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Küldetésnyilatkozat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Karunk az oktatás, kutatás és betegellátás fellegvára. Különleges kart építünk 
különleges emberekkel. Mindenki partnerünk ebben, legyen szó oktatókról, 
gyógyító szakemberekről, hallgatókról, adminisztratív munkatársakról. Tesszük 
ezt azért, hogy a társadalmi küldetésünknek, azaz az orvosképzés magas, 
nemzetközi szinten is elismert követelményeinek megfeleljünk, és innovatív 
gondolkodókat adjunk a kutatásoknak. A „Tanulás, gyógyítás, kutatás & 
fejlődés” elvek vezetnek bennünket a 21. század változó társadalmi-gazdasági 
körülményei között, közösségünk erőforrásaira, azaz a kreativitásra, 
innovációra, elkötelezettségre építve. 
 
 

(Küldetésnyilatkozat, PTE ÁOK 2020) 
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Előszó 
 

„Azé a siker, aki mer. Aki puszta szorgalomból, lelkesedésből megy előre. Nem kérdez meg mindenkit az 
ötletéről, hogy aztán hagyja magát eltéríteni. Vannak, akik állandóan csak terveznek. Vannak, akik 

mintha állandóan csak készülnének valamire. Mindig terveznek, jegyzetelnek, ötletelnek. Aztán 
tanfolyamokat végeznek. Aztán klubokhoz csatlakoznak. De nem mernek!” 

(Vámosi Róbert) 
 

A POTEPILLARS az orvoskar stratégiai terve, amely kijelöli és támogatja a következő évek kari 

fejlődésének irányait. A stratégiai terv több alapvetően fontos terület értékelése, 

átgondolása és koncepcióba foglalása után jött létre. Ezek a koncepciók egymáshoz 

szervesen kapcsolódnak. A POTEPILLARS stratégia első és ma legidőszerűbb eleme a 

TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ. Ehhez illeszkedik majd az építészeti és belső építészeti 

vonatkozású INFRASTRUKTÚRA FEJLESZTÉSI TERV, illetve a TUDOMÁNYOS ÉS INNOVÁCIÓS célokkal 

foglalkozó kari koncepció is. Ezek lesznek a POTEPILLARS, azaz a jövő orvoskari tervezésének 

a legfontosabb pillérei („The Pillars of Creation”). 

A 2020-as esztendő különleges évként fog beíródni az emlékezetünkbe. A dékáni vezetés 

ebben az időszakban is elkötelezett a mellett, hogy egyik fő küldetésünket, az oktatást, 

még magasabb színvonalra emeljük, korszerűbb irányba tereljük, ahol az innovatív 

gondolkodás új és szinte végtelen területekre szárnyalhat. A POTEPILLARS orvoskari 

stratégia első pillérének – a TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓNAK – a célja az, hogy elősegítse a 

közelmúltban keletkezett tananyagok hatékony jövőbeli alkalmazását, hogy további 

innovációkra bátorítsa, és jó tanácsokkal segítse oktatóinkat, hallgatóinkat, valamint újabb 

lendületet adjon a teremtő elme, az alkotó képzelet kibontakozásának. A dokumentum 

első fejezete az alapelveket fekteti le, a második fejezet a megvalósítás megalapozását fejti 

ki, a harmadik pedig az implementáció konkrét irányait, lehetőségeit vázolja. A 

koncepcióból kibontakozó stratégia olyan közös gondolkodást, gyökeresen újszerű 

oktatásfilozófiát és oktató-hallgató kapcsolatokat fog katalizálni, amelyek mentén karunk 

már nem pusztán leköveti a 21. század tanulási kultúrájának változásait, hanem élére áll az 

azt alakító folyamatoknak. 

Ehhez minden adottságunk megvan. A dékáni vezetés elkötelezett a jelen dokumentumba 

foglaltak mellett. Kérem, hogy úgy olvassák ezt a koncepciót, mint a kar oktatásfejlesztési 

lehetőségeinek a közös gondolatok mentén megfogalmazott és rendszerezett 

összefoglalóját. 

 

Nyitrai Miklós, dékán 

Pécs, 2020. május 6. 
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I. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ 

ALAPELVEI 
 

„Ha hajót akarsz építeni, ne dobold össze az embereket, hogy fát gyűjtsenek, és ne adj nekik feladatokat. Inkább 
tanítsd meg nekik, hogyan vágyakozzanak a tenger mérhetetlen végtelensége iránt.” 

(Antoine de Saint-Exupéry) 
 

I.1 A POTEPILLARS tanulási kultúra koncepció indíttatása 
 

„Aki nem tervez, a bukást tervezi meg.” 
(Winston Churchill) 

 

A 2020-as év válságot hozott a világnak, így nekünk is. Meggyőződésünk, hogy a válság 

során nem lehet pusztán annak átvészelése a célunk, hanem ezen túlmenően azt legyőzve, 

megerősödve és továbbfejlődve kell kijönnünk belőle. Ehhez a terveinket és 

elképzeléseinket a lehetőségekhez illesztett stratégiába fogalmazzuk meg, ez a 

POTEPILLARS stratégia. A pécsi orvoskar vezetése a korábban megfogalmazott dékáni 

stratégiának megfelelően a POTEPILLARS első pilléreként a TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓBAN 

összefogott, átgondolt és komplex fejlesztési koncepciót alakít ki az orvoskari oktatás 

fejlesztésére. A krízisre adott eddigi válaszaink azt mutatják, hogy karunk oktatói, 

munkatársai és hallgatói rugalmasan alkalmazkodva, a magas színvonalat megtartva, és 

egymással együttműködve képesek alkalmazkodni a válsághelyzethez. A jelen 

dokumentum irányokat jelöl ki arra vonatkozóan, hogy hogyan alakíthatók át a képzéseink 

egy korszerű, hallgatóbarát és hatékony oktatási rendszer létrehozása érdekében. 

 

I.2 A POTEPILLARS tanulási kultúra koncepció céljai 
 

„A modern tudomány erre a latin kijelentésre épül: ignoramus - "nem tudunk". Azt feltételezi, 
hogy nem tudunk mindent. Sőt, még kritikusabban, elfogadja, hogy az, amiről most azt 

hisszük, tudjuk, tévesnek bizonyulhat, ahogy a tudásunk gyarapszik. Egyetlen koncepció, 
eszme vagy elmélet sem szent és sérthetetlen.” 

(Yuval Noah Harari) 
 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ oktatásfejlesztési irányokat jelöl ki, és a fejlesztési 

folyamatokkal kapcsolatban ajánlásokat tesz az oktatók és hallgatók felé. A célok 

megvalósítása, a fejlesztések annak érdekében történnek, hogy: 

- elősegítsék a kar összes oktatásban résztvevő szereplője számára, hogy fedezze fel és 

aknázza ki saját, akár rejtett képességeit, lássa meg lehetőségeit; 

- támogassák és bátorítsák azt, hogy az oktatók és hallgatók tanulják meg kihasználni a 

változás okozta helyzet előnyeit, valamint találják meg a változtatás folyamatának 

alkotó örömét; 
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- és ezáltal teremtsenek olyan egyedülálló tanulási kultúrát az egész karon belül, amely 

a pécsi orvoskart a legvonzóbb karok közé emeli a hazai és a nemzetközi környezetben 

is. 

Fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ NEM tűzi ki célul 

az összes oktatási-tanulási kérdés, főleg nem a teljes működésünk megvitatását. Így pl. 

nem kívánja összegezni és elemezni a teljes orvoskari oktatás sok évtizedes elismerésre 

méltó eredményeit, nem tartalmaz kurrikulum-reformot, nem szolgál krízis-intervenciós 

tervként, és a sor folytatható. Épít a tradíciókra, de azokat továbbfejlesztve új irányokat 

vázol a 21. század szükségleteinek megfelelően. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ a 

Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar munkatársainak készült, az 

orvoskari képzésekre specializálódott, és elsősorban azokra a területekre fókuszál, 

amelyek a saját befolyásolási körünkben vannak, éppen ezért az elemei meg is 

valósíthatók. 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ kari közvéleménnyel való megvitatását követően 

készül el a vonatkozó stratégia és cselekvési terv, amelynek megvalósítása mindannyiunk 

feladata és érdeke lesz. 

