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Jelen tanulmány a szakértelem természetéről szól, ezen belül is a pedagógiai szakértelemről. 

Megvizsgálja a magas szintű szakértelem megszerzéséhez szükséges időt és a tanárok 

tudásának kontextusfüggőjellegét. A tanári fejlődés négy elméletét mutatom be, különös figyelmet 

fordítva a Dreyfus és Dreyfus elmélet (1986) heurisztikus értékére, amelyet a pedagógiai irodalomból 

vett példákkal szemléltetek. Ismertetem napjaink kutatási eredményeit, amelyek ok-okozati 

összefüggést állapítanak meg a magas szintű tanári szakértelem és a tanítványok tanulási 

teljesítménye között. Ez a kutatás lehetővé teszi azok számára, akik a pedagógia területén a 

szakértelmet vizsgálják, hogy objektív módon tudják azonosítani és tanulmányozni a magas rendű 

szakértelemmel rendelkező pedagógusokat. 
  
Az 1980-as években a kognitív pszichológiában tett felfedezések és új módszerek befolyásolni kezdték 
a tanítás kutatását. A szakértelem különböző területeken megjelenő közös vonásairól kialakuló 
irodalom használhatónak tűnt az oktatást kutatók számára, mert úgy látszott, leírja a hatékony tanárok 
jellemző vonásait. Bár nem volt még jelen a megfelelő elméleti háttér, számos tudós kezdte el kutatni 
a szaktudást a tanításban (Berliner, 1987). 

Rövid időn belül az oktatás és a pszichológia területével foglalkozó tudósok jól megalapozott 
állítások egész sorát állapították meg a szakértő tanárok jellemzőiről. Ezeket a szaktudásról szóló 
általános pszichológiai irodalomhoz kapcsolták (Glaser, 1987; 1990). Amint a szakértők és kezdők 
közötti különbségekre vonatkozó adatok az oktatásban és más területeken felhalmozódtak, világossá 
vált, hogy szükség van egy olyan fejlődési elméletre, amely leírja az átmenetet a kezdőtől a szakértő 
szintig. 

A következőkben röviden leírok néhány elméletet a pedagógiai szaktudásról. Ez után egyetlen 
elméletre összpontosítok, hogy bemutassam a téma gazdag pedagógiai szakirodalmát, és hogy 
nyilvánvalóvá tegyem a szakértők fejlődési fokozatait leíró elméletek szükségességét. 
Bemutatom Dreyfus és Dreyfus (1986) leíró heurisztikus elméletét, valamint három másikat, melyek 
mindegyike a tanítás tanulásának fázisaival foglalkozik. Befejezésül ismertetem a szakértő tanárok 
tanítványainak teljesítményére gyakorolt hatásáról szóló legújabb kutatásokat. 

A szakértő tanárok és tanulóik teljesítményei közötti kapcsolatot nem volt olyan egyszerű 
megállapítani, mint mondjuk, a kiemelkedő sakk- és bridzsjátékosok és teljesítményeik közötti 
kapcsolatot. A sakkban és a bridzsben, vagy a fizikai és a matematikai problémamegoldásban a 
szakértőt meghatározza a nyerési teljesítménye egy versenyben, vagy a problémák sikeres megoldása. 
Ezért egyszerűbb felismerni, hogy kit tanulmányozzunk ezeken a kutatási területeken. A sakkverseny 
megfelelője vagy a közös megegyezéssel elfogadott helyes válasz egy pedagógiai problémára nem 
sokkal ezelőttig nem létezett a pedagógiában. A szakértőket, akiket a tudósok megfigyeltek, sokszor 
ellenőrizhetetlen eljárások folyamán választották ki. Most először van empirikus bizonyítékunk arra, 
hogy azok, akiket szakértő tanároknak tartunk, pozitív módon hatnak tanítványaik teljesítményére. 

  

Elméletek a pedagógiai szaktudás természetéről 



Sok jól megalapozott elmélet létezik a szaktudásról általában, amelyek a szakértő tanárokat is jól 
leírják (Berliner, 1994a; 1994b; 2001). Többek között: 

•     A szakértő tanárok sokszor automatizmust és rutint alakítanak ki azokra az ismétlődő 
műveletekre, amelyek céljaik eléréséhez szükségesek; 

•     a szakértő tanárok érzékenyebbek a feladat igényeire és a társas helyzetre, amikor pedagógiai 
problémákat oldanak meg; 

•     a szakértő tanárok alkalmazkodóbbak és rugalmasabbak tanításukban, mint a kezdők; 
•     a szakértő tanárok a problémákat minőségileg más módokon jelenítik meg, mint a kezdők; 
•     a szakértő tanároknak gyors és pontos sémafelismerő képességük van, míg a kezdők nem 

mindig tudják értelmezni, amit tapasztalnak; 
•     a szakértő tanárok jelentőséggel bíró sémákat észlelnek azokon a területeken, amelyeken 

jártasak; 
•     és, bár a szakértő tanárok lassabban kezdenek hozzá egy probléma megoldásához, de 

gazdagabb és személyesebb információforrásokat vetítenek a problémára, amelyet megoldani 
próbálnak. 

Egy másik, a szaktudásra vonatkozó felfogás, amely gyorsan elfogadottá vált az 
oktatáskutatásban is, azt vallja, hogy: A szaktudás egy bizonyos területhez és a terület egyes 

kontextusaihoz kötött, és több száz vagy több ezer óra folyamán alakul ki. 
Szakértő radiológusok becslés szerint 100 000 röntgen képet néztek meg, a sakkmesterek 10 000-

20 000 órát töltöttek sakkpozíciók vizsgálatával, az azokon való gondolkodással. Egy golf szakértő 
hozzávetőlegesen 4 millió golflabdát ütött el, míg elsajátította, és aztán fenntartotta a golflabda 
elütésének képességét. Az idő és a gyakorlat hasonló szerepet játszanak a pedagógiai szaktudás 
fejlődésében is. A szakértő tanár, mondjuk hét év gyakorlattal, legalább 7 000 órát töltött tanteremben 
tanárként. Ezen túl, ha a tanár a szokásos egyetemi tanulmányok útján jutott a pályára, további 1 000 
órát tölthetett el osztálytermekben tanárjelöltként és pedagógiai asszisztensként. Továbbá ezeket az 
órákat megelőzte legalább 15 000 diákként töltött óra tantermekben, bár az nem ismert, hogy a 
diákként átélt tapasztalatnak van- e valamilyen értéke a szakértelem kialakulásában. Természetesen a 
gyakorlat egyedül nem teszi szakértővé a tanárt, de az valószínű, hogy minden szakértő pedagógus 
kiterjedt osztálytermi tapasztalattal rendelkezik. 

  

Idő és szaktudás 

Gyakori kérdés, hogy körülbelül mennyi időt vesz igénybe a magas szintű szakértelem kialakulása, ha 
egyáltalán kialakul? A pedagógia területén erre a kérdésre csak hozzávetőleges választ tudunk adni. 

Tanárok elbeszélései az Egyesült Államokban arról számolnak be, hogy 3-5 évig tart, amíg már 
nem lepődnek meg azon, ami az iskolájukban és a tantermekben történik velük. A meglepődés hiánya 
úgy értékelhető, mint a kompetencia elérése. Ausztráliában Turner (1995) azt találta, hogy a nem-
kiemelkedő tapasztalt tanárok azt mondták 2,5 évbe telt, amíg megtanultak tanítani. Kiemelkedő 
szakértelemmel rendelkező gyakorlott tanárok azt gondolták, hogy nekik ez majdnem kétszer olyan 
hosszú időbe, 4,5 évbe telt. Turner megjegyezte, hogy megtanulni tanítani elsősorban azt jelenti, 
megtanuljuk kódolni a tudást annak érdekében, hogy ismét elő tudjuk hívni. És azok számára, akik 
mestertanárokká válnak, a tanítás megtanulása valószínűleg inkább azt jelenti, hogy a világ, amelyben 
dolgoznak, bonyolultabbá és összetettebbé válik, nem pedig leegyszerűsödik. A kiemelkedő 
tanárok Turnervizsgálatában sokkal összetettebb képet alkottak a munkájuk világáról, mint a nem 
kiemelkedők. Összetettebb felfogásuk segített nekik abban, hogy a pályájuk során előforduló 
kihívásokra, elvárásokra, kiábrándulásokra, és sikerekre megfelelő választ adjanak. 

