
A kutatótanári programtervek 

hasznosulása az intézményben, a 

köznevelésben II. 
  

„ÉletPÁLYAutak” konferencia 

Budapest, ELTE TTK 

2015. november 14.  

Dr. Várkuti Anna 

biológiatanár 

Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és      

            Kollégium, Balatonalmádi 

 
1 



A jó kutatótanári program hordozza a 

hasznosulás lehetőségeit 

Mit érdemes tanárként kutatni?  

Miért? 

Saját oktatási/pedagógiai 

tevékenység során 

felmerülő problémákat, 

     jelenségeket  

      Egyéni motiváló tényezők: 
 

• a kutatótanár-jelölt ezen a területen a legfelkészültebb              
                                                                                                                         siker 

• saját oktatási tapasztalatra lehet építeni a kutatáshoz szükséges 

egyéb (szakmai és kutatás-módszertani) ismeretet  

• szakmai kíváncsiság kielégíthető  

• a felmerült problémára  választ kaphatunk                                                                                             
                                                                           eredményesebb  oktatás 
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• Könnyű segítséget találni (tanárkollégák, tanulók) 

• Könnyen elérhető a kutatás tárgya (tanulók, tudásuk, háttérinfó)  

• Tanítványainkat  könnyebben taníthatjuk, nevelhetjük 

• Kevés anyagi ráfordítás a kutatási feltételek megteremtéséhez 

• A pedagóguspályán biztosíthat rangot, hírnevet  
 

A motiváló tényezők tágabb köre: 
 

• Az életpályamodell elvárja a saját intézményben, a közoktatásban 

való hasznosulást (a rendszer külső kényszerítő hatása) 

• Az „új tudás” nemzetközi szinten is hasznosulhat a  gyakorlatban 

• Bővítheti a pedagógiai munkával kapcsolatos (elméleti) egyetemes 

tudást 

• Könnyen található egy támogató külső szakmai partner 

 

A jó kutatótanári program hordozza a 

hasznosulás lehetőségeit 
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A hasznosulás lehetséges területei 

Ideális: Ha a kutatótanár egyéni motivációi és az elvárások 

egybeesnek. 
  

  Lehetséges hasznosulási területek : 

                    1.) A kutatópedagógus saját szakmai fejlődése 

• a tanár többet megtud a munkájáról, problémamentesebben 

tanít (már ezzel is nyer a közoktatás) 

• nő a tanár szakmai presztízse és anyagi megbecsülése 
 

                         2.) Erősíti a saját oktatási intézményt 

• pl. a szaktárgy oktatása lesz hatékonyabb, a kollégák is     

         kamatoztatják az új tudást, a kutatás ajánlására 

          az iskola nevelési-oktatási stratégiát változtat, … 
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A hasznosulás lehetséges területei 

            
3.) javítja a hazai közoktatás eredményességét 

• tágabb nevelő-oktató közösség hasznosítja 
 

4.) a nemzetközi szakmai közösség hasznosítja 

                   (nem csak közoktatásban)  
 

5.) egyéb (nem tervezett) hasznosulási területek  

• az eredmények kapcsán felmerülő kérdésekre 

újabb kutatás(ok) tervezhető(k) 

• később a kutatási eredmény felhasználása 

tankönyvíráshoz, szemléltető  eszközök 

készítéséhez, különböző oktatási és nevelési 

feladatokhoz stb. 
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Kutatóprogram a célnyelven tanulás 

vizsgálatára  

A kutatási terv címe: 
A célnyelven tanulók nyelvtudásának heterogenitása, 

annak okai és a csökkentésének lehetőségei a két tanítási 

nyelvű oktatásban 

• egyéni kutatás  

• nyelvtudományi és nevelés-

tudományi jellegű kutatás 

• a két tanítási nyelvű oktatás 

mindennapi gyakorlatának 

problémáit vizsgálja   

 

 

• a nyelvtanulás 

fontossága  indokolja 
 

• okfeltáró vizsgálat 
 

• eredménye 

visszafordítható a két 

tanítási nyelvű oktatás 

minőségének javítására 
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Kutatóprogram a célnyelven tanulás 

vizsgálatára  

A kutatási terv rövid (nem teljes) ismertetése 
• A kutatás célja, felmerülő kérdések  

 

• (A vizsgálat módszerei, eszközei, résztvevői, tevékenységek ütemezése) 
 

• Az eredményekből  a fejlesztés számára levonható következmények, a 

hasznosulás terve 
 

• A kutatás eredményeinek, folyamatának, tanulságainak tervezett  

megosztása 

Mi a probléma? 
• a biológiát angolul először tanuló (10. évf.) 

tanítványaim célnyelvtudása nagyon eltérő 

Miért 

probléma? 

Mert: 

•  a tanulók egy része már az első magyarázattal 

megérti az új ismeretet, mások a sokadikra 

(újabb szinonimák, ábrák )           időigényes 

•  van, aki pusztán nyelvi hiányosság miatt 

lemarad,  ezért gyengén teljesít, vagy 

lemorzsolódik  

  

7 



Kutatóprogram a célnyelven tanulás 

vizsgálatára  

A kutatás célja, felmerülő kérdések 

Fő kérdés: Mi okozhatja, hogy a biológiát angolul 

először tanulók célnyelvi tudása annyira heterogén? 

