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VEZETŐI ÖSSZEFOGLALÓ 

 

Háttér 

Az orvosképzés minőségének fejlesztése kapcsán kézenfekvő és szükségszerű az abban résztvevő 
tanárok képzése. A bekövetkezett ellátó rendszeri változások, az európai csatlakozás, az EU 
jogszabályok hazai jogrendbe ültetése, a beteg jogok erősödése, és az orvosképzés gyors 
nemzetközi fejlődése megköveteli az oktató, intenzív, moduláris módszertannal működő, a felnőtt 
oktatás didaktikáját figyelembe vevő tutorképzési rendszer kidolgozását. Így lehetünk képesek 
arra, hogy hozzáértő, felkészült és motivált szakemberek biztosítsák a magyar 
háziorvos/egészségügyi diplomás szakképzés humán oldalának, minőségének javítását, majd az 
elért színvonal töretlen fenntartását. Az oktató szakorvos moduláris képzések (Train The 
Teachers/Tutors, továbbiakban: TTT) célcsoportja az akkreditált praxisban egyedül dolgozó 
háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, üzemorvosok és nagyobb kitekintésben nézve 
szintén akkreditált járó- és fekvőbeteg-ellátó intézményekben dolgozó, szakorvos jelölteket oktató 
szakorvosok, -tutorok. A TTT olyan képzést jelent leendő oktatók, tutorok számára, mely során a 
résztvevők szaktudásának, oktatói kompetenciáinak és készségének fejlesztése, valamint bővítése 
valósul meg az oktatás-módszertani eszköz széles skálájának segítésével. Ilyen tutorképzési 
program jelenleg nincs egységes formában kidolgozva és bevezetve oktató háziorvosok számára 
Magyarországon. Jelen munkánkban a háziorvos tutorképzésre fókuszálunk, azonban figyelmünk 
mindig kiterjed a tutorképzések teljes egészségügyi rendszeren belüli vertikumára is. 

 

Célkitűzés 

A TTT képzések nemzetközi gyakorlatának felmérése, a hazai helyzet feltárása után a helyes 
nemzetközi gyakorlatok hazai rendszerbe történő implementálása, ajánlások megfogalmazása. 

 

Módszerek 

A külföldi országok helyzetelemzéséhez tematikus internetes keresést végeztünk angol nyelven a 
PubMed adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén különböző kulcsszavak (pl. train the 
trainer, teach the theacher, general practice stb.) kombinációival. Az átfogó keresést követően 
olyan országokat választottunk, melyek rendelkeznek szisztematikusan felépített TTT képzési 
rendszerrel, reprezentálják Európa meghatározó régióit és jól szervezett alapellátási rendszert 
működtetnek. Ezek alapján az Egyesült Királyság, Hollandia, Németország, Szlovénia, valamint 
Dánia került kiválasztásra. Irodalomkutatásunk során megállapítottuk, hogy az EURACT mint 
nemzetközi szervezet már jól kidolgozott szakmai anyagokkal rendelkezik ezen a területen, melyek 
felhasználása nagyban segítheti munkánkat. A releváns információk rendszerezése után a TTT 
képzéseket a rendszer struktúrája (képzésért felelős szervezet, tutor kiválasztási kritériumok, 
finanszírozás, képzés ideje, helye, résztvevők stb.), a képzés szakmai tartama (tananyaga), 
oktatásmetodológiája és ellenőrző–értékelő módszerei szerint elemeztük. 

A négy hazai orvosi egyetem (Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged) tutorkiválasztással és -képzéssel 
kapcsolatos gyakorlatát a munkacsoportunk által szerkesztett, öt főkérdés köré csoportosuló 
strukturált interjú segítségével mértük fel. 
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Eredmények és Megbeszélés 

Az európai országok többségében (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Horvátország, Írország, Magyarország, Norvégia, Portugália, Svédország) már 1994-ben 
is létezett tutorképzés. Jelenleg az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban és 
Dániában azon háziorvosoknak, akik oktatói jogosultságot kívánnak szerezni, részletesen felállított 
kiválasztási kritériumok, valamint jól strukturált TTT képzések állnak rendelkezésre. A 
tutorképzéseket az országon belüli régiók egyetemei, intézetei vagy testületei végzik országos 
szakmai szervezet felügyelete alatt. A TTT kurzusok általában 1-2 naposak. A tutorképzések 
tananyaga az aktuális szakorvosképzés, a tanításmódszertan, az értékelés és a visszajelzés 
témakörét érinti a legtöbb országban. A meglévő kompetenciáik alapján léteznek bevezető, alap- 
és magasabb szintű képzések is. Országonként különböznek a képzőkurzusok finanszírozási módjai 
is (pl. az Egyesült Királyságban önköltséges, míg Dániában ingyenes a részvétel), valamint a tutorok 
folyamatos képzése és újbóli akkreditációja sem egységes és kötelező minden elemzett országban. 

Jelenleg Magyarországon mind a négy egyetemen zajlanak TTT képzések, azonban ezek 
struktúrája, tananyaga, oktatás metodológiája és ellenőrző-értékelő módszerei az átfedések 
mellett különbözőségeket is rejtenek magukban. Megjelennek a mai elvárásoknak megfelelő 
képzési elemek, de országos összeszervezettség nem valósul meg. A képzések finanszírozása 
esetleges, a résztvevő tutorok a képzésen való részvételükért kompenzációt nem kapnak. 