Omar Lopez (1995) Texasban dolgozva hozzájutott körülbelül 6 000 tanár több mint 100 000 
tanítványának tanulmányi teljesítményadataihoz. A standardizált teljesítményteszten elért pontok és a 
tanítási tapasztalat éveinek száma közötti kapcsolatot vizsgálta. Felfedezte, hogy a kezdő tanárok 
diákjainak pontjai minden évben magasabbak lettek tanításuk első hét évében. Az első hét éven át az 
új tanárok nyilvánvalóan egyre többet tanulnak meg abból a tudásból és jártasságból, amely 
tanítványaik pontjainak javításához szükséges. Diákjaik pontjai aszimptotát értek el a tanításuk hetedik 



éve körül. A pontok ezen a szinten maradtak körülbelül még 17 évig, mielőtt kis mértékű csökkenést 
mutattak a tanár karrierjének utolsó néhány évében. 

Tehát a valószínű válasz a kérdésre, hogy mennyi időt vesz igénybe a magas szintű tanári 
képességek elsajátítása, 5-7 év lehet, ha valaki keményen dolgozik rajta. A tanári kompetencia 
körülbelül két évvel előbb kialakulhat, de ennek a képességi szintnek az elérése is munkát igényel. 

A sportteljesítményekkel kapcsolatos vizsgálódásokból következtethetünk arra, hogy hogyan 
töltheti valaki a tanulásra fordított idejét a legeredményesebben (Ericsson, 1996). Például a 
korcsolyázás fejlődésére ható különböző tényezőket rangsoroltattak a nemzeti válogatottban versenyző 
edzőkkel és korcsolyázókkal. A természetes képességet – tehetséget – az edzők a 12 hatás között a 
hatodik helyre sorolták a fontossági sorrendben, akorcsolyázók pedig a tizedik helyre. Ezek a 
csapatedzők és atléták a különösen magas szint eléréséhez szükséges tulajdonságok közül a kitűnőség 
iránti vágyat sorolták az első helyre. Ezek az adatok arról számolnak be, hogy az emberi teljesítmény 
néhány területén a motiváció fontosabb lehet a siker elérésében, mint a tehetség. 

A jó edzőt a második helyre sorolták a szaktudás fejlődésében a legfontosabb változók között, 
míg a gyakorlatot a harmadik legfontosabbként jelölték meg (Starkes, Deakin, Allard, Hodges, 

és Hayes, 1996). Ezeknek a megállapításoknak jelentőségük lehet a tanítás tanulására. A kiválóság 
elérésének vágya általában nem hiányzik a tanárok esetében, mivel sok új tanár a tanításra, mint 
hivatásra, egyfajta misszióra tekint. Ezzel a hittel telítve sok tanár a misszionáriusok vágyával szeretné 
jól végezni a dolgát. De a tanárok a tanítási gyakorlatuk után általában nem kapnak szakmai 
támogatást, nincs edzőjük vagy mentoruk, miközben a szakmájukat elsajátítják. Az első néhány ezer 
óra tanítási tapasztalatot hatékonyabban meg lehetne szerezni egy mentor vagy edző támogatásával, és 
a hatékonyság tovább javítható lenne bizonyos cselekvéssorok többszöri begyakorlásával, ahogyan azt 
a tornászok és a korcsolyázók teszik. Az öt, hét vagy több év, amelyre a motivált tanároknak 
szükségük van a szaktudás elsajátításához, lerövidíthető vagy gazdagítható lenne egy kis szakmai 
támogatással, célzott gyakorlással. Ezeknek a lehetőségeknek a hiánya behatárolja, hogy mit és 
hogyan lehet megtanulni a tanítási évek kezdetén. 

  

Terület specifikus tudás és szaktudás 

Sok szakértőnél a terület specifikus tudás, amelyet hosszú gyakorlat után sajátítanak 
el, kontextusfüggő. Az egyik kutatási vizsgálatunkban például, szakértő, középhaladó és újonc 
tanárokat kértünk arra, hogy tartsanak egy 30 perces órát középiskolásoknak a valószínűségről 
(Berliner, Stein, Sabers, Clarridge, Cushing, és Pinnegar, 1988). A tanárok 30 percet kaptak arra, 
hogy megtervezzék az órát. Mialatt tanítottak, felvették őket videóra, és az óra után támogatott 
felidézés keretében azt kértük tőlük, hogy beszéljenek a gondolkodásukról és indokolják meg a tanítási 
döntéseiket. Annak ellenére, hogy a szakértők, akik ezt a feladatot elvégezték, jobb tanároknak 
minősültek számos dimenzióban, a feladat sok bosszúságot okozott számukra. Egyikőjük kilépett a 
vizsgálatból, a másik összeomlott és sírni kezdett a vizsgálat közepén, és mindannyian megbánták, 
hogy részt vettek. Mindannyian teljesítményszorongásról számoltak be, amikor áthelyeztük őket a 
saját tantermükből a számukra kialakított laboratóriumi helyzetbe, hogy ott tanítsanak. 

Érdekes továbbá, 30 percet írtunk elő tervezésre, ami elég volt a középhaladóknak és a 
kezdőknek, hogy biztonságban érezzék magukat. De a szakértők azt mondták, nekik több időre lett 
volna szükségük. Az egyik három órát javasolt, míg egy másik azt mondta, három hétre lenne 
szüksége ahhoz, hogy ezt az anyagot elkészítse. Interjúink feltárták, hogy a szakértők ritkán mennek 
be az osztályterembe anélkül, hogy a számukra szükséges időt eltöltötték volna azzal, hogy 1) 
alaposan megértsék annak a tartalmát, amit tanítani fognak és 2) megtervezzenek egy vagy több 
tevékenységet a tartalom megtanításához. 

A szakértők azt is megjegyezték, hogy nem ismerték a diákokat ebben a helyzetben és, hogy 
pedagógiai szaktudásuk részben azzal függ össze, hogy jól ismerik diákjaikat. Interjúk feltárták, hogy 
a szakértők: 

1.   ismerik az általuk rendszeresen tanított diákok kognitív képességeit, és ez segít nekik a 
tanítási szint meghatározásában; 



2.   állandó tanítványaikat személyesen ismerik, tehát saját osztálytermükben nem kellett 
bürokratikus és formális ellenőrzési mechanizmusokra támaszkodniuk, ellentétben a 
kísérlettel; 

3.   közös történelmük van a diákokkal a saját tantermükben, a közös történelem hiánya gátolta 
őket a kísérleti helyzetben. Az iskolájukban a tanulók tudták, hogy kik ők és bizonyos 
elvárásaik voltak, hogy milyen lesz a tanításuk. Ezeknek a tanároknak mindig voltak olyan 
diákjaik, akik azt várták, hogy jól tanítsák őket, és sokat tanuljanak, még akkor is, ha 
intellektuális teljesítőképességük határáig szorították őket. 

Amikor egy csoport idegennel álltak szemben, ahogyan ez a tanítási laborunkban történt, a diákok 
ismerete nem segítette őket, és a tanárok ettől szenvedtek. Továbbá, minden szakértő beszámolt arról a 
problémáról, hogy képtelenek voltak a rutinjukat alkalmazni. A rutint sok területen alapvetőnek találták 
a szakértők teljesítményében. Azzal, hogy ezeket a szakértőket kivettük tantermeikből, elvettük tőlük a 
sajátos kontextust, amelyben megtanultak kitűnni. 

