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Alig húsz évvel ezelőtt az egyes országokban a hallgatók mobilitását egyfajta 
kitekintésnek, a világgal való kapcsolatba lépésnek tekintették, és elit nemzetközi 
hálózatok kialakulását várták tőle. Az egyetemek örömmel fogadták a külföldi 
hallhatókat, de ritkán fektettek külön energiát a toborzásukba. Ma már a határon túli 
képzést inkább a gazdasági fejlődés előremozdítójának tekintjük. 1998 és 2003 között 
az OECD programjaiban részt vevő külföldi diákok száma 50%-kal nőtt, és elérte  
a 2 milliós létszámot. A külföldi diákok és tudósok csalogatására irányuló, országok 
és intézmények közötti egyre élesebb verseny, valamint a határokon átívelő képzés új 
formáinak megjelenése új megvilágításba helyezi az oktatáspolitikát. Ráadásul 
a határokon átívelő oktatásból fakadó – elsősorban gazdasági – előnyök szemmel 
láthatóan egyre fontosabb szerepet játszanak. Ez a fejezet a felsőoktatás 
nemzetköziesedésével kapcsolatos politikát vizsgálja, az új színtér és célkitűzések 
figyelembe vételével. 

A határokon átívelő felsőoktatás valódi oktatási, kulturális, politikai és gazdasági 
lehetőségeket biztosít az országok számára. Ahhoz, hogy ezeket ki tudják használni, 
olyan, saját helyzetüknek és célkitűzéseiknek megfelelő határozott politikát kell 
kialakítaniuk, ami nem csupán az oktatás területét tartja szem előtt. Ennek a politikának 
szorosan kell kapcsolódnia a gazdaság- és társadalompolitikához, hiszen olyan elemekre 
is ki kell terjednie, ami a képzés közvetlen illetőségén kívül esik, mint például a vízum- 
és kereskedelmi politika. 

A határokon átívelő felsőoktatás alapvetően négyféle módon közelíthető meg. 
A kölcsönös megértési szemlélet leginkább a politikai, kulturális, tudományos  
és a fejlődést segítő célkitűzéseket hangsúlyozza. A szakemberek migrációja tartalmazza 
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a kölcsönös megértés szemlélet célkitűzéseit is, ugyanakkor sokkal aktívabb 
és célirányosabb fellépést mutat a külföldi hallgatók toborzásában. Célja, hogy 
a tehetséges diákokat (és tudósokat) a vendéglátó ország gazdasági érdekkörébe vonzza, 
vagy kutatási és oktatási szektorát versenyképesebbé tegye. A kamatozó szemlélet 
tartalmazza mind a kölcsönös megértési, mind pedig a szakemberek migrációja szemlélet 
célkitűzéseit, de közvetlen kereskedelmi célkitűzései is vannak. Ebben az esetben 
a külföldi diákok megtérítik képzésük teljes díját, általában mindennemű köztámogatás 
nélkül. A kapacitásteremtő szemlélet bátorítja a felsőoktatásba importált szakértelem 
minden formáját, mivel ezt egy viszonylag gyors módszernek tekinti a feltörekvőben lévő 
ország kapacitásának kiépítésére. A felsorolt szemléletek nem mindegyike valósítható 
meg egyformán az egyes országok számára, és mindegyiknek megvannak a hátulütői. 
A cél nem csupán az oktatási szolgáltatás exportja. Mint több ázsiai és közel-keleti 
országnál láthattuk, hogy az oktatási szolgáltatás importja éppolyan jótékony hatásokkal 
bírhat, mint az exportja. 

Ez a fejezet számos jelentős oktatáspolitikai kérdést vet fel. Hogyan tudja a határokon 
átívelő felsőoktatás egyformán szolgálni mind a fejlett, mind a fejlődő országok érdekeit? 
Bár az utóbbakat segítheti gazdasági és oktatási kapacitásuk kiépítésében, tudóscsábításba 
is átcsaphat, és csökkentheti a felsőfokú oktatás támogatottságát. És milyen hatással van 
a határokon átívelő oktatás a nemzeti felsőoktatási rendszerre és az ország 
oktatáspolitikájára bejutás, minőség és közfinanszírozás szempontjából? Milyen 
álláspontot kellene képviselniük a nem angol anyanyelvű országoknak az angol, mint 
oktatási nyelv tekintetében? 