 

I.3 Lépések és elemek 
 

„Aki elindul egy úton, mindig kap felvezetőket, akik egy darabig mutatják neki a lehetséges 
irányokat. Aztán magára hagyják, hogy gyújtsa meg saját mécsesét, ha van neki, vagy 

tévelyegjen a szellem sötétségében.” 
(Popper Péter) 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ jövőképet ad képzéseinknek, és javaslatokat tesz 

az egyes fejlesztési célok azonosítását, megfogalmazását és megvalósítását illetően. Ez az 

építkezés kiterjed egy új tanulási paradigma megteremtésére és alkalmazására, amely a 21. 

században – az ipar 4.0 és az innováció korában – egyike a megkerülhetetlen és 

létfontosságú feladatoknak a pécsi orvosképzés további fejlődéséhez. A POTEPILLARS 

TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ kialakításában és megvalósításában a dékáni vezetés elkötelezi 

magát, és ennek érdekében a következő főbb lépéseket teszi meg: 

- tudatos vezetői magatartást alakít ki, és elvárja minden felső- és középszintű 

vezetőjétől, hogy hiteles példakép legyen ebben a szerepben is; 

- konkrét célokat tűz ki ezen a területen, és folyamatosan vizsgálja azok megvalósulását; 

- támogatja a megvalósításhoz szükséges módszerek felkutatását, és teret ad azok 

kipróbálására; 

- elismeri, értékeli a „tanulni akarást” (legyen szó oktatókról, hallgatókról, vagy a tanulást 

támogató adminisztratív munkatársakról), és ehhez megfelelő ösztönző, illetve 

elismerő rendszereket dolgoz ki, biztosít; 
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- erőforrásokat, eszközöket és támogatást rendel a tanulás tudatos segítésére, mint 

például: 

 

o az oktatói és adminisztratív humán erőforrás bővítésével, hogy mindenkinek „férjen 
bele az idejébe!” a személyes fejlődés és a saját tanulás-tanítás fejlesztése; 

o a hallgatók számára kihívást jelentő, de egyben értelmes és teljesíthető 
követelmények biztosításával, hogy képesek legyenek felfedezni a saját tanulásuk 
örömét, eredményességét, érezzék meg az ebben vállalt felelősségüket; 

o a fentiek mellett – a realitások figyelembevételével biztosítja – a tanulás-tanítás 

technikai feltételeinek tudatos és tervszerű bővítését. 

 

I.4 A POTEPILLARS tanulási kultúra koncepció 
időszerűsége 

 
„A jövő nem fogja jóvátenni, amit te a jelenben elmulasztasz.” 

(Albert Schweitzer) 
 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ nem a digitális transzformáció egyszerű 

alkalmazását jelenti az oktatás folyamatában, bár az sem lenne kevés! A 2020 tavaszán 

létrejött digitális oktatási tananyagok egy teljesen új gondolkodási alapokra helyezett, 

tisztázott célokkal rendelkező tanulási koncepció keretei között hozhatják meg azokat a 

komplex és rendezett eredményeket, amelyeket remélünk tőlük. Az új világ természetéből 

adódóan folyamatossá válik az adaptációs és tanulási kényszer, a nem-kiszámíthatóság, az 

oktatók és hallgatók egymásra utaltsága. A demokráciákban nem lesz mindig „valaki”, aki 

megmondja, hogy mit kell tanítani vagy tanulni. Ezt egyre gyakrabban „alulról vezérelve”, 

a nemzetközi trendeket figyelve, harmonizálódva a világ fejlődésével, nekünk közösen kell 

kitalálnunk. 

Mindezekhez paradigmaváltásra és a hangsúlyok áthelyezésére van szükség; azaz a 

TANÍTÁSIRÓL a TANULÁSI paradigmára való áttérésre. Ez mind az oktatóktól, mind a 

hallgatóktól jelentős gondolkodásváltást és erőfeszítést igényel. Olyan új fogalmakkal 

ismerkedünk meg, mint pl. a tanulási agilitás, ahol a „tanuló” (legyen az oktató vagy 

hallgató) már maga (is) keresi azt, hogy miben kell fejlődnie, mit kell „tanulnia”. Ez egyfajta 

intelligens reagálóképesség, amelyet a karnak a feltételek biztosításával segíteni és 

bátorítani kell. 

Egy biztosan állítható: jelenleg, különleges helyzet nélkül sem vagyunk felkészülve a 

kognitív pedagógia, a reflektív és kritikai gondolkodás, a szociális és személyes 

kompetenciák fejlesztésének igényei, a kooperatív tanulásszervezés lehetőségei stb. 

elvárások teljesítésére a tanítási-tanulási módszertanunkban. Ezen módszerek nélkül pedig 

nehezen vagy egyáltalán nem fejleszthetők azok a „skill”-ek, amelyeket a jelenlegi hatályos 

„Képzési és kimeneti követelmények” is tartalmaznak a hallgatóinkra vonatkozóan (pl. 
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kommunikáció, empátia, kritikus értékelés, agressziókezelés, etikus viselkedés, 

függetlenség, autonómia, döntési képesség stb.). Amit magas színvonalon teszünk: az 

orvosszakmai elméleti és jórészt a gyakorlati tudás hagyományos átadása. A szükséges 

változtatásokhoz a „MIT?”-ről a „HOGYAN?”-ra is hangsúlyt kell fektetnünk, megőrizve 

képzésünk nemzetközileg is elismert színvonalát! 

 

I.5 Az eredményesség feltételei 

 
„Akinél a felettesek és alárendeltek ugyanazt akarják, az győz.” 

(Szun-Ce egyik feltétele) 
 

Az oktatóknak meghatározó felelősségük van abban, hogy emberként és szakemberként 

milyen irányba fejlődnek a hallgatóink. Oktatásunk fejlesztését, egy újszerű 

gondolkodásmód elterjesztését a belső erőforrásaink, a mindennapi terhek és a külső 

peremfeltételek összessége folyamatosan befolyásolják, sok esetben meghatározzák. 

Mégis vannak olyan elemek ebben a folyamatban, amelyek a feltételek komplex 

hálózatából is kiemelkednek, és saját befolyásolási körünkben vannak. Ezek egy része a 

személyes hozzáálláson, megítélésen és elfogadáson alapszik. A hatékony implementálás 

alapvető feltételei: 

 

1. A tervezett változásoknak nem elég a dékáni vezetés elképzeléseit leképezni, 

találkozniuk kell a képzett oktatói csapat és a nyitott, tanulni vágyó hallgatók 

többségének igényeivel és elvárásaival. 

2. Egyik oldalról az oktatók gondolkodását kell úgy formálni (igényt, szükségletet kelteni 

bennük), hogy lehet, sőt kell is „másként” oktatni, mint a 19. és a 20. században. Ez 

távolról sem csak technológia váltást jelent, hanem nagyon fontos és nehéz új tanulási 

folyamatot, a gondolkodási sémáink megváltoztatását. Egyszerűen fogalmazva a 

„MIT?”-ről a „HOGYAN?”-ra, a TANÍTÁSI FOLYAMAT-ról a TANULÁSI FOLYAMATRA-ra 

való fókuszváltás válik szükségessé. 

3. A másik oldalról a hallgatók felelősségét, elköteleződését kell növelnünk a saját tudásuk 

megszerzésében. Ez nem történhet külső kényszerrel, azaz pl. a vizsgák „szigorításával” 

vagy egyszerű nyomásgyakorlással, hanem csak a belső motiváció felkeltésével, a 

személyiségük formálásában nyújtott segítséggel, a tanulási folyamat támogatásával. 

Az egyetem, bár felnőttoktatást nyújt, a hivatásra felkészítő szocializációs intézmény is. 

 

Ugyanakkor az elvi közösség megformálódása önmagában kevés. A POTEPILLARS TANULÁSI 

KULTÚRA KONCEPCIÓ megvalósítása során számos olyan infrastrukturális feltételnek is 
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teljesülnie kell, amely hatékonyan ki tudja szolgálni az oktatói fejlesztéseket. A koncepció 

konkrét, praktikus és jól kigondolt rendszerek építése és működtetése nélkül nem 

valósítható meg. Mindezen szükséges, de nem elégséges feltételekre vonatkozóan is 

teszünk a későbbiekben megoldási ajánlásokat. 

 

I.6. A POTEPILLARS tanulási kultúra koncepció 
eredményei 

 
„Míg a siker romlandó áru, a kreativitásnak nem jár le soha a szavatossági ideje.” 

(Barabási Albert László) 
 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ megvalósításával a következő években szemtanúi 

és részesei lehetünk annak a folyamatnak, amelyben az oktatásunk minősége még 

magasabb színvonalú lesz azáltal, hogy mindenki a lehető legjobbat alkalmazza, 

elsősorban belső motivációtól hajtva (pedagógiai, módszertani, magatartástudományi 

kutatások által támogatott módszereket). Karunk vonzereje – a valós, korszerű tartalmi 

elemek megjelenésével, és a koncepció létének marketing erejével – nőni fog, ami még 

motiváltabb hallgatókat hoz a karra, a legjobbakat pedig itt is tartja. Egyszersmind különös 

szerepet kap abban is, hogy ambiciózus és tehetséges oktatókat csábítsunk Pécsre, és őket 

itt is tudjuk tartani. 

A koncepció kidolgozása már rövid távon is az oktatásban résztvevő szereplők közötti 

bizalom, a partneri együttműködés, a nyer-nyer egyezségek, a szinergiák létrejöttében és 

az egymás iránti együttérzés erősödésében jelentkezik majd. Az egymástól való kölcsönös 

tanulás, a különbözőségek értékelése tágítja minden szereplő tudását, formálja 

szemléletét, segíti a fejlődését, és az egész kar adaptivitási készségét. A kari jól-lét, 

hangulat folyamatos javítása, az elköteleződés, lojalitás erősödése („jó itt lenni”), a 

munkatársi és hallgatói fluktuáció csökkenése is hangsúlyozottabban kifejeződhet. 