Egy másik tanulmányban (Bullough és Baughman, 1997), egy nagyon rutinos tanár, akinek a 
fejlődését évekig követték, iskolát váltott. Sokkal kevésbé érezte magát hozzáértőnek tanárként, és saját 
eredménytelenségének érzete az új iskolában nagyon demoralizálta. Stader, Colyer és Berliner (1990) 
azt találták, hogy a szakértő tanárok tanítási órákról készült videofelvételek alapján nem tudták 
eldönteni, hogy a diákok, akiket nem ismertek, megértették- e az órai anyagot vagy sem. Amikor a 
szakértőknek nem verbális jelekből kellett a tananyag megértésére következtetniük, teljesítményük nem 
különbözött az újoncokétól és a középhaladókétól. Azonban, ha a 
szakértők videófelvételeket tanulmányoztak olyan diákokról, akiket ismertek, becsléseik pontossága a 
tanulók órai megértéséről megemelkedett. A diákokról való ismeretük specifikus volt, attól függően, 
hogy mit tudtak a gyerekek személyiségéről, tipikus magatartásáról, és a múltbeli teljesítményükről. 
Ezen ismeretük nem volt általánosítható. 

Schemp, Manross, Tan és Fincher (1998) szakértő tornatanárokat tanulmányoztak szaktudásuk 
területén belül és kívül. Azt találták, hogy ugyanaz a tanár, akit szakértőnek minősítettek 
a fittness gyakorlatok tanításában, súlyos hiányosságokat mutatott, amikor ütősportokat kellett 
tanítania. Azt állították, hogy a szakértőknek még a tanítás iránti odaadása is csökkent, ha olyan 
területeken kellett tanítaniuk, amelyen nem gondolták, hogy szakértelemmel bírnak. 

Tehát az oktatáson belül és kívül végzett vizsgálatok sora figyelmeztet arra, hogy a szakértelem 
sokszor korlátozott. A tudás legnagyobb részben kontextusfüggő. Az ismeretek cselekvésekhez és 
helyhez kötöttek. A szakértő pedagógusok tehát, mint a szakértők sok más területen, valószínűleg a 
saját területükön tűnnek ki, és ennek a területnek is csak bizonyos kontextusaiban. 

De arra is találunk példát az irodalomban, hogy a szakértők nem mindig nyújtanak közepes 
teljesítményt a szűkebb területükön kívül. Ennek oka, hogy különbséget kell tennünk az „adaptív 
szakértelem” és egy sokkal korlátozottabb típusú szakértelem között. Hatano (1990) például leírta 
a sushi szakértőt, aki recepteket követ, és egy olyat, aki kreatívabb. A különbség olyan, mint a 
kézműves és a virtuóz között (Bransford, Brown, ésCocking, 1999). Patel, Kaufman és Magder (1996) 
különbséget tesznek specifikus és általános szakismeret között a szakértő orvosok 
körében. Bertrand, Cellier és Giroux (1994) megkülönböztetik professzionális kartotékozók általános 
kartotékozási jártasságát és a specifikus kartotékozói jártasságot, amelyik egy speciális 
tudományterületen belüli kartotékozási gyakorlatból származik. Az én kutatócsoportomban 
informálisan „csúcs szakértőknek” és „egyéb szakértőknek” neveztük ezt a kétféle szakembert. Nem 
volt más megjelölésünk ezekre a kivételes személyekre, de a címke „adaptív szakértő” felelne meg 
leginkább annak a viselkedésnek, amit láttunk.Bereiter és Scardamalia (1993) az intelligencia-
pszichológia fogalmait használva hasznos különbséget tesznek a szakértelem ezen két fajtája között. 
Ők kristályos és folyékony szaktudásról beszélnek. A kristályos szaktudás intakt eljárásokból áll, 
amelyeket sokszor és alaposan begyakoroltak és viszonylag ismerős feladatok során hívhatóak elő. A 
folyékony szaktudás olyan képességekből áll, amelyek akkor jönnek elő, amikor új, vagy kihívást 
jelentő feladatokkal kerül szembe a szakértő. 

Az adaptív vagy folyékony szakértelemmel rendelkezők egész karrierjük során tanulnak, a már 
meglévő szaktudásukat új problémákra vetítik, utakat keresnek, hogy az új szituációkat, amelyekkel 
találkoznak, hozzákössék a tudásalapjukhoz, amivel már rendelkeznek. Wineburg (1998) dokumentált 
egy ilyen jellegű esetet, amelyben két történelem professzor szerepelt. A két szakértő történész az 
egyikőjük szakterületéhez tartozó elsődleges dokumentumokat tanulmányozott és hangosan 



beszélgetett ezekről. Az a történész, akinek a szakterületén kívül estek a dokumentumok, először egy 
kezdőhöz hasonlóan reagált, amikor a dokumentumokkal szembesült. De amint a történész 
áttanulmányozta a dokumentumokat, kérdései „olyan konstruktumok és kapcsolatok körül kezdtek 
csoportosulni, amelyek lényegesek voltak számára a megértéshez. A kezdeti botladozások ellenére, az 
adaptív szaktudás evidens volt a feladat végére, amikor ennek a témának a világos értelmezési 
struktúrája látszani kezdett” (Wineburg, 1998, 338. o.). A történésznek, aki szakterületén kívül 
dolgozott, folyékony szaktudásra volt szüksége. Ezek miatt a folyékony képességek miatt a végén, a 
két történész jobban hasonlított egymásra, mint kezdetben. 

Tehát a kutatás a pedagógiában és más területeken arról tájékoztat bennünket, hogy hosszú idő 
szükséges ahhoz, hogy a terület-specifikus, kontextusfüggő tudást elsajátítsuk és, hogy ez a tudás adja 
a pedagógiában a szakértelem alapját. A szaktudás sokszor behatárolt természetű, de vannak olyan 
szakértők, akik használni tudják terület-specifikus tudásuk gazdag tárházát az adaptív/folyékony 
szaktudás alapjaként. Ez az utóbbi fajta szaktudás megengedi, hogy a tudás és a jártasság az adott 
területeken és kontextusokon átvihető legyen. A szakértők, más emberekhez hasonlóan, nem mind 
egyformák. 

  

Gyakorlati következtetések 

A fenti állításból hat gyakorlati következtetést vonhatunk le.  Először, az olyan tanárképzési 
programok, amelyek kevés vagy semmi tantermi megfigyelést igényelnek, és kevés, vagy nulla 
tanítási gyakorlatot tartalmaznak, a kezdő tanárokat a kudarc kockázatának teszik ki kezdeti éveikben. 
Továbbá, az ilyen programokban résztvevő tanárok annak a kockázatnak lehetnek kitéve, hogy 
professzionális oktatóként nem fejlődnek megfelelően, ami a kompetencia vagy a szaktudás elérését 
problematikussá teszi. 
     A második következtetés az, hogy a szakmai támogatás sokat számít az olyan komplex készségek, 
mint a tanítás, elsajátításában. Becslések szerint a mentori támogatás és a felkészítő programok az új 
tanárok számára 50%-kal csökkentik a pályaelhagyást az első három évben, különösen olyan 
iskolákban, ahol a tanulókat a legnehezebb tanítani. Továbbá a mentor és a felkészítő programok 
jelentősen növelik az újoncok elégedettségét a tanári szakmával. 
        A harmadik következtetés, hogy a gyakorló órák sokat segíthetnek a tanár készségeinek 
elsajátításában. Például, Japánban „óraelemzést” tartanak, bár az amerikai és az európai iskolákban ezt 
nem teszik. Az óraelemzés keretében a kollégák megnézik és bírálják tanártársuk tanítási óráját. Ez 
Japánban a tanároknak lehetőséget ad arra, hogy „csiszolják a követ”, vagyis az órákat tökéletesre 
élesítsék (Lewis és Tsuchida, 1998). Az óraelemzés és más tudatos gyakorlás és felügyelet melletti 
teljesítmény jótékony hatású tevékenységek a tanár fejlődésében, de ma nem használják őket 
kellőképpen. 
        A szaktudás kontextusfüggő jellege szintén felvet gyakorlati következtetéseket. Az egyik, hogy a 
K-12 bizonyítvány, a jogosítvány, amivel bármilyen iskolai szinten lehet tanítani, talán nem 
megfelelő. Egy tanár példamutató teljesítménye a 10. osztályban nem jelenti azt, hogy automatikusan 
példamutató teljesítményt fogunk látni a 4. osztályban, ha a tanár osztályt váltana. A pedagógiai 
tudás kontextusfüggő jellegének másik folyománya, hogy a kertvárosokban vagy a belvárosban tanító, 
szakértő tanárok, sokkal kevésbé lennének kompetensek, ha megpróbálnának környezetet váltani. 
Végül, mivel a kontextuális tudás nem könnyen általánosítható vagy helyezhető át, előrebocsáthatjuk, 
hogy gyakorta tévesen negatívumokat fognak azonosítani a képesítési tesztekben, és a tanárok 
értékelésére szolgáló későbbi mérésekben. Az írott vizsgák vagy felméréses feladatok, amelyek a 
szimulációkhoz hasonlítanak, túl sok tanárt minősíthetnek kevesebb, mint példamutatónak, mert a 
tanárokat nem abban a kontextusban mérték fel, amelyben kitűnnek. Érvényes ítéletet a tanár 
szaktudásának fokáról csak úgy kaphatunk, ha megfigyeljük őket a saját tantermükben, vagy ha 
tanításukról videó felvételeket értékelünk. Azonban ez a két értékelési stratégia sokba kerül. 

