
Tanárjelöltek (oktatási) informatikai képzése az angol, finn, 

holland és német elemi és középiskolai tanárképzésben 

 

 

Bevezetés 

 

Az Európai Uniónak az oktatás fejlesztésével kapcsolatos célkitűzéseinek legfontosabb eleme 

az ezredfordulótól kezdve az információs társadalom és/vagy tudás alapú társadalom 

megalapozása és létrehozása. A kitűzött cél megvalósításához alkalmazandó módszer az 

élethosszig tartó tanulás, amelynek egyik javasolt eszköze az információs és kommunikációs 

technológiák magas szintű és széles körű alkalmazása. Az 1999-ben elkészült „e-Europe – 

Információs Társadalom mindenkinek” tervezet szerint az Európai Unió célja nem lehet más, 

mint hogy a világ legdinamikusabban fejlődő gazdasága legyen a középtávú jövőben. A 

dokumentumban megjelölt 10 prioritási terület közül kettő is az oktatáshoz kapcsolódó. Az 

első prioritás az európai ifjúság bevezetése a digitális korba (internet és a multimédia 

elterjesztése az iskolákban, és az új oktatási tartalmak adaptálása), a negyedik prioritás pedig 

a gyors internet-hozzáférés biztosítása a kutatóknak és hallgatóknak. 

A kitűzött célok eléréséhez nagy léptékű változásokra van szükség az oktatási rendszerek 

teljes területén, és kiemelten az információs és kommunikációs technológiák alkalmazásának 

fejlesztésében és elterjesztésében. 

Az IKT oktatási alkalmazásának legfontosabb feltétele (a műszaki-technikai háttér 

megteremtése mellett) a tanárok, tanárjelöltek módszertani felkészítése az új eszközök és 

módszerek leghatékonyabb, innovatív alkalmazására. Ezen a területen azonban még a legtöbb 

gyakorlati tapasztalattal rendelkező országok is csupán 10-15 éves gyakorlattal rendelkeznek. 

Az európai országok gyakorlata meglehetősen szerteágazó, ezt röviden mutatjuk csak be 

tanulmányunkban1, majd ezután négy kiemelkedőnek tartott ország tanárképzési gyakorlatát 

tekintjük át az oktatási informatika szempontjából2. Ezek a következők: Anglia, Finnország, 

Hollandia és Németország.  

 

                                                
1 A tanulmány elsődleges forrásaként az irodalomjegyzékben szereplő European Teachers Towards the 
Knowledge Society című kiadványt vettük alapul, kiegészítve számos más forrásból származó adattal és 
információval. 
2 A tanulmány további részében az IKT az oktatásban és az oktatási informatika kifejezéseket szinonimaként 
fogjuk használni. 
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IKT-elemek a tanárképzésben Európában – rövid áttekintés3 

 

Az iskolai informatikaoktatás, csakúgy, mint az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazása az oktatási gyakorlatban Európa-szerte nagy változatosságot mutat. Néhány 

adatot nézzünk meg ezzel kapcsolatban, hogy lássuk miről is van szó. 

Csaknem az összes országban képeznek és alkalmaznak informatika tanárokat, azokat az 

államokat is beleértve, ahol tantárgyi képzés nincs is ebből a tárgyból (ez alól csupán 

Írország, Belgium és Hollandia számít kivételnek, ahol nincs külön informatika tanári 

képzés). Görögországban, Romániában és Lengyelországban már alsó tagozatban is 

informatika szakos tanár tanítja az IKT ismereteket, további nyolc országban viszont csupán 

középiskolában (upper-secondary) foglalkoztatnak informatika szakost. (1. ábra) 

 

 

 

1. ábra – Informatika szakos tanárok az általános és középiskolákban Európában (2002/2003) 

 

 

                                                
3 Az adatok forrása: Key Data on Information and Communication Technology in Schools in Europe, 2004 
edition, 
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Az oktatási informatika (ICT in education) kötelező elemként szintén csak az országok 

mintegy felében tartozik a tanárjelöltek számára kötelezően elsajátítandó ismeretek közé, 

holott a diákoknak mindenhol tantervileg előírt az IKT ismeretek alkalmazása. Ezeket az 

adatokat mutatja következő ábra. 

 

 

 

2. ábra – IKT megjelenése a tanárképzésben I. (alsó tagozat –tanítók) 2002/2003 

 

Az ábráról leolvasható, hogy többnyire a kelet- és közép-európai országokban, valamint 

Portugáliában, Finnországban és Írországban nem kötelező elem a tanítók számára az IKT 

használatának megtanulása. A németországi rendszert később részletesebben bemutatjuk. 

(Megjegyzések: a választható tantervi elem (Core curriculum option) azt jelenti, hogy az 

alaptantervben szerepel az IKT képzés valamilyen formája, amely a hallgatók számára 

minimálisan elsajátítandó. Az intézményi autonómia (Institutional autonomy) kifejezés 

jelentése: az intézmények maguk dönthetnek arról, kötelező vagy választható elemként 

nyújtják a hallgatóknak az IKT-ismereteket. 
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A felső tagozatos és középiskolai tanárok képzését mutatja a következő illusztráció. 

 

 

 

3. ábra – IKT megjelenése a tanárképzésben II. (felső tagozat és középiskola) 2002/2003 

 

Az előző ábrához képest láthatjuk, hogy Spanyolországban és Görögországban a tanárok 

számára már nem általánosan kötelező elemként jelenik meg a tantervben az oktatási 

informatika, hanem a különböző felsőoktatási intézményekben különböző módon. Az újabb 

adatok szerint Lengyelországban és Finnországban (lásd később) már szintén kötelező eleme 

a tanárképzésnek az IKT-ismeretek elsajátítása. 

Vizsgáljuk meg röviden, milyen ismeretanyagokra helyezik a hangsúlyt az egyes 

országokban, melyek az alapvetően fontosnak tartott oktatási informatika elemek és területek. 

(természetesen a következő kategóriáktól eltérőek is megtalálhatók a felsorolt országok 

gyakorlatában). 
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A következő táblázatokból látható, hogy lényegében két nagy kategóriába sorolhatók a 

vizsgált országok. Az egyik csoportba tartozók esetében kötelezően, és részletesen 

meghatározott tartalmak oktatása folyik a tanárképzésben. Ide tartoznak Belgium (francia, 

német), Németország, Görögország, Spanyolország, Anglia, Észak-Írország, Litvánia, 

Szlovénia, Franciaország, Luxemburg, Hollandia, Ausztria. A másik csoportba sorolhatjuk 

azokat az országokat, ahol nincs részletesen meghatározott oktatási informatikai tartalom 

előírva. Ezek egy részében az oktatási informatika kötelező tananyag (Dánia, Finnország, 

Bulgária és Lettország), a többieknél a felsőoktatási intézmények döntésétől függ az oktatott 

IKT tartalom. 

 

 

4. ábra – Oktatási informatikai tartalmak a tanítók képzésében (2002/2003) 

 

Igazán lényeges eltérés a tanárok számára előírt területeken nem találhatunk az előző 

táblázathoz képest. Görögország és Spanyolország esetében megszűnt a részletes tartalmi 

ajánlás, ugyanakkor megjelent az első kategóriában Norvégia, Svédország (* - meglepő 

módon itt az Internet alkalmazása nem kötelező elem), és néhány kisebb ország (Málta, 

Izland). 
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5. ábra – Oktatási informatikai tartalmak a tanárok képzésében (2002/2003) 

 

Még egy tényezőt érdemes megvizsgálnunk, ez pedig az oktatási informatikára fordított idő a 

tanárképzés teljes időtartamához viszonyítva. Általánosságban elmondható, hogy az IKT-

ismeretek elsajátítására szánt idő nagyon alacsony, a tanulmányi idő 2-4% mindössze. 

