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1. KIK VAGYUNK? 

A TeachUP beválásvizsgálat (http://teachup.eun.org) egy, részben az Európai Bizottság által 

finanszírozott projekt, mely 10 országban valósul meg. A projekt koordinátora a European Schoolnet 

(http://www.eun.org), egy 34 európai oktatási minisztériumból álló hálózat. A vizsgálat kiértékelését 

az olasz Research Institute for the Evaluation of Public Policies, az FBK-IRVAPP (https://irvapp.fbk.eu) 

végzi. 

Magyarországon az Oktatási Hivatal támogatja a vizsgálatot, és a hivatalban dolgozik a projekt nemzeti 

koordinátora, akinek a feladata a részt vevő iskolák támogatása és a velük való kapcsolattartás. 

Kapcsolat: teachup@oh.gov.hu 

2. MIÉRT HAJTJUK VÉGRE EZT A VIZSGÁLATOT? 

Az új tanári szerepek és kompetenciák kiemelt jelentőséggel bírnak a jövő európai oktatási 

rendszereinek kialakítása során.  

Jelenleg a tanárképző intézmények számára az egyik nagy kihívás a tanárképzésben részt vevő 

hallgatók nagy számának kezelése, illetve a gyakorlatiasabb képzés megteremtése, mely a 

mindennapi tanítási tapasztalatot veszi alapul. 

A képzést igénylő pedagógusok száma igen nagy. De az olyan innovatív online szakmai fejlődési 

lehetőségek, mint a nyílt online kurzusok segíthetnek leküzdeni a személyes jelenlétet igénylő 

képzések korlátait.  

Ugyanakkor a szakmai fejlődés ezen új formái is kihívást rejtenek magukban. Egyfelől sok kurzusban 

probléma a teljesítők alacsony aránya, ami gyakran csupán 10%. Másfelől a nyílt tanulási 

környezetekben használt értékelési módszerek gyakran nem világosak. Végül, az ilyen kurzusok 

elvégzéséért csak korlátozott elismerésben részesülnek a hallgatók a tanárképzésben és a 

tanártovábbképzésben egyaránt. 

Ezért olyan módszereket kell megvizsgálnunk, amelyek elősegítik  

 az online kurzusokat teljesítők arányának növekedését, 

 a nagyszámú tanárjelölt értékelését, 

 továbbá az ilyen jellegű kurzusok és más online megoldások beépítését a tanárképzést érintő 

szakpolitikákba a megfelelő elismerés érdekében. 

A TeachUP projekt keretében a fenti kihívásokra választ adó új módszereket vizsgálunk, mérünk fel és 

értékelünk ki. 

A projektről bővebb információkat talál a TeachUP honlapján: www.teachup.eun.org. 

A TeachUP bemutatkozó videóját az alábbi linken érheti el: https://youtu.be/4tuY6QBDkPM 

3. MIT SZERETNÉNK MEGTUDNI? 

A TeachUP projekt célja az alábbi kérdések megválaszolása:  

http://teachup.eun.org/
http://www.eun.org/
https://irvapp.fbk.eu/
http://www.teachup.eun.org/
https://youtu.be/4tuY6QBDkPM


Gyakran ismételt kérdések 
(Meghívott iskolák és tanárképzést végző felsőoktatási 

intézmények számára) 

  

2 

 Az online tutorálás milyen mértékben növeli az online kurzusokat elvégző hallgatók számát? 

 Milyen mértékben javítja a részt vevő tanárok tanulási eredményességét? 

 Javítja-e a részt vevő tanárok önszabályozó online tanulását? 

4. MIÉRT ÉRDEMES AZ ÖN INTÉZMÉNYÉNEK RÉSZT 

VENNIE A PROJEKTBEN? 

 Az intézmények, illetve a részt vevő tanárok/tanárjelöltek lehetőséget kapnak arra, hogy egy 

olyan egyedülálló vizsgálatban vegyenek részt, amely lényegesen fejlesztheti a tanárképzést 

és a tanártovábbképzést. A projektben 10 EU tagállam iskolái vesznek részt, és az Önök 

részvétele is fontos! 

 Az Önök intézményének tanárai négy kulcsfontosságú pedagógiai kompetenciájukat 

(formatív értékelés, személyre szabott tanulás, együttműködés és kreatív gondolkodás) is 

fejleszteni fogják, csakúgy, mint az önszabályozó online tanuláshoz szükséges képességeiket. 

 Minden intézmény meg fogja kapni a kutatási eredményeket ismertető átfogó beszámolót. 

5. MIÉRT ÉRDEMES A TANÁROKNAK ÉS A 

HALLGATÓKNAK RÉSZT VENNIE A PROJEKTBEN? 

