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1 BEVEZETÉS
E tanulmány „A helyi innovációk keletkezése, terjedése és rendszerformáló hatása az oktatási
ágazatban” c. kutatás1 keretei között készült. Egyike az említett kutatás keretei között
tervezett elméleti tanulmányoknak, melyek célja azoknak az általános összefüggéseknek a
feltárása és bemutatása, amelyek megalapozhatják az oktatási ágazatra jellemző innovációs
folyamatok empirikus vizsgálatát. E tanulmányok a releváns elméleti összefüggéseket
fokozatosan szűkülő körben vizsgálják: az első (Horváth, 2016) általában az innovációkutatás, és ezen belül a szolgáltatási szférára irányuló kutatások releváns eredményeit mutatja
be. A második (azaz a jelen tanulmány) a közszférára, ezen belül a közszolgáltatásokra
fókuszál, és arra a kérdésre keresi a választ, vajon az e területen végzett korábbi kutatások
eredményei milyen módon használhatóak fel az oktatási innováció kutatásában. 2 A harmadik
(Fazekas, 2016) még tovább szűkíti a korábbi kutatások feltárásának és az elméleti
elemzésnek a fókuszát: ez kifejezetten az oktatási innováció és ezen belül elsősorban a tanulás
és tanítás eredményességét közvetlenül érintő innovációs folyamatok problémavilágával
foglalkozik.
A tanulmány sajátos fókuszának meghatározása annak a feltételezésnek alapján történt, hogy
az oktatás világában keletkező, ott terjedő, és hosszabb távon az oktatási rendszer egészének a
szintjére is hatással lévő helyi és intézményi innovációk kutatását nemcsak az innovációkutatások tágabb összefüggésrendszerébe kell belehelyeznünk, hanem ezen belül annak a
sajátos részterültnek az összefüggésrendszerébe is, amelyet a közszférában zajló innovációk
(public sector innovation) kutatása alkot. A közszférára jellemző innovációk
problémavilágának feltárása azért meghatározó jelentőségű az oktatási innovációk
problémavilágával foglalkozó „Innova kutatás” számára, mert az oktatási ágazat döntő része a
közszféra részének tekinthető, így az utóbbira jellemző innovációs folyamatok megértését ez
nagymértékben segítheti.
A közszféra, mint látni fogjuk, egy sor olyan specifikummal rendelkezik, amelyek miatt az
innovációk keletkezése és terjedése itt más erőtérben és más módon zajlik, mint a piaci
szférában. Ehhez rögtön hozzá kell tennünk: az innováció-elméleti kutatások számára maga a
piaci szféra sem alkot egységes egészet: ezen belül határozott különbséget kell tenni a
hagyományos ipari termékeket gyártó ágazatok (manufacturing industry) és a szolgáltatások
között. Ahogy azt az innováció-kutatás általános tudáshátterének áttekintését célzó
tanulmányunkból (Horváth, 2016) is látható, a szolgáltatási szférában zajló innovációk
problémavilágával foglalkozó kutatások egyik meghatározó dilemmája az, vajon e szféra
specifikumai szükségessé teszik-e egy önálló, csak a szolgáltatásokra vonatkozó innovációelmélet megalkotását, vagy pedig ez utóbbi része maradhat az általános innováció-elméletnek,
illetve lehetséges-e olyan innováció-elmélet, amely a gazdasági és társadalmi gyakorlat
minden területére, ezen belül az oktatásra is alkalmazható.

„Innova kutatás” (OTKA/NKFIH azonosító: 115857)
Érdemes megjegyezni, hogy azok a feltáró kutatások, melyeknek e tanulmány az összegzését adja, jóval
nagyobb terjedelműek, mint aminek a bemutatását a tanulmány terjedelme megengedi. Ezek eredményeinek egy
része korábban nyilvánosságra hozott egyéb dokumentumokban jelenik meg (lásd ELTE, 2015; Halász, 2015;
2016a; 2016b), részben olyan strukturált és megosztható jegyzetekben, amelyek nem kerültek nyilvánosságra.
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A továbbiakban először a közszférában zajló innovációval foglalkozó kutatásoknak az
oktatási innováció szempontjából leginkább releváns eredményeit foglaljuk össze, majd ennek
alapján fogalmazzuk meg azt, hogy mindebből mi következik az oktatási innovációk kutatása
számára. A tanulmány legfontosabb része a közszférára jellemző innováció sajátosságait
bemutató „Releváns kutatási eredmények” című fejezet, amely az e területen zajló kutatások
kiemelt területeit és témáit mutatja be. Itt fogalmazódik meg a legtöbb olyan kérdés, amelyek
közvetlenül relevánsak lehetnek a helyi-intézményi oktatási innovációk keletkezésére és
terjedésére irányuló empirikus kutatásunk számára.

2 INNOVÁCIÓ A KÖZSZFÉRÁBAN
Az elmúlt két évtizedben látványos módon megerősödött a közszférában zajló innovációra
irányuló figyelem. Az innováció elmélete és az innovációval kapcsolatos közpolitikák
eredetileg az üzleti szférában és döntően mikro, azaz vállalati szinten keletkező technológiai
újításokra, ezek hatására és ezek támogatására fókuszáltak, a közszféra hosszú ideig nem vagy
csak kevéssé volt tárgya ezeknek az elméleteknek és szakpolitikáknak.

2.1 A közszférában zajló innováció jelentősége
Egy a közszférában zajló innovációval foglalkozó, 2009-ben kiadott ausztráliai
irodalomelemzés szerint, az 1971 és 2008 között e témában megjelent 167 vizsgált
publikációnak több mint 50%-a 2006 és 2008 között jelent meg (Matthews et al., 2009).
Pontosan ez az időszak volt az, amikor a 7. kutatási keretprogram támogatásával megvalósult
a PUBLIN nevű kutatási projekt, melynek záró jelentését 2008-ban adták közre (Koch Hauknes, 2008). Lényegében ennek keretei között váltak először jól láthatóvá a tagállamok
egy részében korábban elindult folyamatok, és itt indult el a nemzeti szintű megközelítések
európai szintre történő „feltöltése”. Ez utóbbi hatását mutatja, hogy az Európai Bizottság
2012-ben átfogó elemzést készíttetett a közszférában zajló innovációra jellemző trendekről
(European Commission, 2012), majd 2013-ban szakértői bizottságot hozott létre a területre
vonatkozó közösségi stratégia kidolgozásának és implementálásának támogatására. Ezek
mellett elkezdődött e terület szakpolitikai indikátorokkal történő szisztematikus közösségi
értékelése is (European Commission, 2013a; 2013b).
Hasonló folyamatok párhuzamosan az OECD szintjén is zajlottak. Az OECD országok
közigazgatásért felelős miniszterei 2010-ben közös nyilatkozatban fogalmazták meg, hogy a
közszféra eredményességének javításában meghatározó szerepe van az innovációnak, egyúttal
döntést hozva arról, hogy e területen az országok teljesítményének az értékelésére alkalmas új
mutatórendszert hoznak létre.3 A szervezet ugyanebben az évben közzétett új innovációs
stratégiájában a közszférában zajló innováció kiemelt prioritásként jelent meg (OECD,
2010a), ami lényegében a tagországok egy részében ekkor már zajló folyamatokat tükrözte
vissza (OECD, 2011). A szervezet létrehozott egy olyan platformot, amely lehetővé teszi
közszférában zajló innovációknak a tagországokban történő nyomon követését és a jó
gyakorlatok megosztását,4 és az itt gyűjtött adatokat szintetizáló kiadványban foglalta össze
(OECD, 2015a)

Lásd az OECD „OECD Public Governance Ministerial Meeting 2010, Venice, Italy” című honlapját
(http://www.oecd.org/governance/ministerial/public-governance-ministerial-meeting-2010-venice-italy.htm)
4
„Observatory of Public Sector Innovation” (lásd itt: https://www.oecd.org/governance/observatory-publicsector-innovation/about)
3
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A szolgáltatások területén zajló innovációs folyamatok előtérbe kerülése logikus
következménye annak, hogy ez a szektor lett a forrása a gazdasági növekedés meghatározó
hányadának. A szolgáltatási szektor sajátosságainak egyre nagyobb mértékű figyelembe
vétele jól érzékelhető az innovációs politikák valamint az e szakpolitikai területen történő
adatszolgáltatás és elemzés számára alapvető referenciának számító, de az innovációkutatásokkal foglalkozók számára is megkerülhetetlen Oslo kézikönyv innovációdefiníciójában, és e definíció fejlődésében (OECD, 2005). Talán érdemes már itt kiemelni: a
szolgáltatások világa maga is rendkívül tág: így innovációs szempontból meglehetősen eltérő
sajátosságokat lehet megfigyelni ennek a kevésbé és inkább tudás-intenzív ágazataiban.
A közszférában zajló innovációs folyamatok vizsgálatának előtérbe kerülése kevésbé magától
értetődő: ebben rendkívül nagy jelentősége volt a közigazgatásról és a közszférában zajló
folyamatokról való gondolkodás azon átalakulásának, amelyet legjobban talán a New Public
Management fogalmával lehet leírnunk. Ez ebben a szférában is a figyelem középpontjába
helyezte az eredményességnek, a minőségnek, a teljesítménynek, a gazdaságosságnak és a
versenyképességnek azokat a szempontjait, amelye a piaci szférában magától értetődően jelen
vannak.
A szolgáltatások, ezen belül különösen a közszolgáltatások területét az szférában működő
vállalatok világával összehasonlítva, azt állapíthatjuk meg, hogy az itt keletkező innovációk
az esetek nagy részében szervezeti folyamatokat érintenek és így jóval nehezebben
megragadhatóak, mint az ipari termékekben megtestesülő technológiai újítások és a
kialakulásukban nagy szerepe van a szolgáltatásokat igénybe vevő klienseknek, illetve a velük
történő interakcióknak (Gallouj - Savona, 2010; Barcet, 2010). Ezek és egyéb sajátosságok
miatt felmerül, egyáltalán alkalmazható-e itt az innováció-elméletnek az a megközelítése,
amely eredetileg az ipari termelésben található vállalati szféra innovációs folyamatainak a
megértését szolgálta. A közszférában ezen túlmenően egyéb sajátosságok is megjelennek, így
a különösen közjogi meghatározottság és az általános közpolitikai környezet hatásai.
A közszférában zajló innovációval foglalkozó kutatásokban kiemelt figyelmet kap az a
kérdés, hogy közszféra a piaci szférával összehasonlítva mennyire nyitott az innovációra, és
milyen sajátos gátja vannak itt az innovációnak. A kutatók egy része kiemeli, hogy a
közvélekedéssel szemben a közszférában, ezen belül a közigazgatás területén számos
országban intenzív innovációs tevékenység zajlik. Egy közigazgatási vezetők körében 2010ben végzett Eurobarométer felmérés szerint a vezetők körülbelül kétharmada számolt be új
vagy jelentősebb javulást eredményező szolgáltatások bevezetéséről: az oktatási ágazatban ez
az arány 63,5% volt (lásd 2-1. Táblázat).
2-1. Táblázat
Innovációk előfordulása a közigazgatásban különböző ágazatokban az Európai Unió
országaiban (2008-2010; %)
Ágazat
Az innováció
előfordulásáról
beszámoló vezetők
aránya (%)
Általános és pénzügyi közigazgatás (General
65,2
government activities or finance)
Oktatás (Education)
Egészségügy (Health)
Szociális szolgáltatások (Social services)
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63,5
63,5
66

Kultúra, sport, szabadidő (Culture, sport or

63

recreation)

Lakhatás (Housing)
Környezetvédelem (Environment)

67
67,1

Forrás: European Commission (2011):
Feltett kérdés: 2008 január óta előfordult-e az ön szervezetében, hogy bevezettek egy új vagy jelentős
javulást eredményező szolgáltatást?
Összes megkérdezett személy: 3963 ()
Megkérdezett személyek: közigazgatási szervezetek vezetői (managers in public administration
institutions) 27 EU országban. N=3963. A kérdezés időpontja: 2010 október

A közszférára jellemző innovációk vizsgálata az elmúlt egy-két évtizedben látványosan
erősödő figyelmet kapott az innováció-elmélettel foglalkozó kutatók körében éppúgy, mind
azon szereplők közt, akik a nemzeti kormányok vagy kormányközi, illetve nemzetek feletti
nemzetközi szervezetek innovációs politikáját alakítják. A közszférára jellemző innováció
problémavilága beépült az átfogó, nemzeti vagy nemzetközi innovációs politikákba és
stratégiákba, továbbá az oktatási innovációk kutatása vagy az ezzel kapcsolatos szakpolitikai
stratégiai munka nagy része is ehhez kapcsolódott hozzá (lásd pl. OECD, 2009; Balázs et al.,
2011).
E felértékelődés hátterében jelentős részben az a felismerés áll, hogy azoknak a problémáknak
a megoldása, és azoknak a kihívásoknak a megválaszolása, amelyekkel a közszféra szembesül
(eredményességi, hatékonysági, méltányossági és egyéb problémák) a rutinszerű működés
mellett nem lehetséges. Ugyanakkor a változásoknak vagy változtatásoknak a klasszikus
formája, amely a politikai rendszeren keresztül kezdeményezett, a közigazgatási rendszer által
végrehajtott és döntően a jogi keretek megváltoztatására épülő „reformokon” keresztül
valósul meg, önmagában nem eredményes. Növekvő kontraszt jelent meg egyfelől a piaci
szférában zajló változások és ott megfigyelhető gyors alkalmazkodás, másfelől a közszféra
„mozdulatlansága” vagy – éppen ellenkezőleg – a politika által determinált „rángás-szerű”
mozgása között. A közpolitikai szereplők látványos ellentmondásként élték meg, hogy amíg a
piaci szférában az innováció szinte az életben maradás feltétele, a közszférában nincs jelen
hasonló alkalmazkodási kényszer, illetve az alkalmazkodás olyan mindent megrázó átfogó
reformok keretei között történi, amelyek implementálására gyakran nem képes az ezeket
kezdeményező közhatalom, illetve amelyek a demokratikus „váltógazdaság” sajátosságai
miatt ingaszerű mozgásba hozzák közhatalom által működtetett nagyrendszereket. Ezekben a
rendszerekben sok országban nem épültek ki vagy csökevényesek maradtak a mikro-szintű
vagy szervezeti szintű alkalmazkodásnak és folyamatos megújulásnak azok a mechanizmusai,
amelyek a versenyszférát jellemzik. Ezzel egy időben, azokban az országokban, ahol a
szakpolitika tudatosan elkezdte az ilyen mechanizmusok kiépítését, és a közszférában zajló
innovációs folyamatok támogatása kiemelt szakpolitikai prioritássá vált, logikus módon
megjelent az igény a közszférában zajló innovációs folyamatok sajátosságainak a jobb
megértésére.
A közszférára jellemző innovációkkal kapcsolatban az első és egyik legfontosabb kérés az,
vajon ezek mennyire alkotnak egységes rendszert, azaz mennyire szükséges ezen belül olyan
jellegzetes alcsoportokat elkülöníteni, amelyek egymástól való eltérése akár olyan mértékű is,
lehet, hogy az akár a kutatási terület egyben való kezelését is megkérdőjelezheti. A közszféra
országonként eltérő mértékben integrálódott a közhatalom rendszerébe és eltérő mértékben
nyitott a piaci folyamatok irányába. Az itt zajló innovációs folyamatok ennek megfelelően
rendkívül nagy eltérést mutathatnak két olyan rendszer között, ahol az egyikben ennek az
integrációnak vagy nyitottságnak a mértéke alacsony, a másikban pedig magas. Így például
5

egy olyan rendszerben, ahol a tankönyvek és taneszközök nyitott piacát látjuk, ahol az
oktatási szolgáltatók jelentős hányada pici alapon működik, ahol az oktatási feladatokat ellátó
közintézmények – a New Public Management logikáját követve – kvázi-piacokon jelennek
meg, ahol az oktatás végző személyzetet éppolyan munkavállalónak tekintik, mint más
ágazatokban egészen más helyzet alakul ki az innovációk keletkezését és terjedését tekintve,
mint egy olyan rendszerben, amelyre mindezek nem jellemzőek.
A közszférára jellemző innovációkkal foglalkozó kutatásokon belül jól megkülönböztethető
két nagy tematikus irány: az egyik a kormányzati szférával, a másik a közszolgáltatásokkal
foglalkozik. Az előbbi figyelmének a középpontjában a közigazgatási rendszeren, az állami
hatóságokon vagy helyi önkormányzatokon belül, a szakpolitika formálódását és
implementálását végző intézményrendszeren belül zajló innovációs folyamatok állnak, a
másikat a közkórházakban, a közoktatási intézményekben és egyetemeken, az állami
foglalkoztatási szolgálatokban vagy a szociális ellátás intézményeiben zajló innovációk
érdeklik. Bár az oktatási innováció kutatása szempontjából főképp az utóbbi kutatási érdekes,
az előző is fontos lehet, különösen akkor, ha az ágazati folyamatok körülhatárolása során nem
állunk meg a szolgáltatásokat nyújtó intézményeknél, hanem az ágazat részének tekintjük azt
a szakigazgatást is, amelynek a közintézményekben zajló szakmai folyamatok társadalmi
(politikai, költségvetési) ellenőrzését ellátják. Bizonyos intézmények esetében eleve nehezen
megállapítható, hogy azok inkább a közhatalmi vagy inkább a közszolgáltatási területhez
tartoznak (így például az adott közszolgáltatási területet ellenőrző állami felügyeletnek a
közhatalmi szférába való betagolódása vagy attól való függésének a közvetlensége igen nagy
eltéréseket mutathat).