Abszolút értékben a legmagasabb óraszámot Svédország (200 óra), Izland és Litvánia (80 

óra), valamint Belgium francia nyelvű területén biztosítják kötelezően. Az adatok itt persze 

meglehetősen hiányosnak mutatkoznak, elsősorban amiatt, hogy az intézmények saját maguk 

határozhatják meg az ajánlott kurzusokat. Az általános oktatási informatikával kapcsolatos 

tapasztalatok azt mutatják, hogy a 100 óránál rövidebb időtartamú kurzusok nem elégségesek 

a szükséges elméleti és gyakorlati tudás megszerzéséhez. 

 

 

IKT a tanárképzésben – Anglia 

 

„Angliában a pedagógusok IKT-kompetenciákkal való felvértezésének első állomása a 

tanárok számára az alapismeretek megszerzése volt. Erre épült az IKT ismeretek bővítése és 

kiegészítés a szaktárgyi ismeretek területén és a mindennapi oktatásban történő alkalmazás 

módszertani tudnivalóinak megtanulása. A végső cél ezek után tulajdonképpen úgy 

határozható meg, hogy az IKT eszköztárának és módszertani alkalmazásának teljes 

beágyazása az oktatási folyamat megfelelő szintjeire. Ennek technikai feltételei napjainkban 

már rendelkezésre állnak, hiszen csaknem az össze iskolai rendelkezik a szükséges 
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számítógépekkel és internet-hozzáféréssel, amelynek révén az oktatás minden szereplője 

számára megfelelő IKT-szolgáltatások nyújthatók.4” 

 

A Nemzeti Tanárképzési Tanterv5-ben 1998 óta szerepelnek a szaktárgyi oktatásba beillesztett 

IKT-alapú ismeretek és tananyagok. A már iskolában tanító tanárok képzésére is jelentős 

erőforrásokat biztosítottak, hogy ezek tudásszintje az oktatási informatika területén elérje a 

frissen végzettekét. A tanár-továbbképzési programok pénzügyi hátterét a New Opportunities 

Fund (NOF) – jelentős mértékben a szerencsejátékok állami bevételeiből származó források 

felhasználásával - biztosította. Felismerve azt a szituációt, miszerint ez továbbra is csak az 

alapvető lehetőségeket biztosítja, az Oktatási Minisztérium (DfES) kezdeményezésére és 

közreműködésével kidolgozásra került a tanárok folyamatos professzionális fejlesztésének 

szaktárgyi IKT-vel bővített programja.6 Ennek első fázisában (2002-2003 évek során) számos 

szaktárgyi IKT-segédeszköz került kifejlesztésre a pilot-projektekben. A projekt folytatásként 

folyamatosan kidolgozták a különböző életkori és tantervi szinteknek megfelelő oktatási 

(tantárgyi) anyagokat, szoros összhangban a Nemzeti Alaptanterv követelményeivel. A 

tananyagfejlesztés után a tanárok felkészítése volt a következő lépés, amit részben 

hagyományos, részben online távoktatásos formában valósítottak meg, erősen támaszkodva az 

online mentorálás és az online tanári közösség által nyújtott támogatás különböző formáira. 

Szintén bevett szokássá vált a jó gyakorlatok (ún. best practice) közreadása, Angliában 

számos ilyen weblap született és elérhető jelenleg is. Az oktatási informatikai anyagokat 

kifejlesztő cégek által elkészített anyagok magas színvonalát a folyamatos értékelés és 

ellenőrzés biztosítja. Ezek felügyeletét az oktatás irányításában és támogatásában aktív 

szerepet játszó legfontosabb szervezetek (Oktatási Minisztérium, Ofsted, BECTA, TTA, stb.) 

képviselőiből álló bizottság gyakorolja.  

Mindezen lépéseket azért mutattuk be, mert ezek jelentősen befolyásolják az oktatási 

informatika tanárképzésben betöltött helyét és szerepét is.  

 

Angliában (és Wales-ben) a tanárképzés jelenleg érvényes programja (amely az IKT 

követelményeket is előírja) központilag meghatározott, ezt az ún. QTT Standard7 tartalmazza. 

                                                
4 http://www.teachernet.gov.uk/management/atoz/i/ictandteachertraining/ felhasználásával.  
5 Initial Teacher Training National Curriculum 
6 CPD – Teacher’s Professional Development (CPD), Enhancing Subject Teaching using ICT. 
7 Qualifying to Teach Professional Standards for Qualified Teacher Status and Requirements for Inital Teacher 
Training –  követelmények a tanárképzéssel szemben 
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(Ennek legfrissebb, 2007 szeptemberétől érvényes változata a napokban jelent meg)8. Ezen 

minden tanárra érvényes dokumentumban két fő pont foglalkozik a tanárjelöltek IKT 

felkészültségével kapcsolatos elvárásokkal: 

 

„S2.5. A Minősített Tanár Státuszt megszerzéséhez bizonyítaniuk kell, hogy ismerik az IKT 

hatékony használatának módjait saját tárgyukban és tágabb értelemben saját professzionális 

tevékenységük művelésében. 

S3.3.10. A Minősített Tanár Státuszt megszerzéséhez bizonyítaniuk kell, hogy eredményesen 

használják az IKT eszközöket a tanításban.” 

 

Ezen túlmenően az elvárt kompetenciákat az említett dokumentum nem részletezi. (A 

dokumentum korábbi változatában ez részletesen szerepelt9, ez is tanulmányozásra érdemes.) 

Mivel azonban a fentiek alapján minden tanárjelölttel szemben elvárás az IKT eredményes és 

magas szintű használata a saját szaktárgyában, ezért számos tanárképző intézményben már a 

tanterv beágyazva tartalmazza az IKT ismeretek oktatását. Lehetőség van továbbá arra is, 

hogy a szükséges ismerteket posztgraduális képzés10 keretében sajátítsák el a tanárjelöltek. 

Ilyen képzés elvégzése után a diploma feljogosítja a tanárokat arra, hogy középiskolában 

informatika/IKT tárgyat tanítsanak, illetve az ezzel kapcsolatos vizsgákra felkészítő 

kurzusokat vezessenek. A posztgraduális képzések időtartama általában egy év, némely 

esetekben ennél hosszabb is lehet. 

A képzések fölötti felügyeletet, azok ellenőrzésének jogát a kormányzat által irányított 

Oktatási Standard-ek Hivatala11 gyakorolja, 3 éves ciklusokban. Az egyes tanárképző 

intézményeknek éves beszámolókat kell készíteniük a tevékenységükről és valamennyi 

képzésükről. A beszámolóknak tartalmazniuk kell többek között a hallgatóktól és a 

partneriskoláktól kapott visszajelzéseket, a tutorok által készített kurzus-értékeléseket, a 

tutorok értékelését az oktatás színvonalával kapcsolatban és a külső vizsgáztatók által kapott 

értékeléseket is. Ezzel szemben a hallgatók teljesítményét részletesen nem értékelik, a 

posztgraduális diploma (PCGE) odaítélése megfelelt/nem megfelelt alapon zajlik, vagyis 

valódi értékelést nem tartalmaz. 

                                                
8 Elérhető a következő címen: http://www.tda.gov.uk/teachers/professionalstandards.aspx  
9 Initial Teacher Training Curriculum for the Use of Information and Communications Technology in Subject 
Teaching, Elérhetősége: http://www.dfes.gov.uk/publications/guidanceonthelaw/4_98/annexb.htm  
10 Postgraduate Certificate in Education (PCGE) 
11 Office for Standards in Education – röviden Ofsted. 
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A posztgraduális szervezésű IKT programok erőteljesen építenek a hallgatók kollaboratív 

munkájára. A kurzus során a résztvevők általában szemináriumi csoportokban dolgoznak, 

vagy workshopokon vesznek részt, ahol egymást segítve tanulnak. A személyre szabott 

segítségnyújtást (a szükségletek felmérése és az egyéni fejlesztési terv kidolgozása után) a 

kurzus menetében kulcsszerepet játszó egyetemi tutor látja el. Az egyes IKT-eszközöket 

intenzíven használják az oktatási folyamat egésze során, ilyenek például az elektronikus 

levelezés (kapcsolattartás és kommunikáció a tutorral és a hallgatótársakkal), a web-alapú 

oktatási környezetek és fórumok használata, illetve az utóbbi időben egyre inkább terjedőben 

lévő chat-szobák (chatroom) igénybe vétele. Ezen eszközöket szervesen egészítik ki a 

tantárgy specifikus szoftverek, multimédiás vagy web-alapú alkalmazások, erőforrások. 