 

Karunk az oktatáson, a kutatáson, a gyógyításon keresztül végzi a legfontosabb feladatait. 

Meggyőződésünk, hogy a POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ motorja és katalizátora 

lesz annak a folyamatnak, amelyben a kar küldetésének megvalósítása kiteljesedhet. 
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II. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ 

MEGALAPOZÁSA 
 
 

Kari rendszerek a koncepció megvalósításához 
 
A koncepcióban foglaltak konkrét rendszerek felépítése és működtetése nélkül nem 

valósíthatók meg. A következő két fő fejezet egyrészt az implementáció megalapozásával, 

másrészt annak konkrét irányaival és elemeivel foglalkozik. 

II.1 Szervezeti kultúra és személyiségfejlesztés 
 

„Soha nem engedtem, hogy az iskoláztatásom megzavarja a tanulmányaimat.” 
(Grant Allen) 

 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ alapját és stabilitását a kari szervezeti kultúra 

alakítása jelenti, amelynek része a munkatársak személyiségfejlesztése és a 

közösségépítés is. E fejlesztés mellett a dékáni vezetés 2017-től elkötelezte magát, és azóta 

is sokat tesz annak érdekében, hogy ezeket a változásokat támogassa, pl. a „Kiemelkedően 

eredményes emberek 7 szokása” tréningprogrammal, amely elérhető a kar valamennyi 

munkatársa számára, „A vezető négy kulcsszerepe” képzéssel az intézetvezetők vezetői 

„skill”-jeinek fejlesztésével. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ megvalósításának 

alapját ugyanis az olyan szervezeti kultúra adja, melyben a szereplők képesek felismerni a 

változtatás szükségességét, és egymással kölcsönös függőségben, partneri alapon 

együttműködni. A szervezeti kultúra fejlesztésének a célja szemléletváltás elérése és a 

felelősségvállalás erősödése a tanulási kultúra kapcsán, az oktatási folyamat minden 

résztvevőjénél. A vonatkozó fejlesztési területek: 

- A képzések folytatása elsősorban a vezetők körében. Ez idáig kevés intézetvezető vagy 

helyettese vett részt a „7 szokás”, és a vezetői „skill”-ek fejlesztését segítő 

képzéseken, így a felülről-lefelé történő változások nem várhatók automatikusan az 

adott szervezeti egységekben. 

- Az oktatók, a hallgatók és az adminisztratív munkatársak körében a „7 szokás” 

képzéseken való részvétel szorgalmazása, a motivációs rendszer kidolgozása 

(teljesítményértékelésben való elismerés, munkahelyi vezetői elvárások közötti 

megfogalmazás stb.). 

- A kari teljesítményértékelési rendszerbe a „7 szokás” képzés elemeinek a beépítése. 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Grant_Allen
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II.2 Hallgatói elköteleződés és felelősségvállalás 

 
„Tudni annyi, mint mindent sajátunkká tenni, nem függeni a példától, és nem sandítani vissza a mesterre.” 

(Lucius Annaeus Seneca) 
 

Eredményes stratégia kiemelkedő oktatói teljesítmények mellett sem valósítható meg a 

hallgatók elköteleződése, felelősségvállalása nélkül. Az oktatók alkalmazott pedagógiai 

módszerei és a hallgatók teljesítménye összefüggést mutatnak egymással: a jól 

megválasztott oktatói stratégiák, módszerek alkalmazása maximalizálja a hallgatók 

elköteleződésének valószínűségét a tanulási folyamatban. A cél az kell, hogy legyen, hogy 

a hallgató minőségi időt töltsön el a tanulmányaival, és az eredményes is legyen. Olyan 

tanulási-tanítási kultúrát kell kialakítani, amely segíti a hallgatói elköteleződést és 

felelősségvállalást. Ennek elemei: 

- a hallgatói autonómia támogatása a tanulási folyamatban; 

- a formális tanulási keretek célhoz rendelése; 

- a hallgató-hallgató, valamint a hallgató-oktató közötti visszajelzések és kommunikáció 

lehetőségének maximalizálása; 

- gyakori, részletes visszajelzés a hallgatók tanulmányi előmeneteléről; 

- a hallgatók bevonása az oktatás, a kurzusok fejlesztésének folyamatába; 

- társoktatás, kooperáció és társas támogatás lehetőségeinek facilitálása a hallgatói 

közösségekben; 

- a hallgatók integrálása egyrészt a hallgatói, másrészt az oktatói és kutatói 

közösségekbe; 

- a magas, de egyértelmű és reális elvárások nyílt kommunikációja a hallgatók irányába; 

- a különböző, de reális hallgatói igények figyelembevétele a tanulási folyamatban; 

- a magas fokú elköteleződés és az aktív részvétel megerősítése, támogatása, 

jutalmazása.  

Összességében: egyrészt az oktatói példamutatás, a folyamatos visszajelzés a hallgatói 

teljesítményről, lehetőség nyújtása a reflexióra, és a nyitottság a hallgatóközpontú 

módszerek alkalmazására mind a személyes, mind a digitális oktatás során alkalmazhatóak; 

másrészt a hallgatókban az orvosszakmai hivatástudat és szakmai motiváció erősítése az 

élmény- és gyakorlatalapú kompetencia fejlesztés segítségével, objektív, standard 

teljesítményértékeléssel és folyamatos pozitív megerősítéssel növelhető. 

A felsoroltak egy része érdekében már számos eredményes kezdeményezés indult és 

működik. Így például a Hallgatói Oktatásfejlesztési Csoport, a Demonstrátori Diákkör, a 

TDK, a Feedback (POTEcho) rendszer keretein belül értékes és folyamatosan fejlesztett 

munka folyik. Van mire építkeznünk, de a hallgatói elköteleződés és felelősségvállalás a 

saját tanulásban nem csupán a legkiválóbbaknak kell, hogy lehetőséget nyújtson, hanem a 

cél az, hogy „rendszerszinten” épüljön be a mindennapok tanulási kultúrájába minden 

https://www.citatum.hu/szerzo/Lucius_Annaeus_Seneca
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hallgató számára. Ez a működésmód szokatlan lehet, és új szemléletet kíván meg, valamint 

feladatokat ró oktatóra és hallgatóra egyaránt. A szemléletváltás mellett szükséges a 

bátorság és a figyelmesség együttes jelenléte. Bátorság, hogy megfogalmazzuk 

szükségleteinket, és figyelmesség, hogy megértsük a másik felet is – legyünk oktatók vagy 

hallgatók. A közös stratégia és eszközök kidolgozása csak együttesen valósítható meg, és 

feltételezi az egész tanulási környezet változását, az oktatás rugalmasabb, hallgató 

centrikusabb megközelítését. Ennek kialakításához szükséges megvizsgálni a nemzetközi 

trendeket és a kutatásokat. Az elköteleződés indikátorokkal mérhető, és a sikeresen 

teljesített vizsgákkal igazolható. Az elköteleződés dimenziói viselkedéses, érzelmi és 

kognitív szinten értelmezhetők, ezért ezek mindegyike fejlesztendő terület. 

 

Meggyőződésünk, hogy orvossá „válni” és orvossá „nevelni” igazi élmény! Tanulás, 

tanítás, a közös munka, a kölcsönös szakmai szocializáció igazi örömforrás, izgalmas utazás 

hallgatónak és oktatónak egyaránt! Aki egyszer megtapasztalja, nem akar már másként 

tanulni és tanítani. 
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II.3 Oktatói szerepvállalás 
 

„Egy remek tanárral eltöltött egyetlen nap többet ér, mint ezerévnyi szorgalmas tanulás.” 
(japán közmondás) 

 
 
 

Pedagógiai kurzusok 
 

„Ha egy gyerek nem tud úgy tanulni, ahogy tanítjuk, akkor úgy kell tanítanunk, ahogy ő tanulni tud.” 
(Ignacio Estrada) 

 

Oktatóink túlnyomó többsége nem kapott pedagógiai képzést az oktatói karrierje során. A 

tudásátadás a hallgatók számára – a legjobb szándék és erőfeszítés ellenére is – ennek 

következtében esetleges, gyakran nem megfelelően eredményes. Kevésbé ismertek a 

hallgatók motiválásának módszerei, a hallgatói motiválatlanság pedig fokozhatja az 

oktatók kiégésének kockázatát. Szükség van ezért olyan kurzusokra, amelyek alkalmasak 

a korszerű pedagógiai ismeretek és módszerek megismertetésére, amellyel a tudásátadás 

és a hallgatók motiválása eredményesebbé válik, pl. a hallgatói felelősségvállalás és 

elköteleződés növelése a saját tanulás területén. A megvalósításban szerepet kaphat 

pedagógiai kurzusok indítása több szinten, így pl. a fiatal, kezdő oktatóknak, az oktatásban 

is részt vevő PhD hallgatóknak. Emellett hasznosak lesznek e kurzusok a már jelentősebb 

oktatási gyakorlattal rendelkező, de új ismeretekre és módszerekre nyitott oktatóknak. 