2.2 A közszférában zajló innováció és az oktatási innováció
Az Innova kutatás egyik kiindulópontja – összhangban az oktatási ágazat innovációs
stratégiájára tett korábbi javaslatunkkal (Balázs et el, 2011) –, hogy az oktatási innovációkról
folyó reflexiót és az ezzel kapcsolatos szakpolitikát a közszférában zajló innovációról történő
reflexió és erre vonatkozó szakpolitika keretei közé érdemes belehelyezni. A jelen tanulmány
egyik legfontosabb célja, hogy az oktatásban zajló innovációs folyamatok kutatását
pozícionálja abban a térben, amely általában az innovációs kutatásokból, ezen belül a
közszférában zajló innovációkra irányuló kutatásokból kirajzolódik. E pozícionálást talán az
segíti a leginkább, ha e teret úgy rajzoljuk fel, hogy két meghatározó dimenziót jelölünk ki: az
egyik az, amely az ipari termelés és a szolgáltatások két nagy területét különbözteti meg, a
másik az, amely a piaci és a közszféra két nagy szeletét. Az innovációk keletkezése és
terjedése mindkét dimenzió mentén eltéréseket mutat, így ennek megfelelően az a tér,
amelyben az oktatási innovációk kutatását pozícionálnunk érdemes, négy nagy részre osztható
(lásd 2-2. Táblázat).
2-2. Táblázat
Az innovációk keletkezése és terjedése szempontjából sajátos jellemzőket mutató területek
Piaci szféra
Közszféra
Ipari termelés
A
B
Szolgáltatások
C
D
Fontos újra hangsúlyozni: az innovációk elmélete és az innovációk keletkezésének és
terjedésének kutatása, amit a témával foglalkozó irodalom szinte teljes konszenzussal a múlt
század harmincas éveiben a Harvard Egyetemen oktató, és a gazdasági fejlődés gyökereit
kutató Joseph Schumpeter amerikai közgazdászhoz és politikatudományi kutatóhoz kapcsol,
abban a mezőben keletkezett, amelyet az 2-2. Táblázat az „A” betű jelöl. Azok számára, akik
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olyan területen végeznek innováció-elméleti kutatást, mint amilyen az oktatás, az e mezőben
született kutatások – amelyek érthető okokból mindmáig óriási mértékben dominálják az
innováció-kutatás világát5 – komoly inspirációt nyújtanak, ugyanakkor hamar nyilvánvalóvá
válik, hogy az ágazat sajátosságai miatt itt egészen más kérdések fogalmazódnak meg, így az
„A” mezőben végzett kutatások következtetéseinek jelentős része itt közvetlenül nem releváns
vagy nem alkalmazható. Emiatt különösen nagy jelentősége van annak, hogy az elmúlt
évtizedekben az innováció-kutatások két dimenzióban is bővülni kezdtek. Egyfelől megjelent
az ipari termeléstől igen nagy eltérést mutató szolgáltatási ágazatokban (pl. kereskedelem,
közlekedés, idegenforgalom, pénzügyek, média és szórakoztatóipar) zajló innovációk kutatása
(Horváth, 2016), másfelől – jóval később – azoknak az innovációs folyamatoknak a kutatása,
amelyek nem a piaci, hanem a közszférában zajlanak. E kettő természetesen össze is
kapcsolódott: ez vezetett a „D” mezőben megjelenő kutatások elterjedéséhez.
Az oktatási innovációk elemzéséhez szükségünk van magának az oktatási szférának vagy
ágazatnak a körülhatárolására is, vagyis azoknak a határvonalaknak a megvonására,
amelyeken belül az elemzést tartani szeretnénk. Vajon érdemes-e bevonni az elemzésbe az
olyan innovációs folyamatokat, amelyek például egy digitális taneszközöket gyártó piaci
vállalat keretei között zajlanak (ez az 2-2. Táblázatban „A” betűvel jelölt mező), vagy pedig
ez már kívül kell, hogy essen a látóterünkön? Ha arra gondolunk, hogy egy ilyen jellegű
innováció (pl. a digitális táblák feltalálása és gyártása) drámai módon átalakíthatja az
osztálytermi folyamatokat, ésszerűtlennek tűnik ennek a mezőnek a kihagyása az
elemzésünkből. Ugyanakkor azzal is számot kell vetnünk, hogy az oktatási ágazat
határvonalainak nagyon tág megvonása rendkívüli mértékben növeli a kutatásunk
komplexitását, így e tekintetben óvatosnak kell lennünk.
A közszférában zajló innovációs folyamatok („D”) és a piaci szférában zajlók („A”) közötti
eltérések között különös figyelmet érdemel az evolúciós folyamatok lehetőségének az eltérése
(Kattel et al., 2013). A piaci szféra innovációs folyamatai alapvetően evolúciós jellegűek, és
az ezek feltárására irányuló kutatások egyik legfontosabb kérdése éppen az, vajon mi alakítja
ezeket az evolúciós folyamatokat. A közszférában az evolúciós folyamatok lehetősége
korlátozott, bár ebben az egyes országok és az egyes közszolgáltatási területek között jelentős
eltérések lehetnek.
A fentiek fényében érdemes feltenni a kérdés: milyen előnyei és milyen hátrányai vannak
annak, ha az oktatási innovációk kutatását a közszférában zajló innovációs folyamatokkal
foglalkozó kutatásokon belül pozícionáljuk. Az előnyök részben ahhoz köthetőek, hogy az
oktatási ágazat intézményeinek döntő része a közszolgáltatás tágabb körén belül működik,
legyen szó akár a szolgáltatásokat közvetlenül nyújtó intézményekről (óvodák, iskolák,
egyetemek, közintézményként működő képző intézmények), akár az ágazati igazgatásról, akár
az úgynevezett köztes intézményekről (pl. koordinációs testületek, fejlesztési projektirodák, a
szakmai fejlesztés intézményeinek gazdag világa). A legkomolyabb előnyök azonban nem
abból fakadnak, hogy az oktatási ágazat intézményeinek nagy része formálisan közszférához
tartozik, hanem abból, hogy a közszférában zajló innováció kutatása az elmúlt egy-másfél
évtizedben különösen látványos eredményeket produkált, lényegében megújítva az innovációkutatás egészét. A közszféra sajátosságai lényegében kikényszerítették az innovációról történő
gondolkodás megújítását: olyan új fogalmak, megközelítések jelentek meg, amelyek korábban
nem voltak jelen az innovációs folyamatokról való gondolkodásban, és amelyek birtokában az
oktatási ágazatban zajló innovációs folyamatokat is a korábbiaknál sokkal jobban képesek
Lásd például az e területen egyik első számú referenciaműnek tekintett „Oxford Handbook of Innovation” c.
könyvet (lásd Fagerberg et al., 2005).
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vagyunk megragadni. Mint később, elsősorban „Releváns kutatási eredmények” című részben
(amely ennek a tanulmánynak a legfontosabb része) látni fogjuk, az innováció-kutatásnak a
szolgáltatásokra („C”) mező, majd ezt követően a közszolgáltatásokra („D”) mező történő
kiterjesztése lényegében akár úgy is leírható olyan jelentős innováció, amely magán az
innováció-kutatáson belül zajlott le. Ennek eredményeképpen szolgáltatásokban és ezen belül
a közszférában zajló innovációs folyamatokra irányuló kutatások a korábbi elhanyagolt
szerepből úttörő szerepbe kerültek az innováció-kutatás egészén belül (Djellal et al., 2013).
Ezeknek köszönhetően olyan új elemzési eszközök birtokába jutottunk, amelyek segítségével
az oktatási innovációk keletkezésének és terjedésének a természetét is a korábbiaknál jobban
megérthetjük.
Érdemes azonban a kockázatokra is figyelmünk. Kockázatot elsősorban az jelenthet, hogy a
közszférára koncentrálva szem elől veszítjük az oktatási ágazat jelentős hányadát: azt,
amelyek gyakran a „tanulásipar” fogalmával írunk le, és ahová olyan szervezetek tartoznak,
mint például a piaci alapon működő tankönyvkiadók és taneszköz-gyártók vagy az
értékeléseket és méréseket végző vállalkozások, a piaci alapon működő oktatási
vállalkozások, és minden olyan ipari szereplő, amely az oktatás világában is értékesíti a
termékeit. Ez utóbbiak jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ezek közé tartoznak
különösen azok az információs és kommunikációs termékeket gyártó és értékesítő
vállalkozások, amelyek kihasználva a digitalizáció nyújtotta lehetőségeket az elmúlt egymásfél évtizedben mélyen behatoltak az oktatás világába, számos országban élvezve a
kormányzati szakpolitika közvetlen támogatását. A szerepük rendkívüli felértékelődését
legjobban talán a globális oktatásipari csúcstalálkozók kialakulása mutatja, amelyek explicit
célja a kormányok és a közöttük történő egyeztetés intézményes kereteinek megteremtése. 6
Az oktatási és oktatást érintő folyamatok rendkívül nagy és növekvő hányada zajlik a piaci
szférában („A” mező) vagy éppen az oktatást kiszolgáló állami vállalatok keretei között („B”
mező). A piaci szférában nemcsak az oktatást érintő innovációk jelentős hányada keletkezik,
de e szféra vállalkozásainak az a fajta a tudatos bevonása az oktatási innovációba, ami például
az oktatási innovációs klaszterek7 létrehozásával az Egyesült Államokban történik, ennek
jelentőségét látványosabb megerősítheti.
A továbbiakban először a közszférában zajló innováció kutatásának kialakulását és
megerősödését tekintjük át, utalva néhány e területen lezajlott jelentősebb hatású konkrét
kutatásra és ezek eredményeire. Ez követően, részben e kutatások tapasztalatai alapján a
közszférának azokat a sajátosságait mutatjuk be, amelyek az innovációk keletkezése és
terjedése szempontjából meghatározóak, és amelyek miatt itt a piaci szférától jelentősen eltérő
innovációs környezettel kell számolnunk. Ezután ugyanebben a részben, továbbra is az itt
zajló kutatások tapasztalatai alapján azokat a sajátos kérdéseket tekintjük át, amelyek az
oktatási innováció kutatás számára a leginkább relevánsnak tekinthetőek. Ezt követően
bemutatjuk az oktatáskutatás azon területeit, amelyek a leginkább kapcsolatba hozhatóak az
innováció-kutatással, többek között arra a kérdésre keresve a választ, ezek mennyire nyitottak
azokra a megközelítésekre, amelyek a közszférában zajló innovációk kutatását jellemezik.
Végül megfogalmazunk néhány következtetést azzal kapcsolatban, milyen módon lehet a
közszférában zajló innovációk kutatások eredményeit az oktatási innovációk kutatásában
felhasználni.

Az első „Global Education Industry Summit” honlapját lásd itt: https://www.oecd.org/education-industrysummit
7
Lásd az amerikai szövetségi oktatási minisztérium oktatástechnológiai hivatalának „Education Innovation
Clusters” című weblapját (http://tech.ed.gov/innovationclusters)
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2.3 Jelentősebb európai kutatások, műhelyek és programok
Az elmúlt egy-másfél évtizedben több olyan nagyhatású kutatás zajlott Európában, amelyek
célja a közszférában zajló innovációs folyamatok sajátosságainak feltárása volt, és kialakultak
olyan műhelyek, amelyek folyamatosan építik az e területre vonatkozó tudást. E
tanulmányban ebből a gyorsan fejlődő tudásból emelünk ki néhány, az oktatási innováció
kutatása szempontjából különösen relevánsnak tűnő elemet. A területen lezajlott és jelenleg is
folyó kutatások jelentős hányada az Európai Bizottság támogatásával indult, jelezve
közszférában zajló innováció felértékelődését az uniós innovációs politikában, de a kutatások
jelentős támogatást kaptak néhány olyan országban is, amelyek felismerték a terület
jelentőségét.
PUBLIN (Innovation in the Public Sector).8 A PUBLIN kutatás 2005 és 2006 között
zajlott az 5. keretprogram támogatásával a Nordic Institute for Studies in Innovation,
Research and Education (NIFU) koordinálása mellett. A kutatás 10 országban folyt
vegyes módszerekkel (irodalomelemzés, kérdőíves adatfelvétel, mélyinterjúk,
esettanulmányok). A projekt honlapján 9 tanulmány + 11 esettanulmány érhető el. A
kutatás két ágazatra terjedt ki (szociális szolgáltatások és egészségügy), az elkészült
esettanulmányok közül kettő kapcsolható az oktatási ágazathoz is. A kérdőíveket 1326
menedzser, 3883 alkalmazott és 626 végfelhasználó (kliens) töltötte ki, és 163
mélyinterjú készült. Lényegében ez a kutatás az, amely a közszférában zajló innováció
témáját nemzetközi szinten, így különösen az Európai Unióban behozta az innovációkutatásba és e kutatási terület látványos felértékelődését elindította. A kutatás
eredményei könyvekben is olvashatóak (pl. Windrum - Koch, 2008).
MEPIN (Measuring Public Innovation in the Nordic Countries).9 A MEPIN kutatás
2008 és 2011 között zajlott a Danish Science and Technology Agency vezetésével. A
kutatás keretein belül 5 északi országban próbáltak ki egy kérdőívet, amelyet központi
és regionális közigazgatási szervezetek vezetői (összesen 2012 fő töltött ki). A
rendkívül jól dokumentált kutatás szükségessé tette egy koherens elméleti keret
kialakítását és jól operacionalizálható innováció-definíciók megalkotását. A
kutatásban az oktatási ágazat szereplői is részt vettek, ami lehetővé tette az oktatási
ágazatban zajló innovációk összehasonlítását más ágazatokkal. A tartalmi (Bloch,
2011) és technikai (Bugge et al., 2011) jelentések hozzáférhetőek, továbbá olvashatók
a kutatásra épülő publikációk (pl. Bloch - Bugge, 2013) aminek alapján a kutatás
minden eleme jól rekonstruálható, így többek között az alkalmazott kutatási eszközök
is hozzáférhetőek.
ServPPIN (Service Public-Private Innovation Networks).10 A kutatás 2008 és 2011
között zajlott a 7. keretprogram támogatásával a madridi University of Alcalá
koordinálása mellett a korábbi PUBLIN kutatás több résztvevőjének bevonásával, Luis
Rubalcaba vezetésével. A kutatás a közszféra és a magánszféra részvételével működő
innovációs hálózatokat vizsgálta esettanulmányok segítségével. 40 esettanulmány
készült hét országban, három ágazatban: (1) tudás-intenzív szolgáltatások, (2)
A projekt honlapja itt található: http://www.aviana.com/step/publin/presentation.html
A projekt honlapját lásd itt: http://www.nordicinnovation.org/Publications/measuring-public-innovation-in-thenordic-countries-mepin
10
A kutatás weblapja már nem érhető el, információ megtalálható az Európai Bizottság „Social Innovation
Europe” című honlapjának „SI in the Public Sector” című lapján keresztül (lásd itt: http://siresearch.eu/publicinnovation/project/servppin)
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egészségügy, (3) turizmus és közlekedés. A kutatási jelentés (Rubalcaba et al., 2011)
hozzáférhető, az eredmények könyv formájában is megjelentek (Galluj et al, 2013).
LIPSE ('Learning from Innovation in Public Sector Environments).11 A LIPSE projekt
a közszférában zajló társadalmi innováció (social innovation) kutatása. A 7.
keretprogram támogatásával 2013-ban indult el 11 ország 12 egyetemének a
részvételével a rotterdami Erasmus University koordinálásával (koordinátor Victor
Bekkers). A kutatás hét szakpolitikai területen vizsgálja a társadalmi innováció
folyamatait többek között kérdőíves módszerrel és a társadalmi hálózatok elemzésével
(social network analysis). A projektnek hét tartalmi csomagja van, amelyek érdemes
itt idézni, mert jól mutatják a közszférában zajló innováció, ezen belül a társadalmi
innováció kutatásának lehetséges tematizálását:
 Innovációs képességek és innovációs környezetek (innovation capacities of
innovation environments)
 A közös alkotás és a polgároknak a társadalmi innovációban történő részvétele
(co-creation and citizen involvement in social innovation)
 Az ombudsmanok, számvevőszékek ls egyéb releváns testületek ajánlásai
(mapping and analyzing the reccomendations of ombudsmen, audit offices and
others)
 Kockázat-meghatározás és kockázat-kormányzás a társadalmi innováció
folyamatában (risk-definition and risk governance in social innovation
processes)
 Az IKT alkalmazására épülő innovációk adoptálása, diffúziója és
léptékváltással történő terjedése (adoption, diffusion and upscaling of ICT
driven innovations)
 A közszférában zajkló innováció indikátorai (public sector innovation
indicators)
 Jövőbeni trendek és forgatókönyvek (future trends and scenarios)
A projektnek igen sok produktuma érhető el a projekt honlapján. Ezek közül érdemes
itt kiemelni azt a szisztematikus irodalomelemzést, amely a közszférában zajló
innováció kutatásának eredményeit szintetizálja a 1990 és 2014 közötti időszakban
(De Vries et al., 2014). Ennek egyik érdekessége az innovációs eredményre
(innovation outcome) és az ezt meghatározó tényezők rendszerezésére történő
fókuszálás, amely egy, az empirikus kutatásban is jól használható modellt
eredményezett (lásd Függelék 4-1. Ábra).
InnoServ (Social platform on Innovative Social Services).12 Ez a FP7 keretprogram
által támogatott, 2011 és 2013 között lezajlott projekt is különösen gazdag kutatási és
fejlesztési eredményeket hozott létre, amelyek a projekt honlapjáról letölthetőek. Ezek
között talán külön említést érdemel az átfogó irodalomelemzés, amely az egészségügy
és a szociális szolgáltatások mellett az oktatási ágazatra terjedt ki, és amely tartalmaz
egy olyan oktatási innováció tipológiát is, mely Leadbeater és Wong (2010) nyomán
egyfelől a tartós és diszruptív, másfelől a formális és informális tanulás dimenziójában
osztályozza az oktatási innovációkat (Crepaldi et al., 2014).

11
12

A kutatás holnapja megtalálható itt: http://www.lipse.org
A projekt honlapját lásd itt: http://innoserv.philnoug.com
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TEPSIE (Theoretical, Empirical and Policy Foundations for Social Innovation in
Europe).13 A TEPSIE az FP7 keretprogramból finanszírozott, hat egyetem illetve
kutató műhely részvételével 2012 és 2014 között lezajlott kutatási projekt, amelynek
célja a társadalmi innováció problémavilágának feltárása volt. A projekt keretei között
keletkezett tanulmányok, amelyek a projekt honlapjáról letölthetőek,
megkerülhetetlenek a közszférában zajló innováció, ezen belül a társadalmi innováció
kutatói számára, beleértve ebbe különösen e „puha terület” empirikus megragadásának
módszertani kérdéseit.
NESTA (National Endowment for Science, Technology and the Arts).14 A NESTA az
Egyesült Királyságban működő jótékonysági alapítvány, amelyet az angol kormány
döntése alapján a nemzeti szerencsejáték alapból hoztak létre 1998-ban. E szervezet az
innováció, és ezen belül közszférában zajló innováció kutatásának és támogatásának
egyik legfontosabb európai, sőt globális szereplője: a területről rendelkezésre álló és
gyarapodó tudás egyik meghatározó forrása. Portfóliójában ott van az oktatási
innováció kutatása és támogatása is.15 A NESTA az innováció-kutatások, az
innovációs gondolkodás és az innovációs szakpolitika egyik globális megújítója,
szerepét akár úgy is leírhatnánk, mint az „innováció az innovációban” ágensének a
szerepét. A hozzájárulása meghatározó olyan területeken, mint az innováció-kutatások
kiterjesztése a hagyományos ipari és műszaki technológiai területekről a szolgáltatások
majd különösen a közszolgáltatások területére, az innováció „puha”, „rejtett” és
„gyakorlatba ágyazott” formáinak és különösen társadalmi innováció dinamikájának a
feltárása és mindenekelőtt az innováció ezen új formái mérhetőségének megteremtése.
Említésre méltó behatolása olyan területekre, mint az innováció a kormányzásban, a
nemzetközi fejlesztési kapcsolatokban vagy kreatív iparban. Mivel az említett
területeken nemcsak kutatja az innovációt, hanem valós terepen és éles helyzetekben
közvetlenül is támogat úttörő projekteket, a tevékenységét a gyakorlathoz közvetlenül
kapcsolódó, abból kinövő elméleti reflexió jellemzi.
Külön figyelmet érdemel az Európai Bizottság közszférában zajló innovációt érintő
tevékenysége.16 Az Európai Unió innovációs szakpolitikájában az elmúlt egy-másfél
évtizedben a közszférában zajló innováció folyamatosan erősödő figyelmet kapott: ez
a terület beépült a közösségi innovációs politikába és különösen a 2008-as pénzügyi és
gazdasági válságból való kilábalás kontextusában kapott nagy hangsúlyt. Ennek olyan
jelei láthatóak, mint az például a téma bekerülése Eurobarometer felmérések témái
közé 2010-ben és 2011-ben, egy átfogó trendelemzés elkészítése 2012-ben (European
Commission, 2012) majd önálló szakértői bizottságot létrehozása 2013-ban a terület
áttekintésére és ezzel kapcsolatos ajánlások megfogalmazására.17 A terület kutatása
jelentős támogatást kapott és kap az uniós kutatási keretprogramokból (az itt
bemutatott kutatási programok jelentős része ilyen támogatással folyt). A Bizottság
tevékenységében kiemelt figyelmet kap a közszférában zajló innováció mérhetővé
tétele, elsősorban a tagállamokban zajló folyamatok közösségi értékelésének
A projekt honlapját lásd itt: http://www.tepsie.eu
A szervezet honlapját lásd itt: http://www.nesta.org.uk
15
Lásd például a NFER-rel együttműködésben végzett egyik legutóbbi kutatást a „flipped learning” (fordított
oktatás) témájában (Straw et al., 2015)
16
Az
Európai
Bizottság
„Public
sector
innovation”
című
honlapját
lásd
itt:
http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/public-sector/index_en.htm
17
A
szakértői
bizottság
jelentését
(European
Commission,
2013a)
lásd
itt:
https://ec.europa.eu/research/innovation-union/pdf/psi_eg.pdf
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támogatására.18 Ez egyike azoknak a területeknek, ahol a Bizottság intenzíven együtt
működik az OECD-vel.
OPSI (Observatory of Public Sector Innovation).19 Az OPSI az OECD és az Európai
Bizottság együttműködésére épülő projekt, melynek célja a közszférában zajló
jelentősebb innovációk globális nyomon követése, dokumentálása és az ezekkel
kapcsolatos tapasztalatok, tudás és jó gyakorlatok megosztása. Mint minden ilyen
tudás és jó gyakorlat megosztó platform, ez is létrehozta a maga osztályozási
rendszerét, amely itt három dimenziós: (1) a kormányzati szint, (2) az érintett ágazat és
(3) az időben való elhelyezés. A platformon 2016 májusában 283 innovációs eset
leírása volt megtalálható. A projekt egyik érdekessége ország-profilok készítése,20 ami
lényegében azt jelenti, hogy elkezdődött az országok teljesítményének globális
értékelése ezen a területen is. A létrehozott platform a közszférában zajló
innovációkkal kapcsolatos kutatási eredmények megosztását is szolgálja: a témával
kapcsolatos publikációs sokasága érhető el ezen a csatornán keresztül.21
Fontos hangsúlyozni: a fenti felsorolás nem teljes. A fentiek mellett egyéb releváns kutatási és
fejlesztési projektek is voltak vagy vannak (ilyenekre lesz még utalás a „Releváns kutatási
eredmények” című fejezetben is). A lista csak az európai kutatási és támogatási
kezdeményezéseket mutatja, de ilyenek természetesen Európán kívül is vannak: ilyen volt
például az ausztrál kormány által kezdeményezett Australian Public Sector Innovation
Indicators Project (APSII), amelynek eredményeire e tanulmányban többször is utalunk
(Arundel - Huber, 2013). Ugyancsak érdemes megemlíteni, hogy a közszférában zajló
innovációnak önálló folyóirata is van, amely segít a releváns kutatási eredmények
megismerésében,22 továbbá van a területnek a felsőoktatásban használt tankönyve is.23

2.4 Az innováció sajátos kontextusa
A közszférában zajló innováció sajátosságainak leírásai általában a közszféra és a
magánszféra összehasonlítására épülnek. Ezzel összefüggésben, mint már utaltunk rá, az
egyik visszatérő kérdés az, vajon a két szféra közötti különbségek olyan nagyok-e, hogy
emiatt a közszférában zajló innovációs folyamatok megértése önálló elméleti kereteket
igényel (demarkációs megközelítés) vagy pedig az általános innovációs elmélet keretei
kitágíthatóak-e oly módon, hogy ezek képesek legyenek az utóbbiak értelmezésére is
(szintetizáló megközelítés). A közszféra és a magánszféra összehasonlításai mindenekelőtt az
ösztönző vagy gátló tényezők eltéréseit emelik ki. Érdemes példaként azt az összevetést
idézni, amelyet a korábban említett PUBLIN kutatás egyik tanulmányának szerzői
fogalmaztak, többek között azért, mert ez egyszerre figyel az egyéni és a szervezeti szintre
(lásd 2-3. Táblázat).