  

A szaktudás fejlődését leíró elméletek 



Miközben a szaktudásra vonatkozó egyetlen megalapozott állításból próbáltunk gyakorlati 
következtetéseket levonni, a fentiekben többször is használtuk a szakértő, újonc, kompetens, 
középhaladó és fejlődés szavakat. Ezek megfelelőnek tűntek a szövegösszefüggésekben, amelyekben 
használtuk őket, valószínűleg nem okoztak nehézséget az olvasónak. Ez mutatja, hogy mennyire nehéz 
a szakértők és mások közötti különbségek tárgyalása olyan szókincs nélkül, amely a képességek 
valamiféle fejlődését is magában foglalja. Továbbá, majdnem minden fontos gyakorlati kérdés a 
szaktudásról kapcsolódik ahhoz, hogy valaki hogyan tud kitűnni az emberi teljesítés különböző 
területein. Ha megpróbálunk válaszolni erre a nehéz kérdésre, bármennyire tökéletlenül is, akkor 
természetes, hogy valamilyen szakaszolásban gondolkodunk, hogy leírjuk bármely területen a 
résztvevők pályáját a kezdőtől a kiemelkedő szintig. 

  

A pszichomotoros tanulás vizsgálatából származó elmélet 

A legegyszerűbb szakaszelmélet a képességfejlődésben sok évtizeddel megelőzte a szaktudás 
vizsgálatát. Elsősorban a pszichomotoros képességek tanulásának vizsgálataiból származik 
(Shuell, 1990). Az alapelmélet az újonc szakasszal indul, ahol a hibák gyakoriak. Ezt egy középső 

szakasz követi, ahol a tanulás konszolidációja megy végbe, és az automatizmus kialakul. És végül 
azoknál, akik keményen dolgoznak képességeik kibontakoztatásán, van egy szakasz, ahol magas 
szintű teljesítmény jelenik meg. 

Ez a modell túl egyszerűnek tűnik ahhoz, hogy segítségével megfelelően leírjuk a kezdőtől a 
szakértő szintig tartó fejlődés szakaszait, különösen azokon a területeken, ahol a kognitív 
képességek igénybevétele erősebb, mint apszichomotoros képességeké. 

  

Egy elmélet a kognitív pszichológiából. 

Egy modern, kognitív három-szakaszos elméletet dolgozott ki Glaser (1996). Ő absztrakt módon írja 
le a szaktudás fejlődését, a szaktudás megjelenését az alanyiság időben történő változásaként jellemzi. 
Az első szakaszt Glaserkülsőleg támogatottnak nevezi, amikor a kezdő tanár, zenész vagy sportoló 
környezete a készségek kezdeti elsajátítása érdekében strukturált. Ilyenkor az edzők, szülők, kollégák 
és más fontos szereplők elkötelezettsége és támogatása határozza meg a kezdő teljesítményét. 
Itt Glaser hangsúlyozza a szociális tanulás fontosságát és a gyakorlatközösségeket, 
utalva Vigotszkij gondolataira. 

Glaser a második szakaszt átmenetinek nevezi. Ezt a szakaszt a támogatási rendszer szerepének 
csökkenése jellemzi. Ezzel együtt jár a gyakornokság jelentőségének növekedése, amelynek keretében 
további irányított gyakorlás történik. Ez alatt az idő alatt önmegfigyelő és önszabályozó technikákat 
tanulunk meg, és a magas szintű teljesítmény normái is kialakulnak. Glaser érdeklődése a tanoncság 
iránt ebben a szakaszban szintén kapcsolatba hozható Vigotszkij pszichológiájával. 

A harmadik szakaszt Glaser önszabályozónak nevezi. Ebben a szakaszban a fejlődő szakértők 
elkezdik szabályozni saját tanulási környezetüket. Megtanulják saját gyakorlásuk feltételeinek 
megteremtését. Az alakuló szakértő megszerzi a szükséges visszajelzést és megválasztja a saját 
fejlődéséhez szükséges kihívás szintjét. 

A három szakasz az alanyiság változásaira összpontosít, a támogatott tanulástól a növekvően 
önszabályozott, önmegfigyelt és önmegerősített tanulásig. Ez a leíró elmélet inkább megfelelni látszik 
egy olyan területen való tanulásnak, ahol valaki egyénként teljesít, mint a sakkban vagy a 
korcsolyázásban. Az elmélet kevésbé releváns más típusú tanulásoknál, ahol a viselkedésen nagyobb a 
szociális kényszer, mint például a tanítás vagy az ápolás megtanulása. 

  

Egy kognitív elmélet az iskolai tantárgyak tanulásának vizsgálataiból 

A Területhez Kötött Tanulási Modell (Model of Domain Learning, MDL) szintén egy három 
szakaszos modell, de a szakaszokon belül alfolyamatok vannak, úgyhogy a modell ennek megfelelően 



komplex (Alexander, 1997, 2003). Ez a modell megpróbálja leírni, hogy a diák hogyan birkózik meg a 
különböző tudományágakkal, amelyeket meg kell tanulnia — matematika, reáltárgyak, irodalom, és 
így tovább. Mivel a tanároknak is el kell sajátítani ugyanezeket a tudományágakat, és ezek 
megtanulásában úgy kell kiemelkedniük, hogy taníthassák ezeket, a modell alkalmas a tantárgyi 
területek tanítási szaktudásának fejlődéséről való gondolkodásra. Ez a modell sokkal kevésbé 
alkalmazható olyan pedagógiai készségek tanulására, mint a tantermi munka és a tanulási folyamat 
szervezése és menedzselése.   

Az MDL-ben a tanulás a tudományághoz való akklimatizációval kezdődik, 
a kompetencia szintjére megy át, és tetőzhet olyan tanulóknál, aki 
a szakértelem vagy szaktudás szintjét elérik. Az akklimatizáció az a szint, ahol a tanuló tudása 
töredezett; ahol a terület alapelvei nem rajzolódnak ki; ahol a nagy gondolatok elkerülhetik a 
figyelmet; és ahol az ítéletekről nem lehet eldönteni, hogy mi képez azon a területen megbízható vagy 
nem megbízható az információkat. Amint az átmenet a kompetenciába megjelenik, a tudás 
összefüggőbb lesz, jobban van strukturálva, és a tanulási stratégiák a tartalom megtanulására azon a 
területen inkább rendelkezésre állnak. A tudományág iránti személyes érdeklődés veszi át a 
szituációhoz kötött, az átmeneti érdeklődés szerepét. 

Végül, amint a jártasság vagy szaktudás megjelenik, a terület ismerete integrálódik a tanuló más 
ismereteivel és képességeivel. Tehát a tárgyban járatos vagy szakértő tanulók hozzáadják saját 
gondolataikat a tudományág tudásalapjához. A tudományágon belüli probléma megtalálása 
megjelenhet ezen a szinten, de nem előbb. És ez az a szint, ahol a tudományág rendszerei jól 
beépülnek a tanuló gondolkodásmódjába. A tanulás és a munka iránti érdeklődés ezen 
a területen hosszú időn keresztül fenntartható. 