Ehhez indokolt külső hazai és nemzetközi szakértők bevonása, a saját kiképzett 

szakértőink tudásának megosztása másokkal, valamint többlet idő és lehetőség biztosítása 

az oktatóknak a tanulásra, fejlődésre. 

 

Oktatói készségfejlesztő „workshop”-ok 
 

„Aki helyes felismerésekre vágyik, annak előbb helyénvaló kételyeket kell támasztania.” 
(Arisztotelész) 

 

A 2013 óta szervezett orvoskari oktatói készségfejlesztő „workshop”-ok bizonyították 

hasznosságukat, eredményességüket az oktatók pedagógiai, oktatásmódszertani 

ismereteinek növelésében, készségeik fejlesztésében, új, innovatív módszertanok, 

valamint jó gyakorlatok megismertetésében. A meglévő hagyományokra építve fontos lesz 

a „workshop”-ok folytatása évente minimum két alkalommal, a résztvevők körének 

szélesítése, különösen a klinikusok bevonásával. A „workshop”-ok anyagát elérhetővé kell 

tenni (kiadványok formájában, illetve online) minden oktató számára. Külön hangsúlyt 

érdemes fordítani az alulról jövő ötletek inspirálására és megvalósítására. 
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Szakképzés 
 

„Ezt teszi az iskolázottság. Megtanít, hogy képesek legyünk megérteni és értékelni az élet legkülönbözőbb területeit - a 
zenét, a művészeteket, a tudományt, az embereket, a természetet, saját magunkat - egy teljesen más szinten.” 

(Sean Covey) 
 

A graduális képzés mellett a szakképzés is szerves részét képezi a POTEPILLARS TANULÁSI 

KULTÚRA KONCEPCIÓNAK. A szakképzés gyakorlatorientáltságának elsődlegessége mellett a 

felkészítő elméleti kurzusok megújulásának és megújításának szükségességéhez nem fér 

kétség, főként, ha a graduális új oktatási környezetből digitális írástudással rendelkező, azt 

rutinosan használó, és a saját tanulásukban nagyobb felelősséget vállaló fiatal orvosok 

kerülnek ki. A személyesség megtartása mellett a tudás megszerzésének egy része a 

szakképzésben is áttevődik a digitális térbe, melynek információs kommunikációs 

technológiák általi támogatása szükségszerű. 

A szakképzés során a hagyományos tanulási stratégiák helyett az önálló tanulás módszere 

és felelőssége eddig is erőteljesebben érvényesült. Ennek fontos része, hogy a rezidensek 

kapcsolatba lépnek egymással közvetlenül vagy közvetett módon, így teremtve 

összhangot a tanulás tradicionális és innovatív útjai között. A hagyományos tutori 

kommunikáció, a csoportos technikák, az önirányítás azonos platformon jelenik meg, és 

igényli a kevert („blended learning”) megközelítésű szemléletet. A szakképzés 

módszertanának támogatása a tanulási kultúra koncepció fontos feladata. 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Sean_Covey
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II.4 Motivációs rendszerek 
 

 
„Aki elég őrült ahhoz, hogy elhiggye, hogy meg tudja változtatni a világot, az meg is teszi.” 

(Steve Jobs) 

 

A motiváció jöhet belülről, azaz származhat belső elkötelezettségből, de mindenképpen 

érdemes katalizálni és bátorítani rendszerszinten is. 

 

A pedagógiai készségek beépítése a szakmai előmeneteli szabályzatba 
 

„Csak egy jó pedagógus gondolja azt olykor, hogy rossz pedagógus.” 
 

A tanársegédi / adjunktusi kinevezés feltételei közé be kell építeni a „Korszerű oktatási 

módszerek” c. kurzus elvégzését, vagy bizonyítottan valamelyik egyenértékű korszerű 

oktatási-tanítási módszertan használatát. Ezzel is ösztönözzük oktatóinkat arra, hogy a 21. 

századi követelményekhez igazodó képzést nyújtsanak hallgatóiknak. E mellett a 

teljesítményértékelési rendszer részévé kell tenni a bizonyítottan új módszerek 

alkalmazását, a POTEPEDIA kidolgozásában való részvételt, a megtanult és alkalmazott 

módszerek kollégákkal való megosztását stb. 

 

Oktatásminőségi index 
 

„A tanulóknak tisztelniük kell a tanárokat, de a tanároknak ki kell érdemelniük ezt a tiszteletet azzal, 
hogy maguk is tiszteletben tartják a diák egyéniségét, emberi méltóságát, önbecsülését.” 

(Tar Károly) 
 

Az index kidolgozásának célja az oktatói munka elismerése. Mivel az idegennyelvi oktatási 

keret az intézeti / klinikai szinten képződő és értelmezhető kategória, ezért az index is 

szervezeti egységre vonatkozó elemeket kell, hogy tartalmazzon. Az index első menetben 

az oktatási óraterhelés-arányos idegennyelvi keret 20 %-os keretrészletének elosztását 

befolyásolja, óraszám helyett pontszámarányosan (itt kap szerepet az új oktatási 

módszerek bevezetése és használata is), és az adott közösség erőfeszítéseit jutalmazza. 

 

Oktatók ünnepe 
„Egy teljesen racionális világban csak a legjobbjaink mehetnének tanárnak, a 

többieknek be kellene érniük valami kevesebbel.” 
(Lee Iacocca) 

 

Az ünnep célja az oktatók pedagógiai-oktatói, oktatásfejlesztési munkájának elismerése. A 

rendszer alkalmas bővítésének a részleteit ki kell dolgozni, hogy a különösen innovatív 

módszereket alkalmazó kollégák is elismerésben részesülhessenek. Jelenleg az alábbi 

elismerések vannak érvényben: 

- kiváló oktató díj: a végzős hallgatók szavazatai alapján díjazzuk a kiemelkedő oktatókat, 

https://www.citatum.hu/szerzo/Steve_Jobs
https://www.citatum.hu/szerzo/Tar_Karoly
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- oktatásszervezésért díj: az oktatásszervezésben közreműködő adminisztratív kollégák díjazása, 

az intézetvezetők felterjesztése alapján. 

A későbbiekben figyelembe kell venni a POTEcho, valós idejű tanórák utáni közvetlen 

értékelést tartalmazó feedback eredményeket is a díjazottak kiválasztása során, valamint 

kiemelten kell kezelni a módszertani-pedagógiai innovációkat, és az oktatásfejlesztés 

területén végzett kutatómunkát. 

 

Oktatásfejlesztési ötletverseny 
 

„A leghatásosabb nevelés, ha egy gyerek szép dolgokkal játszhat.” 
(Platon) 

 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ akkor lesz igazán életképes, ha abban 

megjelennek hallgatói és oktatói elvárások, ötletek, elképzelések is, a valós felhasználói 

réteg igényeihez igazodva. Ez különösen krízisidőszakokban fontos, de normál működés 

esetén is szükséges a folyamatos fejlesztésekhez. A versenyt hallgatói és oktatói 

kategóriában lehet meghirdetni, de a vegyes csapatok indulása, együttműködése 

különösen támogatott. A benyújtott pályázatok egy adott tárgy (esetleg tárgyak, köztük 

elektív kurzusok) vonatkozásában fejtik ki, milyen eddig, a karon nem használt tartalmakat, 

platformokat, eszközöket tartanának hasznosnak, jónak. Ezek lehetnek már meglévő 

technológiák implementációi, vagy egyedi fejlesztések is. Az eredményes oktatókat díjazni 

kell. A hallgatók POE pontokat kaphatnak munkájukért, és egy vonatkozó ösztöndíj 

rendszer kidolgozása is előremutató lehet. A szervezésben, tervezésben és a bírálati 

folyamatokban szerepet kap a HOCS, a HÖK és az EGSC is. 

 

Oktatásfejlesztési kutatások 
 

„A tudomány egy olyan közös vállalkozás, ami generációkat fog össze. Továbbadva a stafétát, tanár a 
diáknak, diák a tanárnak, az így összegyűlt tudás a múltból egészen a csillagokig vezet.” 

(Cosmos c. film) 
 

Az oktatási módszerek területén végzett kutatások célja annak megismerése, hogy az 

újonnan alkalmazott módszerek valóban eredményesebbek-e a tanulás folyamatában, 

illetve szolgálják-e az oktatásban résztvevő szereplők elégedettségét? E kutatások 

ösztönzését, a módszertani tanácsadást az Orvosi Oktatásfejlesztési és Kommunikációs 

Tanszék (Magatartástudományi Intézet) segíti. 

Emellett szükség van a technológiai kutatások (új oktatási eszközök, technológiák 

vizsgálata, tesztelése) nyomon követésére is, amelyet a Szimulációs Oktatási Központ és a 

3D Központ / Biomedical Engineering csapata végez. 
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III. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ 

IMPLEMENTÁCIÓJÁNAK ELEMEI 
 

„Mindenki, aki visszagondol a saját oktatására, tanárokra emlékszik, nem 
módszerekre vagy technikákra. A tanár a szíve az oktatásnak.” 