Lásd
a
„European
Public
Sector
Innovation
Scoreboard”
kiadványt
itt:
http://bookshop.europa.eu/en/european-public-sector-innovation-scoreboard-2013-pbNBAZ13001/
19
A projekt honlapját lásd itt: https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/
20
Lásd itt: https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sector-innovation/countryprofiles/
21
Lásd az OPSI honlapjának „Library” címkéjét (https://www.oecd.org/governance/observatory-public-sectorinnovation/library/?hf=10&b=0&sl=opsi_lib&s=desc(opsi_date)).
22
Ez a The Innovation Journal, amelynek alcíme The Public Sector Innovation Journal (lásd itt:
http://www.innovation.cc/index.html). A folyóiratnak 2006-ban és 2008-ban megjelent egy-egy kifejezetten az
oktatási innovációval foglalkozó tematikus száma (lásd itt: http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol11no3.htm és itt: http://www.innovation.cc/volumes-issues/vol13-no2.htm )
23
Lásd pl. Osborne – Brown (2005)
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2-3. Táblázat
Az innovációt ösztönző tényezők a közszférában és a magánszférában
Egyéni szint
Közszféra
Magánszféra

















Presztízs
Önkiteljesítés
Szakmai elismerés
Saját vállalkozás megteremtésére való
törekvés
Idealizmus
Karrier
Hatalom
Pénz (magasabb fizetés)

Presztízs
Önkiteljesítés
Idealizmus
Karrier
Hatalom
Pénz (bér, profit, bónuszok)
A munkahely biztonsága a cég
versenyképessége által
 Versenyképesség, profitabilitás
 Rákényszerített követelmény

Szervezeti szint
Közszféra






Magánszféra







Problémamegoldás célok elérése érdekében
Magasabb költségvetés
Gondolatok propagálása vagy racionalitás
Személyzet létszámának növelése
PR motivációk

Problémamegoldás célok elérése érdekében
Profit
Piaci részesedés növelése
A versenytől való megszabadulás
Méretbeli növekedés
PR motivációk

Forrás: Halvorsen et al, 2005

Az ösztönzők közül sok hasonló ahhoz, amit a privát szférában lehet megfigyelni, de a gátló
tényezők között jóval több olyan van, ami csak a közszférát jellemezi. A szakképzési
rendszerekben zajló innovációt elemző OECD tematikus vizsgálat szintézis jelentése a
közszférában zajló innovációk általános jellemzőit bemutató fejezetében az alábbiakat sorolta
fel:
 a bürokráciákra jellemző kockázat-averzió
 a politikai és költségvetési auditokhoz és elszámoltathatósághoz kapcsolódó
kényszerek
 az innováció intézményes támogatásának hiánya
 az innováció számára kedvezőtlen szervezeti struktúrák és szervezeti kultúra
 a közhivatalok és közszolgáltatások „siló struktúrája”, a szervezeti korlátok
átlépésének gátjai, az innovációból a szervezeten kívül fakadó előnyök
kihasználásának a nehézsége
 a bizonytalan eredmények és az innovációhoz szükséges támogatás megszerzésének
nehézségei
 az innováció bevezetése utáni időszakra gyakran romló teljesítmény politikai
elfogadtatásának nehézsége (OECD, 2009)
A közszférában zajló innovációs folyamatok kutatására hosszú ideig az esettanulmányokra
épülő megközelítés volt jellemző, a nagyobb mintán – általában közintézmények vezetői
körében – végzett kérdőíves felmérések csak a kétezres évek elejétől kezdve jelentek meg.
Ezek egyik meglepő eredménye az volt, hogy az innovációk gyakorisága jóval nagyobb ebben
a szférában, mint amit az esettanulmányok és a gátló tényezőkkel kapcsolatos elméleti
megfontolások sejtetni engedtek. E felmérések azt jelezték, hogy a közintézmények döntő
többségében (60-90%) zajlott vagy zajlik valamilyen innováció (Arundel - Huber, 2013), azaz
e szféra innovációs aktivitása jóval intenzívebb, mint korábban feltételezni lehetett. Az adatok
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szerint a közszféra innovációs aktivitásának a szintje nem alacsonyabb annál, amit a privát
szférában lehet megfigyelni. Azt is megmutatták e kutatások, hogy az innovációk jóval
nagyobb hányadát kezdeményezik középszintű vezetők vagy a „frontvonalban” lévő
munkatársak, mint korábban gondolták, azaz sok igen sok olyan innováció van, amely nem
tekinthető egyszerűen a felülről kezdeményezek reformok végrehajtásának (Borins, 2000;
Fuglsang, 2010; Bugge et al., 2011).
A közszférában zajló innováció kutatásával foglalkozó kiemelkedő brit szakmai műhely, a
korábban említett NESTA egy 2007-ben megjelent tanulmánya négy olyan területet emel ki,
amelyekhez mérhető indikátorok kapcsolhatóak. Ezek (1) a közszféra szervezeteinek
tényleges, megfigyelhető innovációs aktivitása, (2) a szervezetek innovációs képessége, (3) az
innovációs aktivitásnak a teljesítményre gyakorolt hatása és végül (4) a sajátos ágazati vagy
ágazatpolitikai kontextus, amelyben a szervezetek működnek. Ezek mindegyike, mint később
látni fogjuk, további elemekre bontható: így például a megfigyelhető innovációs
tevékenységeken belül olyan elemek ragadhatóak meg, mint új gondolatok megjelenése, ezek
kiválasztása, fejlesztése és megvalósítása vagy a működő megoldások elterjesztése (Hughes et
al., 2011).
Korábban utaltunk arra, hogy a közszférában zajló innováció kutatásán belül
megkülönböztethetőek a kormányzati szférával és másik a közszolgáltatásokkal foglalkozó
kutatások, ami természetesen összefügg e két terület eltéréseivel. A közigazgatáson és a
szűken vett kormányzati szférán belül zajló innovációnak a közhatalmi szféra sajátosságai
folytán nagyobb kényszerekkel kell szembenéznie, mint annak, amely a közszolgáltatást
végző szakmai intézmények keretei között zajlik. Az oktatási innováció szempontjából a
számunkra itt elsősorban az utóbbi az érdekes, de az előbbit sem érdemes elhanyagolni,
hiszen a közhatalmi és a közintézményi szféra közötti határvonalakat gyakran nem lehet
élesen megvonni, továbbá azt, hogy az utóbbiban mennyire nyílik tér innovációs folyamatokra
nagymértékben meghatározott azáltal, hogy az előbbi mennyire nyitott ezekre. Nehezen
képzelhető el olyan helyzet, hogy a közintézményekben az innováció számára kedvező légkör
alakuljon ki akkor, ha magán a közhatalmi szférán belül a szervezeti szintű innováció
ismeretlen, és ha az előbbieket ellenőrző hatóságok közvetlenül maguk nem tapasztalják meg
az innovációs folyamatok valóságát. Az a tény például, hogy az Egyesült Királyságban a
közszférában zajló innovációs folyamatok az elmúlt évtizedekben komoly politikai támogatást
kaptak, rendkívül szorosan összefüggött azzal, hogy a közhatalom ezeket magán a
kormányzati szférán belül is támogatja (Mulgan - Albury, 2003; Casebourne, 2004).
A közszférában zajló innovációs folyamatok olyan jellemzőit érdemes kiemelni, mint például
a szolgáltatások nyújtásának vagy igénybe vételének kötelezősége vagy az ezekhez
kapcsolódó jogosultságok, az itt zajló folyamatok politikai meghatározottsága és a
hierarchikus viszonyok, amelyek sajátos mozgatórugókat vagy korlátokat hoznak létre. A
szolgáltatási innovációt kutató Djellal és munkatársai (2013) a közszférának olyan
jellegzetességeit emelik ki, mint a mentesség a versenyből fakadó kényszer alól, a politikai
befolyás jelenléte, a gyakran jellemző forráshiány, a kockázatok kerülése, az újítók vagy a
vállalkozói attitűdökkel rendelkezők ösztönzésének hiánya vagy az itt dolgozó hivatásos
szakembereknek a történetileg kialakult privilégiumaikhoz való ragaszkodása. Ugyanezek a
szerzők a közszféra esetében is azonosítják azokat a kiemelkedő kutatási megközelítéseket,
amelyek általában a szolgáltatási innováció kutatását jellemzik, így például az asszimilációs
és demarkációs felfogások kettősségét (az előbbi, mint már utaltunk rá, az egyéb ágazatokkal
való hasonlóságot, az utóbbi az eltéréseket hangsúlyozza).
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A szolgáltatások, ezen belül a közszolgáltatások meghatározó jellemzője a kliensekkel, az
igénybe vevőkkel, az ügyfelekkel való interakciók gyakorisága. E területen az innovációk
jelentős része olyan „puha” innováció (NESTA, 2009), mint amilyenek például a
szolgáltatások megszervezésének a változások, azaz nem a „termékben” megjelenő, hanem a
szervezeti folyamatokat érintő innovációk. A közszférára sajátos hatással lehetnek az olyan
politikailag támogatott reformmozgalmak, mint amilyen New Public Management vagy egyéb
modernizáció célú vagy teljesítményt kikényszerítő, a közjog által támogatott reformok. Amíg
a piaci szférában az innovációk jellegzetesen mikro-szinten (vállalati szinten) keletkeznek,
addig a közszférában ezek gyakran rendszerszintű folyamatokhoz kapcsolódnak és
jellegzetesen top-down természetűek. A közszférát gyakran úgy állítják szembe a
magánszférával, mint amely „nehézkes”, „bürokratikus” és nem képes az innovációra,
ugyanakkor a releváns irodalom nem egyszer ennek éppen az ellenkezőjét emeli ki, olyan
példákat felidézve, mint a hadiipari újítások vagy az államok által közvetlenül
kezdeményezett modernizációs célú fejlesztések és reformok.

2.5 Releváns kutatási eredmények
A közszférában zajló innovációk jellegzetes típusainak meghatározása nagymértékben
segítheti, hogy az oktatási ágazatban is olyan tipológiákat tudjunk kialakítani, amelyek
elősegítik az innovációs folyamatok gazdag és sok szempontból kaotikus világában történő
eligazodást, és e jelenségvilág empirikus megragadását. Mivel ez nélkülözhetetlen az Innova
kutatás kérdéseinek megválaszolásához, a közszférára jellemző innovációra irányuló
kutatások releváns eredményeinek az összefoglalását érdemes a definíciók és tipológiák
problémájával kezdeni. Az első és egyik legfontosabb kérdés ezzel összefüggésben az, vajon
a közszférában zajló innovációk azon specifikumai, amelyekről az előző részben volt szó,
olyan mértékű eltéréseket jelentenek-e, amelyek miatt e szférában az általánostól eltérő
definíciókkal kell dolgozni, és az itt kialakított tipológiák természete is el kell, hogy térjen
attól, amely általában jellemzi az innovációk jelenségvilágát.
2.5.1 Definíciós kérdések
Az innovációval foglalkozó kutatások egyik gyakran visszatérő definíciós kérdése az, vajon
mennyire vegyük figyelembe azt a speciális kontextust, amelyben az innovációk keletkeznek.
Ezen belül konkrétan: mit kezdjük azzal, hogy egy adott kontextusban újnak számíthat az, ami
egy másik kontextusban nem az. Egy makroszinten rutinszerűnek tekintett, azaz sok helyen
kipróbált és bevált eljárás egy konkrét szervezet szintjén radikális újításként jelenhet meg, és
olyan szintű tanulást és alkalmazkodást igényelhet, ami miatt azt a jelenséget, amit
adaptálásnak nevezhetünk akár úgy is leírhatjuk, mint az eljárás újra történő megalkotását.
Az egyes szervezetek sajátos kontextusa, de maguknak az átvett eljárásoknak a komplexitása
is ritkán teszi lehetővé, hogy egy másutt bevált eljárást egy adott „átvevő” szervezetben
mechanikusan alkalmazni kezdjenek: általában szükség van egy sor részelem újra kitalálására.
Ez az egyik oka annak, hogy az innovációk terjedésével foglalkozó kutatások, így Everett
Rogers klasszikusnak számító munkája, (Rogers, 1983) nem tudnak, és nem akarnak éles
határvonalat húzni az innováció és annak terjedése között. Ebben a tekintetben, a közszféra
annyiban speciális, hogy itt, mint általában a szolgáltatások területén, a termék-innovációval
szemben nagyobb jelentősége van a folyamat-innovációnak, illetve maga a termék is gyakran
kevésbé kézzelfogható, mint a klasszikus ipari termékeket gyártó ágazatokban.
Nem meglepő, hogy közszolgáltatások világában az innovációnak még annál is kevésbé van
mindenki által elfogadott definíciója, mint a piaci szférában, ennek különösen abban a
részében, ahol a termék-innováció és ezen belül a műszaki-technológiai természetű termék15

innováció a jellemző. Így itt sem lehetséges megfogalmazni olyan innováció-definíciót,
amelyről azt mondhatnánk, általánosan elfogadott a területtel foglalkozók körében. A témával
foglalkozó publikációk, különösen azok, amelyek a mérésre fókuszálnak, általában adnak
valamilyen definíciót vagy rendszerezett formában felidézik az irodalomban előforduló
definíciókat. Itt talán három definíciót érdemes idéznünk.
Az első abban az OECD által 2015-ben megjelentett kiadványban található, amely a szervezet
által több éven át gyűjtött létező gyakorlatok elemzése alapján a közszférában zajló
innovációs folyamatokat erősíteni próbáló kormányok számára javasol szakpolitikai
eszközöket (OECD, 2015). Erre a kiadványra az jellemző, hogy inkább a korábban említett
típusok (lásd 2-2. Táblázat) közötti különbségek elmosása felé mozdul el, kiemelve azokat az
elemeket, amelyek segítik az innováció megkülönböztetését a szervezetekben megfigyelhető
egyéb változásoktól vagy újításoktól. Ennek megfelelően a definíció három elemet emel ki:
1. Az újdonság (az innovációval az adott kontextusban újnak számító megközelítések
jelennek meg)
2. Az implementáció (az innováció több, mint ötlet, szükséges feltétel a gyakorlatban
történő alkalmazás)
3. A hatás (akkor lehet beszélni innovációról, ha a közszféra működése javul, azaz
növekszik a hatékonyság, az eredményesség, továbbá a szolgáltatásokat igénybe
vevők és az azokat nyújtó szervezetekben dolgozók elégedettsége).
A második definíciót annak a korábban már említett szakértői csoportnak a jelentéséből
emeljük ki, amelyet az Európai Bizottság hozott létre a közszférában zajló innovációval
kapcsolatos szakpolitikájának támogatására (European Commission, 2013a). Ennek
megfelelően a közszférában zajló innováció „olyan folyamat, amely új gondolatokat generál
és ezeket a gyakorlatba átülteti annak érdekében, hogy értéket hozzon létre a társadalom
számára, ami magába foglalja egyaránt az új vagy javított folyamatok (belső fókusz) vagy új
szolgáltatások létrehozását (külső fókusz). Ez sokféle formát ölthet, kezdve az intelligensebb
közbeszerzéstől, az innovációk finanszírozásának új formáim, digitális platformok
kialakításán és a szolgáltatások állampolgár-centrikussá tételén keresztül a vállalkozói
kultúra megerősítéséig a közszféra vezető között.”
A harmadik definíciót egy olyan kutatásból vesszük, amelynek célja a közszférában zajló
innováció mérhetővé tétele volt. A mérhetőségre vagy mérésre törekvő kutatások definícióit
többek között azért érdemes kiemelten kezelni, mert ezek esetében komoly tétje van annak,
hogy sikerül-e megfelelő, azaz operacionalizálható definícióban megegyezni. A korábban
említett MEPIN kutatás egyik eleme éppen annak vizsgálata volt, hogy az érintett szereplők
maguk milyen explicit vagy implicit definíciókat használnak, így a kutatók által alkalmazott
definíció nem annyira általános elméleti megfontolásokra, mint inkább a gyakorlatban
megfigyelhető definíciók közös elemeinek a feltárására építkezett. A definíciót – amely nem
különbözik alapvető módon az Oslo kézikönyv definíciójától, de jobban kiemeli a közszféra
specifikumait – érdemes itt részletesen is bemutatni (lásd a keretes írást). Az átfogó
innováció-definíció külön definíciókat tartalmaz az innováció egyes típusaira. A szervezetek
magas szintű vezetői által kitöltött kérdőívekben ezek a rész-definíciók explicit módon
megjelentek, felvezetve a rájuk vonatkozó kérdéseket.24 Ennek

A kérdőív megtalálható a kutatási technikai jelentésében: lásd Bugge et al. (2011). Érdemes megjegyezni,
hogy a kutatási jelentés kiemelte, noha a megkérdezett vezetők egy része nehéznek találta a kérdéseket, ne m
utalt semmi arra, hogy a különböző ágazatokban megkérdezett vezetők valamelyik csoportja számára a
válaszadás könnyebb vagy nehezebb lett volna, mint más csoportok számára. Ebből a kutatók arra
24
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A MEPIN kutatás empirikus részét orientáló, a kérdőívekben feltüntetett
innováció-definíciók
Az innováció olyan jelentős változás implementálása, amely érintheti azt a módot,
ahogyan a szervezet működik vagy azokat a termékeket, amelyek kínál. Az innovációk új
és jelentős változásokat eredményeznek a szolgáltatásokban, a javakban, a szervezeti
folyamatokban, a szervezési módszerekben és abban, ahogy a szervezet a szolgáltatásit
igénybe vevőkkel kommunikál.
Az innováció új kell, hogy legyen a szervezet számára, ami nem zárja ki, hogy azt valaki
más fejlesztette ki. Az innováció lehet a szervezeten belül meghozott döntések eredménye
vagy lehet a szervezet válasza az új általános szabályokra és szakpolitikai intézkedésekre.
A termék-innováció olyan új szolgáltatások vagy egyéb javak bevezetése a szervezetben,
amely jelentős mértékű javulást jelent a meglévő szolgáltatásokhoz vagy egyéb javakhoz
képest. Ez magába foglalja a szolgáltatás vagy a javak azon sajátosságainak javulását,
amelyek a fogyasztók hozzáférését érinti vagy azt, ahogyan a fogyasztók ezeket
használják.
A folyamat-innováció a szolgáltatások és javak előállítása vagy biztosítása olyan új
módszerének a bevezetését jelenti a szervezetben, amely a létező módszerekhez képest
jelentős javulást jelent. Ez magába foglalhatja többek között az eszközök és képességek
javulását is. Ugyancsak magába foglalhatja olyan támogató funkciók jelentős javulását,
mint az IT használata, és az elszámolás és beszerzés módja.
A szervezeti innováció a munka megszervezése, olyan új módszereinek bevezetése,
amely jelentős mértékben eltér a szervezetben addig alkalmazott módszerektől. Ez
magába foglalhatja a menedzsment rendszer vagy a munkahelyi szervezet javulását.
A kommunikációs innováció a szervezet vagy a szervezet által nyújtott szolgáltatások és
termékek propagálását célzó új módszerek bevezetése, vagy olyan módszereké, amelyek
az egyének és mások viselkedésének a befolyásolását célozzák. Ezek jelentősen el kell,
hogy térjenek a szervezetben korábban alkalmazott kommunikációs módszerektől.
Forrás: Bloch, C. (2011)