 

Limitációk 

Felmérésünket több tényező is nehezítette, ami miatt terjedelemben és tartalomban egy 
koncentráltabb munkát dolgoztunk ki, mely részleteiben nem fedi le Európa teljes területét, 
ugyanakkor az elemzett nemezetek tutor képzéseit részleteiben mutatja be. Korlátozó tényezők 
voltak például:  

(i) nem minden esetben volt elérhető angol nyelvű információ az egyes nemzetek 
vonatkozásában, ezért azokról csak egyéb szakirodalmi hivatkozások útján vagy fordítók 
segítségével szereztünk adatokat, 

(ii) a képzések részletes szakmai anyaga alapvetően nem hozzáférhető szakmapolitikai és 
anyagi okokból kifolyólag, így csak általános adatokat lehetett beszerezni (pl. képzés 
ideje, struktúrája, követelményrendszere), 

(iii)  a projektvezetés által nem történt budapesti és debreceni képzőhelyekről szakértői 
bevonás, ezáltal  

(iv) a hazai egyetemek adatszolgáltatása korlátozott és hiányos volt.  

 

Következtetés 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy nincs egységes hazai tutorképzés, de a nemzetközi 
színtéren több országban is szakmailag részletesen kidolgozott és szervezett tutorképzési rendszer 
található, melyek példaértékűek lehetnek azon nemzetek számára, ahol egyáltalán nem, vagy nem 
ilyen minőségű rendszerek működnek. Munkánk alapján egy egységes, a kor követelményeinek 
megfelelő tutorképzési program, TTT dolgozható ki a jövőben. 
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Javaslatok 

A nemzetközi tutorképzés gyakorlatának elemzése alapján munkacsoportunk a következő 
javaslatokat fogalmazta meg a hazai tutorképzéssel kapcsolatban: 

 országosan egységes tutorkompetencia-profil kidolgozása lenne szükséges; 

 a tutorjelöltek kiválasztásánál a szakmai tudás mellett az oktatói kompetenciákat, a 
készségeket, az attitűdöt valamint a praxis jellemzőit is egyaránt értékelni kellene; 

 a leendő oktató praxisok értékelésénél a szocio-demográfiai adatokat és a rendelő 
felszereltségét javasolt lenne figyelembe venni; 

 objektív, pontrendszer alapú értékelés alapján lehetne a jelölteket kiválasztani; 

 a tutorképzésen való részvételt kötelezően be kellene vezetni a leendő oktatók számára; 

 országos szintű egységes tutorképzési program bevezetése javasolt; 

 az egyetemek feladatkörébe kell, hogy tartozzon a tutorképzés megvalósítása; 

 a tutorképzések időpontját úgy kell megválasztani, hogy lehetőség szerint a tutor ne essen ki 
az alapellátásból; amennyiben ez nem megvalósítható, akkor keresetkiesésüket (helyettes 
orvos bérét) meg kellene téríteni; 

 a tutorképzések kidolgozásának, megvalósításának és fejlesztésének a nemzetközi 
gyakorlatra kell épülnie a hazai képzési sajátosságok figyelembevételével; 

 a tutorképzések kialakításánál kérdőívek segítségével fel kellene mérni a jelenlegi tutorok és 
rezidensek igényeit/javaslatait; 

 legalább kétszintű tutorképzés lenne szükséges (alapszint a kezdőknek, haladószint a 
tapasztalt oktatóknak); 

 a tudás (knowledge), készség (skill) és attitűd (attitude) fejlesztésének egyaránt meg kell 
valósulnia a tutorképzés során; 

  az előző pontban felsorolt területek fejlesztését célzó oktatás-módszertani eszközökre van 
szükség a tutorképzések során, melyek közül a videó-analízissel kombinált szerepjáték 
meghatározó metodika; 

 a tutorképzések finanszírozását világosan szabályozni kellene, és azokat a képzésért felelős 
központokhoz allokálni; 

 a tutorképzéseket akkreditálni kellene, és a képzéseken való részvételért kreditpontot 
kellene kapnia az orvosnak. 
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HÁTTÉR, ELŐZMÉNYEK 

A magasabb színvonalú alapellátás kedvezőbb általános egészségügyi mutatókat eredményez, 
ezért a háziorvoslás mint önálló diszciplína erősítése és fejlesztése fontos társadalmi kérdés [1]. Az 
alapellátás fejlesztéséhez és magas minőségű megvalósításához kiváló szaktudással, készségekkel 
és attitűddel rendelkező háziorvosokra van szükség. Ennek megfelelően a leendő háziorvosok 
képzésének szakmailag magas színvonalúnak kell lennie, mert az orvostanhallgatók, a gyakornokok 
és a háziorvos szakorvosok minőségi oktatása/képzése egyike azon tényezőknek, melyek 
kedvezően befolyásolhatják az alapellátás színvonalát [2]. A szakmailag színvonalas képzést csak 
kiválóan képzett és nagy szaktudású mentorokkal/tutorokkal lehet biztosítani. 

Valójában ki is az a mentor/tutor? 

A mentor fogalmának pontos meghatározása nehéz, de a kifejezés lényegében egy olyan oktató 
személyt jelöl, akinek oktatói feladatai és kötelezettségei vannak egy hozzá beosztott személy 
(esetünkben háziorvos gyakornok/rezidens) képzésében. Számos, a mentorral hasonló értelemben 
használt magyar és angol kifejezés létezik ezen feladat megjelölésére: tutor, tréner, tanár, oktató, 
szupervizor, couch, melyek között árnyalati különbségek vannak. A 162/2015. (VI. 30.) 
Kormányrendelet értelmében a tutor „a szakképzés képzési programjának teljesítése során a jelölt 
munkáját közvetlenül felügyeli és folyamatos szakmai segítséget nyújt a jelöltnek az egészségügyi 
tevékenység végzésében” [3]. Mivel a magyar rezidensképzésben a tutor szó használatos, ezért 
jelen munkánkban is ezt a kifejezést használjuk. 

Milyen elvárások vannak egy tutorral szemben? 

A tutor teremtse meg a tanulás lehetőségét és körülményét, hogy rezidense megismerhesse a 
háziorvosi munka természetét; megfelelő oktatással, útmutatással és felügyelettel előmozdítsa a 
tanulás folyamatát; munkája során szakmailag támogassa mentoráltját és előremutató személyes 
kapcsolatot alakítson ki vele, segítve ezzel rezidense szakmai és személyes fejlődését. 

