionálódását teszi szükségessé, melynek alapja az egész életen át 
tartó tanulás,  

Ez hosszú idő óta köztudott tény, az azonban kevésbé ismert, hogy 
milyen szerepe van az élethosszig tartó tanulásra való felkészítésében 
már a kora gyermekkori nevelésnek is. Ezért nagyon fontos, hogy a 
kisgyermekekkel foglalkozó pedagógusok naprakész szakmai, módszertani 
felkészültséggel rendelkezzenek. Ehhez azonban a változtatások 
szükségességének elfogadása, a problémák megoldására új válaszok, 
módszerek keresése, majd gyakorlatban való alkalmazására való 
képességgel is rendelkezniük kell a pedagógusoknak. Kutatási tervemet e 
gondolatok, valamint magam és munkatársaim szakmai fejlődésének 
munkám során megtapasztalt lehetőségei és gátjai indították el.  

 
Bevezetés 
 
Az élethosszig tartó tanulás igénye alapvető változást hozott az oktatási-
nevelési rendszerekben is. Az elmúlt időszakban Magyarországon és 
nemzetközi szinten is a szakmai-politikai érdeklődés fókuszába került az 
oktatás-nevelés intézményrendszere és specifikusan az abban 
kulcsszerepet betöltő pedagógusok tudásának, elkötelezettségének 
kérdésköre.  

Az EU tagállamai 2002-ben részletes közös programot dolgoztak ki az 
oktatási és képzési rendszerük fejlesztésére, amelyet a következő 
évtizedre is kiterjesztettek. Kiemelt stratégiai célként tűzték ki az oktatás 
és képzés minőségének és hatékonyságának javítását. Nemcsak az 
Európai Unió, hanem az OECD tagországai is vizsgálták az iskolai 
eredményességet, melynek elemzése során az Oktatás és Képzés 2020 
program négy stratégiai célkitűzése a következőkben fogalmazódik meg: 

1. az egész életen át tartó tanulás és a mobilitás megvalósítása;  
2. az oktatás és a képzés minőségének és hatékonyságának javítása;  
3. a méltányosság, a társadalmi kohézió és az aktív állampolgári 
szerepvállalás előmozdítása;  
4. az innováció és a kreativitás – a vállalkozói készségeket is beleértve 
– fejlesztése az oktatás és a képzés minden szintjén.  
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Magyarországon is történtek lépések a közelmúltban az oktatás 
minőségének javítása és a pedagógushivatás megerősítése céljából. A 
legnagyobb léptékű változást a pedagógus-előmeneteli rendszer 
bevezetése és a szakmai támogatási rendszer kialakítása jelentette, mely 
a szándék szerint pozitívan befolyásolja az egyén és az intézmény 
színvonalát a közoktatás teljesítményének javulását. 

Az oktatás és a gazdaság eredményessége csakis egymás 
kölcsönhatása révén valósulhat meg. Ez hosszú idő óta köztudott tény, az 
azonban kevésbé ismert, hogy milyen szerepe van ebben a kora 
gyermekkori nevelésnek. „A kulcskompetenciák elsajátításának 
javításában a kisgyermekkori nevelés és gondozás a kiindulópont és az 
egyik leghatékonyabb eszköz” (Oktatás és Képzés, 2015:3). A minőségi 
kisgyermekkori nevelés, az ahhoz való egyenlő hozzáférés lehetősége az 
EU oktatási és képzési stratégiájának egyik fókuszpontja lett (EU EC, 
2016).  

A kisgyermeknevelés jelentőségét és helyzetét vizsgálva jól látható, 
hogy a politikai döntéshozók világszerte egyre nagyobb figyelmet 
fordítanak a kisgyermekkori nevelésre, gondozásra. A gyermeki agy- és 
neurobiológiai kutatások láthatóvá váló eredményei, a kora gyermekkori 
nevelésbe történő befektetés megtérülésével kapcsolatos számítások és a 
szegénységben, mélyszegénységben élő gyerekek támogatásával 
kapcsolatos tudás bővülése, nagymértékben elősegítették annak 
belátását, hogy a kora gyermekkori nevelésbe, ellátásba való beruházás 
gazdasági-társadalmi haszonnal jár (Podráczky, 2015).  