(Sidney Hook) 
 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ célja nem lehet más, mint új típusú tanítási-

tanulási módszertan megismerése, alkalmazása az oktatás és a tanulás során, a 

tanulásközpontú oktatás elősegítése, a tanulás feltételeinek megteremtése, valamint az 

oktatók és a hallgatók motiváltabbá és elégedettebbé tétele. Erre számos eszköz 

rendelkezésünkre áll: 

 

- hazai és nemzetközi szakértők bevonása az új típusú módszertanok kidolgozásába; 

- az oktatók támogatása a korszerű oktatásmódszertani tudás megszerzésében; 

- lehetőség a kidolgozott új módszertanok kipróbálására. 

 

A tanulási módszerek kidolgozása kapcsán terveink: 

- Az Oktatásfejlesztési és Kommunikációs Tanszék (OOKT, Magatartástudományi 

Intézet) koordinációjával a korszerű oktatási-tanítási módszerek összegyűjtése (TBL, 

CBL, CLIL stb.), és ezekből tudástár létrehozása (pl. a POTEPEDIA egyik fejezeteként).  

- A korszerű módszertanok összegyűjtéséhez a nemzetközi együttműködések 

kiaknázása (Harvard, Nanyang, Mayo, ETH… stb.). 

- Hazai külső szakértők megkeresése és bevonása a fejlesztési folyamatba. 

- Olyan belső, kari együttműködő partnerek bevonása, akik már ismerik és alkalmazzák az 

új módszereket, példákat tudnak mutatni; munkájuk elismerése. 

- Az egyes módszerek fizikai bemutatása, pl. oktatói készségfejlesztő „workshop”-on, 

vagy külön pedagógiai képzéssorozaton, bemutatófilmek készítésének segítségével. 

- A begyakorolt módszer („good practice”) kiajánlása olyan tantárgyfelelősöknek vagy 

más oktatóknak, akik hajlandók kipróbálni és alkalmazni egy új módszert. Ehhez anyagi 

támogatással járó kari pályázati lehetőség is biztosítható. 

- Az oktatók támogatása abban, hogy ők maguk kutassák fel az érdeklődésükre számot 

tartó és szakmai területükön alkalmazható módszert, és dönthessenek arról, mit 

szeretnének tanulni a korszerű oktatási-pedagógiai módszerek közül, mivel szolgálják 

leginkább hallgatóik eredményes tanulását-tanítását. 

- A módszerek alkalmazása mellett kutatási területek is megnyílhatnak, azaz az oktatás 

folyamatát kutatási területként is javasolt használni az adott módszer 

eredményességének bizonyítására. 
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III.1 Új típusú lehetőségek a pedagógiai módszertanban 
 

„Célunk, hogy a gyerek szenvedélyesen hajszolja a tudást, és ne a tudás hajszolja a gyereket.” 
(George Bernard Shaw) 

 

Az általános elvek elfogadása és a közösen elkezdett tervezés csak akkor eredményez 

hatékony fejlesztéseket, a folyamat csak akkor szökhet szárba és jelenthet valós és 

kézzelfogható fejlődést oktatásunkban, ha mind módszertani, mind eszközigény oldalról 

megfelelően megtervezzük és biztosítjuk a szükséges feltételeket. Ebben a fejezetben a 

korszerű és újszerű, karunkon is megvalósítható és jó eredményekkel biztató fejlesztéseket 

vesszük számba. 

A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ lényeges célkitűzése, hogy olyan pedagógiai 

módszerekre hívja fel a figyelmet, amelyek nyitottabbá, rugalmasabbá tehetik a pécsi 

orvosképzést annak érdekében, hogy hatékonyabb tudásátadás valósulhasson meg, és az 

orvostudomány új eredményei minél előbb a tananyag részévé válhassanak. 

Az új módszertani lehetőségek olyan orvosi kompetenciákat erősíthetnek, amellyel a 

pályakezdő orvos a szakmai problémák kooperatív megoldására, fejlett tudástranszferre, 

és magas szintű betegedukációra képes. Az alábbiakban felsorolt módszerek ezt a célt 

olyan készségek fejlesztésén keresztül valósíthatják meg, mint a tanulási motiváció, az 

önálló ismeretszerzés, a kooperációs képesség, valamint kritikus gondolkodás. 

A fejlesztési tervek első kézenfekvő lépése a digitális tananyagok tárolása és 

rendszerezése. Ezt követheti az anyagoknak az oktatásunkba való szerves és előremutató 

beépítése. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ ezen fejezetében felsorolást adunk 

arról, hogy milyen újszerű oktatási módszerek kínálkoznak hatékony felhasználásukra. 

 

Szavazás, kvíz, valós-idejű feedback („in-class polling”) 

A hallgatók rövidebb kérdésekre adott válaszainak regisztrálása digitális platformok 

segítségével az egyik legkönnyebben alkalmazható eljárás. A saját fejlesztésű POTEcho 

rendszerünk a megfelelő platformot biztosítja is ehhez. Segítségével könnyen 

felmérhetjük a hallgatók előzetes tudását, az óra ismeretanyagának megértését, illetve a 

hallgatók véleményét egy adott kérdéskörben. 

 

Fordított tanterem („flipped classroom”, „hybrid learning”) 

Jelentős hallgatói aktivitást igénylő pedagógiai módszertan, amely kiválóan kapcsolható a 

távoktatás során már kialakított online oktatási terekhez. A fordított tanterem modell 

lényege, hogy előzetesen kiadott szempontok alapján a hallgatók egyénileg, vagy 

csoportosan dolgozzák fel a tananyagot. A módszertan hangsúlyos célkitűzése a hallgatók 

kooperációs készségének, és problémamegoldó képességének fejlesztése. Nem az oktató, 
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hanem sokkal inkább a hallgató áll a középpontban. Azaz az oktató a háttérből irányít, 

moderál, segíti a feldolgozást, de nem veszi át sokáig frontális formában az ismeretátadást.  

Ez a módszertan kifejezetten alkalmas az orvosképzés gyakorlatorientált jellegének 

erősítésére, mert az órákon során az ismeretanyag alkalmazhatósága kerül előtérbe. 

 

Csoportos munkán alapuló tanulás („team-based learning”) 

Az előbbivel rokon-módszertan, azonban ennél a módszertannál még hangsúlyosabb a 

csoportok formájában történő tanulás. A hallgatók ebben az esetben is már az óra előtt 

felkészülnek az előre kiadott tananyagokból. Az óra során a hallgatók kisebb csoportokba 

rendeződnek: az egyes csoportokba tartozó hallgatók együtt oldanak meg teszteket, 

vitatják meg a tananyagot, majd védik meg véleményüket más csoportok véleményével 

szemben. Nagyon érdekes eleme ennek a módszertannak a több, eltérő oktatói szerepkör. 

Az órák során egyszerre van jelen egy moderátor, és több szakma-specifikus oktató (eltérő 

tudomány-, illetve klinikai területek képviselői). A módszertan jelentős mértékben javítja 

mind az önálló, mind a csoportszintű gondolkodást, valamint a több, eltérő orvosszakmai 

kompetenciát képviselő oktató jelentősen csökkenti az alapképzési ismeretanyag és a 

klinikai gyakorlati alkalmazhatóság közötti távolságot. 

 

Játékon alapuló tanulás („game-based-learning”) 

A játékok használata klasszikus pedagógiai eszköz az alap- és középszintű oktatásban, de 

viszonylag ritkának számít a hazai felsőoktatásban. Ugyanakkor, a felsőoktatás során 

hatékonyan alkalmazható, hiszen ismert, hogy a játékos tevékenység fejleszti a 

kooperációt, a kritikus gondolkodást, a versenyszellemet, és elmélyítheti a tudást. A 

játéknak lehet online és nem online formája; olyan, amit az órán kívül, vagy akár az óra 

közben alkalmazunk. A játékos elemek beépítése az új technológiai és módszertani 

megoldásokba növelheti a hallgatói elkötelezettséget, élményalapú oktatást tesz 

lehetővé, és pozitív megerősítéssel további tanulásra ösztönzi használóját. 

 

Eseteken alapuló tanulás („case-based learning”) 

Az orvosképzés egyik kiemelt pedagógiai paradigmája. Az egyes klinikai esetek elemzése 

alapvető jelentőségű minden orvosi diszciplínában. A digitális oktatás során begyakorolt 

módszereink kitágíthatják az eseteken alapuló oktatás lehetőségeit. Például tágabb 

kontextusba helyezheti az esetek feldolgozását az, ha a hallgatók háttéranyagot kapnak 

egy-egy esettel kapcsolatban digitális formában (pl. tudományos cikkek, nem-szaksajtóban 

megjelenő hírek, filmek stb.). Ráadásul, az eseteken alapuló tanulás kiválóan beépíthető a 

fent említett csoportos tanulási formákba. Digitális módszerek segítségével az esetek 

interaktív feldolgozása az előadások során is megvalósulhat; például véleményeket rögzítő 

szavazás, illetve tesztek alkalmazásával. Kifejezetten izgalmas lehet a gyógyítást 
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gyakorlatilag mára meghatározó team munka szereplőinek megismerése. Azaz pl. együtt 

tanulás ápoló és asszisztens jelöltekkel, fizikai és kognitív terapeutákkal stb. Egyrészt előre 

megalapozható a teamben gondolkodás, mint bázis, másrészt jelentősen nőhet egymás 

megértése, megbecsülése, az együttműködés. 