A definíciós kérdések nehezen elválaszthatóak a tipológiák kérdésétől: a definíciós
próbálkozások, mint fentebb is láthattuk, általában tipológiákat is eredményeznek. A
következő részben ez utóbbiakról lesz szó.
2.5.2 Tipológiák
A közszférában zajló innovációk tipológiái jelentős mértékben segíthetik az oktatási
innovációk tipológiájának a felvázolását. Arundel és munkatársai (2015) például 3273
közszférában működő szervezetben gyűjtött adatok25 többdimenziós elemzése alapján
háromféle innovációs mintázatot különböztettek meg, és ennek alapján a vizsgált
szervezeteket három csoportba sorolták: (1) önállóan kezdeményező (bottom-up), (2)
tudáskereső (knowledge-scanning) és (3) politikafüggő (policy-dependent) szervezetek. A
három típus aszerint különbözik egymástól, hogy a faktoranalízis során azonosított öt faktor
következtettek, lehetséges az innovációkkal kapcsolatban olyan „generikus kérdéseket” feltenni, amelyekkel egy
közös kereten belül megragadhatóak a különbségek (Bloch, 2011)
25
Ezek a 2010-es European Innobarometer adatfelvétel adatai.
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(a korlátok, a külső források behozása, a politikai hatások, az aktív menedzsment és a
támogatási stratégiák) milyen mértékben jellemezi őket. Érdemes hangsúlyozni: itt nem
egyszerűen innováció-típusokról, hanem különböző innovációs mintázatokat mutató
szervezet-típusokról van szó, és e szervezet-típusok megkülönböztetése nem elméleti alapon
történt, hanem adatok alapján statisztikai módszerekkel.26
A fenti tipológia az innovációs viselkedésük alapján szervezeteket sorol típusokba.
Természetesen vannak egyéb tipológiák is, így olyanok, amelyek nem különböző innovációs
viselkedést produkáló szervezeteket, hanem magukat az innovációkat, azaz az innovációs
tevékenység eredményeképpen keletkező produktumokat tipizálják. Így például a korábban
említett ServPPIN projekt keretei között, privát és a közszférában működő szolgáltató
szervezetekben készült esettanulmányok alapján Djellal és Gallouj (2015) ötféle innovációtípust különböztetett meg: (1) technológiai innovációk, (2) kognitív innovációk, (2)
konceptuális innovációk, (3) szervezeti és folyamat-innovációk és (4) hálózati innovációk
(lásd a fügelékben található 4-2. Táblázatot).
Érdemes itt felidézni ugyanennek a szerzőpárosnak egy korábban megalkotott, jóval
részletesebb tipológiáját, amelyet a kórházi innovációk vizsgálata során alkalmaztak (Djellal –
Gallouj, 2008). Ennek kiindulópontja az, amit a „hospital output” fogalmával jelölnek: ezt
bontják egyre kisebb részletekre egy mátrix-szerű rendszerben, amelynek három dimenziója
van (az alábbiakban bemutatott tipológia elemeinek részletes, összegző bemutatása a
Függelék 4-3. Táblázatban található).
Az első dimenziót négy olyan alapvető változó alkotja, amelyek (1) maguk a megfigyelhető
konkrét szolgáltatások, (2) a szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és személyek kompetenciái
(3) a szolgáltatások hordozója és (4) az igénybevevők által érzékelt végső tartalom vagy érték.
A figyelemre méltó ebben a szolgáltatás, mint megfigyelhető és elemezhető objektum
kiegészítése három olyan elemmel, amelyek maguk is tárgyaivá és hordozójává lehetnek az
innovációnak: a szervezeti és egyéni képességek, a médium és a kliensek által ténylegesen
megkapott tartalom. Ezek beemelése a tipológiába nemcsak látványosan megnöveli a
tipológia képességét arra, hogy megragadja az innovációs folyamatok gazdagságát, de sok
mindent tükröz abból is, amivel a közszférában zajló innováció kutatása az innováció-kutatás
egészét gazdagította.
A második és a harmadik dimenzió a „megfigyelhető konkrét szolgáltatások” és a
„szolgáltatások hordozója” komponenseket bontja tovább további elemekre. Ugyanezt minden
bizonnyal meg lehetne tenni a másik két komponenssel is, azaz fel lehetne bontani a
„szolgáltatásokat nyújtó szervezetek és személyek kompetenciái” és az „igénybevevők által
érzékelt végső tartalom vagy érték” komponenseket is, de a szerzők az itt idézet elemzésben
ezt nem teszik meg. Ami a „megfigyelhető konkrét szolgáltatásokat” illeti, ezeket a szerzők
két nagy csoportba sorolják (ez alkotja a második dimenziót): ezek egyfelől a közvetlen
orvosi/kezelésként értelmezhető szolgáltatások, másfelől a kiszolgáló funkcióként vagy háttér
funkcióként értelmezhető szolgáltatások sokasága.
Végül, ami a „szolgáltatások hordozója” komponenst illeti (ami a harmadik dimenziót
alkotja), ennek a szerzők négy típusát különböztetik meg. Ezek azok, amelyek a leginkább
megfeleltethetőek akár az Oslo kézikönyv kategóriáinak, akár a MEPIN projekt korábban
idézett, keretes írásban is bemutatott kategóriáinak. Ezek (1) kézzelfogható, fizikai
A faktoranalízis és klaszteranalízis kombinációján alapuló típusalkotási eljárás részletes bemutatásához lásd
különösen: Arundel – Hollanders (2011).
26
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objektumokat érintő logisztikai vagy anyagi műveletek, (2) az információkkal vagy
szimbolikus tartalmakkal kapcsolatos logisztikai és folyamatkezelési műveletek, (3) a szakmai
eljárásokkal (protokollok, módszertani elemek, munkavégzési technológiák) kapcsolatos
műveletek és (4) a kliensekkel való kapcsolatokat érintő műveletek.
Az itt bemutatott komplex tipológiát érdemes még kettővel kiegészíteni: olyanokkal, amelyek
kevésbé mennek bele a mikro szinten megfigyelhető részletekbe, és így jóval egyszerűbbek,
ugyanakkor magukba foglalják a makro szintű dimenziót is. Ez utóbbinak többek között azért
van jentősége, mert a közszféra és a piaci szféra között innovációs szempontból az egyik
legjelentősebb különbség éppen az, hogy az előbbiben jóval nagyobb jelentősége van a makro
szintű folyamatoknak, tekintettel arra, hogy a közszolgáltatások általában nemzeti
rendszerekbe szerveződnek és a bennük zajló innovációs folyamatokat alapvetően
meghatározzák a rendszerszintű szakpolitikák és az utóbbiak keretei között megvalósított
rendszerszintű reformok. Ilyen tipológia például az, amelyet a korábban idézett PUBLIN
kutatás eredményeit összegezve Windrum (2008) fogalmazott meg. Ez egy vegyes
rendszerben, amely egyaránt tartalma mikro és makro szinten értelmezhető elemeket, hat
típust különböztet meg
1.
2.
3.
4.
5.
6.

szolgáltatás innováció (service innovation)
a szolgáltatás nyújtásának innovációja (service delivery innovation)
igazgatási és szervezési innováció (administrative and organizational innovation)
konceptuális vagy fogalmi innováció (conceptual innovation)
szakpolitikai innováció (policy innovation)
rendszer-innováció (systemic innovation)

Az első lényegében termék-innovációnak tekinthető: egy új, korábban nem létező szolgáltatás
bevezetése. A második létező szolgáltatás a korábbinál eltérő módon történő biztosítása. A
harmadik folyamat-innováció. Ez a három nem különbözik attól, ami az Oslo kézikönyvben
van, és ami a nem szolgáltatási szférára is jellemző. Az érdekes itt is a negyedik kategória:
ami a lényegében a dolgok új módon történő megnevezését, leírását vagy értelmezését jelenti,
azaz alapvetően a szimbolikus szférában zajlik. Windrum szerint a konceptuális vagy fogalmi
innováció, amely olyan dolgokat foglal magába, mint új missziók, új „világlátások”, célok,
stratégiák és indoklások megfogalmazása, megkérdőjelezi azokat az előfeltételezéseket,
amelyekre a létező termékek, folyamatok vagy és szervezeti formák épülnek, és ez
megtörténhet minden szinten. Az ilyen innovációk különösen fontosak a társadalmi vagy
közösségi célok szolgálatában álló intézmények esetében, mivel ezekre épül az a kapcsolat
ezen intézmények társadalmi-gazdasági céljai és operatív működésük között létezik.
A szakpolitikai innováció és a rendszer-innováció kategóriákra többek között azért van
szükség, mert – szemben a piaci szférával – a közszféra jellegzetesen nagy állami
szolgáltatási rendszerekben működik, és az eredményesség javítását célzó változások nagy
része olyan rendszerszintű kezdeményezésekhez kapcsolódók, amelyeket általában
szakpolitikai kezdeményezések indítanak el. A szakpolitikai innovációkat Windrum a
„szakpolitikai vélekedésrendszer” (policy belief system) fogalmához köti, ami alapvetően
meghatározza a szakbürokrácia működését, ezen belül tanulóképességét és intelligenciáját.
Ebben a felfogásban az innováció szorosan összekapcsolódik a tanulással, amelynek
Windrum az itt idézett tanulmányban három formáját hangsúlyozza: (1) annak a megtanulása,
hogy a szakpolitikai eszközök hogyan javíthatóak a célok elérésének érdekében, (2) a fogalmi
tanulás, amely a problémák közös értelmezését és a szükséges cselekvések azonosítását segíti
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elő és (3) a társadalmi tanulásnak az a formája, amelynek része az érintettek szerepének, a
közöttük lévő interakciók természetének és az ezt orientáló szabályoknak a megértése.
A rendszer-innovációt bemutatva Windrum első helyen a más szervezetekkel (rendszerekkel)
és tudásformákkal való kapcsolatrendszerek változására utal (ilyen például az állami és
magánszféra együttműködése). Érdemes felfigyelni rá: amíg az első három típus inkább
mikro, a második három inkább makro vagy rendszerszintű innovációs formákra utal, bár a
szintek nem mindig választhatóak szét könnyen. A makro-szint vagy a szakpolitikai vagy
rendszerszint behozatala és nem elég világos elválasztása a mikro szinttől kockázatot is
jelenthet az elemzés számára, ugyanakkor az Innova kutatásban szükség is van erre, hiszen itt
a figyelmünk előterében van a helyi-intézményi szintű innováció rendszerformáló hatása is.
Végül még egy hasonló, a makro-szintű komponenseket is magába foglaló, viszonylag
egyszerű tipológiát érdemes idézni. Ennek megfogalmazója (Hartley, 2005) hét kategóriát
sorol fel, amelyek között szintén vannak mind mikro, mind makro szintű elemek, és ott van a
szimbolikus terület is:
1. Termék-innováció (product innovation): például új műszaki diagnosztikai
eszközök bevezetése egy kórházban
2. Szolgáltatási innováció (service innovation): például új adóformák bevezetése
3. Folyamat-innováció (process innovation): például a háttérben és a kliensekkel
történő interakcióban történő ügyintézés arányának megváltozása.
4. Pozícionálási innováció (position innovation): például a beilleszkedési
nehézségekkel küzdő fiatalokat kiszolgáló olyan új szolgáltatás, amely egy új
kontextusokhoz alkalmazkodva új klienscsoportokat von be
5. Stratégiai innováció (strategic innovation): például a rendőrségi feladatok
kiegészítése a rendfenntartást közvetlenül nem érintő közösségi szolgáltatási
feladatokkal, ami a szervezet alapvető funkcióinak az újragondolásával jár
6. Kormányzási innováció (governance innovation): például a polgárok
döntéshozatali folyamatokba történő bevonásának új formái
7. Retorikai innováció (rhetorical innovation): például a “dugódíj” fogalmának
bevezetése
A típusokat listázó tipológiák mellett előfordulnak olyanok is, amelyek olyan releváns
dimenziókat határoznak meg, amelyek akár skálának is tekinthetőek, és amelyek mentén a
konkrét innovációkat pozícionálni lehet. Ilyet tartalmaz például a PUBLIN kutatás egyik
tanulmánya, amely három dimenziót jelöl meg: (1) inkrementális vs. radikális, (2) top-down
vs. bottom-up és (3) konkrét szükségletből fakadó vs. hatékonyság-vezérelt. Az utóbbi
esetében a konkrét szükségletből fakadó arra utal, hogy az innováció valamilyen speciális
problémára adott válasz, a hatékonyság-vezérelt pedig arra, hogy általános jobbítási vagy
modernizációs célok kényszerítik ki az innovációt.
Több említésre érdemes tipológiát tartalmaz az Európai Bizottság megbízásából készült,
korábban említett trendelemzés (European Commission, 2012) is. Ezek közül talán érdemes
itt kiemelni azt, amelyet szervezet-típusokhoz vagy szervezeti sajátosságokhoz kapcsol
jellegzetes innováció-típusokat. Így megkülönbözteti a „nem tudja merre, és nem tudja
hogyan”, „a tudja merre, de nem tudja hogyan”, a „nem tudja merre, de tudja hogyan” és a
„tudja merre, és tudja hogyan” szervezeteket, amelyeknek eltérő innovációkra lehet
szükségük, és valóban eltérő innovációkat termelnek ki. Itt a szervezet által érzékelt probléma
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vagy kihívás az, amely meghatározza a keletkező innováció jellegét, és ebből történik a
tipológia levezetése.
A tipológiák bemutatását lehetne tovább folytatni, de ennyi is elég ahhoz, hogy lássuk a
lehetséges osztályozások logikáját. Az itt bemutatott tipológiák azért különösen értékesek az
oktatási innováció kutatása számára, mert megpróbálják konceptuálisan megragadni azt a
végtelenül komplex világot, amelyet a szolgáltatások, ezen belül a közszféra szolgáltatásainak
a gyakorlata jelent. Látható belőlük, hogy ez a világ jóval összetettebb annál, amit a műszakitechnológiai innovációk világa alkot, és az is, hogy milyen komoly kutatás-módszertani
kihívást jelent ide behatolni, és a releváns folyamatokat empirikus eszközökkel megragadni.
Kirajzolódik belőlük, hogy az innovációs folyamatok megragadásához legalább háromféle
tipológiára van szükségünk: (1) arra, amely az innovációk keletkezésének és terjedésének a
kontextusát ragadja meg, (2) arra, amely az innovációk kézzel fogható vagy leírható
eredményeit, azaz az innovációs kimeneteket (innovation outcomes) veszi célba és végül (3)
arra, amely az innovációkat megvalósító ágenseket és intézményes mechanizmusokat, ezen
belül különösen magukat a megvalósító szervezetek közötti különbségeket képes megragadni.
A tipológiák szinte mindegyike említ olyan kategóriát, amely a szimbolikus szférába tartozik
(kognitív, konceptuális, retorikai stb. innovációk). Az oktatási ágazatban zajló innovációk
szempontjából ez külön figyelmet érdemel, tekintettel arra, hogy az innovációk itt különösen
gyakran erednek olyan új gondolatokból, eszmerendszerekből vagy éppen ideológiákból vagy
vélekedésekből, amelyek általában egy-egy személyhez vagy mozgalomhoz köthetőek,
amelyek általában követőkből álló intézményesült szerveződések formájában is megjelennek.
Az ilyen intézményesült, mozgalmak formáját öltő kezdeményezések az innovációk
születésének és terjedésének egyik legfontosabb platformját alkotják.
A tipológiák elemzése után érdemes sorra venni néhány olyan sajátos témát és megközelítést,
amelyek az elmúlt egy-másfél évtizedben kiemelt figyelmet kaptak a közszolgáltatásokban
zajló innovációval foglalkozó kutatásokban, és amelyek számbavétele különösen inspiráló
lehet az oktatási innovációk kutatása számára. E témák és megközelítések közül itt csak
néhányat tudunk kiemelni, tudva, hogy ezek száma nagyobb annál, mint amivel e tanulmány
keretei között foglalkozni lehet.
2.5.3 Releváns témák és megközelítések
Az alábbiakban a közszférában zajló innovációkkal foglalkozó kutatások témái és
problémafelvetései közül emelünk ki néhány olyat, amelyek különösen relevánsnak tűnnek az
oktatási innováció kutatása számára. Ezek mindegyike értelmezhető az oktatási ágazat
kontextusában is, és mindegyikük inspirálhat olyan új megközelítéseket vagy kutatásmódszertani megoldásokat, amelyeket az oktatási innováció kutatásában is lehet alkalmazni.
2.5.3.1

Munkahelyi és dolgozói innováció

A közszférában zajló innovációk egyik formája a munkahelyi innováció (workplace
innovation), ami a munkahelyi környezetet, ezen belül különösen a munkavégzés
megszervezését és a munkavégzés során alkalmazott eljárásokat érinti. A munkahelyi
környezet érintő innováció természetesen nemcsak a közszféra, hanem az üzleti szféra
innovációs folyamatainak a perspektívájából is figyelmet érdemel, de a közszférában ennek
jelentősége különösen nagy.27 A munkahelyi innováció egyik lehetséges eredménye az
Lásd A munkakörülmények alakulását rendszeresen vizsgáló európai adatfelvételeket végző Eurofound
„Workplace innovation in the public sector” honlapját (http://www.eurofound.europa.eu/news/spotlight-on/win27
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innovatív munkahelyek kialakulása. Az OECD ezzel kapcsolatos elemzései ilyennek azokat a
munkahelyeket tekintik, amelyek tanulószervezeteknek vagy tudás-intenzív szervezetnek
tekinthetőek, amelyekre a munkavállalói önállóság, feladatok komplexitásának magas szintje
és a munkahelyi tanulás intenzív jelenléte jellemző, továbbá amelyek támogatják a
munkavállalói kreativitást és innovatív viselkedést (OECD, 2010b; 2014a).
A munkahelyi innováció formáinak is tekinthető a dolgozói innováció (employee-driven
innovation) és a gyakorlatba ágyazott innováció (practice-based innovation), amelyeket a
munkavállalók a mindennapos munkavégzésük közben hoznak létre akkor, amikor
különbözőbb problémákba ütköznek, szembesülve azzal, hogy az általános munkavégzési
standardok, protokollok vagy szabályok, illetve a tudományos kutatás által kínált megoldások
alkalmazásával nem tudják a problémahelyzeteket megoldani. Az ilyen innovációk nem
lineáris mintázatokat mutatnak, a gyakorlati tudásból keletkeznek, a leggyakrabban
gyakorlatközösségek keretei között jönnek létre (Melkas – Harmaakorpi, 2012). Ilyenkor a
munkavégzés megszokott, rutinszerű formái megkérdőjeleződnek, és új formák keletkeznek,
részben azért, mert amit a formális szabályok előírnak, és a mi a valóságban van, nem jól
illeszkedik egymáshoz, és a gyakorlati szakember az elé a dilemma elé kerül, hogyan tudja a
dolgokat úgy csinálni, hogy az előírásoknak is megfeleljem, ugyanakkor a saját józan eszét
vagy szakmai meggyőződését is kövesse. Az ilyen helyzetekben történik meg az, amit dán
innováció-kutató „kaotikus környezetben történő tanulásként” írt le (Darsø – Høyrup, 2012).
Az ilyen innovációs helyzeteknek alapvető jellemzője az innovatív tanulás, amely – szemben
az adaptív tanulással – nem meglévő tudás megszerzésére irányul, hanem új tudás
keletkezését teszi szükségessé. A dán szerzők többek között kórházi sürgősségi osztályokon
vizsgálták problémamegoldást, ahol szinte a rendkívüli helyzet tekinthető szabálynak.
2.5.3.2

Rejtett innováció

A közszférában zajló innovációk kutatásának különösen termékeny iránya az, amely a rejtett
innovációkkal (hidden innovation) foglalkozik. Ennek egyik fontos hozadéka az innováció
fogalmának az a fajta kitágítása, amely lehetővé teszi e fogalom kiterjesztését olyan
folyamatokra, amelyek nehezen mérhetőek, ugyanakkor meghatározó hatásuk lehet a
szolgáltatások eredményességének javulására. A korábban említett NESTA (2007) egy
elemezése „rejtett innovációnak” nevezi azokat az újításokat, amelyek általában nem,
kerülnek bele a témával foglalkozók látóterébe. A tanulmány szerzői az innovációknak azok
„láthatósága” szerint négy formáját különböztették meg: (1) a klasszikus indikátorokkal mért
innovációk, amelyeket azonban valamiért nem követnek nyomon; (2) az olyan jelentősebb
innovációk, amelyek mögött nincsenek kutatások (mint a jelentős szervezeti innovációk vagy
üzleti modellek változásai); (3) a létező technológiák új módon való használata (ilyen pl. az
internetes banki szolgáltatások elterjedése); és végül (3) a „radarkontroll” számára láthatatlan
kisebb helyi innovációk. A tanulmány hat ágazati elemzést mutatott be, amelyek egyike az
oktatási ágazatról szólt. Érdemes ebből egy rövid részletet idézni: „Van sok olyan viszonylag
kis terjedelmű, de értékes innováció, amelyek azt érintik, ahogyan az iskolák megszervezik
magukat, az általuk kínált kurrikulumot vagy azt a módot, ahogyan ezt megvalósítják (…)…
ezeknek a rendszerben történő elterjesztésére ritkán történik próbálkozás. Gyakran még az
adott szervezeten belül sem terjednek el: a pedagógusok ezek esetében általában arról
számolnak be, hogy az újításukat (pl. egy adott tantárgy bizonyos módon történő tanításának
a gyakorlatát) még az ugyanabban az iskolában tanító kollégáikkal sem nem osztották meg”
(53.o).
win-practices/workplace-innovation-in-the-public-sector) továbbá az Európai Bizottság „Workplace innovation”
című honlapját (http://ec.europa.eu/growth/industry/innovation/policy/workplace/index_en.htm)
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A rejtett vagy láthatatlan innováció fogalma különösen fontos a szolgáltatások, ezen belül a
közszolgáltatások területén, ahol az innovációk meghatározó hányada tartozik ebbe a
kategóriába. A terület két kiemelkedő szakértője egyik tanulmányukban a jéghegyhez
hasonlítja az innovációk világát, mivel ezek nagy része nehezen megragadható (lásd 2-1.
Ábra). Többek között ezzel indokolják azt, hogy a szolgáltatások területén zajló innovációs
folyamatokra nem lehet ugyanazokat a modelleket és megközelítéseket alkalmazni, mint az
ipari szférára jellemző technológiai innovációkra (demarkációs megközelítés). Djellal és
Gallouj (2015) korábban említett ötkategóriás tipológiájából mindössze egy tekinthető teljes
mértékben láthatónak, a többi nehezebben megragadható, de még ezek is viszonylag könnyen
leírhatóak, szemben – mint látni fogjuk – a mindennapi munkahelyi gyakorlatban keletkező
újítások nagy részével.
2-1. Ábra
A rejtett (láthatatlan) innováció)

LÁTHATÓ INNOVÁCIÓ

Technológiai
termék-innováció

Asszimilációs perspektíva

Technológiai
folyamat-innováció
Nem kézzel fogható termékinnováció

LÁTHATATLAN INNOVÁCIÓ

Nem kézzel fogható folyamatinnováció

Demarkációs perspektíva

Szervezeti innováció
Módszertani innováció

Marketing innováció
Társadalmi innováció

Forrás: Djellal – Gallouj (2015)