Az MDL három egymásra ható faktort is leír, amelyek a tanulást a fejlődés minden szintjén 
befolyásolják, de minden szinten más befolyásolási formát és mértéket öltenek. Ezek a faktorok 
megkülönböztetést tartalmaznak a területi és a tárgyi tudásról (egy terület lehet például az amerikai 
történelem; egy tárgy lehet a Bélyegtörvény és a bostoni teadélután); megkülönböztetést a felületi és a 
mély feldolgozási stratégiák között; és megkülönböztetést a hosszú távú és a szituációs érdeklődés 
között a megtanulandó területen és tárgyban. Ez a három faktor mindig működik, amíg valaki halad 
egy tudományág tanulásában.  

  

A tanári fejlődés heurisztikus modellje 

Kollégáimmal vizsgáltunk jövendő tanárokat (akik tanítani szeretnének, tanárjelölteket is beleértve), 
kezdőket (akiknek már néhány év tanítás van a hátuk mögött) és szakértőket, akiket alapos kiválasztási 
folyamat és tantermi megfigyelés útján azonosítottunk (Berliner, 1994a). A különbségek, amelyeket e 
között a három csoport között találtunk bátorítottak arra, hogy megállapításainkat valamilyen integrált 
módon bemutassuk a tanárokat oktatóknak. A tanárképzés feladata a toborzás, az alapképzés 
biztosítása, a szakmába való bevezetés vagy indukció, és a tanár továbbképzés biztosítása, amelyek 
együttesen lefedik a tanári szaktudás fejlődésének szakaszait. Dreyfus ésDreyfus (1986) egy olyan 
heurisztikus elméletet dolgozott ki, amely megfelel mind a mi adatainknak, mind a tanárképzés 
küldetésének.   

A tanárképzésre adaptálva és a tanítás kutatásából vett példákkal, az öt szakaszos elmélet 
az újonc szakasszal indul. Ebben a szakaszban a környezet közhelyeit kell megtanulni elkülöníteni, az 
elvégzendő feladatokat részekre bontani, címkézni és begyakorolni, valamint az újoncnak kontextustól 
független szabályokra is szüksége van. Az oktatásban a közhelyek száma négy: valaki (általában tanár) 
tanít valamit (matematikát, olvasást, a tanterv valamely részét) valaki másnak (általában diákoknak) 
valamilyen kontextusban (általában iskolai osztályteremben vagy iskolában). Az ehhez a négy 
közhelyhez kapcsolható gyakorlati tudás széleskörű, és tartalmazza nagy részét annak, amit az újonc 
tanároknak meg kell tanulniuk. Az újonc tanár megtanulja az olyan kifejezések jelentését, mint 
magasabb rendű kérdés, megerősítés, tanulási nehézségek. Az újoncok megtanulnak olyan kontextus 
független szabályokat, mint „dicsérd meg a helyes választ”, „várjál három másodpercet, miután 
gondolkodtató rendű kérdést tettél fel,” és „soha ne a tanuló személyét bíráld”. Legalább a közhelyek 



korlátozott megértésére és néhány kontextustól független szabályra szükség van a tanítás 
elkezdéséhez. 

Az újonc viselkedése általában racionális, viszonylag rugalmatlan és igazodni próbál valamely 
követendő szabályhoz és eljáráshoz. Csak minimális készségeket lehet elvárni egy újonctól a tanítási 
feladatok terén. Ez a szint a szituációk objektív tényeinek és sajátságainak tanulási szakasza. Ez a 
gyakorlatszerzés szintje. Ez az a szint, amelyben a valós gyakorlat a tanuló számára sokkal 
fontosabbnak látszik, mint a verbális információ, ahogyan ezt tanárjelöltek generációi bizonyítják. A 
tanárjelöltek és az első éves tanárok általában újoncnak számítanak.    

Ahogyan a gyakorlatot megszerzi, az újoncból középhaladó lesz. Sok két-három éve tanító tanár 
van valószínűleg ebben a fontos fejlődési szakaszban. Ez az, amikor a gyakorlat egyesül a szóbeli 
tudással, amikor az epizodikus és eseti tudás felépül. Jelentőségteljes múltbeli epizódok és esetek 
nélkül, amellyel a jelen tapasztalatait összekapcsolhatjuk, nem vagyunk biztosak magunkban; nem 
tudjuk, mit tegyünk, vagy mit ne tegyünk. Az esetek ismerete által a kontextusok közötti hasonlóság 
felismerhető. 

Az oktatásban sokszor megfigyelhetjük, hogy az újoncok és a középhaladók nem tudják, mit 
tegyenek, amikor egy gyerek megkérdőjelezi a tanári tekintélyt, vagy neurotikusan keresi a tanár 
figyelmét, vagy dicsekszik a dolgozatban elért ötössel. Az ilyen incidensek gyakoriak a tanításban, de 
jobban meg lehet érteni őket, amikor másodszorra vagy harmadszorra történnek. Az eseti tudás – 
minden ilyen típusú incidensből tanulva – a szaktudás alapjának tűnik a klinikai személyzet körében, 
például az orvosoknál, de az autószerelőknél, a tanároknál és más hasonló foglalkozásúaknál is. 

Az eseti tudás része a gyakorlati tudásnak, amelyet a tanároknak el kell sajátítani. A gyakorlati 
tudás a fejlődés második szakaszában kezd lerakódni, és a tanár lassan sajátítja el karrierje során. A 
gyakorlati tudás az, nempedig az elméletek vagy a könyvek, amelyek a tanárok tantermi 
viselkedésének legnagyobb hányadát vezérlik (Van Driel, Beijaard és Verloop, 2001). 

A gyakorlati tudás két fontos jellemzője az, hogy cselekvés-központú a tudás és, hogy általában, 
mások közvetlen segítsége nélkül sajátítjuk el. Ez az, amit néha a „gyakorlat bölcsességének” 
neveznek. Ez a bölcsesség olyan tanítási tapasztalatokból származik, amelyek egyszerre pozitívak és 
negatívak. Ami fontos, hogy a középhaladók tapasztalataikon – eseteken, incidenseken, sikereiken és 
hibáikon – elgondolkoznak, és valami módon hasznosítják azokat saját tanítási gyakorlatukban. 

A tanárok gyakorlati tudásának az a harmadik jellemzője, hogy személy- és kontextusfüggő, 
olyan készségeket biztosít a tanárok számára, amelyekkel sikereket érhetnek el a saját tanítási 
kontextusukban. Amint a szakértőké általában, a tanárok gyakorlati tudása is szituatív tudás. Egy 
utolsó jellemző, amit észre kell vennünk a gyakorlati tudás felépítésében az, hogy az gyakran implicit 
vagy hallgatólagos. A tanárok ezért nem mindig képesek világosan kifejezni gyakorlati tudásukat. 
Emiatt a gyakorlattal rendelkező tanároknak nehezebb dolga van, mint más gyakorlott szakértőknek, 
amikor meg akarják osztani tudásukat az újoncokkal. 

A középhaladó szakasz az az időszak, amikor a kondicionális és a stratégiai tudás felépül. A 
gyakorlati tudás végül is informálja a középhaladót arról, mikor ne vegyen figyelembe vagy szegjen 
meg szabályokat, és mikor kövesse azokat, ahogyan a kontextus egyre növekvő mértékben 
meghatározza a viselkedést. Például egy tanár felfedezheti, hogy a dicséret nem mindig a kívánt hatást 
éri el, például amikor egy alacsonyabb képességű tanuló alacsony elvárások kommunikálásaként 
értékeli azt. Tehát az általános szabálynak a dicséretről kondicionálissá vagy stratégiaivá kell válnia. A 
tanárok végül azt is megtanulhatják, hogy a személyes vagy erős kritika a rossz teljesítmény után egy 
általában jó tanuló számára motiváló lehet. Tehát a szabályt, miszerint soha ne kritizáljunk tanulót 
személyesen, bizonyos feltételek mellett meg lehet szegni. 