A Kormány kiemelt területkén kezeli a kisgyermekkori nevelés 
megerősítését. Ezt a célt szolgálja a hároméves kortól kötelező 
óvodáztatás bevezetése, különös tekintettel a hátrányos és halmozottan 
hátrányos helyzetű gyermekekre, az óvodai férőhelybővítés, az óvodai 
ellátást fejlesztő programok megvalósítása.  

A kora gyermekkori ellátás színvonalának emelése érdekében azonban 
nemcsak a mennyiségi, hanem a minőségi fejlesztésre is hangsúlyt kell 
fektetni. A minőség fokozása céljából elsősorban a szakemberek 
képzettségét, tudását kell fejleszteni. E célkitűzések eléréséhez első 
lépésben pontos, megbízható információkra van szükség a jelenlegi 
helyzetről – arról, hogy milyen hatásai vannak a pedagógusok 
foglalkoztatásával, szakmai továbbfejlődésével kapcsolatos eddigi 
szakpolitikai intézkedéseknek.  

 
A pedagógusok szakmai fejlődésének helye az oktatási rendszer 
és a pedagóguspálya egészében 
 
A magas színvonalú pedagógiai munkához nélkülözhetetlen a 
pedagógusok folyamatos szakmai fejlődése, de ez nem elegendő. Az 
OECD 2005. évi átfogó vizsgálata, valamint a második McKinsey-jelentés 
közel azonos módon foglalja össze, hogy milyen, a pedagógushivatással 
kapcsolatos oktatáspolitikai lépések vezetnek nagy valószínűséggel az 
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oktatási rendszer színvonalának javulásához. Ez utóbbi szerint az 
oktatásügy jelenlegi fejlettségi fokán – amikor az alapvető oktatáshoz való 
hozzájutás általánosan biztosított, az oktatásügy szervezeti-intézményi 
háttere megfelelően működik – a továbblépéshez a pedagógus hivatás 
megerősítésére, fejlesztésére van szükség. Ennek három fő területe: (1) a 
pályára kerülők rátermettségének javítása, (2) a pályán levő pedagógusok 
rátermettségének javítása, és (3) az iskolai szintű döntéshozatal 
megalapozása (Sági, 2012). 

Az oktatáspolitika - felismerve a pedagóguspálya presztízs növelésének 
szükségességét, a pálya vonzóvá tételét, a pedagógusok megtartásának 
fontosságát – kormányrendeletet alkotott a pedagógusok előmeneteli 
rendszerének támogatására és ennek segítésére 2013 szeptember 
elsejével pedagógus életpálya-modellt vezetett be. A magyarországi 
pedagógusminősítési rendszer kidolgozása során számos nemzetközi 
kutatás tapasztalatait vették figyelembe (Anglia, Finnország, 
Franciaország stb.). Azonban szem előtt kell tartani, hogy a pedagógus 
szakma esetében nagyon fontos a társadalmi megbecsültség, a szakmai 
életutak és a szakma gyakorlóinak elégedettsége közötti szoros kapcsolat. 
A szakmai életutaknak világos és pontos szakaszai kell, hogy legyenek, 
amelyek eléréséhez pontosan körvonalazott teljesítményeket és anyagi 
elismertséget kell rendelni. Így a szakma gyakorlói hosszú távon érdekelté 
válnak a szakmai életutak megtervezésében és építésében, a magasabb 
teljesítmények elérésében.  