A tutoroknak releváns háttérrel, gyakorlattal és képzetséggel kell rendelkezniük a háziorvoslás és 
az oktatás területén egyaránt. Már 1984-ben leírta Pereira Gray a tutorra vonatkozó 10 alapvető 
kritériumot, és ezek közé tartozott például a lelkesedés, a tanításra szánt idő és a 
trénerkurzusokon való részvétel is [4]. Durno ezeket az alapvető kritériumot további tíz elvárható 
tulajdonsággal, személyes beállítottságokkal egészítette ki, mint például a változások iránti 
nyitottság, tutortalálkozókon való részvétel, a munka legtöbb aspektusát élvezni tudó képesség 
[5]. Santos és Allen az EURACT képviseletében fogalmazott meg elvárásokat [6], miszerint „az 
oktatásban szerepet vállalni kívánó mentoroknak képesnek kell lenniük: megértetni a szakmai 
gyakorlat természetét, tanulási lehetőségek és támogató beavatkozások biztosításával; támogató 
kapcsolatot kialakítani, mely elősegíti a tanuló személyes gyarapodását és fejlődését; megfigyelni, 
értékelni, tanácsokkal ellátni és gyakorolni másokkal, hogy lehetővé tegyék a számukra a szakmai 
képességek elsajátítását; a tanulás hatékonyságát tanítással, tanácsadással, felügyelettel és 
példaképek állításával javítani és tapasztalt útmutatást nyújtani a tapasztalatlanoknak” [6]. A 
holland Munro munkacsoportja 1998-ban egy Delphi-tanulmányban írta le a kompetens tutor 150 
jellemzőjét, melyek közül az őszinteség, rendelkezésre állás, jó kommunikációs képesség, alapos 
klinikai tudás és a szakképzés komolyan vétele számít az öt legfontosabbnak [7]. Boendermaker és 
társai 2000-ben és 2003-ban egy kvalitatív vizsgálatot végeztek tutorok, rezidensek és az oktató 
praxisban dolgozó munkatársak részvételével, azzal a céllal, hogy felmérjék, mitől lesz valaki jó 
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tutor, és 4 kategóriába sorolták a kompetenciákat: tanítással kapcsolatos tudásszint, tanári 
készségek, tanári magatartás, személyiségvonások [8, 9]. „A tutoroknak ismerniük kell a különböző 
tanítási módszereket. Képesnek kell lenniük arra, hogy megfigyeljék és elemezzék a rezidens 
képességeit és magatartását, visszajelzést adjanak neki erről és megtanítsák neki azt, hogy hogyan 
reflektáljon. Ezen kívül a tutoroknak képesnek kell lenniük arra, hogy a szakképzést strukturálják, a 
szükséges készségeket közvetítsék és tudják kezelni a kritikát és a konfliktusokat. A tutoroknak a 
képzésben résztvevővel szemben tiszteletteljesen kell viselkednie, érdeklődést kell mutatni iránta és 
felelősnek kell magát éreznie iránta és a szakképzés iránt. Példaképnek kell lenniük, nyitottnak a 
visszajelzésre és a kritikára, valamint készen kell állniuk a fejlődésre. Az elvárt személyiségvonások: 
lelkesedés, rugalmasság, önismeret, a reflexióra való képesség, türelem, integritás, lelkesedés a 
munka iránt” [8-10]. 

Milyen feltételek alapján lehet a leendő tutorokat kiválasztani? 

A tutori munkára való jelentkezés önkéntes alapon történik. A jelöltek kiválasztás során a komplex 
tutori munka mivoltából adódóan több szempontú feltételrendszert kellene alkalmazni. A leendő 
tutornak releváns szakmai tapasztalattal, az előzőekben leírt kompetenciákkal és 
infrastrukturálisan, valamint szocio-demográfiailag is megfelelő praxissal kell rendelkeznie a 
minőségi oktatás biztosításához, ezért a kiválasztási folyamatban az oktató személyének és 
praxisának vizsgálata is lényeges elem lenne. Azonban Magyarországon a jelöltek kiválasztásánál 
csak az alábbiakat veszik figyelembe: „tutor a jelölt szakképzése alatt teljesítendő egyes képzési 
elemeknek megfelelő szakvizsgával vagy felsőfokú végzettséggel, továbbá – minden esetben – 
legalább hároméves szakmai gyakorlattal rendelkező, támogatott képzés esetén az elsődleges 
vagy a külső képzőhely által foglalkoztatott, az ÁEEK által vezetett tutori névjegyzékben szereplő 
vagy költségtérítéses képzés esetén a munkáltató vagy külső képzőhely által foglalkoztatott és a 
képzőhely vezetője által kijelölt személy lehet” [3]. 

Mi a train the trainer (TTT) tutorképzés? 

Egy háziorvos szakorvos önmagában nem lesz jó oktató. Ahhoz, hogy azzá váljon, neki is 
folyamatosan tanulnia és kompetenciákat kell szereznie a tanításban, melyeket tutorképzések 
formájában lehet megvalósítani. A TTT olyan képzést jelent leendő tutorok számára, mely során a 
résztvevők szaktudásának és oktatói kompetenciáinak fejlesztése, valamint bővítése valósul meg 
több fajta oktatás-módszertani eszköz segítésével. Az eddigi kísérletes eredmények alapján a 
tanítói képességeket hatékonyan fejlesztik és javítják a TTT kurzusok [11-15], mutatva ezzel a 
háziorvos tutorképzések szükségességét. 

Milyen kurrikulum szükséges a tutorok képzéshez? 

