
A neveléstudomány legújabb kihívásai konferencia
2020. november 13.

A pedagógusok minőségi munkájának újszerű megközelítése: a 

rendszerintelligencia

Zagyváné Szűcs Ida

Eszterházy Károly Egyetem

zagyvane.szucs.ida@uni-eszterhazy.hu



Célkitűzés:

• egy új kutatásom elméleti alapjainak lefektetése,

• bemutatni azt a logikai ívet, amelynek során eljutottam egy újfajta 

megközelítéshez a pedagóguskutatások területén: 

rendszerintelligencia

Felépítés:

• Az új megközelítés kutatási előzményei (saját kutatás eredményei)

• Útkeresés

• Új nézőpont: a rendszerintelligencia fogalma

• Milyen a rendszerintelligens egyén?

• Hazai kutatások indirekt utalások



Előzmények

Zagyváné Szűcs Ida (2019): A pedagógusok szakmai önértékelését befolyásoló tényezők,

különös tekintettel a külső szakmai elvárásokra és a szakmai énhatékonyság személyes

észlelésére, Doktori értekezés

1. A pedagógus önértékelése a 8 szakmai kompetencia mentén:

• erős területek: a szakmai, tantervi tudás, a pedagógus szerepekhez kötődő

személyiségtulajdonságok, a tanulás támogatása

• fejlesztendő területek: a tanulás támogatása, az IKT-kompetenciát, a tanulók

személyiségfejlesztése

2. A szakmai tudás és a szakmai fejlődésért vállalt elkötelezettség erős kapcsolata.

3. A szakmai énhatékonyság észlelése: elsősorban a diákokkal végzett közös munka szűrőjén

észlelik (a diákok tanulásának támogatása, a technikai innovációk alkalmazása révén, a

diákok motiválása, az egyéni bánásmód és személyre szabott figyelem, valamint a

közösségépítés vonatkozásában). ha alacsonyabbra értékelik szakmai munkájukat, akkor az gyengíti szakmai énhatékonyságuk

észlelését.



Útkeresés

Fókuszváltás egyén                                   közösség

A pedagógus szakmai önértékelését mennyire befolyásolja az a szakmai közösség, amelyben 

dolgozik?

• a szakmai közösség önértékelése                          az egyén szakmai önértékelése

• a kollektív énhatékonyság észlelése                      az egyén szakmai énhatékonyság 

észlelése

Mi a különbség a szakmai önértékelés és a szakmai énhatékonyság észlelése között?

• A szakmai önértékelés: meghatározott szakmai szempontok mentén történő értékítélet 

meghozatala (Zagyváné, 2019),

• A szakmai énhatékonyság pedig az egyén arra vonatkozó megítélése, hogy mennyire lesz 

képes sikeresen végrehajtania az előtte álló feladatot (Bandura 1986). 



az egyén személyes énhatékonysága a kollektív énhatékonyság

(Bandura 1977; 1986; Stajkovic és Luthans, 1988)

Kollektív énhatékonyság: a csoport tagjainak az értékítéleteit öleli fel a

közösség képességeiről. Ezek az értékítéletek meghatározzák, hogy a csoport

milyen célokat tűz ki maga elé, és mennyi erőt és energiát fektet a kitűzött

célok elérésébe; valamint kudarc esetén megmarad-e az összetartása vagy

erodálódik. Egy közösség kollektív hatékonyságába vetett hite nem egyenlő az

azt alkotó egyének énhatékonyságának az összességével (Bandura, 2001.

266.).



Kutatások:

A közösség saját hatékonysága erősen hat a közösséget alkotó egyének énhatékonyságára,

és nagymértékben befolyásolja a munkával való elégedettséget is (Goddard és mtsai. 2004;

Skaalvik és Skaalvik (2008).

Azok az iskolák, amelyek magas kollektív szakmai énhatékonysággal bírnak, magasabb

szintű célokban gondolkodnak és kitartóbban küzdenek a célok eléréséért. Goddard és

mtsai. (2004) szerint a magas elvárások egyfajta normaként jelennek meg és arra ösztönzik

a pedagógusokat, hogy felülmúlják ezeket, és ha akadályokba is ütköznek, nem adják fel a

küzdelmet.

Skaalvik és Skaalvik (2008) szerint egy ilyen kulturális közeg támogatja a diákok

eredményességét, ez pedig visszahat a pedagógusok személyes énhatékonyságának

észlelésére.