A 2013. szeptember 1-jétől bevezetett pedagógus előmeneteli rendszer 
célja a pedagóguspálya vonzóvá tétele, a legjobb pedagógusok pályán 
tartása, a minőségi munka anyagi és nem anyagi honorálása, a 
pedagógusok motiválása, a kiszámíthatóság, az oktató-nevelő munka 
értékelésében országosan egységes rendszer kialakítása, a 
pedagóguspálya presztízsének növelése, és végső soron a 
pedagógushivatás megerősítésén keresztül a köznevelési rendszer 
minőségének javítása volt (2011. évi CXC. törvény; 326/2013. [VIII. 30.] 
Korm. rendelet; OH, 2013). Az életpálya modell egyik elemeként a 
törvény rögzítette a pedagógusokkal szembeni elvárásokat. 
Megfogalmazza, hogy a pedagógus alapvető feladatai mellett, mint a 
rábízott gyermekek nevelése, a gyermek személyiségének fejlődése, 
tehetségének kibontakoztatása stb., további kötelezettség is kapcsolódik, 
azaz, hogy a pedagógus folyamatosan képezze magát, határidőre 
szerezze meg a kötelező minősítéseket, teljesítse pedagógiai és 
adminisztratív feladatait. 

A pedagógusok továbbképzési tevékenységének vizsgálata mind a 
nemzetközi, mind a hazai irodalomban kiemelt téma, több vizsgálat 
igazolja ennek fontosságát. A továbbképzés, mint a pedagógusok szakmai 
fejlődése egy tágabb keretben, az oktatás hatékonyságának, minőségének 
vizsgálata keretében jelenik meg. Megemlítem az OECD-vizsgálatokat 
(OECD, 2005; OECD, 2012) is, de mindvégig szem előtt kell tartanunk, 
hogy ezek a vizsgálatok nem az óvodapedagógusok körében zajlottak. Azt 
azonban elismerhetjük és az ezen a területen végzett kutatások is 
igazolják, hogy a pedagógusi munka minősége meghatározó az oktatás 
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minősége, a tanulói eredményesség; a nevelés minősége, a gyermek 
nevelésének eredményessége szempontjából.  

 
A folyamatos szakmai fejlődés 
 
Rapos (2011) a pedagógusképzést, a pályakezdést és az intézményben 
folyó szakmai továbbfejlődést tudatosan összekapcsolják, hiszen a 
pedagógus szakma egy élethosszig tartó folyamat, amelyben a 
pedagógusképzés csak egyik eleme a rendszernek.  

Továbbá hangsúlyos a képzést megelőző időszak és tapasztalat a 
hallgatók életében. A tanulás jelen van az egész életünk során, és korábbi 
életszakaszaink tanulási tartalmai, formái és eredményei nagyban 
befolyásolják azt. A korábbi nézetekkel ellentétben, amikor úgy vélték, 
hogy a pedagógussá váláshoz a pedagógusképzésben és a későbbi 
szakmai fejlődésben a pedagógus-továbbképzések beavatkozási módot és 
lehetőséget adnak, a jelen szakaszban a fókusz másra irányul. A másoktól 
való tanulás, a mások által felhalmozott gyakorlati tudás megismerésére 
tevődik a hangsúly. 

Előtérbe kerül a szituatív tudás, amely a pedagógusi gyakorlat során 
zajló nem formális, reflektív folyamatra épül (Szivák, 2014). Pl. a 
kollégákkal folyó tudásmegosztás is, a kezdők mentorálása, az innovációk, 
kutatások, a szakmai gyakorlat fejlesztése, mely szintén tanulás.  

 
Szakmai továbbfejlődés: belső igény, vagy külső elvárás?  
 
A fejlődés ideális esetben olyan folyamatos, élethosszig tartó tanulási 
folyamat, amelynek során a pedagógusok tanuló közösség tagjaként 
aktívan és konstruktív módon vesznek részt saját és tágabb szakmai 
közösségük továbbfejlesztésében. A LLL igényét alátámasztják a 
nemzetközi kutatások (TALIS, 2009) adatai. Bízom benne, hogy a 
pedagógusok többsége belsőleg motivált szaktudásuk folyamatos 
fejlesztésére, nincs szükség külső „kényszerre”. Azonban nagyon nagy 
felelősség hárul az intézményvezetésre és a nevelő közösségre.  