A tutor képzés tantervének felállítása függ a mentormunkával szemben felállított elvárásoktól és 
követelményektől, valamint a jelentkezők egyéni kompetenciaszintjétől is. A kurrikulum kialakítása 
során cél, hogy a tutor személyével és képességeivel kapcsolatban felállított követelmények 
összhangba kerüljenek a képzés során nyújtott kompetenciafejlesztési területekkel. A tananyag 
érinti a tanulási folyamat alapfogalmait, részeit, körülményeit és tervezését; az orvosi 
kommunikáció alapjait és háziorvosi specifikumait, a tutor és rezidens feladatkörét és teendőit stb. 
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Milyen oktatás-módszertani eszközök segítségével valósítható meg a tutorképzés? 

A tutorok kompetencia fejlesztéséhez olyan oktatásmódszertani eszközök szükségesek, amelyek a 
tudást (knowledge), készséget (skill) és attitűdöt (attitude) egyaránt fejlesztik, mert mindhárom 
elem fontos meghatározója az eredményes háziorvos oktatómunkának. Erre az egyik legjobb 
lehetőség például a különböző élethelyzetek szituációs gyakorlatainak megvalósítása színészek 
segítségével, melyek videó-analízis során értékelésre is kerülnek. 

 

CÉLKITŰZÉS 

Magyarországon TTT tutor képzési program jelenleg nincs egységes formában kidolgozva és 
bevezetve az oktató háziorvosok számára, annak ellenére, hogy a TTT kurzusok szakirodalmi 
adatok alapján nagyon eredményesek az oktatóképzésben. Ezért munkacsoportunk elsődleges 
célja az volt, hogy felmérje, áttekintse és értékelje a nemzetközi, beleértve a jelenlegi hazai 
háziorvos tutor képzési gyakorlatot is, megteremtve ezzel egy jövőbeni hazai, egységes, a kor 
követelményeinek megfelelő tutor képzési program kidolgozásának alapját. 

 

ALKALMAZOTT MÓDSZEREK 

A külföldi országok tutorkiválasztással és -képzéssel kapcsolatos gyakorlatának áttekintéséhez 
tematikus internetes keresést végeztünk a PubMed adatbázisban, valamint a Google 
keresőfelületén. A hazai helyzet elemzését a munkacsoportunk által szerkesztett, öt főkérdés köré 
csoportosuló strukturált interjú segítségével végeztük. 

Tematikus keresés 

A nemzetközi tutor képzés áttekintése során az első lépés az volt, hogy meghatározzuk, mely 
országok rendszerét elemezzük. Európai országként kontinensük nemzetközi színterének 
felmérésre szűkítettük munkánkat. Internetes keresést végeztünk angol nyelven a PubMed 
adatbázisban, valamint a Google keresőfelületén a következő angol kulcsszavak különböző 
kombinációival: „train the trainer”, „teach the theacher”, „primary care”, „general practice”, 
„family medicine”, „GP/FM”, „educator”, „trainer”, „tutor”, „teacher”, „országnév/jelző 
(pl. Netherlands/Dutch)”. A téma megismerése során kulcsszavaink kiegészültek a nemzetek saját 
nyelvű kifejezéseivel is, például: a holland „huisartsopleider”, „kwaliteit”, „introductiecursus”; a 
német „Weiterbilder”, „Weiterbildungsbefugte”, „Allgemeinmedizin”; a dán „tutorlæger”, 
„tutorlægekurser”; a szlovén „družinsko medicino”, „mentor”, „delavnic” szavakkal. 

Az átfogó keresést követően olyan országokat választottunk, melyek: (1) háziorvos-tutorképzési 
programmal rendelkeznek; (2) angol, német, holland vagy dán nyelvű forrás elérhető a tutor 
képzésükkel kapcsolatban; (3) reprezentálják Európa főbb régióit; (4) alapellátási rendszerük jól 
szervezett és megfelelően látja el a rárótt feladatokat (ezek közvetve utalnak arra, hogy a 
háziorvosképzésük és tutorképzésük is színvonalas). Ezek alapján került kiválasztásra az Egyesült 
Királyság és Hollandia (Nyugat-Európa), Németország és Szlovénia (Közép-Európa), valamint Dánia 
(Észak-Európa). 

A releváns információk rendszerezése után a tutorképzéseket a következő szempontok alapján 
elemeztük: a képzés struktúrája (képzésért felelős szervezet, tutor-kiválasztási kritériumok, képzés 
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ideje, képzés finanszírozása), a képzés tananyaga (tartalma), oktatás metodológiája és ellenőrző-
értékelő módszertana. 

A tematikus keresés során számos nehezítő körülménnyel szembesültünk, ami miatt 
terjedelemben és tartalomban egy koncentráltabb munkát dolgoztunk ki, mely részleteiben nem 
fedi le Európa teljes területét, ugyanakkor az egyes nemezetek tutorképzéseit alaposan bemutatja. 
A tematikus keresését korlátozó tényezők voltak például: (1) Országok közötti egyéni varianciában 
ugyan, de általánosságban a háziorvoslás mint önálló diszciplína fiatal a többi orvostudományi 
területhez képest. Időben ennek megfelelően később körvonalazódott, hogy a képzésekben milyen 
oktatásra és oktatókra van szükség. Mivel az oktató háziorvosok tutor képzéseinek alapvetően 
ezekre kell épülnie, így ezen képzések is még fiatalabb entitásnak számítanak. Ennek 
következtében sok országban most van megszületőben vagy nem is létezik tutor képzés a 
háziorvoslás területén. (2) A legtöbb nemzet esetében nem, vagy csak saját nyelvén érhető el 
bármilyen, akár a tutorképzési témától független háziorvoslással kapcsolatos információ is. Ezen 
esetekben csak angol vagy német nyelvű közvetett forrásokra tudtunk hagyatkozni. (3) A tutor 
képzések részvételi költségei sok esetben magasak, mely versenyhelyzetet alakított ki a területen. 
Így anyagi és politikai okokból kifolyólag a képzések részletes szakmai anyaga nem hozzáférhető és 
csak általános adatokat lehetett beszerezni (pl. képzés ideje, struktúrája, követelményrendszere) a 
témával kapcsolatban, különösen az Egyesült Királyság esetén. 