Skaalvik és Skaalvik (2010) kutatásai is megerősítették, hogy a pedagógus szakmai

énhatékonysága és kollektív énhatékonysága két egymástól különböző konstruktum és

hogy a kettő között pozitív összefüggés van.

Új nézőpont: a pedagógus szakmai fejlődését nem az egyén és a közösség egymástól jól

elhatárolt nézőpontjából közelíti meg, hanem valamilyen egységben mutatja meg az

egyén és egy általa működtetett szervezet vonatkozásában.

A rendszerintelligencia fogalma (szervezeti tanulás):

a rendszerekben való gondolkodás



Hämäläinen és Saarinen (2004):

a Gardner által megfogalmazott többszörös intelligencia-elméletet elfogadja

(1983/1993; 1999)

a Senge (2006) a szervezeti tanulás öt alapelvét írta le:

• Rendszerszemlélet: (gondolkodásunkban nagyobb összefüggésekre,

döntéseinkben a hosszabb távú hatásokra, ok- okozati kapcsolatokra

koncentrálunk)

• Személyes irányítás: (a személyes hatékonyság állandó fejlesztését a magasabb

rendű egyéni célok elérése)

• Gondolkodási modellek

• Közös jövőkép kialakítása

• Csoportos tanulás.



Mennyiben több a rendszerinetelligencia a rendszerszemlélettől?

• A rendszerintelligencia a rendszeren belüli nézőpontot jeleníti meg a rendszeren kívüli

nézőponttal szemben Hämäläinen és Saarinen (2011).

• Míg a rendszerszemlélet elsősorban azokat a buktatókat veszi számba, amelyek akkor

következnek be, ha nem vesszük figyelembe a releváns rendszerstruktúrákat, a

rendszerintelligencia arra összpontosít, hogy mi az, amit az emberek jól csinálnak és mi az,

amit szisztematikusan javítani lehet.

Kapcsolódási pontok:

• Pozitív pszichológia (Snyder és Lopez, 2002),

• Akciókutatás (Reason és Bradbury, 2001).



Miért újszerű megközelítés?

• az egyén alapvető, veleszületett adottsága, amely nem az objektív-

szubjektív vonatkoztatási rendszerében szemléli az egyént, hanem

megpróbálja a két oldalt összekapcsolni a kontextus és más emberek

valósága, azaz egy rendszer segítségével,

• megpróbál számot adni az egyén nem racionális, nem tudatos

képességeiről pl. az ösztönös megérzésekről, szituáció, kontextus,

személyekre vonatkozó érzékenység,

• kiterjedten keresi az emberi élet legfelső határait feltételezve, hogy az

emberiség kiteljesedése, az előrevivő sikerek alapvetően fontosak a faj

fennmaradása szempontjából.



rendszerintelligencia

a változásba vetett hit

Nem túlzottan optimista elvárásokat fogalmazunk-e meg a változással kapcsolatban?

Hämäläinen és Saarinen (2010): sokszor saját nézeteink, hiteink teljes körű tudatának a hiánya mások céljairól, törekvéseiről az,

ami akadályozhat bennünket abban, hogy világosan lássuk milyen rejtett tartalékok mozgatják a hatásrendszert, és amelyeknek

felismerése és kihasználása többszörösen is hozzájárulhat az adott rendszer működésének a kiteljesedéséhez.

Dunning, Heath és Suls (2004) az ember hézagos önértékelése: az ember sokszor azért nem képes megfelelően értékelni önmagát,

mert vagy nincs birtokában az önértékeléshez nélkülözhetetlen információk körének, vagy birtokában van az

információknak, de nem veszi ezeket figyelembe az önértékelésnél. Az információk hiánya, vagy a meglévő információk

nem kellő súllyal történő mérlegelése tehát magyarázata lehet a változás iránt táplált túlzott optimizmusnak.



Milyen forrásokat vehetünk figyelembe ahhoz, hogy kellő információval

rendelkezzünk önmagunkról, valamint egy adott rendszerben betöltött

szerepünkről?

Információk arról, hogy

• változás következik be abban, ahogyan az emberek megtapasztalják,

érzékelik a rendszer alkotó elemeit; mindez mások viselkedésének apró

változásaiból válik nyilvánvalóvá számukra,

• másképp tekintenek saját képességeikre a rendszerben bekövetkező kisebb

változások hatására,

• hosszabb távon megváltozik az a mód, ahogyan a rendszer struktúráját

érzékelik.

A rendszerintelligencia lényege, hogy kisebb változások vezetnek el a rendszert

megrengető változásokhoz.



Ki tekinthető rendszerintelligensnek?