Míg a tapasztalat befolyásolja a viselkedést, a középhaladók még mindig nem érzékelhetik, mi a 
fontos. Ezek alatt a kezdeti évek alatt az újoncok és a középhaladók megtanulják megjelölni és leírni 
az eseményeket, a szabályokat követni, felismerni és rendszerezni a kontextusokat, de még nem tudják 
megbízhatóan eldönteni mi fog történni a személyes cselekedeteik által. A teljes, személyes felelősség 
elfogadása a tantermi oktatásban tipikusan csak azután jelenik meg, ha a tanár elhiszi, hogy személyes 
cselekvési tere van, akaratlagosan és aktívan választja meg, hogy mit tegyen. Ez gyakrabban fordul elő 
a fejlődés következő szakaszában, amit a kompetenciaszakaszának nevezünk. 

Ebben a harmadik, kompetens szakaszban, ahol a további tapasztalat és a motiváció lehetővé teszi 
a legtöbb középhaladónak, hogy kompetens szakemberré váljon az érdeklődési területén – legyen az 
ápolás, egy repülő irányítása, autóvezetés vagy tanítás. Nem minden középhaladó éri el ezt a szintet. 



Bizonyíték van arra, hogy néhány tanár „megreked” egy kevésbé kompetens szakmai szinten 
(Borko, 1992; Eisenhart és Jones, 1992). Mindazonáltal azt hisszük, hogy sok három, négy és öt éve 
tanító tanár, valamint a nagyobb gyakorlattal rendelkező tanárok, elérnek egy olyan szakmai szintet, 
amelyet kompetensnek tekinthetünk. 

Két megkülönböztető jellemzője van egy kompetens szakembernek. Először, tudatosan 
kiválasztja, hogy mit fog tenni. Prioritásokat határoz, meg és tervek mellett dönt. Racionális céljai 
vannak, és ésszerű eszközöket választ a fejében lévő célok eléréséhez. Másodszor, mialatt képességeit 
alakítja, el tudja dönteni, mi fontos és mi nem. Tapasztalataiból tudja, hogy mire figyeljenek, és mit 
hagyjanak figyelmen kívül. Ez a szakasz az, amelyben a tanárok felhagynak az időzítési hibákkal (egy 
tevékenységbe rossz időben avatkoznak bele) és már nem követnek el kiválasztási hibákat (a nem 
megfelelő tanuló kiválasztása egy feladatra, vagy a kezdeményező megnevezése egy osztálytermi 
konfliktus esetén). Ez az, amikor a tanárok elsajátítják a tanulási folyamat ésszerű irányítását, olyan 
oktatási döntésekkel kapcsolatban, mint, például mikor maradjanak egy téma mellett, és mikor 
haladjanak tovább, az egyedi tanítási kontextus és különösen a tanulók jellemzői alapján. 

Mivel személyesebben irányítják a körülöttük zajló eseményeket, saját terveiket követve, a 
tanárok a kompetens szakaszban hajlamosak több felelősséget érezni azért, ami történik. De a 
kompetens előadó még nem elég gyors, folyékony vagy rugalmas a viselkedésében. Ezek a szaktudás 
fejlődésében az utolsó két szakasz jellemzői.  

A jártas szint a negyedik szakasza a fejlődésnek. Körülbelül úgy öt év tapasztalat után a tanárok 
egy kis száma halad a kompetencián túl, a fejlődés jártas szakaszába. Ez az a szakasz, amelyben az 
intuíció és a know-how kiemelkedővé válik. Semmi rejtélyes dolog nincs ezek mögött a kifejezések 
mögött. Gondoljunk csak a tánc tanulására. A tanulási folyamat egy pontján az egyének már nem 
számolják a lépéseiket, amikor tartják a ritmust. Egyszerűen inkább „intuitív” érzést fejlesztenek ki a 
zenére. A tanárok sem mások.  

Továbbá, a jártas személynek a felhalmozott tapasztalatok gazdagságából teljes körű rálátása 
származik a szituációra, amivel szembekerül. Felismerik az események közötti hasonlóságot, 
amelyeket az újoncok nem vesznek észre. Ez a tapasztalat hozadéka. A jártas tanár észreveheti, tudatos 
erőfeszítés nélkül, hogy a mai matematika óra ugyanabból az okból feneklik meg, amiért a múlt heti 
helyesírási óra „robbant le”. Egy magasabb szintű mintafelismerés zajlik, megértik az eltérő 
események közötti hasonlóságokat. A teljes körű mintafelismerés lehetővé teszi a járatos tanár 
számára, hogy pontosabban megjósolja a tantermi eseményeket. Az újonchoz képest meg tudják 
mondani, hogy egy tanuló mikor kezdhet színészkedni, mikor kezd az osztály unatkozni, vagy mikor 
zavarodottak vagy izgatottak a diákjaik. Ezek a tanárok úgy olvassák a tantermi mintákat, mint 
ahogyan a légi irányítók olvasni tudják a repülők helyzetét a radar képernyőjén. Gazdag eseti 
ismeretük hatással lehet azokra a problémákra, amelyekkel találkoznak, vagy amelyeket megjósolnak. 
A jártas előadó, azonban, mialatt intuitív a mintafelismerésben, ugyanakkor analitikus és racionális 
annak eldöntésében, hogy mit tegyen. A versenyeken résztvevő sakk- és bridzsjátékosok legtöbbje a 
jártas szakaszban van. De a nagymesterek azok a kevesek, akik tovább mennek egy magasabb szintre, 
a szakértő szintjére. 

Ha az újonc megfontolt, a középhaladó éleslátó, a kompetens előadó racionális, és a jártas előadó 
intuitív, akkor a szakértőt sokszor nem-racionálisnak tekinthetjük. A szakértők a helyzetet egyrészt 
intuitív módon ragadják meg, másrészt érzékelik a nem-analitikus és nem-akaratlagos módokat, 
amelyek alapján megadják a megfelelő választ. Gördülékeny, folyékony teljesítményt nyújtanak, mint 
mi mindannyian, amikor már nem kell keresgélnünk a szavakat beszéd közben, vagy azon 
gondolkodni, hogy hova tegyük a lábunkat járás közben. Egyszerűen csak beszélünk és sétálunk 
látszólag erőfeszítés nélkül. A szakértő korcsolyázó, nem kevésbé, mint a szakértő tanár a tantermi 
előadás során, látszólag tudja, hol legyen, vagy mit tegyen a megfelelő időpontban. 

A szakértők minőségileg más módon vesznek részt az eseményekben, mint az újoncok vagy a 
kompetens előadók. Ők jobban hasonlítanak az autóversenyzőre vagy a vadászpilótára, akik arról 
beszélnek, hogy egyek lesznek a gépükkel, vagy a fizika tanárra, aki arról számol be, hogy az óra 
olyan szépen haladt előre, hogy neki nem is kellett igazán tanítania. A szakértők nem tudatosan 
választják ki, hogy mire figyeljenek és mire nem. Megerőltetés nélkül cselekszenek, gördülékenyen, és 
ez bizonyos értelemben nem-racionális, mert nem lehet könnyen deduktív vagy analitikus 
viselkedésként leírni. Bár a racionális megszokott jelentésén túl mutat, mivel sem számítás vagy 
megfontolás nincs benne, a szakértő viselkedése bizonyosan nem irracionális. A szakértő tanárok 



viselkedésébe betekintést Schon (1983) írásain keresztül kaphatunk, aki a cselekvésbe ágyazott tudást 
(knowledge in action) tárgyalja és Polya (1954) munkáiból, aki a hallgatólagos tudás szerepéről beszél 
a problémamegoldás során. 

A szakértők olyan dolgokat tesznek, amelyek működnek, és ezáltal, mivel a dolgok akadály 
nélkül haladnak, a szakértők nem problémákat oldanak meg, vagy döntéseket hoznak ezeknek a 
kifejezéseknek a megszokott értelemében. Ők, ahogyan ezt néha megfogalmazzák „az árral haladnak”. 
Amikor anomáliák lépnek fel, amikor a dolgok nem a tervek szerint alakulnak, vagy 
valami atipikusat észlelnek, tudatos analitikus folyamatokat alkalmaznak a helyzetre. De amikor a 
dolgok simán mennek, a szakértők ritkán gondolkodnak el saját teljesítményükön. 