 

Strukturált interjú 

A célkitűzésünk megvalósításához szükséges információk megszerzéséhez az alábbi, általunk 
szerkesztett strukturált interjút alkalmaztuk, melyet a négy hazai (Budapest, Debrecen, Pécs, 
Szeged) egyetem egy-egy oktató háziorvosának küldtünk ki megválaszolásra, hivatalos 
együttműködési felkérést követően: 

I. Tutor (oktató családorvos) képzés struktúrája 
1. Tutorok (oktató családorvosok) száma 2017-ben: 
2. Az oktató családorvosok megnevezésére használt jelenlegi nomenklatúra: 
3. A jelenlegi tutorok demográfiai adatai: 

 Az Intézet tutorainak földrajzi megoszlása 

 Az Intézet tutorainak megoszlása a praxisok típusa szerint 

 Az Intézet tutorainak nem és életkor szerinti megoszlása 

 Az Intézet tutorainak szakképesítés és idegennyelv-ismeret szerinti megoszlása 
4. Rezidensek száma 2017-ben: 
5. Rezidens képzésben aktív tutorok száma: 
6. Graduális oktatásban aktív tutorok száma: 
7. Tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi kritériumai, 
menetrendje: 

II. Az Intézetben zajló mentor/tutorképzések leírása, szerkezete 
III. Oktatási módszerek, gyakorlatok 
IV. Tananyag 
V. Ellenőrzés-értékelés módszertana 

  



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”              
 

 

12 

EREDMÉNYEK 

Európai áttekintés 

A tutorképzés nemzetközi áttekintéséhez megvizsgáltuk, hogy a tutor mint entitás egyáltalán 
mennyire elterjedt Európában, milyen körülmények között működnek, léteznek-e kiválasztási 
kritériumok, vannak-e speciális képzések, szükség van-e az akkreditáció megújítására. Aktuális, 
egész Európára kiterjedő adatokat nem találtunk. Ugyanakkor egy 1995-ben megjelent tanulmány 
globálisan összefoglalta az akkori helyzetet [16], mely az EURACT tagjai által kitöltött kérdőívek 
alapján került felmérése 20 európai országban 1994-ben. Annak ellenére, hogy egy régi 
összefoglaló cikkről van szó egy értékes és egyedülálló képet nyújt a tutorok európai helyzetéről. A 
felmérés eredményeinek egy részét az 1. táblázat foglalja össze. 

 
1. táblázat: Európai háziorvostrénerek helyzete 1994-ben (EURACT) 

Ország 
Hivatalos 

státusz 
Kiválasztási 
kritérium 

Tutor-
képzés 

Tutor-
díjazás 

Tutor-
értékelés 

Akkreditáció 
megújítás 

Ausztria x - - - - - 

Belgium x x x x - x 

Dánia - x x - x - 

Egyesült 
Királyság 

x x x x x x 

Észtország - - - x - - 

Finnország - x x - x - 

Franciaország x x x x - - 

Hollandia x x x x x x 

Horvátország x x x x - - 

Írország x x x - x - 

Lengyelország - x - x x - 

Magyarország x x x x x - 

Németország x x - x - - 

Norvégia x x x x x - 

Portugália x x x x x - 

Spanyolország x x - x - - 

Svájc - x - - - - 

Svédország x x x - - - 

Szlovákia x x - - - - 

Szlovénia x x - x x x 

A táblázat Santos I. és Ramos V. (1995) publikációjának módosított átdolgozása [16]. 
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Már 1994-ben is 15 országban elismert hivatalos státusza volt a háziorvos tutoroknak. Hivatalos 
státusz alatt egyetemileg, kormányzatilag, szakkollégium vagy szervezet által elismert oktatói 
formát értettek [16]. A legtöbb országban meghatározott kiválasztási folyamat volt, mely azonban 
nagy varianciát mutatott az egyes országok között. Volt olyan ország, ahol a jelentkező alapos 
szakmai értékelését követően döntöttek a felvételről, míg egyes országokban a leendő tutornak 
csak deklarálnia kellett motivációját és elkötelezettségét a tutor munka iránt, valamint 
meghatározott éve háziorvosként praktizálnia kellett [16]. Tizenkét országban volt tutorképzés 
leendő tutorok számára, mely idejét és formáját tekintve az egyszeri rövid, pár napos tréningektől 
(pl. Hollandia) kezdve a rendszeresen több alkalommal megrendezett kurzusokig (pl. Egyesült 
Királyság) terjedt [16]. Tíz országban folyamatosan értékelték a trénerek teljesítményét 
(pl. Hollandia, Egyesült Királyság, Dánia, Szlovénia), az Egyesült Királyságban 1993. január 1-je óta 
kötelező jelleggel [16]. Rendszeres újbóli trénerakkreditáció Hollandiában, az Egyesült 
Királyságban, Belgiumban és Szlovéniában történt. Tizenhárom ország tutora munkájáért 
díjazásban részesült, mely kormányzati, egyetemi, intézeti vagy kamarai forrásból került kifizetésre 
[16]. A felmérés eredményeinek értékelése során figyelembe kell venni, hogy a szerzők nem 
közölték a pontos válaszadók számát és területi eloszlását, így nem lehet következetni arra, hogy a 
válaszok mennyire hűen tükrözik az országon belüli tényleges helyzetet. 