A rejtett innovációknak az innováció-kutatás figyelmébe történő bekerülését és ennek
jelentőségét nem lehet eléggé hangsúlyozni. Ennek egyik velejárója, hogy bizonytalanná
válnak a határvonalak a szervezetek rutinszerű, mindennapos gyakorlata és az innovációs
folyamatok között, így az innováció-kutatás figyelme egyre inkább ki kellett, hogy terjedjen a
mindennapos munkavégzés gazdag, gyakran kaotikusnak tekinthető világára, az ott
folyamatosan zajló alkalmazkodási, probléma-megoldási és tanulási folyamatokra. A
szervezetek és egyének mindennapos, rutinszerű gyakorlatában folyamatosan keletkeznek
olyan új megoldások, amelyek esetében nehéz megmondani, hogy alkalmazásuk átlépi-e azt a
határvonalat, amelyen túl már innovációként írhatóak le.
Egy, a témánk szempontjából figyelmet érdemlő dán innováció-kutató, Lars Fuglsang
próbálva elkülöníteni az innovációt a kreativitástól és az invenciótól azt hangsúlyozza, hogy
egy-egy újítás akkor tekinthető innovációnak, ha megismétlődik, azaz terjedni kezd, és a
hatása a szolgáltatások minőségének vagy eredményességének a javulásában érzékelhetővé
válik (Fuglsang, 2010). Ez a különbségtétel ugyanakkor nem egyszerű, azaz nehéz
megmondani, mikor maradunk belül a mindennapi gyakorlatot átsző kisebb-nagyobb újítások
világán, és mikor lépünk át abba a körbe, ahol már innovációról kell beszélnünk. A
szolgáltatásokkal, ezen belül a közszolgáltatásokkal foglalkozó releváns irodalom figyelme
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így kiterjed arra is, amit az „ad hoc innováció” fogalmával lehet leírni, ahol nem biztos, hogy
jelen van az intencionalitás, és ahol az innovációk egy része kiemelkedő (emergent)
jelenségnek tekinthető. A mindennapi megszokott gyakorlat és az innovációk kapcsolatát és
az intencionalitás jelenlétét vagy hiányát vizsgálva Fuglsang az antropológus Levi-Straus
„bricolage” (barkácsolás, tinkering) fogalmát veszi át. Ezzel utal arra, hogy a mindennapi
gyakorlatban keletkező innovációk jelentős része nem szakszerű és tudományosan
megalapozott beavatkozások nyomán keletkezik, hanem a gyakorlati szakemberek
gyakorlatba ágyazott próbálkozásai, kísérletezései nyomán, amelyekről később derül ki, hogy
innovációvá válnak-e, miközben nehéz megvonni azt a határvonalat, ahol már annak
számítanak, és ahol még nem tekinthetőek annak. Érdemes idézni azt, ahogyan erről ír: „a
dolgok ad hoc kiigazítása azért válik innovációvá, mert az idő előrehaladásával fokozatosan
megváltoztatják a szolgáltatást nyújtók képességkészletét, ami azután társadalmi és gazdasági
jelentőségre tesz szert. Azok az innovációk, amelyek apró, belső motivációra épülő interaktív
kiigazításokként kezdődnek így új gyakorlatok és rutinok kialakulásához vezetnek” (74. o).
A mindennapos gyakorlatban megjelenő, az adott kontextusban érzékelt problémák
megoldását szolgáló, a munkatársak által kezdeményezett ad hoc innovációkhoz való pozitív
viszony szinte értelemszerűen felveti a kockázatok kérdését, hiszen az ilyen innovációk
„szabadon engedése” olyan előre nem tervezhető kimenetekhez vezethet, amelyek nemcsak
javulást, hanem romlást is eredményezhetnek. A kockázat ugyanakkor egyszerre jelenik meg
pozitív és negatív összefüggésben. Pozitív összefüggésben akkor, amikor a közszférára
gyakran jellemző kockázatokkal szembeni averzióra és kockázatkerülésre úgy tekintünk, mint
ami gátolja az innovációkat, és amikor a kockázatvállalás és a vállalkozói viselkedés jelenik
meg az innováció egyik hajtóerejeként. Negatív összefüggésben jelenik meg a kockázat
akkor, amikor a figyelem a kockázatok csökkentésére és ezek menedzselésére irányul.
2.5.3.3

Vállalkozás a közszférában

A közszférában zajló innovációval foglalkozó irodalom egyik kulcsfogalma a közszférában
történő vállalkozás (public entrepreneurship). A vállalkozás ott van a korábban említett
PUBLIN kutatás eredményeit összefoglaló könyv, és az azt bevezető tanulmány címében, és
igen sokszor felbukkan magában a könyvben (Windrum - Koch, 2008). A vállalkozói
viselkedés és attitűd a jobb megoldások keresése iránti elkötelezettségre és az ennek
érdekében történő kockázatvállalásra utal, és a bottom-up innováció egyik legfontosabb
hordozójaként jelenik meg: az újító és a vállalkozó szinte szinonim fogalmak. A témában
egyik leggyakrabban hivatkozott szerzőpáros így ír erről: „A ’vállalkozás’ (entrepreneruship)
fogalma történetileg azoknak az egyéneknek az erőfeszítéseihez kötődött, akik megragadják az
esélyt arra, hogy egy víziót sikeres üzleti vállalkozássá (entreprise) fordítsanak le (…)
Újabban azonban a vállalkozás értelmezése úgy alakult át, hogy olyan folyamatokra utal,
amelyek minden méretű és típusú szervezetben előfordulhatnak. (…). Ebben az értelemben e
fogalom az értékteremtésnek arra a folyamatára utal, amely képes az erőforrásokat egyedi
módon úgy kombinálni, hogy ezzel lehetővé válik valamilyen lehetőség kihasználása” (Morris
- Jones, 1999). A fogalom értelmezésének ez az átalakulása jelenik meg abban, hogy bevett
szóhasználat lett a „közszférában történő vállalkozás” és a „közszolgáltatási vállalkozó”
(public entrepreneur). A közszférában történő vállalkozás fogalma egyszerre utal egyéni
viselkedésbeli és attitűdbeli jellemzőkre és szervezeti jellemzőkre, amelyek feltételezik és
kiegészítik egymást. Ennek olyan, empirikusan is megragadható elemei vannak, mint például
a kockázatvállalás, az innovativitás és a proaktivitás, amelyekre bizonyos szervezeti feltételek
empirikus módon igazolható módon támogató mások blokkoló hatással lehetnek (Bernier Hafsi, 2007; Kim, 2010).
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2.5.3.4

Kockázatok és kockázatmenedzsment

Az innovációval járó kockázatok elemzése a közszférában zajló innovációval foglalkozó
kutatások gyakran visszatérő témája. A kockázat, mint láttuk nemcsak a kockázatvállalás
fogalmában érzékelhető pozitív tartalommal jelenik meg a közszférában zajló innovációval
foglalkozó irodalomban, hanem negatív tartalommal is (Brown - Osborne, 2013). E
tekintetben releváns a kockázatmenedzsment irodalom, ezen belül azok az elemzések,
amelyek arra a kérdésre keresik a választ, milyen módon lehet összeegyeztetni a kísérletezést,
a munkatársak által kezdeményezett újítások és a közszférában zajló vállalkozás támogatását
a kockázatok csökkentésére irányuló törekvésekkel. Mulgan és Albury (2003) korábban ebben
az elemzésben is hivatkozott, sokat idézett tanulmánya különösen sokat foglalkozik az
innovációval járó kockázatok menedzselésének kérdésével, olyan konkrét eszközök
alkalmazását javasolva, mint az „útkereső” és pilot programok, a kontrollált kísérletek, a
speciális zónák vagy „biztonsági terek” kijelölése.
2.5.3.5

Társadalmi innováció

A közszférában zajló innovációval foglalkozó kutatásokon belül kiemelt és növekvő
figyelmet kap a társadalmi innováció (social innovation) és ezzel együtt a társadalmi
vállalkozás (social entrepreneurship) témája, ami részben azzal függ össze, hogy az
innovációs folyamatoknak itt általában részesei azok a társadalmi szereplők, akik akár
ügyfélként vagy fogyasztóként jelennek meg, akár a szolgáltatások alakításába tudatosan
bevont szereplőként. E területre a fejlett demokráciákban nemcsak növekvő figyelem irányul,
de az innovációnak e formáját bátorító tudatos társadalmi vagy szakpolitikai beavatkozások
sokaságát is meg lehet figyelni (Bekkers et al., 2013).
A társadalmi innováció a közszférában zajló innováció kutatásában többé-kevésbé
megfeleltethető annak, amit a piaci szolgáltatásokban zajló innováció kutatásában a
felhasználók vagy fogyasztók által generált innováció (Jæger, 2009), de ennél itt jóval többről
szó van, mivel a társadalmi innováció megjelenése és támogatása nemcsak alapvetően
átalakíthatja a közszolgáltatások intézményes kereteit, hanem jelentős társadalmi és politikai
változásoknak is lehet a megjelenési formája. Az OECD korábban már idézett kapcsolódó
kiadványa (2015) úgy határozza meg ezt, mint a kormányzati cselekvésen túl (beyond
government) zajló innovációt, amely akkor történik, amikor a civil társadalom szereplői vagy
a polgárok közvetlenül próbálnak megoldani társadalmi vagy közösségi jelentőségű
problémákat. A témával foglalkozó kutatások28 egyik szintetizáló összefoglalása, amely az
Európai Bizottság megbízásából készült, „kvázi-fogalomként” (quasi-concept) írja le a
társadalmi innováció fogalmát (European Union, 2013), és néhány, a témával foglalkozó
projektben használt definíciót sorol fel:
 „A társadalmi innovációk olyan új megoldások, amelyek egyszerre elégítenek ki
társadalmi szükségleteket és vezetnek új és jobb képességekhez és kapcsolatokhoz,
továbbá a rendelkezésre álló lehetőségek és források jobb kihasználásához” (TEPSIE
projekt).
 A társadalmi innovációk strukturális értelemben valamilyen társadalmi szükséglet
kielégítését (társadalmi kihívás megválaszolását) célozzák, ugyanakkor magukba

Az Európai Unió kutatási FP6 és FP7 keretprogramjai kutatások sokaságát finanszírozták ebben a témában.
Ezek teljes körű listáját lásd az Európai Bizottság „Research on social innovation. Inventory of projects funded
under the EU Research Framework Programmes” c. brosúrájában (online: https://ec.europa.eu/research/socialsciences/pdf/project_synopses/ssh-projects-fp7-5-6-social-innovation_en.pdf )
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foglalnak valamilyen új vagy jelentősebb javított terméket, folyamatot, marketing
módszert és/vagy szervezeti modellt” (SELUSI projekt)29
A társadalmi innováció olyan folyamat, amelyben civil társadalmi szereplők új
technológiákat, stratégiákat, ötleteket és/vagy szervezeteket hoznak létre társadalmi
szükségletek kielégítésére vagy társadalmi problémák megoldására (SPREAD
projekt)30

A társadalmi innováció fogalmába éppúgy besorolhatóak olyan speciális szakértelmet is
feltételező példák, mint amelyet Geoff Mulgan (2006) említ egy sokat idézett tanulmányában,
ahol egyebek mellett a kognitív terápia megjelenésével és elterjedésével illusztrálja ezt, mint
azok a példák, amelyeket az OECD „Innováció a fejlődésért” programjában31 „spórolós
innovációnak” vagy a „szegények innovációjaként” (frugal innovation) írnak le (lásd pl.
OECD, 2012). A leggyakoribbak azonban azok a példák (a korábban idézett LIPSE projekt
keretei között készült tanulmányok ezek sokaságát mutatják be), amelyekben helyi hatóságok
a lakosság aktív bevonásával és a polgári kreativitás ösztönzésével oldanak meg olyan
problémákat, amelyeket a formális közigazgatási intézményi mechanizmusokkal nem lehet
eredményesen kezelni.
A társadalmi innováció vagy társadalmi vállalkozás fogalmainak beemelése az innovációkutatásba olyan nyitott teret hoz létre, ahol egy sor megszokott határvonal elmosódik. Így
nemcsak az válik nyitottá, hol vannak a határok a közszféra és a civil társadalom világa
között, de az is, hol a határ egyfelől a mindennapi élet megszokott és kaotikus gyakorlata és a
szakértelem által vezérelt intézmények szabályozott gyakorlata között. Noha a társadalmi
innováció folyamata is leírható standard kategóriákkal (lásd Mulgan, 2006 vagy Murray et al.,
2010), a konkrét esetek a legritkábban illeszthetőek bele az e kategóriákkal leírt keretekbe. A
társadalmi innováció Mulgan (2006) szerint akkor tud megjelenni, ha a kockázatok ellenőrzés
alatt tarthatóak, ha nyilvánvalóvá válik, hogy a közhatalom nem képes a problémák
megoldására, és ha a szabályozási keretek lehetőséget adnak a társadalmi szereplőknek a
cselekvésre. A társadalmi innováció bevonása az innovációs gondolkodásba – amit láthattunk
már korábban a tipológiák bemutatása során – nemcsak minden korábbinál jobban kitágítja az
innováció fogalmát, de komoly kihívást is jelent azon a nemzeti innovációs politikák számára,
amelyek az innovációs folyamatok támogatását erre a területre is kiterjesztik, beleértve ebbe e
folyamatok mérését. E területen, többek között éppen a határvonalak bizonytalansága miatt, a
mérhetőség különösen nehéz. Ennek ellenére vannak erre irányuló úttörő kutatói
próbálkozások (lásd pl. Megre et al., 2012; Krlev et al., 2014; Bund et. al, 2015; Unceta et al.,
2016), amelyek ugyan nem vezettek el még általánosan elfogadott megoldásokhoz, de
jelentősen megerősítették a terület pozícióját az innováció-kutatásban.
2.5.3.6

A közszférában zajló innováció mérése

A közszférában zajló innováció kutatása, úgy tűnik, megtermékenyítő módon hatott az
innováció mérhetőségével kapcsolatos gondolkodásra is, többek között valószínűleg azért,
mert a mérhetőség itt általában nagyobb kihívást jelent, mint a piaci szférában. A korábban
említett komplex tipológiák megalkotása gyakran éppen a mérhetővé tételt szolgálta, és egyik
eredményük a mérhetőség feltételeinek megteremtése volt. A legjobb elméleti összegzések
általában a mérhetőségre fókuszáló és gyakran próbaméréseket is megvalósító kutatásokban
találhatóak (a társadalmi innováció mérésével kapcsolatban az előző részben említetteken túl
A SELUSI projekt honlapját lásd itt: http://www.selusi.eu
A SPREAD projekt honlapját lásd itt: http://www.sustainable-lifestyles.eu
31
A
program
honlapját
(„Innovation
for
development”)
http://www.oecd.org/sti/inno/innovationfordevelopment.htm
29
30
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lásd

itt:

lásd különösen pl. Tomlinson, 2000; Hughes et al., 2011; Arundel - Huber, 2013; Bloch Bugge, 2013; Kattel et al., 2013; Bekkers et al., 2013).
Érdemes megemlíteni, itt is logikus módon felmerül az elemzés egységének meghatározása,
amely nemcsak az innováció maga vagy az innovációt megvalósító szervezet lehet, hanem
olyan hálózatok vagy kapcsolatrendszerek is, amelyek túlmutatnak az egyes szervezeteken, és
itt is megjelenik az a kérdés, vajon lehetséges-e olyan mérőeszközöket alkalmazni, amelyek
valamennyi vizsgált ágazatban vagy alrendszerben egyformán értelmezhető változókra
épülnek (Tomlinson, 2000). Mint korábban láttuk, különösen nagy kihívást jelentett
előrelépést tenni a társadalmi innováció mérhetővé tétele felé.
A mérhetőség felé történő előrelépést illusztrálhatja például a NESTA 2010-ben lebonyolított,
korábban említett pilot vizsgálata, amely hasonló volt a korábban ugyancsak említett MEPIN
vizsgálathoz. Itt négy változócsoporttal dolgoztak, amelyek mindegyikéhez több konkrét
változó rendelődött hozzá (lásd 2-4. Táblázat). Érdemes felfigyelni arra, hogy a talán fő
változónak tekinthető „innovációs tevékenység” mellett a mérés kiterjedt az „innovációs
képességre” is, azaz az innováció létrehozására irányuló képesség önmagában olyan
tényezőként jelenik meg, amelyet akkor is érdemes egy innovációs indexbe belefoglalni, ha ez
nem jár együtt ténylegesen megfigyelhető innovációs tevékenységgel. Ugyancsak érdemes
felfigyelni arra, hogy a legfontosabb változó nem maga az innováció, mint produktum, hanem
a „tevékenység”, azaz a megfigyelhető tevékenységen keresztül történik meg az innováció
megragadása.
2-4. Táblázat
A NESTA közszféra innovációs indexének változói és változócsoportjai
Hatás
Innovációs
Innovációs képesség Az innováció tágabb
tevékenység
rendszerszintű
feltételei
A
legfontosabb Új
gondolatokhoz Vezetés és kultúra
Ösztönzők
szervezeti
való hozzájutás
InnovációAutonómia
teljesítménymutatók Gondolatok
menedzsment
Vezetés és kultúra
javulása
kiválasztása
és Az
innovációt Támogató
A
szolgáltatás fejlesztése
támogató szervezeti megoldások
értékelésének
Ötletek
megoldások
(enablers)
javulása
implementálása
(enablers) léte
Hatékonyság-javulás A
működőképes
A javulás kontextusa megoldások
elterjesztése
Forrás: (Hughes et al., 2011)

A tevékenységek és képességek jelentőségének elfogadása együtt jár azzal, hogy az innováció
mérésére alkalmas változókként jelenhetnek meg olyan elemek, mint amilyen a vezetés vagy
az innovációt támogató szervezeti megoldások sokasága, így például a minőségbiztosítás, a
stratégiakészítés, a tudásmenedzsment intézményesülése a szervezeten belül vagy éppen a
partnerség (ezen belül a közszféra és az üzleti szféra között kialakuló partnerség). Ez utóbbiak
olyan szervezeti folyamatok, amelyek a közszférában zajló innovációt célzó elemzésekben
általában kiemelt figyelmet kapnak.
A korábban említett MEPIN kutatás, mint láttuk, ugyancsak konceptuálisan alaposan
előkészített próbamérésen alapult, mint ahogy az a korábban említett kutatás is, amelyet
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néhány évvel ezelőtt az ausztráliai kormány kezdeményezett (Australian Public Sector
Innovation Indicators Project). Itt öt változókategóriát alkalmaztak: (1) az innovációhoz
szükséges inputok, (2) a szervezeteken belüli innovációs folyamatok, (3) az innovációs
folyamatok outputjai, (4) az innováció általános hatása és (5) a környezeti feltételek
(Australian Government; 2011; Arundel - Huber, 2013). Az indikátoroknak ez az osztályozása
talán strukturáltabb, mint a NESTA kutatásé (az egyes kategóriákba tartózó indikátorok teljes
körű felsorolását lásd a Függelék 4-4. Táblázatban).
Érdemes összegezni itt azokat a speciális kihívásokat is, amelyekkel a közszférában zajló
innovációk mérésével próbálkozó kutatások szembesülnek. Kattel és munkatársai (2013) öt
ilyen kihívást sorolnak fel:
1. A nagyfokú diverzitás és a szolgáltatásokat igénybe vevők sokfélesége
2. Az innovációnak, mint „terméknek” a meghatározásával kapcsolatos nehézségek
(amelyek a definíciók és tipológiák sokféleségében is megjelennek)
3. A vizsgált jelenségek dinamikus természete és az időtényező szerepe (pl. a rövid és
hosszabb távú hatások eltérése)
4. A szolgáltatások komplexitásával összefüggésben a számszerűsítés korlátai
5. A nyitott, bizonytalan, többértelmű helyzetek jellemező volta és a nyitottság
fenntartásának szükségessége
A fentiek jól tükröződnek többek a 2-4. Táblázatban megjelenő változócsoportokban és
változókban éppúgy, mint az említett későbbi ausztráliai kezdeményezésben, amelyek olyan
heterogén dolgokat fognak össze, mint a képesség, a tényleges tevékenység, a hatás és a
rendszerkörnyezet.
Érdemes megemlíteni, hogy az egyik kihívás, amellyel a közszférában zajló innováció
mérését célzó vizsgálatokat végzők szembesülnek az, hogy a megkérdezettek mennyire értik a
nekik feltett kérdéseket. Tekintettel arra, hogy az innovációkat leíró fogalmak gyakran
ismeretlenek a megkérdezett gyakorlati szakemberek számára, a kutatások előkészítése során
kiemelt feladat a „kognitív tesztelés”, azaz annak megállapítása, hogy a feltett kérdéseknek a
megkérdezettek ugyanazt a jelentést tulajdonítják-e, mint a kérdőívek megalkotói. Így
különösen nehéz például a felülről jött reformok végrehajtása és a saját innovációk
elkülönítése, a kisebb jelentőségű és a nagy horderejű vagy „diszruptív innovációk”
szétválasztása, valamint általában a változások és az innováció megkülönböztetése (Arundel Huber, 2013).
A kérdőíves adatfelvételeken alapuló mérésekre épülő kutatások kutatás-módszertani
szempontból is érdekesek az Innova kutatás számára. Így például Arundel és Hollanders
(2011) korábban már említett, a 2010-es Eurobarometer adatok feldolgozására épülő kutatása
nemcsak releváns innováció-tipológia megalkotásához vezetett, hanem a feltáró faktorelemzés
és a klaszterelemzés kombinálásának olyan mintáját is nyújtja, amelyet az Innova kutatásban
is lehetséges alkalmazni. Az itt alkalmazott módszer segítheti többek között az innováció
forrásainak feltárását és a top-down (szakpolitikai eredetű) illetve bottom-up (adott
kontextushoz kötődő és közvetlen gyakorlati problémamegoldást szolgáló) innovációk
elkülönítését.
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AZ OKTATÁST ÉRINTŐ KÖVETKEZTETÉSEK
E tanulmánynak elsősorban nem az oktatási ágazatban zajló innováció kutatásának átfogó
összegzése a célja, hanem inkább azoknak a következtetéseknek levonása, amelyek a
közszférában zajló innováció kutatásából adódhatnak az oktatási innováció kutatása számára.
Talán az eddigiekből is látható, hogy a közszférában zajló innovációs folyamatok és ezek
kutatása nemcsak abból a szempontból érdekesek az oktatási ágazatban zajló innovációkkal
foglalkozók számára, mert ezekből inspirációt lehet meríteni elméleti modellekhez vagy
kutatási eszközök megalkotásához, hanem azért is, mert a közszférában zajló innovációk
általános dinamikája hat az oktatási innováció dinamikájára, illetve nagymértékben alakíthatja
ezek mozgásterét.
Az oktatási ágazat elvileg lehet inkább vagy kevésbé „innováció-barát”, mint a közszféra
egésze, de a kettő nagymértékben nem szakadhat el egymástól. Egy olyan ország oktatási
rendszerében, ahol napirenden van a közszférában zajló innováció támogatása, nagyobb
valószínűsége lehet annak, hogy az oktatási ágazatban is hasonló támogató környezet alakul
ki, mint egy olyanban, ahol a közszférában zajló innováció támogatása nem jelenik meg a
nemzeti innovációs stratégiában, és ahol nem ismerik fel az innováció szerepét a közszféra
eredményességének javításában. Voltak olyan esetek, ahol az oktatási ágazat előrébb tartott az
innovációs gondolkodásban és gyakorlatban, mint a közszféra egésze, és az oktatási
innovációs szakpolitika vagy gyakorlat inspiráló módon hatott közszféra egyéb területeire, ha
ennek ellenkezőjére is lehet példákat mondani.
Korábban utaltunk arra32, hogy azok a kutatások, melyeknek e tanulmány az összegzését adja,
jóval nagyobb terjedelműek, mint aminek a bemutatását a jelen szöveg terjedelme megengedi,
és hogy ezek eredményeinek egy része megjelenik egyéb nyilvános dokumentumokban,
illetve egyéb, nem nyilvános formákban. Ez különösen így van az oktatási ágazat számára
releváns következtetéseket tekintve. Itt elsősorban azt szeretnénk hangsúlyozni, hogy az
oktatási innovációval foglalkozó kutatások világa különösen gazdag, feltehetően gazdagabb,
mint ami más közszolgáltatásokra jellemző. Ez az irodalom azonban gyakran nem az
innovációt használja kulcsfogalomként, illetve az innováció igen specifikus kontextusban
(leggyakrabban a kurrikulum kontextusában) jelenik meg. Az oktatási innovációval
foglalkozó kutatóknak gyakran egyáltalán nincs rálátásuk az innováció általános elméletére,
ezen belül a közszolgáltatásokban vagy tágabban a szolgáltatások területén zajló innovációról
szóló kutatásokra. A neveléstudomány vagy az iskolakutatási területen folyó kutatások a
leggyakrabban elszigetelődnek az innováció-kutatásnak attól a főáramától, amelyet
Schumpeter nevével szoktak fémjelezni, és amely – mint korábban említettük – a piaci
szférában zajló, elsősorban technológiai tartalmú, és a versenyképességet vagy növekedést
támogató innováció problémavilágával foglalkozik. Az oktatáskutatók, ezen belül az oktatási
változásokkal, az oktatásfejlesztéssel és az oktatási innovációkkal foglalkozók, úgy tűnik,
egyelőre kevéssé fedezték fel a közszférában zajló innovációról folyó reflexiót, az ezzel
foglalkozó kutatásokat és az ezzel kapcsolatos új közpolitikákat.