Tehát a Dreyfus és Dreyfus (1986) által kínált fejlődéselméletnek heurisztikus értéke van a 
tanárok oktatásában és értékelésében, ahogyan láthatjuk Hammerness, Darling-

Hammond és Shulman (2002), valamintSullivan, Vogler Coleman és Jones (2002) írásaiban. Ez egy 
olyan elmélet, amelyet meglehetősen jól alátámasztottak a pedagógiai szakértőkön végzett kutatások 
adatai, bár nem a pedagógiára gondoltak, amikor készítették. Ahogy ezzel az elmélettel dolgoztunk, 
néha kísértést éreztünk, hogy összevonjuk a jártas és a szakértő szintet, ezek a legnehezebben 
elkülöníthetők, amikor a tanítást tanuljuk. De az világos volt számunkra, hogy az újonc, a középhaladó 
és a kompetens szakaszok olyan jól azonosítható viselkedésekkel és gondolkodásmódokkal rendelkező 
fejlődési szakaszok voltak, amelyeket a tanárok hosszabb távon sajátítanak el. Nyilvánvalóvá vált az 
is, hogy néhány szakember számára szükség van a példaszerű kategóriára, mert teljesítményük jóval 
meghaladja azt, amit a tanárok nagy része elér. 



A szakértő tanárok teljesítménye 

A szakértők tanulmányozását a pedagógiában két tényező akadályozta. Nehezebb volt azonosítani a 
szakértő tanárokat, mint mondjuk a szakértő sakkjátékosokat vagy fizikai problémamegoldókat. 
Továbbá nehéz volt dokumentálni, hogy a szakértő tanárok viselkedésének van- e pozitív hatása a 
tanulók teljesítményére, amely pedig szükséges annak az alátámasztására, hogy valaki szakértő tanár. 
Szerencsére a kutatás mindkét irányban ígéretesen alakul. 

Objektív kritériumok születtek a szakértő tanárok kijelölésére (Bond, Smith, 

Baker és Hattie, 2000). A kutatási programot 1987-ben kezdte el az újonnan alakult Hivatásos 
Tanári Sztenderdek Nemzeti Bizottsága (NationalBoard of Professional Teacher Standards, NBPTS). 
Irányelveiben a bizottság magas és szigorú sztenderdek felállítását ígérte, amelyeket a végzett 
tanároknak ismerniük kell, és végre kell tudni hajtaniuk, valamint hogy kifejleszt és működtet egy 
nemzeti önkéntes rendszert az ezeknek a szabványoknak megfelelő tanárok értékelésére és 
hitelesítésére. Sztenderdek és értékelések által a bizottság azonosítani és igazolni szándékozott a 
kiváló, szakértő vagy mestertanárokat a tanítás hozzávetőleg harminc különböző területén, mint a 
középiskolai nyelvoktatás vagy biológia (National Board for Professional Teaching Standards, 1994). 

Szigorú értékelési kritériumokat állítottak fel a szakértő szint megállapítására. Az értékelés 
portfoliókat, videóra felvett órákat, valamint órák hosszat tartó vizsgáztatást foglal magába. A 
felkészülés több száz órát vesz igénybe több mint egy éven keresztül. Mivel a vizsga kidolgozása és 
pontozása drága és időigényes, a vizsga díja körülbelül $2,500. A vizsga sikeres teljesítési aránya 
viszonylag alacsony, olyasfajta kihívást, egyfajta bajnoki tornát jelent, amely azonosítja a szakértőket, 
ahogyan egy bridzstorna tenné vagy egy olimpiai verseny. De két kérdés azonnal felmerül: Vajon ezek 
a tanárok, akik ennek az értékelésnek az alapján kiemelkedőnek minősülnek, az osztálytermeikben 
tényleg úgy teljesítenek- e, mint ahogyan az a szakértőktől elvárható? És az ilyen tanárok pozitívan 
hatnak- e a tanulók teljesítményére?    

A tanítási szakértelem irodalma alapján (Berliner, 1994a, b; Shulman, 1987) Bond és munkatársai 
(2000) azonosítottak néhány prototipikus jellemzőt, és egyedi mérőeszközöket fejlesztettek ki ezek 
mérésére. Például Bondés munkatársai azt állítják, hogy a szakértő tanárnak (mint más szakértőknek) 
széleskörű és hozzáférhető tudása van. A tanárokra vonatkoztatva ez a tantermek, a tananyag és a 
tantermi kontextus ismeretét jelentené. Kiképzett megfigyelők és elemzők értékelték a szaktudás e 
vonását, elemezve és számokkal kódolva a tanárok tantermi óráit és a tanárinterjúkat. A magasan 
képzett értékelők a tudás rendezésére és újra rendezésére, a tanári ismeret más iskolai tantárgyakhoz 
való kapcsolataira és a tanárok ismeretének a tanulók korábbi vagy leendő tanulmányainak 
kapcsolataira kerestek bizonyítékokat. 
        A szaktudás összesen tizenhárom prototipikus elemét tételezték fel, és minden elemhez 
mértékeket készítettek. Ezek a feltételezett elemek vagy jellemzők, amelyekkel a szakértő tanárok 
rendelkeznek, a következők voltak: 

•      a tudás jobb használata, 
•      széleskörű pedagógiai tartalmi tudás, beleértve a tantárgyi tudás mélyebb reprezentációit, 
•      jobb probléma megoldási stratégiák, 
•      a célok jobb adaptációja és megváltoztatása különféle tanulók számára, jobb improvizációs 

készség, 
•      jobb döntéshozatal, 
•      kihívóbb célok, 
•      jobb tantermi hangulat, 
•      a tantermi események jobb észlelése, jobb képesség a tanulóktól érkező jelzések megértésére 
•      nagyobb érzékenység a kontextus iránt, 
•      a tanulási folyamat jobb figyelemmel kísérése és jobb visszajelzés a tanulóknak, 
•      a feltevések gyakori ellenőrzése, 
•      nagyobb tisztelet a tanulók iránt, 
•      a tanítás iránti nagyobb elkötelezettség. 
Minden prototipikus elemre vonatkozóan az értékelőket egy elfogadható megbízhatósági szintre 

képezték ki, és elemzéseiket úgy kellett végezniük, hogy előzetesen nem ismerték az elemzett tanárok 
készségszintjét. 



A szakértő tanárok tanulóinak teljesítményére vonatkozóan is készültek feltételezések. Ezek 
tartalmazták a következőket: magasabb tanulási motiváció, magasabb fokú hatékonyság érzet, 
magasabb teljesítményszint és a tantárgynak mélyebb, nem pedig felületes ismerete. 

A szakértő tanárokra jellemző tulajdonságok meglétének az elemzésére kétféle tanárt kerestek 
azok közül, akik megpróbálták megszerezni a Nemzeti Bizottság Szakértői Minősítését. Az egyik 
összehasonlítási csoport (N=31) azokból állt, akik átmentek a Nemzeti Bizottság vizsgáin, a kontroll 
csoport azokból állt, akiknek nem sikerült megszerezni a Bizottsági minősítést (N=34). Minden tanár 
gyakorlott volt, szorgalmasan készült a vizsgákra, és jelentős összeget költött annak megmutatására, 
hogy kiválóan felkészült. Ez fontos, mert a szaktudás prototipikus elemeinek összehasonlítása és a két 
csoport diákjainak eredményei közötti összehasonlítás nem tapasztalt és tapasztalatlan tanárok között 
zajlott. Ez az összehasonlítás egyenlően tapasztalt, jól felkészült tanárok között történt, akiknek 
mindegyike úgy gondolta, hogy kiválóan felkészült. Ez tehát egy felmérés volt arról, hogy a Bizottsági 
értékelések tényleg azonosítani tudják- e a kiemelkedő tanárokat. 