A szakmai fejlődés igénye az a fajta egész életen át tartó tanulásra való 
nyitottság és készség, amely a 21. századi európai polgár számára 
létfontosságú, s amelyben a pedagógusoknak élen kell járniuk, jó példát 
kell mutatniuk. Sajnos az a tapasztalat, hogy a pályakezdő pedagógusok 
részvétele jóval alacsonyabb a pedagógiai munkát fejlesztő 
tevékenységekben, mint a TALIS-országok átlaga. A hazai kezdő 
pedagógusok kevésbé érzik szükségét a szakmai továbbképzésekre 
(Hermann et al., 2009). Ez azonban a szemlélet gátja lehet az 
együttműködésnek, hiszen az együttműködés egyik fontos célja az 
egymástól való tanulás, a közös erővel való szakmai fejlődés. Az a 
pedagógus, aki nem érzi szükségét a szakmai fejlődésnek, nem gondolja, 
hogy munkája még fejleszthető, valószínűsíthetően kevésbé látja 
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szükségét - az időt és energiát igénylő - fejlesztő célzatú 
együttműködésnek, vagyis kisebb a motivációja az együttműködésre. A 
professzionalizáció folyamatát leginkább ez az egyéni tényező, a szakmai 
fejlődés belső igényének hiánya akadályozhatja.  

Kutatásomban az egész életen át tartó tanulást helyezem középpontba, 
annak fontosságára hívom fel a figyelmet a szakmában való megújulás 
nélkülözhetetlensége miatt. Az alkalmazottak és a vezető attitűdjeik, 
képességeik, személyiségük – kompetenciáik – határozzák meg a 
szervezet hatékonyságát, eredményességét. Így tehát a vezetőkre nagy 
feladat hárul, amikor a szakmai hatékonyság érdekében ösztönzik a 
kollégákat, hogy ne csak a törvény által előírt 7 évenkénti 120 órás 
szakmai továbbképzésekre jelentkezzenek. Ma már nem elegendő a 
szaktudás, hanem bizonyos kompetenciákkal kell rendelkeznünk. 
Fontosnak tartom, hogy ne csak az oktatásban jelentkező változások 
tegyék szükségessé a folyamatos ismeretszerzést, az innovatív 
törekvéseket mindannyiunk (mint pedagógusok) számára, hanem 
folyamatos belső motivációként kell, hogy jelen legyen a tanulás az 
életünkben, a szakmánkban.  

Az intézményvezetésnek és az óvodai környezetnek meghatározó 
szerepe van a pedagógus munka minőségének fejlesztésében, a nevelés-
oktatás minőségében. Elengedhetetlen, hogy hogy egy olyan támogató 
légkör vegye körül a pedagógusokat, mely az intézmény szükségleteit is 
figyelembe véve, képesek legyenek az önművelésre, a tudásuk 
bővítésére, mellyel folyamatosan segítik a nevelés minőségének javítását. 
Csakis egy inspiráló, hatékony szakmai közegben feltételezhető a fejlődést 
pozitív irányba befolyásoló motivációs légkör. 

Kutatásom fő célja, hogy feltárjam 
• a tanulási motiváció és a környezeti hatás összefüggéseit 
• a minőségi pedagógiai munka rendszerszintű megvalósításának 

kötelező elemei és a szakmai támogatás egyensúlyát. 
 

Célom továbbá, a valódi okok kiderítése, a tanulási szándékok, törek-
vések, azaz, hogy mi veszi rá az óvodapedagógusokat arra, hogy felnőtt 
fejjel, akár előadásokra járjon, vagy épp tudásáról adjon számot stb., 
illetve a családi, munkahelyi napi feladataik mellett tanuljanak és szemé-
lyes, családi, munkahelyi és anyagi áldozatokat hozzanak. Fontosnak tar-
tom továbbá a felnőttkori tanulás gátló, nehezítő tényezőinek vizsgála-
tával igazolni vagy cáfolni, hogy a pénz, az idő és a képzés helyszínének 
elérhetősége, megközelíthetősége az óvodapedagógusok szakmai tovább-
fejlődésének a legfontosabb akadályai lehetnek. Szeretnék rávilágítani 
arra, hogy van-e összefüggés az életkor és a képzéseken való részvétel 
között. 