A felmérés alapján tehát megállapíthatjuk, hogy 1994-ben a legtöbb európai országban a háziorvos 
tutor egy elismert entitás, felállított tutorkiválasztási kritériumok vannak, az országok 
többségében léteznek tutorképzések és rendszeres minőség-ellenőrzések. Ezek alapján valószínű, 
hogy a tutorok helyzete napjainkban már sokkal erősebb, illetve a tutorképzések részletesebben 
kidolgozott és szabályozott formában létezhetnek Európa-szerte. 

 

Tutorképzések országok szerinti részletezése 

Egyesült Királyság 

A 2017-es adatok alapján közel 7000 regisztrált háziorvos tutor1 dolgozik az Egyesült 
Királyságban [17]. Az Egyesült Királyságban a Nemzeti Egészségbiztosítási Szolgálat (NHS) felelős a 
posztgraduális képzések szervezéséért, beleértve a háziorvos tutorok képzést is. A képzésekkel 
kapcsolatos standardokat az Általános Orvosi Tanács (GMC) fogalmazza meg. Képzési terület 
alapján az NHS négy régióra (Deanery) tagolódik: Skócia, Észak-Írország, Wales és Anglia. 
Angliában további négy helyi oktatási testület, úgynevezett „Local Education Training Board” 
működik. A területi egységek önállóan szervezik, fejlesztik és ellenőrzik az oktatást, így a 
tutorkiválasztás, tutorképzés és annak feltételei is régióról régióra változnak a GMC standardok és 
az Orvos Oktatók Akadémiája (AoME) által felállított alapkompetenciák figyelembe vételével. 

Az AoME kompetenciaterületek: 

 biztonságos és hatékony betegellátás biztosítása az oktatás alatt; 

 tanulásra alkalmas környezet megteremtése és fenntartása; 

 oktatás és tanulás facilitációja; 

 tanulás elősegítése értékelésen keresztül; 

                                                      
1
 Az általános Orvosi Tanács (GMC) a posztgraduális oktatókat klinikai és oktatói szupervizorokra osztotta, azonban a 

régiók még nem minden esetben különítik el a két fogalmat, így munkánkban egységesen a tutor kifejezést használjuk. 
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 képzés fejlődésének támogatása és követése; 

 személyes és szakmai fejlődés vezetése; 

 oktatóként folyamatos szakmai fejlődés. 

Lyon-Maris és Scallan egy átfogó tanulmányt végzett az Egyesült Királyságban annak érdekében, 
hogy felmérjék az egyes régiók közötti hasonlóságokat és különbségeket a tutorkiválasztási és 
képzési eljárásokkal kapcsolatban [18]. 2012-ben 13 kérdésből álló kérdőívet küldtek ki minden 
egyes régió tutorképzésért felelős vezetőjének. Az eredmények összefoglalóan, a régiók pontos 
megnevezése nélkül kerültek bemutatásra publikációjukban. A jelentősebb eredményeket a 
2. táblázat mutatja. A tutori munkára való jelentkezés az orvos saját indíttatása alapján történik 
önkéntesen a legtöbb régióban. Van olyan régió, ahol azonosítják a potenciális, 
alapkövetelményeknek megfelelő tutorokat, és bátorítják őket, hogy jelentkezzenek oktatói 
munkára. 

 

2. táblázat: Régiók tutorkiválasztásának és képzésnek fontosabb gyakorlatai (Egyesült Királyság) 

A táblázat Lyon-Maris és Scallan tanulmánya alapján készült [18]. 

 

Tizenegy régióban legalább a szakvizsga megszerzését követő 3. évben lehet tutornak jelentkezni, 
öt esetben ez 2 év, egy régióban pedig 1,5 év. A jelenlegi praxisban már eltöltött időre vonatkozó 

Kérdés Válasz 

Szakvizsga megszerzését követő hányadik évben tölthet be 
egy háziorvos tutori státuszt? 

3 év (11 régió) 
2 év (5 régió) 

1,5 év (1 régió) 

Mennyi időt kell eltölteni a jelöltnek a jelentkezés előtt 
abban a praxisban, ahol tutorként szeretne működni? 

3 év (1 régió) 
2 év (2 régió) 
1 év (6 régió) 

6 hónap (2 régió) 
nincs követelmény (6 régió) 

Posztgraduális akadémiai oktatói képzettséggel 
(pl. Certificate of Medical Education) kell-e a tutornak 
rendelkeznie? 

igen (9 régió) 
nem (8 régió) 

Van-e a régióban kezdő TTT kurzus? 
igen (14 régió) 
nem (3 régió) 

Milyen a TTT kurzusok struktúrája? 
egyszeri alkalom (6 régió) 

többszöri alkalom (8 régió) 
(részletek a 3. táblázatban) 

Mennyi a kurzus költsége? 750 GBP és 1850 GBP között 

Ki finanszírozza a költségeket? 

képzőhely (7 régió) 
résztvevő (3 régió) 
megosztva (2 régió) 

(2 régió nem válaszolt) 

Kötelező-e szinten tartó kurzuson való részvétel? 
igen (7 régió) 
nem (7régió) 
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követelmény nagyon eltérő a régiók között. Hat esetben nincs ilyen követelmény, egy régió 
minimum három évet ír elő, kettő két évet, hat egy évet, kettő hat hónapot. Kilenc régió követel 
meg posztgraduális akadémiai oktatói képzettséget (pl. Certificate of Medical Education) a leendő 
tutortól. Tizennégy régió rendelkezik trénerkurzussal leendő tutorok számára. Hat esetben a 
kurzus egy alkalommal kerül megrendezésre, mely félnapos és ötnapos tartományban mozog, 
nyolc régió tutorképzése hosszabb idő alatt, több alkalommal valósul meg [3. táblázat]. A képzést 
hét régióban a központ finanszírozza, háromban a résztvevő, kettőben pedig megosztva. A képzési 
költségek 750 GBP és 1850 GBP között mozognak. Hét régió előríja a szinten tartó kurzusokon való 
részvételt, és ezeket finanszírozza is [18]. 