NEMEK KÖZÖTTI ELTÉRÉSEK A MATEMATIKÁT TANULÓ 
HALLGATÓK KÖRÉBEN 

Összefoglaló 

A. Schleicher 
 

1. Az oktatásban a nemek arányára nézve jelentős javulás tapasztalható. A fiatal nők 
minden OECD országban sokkal nagyobb arányban szereznek felső-középfokú vagy 
felsőfokú képesítést, mint egy generációval korábban. Az egyetemi szintű végzettséggel 
rendelkező nők száma az OECD országok kétharmadában eléri vagy meghaladja az ilyen 
végzettségű férfiak számát. Ugyanakkor a nők továbbra is alacsony számban képviseltetik 
magukat az olyan szakirányokon, mint a matematika vagy a természettudományok. 
A fejezet azt tárgyalja, hogy az ezen a területen tett intézkedéseket a fiatalokra, 
méginkább a gyermekekre kell fókuszálni. 

2. Bár a nemek közötti különbség teljesítmény tekintetében igen csekély, jelentős 
különbség mutatkozik a férfiak és nők között abban a tekintetben, hogy mennyire érdekli 
őket és mennyire élvezetes számukra a matematika; eltérőek a matematikával kapcsolatos 
(önmagukról kialakított) meggyőződéseik, érzelmeik és tanulási stratégiáik is. A 15 éves 
lányok általában kevesebb önbizalommal rendelkeznek matematikai képességeiket 
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illetően, és matematika órákon nagyobb szorongás, kétségbeesettség és stressz figyelhető 
meg rajtuk, mint a fiúkon. 

3. A tanulás éppen annyira függ a motivációtól és az önbizalomtól, mint a kognitív 
képességektől. Ezért azoknak az oktatási rendszereknek, amelyek fokozták a lányok 
matematikai és természettudományos teljesítményét, számolniuk kell fokozottabb 
érdeklődésükkel is ezen tantárgyak iránt. Ennek jó oka van: a magas színvonalú tanulás 
munkaigényes. Magában foglalja magát a tanulási folyamatot, a korábban elsajátított 
tudás és az új információ közötti kapcsolatok ellenőrzését, a lehetséges kapcsolatok 
hipotéziseinek felállítását, és az új anyagnak megfelelően a hipotézisek ellenőrzését. 
A tanulók csak akkor fektetnek be ekkora energiát, ha erős érdeklődéssel rendelkeznek 
a tárgy iránt, vagy ha külső jutalma van a jó teljesítménynek. Éppen ezért a diákoknak 
akarniuk kell megtanulni a tanulást. A tanítás szemszögéből nézve ez azt jelenti, hogy 
a tanulás hatékony módszerét – beleértve a cél kijelölését, stratégia megválasztását, 
valamint a tanulási folyamat ellenőrzését és értékelését – az oktatási keretek közt lehetne 
és kellene a tanároknak elősegíteni, a fiúk és lányok számára egyformán. A motiváció 
és az önbizalom tehát elválaszthatatlan attól az eredménytől, ami majd az élethosszig 
tartó tanulást előmozdíthatja. 

4. Az eredmények alapján elmondható, hogy az oktatási rendszer feladata 
megcélozni a matematikával kapcsolatos hozzáállási mintákat és tanulási szokásokat, 
különösen a lányok esetében, és ezt kellene az oktatási rendszernek mint kognitív 
irányításnak a központi hivatásának tekintenie. Ez vonatkozik mind a tanárok 
alapképzésére, mind későbbi szakmai fejlődésére. 

A TANÍTÓ MUNKAERŐ: A CÉLOK ELÉRÉSE  
ÉS A MOTIVÁCIÓ FOKOZÁSA 

Összefoglaló 

P. Santiago 

 

A tanárok pozitív hozzáállását kulcskérdésnek tekintik a politikaalkotók, hiszen 
bizonyított, hogy a tanári teljesítmény a diákok tanulásának szinte legfontosabb 
motivációs ereje. A tanári motiváltság is elengedhetetlen minden iskolai reformhoz.  
Ez a fejezet azt kutatja, hogy mi hat a tanárokra, és mi motiválja őket legjobban. 
Munkamotiváltságra irányuló kutatásokat használtunk fel annak kiderítésére, hogy 
a belső és külső motiváció hogyan javítja a munka mérhető eredményeit, mint például 
a teljesítményt, az elégedettséget és a jó közérzetet. Az elemzés hangsúlyozza, hogy 
a motiváltság húzódik meg mind a tanári munka sikerei, mind az iskolai reformok 
bevezetésének sikeressége mögött. A legfőbb üzenet az, hogy a tanári tevékenységek 
motivációjának belülről kell fakadnia, ami az iskolában kialakított szabályok és szokások 
értékeivel és céljaival való azonosulásból és azok elfogadásából ered. 