Külön célszerű kiemelni, hogy az angol nyelvterületen hihetetlen gazdaságban állnak 

rendelkezésre az oktatást támogató, vagy oktatási célra készített anyagok. 

A oktatási informatika számos formában részesül Angliában kormányzati támogatásban. 

Nagy szerepe van ebben például a szintén a kormányzat által létrehozott Brit Oktatási 

Kommunikációs és Technológiai Ügynökségnek (BECTA12). A BECTA igen széles körű 

tevékenységet végez az iskolák, oktatási intézmények, tanárképző intézmények és szervezetek 

támogatásával, az IKT használatának elterjesztésével, támogatásával, az oktatási informatika 

színvonalának folyamatos emelésével. 

 

Összefoglaló táblázat – Anglia 

Tanár Oktatási szint Tanárképzési modell Időtartam Országos standard 

Alsó tagozatos tanár  5-11 évesek A tanítóképzés a 

párhuzamos modellt 

követi. A fokozat 

megszerzéséhez álta-

lános felsőfokú peda-

gógiai és szaktárgyi, 

elméleti kurzusok és 

gyakorlati foglalko-

zások követelményei-

nek sikeres teljesí-

tése szükséges. 

3-4 év IGEN 

Középiskolai tanár  11-18 évesek A tanárképzés a 

legtöbb intézményben 

a szekvenciális 

modellt követi. Az 

3-4 év + 1 év 

posztgraduális 

IGEN 

                                                
12 BECTA – British Educational Communications and Technology Agency http://www.becta.org 
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első fokozat 

megszerzése után 1 

éves posztgraduális 

tréning vezet a tanári 

diploma 

megszerzéséhez. 

(PGCE) 

Szakoktatás 11-14 és 16-18 

évesek 

  IGEN 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanárképző-kurzusok? IGEN 

IKT a 

tanárképzésben 

Tartalmi elemek 

Az ismertetett standardek alapján előírják, hogy a Minősített Tanár Státusz 

megszerzéséhez bizonyítani kell az IKT ismeretek alkalmazásának hatékony módjának 

elsajátítását a tanításban és a professzionális tanári munkában egyaránt.  

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata.  

Internet és elektronikus levelezés. 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanár továbbképző-kurzusok? IGEN 

IKT a tanár 

továbbképzésben 

Tartalom 

Az IKT alapú képzések minden tanár számára elérhetőek, anyagi hátterét a New 

Opportunities Fund (a nemzeti lottó-ból származó jövedelemet felhasználó Alap) 

biztosítja. A képzés típusa/tartalma a választott szolgáltatótól függ, központi előírás 

nincsen erre vonatkozóan. A rendelkezésre álló kurzusok tematikája nagyon széleskörű, 

a választék az 1-2 napos kurzusoktól az MSc (mester) vagy PhD fokozattal záruló 

képzésekig terjed. 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata. 

IKT-eszközök tanórai használata. 
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IKT a tanárképzésben – Finnország 

 

Finnország kiemelkedően szerepelt a közelmúltban nyilvánosságra hozott nemzetközi 

tanulmányi felmérésekben (PISA 2003, IEA OECD-UNESCO, 2003), részben ezért is, 

részben az információs társadalom megvalósítása felé történt élenjáró fejlesztések kapcsán 

érdemel megkülönböztetett figyelmet. (Talán érdemes még megemlíteni azt a két tényt is, 

hogy a finn oktatási rendszerben 19 éves korig nincsenek formális országos szintű vizsgák, és 

nincs tanfelügyelői rendszer sem – szemben például a szigorú angol rendszerrel.) 

Finnországban a közoktatás számára történő tanárképzés az egyetemeken zajlik. Ennek két fő 

típusa az osztály-tanítók (1-6. osztály) és a szaktanárok (7-9. osztály és a felső középiskola) 

képzése. 

A képzés időtartama az osztálytanítók esetben 5 év, 240 ECTS13 kreditnek felel meg, és 

mester fokozattal zárul. A képzés során a következő modulokat végzik el a hallgatók: 

 nyelvi és kommunikációs ismeretek,  

 alap- és tantárgy-specifikus pedagógiai ismeretek, 

 haladó szintű pedagógiai-didaktikai ismeretek, 

 kiegészítő képzés valamelyik választott szakból (a magyar szakkollégiumhoz 

hasonlóan), 

 egyéb választott képzések és kutatási gyakorlat. 

Az osztálytanítók specializálódhatnak a Médiaoktatás és az IKT oktatási alkalmazása 

témákra, illetve más tantárgyi területekre is. A diploma megszerzéséhez valamennyi 

osztálytanítónak rendelkezni kell alapvető számítógépes ismeretekkel. Lehetséges továbbá a 

pedagógiai jellegű tárgyak „virtuális oktatásban” (távoktatási keretben) történő elvégzése is a 

tanulmányok során, ami nyilvánvalóvá teszi az elektronikus kommunikáció és számítógépes 

eszközök mindennapos használatát. 

 

A szaktanárok képzése a magyarhoz hasonló rendszerben, egyetemi szinten történik, 

időtartama 5-6 év, 240-270 ECTS kreditnek felel meg. A tanárok szakos képzését a választott 

szaknak megfelelő tanszékek irányítják, míg a pedagógiai ismeretek átadása a pedagógiai 

tanszékek (Department of Education) feladata. A kötelező pedagógiai tanulmányok 52,2 

ECTS kreditnek felelnek meg. A szaktanárok képzése széleskörű ismeretek elsajátítását teszi 

lehetővé az általános iskolától a felső középiskoláig, illetve a szakképzésben és a felnőtt 

                                                
13 ECTS – European Credit Transfer System (Európai Kredit Átviteli/Elismerési Rendszer) 
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oktatásban tanítani szándékozó hallgatók részére. Az osztálytanítókhoz hasonlóan a diploma 

megszerzéséhez valamennyi szaktanárnak rendelkezni kell alapvető számítógépes 

ismeretekkel, ez azonban nyilvánvalóan nem elégséges az IKT oktatásban történő 

alkalmazásához, csupán alapot nyújthat ehhez. A hatékony IKT alkalmazás módszereinek 

elsajátítása két fázisban történik: a technikai eszközök problémamentes kezelésének 

elsajátítása után a hallgatók megtanulhatják, hogyan használhatják saját feladataik jobb és 

könnyebb végrehajtására az új eszközöket. Az IKT eszközök oktatásbeli használatának 

oktatása 22,5 ECTS kreditnek megfelelő időtartamban történik (kb. 1 trimeszter/negyedév). 

Az általános tematika a következő témaköröket tartalmazza: 

 az IKT oktatásbeli felhasználásához kapcsolódó pedagógiai módszerek és tanulási 

elméletek elsajátítása, 

 az IKT-eszközök használata az oktatásban, 

 a média és hálózati kultúra lehetséges perspektívái, 

 az IKT-eszközök használata az oktatásban, eszközök és módszerek magas szintű 

elsajátítása révén, 

 kutatási és projektmunka és tanulmányok, 

 egyéb választható modulok. 

 

A tanulmányok során a hallgatóknak lehetőségük van további rövid speciális kurzusokon az 

őket érdeklő témakörökkel elmélyültebben foglalkozni is. A szaktanárok számára is lehetőség 

van Média tanulmányok specializációra, amely 22,5, vagy 52,5 ECTS kredit az értéke. Ennek 

keretében a hallgatók megismerkedhetnek a médiaoktatás elméleti és gyakorlati 

jelentőségével a mindennapi élet számos területén, a hatékony információkezeléssel a tanítás, 

tanulás, munka és kommunikáció folyamatában. Ehhez a tanulás során az elektronikus 

kommunikáció számos eszközét használják: elektronikus levelezés, videokonferencia, 

számítógépes konferencia, www stb.) 