 

3. táblázat: Régiók train the trainer kurzusainak struktúrája (Egyesült Királyság) 

A táblázat Lyon-Maris és Scallan tanulmányának (2013) módosított adoptációja [18]. 

 

Az előzőekben bemutatott tanulmány és további szakirodalmi adatok alapján általánosságban 
megállapítható, hogy ahhoz, hogy valaki regisztrált tutor legyen, a kiválasztási kritériumok a 
következők: 1,5–3 éves szakmai tapasztalat a szakvizsga megszerzését követően; legalább 6–
18 hónapnyi munka abban a praxisban, ahol tutori munkát látna el a jelölt; hetente legalább 4 
napot dolgozzon; elkötelezettség, hogy tutor legyen; az AoME kompetenciaterületeknek való 
megfelelés és tutorképzésen való részvétel. Általánosságban a tutorképzések 1-5 naposak, melyek 
különböző területeket (pl. tanításmódszertan, kommunikáció, visszajelzés) érintenek [10]. A 
képzések költségét többségében a képzőközpont állja, de pár régióban a leendő tutoroknak kell 
megtérítenie [10]. A regisztrált tutoroknak rendszeres továbbképzésre kell járniuk (pl. 6 alkalom 
3 év alatt), és akkreditációjukat 3 évente meg kell újítani. A képzőpraxisoknak is kialakított 
feltételrendszere van, pl. a rezidensnek felszerelt önálló vizsgálót kell biztosítani [10]. 

 

  

Egyszeri alkalom Többszöri alkalom 

fél nap (1 régió) 

2 nap (1 régió) 

5 nap (4 régió) 

1 napos bevezető után, 3 nap, ismételten 3 nap, végezetül 5 nap (1 régió) 

2 nap, majd egy éven belül többször 1 nap (1 régió) 

5 nap, majd 6 alkalomfelügyelt oktatás és 2 nap reflexió, „Egyenlőség és 
Sokszínűség” (Equality and Diversity) tréning, egy év után 1 nap záró 
értékelés (1 régió) 

3x3 nap (1 régió) 

3x2 nap (3 régió) 

2 napos bevezető után 3x1 nap kéthetente (1 régió) 
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Skócia 

A leendő tutoroknak kötelező jelleggel több kurzust is teljesíteniük kell, ahhoz, hogy a GMC 
standardoknak megfeleljenek. Részt kell venni egy „Egyenlőség és Sokszínűség (Equality and 
Diversity)” című tréningen, valamint egy oktatói szerepre való felkészítő tréner kurzuson a „Faculty 
Development Alliance” szervezésében [19]. A bevezető tutor kurzus egy napos, ingyenes és kis 
csoportokban oktatott témakörei a bevezetés, visszajelzés nyújtása, értékelés, tutori jelentés. 

A bevezető kurzus teljesítése után három különböző szintű oktatói képzésen, workshopon kell 
részt venni, amiket az angol elnevezések alapján röviden SPESC (Scottish Prospective Educational 
Supervisor Course), AESW (Approved Educational Supervisor Workshop), EESW (Experienced 
Educational Supervisor Workshop) kurzusoknak neveznek [20]. 

A jelölt tutorokat oktatásra felkészítő SPESC képzés teljes időtartam 6 hónap. Ebben alapvetően 
egyéni munka és e-learning folyik, valamint a hat hónap alatt két alkalommal találkoznak a 
képzésben részt vevők egy-egy két napos workshop alkalmával. A kurzus ára 250 GBP. A kurzus 
tartalmi elemei a GMC standardokat fedik le az AoME által felállított alapkompetenciák 
alapján [20]. 

Az AESW a már tutorként működő oktatóknak nyújt részletesebb képzést bizonyos 
kompetenciaterületeken. A két napos workshopot évente rendezik meg és témái: klinikai 
készségek értékelése, „orvosok nehéz helyzetekben”, tutori készségek, háziorvostan kurrikulum, e-
portfólió. A kurzus ára 150 GBP [20]. 

A legmagasabb szintű két napos EESW kurzus olyan tutoroknak szól, akik már legalább 5 éves 
oktatói tapasztalattal rendelkeznek. A képzés célja, hogy a tanítói és tanulási képességeket 
felfrissítsék és továbbfejlesszék. A kurzus ára 250 GBP, mely a szállást is magában foglalja [20]. 

Az NHS skóciai oktatási tagozata 2013-ban kiadott egy 87 oldalas munkaanyagot „train the 
trainerek eszköztára” címmel, ami egy gyakorlati útmutató, hogy hogyan segítsük elő mások 
tanulását [21]. Az eszköztár egy oktatóprogram, mely információt szolgáltat és gyakorlati 
útmutatót biztosít a leendő tutorok, oktatók számára. A program egy bevezető és további nyolc 
modulra van osztva: 

 bevezetés; 

 interprofesszionális és felnőtt tanulás; 

 tanítási és tanulási stílusok; 

 gyakorlati készségek tanítása; 

 visszajelzés nyújtása; 

 hatékony csapatmunka; 

 célok és tanulási kimenetelek megfogalmazása; 

 csoporton belüli problémás viselkedés kezelése; 

 értékelés módja. 

Minden modulnak van egy célja, egy tanulási kimenetele, egy javasolt fejezet előtti felkészülés 
része, egy javasolt tervek és tevékenységek része, javasolt tanításra szánt idő, powerpoint 
bemutatói, tájékoztatói és referencia linkjei, melyek kiegészítik a tananyagot [21]. A teljes program 
két napos (4. táblázat) vagy négy félnapos kurzusok formájában egyaránt megvalósítható. A 
bevezető modult az 5. táblázat mutatja be. 
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4. táblázat: Train the trainer képzés moduláris programterve (Skócia) 

Az NHS Education for Scotland táblázatának magyar nyelvű változata [21]. 