Bár fontos szerepet játszik a fizetés, a tanárpolitikának a pénznél sokkal többről kell 
szólnia. A tanárok nagy hangsúlyt fektetnek a diákokkal és kollégákkal kialakított 
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kapcsolataik minőségére, az iskolai vezetéstől jövő támogatottság érzésére, a jó 
munkakörülményekre és tudásuk fejlesztésének lehetőségére. A fejlesztési célú oktatói 
értékelés sok lehetőséget biztosít a tanárok munkájának elismerésére és megünneplésére, 
és mind a tanárokat, mind az iskolát segítheti a szakmai fejlődési prioritások 
azonosításában. 

Ez a fejezet a tanári teljesítmény, elégedettség és jó közérzet javítására négy 
lehetőséget mutat be: (1) a tanárok belső motivációjának fokozása; (2) a tanárok belülről 
fakadó motiváltságának ápolása; (3) külső jutalmazási technikák kiegyensúlyozott 
alkalmazása; valamint (4) a tanári munkához a megfelelő munkafeltételek biztosítása. 
Ezáltal nagyobb kihívássá és változatosabbá válhat a tanári munka, biztosítva a szakmai 
fejlődést elősegítő lehetőségeket, a konstruktív teljesítményértékelést, a tanári 
döntéshozást, valamint az erős szakmai azonosulás és az értékek kialakításának 
elősegítését. 

A tanári hivatás is profitálna a nagyobb tagolódásból, ami könnyebben teljesíthetővé 
tenné az iskola követelményeit, és több lehetőséget és nagyobb elismerést biztosítana 
a tanárok számára. Az iskolavezetés erősebb hangsúlyozottságával megoldható lenne az 
a szükségszerűség, hogy a tanárok úgy érezzék, munkájukban megkapják a szükséges 
elismerést és támogatást. Ezen felül a jól képzett szakmai és adminisztrációs munkatársak 
csökkenthetik a tanárok leterheltségét, a szakmai felkészülés és tervezés jobb feltételei 
segíthetnek a jó kollektíva kiépítésében, rugalmasabbak lehetnének a munkafeltételek – 
különösen a tapasztaltabb tanárok számára, megelőzhető lenne a szakmai kiégés,  
és az alapvető készségek is megtarthatók lennének az iskolában. 

A TANULÁS JAVÍTÁSA FORMATÍV ÉRTÉKELÉSSEL 

Összefoglaló 

J. Looney 

 

Ez a fejezet azt vizsgálja, hogy a formatív értékelés – a diákok ismereteinek 
és fejlődésének gyakori, interaktív értékelése a tanulási szükségletek azonosítására  
és a tanítás alakítására – hogyan segíti az egyes országokat abban, hogy felmérjék 
az oktatatás minőségét és értékét. 2002 és 2004 között az OECD nyolc különböző 
iskolarendszer (Ausztrália [Queensland], három kanadai tartomány, Hollandia, Anglia, 
Finnország, Olaszország, Új-Zéland és Skócia) alsó-középfokú iskoláiban, kísérleti 
osztályokban vizsgálta a formatív értékelés elméletét és gyakorlatát. A Formative 
Assessment: Improving Learning in Secondary Classrooms (Formatív értékelés: a tanulás 
fejlesztése középfokú oktatási intézményekben, OECD 2005) című kiadvány tartalmazza 
az angol, francia és német nyelven a formatív értékelésről megjelent szakirodalom 
áttekintését. 

Az esettanulmányban részt vevő országok mindegyike fontos előrelépéseket tett 
a formatív értékelés gyakorlati továbbfejlesztésében. Mennyiségi és minőségi 
bizonyítékok is igazolják, hogy a formatív értékelést alkalmazó oktatás segítette a tanulók 
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teljesítményszintjének növelését, jobb lehetőségeket adott a tanároknak az egyre 
sokszínűbb tanulói közösség szükségleteinek kielégítésében, és így nőtt az oktatás 
végeredményének értéke. 

• Bár a tanulmányban részt vevő minden ország politikája szorgalmazza a formatív 
értékelés szélesebb körű alkalmazását, a politika ennél többet is tehet.  
Azok az országok, amelyek vegyes megközelítéseket alkalmaznak, valamint jelentős 
befektetéseket eszközölnek a változtatások ösztönzésére és az épületek kapacitásának 
növelésére, nagy valószínűséggel sokkal mélyrehatóbb változásokat tudnak elérni. 