(Fontos megemlíteni, hogy a korábban ismertetett angol rendszerrel összehasonlítva 

Finnországban nincs a Nemzeti Tantervhez rendelt szigorúan körülhatárolt és lefektetett IKT-

alkalmazási keret. A finn nemzeti és önkormányzati oktatási stratégiák a hozzáférés 

megteremtésére helyezik a legnagyobb hangsúlyt, arra alapozva, hogy az eszközök 

hozzáférhetősége amúgy is „kikényszeríti” a felhasználók önálló ismeretszerzését és ezáltal 

tudásuk növekedését.) 
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A tanulmányok tartalmát a Pedagógiai Tanszékkel rendelkező 8 egyetem hálózata tervezi meg 

és biztosítja, ehhez kapcsolódik továbbá a Finn Virtuális Egyetem14. A Virtuális Egyetem 

támogatásával valósul meg az ún. KasVi projekt, amelynek célja új, innovatív virtuális 

módszerek kidolgozása az IKT és a tanárképzés összekapcsolása területén. 

 

A következőkben nézzünk meg egy gyakorlati példát, amely egy konkrét képzési tematikát 

mutat be. 

 

PÉLDA: Médiaoktatás – 15 kredit (22,5 ECTS) 

(Helsinki Egyetem, Neveléstudományi Tanszék15) 

 

A program fókusza a médiaoktatás és az információs és kommunikációs technológiák 

alkalmazása a tanításban, tanulásban, a mindennapi életben és munkában. A médiaoktatás 

lehetőséget elsősorban didaktikai szempontokból vizsgálják, kiemelt hangsúlyt fektetve a 

társadalmi tényezők vizsgálatára és a gyakorlati alkalmazásokra. A tanulmányok egy részének 

teljesítése az elektronikus kommunikáció eszközeinek (elektronikus levelezés, 

videokonferencia, csoportmunka-eszközök, online-tanulás) intenzív használatával történik, 

virtuális oktatási környezetben. 

 

A kurzus az alábbi témaköröket tárgyalja: 

 

1. A médiaoktatási alapismeretek, 3 kredit (4,5 ECTS) 

A résztvevőknek rendelkezniük kell az alapvető IKT ismeretekkel (szövegszerkesztési 

alapismeretek, internet használati alapismeretek, e-mail) 

2. Neveléstudományi és kommunikációs alapismeretek, 4 kredit (8 ECTS) 

A neveléstudományra (educational sciences) szakosodott hallgatók számára a 

„Kommunikáció alapjai”, a kommunikáció szakosoknak a „Neveléstudomány alapjai” című 

kurzus elvégzése szükséges, mintkét kurzus 4-4 kredit (6 ECTS) értékű, az alábbiak szerint. 

A. Bevezetés a kommunikációba, 4 kredit (6 ECTS) 

2.1 Bevezetés a kommunikációba, 2 kredit (3 ECTS) 

A hallgatók megismerkedhetnek a kommunikáció alapfogalmaival és a kommunikáció 

elmélet fogalmaival, különböző szempontú megközelítéseivel. 

                                                
14 http://www.virtuaaliyliopisto.fi 
15 University of Helsinki, Department of Education 
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2.2 Médiaelemzés, 2 kredit (3 ECTS) 

A hallgatók elsajátítják és fejlesztik a média jellegű szövegek kritikai elemzését és 

értelmezésének lehetőségeit. A médiakutatás korszerű eredményeire és módszereire 

támaszkodva elemzik a tömegkommunikáció számos, különböző típusú termékeit. 

B. Neveléstudományi alapismeretek, 4 kredit (6 ECTS) 

2.3 Oktatás, nevelés és nevelésfilozófia, 4 kredit (6 ECTS) 

A hallgatók a következő 2 és 4 kreditet adó kurzusok közül választhatnak a témán belül: 

(az alábbiak közül kettőt) 

2.3.1. Bevezetés a nevelésfilozófiába, 2 kredit 

2.3.2. Nevelés és társadalom, 2 kredit, 

2.3.3. Az oktatás pszichológiai alapjai, 2 kredit 

2.3.4. Az oktatás a különböző életciklusokban, 4 kredit 

 

3. Szabadon választható kurzusok, 4 kredit (6 ECTS) 

Ebben a sávban a hallgatók elsajátítják az oktatási informatika hatékony használatához 

elengedhetetlenül fontos szakmai ismereteket, feladatokat oldanak meg, megtanulják egyes 

szoftverek kezelését, létező oktatási anyagokat értékelnek és elemeznek. 

A hallgatók szabadon választhatnak az IKT következő alkalmazási területeit bemutató témák 

közül: 

3.1 Nyitott- és távoktatás, tanítás és tanulás, 2 kredit (3 ECTS) 

A cél az, hogy a hallgatók megismerkedjenek a nyitott és távoktatás módszereivel és 

eszköztárával (például videokonferencia-eszközök) 

3.2 Információs és kommunikációtechnológiai hálózatok használata a gyakorlatban, 2 

kredit (3 ECTS) 

A hallgatók weblapokat terveznek és készítenek, gyakorolják adatbázisok, csoportmunka-

alkalmazások, fórumok és más online taneszközök használatát. 

3.3 Hiper- és multimédia, 2 kredit (3 ECTS) 

A kurzus a hiper- és multimédia didaktikai aspektusait tárgyalja. A hallgatók 

megismerkednek a hipermédia kommunikáció alapvető tudnivalóival, hipermédia-alapú 

oktató anyagok használatának módszertani kérdésivel, és szerzői rendszerek használatával. 

3.4 Grafika és digitális képfeldolgozás, 2 kredit (4 ECTS) 

A hallgatók felfrissíthetik és továbbfejleszthetik a számítógépes grafikával és 

képfeldolgozással kapcsolatos tudásukat. 

3.5 Videoszerkesztés, 2 kredit (3 ECTS) 
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A kurzus célja a mozgókép alkalmazásában rejlő lehetőségek mélyebb ismeretének 

megszerzése, a tervezés és filmkészítés, videoszerkesztés és vágás megtanulása. 

4. További haladó szintű tanulmányok, 4 kredit (6 ECTS) 

A bevezető kurzusok után a hallgatóknak egy módszertani, vagy IKT-alapú alkalmazást kell 

tervezniük és elkészíteniük a médiaoktatás témaköréből általuk választott témából. Ez lehet 

például egy webalapú tananyag, online tananyagok bemutatása, összehasonlítása és kritikai 

elemzése, fórumok tartalmának elemzése, video-alapú oktató anyag tervezése és elkészítése, 

stb. Ezen tevékenység célja a megszerzett ismeretek gyakorlatban történő használatának 

kipróbálása, a megszerzett tudásszint mérése. 

 

Összefoglaló táblázat – Finnország 

Tanár Oktatási szint Tanárképzési modell Időtartam Országos standard 

Alsó tagozatos tanító  

(osztálytanító)  

7-13 évesek A tanítóképzés 

egyetemi szintű, 

mester fokozattal 

zárul. A képzés során 

a hallgatók általános 

tárgyakat és haladó 

szintű pedagógiai 

tárgyakat tanulnak, és 

tanítási gyakorlaton 

vesznek részt. A 

tanítók valamennyi 

tárgyat taníthatják 

osztályaikban, és 

lehetőségük van egy 

vagy több tantárgyban 

specializációra is. 

5 év IGEN 

Szaktanár  14-16 évesek A képzésben való 

részvételhez az adott 

szaknak megfelelő 

diploma szükséges. A 

hallgatók a 

szakjuknak megfelelő 

tanszéken szakmai 

képzést, amit a 

pedagógia tanszékek 

által nyújtott 

pedagógiai képzés 

egészít ki. 