Ennek a közelmúltbeli vizsgálatnak az eredményei igen figyelemre méltóak. A bizottság által 
minősített tanárok, összehasonlítva azokkal, akiknek nem sikerült megfelelni a bizottság 
szabványainak az értékeléseken, minden egyes prototipikus jellegben kiválóbbak voltak, a 
különbségek statisztikailag is szignifikánsnak bizonyultak 13 jelleg közül 11 esetben. Amikor a hatás 
nagyságát nézzük, a különbségek e között a két igen tapasztalt csoport között egy negyed és 
1,13 szórásérték között váltakoztak a bizottság által igazolt tanárok javára. Tehát az NBPTS értékelése 
alapján szakértőknek minősült tanároknak a tudás alkalmazása, tudás mélysége, kimutatott 
hivatásérzete, probléma-megoldó készsége, stb. 8 és 37 százalékpont közötti értékkel volt magasabb. 

Amikor egy különbségfüggvényt használtak, azt találták, hogy körülbelül 85 százalékát a nagy 
tapasztalattal rendelkező, jól felkészült tanároknak, akik a két csoportban voltak, pontosan el lehetett 
különíteni egymástól. A jellemzők, amelyek alapján legjobban különbséget lehetett tenni 
a szakértő/nem-szakértő tanárok között a kihívás mértéke, amelyet a tanterv nyújtott, a tanárok 
képessége a tantárgy mély bemutatására, és a tanár készsége a megfigyelésben és a tanulók felé való 
visszajelzésekben volt. Ez a vizsgálat bizonyítékot nyújt arra, hogy a Nemzeti Bizottság értékelése 
azonosítja a szakértő tanárokat, mint olyan egyéneket, akiknek a viselkedése hasonlít arra, amit a 
kutatás a tanítás és más területek szakértőjének jellemzőiként határozott meg. De mi a helyzet tanulók 
eredményeivel? 

Több mint egy tucat skálát használtak a tanulók motivációjának és önhatékonyságának mérésére 
ennél a két tanárcsoportnál. Az eredmények kevés különbséget fedtek fel.  

A tanulók teljesítményét írásos feladatokkal értékelték. De olyan független változókat, amelyek a 
tanulók kezdeti készségét tükrözik, nem sikerült szerezni, tehát ezek az adatok nem megbízhatóak. A 
tanulók munkáiból vett minták elemzéséből azonban az derül ki, 74 százaléka azoknak, akiket a 
bizottság által minősített tanárok tanítottak, magasabb szintű megértést tanúsított, nagyobb relációs és 
absztraktabb tanulói gondolkodást dokumentált. A bizottság által nem minősített tanárok 
tanítványainak munkaiból vett mintának csak 29 százaléka mutatott ilyen jelleget. Ennek a 
vizsgálatnak a szerzői megjegyzik, hogy a Nemzeti Bizottság értékelése „azonosítja és 
minősítiazokat tanárokat, akik olyan tanulókat képeznek, akik lényeges és fontos módon különböznek 
azoktól, akiket kevésbé hozzáértő tanárok tanítanak. Ezek a tanulók a tanított fogalmakat a többi 
tanulónál elmélyültebb, összefüggőbb és absztraktabb szinten értették meg.” (Bond és mtsai, 2000, 
113. o.) 

Összesítve, a bizottság által minősített, a szigorú értékelések által szakértőként kiválasztott 
tanárok megfeleltek a szaktudás kritériumainak, amelyeket a szakértelem prototipikus modellje levezet 
a szaktudás kutatásából. És voltak olyan tanítványaik, akiknek munkái jobb minőségűek voltak, mint 
más hasonlóan gyakorlott, jól felkészült és magabiztos tanárok által tanított csoportoké. 

   Nemrég 600 000 Észak-Karolinai általános iskolás teszteredményeit vizsgálta három éven 
keresztül egy kutatócsoport, amely nem kötődött a Nemzeti Bizottsághoz 
(Goldhaber és Anthony, 2004). Azt találták, hogy a Bizottság által minősített tanárok nagyobb 
valószínűséggel javítják tanulóik teljesítményét az államilag standardizált teszteken, mint a Bizottság 
által nem hitelesített tanárok. Ebben a vizsgálatban a Bizottság által minősített tanárok a tanulók 
teljesítményét körülbelül hét százalékkal jobban növelték matematikai és olvasási teszteken, mint azok 
a tanárok, akik megkísérelték a vizsgát, de nem szereztek minősítést. A Bizottság által minősített 
tanárok növelték a teljesítményt más években is, mint amelyben a vizsgát letették, vagyis ezeknek a 



szakértő tanároknak a hatása hosszú időn át megbízhatónak tűnik. A Bizottság által hitelesített tanárok 
legnagyobb hatása a fiatal és a kisebb jövedelmű tanulókra volt, ezeknek a tanulóknak az eredményei 
15 százalékkal voltak magasabbak, mint azoknak a tanulóknak az eredményei, akiknek nem volt a 
Bizottság által minősített tanáruk. 

Végül, tanítványom, Leslie Vandevroot, (2004) egy éppen most befejezett disszertációjában 35 
Bizottság által minősített általános iskolai tanár tanítványainak teszt eredményeit hasonlította össze a 
bizottság által nem igazolt tanárok osztályainak eredményeivel. Kovariancia analízis segítségével 
elemezte 4 különböző év során 4 különböző évfolyamnak a SAT 9 sztenderdizált teszt három kimeneti 
változóját. Ez 48 különféle értékelést tett lehetővé a Bizottság által minősített és nem minősített, 
ugyanazon iskolában vagy körzetben dolgozó tanárok között. A Bizottság által hitelesített tanárok 
tanítványainak előnye 35 esetben meghaladta a bizottság által nem igazolt tanárokéit, 
11 esetben szignifikáns mértékben.  Egy esetben sem volt a Bizottság által nem igazolt tanárok 
tanítványainak előnye szignifikáns. Mégegyszer, a Nemzeti Bizottság által minősített tanárok, szakértő 
tanárok tanítványai többet érnek el. 

  

Befejezés 

A szakértő pedagógusok kutatása sikeresnek bizonyult. Eltérő és független, a tanítási szakértelem 
vizsgálatának kutatásaiból egy sor megállapítás született a szakértő tanárokról, amelyek hasonlóak a 
szakértelemmel kapcsolatos megállapításokhoz a szaktudás általános irodalmában. A szakértők a 
tanításban osztják a tekintélyesebb területek szakértőinek jellemző vonásait, mint a sakk, orvosi 
diagnózis, és fizikai problémamegoldás. Tehát alaptalan azt feltételezni, hogy különbségek vannak a 
tanárok és a más területen szakértők által használt kifinomult kognitív folyamatokban. Ez egy fontos 
következtetés az oktatók számára, akiket általában kevesebbre tart a nyilvánosság. Továbbá, a 
kutatások a szaktudás fejlődésének egy elméletét is tesztelték, és úgy találták, hogy heurisztikus értéke 
van. Ez az elmélet segít, különösen a tanárképzésben résztvevőknek, hogy a tanárok képességeiről és 
készségeiről mélyebben gondolkodjanak karrierjük különböző szintjén. Tehát a 
teljesítményi elvárások és a tréning felépítése jobban igazodhat a tanárok fejlődési szintjéhez. 

Végül, most bizonyítékunk van rá, hogy azok, akiket szakértőként azonosítottak a Nemzeti 
Bizottsági Minősítés során, valójában úgy viselkednek a tanteremben, ahogyan az szakértőktől 
elvárható. Elsajátították olyan, a nem-szakértőknél magasabb szintű készségeket, amelyek a 
tanítványaik vizsgaeredményeinek javításához szükségesek. A tanítás kutatásához kapcsolódó 
területek, a tanárok tanítása és a tanárokkal foglalkozó közösségi politika jelentős hasznát látta ennek a 
tanítási szaktudásról szóló vizsgálatnak. Végül a szaktudás pszichológiai vizsgálata a különböző 
területeken szintén gazdagodott azáltal, hogy ez az irodalom a pedagógiai szaktudásról rendelkezésre 
áll.    
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