• Az egyén a rendszer szempontjából értelmezi saját tapasztalatait, azt a kontextust, amiben

elhelyezkedik.

• Képes alkalmazkodni az adott rendszerhez, annak részeként értelmezi saját magát, és képes

tenni érte.

• Rendszer érzékeny, helyzettudatos, érzelmi éberség jellemzi, kellőképpen távolságtartó és

kötődő.

• Önmaga is képes rendszer intelligens beavatkozásokra, amelyek az elemi emberi

törekvéseket célozzák meg vagyis:

hogy az egyén értékesnek érzi magát, és igénye van arra, hogy elismerjék,

hogy az egyén törekszik arra, hogy egy adott közösséghez tartozzon,

hogy az egyén törekszik arra, hogy valami értelmet adó dologhoz kapcsolódjék.

• Képes a „visszatartó rendszerek” lebontására.

• Képes felismerni, hogy a megfelelő tudás hiánya, ami származhat a túlzott én

központúságból, az érzékenység hiányából, az emberi potenciálba vetett hit hiányából,

akadálya a változásnak.

• Nem kívülről nézi a rendszert, hanem belép a rendszerbe, nyíltan, érzékenyen, figyelmesen a



A tanuló szervezet (Learning Organization) és a rendszerintelligencia

kapcsolata:

Nézőpontok:
• A szakirodalom alapvető megközelítése az, hogy a tanulási folyamatot mint kívülről

aktivált tudástranszfert értelmezi, amelyben az egyének nem annyira szubjektív

előrevivői és formálói a szervezetnek, mint inkább tárgyai (Chiva és Habib, 2015;

Törmänenm, Hämäläinen és Saarinen, 2016).

• A kutatók a felülről lefelé történő építkezés perspektíváját hangsúlyozzák. Kevés

figyelmet kap, hogy maguk a munkavállalók hogyan érzékelik és látják a tanulószervezetet

(Dymock és McCarthy, 2006; Weldy és Gillis, 2010), holott minden kutató tisztában van

azzal, hogy mennyire fontos az egyének hozzáállása és szerepe a tanulószervezet

létrehozásában.

• A tanuló szervezet tehát csak akkor lehet életképes, ha lebontásra kerülnek azok a mentális

visszatartó mechanizmusok, amelyek a mindennapi élet részeként léteznek és önmagukat

újratermelve akadályát képezik a megújulásnak (Hämäläinen és Saarinen, 2007). Belülről

indul alulról felfele.



Hazai (nézet)kutatások, amelyekben közvetve utalás történik a

rendszerintelligenciára (maguk a kutatók is érezték, hogy szükséges egy másfajta

megközelítés a szervezeti tanulás dimenziójában):

• Egy 2016-os kutatás a magyar pedagógusok nézeteit az iskolai eredményességgel kapcsolatban vizsgálta, és a kutatók

rámutattak arra, hogy létezik egy olyan nézetrendszer, amely szerint az iskola eredményessége az egyes pedagógusokon

múlik, azaz a kvalitásukon és a szakértelmükön (Nahalka és Sipos, 2016).

• Egy másik kutatásunk a pedagógus szakmai fejlődéséért vállalt elkötelezettségét vizsgálta (Zagyváné, 2017), egyfajta alulról-

felfelé történő építkezés nézőpontjából értelmezte a pedagógus elköteleződését. Az akkori tanulmányunkban egyik

következtetésként fogalmaztuk meg, hogy sem a pályán eltöltött év, sem az iskolában vállalt feladatok száma, de még az

iskolai beosztás sem határozza meg a szakmai felelősségvállalás mértékét a saját felkészültségért, az iskola munkájának

színvonaláért és a tanulók neveltségi szintjéért. Vannak olyan pedagógusok, akik mind a három területért 100%- ban

felelősnek érzik magukat, de az előbb említett változók mentén nem tudtuk megragadni, hogy pontosan kik is tartoznak ebbe

a csoportba.

• Az előadás elején említett vizsgálatunkban (Zagyváné, 2019) is voltak olyan pedagógusok, akik úgy látták önmagukat, mint

az oktatási rendszer egyik mozgatórugóját.



Zárszó:

Mindezek a részeredmények tehát tudatos keresésére ösztökéltek.

Az újszerű felfogás teljesen új alapokról indíthatja azon vizsgálataimat, melyek a

pedagógus és az őt körülvevő rendszer, rendszerek kapcsolatát, illetve e

bonyolult kapcsolatrendszer szerepét kívánják feltárni az oktatás

minőségének javítása céljából.
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