2.6 Oktatási innováció-kutatás és egyéb oktatási kutatási területek
Korábban szó volt arról, hogy milyen előnyei és milyen kockázatai lehetnek annak, ha az
oktatási innovációról szóló kutatásokat a közszférában zajló innovációval foglalkozó
kutatásokon belül pozícionáljuk. Mint minden ágazatnak vagy szakterületnek, az oktatásnak is
32

Lásd a 2. lábjegyzetet.
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számos olyan specifikuma van, amelyek nem engedik meg azt, hogy az ott zajló innovációk
kutatása teljes mértékben asszimilálódjon a tágabb innovációs kutatásokba. Az iskolák és az
egyetemek más társadalmi elvárás-rendszerben működnek, mint a kórházak vagy munkaügyi
szolgáltató szervezetek, másfajta interakcióban vannak a versenyszférával, más módon hatnak
itt a hagyományok vagy a kulturális meghatározottságok, másmilyen státussal rendelkeznek a
területen dolgozó szakemberek, másmilyen a szakma belső hierarchizáltsága és sokféle egyéb
eltérés található.
Itt az oktatáskutatás azon területeit és megközelítéseit emeljük ki, amelyek a leginkább
kapcsolatba hozhatóak az innováció-kutatás itt bemutatott, a közszférában zajló innovációs
folyamatokra fókuszáló megközelítéseivel. Az intézményesült, általában saját nemzetközi
hálózatokkal és kommunikációs fórumokkal rendelkező kutatási irányokra, fókuszálunk,
függetlenül attól, hogy pozícionálják-e magukat ahhoz az általános innováció-kutatási vagy
innováció-elméleti vonalhoz képest, amelyet az Innova kutatás követ (melynek egyik ismert
összefoglalója a korábban már említett Oxford Handbook of Innovation, és melynek a
közszférában zajló innováció kutatása egyik leágazását jelenti). Ezek a kutatási irányok vagy
kutatási megközelítések gazdag és megkerülhetetlen forrást jelentenek az oktatási innovációkutatás számára, még akkor is, ha jellegzetes képviselőik nem utalnak azokra az általános
innováció-elméleti összefüggésekre, amelyek elsősorban a közgazdaságtanhoz, ezen belül az
innováció-menedzsmenthez vagy gyakran fejlesztés-gazdaságtanhoz (development
economics) köthetőek. Az oktatási innováció-kutatás számára releváns egyéb kutatási
területek az alábbiakban néhányat fogunk kiemelni. Ezek között természetesen előfordulnak
átfedések, akár a vizsgált témákat, akár a legfontosabb szereplőket tekintjük.
2.6.1 Kurrikulum-innováció
A kurrikulum-elmélettel foglalkozó kutatások általában sokat foglalkoznak a kurrikulumot
érintő változásokkal, a klasszikus, nem oktatás-specifikus innováció-elmélethez történő
hozzákapcsolás azonban igen ritka. Továbbá a kurrikulum-innováció fogalmát az ezzel
foglalkozó irodalom hagyományosan elsősorban nem a mikro-szinten, azaz intézményi
szinten keletkező innovációkra alkalmazza, hanem a rendszerszinten kezdeményezett
változásokra, és az iskolák itt a politikai döntéssel megváltoztatott kurrikulum
implementálóiként jelennek meg. Ebben jelentős változás akkor következett be, amikor a
kurrikulum-elméletben meggyökeresedett az a többszintű gondolkodás, amely határozott
különbséget tesz a rendszerszintű és iskolaszintű kurrikulum között (Cuban, 1992; Clandinin Connelly, 1992; van den Akker, 2005), továbbá akkor, amikor az iskolaszintű kurrikulumfejlesztés (school-based curriculum development) egyre több országban szakpolitikai
támogatást kapott (Marsh et al., 1990; Kennedy, 2010). Ezek nyomán logikus módon lehetett
már beszélni a kurrikulum területén intézményi szintű innovációkról. A felsőoktatásban az
intézményi szintű kurrikulum-innováció mindig természetes jelenség volt és ez az erre
irányuló figyelem az utóbbi években megerősödött (Hénard - Roseveare, 2012), de a
legutóbbi időkig ez ritkán jelenik meg átfogó innováció-elméleti perspektívában (European
Commission, 2014).
2.6.2 Az oktatási változások kutatása
Az oktatási változások (educational change) önálló kutatási területté válásának egyik jele a
Journal of Educational Change megalapítása volt 2000-ben, majd két „International
Handbook of Educational Change” kiadása először 2005-ben majd 2010-ben. Az a kutatói
közösség, amely ezek mögött található olyanokat foglal magába, mint Michael Fullan, Andy
Hargreaves vagy David Hopkins akiket az oktatási innovációról való tudás legismertebb és
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legnagyobb hatású kutatói közé lehet sorolni. Ugyanakkor, ha megnézzük az említett, együtt
csaknem ezerötszáz oldalas két kézikönyvet, ezekben egyetlen egyszer sem fordul elő például
az általános innováció-kutatás olyan alapfogalma, mint az „innovation system”, nem jelenik
meg a „public sector innovation” kifejezés, és egyetlen egyszer nem hivatkoznak bennük
általános innováció-kutatás olyan meghatározó személyiségire, mint Schumpeter vagy
Lundvall (csupán egyetlen hivatkozás van Rogers-re) és egyetlen alkalommal sem idézik a
szakterület többször említett egyik legfontosabb referenciaművét (Oxford Handbook of
Innovation).” Az oktatási változások elmélete és az általános innováció kutatás tehát
egymástól szinte teljesen izoláltak, ugyanakkor az oktatási innovációk kutatása számára éppen
az előbbi jelenti az egyik legfontosabb forrást. Érdemes megemlíteni, hogy ez a kutatási irány
szinte teljesen az alap és középfokú oktatásra koncentrál, a magasabb oktatási szinten iránti
érdeklődése elenyésző.
2.6.3 Iskolai eredményesség- és iskolafejlesztés kutatás
A kurrikulum-kutatás részeként megjelenő kurrikuluminnováció-kutatás és az oktatási
változások kutatása mellett az iskolai eredményesség és iskolafejlesztés kutatása (research on
school effectiveness and improvement). olyan jól azonosítható és viszonylag magas szinten
intézményesült kutatási terület, amely tartalmát tekintve logikus módon köthető az oktatási
innovációk kutatásához, és fontos forrást jelenthet az utóbbi számára. E kutatási irány a 70wes években alakult ki az Egyesült Államokban majd terjedt el a világ más részein.
Kiindulópontja az a feltételezés, hogy a tanulói eredményességet alapvetően meghatározzák
az intézményi (iskolai) szintű jellemzők és hogy a tanulói eredményesség az
iskolafejlesztésen keresztül javítható (Reynolds et al., 2000). A kutatási irányra – szemben az
előző kettővel – alapvetően jellemező az intézményi szintű adatok gyűjtésére és elemzésére
épülő empirikus és kvantitatív megközelítés, ugyanakkor jelen van benne a fejlesztési
beavatkozások gyakorlata is.
Az iskolafejlesztés fogalma sok szempontból átfedésben van az iskolai innováció fogalmával,
és a fejlesztésről való gondolkodásra itt nagymértékben jellemező a bottom-up megközelítésre
való nyitottság. Az elemzett iskolai szervezeti és tanulásszervezési jellemzők között
szükségképpen megjelenik az innovációs gyakorlat is. Ezek miatt talán ettől a kutatási
iránytól várhatjuk leginkább azt, hogy az intézményi szintű innovációs folyamatok empirikus
vizsgálatához tartalmas inputot nyújthat. Itt is ugyanazt látjuk ugyanakkor, amit a másik két
területnél: ez is izolált maradt az általános innováció-kutatástól vagy annak olyan speciális
területeitől, mint a szolgáltatási innováció és a közszférában zajló innováció kutatása.
Ugyanazok a kifejezés- és névkeresések, amelyeket az oktatási változások kutatásával
kapcsolatban korábban említettünk a szakterület két reprezentatív kézikönyvében (Teddlie –
Reynolds, 2000; Townsend, 2007) hasonlóképpen negatív eredményt hoztak.
Az iskolai eredményesség és iskolafejlesztés kutatás ennek ellenére kiemelt figyelmet
érdemel az Innova kutatás részéről, tekintettel arra, hogy e kutatási irány keretein belül
innováció-elméleti szempontból jelentős elméleti és empirikus munka folyt és folyik. Ezen
belül különösen érdemes figyelmet fordítani Hollandiára, mivel Európában ez az ország az
iskolai eredményesség és iskolafejlesztés kutatás egyik meghatározó központja, ugyanakkor
éppen ebben az országban kapott az elmúlt két évtizedben kiemelt szakpolitikai és kutatási
figyelmet az oktatási innováció. Hollandiában fejlett innováció-támogatási rendszer működik,
számos olyan program zajlott le, amelyek bátorították az intézményi szintű innovációt, és
ezeket gyakran kísérték az iskolai eredményesség és iskolafejlesztés kutatás eszköztárát és
elméleti kereteit követő empirikus vizsgálatok (Creemers, 1996; Reezigt, 2001; OECD, 2004;
Hofman et al., 2011; Hofman et al., 2012).
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Az iskolai eredményesség és iskolafejlesztés kutatása és az oktatási változások kutatása
logikus módon több ponton összeér, különösen az előbbinek azon a szálán, amely a
fejlesztésre és a fejlesztési beavatkozásokra fókuszál. Nem meglepő ugyanakkor, hogy a kettő
között válaszfalak is vannak, az eredményesség-kutatásból szerzett tényekre alapuló tudásnak
a fejlesztési beavatkozások megvalósítása során történő felhasználása számos dilemmát
felvet. Ahogy a kutatási terület egyik meghatározó alakja, Jaap Scheerens megfogalmazta
(2005): „az iskolai eredményesség oksági összefüggést rejtő fogalom”. Az eredményességet
meghatározó, empirikus kutatásokkal feltárt oksági összefüggések átvihetőek ugyan a
fejlesztési és innovációs folyamatokra, ez utóbbiak komplexitása és dinamikus jellege
azonban olyan megközelítéseket is igényel, amelyeket az oktatási változások kutatására
jellemző kvalitatív megközelítések tudnak nyújtani.
2.6.4 Oktatási vezetés-, menedzsment- és szervezetkutatás
A fentebb említett két utóbbi kutatási irányhoz nagyon sok szállal kapcsolódik, ugyanakkor
azoktól jól elkülöníthető vezetés-, menedzsment- és szervezetkutatás (educational
management, leadership and organisational research).. Ennek felértékelődése többek között
az előbbiek hatásának köszönhető, és tudásbázisát is részben az előbbiek alkotják, bár ez
fordítva is elmondható. A vezetés- és szervezetfejlesztés az oktatás területén több országban
kiemelt szakpolitikai prioritássá és szakpolitikai eszközzé vált az elmúlt egy-két évtizedben.
Tartalmi irányultságát tekintve e terület különösen nyitott az általános (nem oktatási)
menedzsment és szervezetkutatás irányába, ami különösen receptívvé teszi az üzleti szférában
kialakult és általános menedzsment témaként is definiált innováció-kutatás felé is. Ennek
ellenére, bár az innováció-menedzsment és az olyan szorosan kapcsolódó területek, mint a
változás- vagy tudásmenedzsment az oktatási vezetés-, menedzsment- és szervezetkutatással
foglalkozók számára otthonos terepnek számítanak, a korábban említett keresések itt is
negatív eredményt hoztak két reprezentatív nemzetközi kézikönyv esetében (Leithwood et al.,
1996; Leithwood – Hallinger, 2002).33
Innovációs perspektívából az oktatási vezetés-, menedzsment- és szervezetkutatás leginkább
releváns vonala az, amely a tanulószervezetekre, a szervezeteken belüli és szervezetek közötti
tudásteremtésre és tudásmegosztásra, a szervezeteket dinamikus képességeire, a szervezeti
innovációra, a tudásteremtő gyakorlatközösségekre, a tanuló hálózatokra és hasonlókra
fókuszál, ezek összetevőit próbálja feltárni vagy ezek fejlesztését célozza. Illusztrációképpen
talán érdemes megemlíteni két, viszonylag új empirikus kutatást. Az egyik a szervezeti
tanulás vagy szervezeten belüli tudásteremtés, a munkahelyi autonómia és a kreativitás
szerepét vizsgálta az iskolai innovációk keletkezésében, megállapítva, hogy a tanulást
támogató vezetési kultúra ezeken keresztül képes a tanulás eredményességért javító
innovációkat generálni (McCharen et al., 2011). A másik a szervezeti tanulás három
feltételének, a pszichológiai biztonságnak, a kísérletezésnek és a vezetés jellemzőinek a
hatását vizsgálta a szervezeti tanulásra az iskolákban (Higgins, 2012). Ezek módszertani
szempontból is érdekes, jól dokumentált, oksági összefüggések feltárására irányuló empirikus
kutatások, amelyek mellett természetesen vannak olyanok is, amelyek elméleti szintetizálásra
vagy a létező gyakorlat megváltoztatására törekszenek.
2.6.5 Speciális szakterületi kutatások.
Az oktatási innovációval foglalkozó kutatások meghatározó, mennyiségét tekintve minden
bizonnyal legnagyobb hányada olyan speciális szakterületekhez vagy diszciplináris
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területekhez kapcsolódik, mint amilyen a matematikai és természettudományos oktatás, az
idegen nyelvek (különösen az angol mint idegen nyelv) oktatása, az IKT oktatási használata
és a digitális technológia oktatási alkalmazása, az állampolgári vagy környezetvédelmi
nevelés, az orvos és ápolóképzés, az üzleti tanulmányok, az agrárképzés, a mérnökképzés és
hasonlók. E kutatások eredményeit általában az adott diszciplináris hálózatokon kötődő, a
kívülállók és a „generalisták” által ritkán figyelt szakfolyóiratokban és
tanulmánygyűjteményekben publikálják, és az innováció-kutató számára ezek feltárása jelenti
az egyik legnagyobb kihívást. A szakirodalmi feltárások során azzal kell szembesülnünk,
hogy az általános oktatási innováció tudás számára releváns és értékes tudás óriási hányada
keletkezik a zárt diszciplináris vagy szakterületi közösségeken belül. Ezek összekapcsolása és
innováció-elméleti szempontból is releváns általános következtetések levonása ritkán történik
meg. Esetenként mégis vannak ilyen kezdeményezések: ezt illusztrálja például az a 2008-ban
megjelent könyv, amely a természettudományos, technológiai, műszaki és matematikaoktatás
területén próbálta szintetizálni az innovációk keletkezésével kapcsolatos elméleti és gyakorlati
tudást, kifejezetten a dizájn megközelítést alkalmazó kutatásokra fókuszálva (Kelly et. al.,
2008). Egy másik illusztráció lehet az a kiadvány, amelyet szerkesztői az IEA 2006-ban
lebonyolított SITES kutatása (Second Information Technology in Education Study)
eredményeinek elemzése nyomán állítottak össze, és amely a szervezeti és vezetési dimenziót
próbálta összekapcsolni a technológiai dimenzióval (Law et al., 2011).
2.6.6 Az oktatástechnológia kutatások
Az oktatástechnológia kutatásokat (research on educational technology) külön is ki kell
emelnünk: az oktatási innováció kutatói számára a speciális szakterületi kutatások között
minden bizonnyal ez alkotja a legfontosabb területet. Ennek kiemelése több okból is
szükséges. Részben azért, mert az oktatást közvetlenül szolgáló műszaki, ezen belül az
információs és kommunikációs technológia területén zajló innováció sajátos formája az
oktatási innovációnak: ez az, amely a legközelebb áll a klasszikus innováció-elméleti
megközelítés innováció-fogalmához. De azért is, mert ezt a közelséget tovább erősíti, hogy e
területen a piaci szereplők sokasága jelenik meg, így ez az a terület, amely leginkább
túlnyúlik a közszférában zajló innovációk világán, sőt esetenként a szolgáltatási innováció
világán is (gondoljunk olyan, az oktatási innovációban meghatározó súllyal jelen lévő ipari
termelőkre, mint a hardvergyártó Intel vagy IBM, de akár a játékgyártó Lego-t is ide
sorolhatjuk). Mindezek miatt ez az a terület, amely a leginkább megmarad a 2-2. Táblázatban
jelölt típusok közül a klasszikus „A” típusban.
Az oktatási technológia piaci szereplőit az országok egy része tudatos és gondosan
kidolgozott innovációs stratégiák keretei között összekapcsolja a közszférába tartozó
iskolákkal (ez a meghatározó jellemzője az Egyesült Államokban megfigyelhető, korábban
már említett oktatási innovációs klasztereknek). E piaci szereplők, akik többek között saját
innovációs képességüknek és magas szintű innovációs tudásuknak köszönhetik piaci
sikereiket, a közszférában működő oktatás világába is behozzák saját innovációs
gondolkodásukat és megközelítéseiket, és esetenként az oktatási innovációról való
gondolkodás egyik legfontosabb inspirálóivá és forrásaivá válnak. Végül azért is külön ki kell
emelni ezt a területet, mert az információs és kommunikációs technológia, és vele együtt e
technológia gyártói, terjesztői és alkalmazói – függetlenül attól, hogy a piaci szereplőkről
beszélünk-e van-e vagy az információs és kommunikációs technológiát terjesztő állami
fejlesztési programokról – minden bizonnyal legfontosabb hajtóerejét alkotják az oktatási
innovációnak (OECD, 2010c).
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2.6.7 Implementáció-kutatás az oktatásban
Az oktatási innováció-kutatás számára különösen értékes azok a kutatások, amelyek az
oktatási szakpolitikák és fejlesztési beavatkozások implementálását vizsgálják (e kutatási
terület átfogó ismertetéséhez lásd Fazekas - Halász, 2012; 2015). Az oktatási szakpolitikák az
esetek jelentős hányadában, az oktatásfejlesztési beavatkozások szinte mindig leírhatóak úgy,
mint top-down innovációk, és csaknem mindig felvetnek innováció-terjedési kérdéseket. Bár
az oktatási implementáció-kutatások egy része inkább közpolitika-kutatásnak tekinthető,
amely figyelmének középpontjában a kormányzás és a reformok eredményessége, az általános
közpolitikai és a speciális oktatási ágazati szakpolitikai célok megvalósulása és az alkalmazott
szakpolitikai eszköztár áll, e kutatások gyakran fókuszálnak az innovációs folyamatként
értelmezhető mikro szintű változásokra. Az implementáció-kutatás (implementation research)
utóbbi formája esetenként a beavatkozás-kutatás (intervention research) fogalma alatt jelenik
meg: ilyenkor a kutatás tárgya annak vizsgálata, vajon a fejlesztési beavatkozás, amely
általában innovatív megoldás bevezetését célozza, milyen feltételek mellett lehet eredményes.
Ilyenkor nehéz éles határvonalat vonni e kutatási terület és a hatásértékelés (impact
assessment) között.
Az innováció-kutatás és az implementációkutatás között lehetséges kapcsolatok
végiggondolását segítheti egy olyan összegző táblázat, amelyet egy, az oktatási innovációk
terjedéséről szóló, nemrég kiadott könyv szerkesztői mutattak be, adaptálva egy olyan szerző
korábban közzétett leírását, aki a matematika és természettudományos oktatás területén
keletkező innovációk implementálásának a kérdéseivel foglalkozott. Abban a logikában,
amelyet a 0-1. Táblázat követ, az implementációs folyamatok vizsgálata teljes mértékben
alárendelődik az innovációs perspektívának, ami nem indokolható. Ami miatt mégis érdemes
ezt itt idézni az, hogy az Innova kutatás maga is egy implementáció-kutatási programból
keletkezett, és e két kutatás sok szempontból leírható úgy, mint ugyanannak a jelenségnek
eltérő perspektívából történő tanulmányozása.
0-1. Táblázat
Az oktatáskutatás különböző formái innovációs és implementációs perspektívában
Definíció
Mire terjed ki a Kérdés
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kapcsolódó
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az
ehhez esetek
működik?
vannak
kapcsolódó
vizsgálatát
pedagógia
Beavatkozás
A
fenti Tartalmazhat
Készen áll-e az Osztálytermi és
innováció
külső értékelést innováció
az iskolai
szintű
alkalmazása egy
adoptálásra és intenciók
vagy
több
terjesztésre
vannak
osztályteremben
BeavatkozásA beavatkozás Extenzív külső Melyek a sikeres Osztálytermi és
kutatás
szisztematikus
értékelést
implementálás
iskolai
szintű
(interventiontanulmányozása tartalmaz
feltételei?
intenciók
study)
vannak
Implementáció- Az
adaptáció Az
adoptáló Tanulnak-e az A
helyi
kutatás
vagy
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Forrás: Looi – Teh (2015) Sabelli (2008) alapján.