5 év  

Középiskolai tanár  16-19 évesek 5-6 év IGEN 

Szakoktatás 16-19 évesek  5 év + 3 év szakmai IGEN 
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gyakorlat +1 év 

pedagógiai képzés 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanárképző-kurzusok? IGEN 

IKT a 

tanárképzésben 

Tartalmi elemek 

 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

A tanári gyakorlat az információs társadalomban 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanár továbbképző-kurzusok? IGEN 

IKT a tanár 

továbbképzésben 

Tartalom 

Jelenleg nincsen olyan speciális rendelet, amely a tanártovábbképzést szabályozza. A 

tanárok évente 3-5 nap továbbképzésen kötelesek részt venni, amit általában a kollektív 

szerződés, vagy más törvények előírnak. A jövőben várhatóan egyre inkább az egyénre 

szabott továbbképzések megjelenése várható, amelyek keretében a tanárok a szükséges 

ismeretekkel kiegészíthetik/bővíthetik tudásukat. 

A tanártovábbképző intézményeknek tervet kellett készíteniük az IKT alkalmazásához, 

amelynek céljait a Nemzeti Információs Stratégia az Oktatáshoz, Képzéshez és 

Kutatáshoz 2000-200416 című dokumentumban fektették le. Az oktatás informatika a 

tanárképzés mindkét formájában fontos elemként szerepel, és a technikai és pedagógiai 

tartalmakat etikai és szociális nézőpontok figyelembe vételével kell kialakítani. 

Az állam támogatja a tanárok IKT kompetenciájának jelentős növelését, három szintű 

képzéssel: alapszintű IKT ismeretek, IKT oktatási ismertetek, és haladó IKT 

felhasználói szinteken. 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

Az információs társadalomban működő tanári gyakorlat 

 

 

 

 

 
                                                
16 National Information Society Strategy for Education, Training and Research, 2000-2004. 
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IKT a tanárképzésben – Hollandia 

 

Hollandiában a tanárképzés részben az egyetemeken, részben más felsőfokú oktatási 

intézményekben zajlik. Az általános iskolai tanárokat a PABO17-nak (Pedagogische 

Academie Voor Basisonderwijs – Pedagógiai Akadémia) nevezett intézményekben képezik. 

Az intézmények nagy autonómiával rendelkeznek, A képzés és a vizsgák szabályozása az 

intézmény jogköre, a törvények az alapelveket, az intézmények struktúráját, a tanítás és 

vizsgáztatás alapjául szolgáló szabályokat határozza meg, a tananyagot nem. Létezik azért egy 

a tanárképző intézmények által felállított közös curriculum, amely kb. a tananyag közös 70%-

át fedi le.  

A középiskolai tanárokat az NLO-nak (Nieuwe Lerarenopleiding – Új Tanárképzők) nevezett 

intézményekben képezik, a képzés időtartama 4 év, a gyakorlati képzést is beleértve.  

Mivel a képzés tantervét a tanárképzést folytató intézmények saját maguk határozhatják meg, 

így az is az intézmények kezében van, hogyan integrálják az IKT elemeket a tantervekbe, és 

hogyan használják az IKT-eszközöket a tanárképzés során. 1999 és 2004 között a holland 

kormány jelentős támogatást nyújtott a tanárképző intézményeknek az oktatási tartalmak 

megújításához. Ezek a speciális innovációs tartalmakat 9 pontban foglalták össze, amelyek 

közül a harmadik az IKT integrálása a tanárképzés rendszerébe, míg a hatodik pont közösen 

meghatározott és elfogadott standardek kidolgozása volt a tanárképzés egész rendszerére 

vonatkozóan. Ez utóbbi eredményeként került kidolgozásra a következő standard 

professzionális kompetenciákat tartalmazó séma: 

 

Kompetenciák Diákokkal 

kapcsolatos 

Kollégákkal 

kapcsolatos 

Környezettel 

kapcsolatos 

Saját 

tevékenységgel 

kapcsolatos 

Interperszonális Az osztályon belüli 

jó atmoszféra 

megteremtése. 

A koherens 

tantárgyi tartalmak 

biztosítása a 

kollégákkal való 

együttműködés 

megvalósítása 

révén. 

Az oktatás iskolán 

kívüli szereplőivel 

(szülők, külső 

intézmények) való 

kapcsolat és 

tevékenység 

fejlesztése 

Reflektív és 

professzionálisan 

fejlesztő  

Pedagógiai Biztonságos 

tanulási környezet 

megteremtése 

Szaktárgyi-

módszertani 

Hatékony tanulási 

környezet 

biztosítása 

                                                
17 Online: http://www.paboweb.nl Elérés időpontja: 2007. június 
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Szervezési Rendezett, feladat-

orientált atmoszféra 

biztosítása 

 

A tantárgyi és módszertani kompetenciákat meghatározó indikátorok között szerepelnek az 

IKT alkalmazásával kapcsolatos követelmények: 

 

A tanár legyen képes különböző oktatási módszerek kiválasztására, figyelembe véve a diákok 

igényeit, képes legyen az új eszközök használatára, különböző megfelelő módokon. 

A tanár legyen képes a modern oktatás követelményeinek megfelelő elektronikus oktatási 

környezetek használatára, támogatva ezzel a helytől és időtől független oktatási folyamatot és 

a hatékony kommunikációval segítse ezeket. 

 

Jóllehet, ezek meglehetősen általánosnak mondható követelmények, amelyek tág teret 

hagynak az intézményeknek az egyes tartalmak és módszerek alkalmazására, de mégis 

kötelezően előírtak és megvalósítandóak. 

A felügyeletet gyakorló intézmény (Dutch Inspectorate) rendszeresen vizsgálja a különböző 

intézményekben az IKT innovatív alkalmazásának előrehaladását. Beszámolóik alapján 

elmondható, hogy 2002-ben a tanárjelöltek IKT-kompetencia terén jó eredményeket mutattak 

föl, az intézmények jelentős része beillesztette az IKT-elemeket a tantervébe, elsősorban a 

tantárgy –orientált témakörökben. Hiány mutatkozott viszont könyvekben, oktatási 

segédanyagokban, módszertani útmutatókban, és továbbra is hiányos az IKT integrálása a 

tanárképzés pedagógiai részébe és az iskolában alkalmazott módszertanba. Egy évvel később 

már komoly előrehaladásról számoltak be, jelentős fejlesztések történtek az oktatási innováció 

területén (kompetencia-alapú képzés, portfolió módszerek, flexibilis tantervek létrehozása). A 

vizsgálat az oktatási célú IKT-használat következő öt funkcióját különítette el, amely 

területek mindegyikén fejlődést tapasztalt: 

 

1. oktatási funkció, 

2. módszertani IKT-eszköztár, 

3. támogató, értékelő és adminisztratív folyamat, 

4. alapképességek fejlesztése, 

5. tudásalapú és kommunikációs eszközök használata. 
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A nemzetközileg elismert szakértők által elkészített jelentés18 öt IKT-vel kapcsolatos 

mérföldkövet (benchmark) határozott meg a tanárképzési programok összehasonlíthatósága 

érdekében. Ezek a következők voltak: 

 

1. mérföldkő: Személyes IKT-kompetenciák (irodai programok, erőforrások és 

kommunikációs eszközök használata) 

2. mérföldkő: IKT, mint gondolkodásfejlesztő eszköz (Mind-tool) (tanárok és diákok 

közötti együttműködés, pedagógiai projektek területén) 

3. mérföldkő: Az IKT oktatási/pedagógiai célú használata, (az IKT használata szinkron 

és aszinkron tanulási környezetekben egyaránt) 

4. mérföldkő: Az IKT, mint a tanítás eszköze (az IKT felhasználása a tanári munkában a 

tanulási tevékenység tervezésében, oktatási anyagok előkészítésében és a tanítás 

színvonalának emelésében) 

5. mérföldkő: Az IKT oktatásbeli használatának szociális aspektusai (modellek nyújtása 

a jó gyakorlatra, az IKT társadalomra gyakorolt szerepének tudatosítása) 

 

Tekintsünk át kép példát az IKT tartalmak tanárképzésben történő alkalmazásának 

megvalósítására. 