 

Online képzések (MOOC: „massive online open course”) 

Ami kiválóan működött az online térben, azt akár később is megtarthatjuk online 

formában. Lehetnek olyan képzési területeink, ahol az online oktatási forma az adekvát 

pedagógiai módszertan. Ilyen lehet például, egyes orvos-beteg kommunikációs helyzetek 

gyakorlása: pl. a beteg telefonon, vagy emailben kér segítséget. De egy-egy óra online 

megtartásán kívül gondolkozhatunk teljes kurzusok online koordinálásában is. Például, az 

egyéni-felkészülő PhD képzésben résztvevő, ugyanakkor kórházakban, klinikákon dolgozó 

kollégák számára gyakran megterhelő a személyes jelenlétet igénylő kurzusokon való 

részvétel. Egy jól felépített online kurzus számukra színvonalas megoldás lehet. 

Ugyanebből a logikából kiindulva, online kurzusok indíthatók a rezidensképzésekben, 

illetve, akár más társszakmák hallgatói számára, akik nem, vagy csak nagyon nehezen 

tudnák megoldani a pécsi jelenlétet. 

 

Virtuális együttműködés más egyetemekkel, karokkal, iskolákkal 

Miért ne léphetnénk ki az előadó, és szemináriumi termekből online eszközök 

segítségével? Miért ne lehetne megtervezni egy órát úgy, hogy például orvos- és 

mérnökhallgatók egyszerre vehessenek részt, osztozva egy közös online felületen? Vagy 

miért ne elemezhetnének egy érdekes orvos-etikai problémát egyszerre orvos-, jogász-, és 

filozófus hallgatók? A problémafeldolgozásnak, a kooperációnak, a tanultak 

alkalmazásának egy teljesen új perspektíváját teremtheti meg az online oktatási 

platformok által kínált kooperációs lehetőség. Ez a módszertan alkalmazható külföldi 

egyetemek hasonló tárgyakat tanuló hallgatói csoportjai között is, mely erősíti a kar 

nemzetköziesítési törekvéseit és a nemzetközi egyetemi kapcsolatainkat. 

Oktatókórházi rendszerünk, külső tanszékeink hálózata folyamatosan fejlődik. Ezek a 

képzőhelyek a gyakorlatos klinikai képzések fejlesztésével, a jövőben várhatóan a 

korábbiaknál is nagyobb hangsúlyt kapnak majd oktatásunkban. A POTEPILLARS TANULÁSI 

KULTÚRA KONCEPCIÓ az itt folyó képzésekre is hatékonyan kiterjeszthető, fontos támogatást 

adva a gyakorlatos foglalkozások előkészítéséhez, szervezéséhez, megalapozásához. 

Ugyanakkor a módszer új lehetőségeket rejt a középiskolákkal és az általános iskolákkal 

való együttműködésekben is. Az, hogy reflektív és kritikai gondolkodásra képes, egyúttal 

szociális kompetenciákkal rendelkező szakembereket adhassunk a társadalomnak, nem 

csak az egyetemen, hanem a közoktatás alsóbb szintű rendszerein is múlik. Lehetőség 
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nyílik a tanulási kultúra koncepció kiterjesztésére is, újszerű kapcsolatokat építhetünk a 

gimnáziumokkal, általános iskolákkal. Ezekben az iskolákban megjelenhetnek az 

információs technológiai megoldásokkal az orvoskar modern módszerei, „skill”-jei, az 

ottani pedagógusok munkáját is nagymértékben segítve, inspirálva. Biztosra vehető, hogy 

számos közép- és alapfokú iskola szívesen csatlakozna rendszerünkhöz, ami az oktatás 

színvonalának az emelkedéséhez és közvetlenül a karunk ismertségének és 

népszerűségének a növekedéséhez is vezet majd. 

 

Több-oktató jelenléte („co-teaching”) 

Az előző ponthoz kapcsolható lehetőség a több-oktató jelenléte a tanóra során. Visszatérő 

probléma az egyes képzési időszakok (alap, preklinikum, klinikum) szeparációja, alacsony 

szintű oktatásszakmai integrációja. A problémát enyhítheti egy olyan megoldás, amikor a 

tanórán egyszerre van jelen az adott téma elméleti szakértője, illetve egy klinikai területen 

dolgozó szakember. A valóságban ez szinte megoldhatatlan szervezési feladatot jelent. 

Ugyanakkor, az online oktatási platformok integrálása a hagyományos gyakorlati 

oktatásba megoldást adhat erre. Könnyen elképzelhető egy olyan tanóra az alapképzés 

során, amikor az oktató online felületen csatlakoztatja a téma klinikai szakértőjét, aki így 

árnyalja, kiegészíti a témát klinikai vonatkozásokkal. 

 

Tehetséggondozás („personalized learning”) 

Az egyik legfontosabb módszertani fejlesztési irány. A számos digitális tananyag, online 

felület nagy előrelépést jelenthet az egyénre szabott oktatás felé. Például, ha gyakran 

alkalmazunk teszteket, kvízeket, jobban érzékelhetjük a tudásban jelentkező 

különbségeket, gyorsabban, hatékonyabban tudunk reagálni az egyes problémákra már a 

vizsgaidőszak előtt. A digitális oktatási platformok arra is lehetőséget adnak, hogy a 

lemaradó hallgatók számára kiegészítő tananyagot továbbíthassunk. Mindez 

természetesen a tehetséggondozásra is igaz. A digitális platformok hidat építhetnek az 

érdeklődő hallgatók felé is, akikhez így könnyebben eljut a magasabb szintű tudást, illetve 

motivációt igénylő ismeretanyag. 

 

A digitális tananyagok nyílt elérése („open access”) 

A távoktatás során készített digitális tananyagok egy részét érdemes széleskörben, vagy 

akár minden korlátozás nélkül, online formában elérhetővé tenni. Ennek számos előnye 

lehet. A jól elkészített online oktatási anyagoknak nagy a marketing értéke, hiszen kifejezik 

azt a magas szintű szakmai munkát, ami a karon folyik. Ez növelheti az orvosképzés iránt 

érdeklődő és később a karra jelentkező hallgatók számát. 
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III.2 Digitális tanulási terek kialakítása 
 

„A világ többet változott az elmúlt száz évben, mint bármely ezt megelőző évszázadban. Ez nem 
valamiféle új politikai vagy gazdasági tanok megjelenésére vezethető vissza, hanem arra az óriási 

műszaki fejlődésre, amelyet az alaptudományok eredményei tettek lehetővé.” 
(Stephen Hawking) 

 

A Modern Városok Program keretében megépülő új elméleti tömbben helyet kapó 

nagyelőadók és szemináriumi termek tartalmazni fogják a legmodernebb technikai 

megoldásokat, amelyek a tantermi előadások és kiscsoportos elméleti órák lebonyolítását 

szolgálják. Ezen technikai megoldások jellegüknél fogva a helyiségek integráns részeit 

képezik. Ezekben a termekben olyan megoldások szükségesek, amelyek alapvetően 

nincsenek egy helyiséghez kötve, hanem igény esetén „bevethetőek” a termek 

bármelyikében, esetleg külső helyszínen, a graduális/posztgraduális oktatás, konferenciák 

lebonyolítása vagy akár az önálló tanulás során. 

 

„Stream” rendszer – kibővített helyszínek élő közvetítésre 

A klinikai gyakorlati képzés, az élő beteg-oktató-hallgató kapcsolat kibővítése lehet 

„kitörési” pont „streaming” rendszerrel, amelynek alkalmazásával a hallgatói kör jelenléte 

kibővíthető, nem kötött a betegszobákhoz vagy a vizsgálóhelyiségekhez. Nem csak a 

graduális, posztgraduális oktatásban, de a kötelező szinten tartó képzések megtartásához 

is kiváló módszer, és a rendezvények, nemzetközi kongresszusok szervezésénél is jól 

használható. A klinikai gyakorlati képzésben különösen hasznos lehet a „streaming” 

rendszer, mivel a betegbemutatás és a vizsgálómódszerek oktatásához jelenleg nincs 

elegendő helyszín a klinikákon. Ezzel a rendszerrel élő műtét közvetítése, képalkotó 

diagnosztikus vizsgálóeszközök élő képe is közvetíthető. 

 

Az új oktatási tömb számítógépes termei 

Az új épület átadása után az infrastrukturális lehetőségeink jelentősen bővülnek. A két 

számítógépes terem például új digitális tanulótérnek tekinthető, amelynek működése 

során derül ki, hogy milyen technikai igényeket hoz magával az oktatói és hallgatói kör. 

Digitális tanulóterek kialakítására vélhetően a kisebb előadótermek lesznek leginkább 

alkalmasak. 