Az oktatási implementáció-kutatás, mint az oktatási innováció-kutatás lehetséges hordozója és
kerete a jelen tanulmány perspektíváját tekintve két okból is kiemelt figyelmet érdemel. Az
egyik az, hogy ez a közpolitika-kutatásból kinőtt kutatási terület nagyon sok szállal
kapcsolódik a közszférához, így eleve komoly affinitása van a közszféra sajátosságai iránt. A
másik ok az, hogy a közszférában vagy közszolgáltatások területén zajló innovációk kutatása,
úgy tűnik, kisebb figyelmet mutat az innovációk terjedésének problémavilága iránt, mint ami
az oktatási innovációk kutatására jellemző, így ez az egyik megközelítés, amely segíthet hidat
építeni az oktatáskutatás és a közszférában zajló innovációk kutatása között.
2.6.8 A tanári viselkedés és tanári tanulás kutatása
Az oktatási innováció-kutatás számára az egyik legértékesebb és talán leginkább inspiráló
oktatáskutatási irány – éppúgy, mint az implementáció-kutatás számára35 – az, amely a
pedagógusok viselkedésének, szakmai tudásának, vélekedéseinek és mindenekelőtt
tanulásának, ezen belül különösen a munkavégzés közben történő tanulásának a kérdéseivel
foglalkozik. Az egyéni és szervezeti viselkedés megváltozásával járó innovációs
folyamatokat, és különösen az innovációk terjedésének mechanizmusait gyakran leírhatóak
egyéni és szervezeti tanulásként, vagy legalábbis a tanulást ezek meghatározó elemeként
kezeljük a közszférában éppúgy, mint a piaci szférában (Lundvall - Johnson, 1994).
Az innovációk keletkezése szempontjából érdekes tanuló vagy tudás-intenzív szervezetek, az
innovatív munkahelyek, az innovációk elterjesztését célzó fejlesztési beavatkozások a tanári
tanulás szempontjából sajátos környezetet alkotnak, és igénylik a szervezetet alkotó egyének
folyamatos és intenzív, döntően informális és munkába ágyazott tanulását. Az innovatív
tanulási környezetek a pedagógusok tanulásának változatot formáit hozhatják létre, és e
formák meghatározhatják az innovációs folyamatok sikerét (Henze et al., 2009). Innovációs
perspektívából különösen érdekes a tanulás és a tudásmegosztás kapcsolata, beleérve ebbe a
tudás implicit vagy tacit formáinak a megosztását is. Ugyancsak különösen érdekes a tanulás
vertikális és horizontális formáinak a megkülönböztetése, a hálózati tanulás, a tanulást segítő
tudásmegosztó platformok, és az ezekhez kapcsolódó motivációs és érdekeltségi elemek.

A scaling vagy upscaling fogalmát az „innovációk léptékváltással történő terjedése vagy terjesztése”
körülírással írjuk le, de egyéb módokon is lehet ezt a fogalmat magyarra fordítani (részletsebben lásd: Halász,
2016a).
35
Az implementáció problémavilága és a tanári tanulás összekapcsolásához részletesebben lásd Fazekas Halász, 2015)
34

35

2.6.9 A felsőoktatásban folyó innováció kutatása
Az oktatási innováció kutatásában a felsőoktatási innovációs folyamatok kutatása több okból
is különleges helyzet foglal el. Mindenekelőtt azért, mert a felsőoktatási intézmények
működése az országok jelentős hányadában hasonlóvá vált az üzleti szféra szervezeteinek
működéséhez: ezek az intézmények gyakran erős piaci versenynek vannak kitéve a
felsőoktatás nemzeti és globális piacán, és a túlélésük vagy piaci pozíciójuk nagymértékben
függ az innovációs képességüktől (White - Glickman, 2007). Másodsorban azért, mert a
nemzeti innovációs rendszerekben játszott különleges szerepük (Mowery – Sampat, 2004)
eleve kapcsolatba hozza őket az innováció világával, így a belső egyetemi innovációk egyik
gyakori célja éppen e szerep eredményesebb betöltése. Végül azért is, mert az egyik
legnagyobb figyelmet kiváltó oktatási innováció, a távoktatás bevezetése az oktatásnak
elsősorban éppen ebben az alrendszerében zajlott, mint ahogy itt történik ennek egyik új
formájának, a tömeges nyitott online kurzusoknak (MOOCs) az elterjedése is.36 Ez utóbbit
sokan a legnagyobb horderejű oktatási innovációnak tartják (lásd pl. Porter, 2015; Bacsich,
2016).
A felsőoktatásban zajló innovációs folyamatok kutatása számára különösen értékesek azok a
kutatások, amelyek a felsőoktatásban folyó tanulás és tanítás folyamatára irányulnak, és
amelyeket az angol nyelvű irodalom gyakran a „scholarship of teaching and learning”
fogalmi ernyője alá sorol be. Ami itt található, meglehetősen nagy módszertani sokszínűséget
mutat: így nem mindig a szó klasszikus értelmében van szó kutatásról, hanem gyakran jelenik
meg innovatív tanulásszervezési megoldások bemutatása, oktatási módszertani kísérletekről
történő beszámolók közreadása.37 Hasonlóképpen releváns az a kutatási terület, amelyet az
intézményi kutatás (institutional research) fogalma jelöl: ez alatt a felsőoktatási intézmények
saját, belső problémavilágának feltárást célzó belső kutatásokat kell érteni.38 Végül
természetesen relevánsnak tekinthetőek a „vállalkozó egyetem” (entrepreneurial university)
témakörébe sorolható kutatások is (lásd pl. Clark, 1998; Shattock, 2009; Pinheiro, 2015). A
vállalkozási tevékenység támogatása vagy ennek beépítése a felsőoktatási intézmények
működésébe nemcsak az egyik legérdekesebb oktatási innovációt alkotja, hanem egyúttal
olyan felületet is teremt, amely különösen kedvező a felsőoktatási innovációk keletkezése
számára.
Érdemes itt is kiemelni: e felsőoktatási kutatási területek gyakran éppoly gyenge kapcsolatban
állnak a klasszikus innováció-kutatással, mint a korábban említettek. Ezt illusztrálja például
az, hogy a "scholarship of teaching and learning" és az „Oxford handbook of innovation"
kifejezések mindössze ötször jelentek meg együtt egy 2016. májusban végzett Google
keresésben. Nem meglepő módon ennél jóval erősebb kapcsolatot mutat az „institutional
research” kifejezés (2390 találat), ami azonban összefügghet azzal, hogy e kifejezést nemcsak
a felsőoktatásra alkalmazzák (ha a „higher education” kifejezéssel kiegészítjük a keresést a
találatok száma jelentősen csökken). A kapcsolat erősebb az olyan kutatások esetében,
amelyek explicit módon a felsőoktatásban zajló innovációs folyamatok feltárását célozzák.
Ilyennek tekinthetőek azok, amelyeket közvetlenül a felsőoktatási innovációt tudatosan
stimulálni kívánó szakpolitikák megalapozását szolgálják. Ezek közül érdemes kiemelni azt,
amelyet néhány évvel ezelőtt a London School of Economics készített az Európai Bizottság
A MOOCs elterjedéséről és a kínálat jellemzőiről lásd pl. Shah (2015).
Lásd különösen az International Society for the Scholarship of Teaching & Learning (ISSOTL) tevékenységét
(http://www.issotl.com).
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Lásd különösen az amerikai „Association for Institutional Research” (AIR) és az e mögött található
szervezetek (http://www.airweb.org) valamint az ennek mintájára létrehozott európai szövetség, az EAIR
(http://www.eairweb.org) tevékenységét.
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felkérésére (Brennan et al., 2014). Ennek egyik érdekessége a „felsőoktatási innovációs
rendszer” fogalmának bevezetése, és e rendszer ágenseinek valamint az ezek közötti
kapcsolatok leírása a felsőoktatás klasszikus funkciói mentén (lásd 0-2. Táblázat).

Funkciók

0-2. Táblázat
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Kutatás
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Kísérletezés
Eredmények validálása
 Eredmények disszeminálása

Harmadik funkció
 Szellemi tulajdon védelme
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vállalkozások
létrehozása
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cégekkel
között
szerződések
 Közszféra
intézményeivel
kötött szerződések
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A
tudományos
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kormányok

Forrás: Brennan et el. (2014) alapján.

2.6.10 Összegzés
A fentiekben említett kutatási területek, irányok vagy megközelítések mind relevánsak az
oktatási innováció kutatása számára, ugyanakkor ezek természetesen nem fedik le a releváns
területek teljes körét. Nem esett szó például a szakképzés és a felnőttképzés területén zajló
innovációkkal foglalkozó kutatásokról,39 vagy az olyan európai kezdeményezésekről, amelyek
feltáró céllal szisztematikusan próbálták összegyűjteni az oktatás és képzés területén
megfigyelhető innovatív gyakorlatokat, és amelyek általában különböző innovációdefiníciókat és tipológiákat is eredményeztek.40
Noha a fenti kutatási irányok általában különböznek abban, hogy milyen kutatási
paradigmákat (pl. empirikus/elméleti; kvantitatív/kvalitatív; feltáró/fejlesztő kutatás)
Ehhez lásd például Hillier (2009) érdekes elemzését, amely különböző, interneten keresztül elérhető
tudásmegosztó platformok és hálózatok tartalmának az elemzésére épült.
40
Lásd például az olyan innovatív oktatási gyakorlatokat feltáró „Európai Obszervatórium” jellegű
kezdeményezéseket, mint amilyenről finn kutatók számoltak be a kétezres évek végén (Tella – Tirri, 2009).
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preferálnak, mint láttuk, gyakran egymást átfedik, egymást táplálják. Közös jellemzőjük, hogy
általában gyenge kapcsolatban állnak azzal a területtel, amely e tanulmány figyelmének a
középpontjában áll, azaz a közszférában zajló innováció területével. A klasszikus innovációelmélet felé a leginkább nyitottnak – a fentebb említett okok folytán – talán az
oktatástechnológia kutatások állnak. Az oktatáskutatás és az innováció-kutatás közötti
kommunikáció gyengesége miatt különösen érdekesnek tűnik a jelen tanulmány célja, azaz a
kapcsolatok építése a közszférában zajló innovációval és az oktatási innovációval foglalkozó
kutatások között. A következő részben, visszatérve a tanulmány első részében megnyitott
úthoz, ebbe az irányba próbálunk tovább lépni.

2.7 Az oktatási innováció kutatása a közszférában zajló innovációk kutatásán
belül
Ebben az alfejezetben azt tekintjük át, hogyan hasznosíthatóak a közszférában zajló
innovációval foglalkozó kutatások eredményei az oktatási innováció kutatása során. Fontos
hangsúlyozni, az oktatási innováció-kutatás tudáshátterének feltárása nem ennek a
tanulmánynak a feladata, ehhez e tanulmány csupán néhány adalékkal szolgál.
2.7.1 Közös és eltérő jellemzők
Az oktatási ágazat meghatározó része a világ valamennyi országában a közszférán belül
található, így az ebben az ágazatban zajló innovációs folyamatok elemzése során logikus
módon alkalmazható az a tudás, amely a közszférában zajló innovációs folyamatokra jellemző
összefüggésekről szól.
A közszféra egyik fontos jellemzője az fajta a belső homogenitás, vagy más perspektívából az
intézményi szintű diverzitásnak az a hiánya, amely alapvetően a közszolgáltatásokhoz való
egyenlő hozzáférés, és a mindenütt hasonló színvonalú ellátást biztosításának a normájához
köthető. Ez ebben a szférában nagymértékben gátolja a diverzitásra épülő evolúciós
folyamatokat, hiszen ha a rendszer bármely eleme innovációs folyamatok következtével jobb
minőségűvé és eredményesebbé válik, azonnal felvetődik a kérdés, ezek a normák nem
sérülnek-e. Az innovációs folyamatok szükségképpen egyenlőtlenségekhez vezetnek. Így
például, ha egy pilot program keretei között az iskolák egy csoportja interaktív táblákhoz és
szélessávú internetkapcsolathoz jut, majd ennek révén olyan pedagógiai tartalmak és ezekhez
kapcsolható tanulásszervezési formák válnak elérhetővé az osztálytermek szintjén, amelyek
másutt nem elérhetőek, az ezen iskolák szolgáltatásait igénybe vevők jobb minőségű
szolgáltatáshoz jutnak hozzá, mint azok, amelyek nem vesznek részt ebben a pilot
programban.
De a szolgáltatás minőségét nagymértékben befolyásoló különbségek kialakulhatnak az
intézmények igen nagy arányát bevonó fejlesztési programok keretei között is. Így történt ez
például annál a jelentős erőforrásokat megmozgató olaszországi programnak az esetében, ahol
iskolák sokaságát szerelték fel interaktív táblákkal és pedagógusok tízezreit próbálták
kiképezni ezek használatára. Mivel azok a pedagógusok, akik korábban már rendelkeztek IKT
kompetenciákkal összehasonlíthatatlanul jobban hasznosították a képzéseket, mint azok, akik
ilyen kompetenciákkal nem bírtak, a részvevő iskolák egy részében behatolt az
osztálytermekbe az új technológia, míg másoknál nem (Avvisati et al., 2013; Pandolfini,
2013). Ez a példa többek között azt illusztrálja, hogy a közszféra részét alkotó oktatás
esetében kikerülhetetlen az a klasszikus dilemma, hogy vagy „szabadjára engedik” az
innovációs folyamatokat, és ezzel feladni kénytelenek a szolgáltatások mindenütt azonos
színvonalának az elvét, vagy ragaszkodnak az utóbbihoz, de akkor le kell mondani az
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eredményességet javító innovációkról, mivel ezek keletkezésének és terjedésének sajátosságai
nem követik a mindenütt azonos színvonalú szolgáltatás biztosításához szükséges jogi normák
logikáját.
Amikor a közszférában zajló innovációs folyamatok elemzése során használt
megközelítéseket az oktatás területén alkalmazzuk, érdemes figyelembe venni az oktatási
ágazat néhány olyan specialitását, amelyek ezt az ágazatot a többitől megkülönböztetik, és
amelyek az innovációs folyamatok szempontjából különösen relevánsak. Ilyennek tekinthető
többek között a szakmai (intézményi) és a kormányzati szféra közötti kapcsolat sajátos
dinamikája, amely gyakran más, mint egyéb közszolgáltatási területeken. A különböző
oktatási rendszerekben e kapcsolatnak sokféle konfigurációja alakult ki, és ezek az innováció
perspektívájából eltérő feltételeket jelentenek. Így eltérő helyzet alakulhat ki akkor, ha a
közhatalmi szféra dinamizáló vagy modernizáló szakpolitikai megoldásokat képvisel, mint
akkor, ha – éppen ellenkezőleg – rutinszerű működést támogatja, és – az előző esetben –
eltérő lehet a helyzet akkor, ha a modernizáló törekvéseket top-down megközelítésben
próbálja érvényesíteni, mint akkor, ha olyan eszközöket mozgósít, amelyek bottom-up
megközelítés alkalmazását is szükségessé teszik. Ez utóbbit illusztrálja az az iskolai oktatás
eredményességének javítását célzó, kifejezetten modernizáló célú és „felülről” jövő
szingapúri megközelítés, amely aktív eszközökkel segíti elő az iskolák intelligens
tanulószervezetté alakulását, szinte „felülről kikényszerítve” az intézményi szintű innovációt
(Koh, 2002; Lee - Low, 2014).
Jelentős eltérés található az egyes országok között mindenekelőtt abban, ahogyan a pedagógus
munkavégzés kereteit meghatározzák, és – ezzel összefüggésben – abban is, hogy az oktatási
rendszer egyes alrendszereiben mennyire tekintik az oktatást autonóm szakemberek
(professionals) által végzett, illetve mennyire standard előírásokkal kívülről részletesen
szabályozható tevékenységnek. Amennyiben inkább az előbbi a jellemző, jóval nagyobb tér
nyílik az egyéni és intézményi szintű kísérletezésre és a külső partnerekkel történő
megegyezésekre épülő megoldások alkalmazására, ami értelemszerűen kedvez az innovációs
folyamatoknak.
Egy további, az oktatási ágazattal összefüggő specifikus kérdés az oktatási rendszer egyes
alrendszereinek a megkülönböztetéséből fakad: vajon az egyes alrendszerek (iskolaelőtti
nevelés, alap- és középfokú oktatás, felsőoktatás, szakképzés, felnőttkori tanulás) a bennük
zajló innovációs folyamatokat tekintve mennyire különböznek egymástól, és a különbségek
adott szintje mennyire teszi lehetővé egy, az ágazat egészére alkalmazható innovációs modell
fenntartását. Vajon lehet-e ugyanazt a modell alkalmazni a piaci szférához sok szállal kötődő
szakképzés esetében, mint amit a közoktatásban alkalmazunk, és vajon az utóbbiban
alkalmazott modell átvihető-e a felsőoktatás sok szempontból specifikus világára? Az Innova
kutatásban abból a feltételezésből indultunk ki, hogy lehetséges egységes modell alkalmazása,
ugyanakkor fontos érzékenynek maradni az egyes alrendszerek specifikumaira is. Ennek
közvetlen implikációi lehetnek arra, hogyan definiáljuk oktatási innováció fogalmát, milyen
tipológiákat alkotunk és milyen innovációs modellben gondolkodunk, továbbá milyen
vizsgálati eszközöket alkalmazunk empirikus kutatás során (ahol a közös elemek mellett
elvileg megjelenhetnek alrendszer-specifikus elemek is).
2.7.2 A tipológiákból átvehető elemek
A közszférában zajló innovációk kutatása során kirajzolódott tipológiák inspirálhatják az
empirikus kutatás számára nélkülözhetetlen oktatási innovációs tipológiák kialakítását. A
korábban idézett tipológiákra visszautalva érdemes megjegyezni, hogy különbséget kell
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tennünk (1) az innovációk keletkezésének kontextusára, (2) a keletkezett innovációkra (az
innovációs folyamatokból születő eredményekre) és (3) az innovációkat megvalósító
szervezetekre fókuszáló tipológiák között. Az előbbiek egyike lehet például az, amely
megkülönbözteti a top-down és a bottom-up innovációkat, és ezeken belül különböztet meg
további csoportokat (lásd 0-1. Ábra). Az előbbiek esetében a jog által szankcionált,
kötelezően megvalósítandó változások (pl. szöveges értékelés egységes bevezetése) és a jog
által nem szankcionált, ösztönzőkkel serkentett változásokat (pl. csatlakozás egy alapítvány
által kínált innovációs programhoz). Az utóbbiak körében érdemes megkülönböztetni azokat a
helyzeteket, amikor helyi szinten kezdeményezett innováció van valamilyen külső ösztönző
(azaz egy top down elem) mellett keletkezik, és azokat, ahol nincs jelen külső ösztönző, azaz
az innováció teljesen belső motivációból fakad. Ezek mindegyikére lehet jellemző valamilyen
tudatos szándék és cél jelenléte vagy hiánya.
0-1. Ábra
Az oktatási innovációk tipológiája a keletkezés kontextusa szerint