 

PÉLDA 1: Ichtus Hogeschool’s általános iskolai tanárképző program – Explo project 

Az Explo projektet olyan általános iskolai tanárjelölteknek dolgozták ki, akik már 

rendelkeznek az IKT eszközök használatához szükséges képességekkel. A program neve 

(Explo) az Exploration – Felfedezés szóból eredeztethető, és célja új oktatási módszerek 

kidolgozása, kombinálva az új eszközök által nyújtott lehetőségekkel. 

Vizsgáljuk meg kicsit részletesebben, miről is szól ez a program, amely lényegét tekintve egy 

„adaptív oktatási módszer”. A program megvalósításával a következő eredményekhez 

juthatunk: 

 

1. Nagyobb változatosság a program tartalmi részében, valamint a tanítási és tanulási 

módszerek terén. 

                                                
18ICT3 – Information and Communication Technology for Teacher Training. Pedagogic 
Benchmarks for teacher education. 
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2. Nagyobb szerepet kapnak az instruktorok, akik az oktatási szituációk létrehozóit 

motiválják és stimulálják, valamint a gyermekek, mint felfedezők. 

3. Nagyobb hangsúlyt kap az egyes tanulók egyéni fejlődésének nyomon követhetősége 

(monitoring), mind a szülők, mind a kompetens hatóságok és döntéshozók részére. 

4. Sokkal változatosabb szervezésű tanítást/tanulást tesz lehetővé, olyan 

multifunkcionális oktatási környezetet biztosítva, amely az IKT eszközök, számítógép 

és Internet használatát is megengedi. 

 

Az Explo-ban az IKT szerepét öt alkalmazási területként jelölték meg, ezek a következők: 

 

1. kapcsolatot teremt az életszerű gyakorlati tevékenység és az ahhoz hasonló tanórai 

szituációk között. 

2. az általános iskolában megvalósítani kívánt adaptív oktatás segédeszközeként 

szolgálhat multikulturális és nemzetközi kontextusban (multimédiás szoftverek és az 

Internet alkalmazása révén). 

3. biztosítja a tanulók számára az IKT-kompetenciák és az IKT eszközök oktatásbeli 

alkalmazásának fejlődését: (például notebook használata a mindennapi munkában) 

4. katalizátorként segíti a tanárok és hallgatók innovatív együttműködését virtuális 

oktatási környezet(ek) létrehozásában (tudásmegosztás intraneten keresztül) 

5. a tudás cseréjének kapcsolódási pontjait biztosítja (weblap, elektronikus vitafórumok 

révén) és kezeli a külső intézményi kapcsolatokat (elektronikus levelezés útján). 

 

A tanterv (curriculum) felépítése a következő: 

 

1. Az első alapozó évben a hallgatók a tanári pálya iránti orientációban vesznek részt, 

hogy tudatosítsák magunkban a legfontosabb kérdést: akarok-e és tudok-e általános 

iskolai tanár lenni? 

2. A következő 18 hónapban széleskörű ismereteket szereznek számos tantárgyban és 

témakörben, a legfontosabb kérdés pedig a következő lesz: mit kell a gyerekeknek 

(diákoknak) megtanulni, és hogyan tudom ezt átadni nekik? 

3. A szintén 18 hónapig tartó specializációs szakaszban már a konkrét évfolyamokra 

(alsóbb vagy felsőbbre) készülnek, ahol tanítani fognak. Ezen záró szakasz 

kulcskérdése már így szól: melyek az én oktatással kapcsolatos nézeteim, és 
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hogyan tudom azokat az általános iskolai oktatatásban megvalósítani, 

érvényesíteni? 

 

Az IKT használatának a tantervbe történő beépítésénél az alábbi szempontokat vették 

figyelembe: 

 

 A széleskörű oktatási kompetencia megszerzéséhez a hallgatók használnak IKT-

eszközöket az egész program során, ezzel is megvalósítva a program egyik alapvető 

koncepcióját (célját) – a „tanulj-ahogy dolgozol”-t („learn-as-you-work”) 

 

 Az IKT elemi oktatásban való felhasználáshoz szükséges szemlélet és képességek 

kialakításához törekednek az odaillő alkalmazási módok és eszközök megjelenítésére. 

 

 A tanulók gyakorláshoz és információszerzéshez különböző multimédiás szoftvereket 

használhatnak, mint például oktatóprogramok, szimulációs programok, hypertext 

alkalmazások, stb. Ezek az újszerű oktatási segédeszközök jól kiegészítik a 

hagyományos papír-alapú forrásokat. 

 

 A hagyományos tanítási és tanulási módszerek eredményességét és hatékonyságát 

növelik az IKT eszközök alkalmazásával, megújítva, sőt helyenként le is cserélve az 

addigi módszereket. 

 

 Az új technikai lehetőségek kipróbálását számos intranetes alkalmazás támogatja, 

amelyeket a hallgatók és az oktatók egyaránt használhatnak. 

 

 Az oktatás és tanulás eredményességének monitorozására számos elektronikus 

rendszer áll rendelkezésre: ilyenek például a multimédiás portfóliók, a tanulmányi 

előmenetelt regisztráló szoftverek, a kurzusok értékeléséhez használt elektronikus 

(web-alapú) kérdőívek, és természetesen a számítógéppel segített tesztelő rendszerek 

 

PÉLDA 2: EFA (Educational Faculty Amsterdam) 

Az EFA egy középiskolai tanárok képzésével foglalkozó tanártovábbképző intézmény. 1999-

től kezdve gyökeres átalakításon ment át, amelynek leglényegesebb elemei a következők 
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voltak: több duál-oktatási lehetőség (munka melletti tanulás), együttműködés a 

középiskolákkal és a kompetencia elemek megjelenítése az oktatásban. A tantervet úgy 

alakították át, hogy flexibilisebb legyen és jobban illeszkedjék a tanulók egyéni igényeihez. 

Az IKT jelentős szerepet kapott az új tantervekben, IKT-alkalmazásokban gazdag projekteket 

hoztak létre a tanulók számára, és a 140 gyakorlati modulból 40 használja az IKT pedagógiai 

lehetőségeit. Az EFA nem támaszkodik sem az ECDL-re, sem annak oktatásbeli 

megfelelőjére (DRO - oktatási ECDL), mivel tapasztalataik szerint a hallgatók megfelelő 

szintű IKT ismertekkel felvértezve kerülnek hozzájuk. A hallgatók értékelésére több 

különböző módszert alkalmaznak, amelyek között jelentős szerepet játszik a digitális portfólió 

alapú értékelés. 

 

A példákból világosan kitűnik az alkalmazások gyakorlatiassága és életszerűsége, élet-

közelisége.  

 

Összefoglaló táblázat – Hollandia 

Tanár Oktatási szint Tanárképzési modell Időtartam Országos standard 

Alsó tagozatos tanár 

(osztálytanító)  

4-12 évesek A tanítók képzésének 

szokásos helye a 

felsőfokú tanárképző 

intézmény keretében 

működő PABO 

(Pedagógiai 

Akadémia) 

4 év IGEN 

Középiskolai szaktanár HAVO: Általános  

középiskola 

(12-17 évesek) 

VWO (egyetemre 

felkészítő iskola) 

12-18 évesek 

Kétszintű képzés van 

a középiskolai 

tanárok számára. Az 

első fokozatot szerzők 

a teljes 

középiskolában, a 

második fokozatot 

szerzők a HAVO és 

VWO első három 

évfolyamán 

taníthatnak. 

4  év IGEN 

Szakoktatás VMBO (szakiskolák): 

12-16 évesek 

A második fokozatot 

szerző tanárok is 

taníthatnak a 

szakképzés teljes 

folyamatában. 