 

Technikai elemek és tartalomfejlesztés 

Végig kell pontosan gondolni azt, hogy milyen új digitális eszközöket rendszeresítünk, és 

ezeket hogyan kezeljük a mindennapi életben. Oktatásunk szükségszerűen igényelni fogja 

az aktív AR („augmented reality”) vagy VR („virtual reality”) szemüvegek, pl. Oculus Go, 

Oculus Rift használatát. Ez a fajta technika inkább a kis-csoportos oktatásban bizonyulhat 
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hasznosnak. Az órarendi oktatás keretein kívül kifejezetten előremutató lehet, ha az 

eszközöket a hallgatók rendelkezésére bocsájtjuk önálló tanulásra is. 

Az eszközök megfelelő kiválasztása mellett értelemszerűen alapvető fontosságú a 

szolgáltatott tartalom minősége. A megfelelő tananyagok biztosítására számos lehetőség 

kínálkozik, de már középtávon is célszerűnek látszik a saját tartalmak fejlesztése. Ennek 

sikeres megvalósításához tervezzük egy bemutató anyag elkészítését, amely demonstrálja 

a rendszerben rejlő lehetőségeket, és motiválja a jövőbeni tartalomfejlesztőket és 

felhasználókat. Az új technológiával támogatott rendszer akkor érheti el a maximális 

hatásfokát, ha azt a hallgatók nem csak órarendi keretek közt, hanem fakultatív módon is 

használhatják, például olyan online fakultatív kurzusok keretén belül, amelyeket a hallgató 

a saját ütemében, órarendi és helyszíni megkötések nélkül végezhet el. 

 

„Learning curve” 

Az AR / VR tartalmak jó kiegészítői lehetnek mind az alapozó modul, mind pedig a klinikai 

tárgyak oktatásának. Az alapozó modulban segíthetik a háromdimenziós látásmód 

kialakítását, illetve az egyes struktúrák és folyamatok jobb térbeli megértését. A klinikai 

oktatásban pedig lehetőséget nyújtanak arra, hogy az oktatott eljárásokat, 

beavatkozásokat az orvos szemszögéből mutassák be. Kifejezetten hasznos lehet olyan 

esetekben, ahol még a kiscsoportos oktatás sem nyújt megfelelő lehetőséget arra, hogy 

minden hallgató egyidejűleg figyelhesse a munkafolyamat lépéseit, a többszöri ismétlés 

pedig nem kivitelezhető (pl. invazív eszközös vizsgálati és terápiás eljárások, műtétek, 

nőgyógyászati vizsgálatok stb.). 

Az AR / VR eszközök és tartalmak értékes kiegészítő eszközeik lehetnek nem csak az egyes 

tantárgyak tematikus oktatásának, hanem az ismeretek vertikális integrációjának is. 

Beilleszthetők egyszerűbb és akár bonyolultabb orvosi beavatkozásokhoz szükséges 

elméleti és gyakorlati ismeretek elsajátításának folyamatába. Pl. a gerincvelői folyadékból 

való mintavétel elsajátítása esetében első lépésben lehetőség nyílna az ágyéki gerinc 

struktúráinak átismétlésére anatómiai modellek, illetve tancélos radiológiai felvételekből 

készített háromdimenziós képek segítségével. Ezt követően a technikai kivitelezés 

elméletének tanulmányozására kerülhet sor, amelyet jól kiegészít egy, a vizsgálatot végző 

orvos szemszögéből készített két- és/vagy háromdimenziós felvétel. A tanulás harmadik 

lépcsőjében a beavatkozást a hallgató gyakorolhatja, fejlesztheti manuális képességeit a 

MediSkills Lab-ben rendelkezésre álló eszközök segítségével. A gyakorlás utolsó 

lépcsőjeként szolgálhat a beavatkozás menetének gyakorlása Thiel fixált tetemeken, 

illetve, egyes esetekben kísérleti állatokon. A vázolt „learning curve”, mely az eljárások 

széles körében alkalmazható, jó alapot biztosít arra, hogy a konkrét beavatkozást sikerrel 

hajtsa végre a hallgató valós klinikai körülmények közt, már az első éles helyzetben. 
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3D nyomtatási kapacitás kihasználása, POT-E Brand fejlesztés 

Mindenképpen indokolt a 3D Központ és, az egyes karok közötti együttműködésen 

keresztül, a PTE „Biomedical Engineering” csoportjának bevonása a hallgatói munkába. 

Ennek keretében tervezzük egy oktatást segítő, 3D modelleket tartalmazó webshop 

létrehozását. Ezen rendszeren keresztül a hallgatók leadhatják rendeléseiket azokra a 

modellekre, melyeket fizikai formában kívánnak használni a tanulás során (pl. agykamra 

modellek, koponyacsontok stb.). A kívánt segédeszközöket a Központ szakemberei 

elkészítik és a hallgató számára eljuttatják. 

Ebben a vonatkozásban is kulcskérdésnek tartjuk a saját tartalmak fejlesztését. A saját 

tartalmak fejlesztése kiváló lehetőséget nyújt egy saját kari brand megalapozására. A POT-

E Brand kialakításának célja a karhoz tartozás érzésének erősítése, közösségtudat 

kialakítása és támogatása, valós hallgatói és dolgozói igények megvalósításán, 

kiszolgálásán keresztül. A tervünk az, hogy POT-E Brand jelölést kap minden olyan termék 

vagy szolgáltatás, melyet a PTE ÁOK jóváhagyásával, a kar igényei alapján, megfelelő 

minőségbiztosítási folyamat mentén hoztak létre, piaci szereplők. Célközönségét 

elsősorban a PTE ÁOK dolgozói és hallgatói teszik ki. Termékei között oktatást segítő 

eszközök, modellek, oktatási segédanyagok, egyénre szabott ajándéktárgyak találhatók, 

illetve kapcsolódó szolgáltatások tartozhatnak hozzá, mely nem csak online, de akár egy 

kisebb egyetemi „shop” formájában is, megvalósítható. 

 

Egységes felhasználói felület 

Tervezzük egy tablet-eken, illetve számítógépeken futó keretrendszer létrehozását. A 

rendszer feladata, hogy személyre szabottan egységes, felhasználóbarát, letisztult 

kezelőfelület segítségével, három nyelven, biztosítsa az egyetemi online infrastruktúra 

elérését. Különösen fontos a POTEPEDIA, POTEcho, Neptun és a kari honlap rendszerbe 

történő integrációja. A programnak részét képezné egy írásbeli vizsgamodul, mely 

elősegítené az egyes tantárgyak írásbeli vizsgáinak lebonyolítását és kiértékelését is. Ezen 

felül, a rendszertől elvárt képesség az, hogy tudja kezelni a POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA 

KONCEPCIÓHOZ kapcsolódó, illetve a COVID-19 veszélyhelyzet kapcsán elkészített 

tananyagokat. 
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III.3 A POTEPEDIA 
„A keresőmotorok nagyszerű eszközök a válaszok megtalálásához, de egy bölcs 

mentor el tud vezetni a megfelelő kérdéshez is.” 
(Chip Conley) 

 

A digitalizáció és a csúcstechnológia a pécsi orvosképzés jövőképe. Ezen jövőkép egyik 

támasza lesz a POTEPEDIA új és újszerű rendszere. A POTEPEDIA a pécsi orvoskar által 

kezdeményezett és hazánkban egyedülálló digitális projekt, amely csak a kari polgárok 

számára érhető el, és amelyben magas szintű szakmai irányítás és támogatás mellett a 

hallgatók aktív közreműködésével valósul meg a naprakész, a medikus képzést támogató, 

online tudásbázis és információs háló. Tartalmát és megjelenését tekintve is úgy építkezik, 

hogy kiváló forrást adjon a hallgatóknak a tanuláshoz. Annak a hallgatói elvárásnak kíván 

eleget tenni, amely az orvosi képzést leíró és kísérő tudásanyag naprakész adattárházát 

korszerű adatkommunikációs eszközökön teszi elérhetővé, a minőség és a megbízhatóság 

megőrzésével, kontrollált módon. A POTEPEDIA rendeltetése modern és hallgatóbarát 

tanulási feltételek biztosítása, amely az oktatói munkát is eredményesebbé és 

élvezetesebbé teszi. Célja áttekinthető tananyagok fejlesztése, a felesleges 

párhuzamosságok csökkentése a kurrikulumban, a könnyű és bármikori hozzáférhetőség, 

a folyamatosan bővülő és frissülő, ellenőrzött szakmai alapokat nyújtó tantárgyi 

tudásanyag létrehozása. 

A POTEPEDIA funkcionálisan két elkülönülő részre bontható. Egyrészt egy gyakorlatilag 

korlátlanul bővíthető felhőtárhelyre, ahol valamennyi tantárgy rendszerezetten és jól 

kereshetően elhelyezheti már meglévő anyagait formátumtól függetlenül. Nevezzük ezt a 

képzési követelményrendszerünk alapjait összefoglaló könyvtárnak vagy repozitóriumnak. 

Másrészt rendelkezik egy tananyagfejlesztési, egységesítési és hálózatosítási eszköztárral. 

Ezzel tudjuk a különböző minőségű és felépítésű tananyagainkat azonos minőségűre és 

reszponzívvá tenni, továbbá ez ad lehetőséget arra, hogy a logikai kötődést megteremtsük 

közöttük. 