  
• annak ellenére, hogy a csoport minden tanulója ugyanolyan szintű 

oktatást kap a nyelvi előkészítő évfolyamon és a következő évben 

(ugyanazon tanárok, módszerek, tankönyvek, helyi tanterv stb.) 

• azon túl, hogy vannak egyéni képességbeli, a tanuláshoz való 

hozzáállásbeli eltérések, vagy más intézményből, más nyelvi 

felkészültséggel jött tanulók 

Előzmények 

• jelen kutatás szervesen kapcsolódik egy korábbi (2007) empirikus 

vizsgálathoz* több részkérdésben  
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*Várkuti, Anna (2009) The possible effects of target language learning prior to secondary dual language studies. In: 

Lengyel, Zs. és Navracsics, J.(szerk/eds.). Tanulmányok a mentális lexikonról. Studies on the mental lexicon. Budapest: 
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Kutatóprogram a célnyelven tanulás 

vizsgálatára  

A kutatás célja, felmerülő kérdések 

  

Cél: a kérdések megválaszolása, elsősorban a nyelvi  hetero-

genitás okainak feltárása          kulcs a probléma megoldására  

                 (lehetőség a heterogenitás csökkentésére) 
                     

 

               egységesebb, magas szintű angol nyelvtudás  

 

• kedvezőbb nyelvi körülményei a 

tanulók célnyelven tanulásához 

• hatékonyabb a biológia (és más  

szaktárgyak) angolul tanítása 
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Az eredmények elemzésének a fejlesztés 

számára levonható következmények terve  

Az „új tudás” hasznosulásának  (a visszacsatolásnak) a terve 

  

• A kutatási eredmények elemzése alapján 

- korrelációk, összefüggések, tendenciák, jelenségek feltárása 

(célnyelvtanulás körülményei, tanulás-lélektani hatások?…)        tudományos    

                                                                          magyarázat a heterogenitás okaira 

                                                                      lehetőségek a megszüntetésére 

• Az iskolában (angolt és angolul) tanító tanárkollégák bevonása  

- a módosító javaslatok ismertetése az eredmények tükrében 

- vélemények, ötletek gyűjtése (kérdőíves interjú) a probléma orvoslására 

- konklúziók        javaslat        módszertani változtatások az intézményi 

nyelvoktatási stratégiában   

                                        -  konkrét intézményi fejlesztési hasznosulás 

               - az „új tudás” más oktatási intézményben is hasznosítható  

                          - a közoktatás (részterületének) eredményességének 

javítása 

          - nyelv- és neveléstudományi elméleti hozadék 
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A kutatás tanulságainak és eredményeinek 

ismertetése feltétele a hasznosulásnak  
 

 

 

A kutatás eredményeinek, folyamatának, tanulságainak 

tervezett  megosztása 

...és a lehetséges hasznosítási területek szabják meg a kutatás 

tanulságainak a megosztási formáit… 

• A saját intézmény szintjén 

• A nyelvtanár kollégák tájékoztatása és bevonása a probléma 

megoldási javaslatainak a kidolgozásához, 

• a tantestület formális és informális tájékoztatása. 

• Más két tanítási nyelvű oktatási intézmények szintjén 

• A kutatással kapcsolatos konferencia-előadás(ok), tanulmányok 

és egyéb publikációk anyagát, elérhetőségét a KIE (Kétnyelvű 

Iskoláért Egyesület) szakmai civilszervezet honlapján tervezem 

elérhetővé tenni. 
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A kutatás tanulságainak és eredményeinek 

ismertetése feltétele a hasznosulásnak  

 

 

 

A kutatás eredményeinek, folyamatának, 

tanulságainak tervezett  megosztása 

• A hazai nyelvtudományi és neveléstudományi szakmai közösség szintjén 

• Konferencia-előadás a XIX. Pszicholingvisztikai Nyári Egyetemen 

• Az eredmények közlése hazai szakmai folyóiratokban:  

- Neveléstudomány (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet, 

Oktatáselméleti Tanszék on-line kiadványa) 

- A biológia tanítása módszertani folyóirat (ha sikerül a célnyelvű 

biológia oktatására fókuszálva összefüggéseket feltárni) 

- Más szakfolyóiratokban: Alkalmazott Nyelvtudomány, Iskolakultúra 

• Nemzetközi szakmai szinten 

• Angol nyelvű nyelv- és neveléstudományi vonatkozású tanulmány közlése 

a külföldi szakmai folyóiratokban:  

             - International CLIL Research Journal   

             - International Journal of Bilingual Education and Bilingualism  
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Saját eddigi tapasztalatok kutatási 

eredmények hasznosulásáról 

 
 

Reméljük: ……..ha teljesen 

beindul az életpályamodell, nő a 

kutatótanár megbecsülése……… 

• A hasznosulást jó és rossz irányban befolyásoló váratlan (nem  

tervezhető) 

tényezők saját intézményi hasznosulásban: 

           - iskolai vezetőváltások, nagy tanári fluktuáció, az iskolai DÖK aktivitása 
  

• Nagyobb a nemzetközi, mint a hazai visszhang 

                    - Külföldi publikáció – nemzetközi kutatói munkakapcsolat alakult ki  

                    - Sajnos a kutatáshoz kapcsolható ilyen hazai szakmai 

munkakapcsolat nem alakult ki  
 
Lehetséges ok: eddig nem volt a tanári kutatásnak nagy hazai presztízse.  
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Miért? 



KÖSZÖNÖM A FIGYELMET! 