4 év IGEN 
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Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanárképző-kurzusok? IGEN 

IKT a 

tanárképzésben 

Tartalmi elemek 

 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

A tanári gyakorlat az információs társadalomban 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanár továbbképző-kurzusok? IGEN 

IKT a tanár 

továbbképzésben 

Tartalom 

Jelenleg nincsen olyan speciális rendelet, amely a tanártovábbképzést szabályozza. A 

tanárok évente 3-5 nap továbbképzésen kötelesek részt venni, amit általában a kollektív 

szerződés, vagy más törvények előírnak. A jövőben várhatóan egyre inkább az egyénre 

szabott továbbképzések megjelenése várható, amelyek keretében a tanárok a szükséges 

ismeretekkel kiegészíthetik/bővíthetik tudásukat. 

A tanártovábbképző intézményeknek tervet kellett készíteniük az IKT alkalmazásához, 

amelynek céljait a Nemzeti Információs Stratégia az Oktatáshoz, Képzéshez és 

Kutatáshoz 2000-200419 című dokumentumban fektették le. Az oktatás informatika a 

tanárképzés mindkét formájában fontos elemként szerepel, és a technikai és pedagógiai 

tartalmakat etikai és szociális nézőpontok figyelembe vételével kell kialakítani. 

Az állam támogatja a tanárok IKT kompetenciájának jelentős növelését, három szintű 

képzéssel: alapszintű IKT ismeretek, IKT oktatási ismertetek, és haladó IKT 

felhasználói szinteken. 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

Az információs társadalomban működő tanári gyakorlat 

 

 

IKT a tanárképzésben – Németország 

 

Németország bemutatása a legnehezebb a kiválasztott országok közül, mivel a kulturális 

örökség és történelmi okok miatt a tanárképzés rendkívül nagy változatosságot mutat mind a 

                                                
19 National Information Society Strategy for Education, Training and Research, 2000-2004. 
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szinteket, mind a tanárképzést folytató intézményeket tekintve. Általánosságban mégis 

elmondható, hogy a képzés során igyekeznek kombinálni a tantárgyi ismereteket, a 

pedagógiai (neveléstudományi és szakmódszertani) ismeretekkel, továbbá nagy hangsúlyt 

helyeznek a gyakorlati képzésre. Ez azt jelenti, hogy a képzés két részre osztható: a felsőfokú 

tanulmányokra és a pedagógiai (tanítási) gyakorlatra. Az előbbieket az egyetemek és 

tanárképző főiskolák szervezik, a gyakorlatokra pedig tanárképző intézetekben 

(Studienseminare) és gyakorló iskolákban kerül sor. 

A szerteágazó német oktatási rendszerrel kapcsolatos információkat gyűjti össze a Német 

Oktatási Adatbázis Szerver Portál20 (Deutscher Bildungs Server), amelynek egyik „leágazása” 

a tanárok és diákok számára létrehozott német sulinet, a „Schulweb21”. 

A Német Szövetségi Köztársaság 16 tartományból áll, amelyek mindegyike önálló, független 

Oktatási és Kulturális Minisztériummal rendelkezik. Az iskolai tantervek ebből kifolyólag az 

egyes tartományok minisztériumai által előírtaknak felelnek meg, egységes össz-állami 

alaptanterv így tehát nincs. A jelen helyzet szerint egyes tartományokban kötelező, önálló 

tárgyként szerepel az IKT oktatása, máshol nem. 

Hasonló állítás igaz többé-kevésbé a tanárképzésre, így a bemutatásra kerülő rendszer nem 

százszázalékosan fedi le a teljes német tanárképzés rendszerét. 

Az IKT alkalmazásának oktatására a tanárképzés minden szintjére kiterjedő keretet dolgoztak 

ki, amely a „A jövő oktatása – az oktatás jövője – Új média a tanárképzésben” címet viseli. 

Ennek legfontosabb elemei (mindegyik fázisra kiterjedően) a következők: 

 

 az IKT kompetens használata; 

 az IKT szerepének megértése a gyermekek szocializációja során; 

 az IKT, mint oktatástechnológiai eszköz; 

 az IKT alkalmazása az adminisztrációban és iskolafejlesztésben; 

 

A képzés első (egyetemi) részében többek között az alábbi témákkal foglalkoznak elsősorban: 

 

 Az IKT-vel kapcsolatos elméleti ismeretek, koncepciók megismerése; 

 A különböző típusú média-elemek kiválasztásának lehetőségei az oktatási folyamat 

különböző funkcióinak megfelelően; 

 Oktatási szoftverek és más médiaelemek fejlesztése és előállítása; 

                                                
20 http://www.bildungsserver.de 
21 http://www.schulweb.de 
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 Az IKT alkalmazása tantárgyi és tantárgyközi (interdiszciplináris) keretek között; 

 

A képzés második részében az általános pedagógiai szemináriumokon (Hauptseminar) 

megvizsgálják az IKT szerepét a következő szempontok figyelembe vételével: 

 

 A tanár személyisége és szociális szerepe; 

 Az oktatásban és a pedagógiai értékelésben, tanácsadói tevékenységben; 

 A szervezésben, innovációban, iskolafejlesztésben; 

 

A tantárgyi szemináriumok (Fachtseminar) témái a leggyakorlatiasabbak: 

 

 Az IKT alkalmazása tantárgyi keretekben, projektekben; 

 Órai tevékenységek tervezése és értékelése, elemzése; 

 Oktatási szoftverek kiválasztásának módjai, alkalmazási lehetőségeik, minősítésük és 

értékelésük; 

 Az adott tantárgy lehetséges szerepe az általános médiakompetencia fejlesztésében.  

 

A felsorolásokból láthatjuk, hogy a német tanárjelöltek meglehetősen komoly elméleti 

alapozásban vesznek részt tanulmányaik során. 

A képzés első szakaszában az IKT ismeretek megszerzésére az alábbi lehetőségeket 

biztosítják a hallgatók számára. 

 

 Az egyetemek által szervezett speciális kurzusok és akár Informatikai-média 

ismereteket igazoló bizonyítvány (Medien und Informationstechnologien in 

Erziehung, Unterricht, un Bildung) is szerezhető. 

 A diákok bekapcsolódhatnak online szemináriumok munkájába, 

 

A második szakaszban, a gyakorlati képzés során az IKT–képzés szorosan összekapcsolódik a 

már említett szemináriumokon a tantárgyi képzésekkel, és kiegészül ún. projekt-napokkal. Az 

egyes képzőközpontok az online erőforrásokat is igyekeznek a hallgatók rendelkezésére 

bocsátani, valamennyi intézmény rendelkezik saját weblappal és az online kollaboratív 

munkát támogató szoftverrel. 
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Az egyetemi szintű tanárképzésben szereplő, oktatási informatikával kapcsolatos képzési 

területek a következők: 

 

A1 Az oktatási informatika elmélete és koncepciója 

A2 Oktatási informatikai anyagok kiválasztása és alkalmazása 

B1 Az oktatási informatika alkalmazásának alapjai az oktatás folyamatában 

B2 Az oktatási informatika alkalmazása a tantárgyi és tantárgyközi (interdiszciplináris) 

oktatásban 

C1 Az oktatási informatika kihívásai 

C2 Oktatási informatika az alapszintű oktatásban 

 

 

Összefoglaló táblázat – Németország 

Tanár Oktatási szint Tanárképzési modell Időtartam Országos standard 

Alsó tagozatos tanár  6-10 évesek vagy 

Alsó tagozat és alsó 

középiskola 

(6-15 évesek) vagy 

Alsó középiskola  

(10-15 évesek) – 

tartománytól 

függően) 

Két-lépcsős képzés. A 

képzés első szakasza 

a felsőoktatási intéz-

ményben zajlik. A 

hallgatók az 

iskolafokozatnak 

megfelelő szakmai és 

didaktikai képzésben 

vesznek részt, amely 

államvizsgával zárul. 

Ez a vizsga a második 

szintre való lépés 

feltétele is egyben. A 

másik, gyakorlati 

szakasz szintén 

államvizsgával zárul, 

és ezek sikeres 

teljesítése jogosít  

iskolában való 

tanításra. 