Tanulmányomban pilot vizsgálatot mutatok be. A budapesti és a Győr-
Moson-Sopron megyei óvodák óvodapedagógusai körében történt a 
mintavétel. A kutatás módszere az írásbeli kikérdezés, kérdőíves 
adatfelvétellel. A kérdőív elsősorban kvantitatív módszerre épül, hogy az 
adatok számszerűsitése hitelesítse a vizsgálatot. A zárt kérdések mellett 
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nyitott kérdés szerepel a kérdőívben, mely kapcsán az óvodapedagógusok 
továbbképzési igényét szerettem volna feltárni.  

A demográfiai adatok (kor, nem, lakhely) mellett a következő 
kérdésekre keresem a választ. Milyen gyakorisággal vettek részt az elmúlt 
5 évben a megkérdezettek a továbbképzéseken? Milyen témákban, milyen 
képzési típusokat választva, milyen finanszírozási háttérrel alakult a 
szakmai továbbfejlődésük? 

A pedagógus pálya elnőiesedése egyes kutatók szerint a pálya 
presztízsvesztésének szimptómája, mások szerint természetes jelenség, 
hiszen a felnövekvő generációval való foglalkozás, a nevelés-oktatás 
alapvetően a hagyományos családon belüli női szerepmegosztás 
leképeződése a pályaválasztásban, s mindössze a nők növekvő arányú 
munkavállalása tükröződik ebben a jelenségben. 

A válaszadók (N=58) kizárólag nők voltak. Az életkor szerinti megoszlás 
esetünkben is alátámasztja azt a tényt, hogy a pedagógus társadalom 
elöregedőben van. Jól látható, hogy a 41-50 (N=26) 45% és az 50 év 
felettiek (N=20) 34%, azaz a válaszadók 79%-a, ami felhívó jellegű lehet 
a pedagógus utánpótlásra (1. sz. ábra). 
 

1. sz. ábra. Életkor szerinti megoszlás 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A földrajzi elhelyezkedés szerinti adatnak (2. sz. ábra) a megismerése a 

vállalt képzések munkahelytől való távolság függvénye miatt fontos. Azt 
gondolom, hogy befolyásoló tényező lehet a képzéseken való részvétel 
vagy épp a távolmaradás esetében. A válasz adók (N=31) 52%-a város, 
(N=11) 21%-a falu, (N=10) 17%-a megyejogú város és (N=6) 10%-a 
főváros intézményeiben dolgozik.  
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2. sz. ábra. Az óvodapedagógusok munkahelyének földrajzi elhelyezkedése 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A fenntartóknak jelentős szerepe van a pedagógusok szakmai 

fejlődésének támogatásában, azaz a feltételek biztosításában, ezért 
megkérdeztem azt is a kérdőívet kitöltőktől, hogy milyen fenntartó alá 
tartozik munkahelyük. A válaszadók (N=53) 91%-a állami fenntartású 
intézményben dolgozik, és (N=3) 9%-a egyházi fenntartásúban. 

A képzések finanszírozására vonatkozó kérdés esetében a képzések 
finanszírozásának módját tártam fel (3. sz. ábra). Az óvodapedagógusok 
összesen 204 képzésen vettek részt. 5 év alatt. Bár egy kicsivel több, 
mint a fele (N=114) 56%-a finanszírozott képzés volt és reméljük a 
részben finanszírozott képzés (N= 76) 37% esetében a kisebb hányadot 
kellett a pedagógusnak fizetni, fontos lenne, hogy több támogatást 
kapjanak az óvodapedagógusok. 
 

3. sz. ábra. A válaszadók képzéseinek finanszírozása 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A képzéseken való részvétel életkori vizsgálatánál látható (4. sz. ábra), 

hogy a 41-50 év közöttiek (N=26) a legaktívabbak, átlag 4 képzésen/fő 
vettek részt 5 év alatt, míg a fiatalabb 20-30 (N=5) és 31-40 év (N=7) 
közötti korosztály 2 képzésen volt a kérdezett időintervallumban. Az 50 
évesnél idősebb pedagógusok (N=20) szintén nagy arányú érdeklődést 
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mutatnak a képzések iránt. Ebből megállapítható, hogy nem életkor 
függvénye a szakmai fejlődés igénye, a folyamatos tanulás. Továbbá 
felveti azt a kérdést, hogy a főiskolákról, egyetemekről kikerülve a 
pályakezdő pedagógus, miért nem folytatja, bővíti tudását. De azt 
gondolom, hogy a pár éve pályán lévő pedagógus, sem rendelkezik annyi 
tapasztalattal, gyakorlattal, hogy ne érezhetné a továbbképzéseken való 
részvétel szükségességét.  
 