• Törvényi eszközök is ösztönzik és támogatják a formatív értékelés gyakorlati 
alkalmazását; sőt, prioritásként jelölik meg. Vannak olyan erők, amelyek az összegző 
adatok formatív célú felhasználását bátorítják. A nemzeti tantervekbe és egyéb 
dokumentumokba is bekerültek a hatékony tanításról és formatív értékelésről szóló 
útmutatók. Az eszközök és szemléltetőeszközök használata is segíti a hatékony 
formatív értékelést. A formatív értékelést alkalmazó speciális kezdeményezésekbe 
és innovatív programokba való befektetés. A formatív értékeléssel kapcsolatosan 
tanári szakmai továbbképzési lehetőségek is vannak. Minden oktatási rendszernek 
meg kell erősítenie az alkalmazott politikai eszközöket és mélyrehatóbban kell 
befektetnie, ha valódi változásokat akar elérni az oktatás és értékelés területén, a teljes 
iskolarendszerben. 

A makro- és mikroszintű politikai megközelítéseiket is nagyobb összhangba kell 
hozniuk az országoknak. Ez az összhangba hozás a legelemibb szinten azt jelenti, hogy 
az oktatásban érintetteknek biztosítaniuk kell, hogy a politikák ne legyenek versenyben 
egymással. Ennél magasabb szinten azt kell elérni, hogy a formatív és az összegző 
értékelések egymást erősítően hassanak. A formatív értékelés következetesebb 
alkalmazása az egész oktatási rendszerben elősegítené, hogy az érintettek feloldhassák 
azokat a gátakat, amelyek az osztálytermekben való széleskörű gyakorlati alkalmazás 
előtt állnak. 

 

KIEMELT TÉMA 

Felsőoktatás: Minőség, méltányosság és hatékonyság 

az OECD oktatási minisztereinek találkozója alapján 

Athén, Görögország 

2006. június 27–28. 

 
Ez a fejezet az OECD oktatási minisztereinek 2006. június 27–28-i athéni 

találkozójáról készült négy dokumentum tartalmát egyesíti. Az első dokumentum az 
elnök összefoglalója a találkozón folytatott megbeszélésekről. A dokumentum vázolja, 
hogyan egyeztek meg a miniszterek a növekedésen túli haladásról egy nem csupán 
kiterjedtebb, de egyben jobb felsőoktatás létrehozásával. Hat területen van szükség 
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reformokra: a finanszírozás javítása; a felsőoktatás méltányosabbá tétele; alaposabb 
betekintés nyerése a hallgatók által tanultakba; a reakciókészség és a diverzitás 
elősegítése; a kutatás és innováció támogatása; valamint hatékony válaszadás a növekvő 
migráció és nemzetköziesedés kérdéseire. 

A második dokumentum az OECD új főtitkára, Angel Gurría beszéde. A főtitkár arra 
hívta fel a figyelmet, hogy milyen központi szerephez jutott a nemzetközi vita a 
felsőoktatásban. Mindez köszönhető az új, nemzetközi politikai eszközöknek, mint 
például az Európai Bolognai Folyamat, annak, hogy a kutatók és a hallgatók 
anyaországuk határain kívül dolgoznak, illetve tanulnak; továbbá a magas szintű 
szakképzettségért folyó globális versennyel. Alátámasztotta, hogy azonnali finanszírozási 
reform szükséges, különösen azokban az országokban, ahol a felsőoktatás 
közfinanszírozású, viszont nem rendelkezik megfelelő erőforrásokkal a bővülés 
költségeinek fedezéséhez. Gurría külön hangsúlyt helyezett a felsőoktatás hatékonyabb 
teljesítménymérésének szükségességére, és a hallgatók képességeinek felmérésére 
javaslatot tett egy „felsőoktatási PISA vizsgálatra”. 

A harmadik dokumentum a találkozón a vita kereteit megadó vitaanyag. Felöleli 
a felsőoktatás jövőjét befolyásoló tényezőket, beleértve a technológiát, a globalizációt, 
a demográfiát és a kormányzást. Megvizsgálja a felsőoktatás céljait és a kormányzásra 
vonatkozó következtetéseket; azt a kérdést, hogy ki finanszírozza a felsőoktatást; hogy 
vannak-e esetleg jobb módszerek a felsőoktatásban a minőség mérésére, valamint hogy 
hogyan javíthatnánk a felsőoktatás gazdasági teljesítményhez való hozzájárulását. 

Az utolsó dokumentum mutatószámokat közöl grafikus formában. A mutatószámok 
szélesebb társadalmi és szociális összefüggéseket ölelnek fel: bejutás, részvétel és 
előmenetel; a felsőoktatásra fordított kiadások; a gazdasági megtérülés valamint a 
nemzetköziesedés. 
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