5 és fél év, amely 2 

részre oszlik: 3 és fél 

év (első rész), 2 év 

(második rész) 

IGEN 

Felső középiskolai tanár 15-19 évesek Szintén két-lépcsős 

képzés. Az első 

szakaszban a 

hallgatók két 

választott 

szaktantárgyból és a 

6 és fél év, amely 2 

részre oszlik: 4 és fél 

év (első rész), 2 év 

(második rész) 

IGEN 
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hozzájuk tartozó 

szakdidaktikából 

részesülnek 

képzésben, amely 

államvizsgával zárul. 

Ez a vizsga a második 

szintre való lépés 

feltétele is egyben. A 

másik, gyakorlati 

szakasz szintén 

államvizsgával zárul, 

és ezek sikeres 

teljesítése jogosít  

iskolában való 

tanításra.   

Szakiskolai tanár Szakiskola  6 és fél év, amely 2 

részre oszlik: 4 és fél 

év (első rész), 2 év 

(második rész) 

IGEN 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanárképző-kurzusok? IGEN 

IKT a 

tanárképzésben 

Tartalmi elemek 

A tanárképzés mindegyik szintjéhez készült alaptantervi keret, amely az „A jövő 

oktatása – az oktatás jövője: Új média a tanárképzésben” címet viselő dokumentumban 

(Oktatási és Tudományos Minisztérium, Düsseldorf, 2000) jelent meg. 

A tanárképzés első szintjén az oktatási informatika az alábbi három módon jelenik meg: 

 kötelező elemként az egyes szaktárgyakba integrálva; 

 lehetőség van a hallgatók számára a „Fernuniversität Hagen” által meghirdetett 

távoktatásos formában szerevezett  IKT-szemináriumon való részvételre; 

 egyes egyetemek (pl. Paderborn) által szervezett IKT és Médiakompetenciá 

tartalmú, bizonyítvánnyal igazol képzéseket biztosítanak a tanárjelöltek 

számára. 

 

A képzés második, gyakorlati szakaszában az IKT-alapú tréning számos különböző 

formában jelenik meg: 

 Projektnapok keretében 

 A tantárgyi („Fachseminar”) szemináriumokban integráltan, az adott 

tantárgyhoz illeszkedve; 

 Az általános szemináriumok keretében („Hauptseminar”). 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Digitális írástudás; 
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Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

Léteznek IKT-vel foglalkozó/IKT-alapú tanár továbbképző-kurzusok? IGEN 

IKT a tanár 

továbbképzésben 

Tartalom 

A tanártovábbképzésben szervezett tantervi keretrendszer jelenleg nincsen, viszont 

számos kezdeményezés született public-private partnership keretében (például e-

initiative, Schulen ans Netz, stb.),amelyek részben az iskolák IKT infrastruktúrájának 

fejlesztését, részben a tanárok informatikai kompetenciájának növelését támogatják.  

Az e-initiative például három fajta tanár-továbbképzést kínál: 

e-card projekt: helyi felnőttképzési centrumokban informatikai alapismeretek oktatása 

pedagógusoknak, 

az Intel online kurzusokat kínál pedagógusok továbbképzésére22, a „Lehren für die 

Zukunft” programja keretében. 

Észak-Rajna Wesztfáliában ún. szakértői csoportok (e-teams) állnak az iskolák 

rendelkezésére, akik segítenek a felmerülő problémák leküzdésében, és iskolai, külső 

vagy online továbbképzések szervezésében is résztvesznek. 

 

Az oktatási informatika fókuszai: 

Alkalmazói programok használata. 

Digitális írástudás. 

Tantárgyi programok használata.  

Tanórai felhasználás. 

 

                                                
22 Online: http://www.intel-lehren.de Elérés időpontja: 2007. június 
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Összegzés 
 

Négy élenjáró európai ország gyakorlatát részletesen áttekintve megállapíthatjuk, hogy nincs 

egyetlen helyes, célravezető módszer, hiszen a kitűzött célt mindegyik vizsgált esetben más-

más úton kívánják elérni. A németeknél az erős elméleti megalapozás, az angol és holland 

példák a gyakorlati alkalmazások és tevékenységek széles körét hangsúlyozzák, míg 

Finnországban az IKT-eszközökhöz való hozzáférést tartják a legfontosabb elérendő célnak. 

Ehhez kapcsolódik az is, hogy míg Hollandiában és Angliában külön, kötelező tantárgyi 

keretben történik a tanulók informatikai képzése, addig a németeknél és finneknél csak más 

tárgyakba beillesztve jelennek meg az iskolában az informatikával és az IKT-eszközök 

alkalmazásával kapcsolatos tartalmak. Szintén kiemelésre méltó az angolok esetében (ez 

részben a nyelvi körülményekből is fakad) az oktatási anyagok és erőforrások hihetetlen 

mértékű gazdagsága.  

 

Melyek azok az elemek, amelyek a hazai képzési rendszerbe is beépíthetőknek látszanak, 

illetve nálunk is hatékonyan alkalmazhatóak lennének? Milyen lépések megtétele javíthatná 

az oktatási informatika hazai helyzetét a tanárképzés területén? 

 

 Mindenek előtt fontos lenne az európai mintának megfelelően egy olyan fogalmi keret 

létrehozása, amely meghatározza (az intézmények autonómiáját tiszteletben tartva) 

azokat a közös célokat, követelményeket, tantervi előírásokat, amelyek megalapozzák 

az oktatási informatika világos, egyértelmű helyét a tanárképzésben. Ennek hiányában 

továbbra is diplomát szerezhetnek olyan hallgatók, akik nem képesek a kor 

követelményeinek megfelelő színvonalon pedagógiai munkát végezni. 

 

 A Tanári ECDL-jogosítvány már hazánkban is megvalósítás alatt23 van, ennek 

szélesebb körre való kiterjesztése kívánatos lenne. 

 

 A hazai tanári (és tanárképzési) körökben egy-két kivételtől eltekintve kevésbé 

népszerűek a másutt erőteljesen használt elektronikus fórumok, holott a tanárok, 

tanárjelöltek közötti tapasztalatcsere legolcsóbb és igen hatékonynak mondható 

formájáról van szó. Célszerűnek látszik tehát a képzésben nagyobb hangsúlyt helyezni 

                                                
23 Az ELTE-TTK és az ISZE együttműködésének köszönhetően 2005 végén indultak az első EPICT pilot-
kurzusok. 
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erre a kommunikációs formára. Hasonlóan kevés példát láthatunk a virtuális tanulási 

környezetek és a videokonferencia alkalmazására, habár ezek technikai feltételei már 

egy ideje széles körben rendelkezésre állnak. 

 

 Kevés a témakörben megjelenő magyar nyelvű módszertani szakirodalom, hiányzik a 

jó gyakorlatok széles körben való terjesztése, az azokhoz való könnyű hozzáférés 

biztosítása. Ennek hiányában a hallgatók (és az oktatóik is) csak szűkebb körű 

ismeretekhez férnek hozzá. 

 

 Az előbbi gondolat folytatásaként rendkívül fontos lenne egy olyan központi weboldal 

létrehozása, amely összegyűjti, rendszerezi és minden érintett számára elérhetővé teszi 

– elsősorban a tanárképzésben (tanár-továbbképzésben, sőt a mindennapi tanári 

munkában) használható oktatási segédanyagokat, alapvetően fontos magyar és idegen 

nyelvű publikációkat, szoftvereket. Jelenleg ezen információk a megfelelő szintű 

szervezett formában nem állnak rendelkezésre (szemben a tanulmányban bemutatott 

országok gyakorlatával). 

 

Ha csak ezeket a kis lépéseket megtennénk, máris jelentős segítséget nyújtanának a jövő 

pedagógusainak professzionálisabb képzéséhez. Ezen tanulmány célja nem lehetett más, mint 

hogy a terület néhány jelentős eredményeket felmutató országának gyakorlatát áttekintse, és 

azt szélesebb körben hozzáférhetővé, felhasználhatóvá tegye. 
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