Top down

Jog által
szankcionált,
Kötelező,

Bottom up

Nincs külső
ösztönző

Ösztönzők által
serkentett, önkéntes,

Tudatos innováció
világos célokkal

Van külső
ösztönző

Nincsenek
világos célok Tudatos innováció
világos célokkal

Nincsenek
világos célok

Amikor az oktatási innovációk kutatását megpróbáljuk az innovációs kutatások, ezen belül a
közszférában zajló innovációk kutatásának tágabb terében pozícionálni, érdemes visszautalni
arra az osztályozásra, amelyet az 2-2. Táblázatban mutattunk be. Rögtön hangsúlyoznunk
kell: azok a határvonalak, amelyeket a korábbi modellünk kijelölt, és amelyeket itt más
módon, immár oktatási példákat alkalmazva mutatunk be (lásd 0-2. Ábra), messze nem olyan
élesek, mint ahogy azt egy ilyen modell sugallja. Hogy csak két példát említsünk: egy olyan
„termék” esetében, mint amilyen egy tankönyv vagy egy digitális tananyag és taneszköz,
nehéz elkülöníteni a „hardver” és a „szoftver” elemeket. Így előfordulhat, hogy egy ilyen
termék egyszerre tartalmaz a „piaci” és „ipari” szférákhoz kapcsolható, inkább hardver jellegű
(pl. a digitális tábla), és a „szolgáltatási” és „közszférához” tartozó inkább szoftver jellegű
elemeket (pl. a digitális táblán érkező „hivatalos tananyag”).
0-2. Ábra
Az oktatási ágazat felosztása az innováció szempontjából vizsgálható, eltérő intézményi
szférákra
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Ipari termelés
A (pl. oktatási technológiai

B (pl. tankönyvek és

termékek fejlesztése és
gyártása piaci vállalkozások
által)

taneszközök állami
szervezetek által történő
fejlesztése, előállítása és
elosztása)

Közszféra

C (pl. iskolaértékelés vagy
fejlesztési tanácsadási
szolgáltatások fejlesztése és
értékesítése iskolák
számára)

D (pl. közintézményként
működő óvodák, iskolák,
szakképző központok,
egyetemek tevékenysége)

Szolgáltatások

Az oktatási ágazatnak és az oktatási ágazatban zajló innovációs folyamatoknak az a
lehatárolása, amelyet az 1. Táblázat és az 0-2. Ábra segítségével próbáltunk segíteni nem
teljes akkor, ha az ezekben megjelenő két dimenziót nem egészítjük ki egy harmadikkal, ami
azzal függ össze, amit korábban a közhatalmi és a közszolgáltatási szférák
megkülönböztetéséről mondtunk. A közszféra jelentős hányada a megszokott értelmezések
szerint nem sorolható be a „szolgáltatás” fogalma alá, ami értelemszerűen az oktatási
ágazatban is igaz. Ugyanakkor a közhatalmi és a közszolgáltatási elemek szétválasztása itt
éppoly bonyolult lehet, mint más ágazatokban. A közhatalom egészen mélyen behatolhat abba
a szakmai világba, amelyet a szolgáltatásokat nyújtó intézmények képviselnek, és fordítva, az
is megtörténhet, hogy a közhatalom megszokott funkcióinak egyre nagyobb hányada válik
szolgáltatás jellegűvé. Így például egy-egy oktatási rendszerben közhatalmi vagy
közigazgatási kérdéssé válhat egy sor olyan, a kurrikulumot érintő kérdés, amely egy másik
oktatási rendszerben a szolgáltatásokkal kapcsolatos szakmai kérdésként jelenik meg, vagy
fordítva, az állami felügyelet átalakulhat az iskolákat támogató szolgáltatássá. Ez azért
érdekes, mert, mint utaltunk rá, a közhatalmi és a közszolgáltatási szféra eltérő környezetet
alkotnak az innovációs folyamatok számára. Így például a tanfelügyeletnek az a fajta
különleges nyitottsága saját működésének a megújítására és azt ezt támogató belső
innovációkra, amit a holland vagy a skót nemzeti tanfelügyeleten belül figyelhetünk meg,
elképzelhetetlen lenne a legtöbb dél-európai vagy kelet-európai oktatási rendszerben.
A fentieket figyelembe véve a korábban bemutatott modellt érdemes kiegészíteni egy
olyannal, amely magába foglalja a közhatalmi szférát is, és amely az oktatási innováció három
különböző formáját különbözteti meg attól függően, hogy azok az intézményi, a kormányzati
vagy a piaci szférában működő szervezeteken belül zajlanak (lásd 0-3. Ábra). Noha az Innova
kutatás csak az intézményi szférában zajló innovációk kutatását célozza, fontos tudnunk
egyfelől azt, hogy ez nem fedi le az oktatási innovációk teljes körét, másfelől azt, hogy
vannak átfedések, azaz lehetnek a kormányzati és a piaci szférának is olyan szegmensei,
amelyek hozzáköthetőek az intézményi szférához. Ez azt jelenti, hogy a helyi-intézményi
szintű innovációk vizsgálatába elvileg be lehetne vonni nemcsak piaci alapon működő
magánintézményeket, hanem olyan intézményeket is, mint amilyenek például
Magyarországon a pedagógiai szolgáltatások területén működnek.
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0-3. Ábra
Az oktatási ágazatban zajló innovációk lehetséges terepei
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szféra

Piaci
szféra

Intézményi
szféra

Rendkívül termékenyek lehetnek az oktatási ágazatban folyó innováció kutatásában az olyan
tipológiák is, amelyek az innovációnak, mint eredménynek a különböző típusait különböztetik
meg. Az a tipológia például, amely a függelékben található 4-2. Táblázatban látható, és amely
öt típust különböztet meg, komoly támogatást adhat az eredményként vagy kimenetként
értelmezett az oktatási innovációk osztályozásában, és ezzel nagymértékben segítheti ezek
empirikus eszközökkel történő megragadását. Ezzel kapcsolatban érdemes utalni arra, hogy az
oktatási ágazati innovációs stratégiája kidolgozása során az innovációs folyamatok
mérhetőségére különösen nagy hangsúlyt helyező OECD értelemszerűen beleütközött az
oktatási innováció, mint eredmény tipizálásának a problémájába, és a stratégiaalkotás egyik
első állomása az volt, hogy az Oslo kézikönyv kategóriáit próbálta alkalmazni az oktatás
egyes alrendszereire.41 Lényegében ilyen tipológiának tekinthető az is, ami implicit módon
megjelenik abban az OECD kiadványban, amely az oktatási innovációs stratégia
megalkotásának talán legfontosabb terméke, és amely az oktatási innováció méréséről szól
(OECD, 2014b). Ez utóbbi, miközben elsősorban arra törekedett, hogy összegyűjtse a valakik
által valahol már mért oktatási innovációk mérési eredményeit, ezáltal egyfajta tipológiát is
létrehozott (lásd a keretes írást).
A mérhető és már mért oktatási innovációs mutatók az OECD oktatási innovációs
stratégiájában
• Innovatív munkahelyek
• Dolgozói részvétel az innovációban
• Az innovációk terjedésének gyorsasága
• A tanítási stílusban és tanulásszervezésben történő innovációk
• Az osztálytermi munka megszervezésében történő innovációk
• A tankönyvek osztálytermi felhasználásában történő innovációk
A nemzeti oktatási ágazati innovációs rendszer fejlesztésére irányuló hazai stratégia (Balázs et. al., 2011)
tartalmaz egy olyan táblázatot, amely az OECD-nek erre a kezdeményezésére épül.
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• A tanulók értékelése módszereiben történő innovációk
• A technológiai osztálytermi alkalmazásában történő innovációk
• A sajátos nevelési igényű gyerekek oktatását érintő innovációk
• A tanárok közötti kollaborációt érintő innovációk
• Az iskoláknak adott visszajelzési rendszerben történő innovációk
• A pedagógusok alkalmazásában történő innovációk
• Az iskolák és környezetük közötti kapcsolatban történő innovációk
Forrás: OECD, 2014b

A fentihez hasonló osztályozások más forrásokban is megjelennek. Így hasonló felsorolást
tartalmaz például a „Jelentősebb európai kutatások, műhelyek és programok” című részben
említett InnoServ projekt keretei között készült, korábban idézett irodalomelemzés (Crepaldi
et al., 2014), amely 23 konkrét oktatási innováció formát említ (lásd függelék 4-1. Táblázat).
2.7.3 Egyéb hasznosítható elemek
A közszférában zajló innovációkkal foglalkozó kutatások, mint láttuk, egy sor olyan
jelenséget feltártak, melyek elemzése orientálhatja a helyi vagy intézményi keletkező oktatási
innovációk kutatását. Noha a két terület összekapcsolására a hazai kutatások keretei között is
történt már próbálkozás (lásd pl. Borsi – Lengyel, 2011), ahogy az előző alfejezet is mutatta,
ez meglehetősen szűk körön belül maradt. Ugyanakkor, mint láthattuk, a „Releváns kutatási
eredmények” című alfejezetben bemutatott sajátos megközelítések és megoldások mindegyike
releváns és mindegyik közvetlenül alkalmazható oktatási innováció kutatásában, és ezek
jelentős mértékben megtermékenyíthetik az oktatási innovációs folyamatok kutatását.
Különösen termékenynek tűnik a rejtett vagy a munkatársak által kezdeményezett innovációk
vizsgálata és az innovatív munkahelyekkel kapcsolatos kutatások, de figyelemreméltó
lehetőségeket rejt a közintézményeken belül megfigyelhető vállalkozási attitűd és viselkedés
vagy a kockázatok problémakörének az elemzése is. Egyértelműen relevánsnak és
inspirálónak tekinthető a „rejtett innováció” vagy a „dolgozói innováció” vizsgálata, amelyek
az Innova kutatás számára különösen értékes irányt mutathatnak. Az oktatásban intézményi
szinten megjelenő innovációk igen nagy hányada olyan, egy-egy osztályteremre vagy egy-egy
intézményre korlátozódó újítás, amelyet a pedagógusok saját munkavégzésük közben, egyegy konkrét problémával szembesülve találnak ki, és amelyek esetében létrehozójuk gyakran
nincs tudatában annak, hogy innovációt hozott létre. Az innovatív tanulást vagy a kaotikus
munkahelyzetekben történő tanulást leíró elemzések is jól alkalmazhatóak az oktatás
világában (amikor egy pedagógus bemegy az osztályterembe, gyakran olyan „rendkívüli
helyzetekkel” találja szembe magát, amelyben az olyan dolgok, mint a tantervek,
meglehetősen kevés fogódzkodót adnak). A mindennapos gyakorlat során észlelt problémákra
keresett válaszok együtt járhatnak a „határok feszegetésével”, legyen szó akár a fizikai
terekről vagy az idő kezeléséről, akár a személyes és társas zónák közötti határokról, akár
érzelmi és kognitív határokról. A határok átlépései nyomán keletkezhetnek az oktatás rejtett
vagy „mindennapi” innovációi (Lippke - Wegener, 2014).
Az iskola, egyetem vagy képző intézmény, mint inkább vagy kevésbé innovatív munkahely
kutatása teljes mértékben releváns az oktatási ágazatban. E tekintetben érdemes megjegyezni:
bizonyos vizsgálatok szerint az innovatív munkahelyek előfordulása az oktatási ágazatban
nem ritkább, mint más ágazatokban. Az Európai Unió által támogatott diplomás pályakövetési
vizsgálatok42 adatai szerint például a szolgáltatási szférán belül a diplomások legnagyobb
42 REFLEX és HEGESCO.
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arányban az oktatási ágazatban számolnak be arról, hogy a munkahelyük innovatívnak
tekinthető az arányuk magasabb, mint amit például az egészségügyi, pénzügyi vagy turisztikai
ágazatokban lehet megfigyelni (OECD, 2014b).
Ami a vállalkozási attitűdöt és viselkedést illeti, ez nemcsak az oktatási ágazat piaci alapon
működő részében releváns, hanem a közintézményként működő iskolákban is. Ez jelenik meg
például többek között abban a vállalkozó pedagógusokkal foglalkozó irodalomban, amelyet a
New Yorki Columbia Egyetem egyik volt tanára és munkatársainak „Teacherpreneurs” című
könyve illusztrál (Berry at al., 2013). Érdemes ezzel kapcsolatban utalni arra, vannak
kezdeményezések a pedagógusok és iskolavezetők vállalkozói attitűdjeinek és viselkedésének
empirikus vizsgálatára, és ehhez kapcsolódóan annak elemzésére, ezek milyen módon
függenek össze az iskolák teljesítményével. Ilyen például annak az amerikai kutatócsoportnak
a kezdeményezése, amely a közelmúltban vizsgálati eszközt dolgozott ki az iskolákra
jellemző vállalkozói attitűdök és viselkedés mérésére, és igazolni próbálta, hogy ezek pozitív
módon korrelálnak az iskolai teljesítménnyel (Phelan et al., 2013).
A társadalmi innováció kutatásából fakadó eredmények ugyancsak jól használhatóak az
oktatási innováció kutatásában. Az oktatási ágazaton belül zajló innovációk jelentős hányada
tekinthető társadalmi innovációnak, így az előbbiek keletkezését és terjedését hasonló
mechanizmusok jellemezhetik, mint az utóbbiakét. Az oktatási ágazatra is érvényes az, amit
korábban Mulgan (2006) elemzését idézve említettünk: az innovációnak ez a formája akkor
jelenhet meg, ha lehetséges az ezzel járó kockázatokat ellenőrzés alatt tartani, ha a
közhatalom a megszokott eszközökkel nem képes a problémák megoldására, és ha a
szabályozási keretek a társadalmi szereplőknek lehetőséget adnak a cselekvésre. Így minél
alacsonyabb a társadalmi bizalom szintje vagy minél gyengébb a hit abban, hogy a
professzionális szereplők képesek a problémákat kezelni, továbbá minél inkább
bürokratikusan szabályozott az oktatási rendszer működése és minél passzívabb a civil
társadalom, annál kisebb a valószínűsége annak, hogy ilyen innovációk keletkezzenek.
Ilyenek azonban megjelennek ott is, ahol az itt említett feltételek kevéssé kedvezőek, így az
oktatási innovációk kutatása során a figyelmünknek erre is egyre inkább ki kell terjednie.
A társadalmi innovációkkal kapcsolatban érdemes megemlíteni, hogy ezeknek az oktatásban
játszott szerepe több olyan projektnek volt témája, amelyeket az Európai Unió kutatási
keretprogramjai finanszíroztak az elmúlt években. Erre példa a korábban említett InnoServ
projekt,43 amelybe magyarországi kezdeményezés is bekerült.44 A társadalmi innováció
szerepéről az oktatás problémáinak a megoldásában témájáról néhány évvel ezelőtt
közmeghallgatást tartott az Európai Gazdasági és Társadalmi Bizottság, ahol több, a témával
kapcsolatos előadás hangzott el és sok létező kezdeményezést bemutattak.45 Az oktatást érintő
társadalmi innovációkba a civil szereplők mellett gyakran üzleti szereplők is bekapcsolódnak,
jellegzetes módon a társadalmi felelősségi programjaikon keresztül. Ezt illusztrálják például a
HP azon kezdeményezései, amelyek több területen generáltak figyelemre méltó oktatási
innovációkat, és többek között az OECD is részletes esettanulmányban vizsgálta őket az
oktatási innovációs stratégiájával kapcsolatos munkája részeként (Dykes, 2010; Kärkkäinen Vincent-Lancrin, 2013).
A projekt honlapját lásd itt: http://www.inno-serv.eu
A Katymár faluban zajlott kezdeményezésről készült InnoServ video megtekinthető itt:
https://www.youtube.com/watch?v=MwEB2TjVf3A&feature=youtu.be
45
Lásd az „EUCIS-LLL Public Hearing «Social Innovation in Education and Training” (6 March 2012 –
Brussels) című brosúrát (online: http://www.eucis-lll.eu/eucis-lll/wp-content/uploads/2012/04/EUCISLLL_PH_Social-Innovation-smaller1.pdf
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Hasonlóképpen releváns az oktatási ágazatban az innovációval együtt járó a kockázatok
elemzése. Az OECD nemrég megjelent, a komplex oktatási rendszerek kormányzásával
foglalkozó többéves projektje eredményeit szintetizáló kiadványa (Burns - Köster, 2016)
teljes fejezetet szentel („Learning to fail, not failing to learn”) az oktatási innováció és a
kockázatok kérdéskörének. Ennek legfontosabb üzenete, hogy a modern oktatási rendszerekre
jellemző komplexitás körülményei között az alapvető közpolitikai célok megvalósítása
nélkülözhetetlenné teszi a szakpolitikai kísérletezést és az innovációs folyamatok fenntartását,
ugyanakkor ezzel szükségképpen megnőnek a kockázatok, amelyek menedzselése maga is
innovatív megoldásokat igényel, továbbá bizalomépítést. Ez utóbbi az oka annak, hogy a
bizalom és a bizalomépítés az OECD e kutatási programjának egyik kulcstémája volt.
Mint korábban utaltunk rá, az oktatási innovációk kutatását inspirálhatja a konceptuális vagy
fogalmi innováció, mint önálló típus bevezetése, ami azért is érdekes, mert ez köti össze az
innovációs gondolkodást a hiedelmeknek, vélekedéseknek vagy ideológiáknak azzal a
világával, amely az oktatási innovációk világában különösen nagy jelentőséggel bír. Itt
nemcsak kognitív modellekről van szó, hanem olyan elemekről is, mint a különböző
pedagógiai megközelítésekhez való érzelmi kötődés, a követők ragaszkodása és lojalistása. A
közszféra ideológiákkal átszőtt, és ezek az ideológiák meghatározó szerepet játszhatnak
olyan, az eredményességet és hatékonyságot meghatározó tényezők alakításában is, mint a
kezdeményezőképesség, a vállalkozási hajlam, a kockázatvállalás vagy a tanulás értelmezése
és az autentikus tanulási formák támogatása.
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4 FÜGGELÉK
4-1. Ábra
A LIPSE projekt modellje

Forrás: De Vries et al. (2014)
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4-1. Táblázat
Az InnoServ projektben azonosított oktatási innovációk
1.

Inclusive education

2. Inclusive education and training in collaboration with the civil society
3. Multicultural education
4.

Integration of disciplines

5. Alternative schools, non-regular schools and informal education
6. Link between formal and informal education
7.

Community development based approaches

8. Connection between regular school and the system of social services
9. Experiential learning
10. Human rights education
11. Working ‘through relationships’ with children and young people
12. Problem based learning methodology
13. The ‘media education’, The use of comics
14. ICT in schools
15. E-inclusion
16. Networks of schools
17. Improve, supplement, reinvent and transform learning
18. Sustained educational improvement
19. Learning Beyond the Classroom
20. Spreading a culture that values learning
21. More personalized approaches to learning
22. Using the web

23. Learning with and by not to and from
Forrás: Crepaldi et al., 2014
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4-2. Táblázat
A ServPPIN projekt innováció tipológiája
Kategória

Innovációs típus

Kézzel fogható
innovációk

Technológiai
innovációk

Kognitív
innovációk

Konceptuális
innovációk

Nem kézzel
fogható
innovációk

Szervezeti és
folyamatinnovációk

Hálózati
innovációk

Definíció

Példák
Interaktív rehabilitációs
Anyagi tárgyak (termék technológiák
és folyamat innovációk) Új, nem-invazív orvosi
vagy olyan
képalkotó technológiák
szolgáltatások, amelyek E-turizmus innovációk
erősen épülnek
Új IT biztonsági rendszerek
technológiákra
és telefonrendszerek
(technológia által
Szatelit rendszerekre épülő
közvetített
szoftver-alkalmazások
szolgáltatások)
Vonatkövető rendszerek
Új egészségügyi oktatási
Kognitív
programok pácienseknek
komponenseket
Új képzési programok
tartalmazó új
különböző szektorokban
szolgáltatások
Új tanácsadói szakértelmek
Új turizmus termékek, mint
Új nem kézzelfogható amilyen a
„termékek” (új
gyümölcsfesztiválok vagy
szolgáltatási formák)
allergia-mentes turizmus
Új költség-kalkulációs
Új szervezeti
módszerek
struktúrák, új
Új kutatási szervezet
szolgáltatási
létrehozása
folyamatok
Új egészségügyi iskola, új
kórház
E-turizmus kutatási
központ, e-utazás
Tudományos park
Az idősek ellátását segítő
A hálózat mint
innovatív hálózat
innováció. A köz- és
magánszféra szervezetei
által alkotott hálózat
létrehozása mint
innovációs cél

Forrás: Djellal – Gallouj (2015)
Megjegyzés: a tipológia 40 esettanulmány alapján készült
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4-3. Táblázat
A korházi innovációk elemzési kerete

Forrás: Djellal és Gallouj (2008)
Megjegyzés: a táblázatban megjelenő elemek értelmezése:
1. a megfigyelt szolgáltatások (constituent services) (Si)
a. a közvetlen orvosi beavatkozásként/kezelésként értelmezhető szolgáltatások (SIi)
b. a kiszolgáló funkcióként vagy háttér funkcióként értelmezhető szolgáltatások (SIi)
2. a szolgáltatásokat nyújtók kompetenciái (service providers’ competences) (C).
3. a szolgáltatások fő hordozója (principal medium of service delivery) (M, I, K, R)
a. A kézzelfogható objektumokkal kapcsolatos logisztikai és anyagi műveletek (logistical and
material transformation operations (M) which involve the processing of tangible objects)
b. A kodifikált információkkal kapcsolatos logisztikai és információkezelései műveletek
(logistical and information processing operations (I) which involve the processing of codified
information)
c. Módszertani műveletek (methodological operations involving the intellectual processing of
knowledge (K) using codified methods and intangible technologies.
d. A fogyasztókkal való kapcsolatat érintő műveletek (relational service operations (R) in which
the principal medium is the customer)
4. a nyújtott vagy igényelt szolgáltatások alapvető jellemzői vagy a használók/klinesek számára
megjelenő végső tartalom vagy érték (basic service characteristics or use values) (Y)
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4-4. Táblázat
Az Australian Public Sector Innovation Indicators (APSII) Project indikátorai

Forrás: Australian Government (2011)
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