A POTEPEDIA-nak kiemelkedő helye és szerepe lesz az oktatásunkban. Ehhez meg kell találni 

az egészséges egyensúlyt, ami a hagyományos képzési formáinkat segíti, bizonyos 

esetekben ki is válthatja a jövőben. Az orvosképzés gyakorlatorientált folyamatát 

természetszerűleg nem veheti át, mindamellett remek támogatást ad, lehetőséget nyújt, 

hogy a képzésünk új módszertanokat is alkalmazzon. A résztvevők, azaz az oktatók, a 

kutatók, a gyakorló orvosok és a hallgatók egyaránt hozzá tehetnek a tudásanyag frissen 

tartásához. A fejlődés kulcsa tehát a folyamatos ellenőrzés, a tudásanyag állandó revíziója 

a rendelkezésünkre álló és megbízható források és ismeretanyag alapján. 

A POTEPEDIA a pécsi orvosképzés egyik legmegbízhatóbb tudásforrása lesz, reményeink 

szerint sok medikus generáció meghatározó élményeként. 

https://www.citatum.hu/szerzo/Chip_Conley
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III.4 Nemzetközi kapcsolatok 
"Az oktatás univerzális." 

(Dalai Láma) 
 

Az oktatás és az oktatásfejlesztés univerzális. Az elmúlt két évben is megtapasztalhattuk, 

hogy a legpatinásabb egyetemek is szívesen gondolkodnak velünk közösen. A képzések 

közös átgondolása mentén sikerült tartalmas kapcsolatokat építenünk a Harvard Medical 

School, a Mayo Clinic, a zürichi ETH, a szingapúri Nanyang Technological University orvosi 

fakultása, és a houstoni Methodist Hospital (hogy csak a legfontosabbakat soroljuk fel) 

kutatóival és oktatóival. Az együttműködésekben egyfelől kiváló ötleteket, bevált 

gyakorlatokat ismerünk meg, amelyek egy része közvetlenül is beépíthető a saját 

képzéseinkbe. Másfelől, ezen kialakuló személyes ismeretségek jelentősége túlmutat a 

közvetlen céljaikon, hiszen rajtuk keresztül kutatási együttműködések is szép számmal 

formálódnak, és remélhetőleg formálódni fognak a jövőben is. Olyan barátságok 

szövődnek, amelyek évtizedeken keresztül segítik majd jó hírünk öregbítését. 

A külső nemzetközi partnerek mellett azonban nem feledkezhetünk el belső 

partnereinkről, a nálunk tanuló külföldi hallgatókról sem, akik szintén rendkívül értékes 

erőforrást biztosítanak számunkra. A PTE ÁOK nemzetközi közegében nemcsak egymás 

szokásairól, hagyományairól, gasztronómiájáról tanulhatunk a hallgatóinktól. Az egyes 

országok kultúrájának része az is, ahogy a tanulásról, a tudás birtoklásáról gondolkodnak, 

és ennek érdekében cselekednek. Ezek megismerése és beépítése a tanulási kultúra 

koncepcióba kiváló fejlődési lehetőség mindannyiunk számára. Így pl. a három nyelven 

történő képzések közötti rugalmasabb átjárással, azaz a tanulás feltételeinek 

integráltabbá tételével járulhatunk hozzá ahhoz, hogy fejlesszük hallgatóink globális 

„skill”-jeit és igazán nemzetközi karrá váljunk. A nálunk végzett és elismert, – nemzetközi 

szintéren dolgozó – szakemberek bevonása e folyamatba tartalmazhat lehetőségeket is, 

pl. az Alumni rendszeren keresztül. 
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III.5 Kritikus pontok az implementációban 
 

„Sok ország ment már csődbe, amelyik a hadászatra erején felül 
költött, de még egy sem, amelyik az oktatásra.” 

(Klebelsberg Kuno) 
 

Az egyik legfontosabb az oktatói és hallgatói terhelhetőség szempontja. Amint korábban 

említettük, a digitális pedagógiai módszertan alapvetően aktív hallgatói részvételt igényel, 

és általában nagyszámú hallgatói feladattal jár együtt, de az előkészítés az oktatóktól is 

sokat kíván meg. Vagyis, míg a tradicionális módszertan a nagy mennyiségű tárgyi tudás 

elvárásán keresztül terhelheti túl a hallgatót, addig a digitális, vagy alternatív módszertan 

a számos önálló feladat elvégzésén keresztül okozhat jelentős stresszt és fáradtságot. A 

paradigmaváltás és a szervezeti kultúra átalakulása már csak természetéből fakadóan is 

hosszadalmas és lassú folyamat lehet. 

Az elérhetőség szempontja. A digitális oktatási technológiák használatánál egy kulcs 

szempont, hogy ne legyen technológiai szempontból diszkriminatív, azaz a hallgatók 

számára rendelkezésre álló technikai lehetőségekre figyelni kell. Fontos, hogy néhány 

hallgató szégyellheti, és ezért titkolhatja, hogy nem áll rendelkezésére a megfelelő 

technikai feltételrendszer, ezeket a helyzeteket nagy odafigyeléssel kezelni kell. 

Az együttműködés és a verseny szempontja. A POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ 

akkor valósul meg, ha az együttműködés és az egészséges verseny megfelelő egyensúlyát 

vagyunk képesek megteremteni.  Az együttműködés nem szorul magyarázatra, a versenyt 

pedig nem szabad korlátozni, csupán a versenyzés kultúráját kell kialakítani hozzá. A 

közösségen belüli verseny kultúrája az egyéni és közösségi fejlődést, a növekedést 

szolgálja. 

Természetesen a fejlesztések számos technikai jellegű kérdést is felvetnek. Ilyen 

megoldandó probléma lesz az eszközök tárolásához riasztóval, illetve biztonsági 

kamerákkal, beléptető rendszerrel ellátott helyiség biztosítása. Az eszközöket érdemes 

lesz vonalkódos rendszerrel nyilvántartani. Pontos átadás-átvételi (kiadási) 

adminisztrációs rendszer szükséges. Mindenképpen szükséges lesz a személyzeti 

felügyelet, amelyet joggal elvárnak az oktatók is, de a technikai kritikus helyzetek 

megoldásához is szükségesek a szakemberek. A termek foglaltságának nyilvántartására 

meg kell, hogy keressük a megfelelő megoldást. 

A megvalósításnak természetesen lesznek pénzügyi feltételei. Ráadásul olyan időszakot 

élünk, amikor a megszokott bevételeink hirtelen bizonytalanná és nehezen kalkulálhatóvá 

váltak. 

 

https://www.citatum.hu/szerzo/Klebelsberg_Kuno
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Záró gondolatok az új kezdet kapcsán 
 

„A jövőnek sok neve van: a gyenge úgy hívja, elérhetetlen,  
a gyáva úgy, ismeretlen, a bátor pedig lehetőségnek nevezi.”   

(Victor Hugo) 
  

A POTEPILLARS stratégia a jövő orvoskari fejlesztési irányait jelöli ki. Az első pillér, a 

POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ célja az inspiráció. Gondolatokat ébreszteni és 

cselekvésre késztetni. Oktatókat, hallgatókat, adminisztratív munkatársakat egyaránt! 

Kérjük, hogy a közös jövőnk érdekében vegyék kézbe, és olvassák végig figyelmesen ezt a 

dokumentumot. Jogosan vetődhet fel, hogy most van-e itt az ideje a fejlesztéseknek és az 

ezzel járó beruházásoknak. A válaszunk egyértelműen: igen! Egyfelől, ezeknek a 

változtatásoknak a jelentős része rajtunk múlik, mert a gondolkodásunk átalakítását 

igényli. Ez egyben az egyik legnagyobb kihívás is! Másfelől, krízis idején a legnagyobb hiba 

az, ha pont azoktól a területekről vonjuk el a forrásokat, amelyek a jövőnket alapozzák 

meg. A jövőbe nem csak befektetni kell, hanem ezt időben kell megtenni! 

Meggyőződésünk, hogy a POTEPILLARS TANULÁSI KULTÚRA KONCEPCIÓ nagyszerű és égetően 

fontos irányokat jelöl ki. Ha ma nem lépünk, akkor nem fogunk holnap sem, és holnapután 

már késő lesz. Mindenkire szükségünk van: a tapasztaltak ismereteire, és a fiatal oktatók, 

kollégák, hallgatók lendületére, bátorságára is! 

 

Kérjük, hogy legyenek partnereink! Oktatók, hallgatók, munkatársak. Használjuk 

erősségeinket, tanuljunk tapasztalatainkból és vegyük a kezünkbe karunk jövőjét, a saját 

sorsunkat! Hozzunk létre egy olyan világszínvonalú oktatási rendszert, amelynek mi 

vagyunk a megálmodói és megalkotói! 

 

KI MÁS LENNE ALKALMAS MEGVALÓSÍTANI A POTEPILLARS STRATÉGIÁT, HA NEM MI? 

 

ÉS MIKOR, HA NEM MOST? 
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