4. sz. ábra. A válaszadók képzéseken való részvételi aránya 5 éven belül 

 
Forrás: Saját szerkesztés 

 
A 5. sz. ábrán szemléltetem, hogy a pedagógusok milyen százalékban 

tartják hasznosnak a továbbképzéseket. A kapott eredmények által 
megállapítható, hogy szignifikáns különbség van a teljes mértékben 
/(N=149) 73%/ hasznosnak tartott és a kevésbé (N=47) 23% vagy 
egyáltalán nem /(N=8) 4%/ válaszok között. A 73%-os elégedettségi 
mutató választ ad arra a feltevésre, hogy nem ez az akadálya a 
képzéseken való részvételnek. 
 

5. sz. ábra. Hasznosnak tartotta-e a továbbképzéseket? 

 
Forrás: Saját szerkesztés 
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Összegzés 
 
Ahogy a tanulmányom elején, most is hangsúlyozom, hogy egy pilot 
vizsgálat történt. A kutatás lefolytatása, annak feldolgozása, valamint az 
adatok tükrében azt a következtetést bátran levonhatjuk, hogy olyan 
pedagógusokra van szüksége a mai társadalomnak, akik nem csak a 
gyermekeket nevelik-oktatják, hanem fontosnak érzik az önfejlesztést. A 
mindennapi teendők mellett a válaszadó pedagógusok szakítottak időt a 
fejlődésre, a pedagógiai munka megújítására.  

A kérdőívből az is kiderült, hogy a képzéseken való részvétel nem külső 
(kijelölt), hanem önként vállalt volt 95%-ban. Ezt megerősítő adat, hogy 
munkaidőn túl és hétvégi képzéseket is választottak a pedagógusok. És 
azonnal felmerülhet a kérdés, hogy vajon mi is motiválja a pedagógusokat 
arra, hogy fejlesszék magukat? Az erre kapott válaszok egy következő 
tanulmány témájában kap majd helyet. 

Mindenesetre az tény, hogy a life long learning az élet sok területén 
bizonyított és elkerülhetetlen a nevelés-oktatás színterén, a pedagógusok 
munkájában is.  

Összefüggést látok a képzéseken való aktív részvétel és a kérdőív 
kitöltésére való hajlandóság között. Úgy gondolom, hogy a kérdőívet 
kitöltő pedagógusok számára fontos a szakmai fejlődés, ezért is segíti a 
kutatás kitűzött céljának elérését.  

Tehát pont az a feladat, hogyan lehetne a kevésbé érdeklődő kollégákat 
ösztönözni szakmai fejlődésük érdekében. Az biztos, hogy a 
pedagógushiány sokakra többlet terhet ró, ami sajnos az 
alulfinanszírozással is párosul. De valóban ez lehet a gátja a szakmai 
fejlődésüknek?  

A pedagógusok a mindennapi munka során nemcsak a gyerekekkel, 
hanem szülőkkel, kollégákkal is kapcsolatba kerülnek. Így hatással vannak 
nemcsak saját, hanem mások életére is. Az óvodapedagógus munkája 
mellett fontos lenne, hogy figyelmet szenteljen a mentális egészségére, 
jóllétére, avagy a lelki önvédelem elengedhetetlen a „burnout” 
elkerülésére. Ezek megelőzhetők a jól megválasztott továbbképzésekkel, 
szupervízióval. 

Azt gondolom, hogy a jövőre nézve kutatásom segítheti annak árnyalt 
feltérképezését, hogy a szakmabeliek megítélése szerint mely feltételek 
adottak a szakmai fejlődéshez/tovább fejlődéshez, illetve milyen 
feltételeket/intézkedéseket, továbbképzéseket látnának indokoltnak az 
egész életen át tartó tanulás folyamatának támogatására. 
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