A tanároknak és tanárszakos hallgatóknak felkínált kurzusokat hazai szakértők együttműködésével 

fejlesztették ki. Úgy alakították ki ezeket, hogy segítsenek az önszabályozó online tanuláshoz 

szükséges kompetenciák fejlesztésében, és négy tanári területen: a formatív értékelés, a személyre 

szabott tanulás, az együttműködés és a kreatív gondolkodás terén.  

Ennek megfelelően a kurzusok a következőket kínálják a tanárok számára: 

 olyan képzési lehetőséget, amelynek keretében tanári munkájuk minőségét növelő 
innovatív tanítási és tanulási módszereket ismerhetnek meg;  

 videókat és más innovatív online anyagokat; 

 érdekes és inspiráló tanulási tevékenységeket; 

 lehetőséget arra, hogy egy online felületen tanuljanak a többi részt vevő tanártól és 
kölcsönösen megosszák ismereteiket; 

 rugalmas részvételi feltételeket és a tanulás időbeosztásának személyre szabását; 

 lehetőséget arra, hogy olyan projektben vegyenek részt, amely átalakítja a tanárok 
tanulási módszereit és képzésük módját. 

6.  HOGYAN MŰKÖDIK? MIT KELL TENNEM? 

a. A mi feladataink: 

I. Magyarországon beazonosítottuk azokat az oktatási intézményeket, amelyek 

megfelelnek a projektben való részvétel feltételeinek. Ezután 

véletlenszerűen kiválasztottunk közülük néhányat, amelyeket meghívtunk a 

vizsgálatban való részvételre. Miután a tanárok és a tanárszakos hallgatók 

jelzik felénk részvételi szándékukat, mi mindannyiukkal kapcsolatba fogunk 

lépni. 
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II. A 2018/2019-es tanév folyamán hirdetjük meg a kurzusokat. A részt vevő 

tanárok egyik fele számára online tutori támogatást biztosítunk (ők alkotják a 

vizsgálati csoportot), míg a tanárok másik fele (kontrollcsoport) számára 

ugyanazokat a kurzusokat hagyományos kurzusdesign szerint rendezzük 

meg. A tanárokat és tanárjelölteket véletlenszerűen osztjuk be a két 

csoportba.  

III. Az értékéléshez szükséges méréseket két kérdőív segítségével fogjuk 

elvégezni, amelyeket majd mindkét csoport minden tagja ki fog tölteni, egyet 

a 2018/2019-es tanév előtt, egyet pedig a tanév végén.  

IV. A 2018/2019-es tanév végén az Önök iskolája számára is elérhetővé tesszük a 

tesztelt eszközök hatékonyságára vonatkozó eredményeket, és az online 

kurzusok anyagai minden érdeklődő számára elérhetőek lesznek. 

b. Amit az Önök intézményétől kérünk:  

I. Továbbítsák ezt a meghívót az iskolájukban dolgozó minden olyan tanárnak, 

akik felső tagozaton (ISCED-2) oktatnak, vagy felsőoktatási intézmény esetén 

az intézményben az összes tanárszakos hallgatónak! 

c. Amit a tanároktól és a tanárszakos hallgatóktól kérünk: 

I. Első lépésként a tanárok és a tanárszakos hallgatók jelzik az érdeklődésüket 

az erre szolgáló űrlapon, és hozzájárulnak, hogy a TeachUP projekt 

koordinátorai kapcsolatba lépjenek velük e-mailben. 

II. Arra kérjük a résztvevőket, hogy töltsék ki az első, bemeneti kérdőívet (ez 

hozzávetőleg 30 percet vesz majd igénybe), ami megadja a viszonyítási 

adatokat a vizsgálathoz. 

III. A tanárok és a tanárszakos hallgatók meghívást kapnak arra, hogy 

regisztráljanak az online kurzusok felületén, és feliratkozzanak a kurzusokra.  

IV. A tanárok és a tanárjelöltek részt vesznek a kurzusokon, és közülük a 

vizsgálati csoportba kerülők részesülhetnek az online tutorálási rendszer 

előnyeiből.  

V. A résztvevőket megkérjük egy második, rövidebb kérdőív kitöltésére, amely 

segít felmérni a vizsgálat eredményességét. 

7. MI TÖRTÉNIK A VIZSGÁLAT SORÁN ÖSSZEGYŰJTÖTT 

ADATOKKAL? 

A személyes adatok védelmét az EU 2016/679-es rendeletének megfelelően biztosítjuk. Az 

összegyűjtött adatokat a nemzeti koordinátor fogja kezelni és anonimizálni, mielőtt az FBK-IRVAPP 

kutatóintézet elkezdené azok elemzését. Ilyen módon a nevek és az adatok mindig különböző helyeken 

lesznek tárolva, és együttes elemzésükre soha nem kerül sor. A projekt lezárulása után minden nevet 

törölni fogunk.  

 