5. táblázat: Train the trainer képzés bevezető moduljainak felépítés (Skócia) 

Idő Tartalom Javasolt foglalkozások Forrás 

15 
perc 

Bevezetés 
Csoportos bemutatkozás 

és icebreaker 

Prezentáció és megbeszélés. 
„Jégtörés”,2 pl. a korábbi évből egy személyes 

és szakmai eredmény megosztása. 
Powerpoint 

15 
perc 

A kurzuson való részvétel 
miértje 

Megkérni a csoportot, mondják el, miért 
vesznek részt a kurzuson, és milyen 

tapasztalatuk van interprofesszionális 
tanulással kapcsolatban. 

Flip chart 

10 
perc 

Megegyezés az 
alapszabályokban 

Csoportos megbeszélés. Flip chart 

10 
perc 

Célok és tanulási 
kimenetelek áttekintése 

Csoportos megbeszélés, elfogadni és tisztázni, 
ha szükség esetén pluszra van igény. 

Powerpoint 

Az NHS Education for Scotland táblázatának magyar nyelvű változata [21]. 

                                                      
2
 „Jégtörő”: ismerkedés és csapatépítés céljából történő játékos gyakorlat. Részletesebb leírás a 42. oldalon olvasható. 

1. nap 

Bevezetés Bevezetés, célok, tanulási eredmények és icebreaker2 

Interprofesszionális és felnőtt 
tanulás 

Interprofesszionális tanulás 
Felnőtt tanulási elméletek 

Tanítási és tanulási stílusok 
Csoportos tapasztalatok jó és rossz tanulásra és tanításra 
Tanulási és tanítási stílusok 

Gyakorlati készségek tanítása 
Klinikai vagy gyakorlati készség tanítása 
Gyakorlati készség oktatásának alkalmazása 

Visszajelzés nyújtása 
Kulcsfontosságú pontok figyelembevétele értékeléskor 
A jó értékelés alapelvei 
Hatékony értékelés alkalmazása 

Összefoglalás/konklúzió 
Az első nap összefoglalása 
Felkészülés a második napra 

2. nap 

Bevezetés Bevezetés, célok, tanulási eredmények és icebreaker 

Hatékony csapatmunka 
Csoport és csapat 
Modellek 
Csoportos tapasztalat, milyen vezetőnek lenni 

Célok és tanulási kimenetelek 
megfogalmazása 

Célok és eredmények 
Ülés megtervezése 

Csoporton belüli problémás 
viselkedés kezelése 

Problémás viselkedés kezelése 
Hatékony szerepmodellezés 

Értékelés módja Értékelés, Értékelési modellek 

Összefoglalás/konklúzió A második nap összefoglalása 
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Anglia 

Anglia területén országos szintű és helyi tartományi tutorképzések egyaránt vannak. A 
következőekben néhány TTT kurzust mutatunk be. 

A Királyi Orvosi Kollégium „Az orvosok mint oktatók” címmel szervez workshopokat, melyek 1 
vagy 2 napos interaktív train the trainer kurzusok [22]. A résztvevők kis csoportos diszkussziókban, 
problémaalapú feladatmegoldásokban vesznek részt, melyek segítségével tanítási készségük 
fejlődik. Alapvetően képzettségi szinttől és szakterülettől függetlenül vesznek részt rajta orvosok. 
A képzési programsorozatuk egy részletét a 6. táblázat mutatja be. 

 

6. táblázat: A Királyi Orvosi Kollégium „Az orvosok mint oktatók” című kurzusai (Anglia) 

Kurzus neve Megszerezhető kompetenciák Ára 

Oktatás a munkahelyen 
Tanulás és tanítás integrálása a mindennapi orvosi munkába, 

a 
munka során az oktatásra fordított idő növelése. 

290 GBP 

Hatékony tanítási 
készségek 

Hatékony oktatási környezet kialakítása. 
Tanítási célok megfogalmazása. 

Oktatási munkaterv kidolgozása és használata. 
A kis- és nagy csoportos oktatás előnyeinek és hátrányainak 

felismerése. 
A csoportban lévő tanulás maximalizálása. 

A helyes tanulás- és tanításértékelés megvitatása. 

530 GBP 

Értékelés 

Megfelelő értékelési metodikák alkalmazása. 
Minőségi és hasznos visszajelzés nyújtása. 

A munkahelyi értékelés lehetőségének azonosítása és 
maximalizálása. 

Az értékelés során felmerülő problémák megoldása. 

335 GBP 

Alulteljesítő 
gyakornokok 
támogatása 

A gyakornok nehézségeinek korai felismerése. 
Korai lépések és támogatásba bevonható 

személyek/szervezetek azonosítása. 
Támogató lehetőségek felmérése. 

Nem 
elérhető 

A táblázat a Royal College of Physicians honlapján elérhető kurzusok alapján készült [22]. 

 

Oxford régióban a kezdő tutoroknak egy kötelező bevezető kurzus van, mely során interaktív 
formában fejlesztik a gyakornokok oktatásához szükséges készségeket, pl.: képzés irányítása, 
MRCGP (Membership of the Royal College of General Practitioners) értékelések, oktatás tartása, 
visszajelzés nyújtása, coachig és mentorálási készségek, szupervízió a gyakorlatban [23]. A 
kurzuson nyújtott teljesítményt nem értékelik. További részletek (szerkezet, részvételi költség stb.) 
nem voltak elérhetőek. 
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Az edinburghi Oxford Medical Training székhelyű cég országos szinten tart akkreditált teach the 
teacher kurzusokat [24] (7. táblázat), amik akkreditáltak, és kreditpontot lehet értük kapni. 
Érdekesség, hogy online képzési formát is kínál a cég. A kurzusokkal kapcsolatos további részletek 
a cég honlapján érhetők el angol nyelven. 

 

7. táblázat: Oxford Medical Training cég Teach the Teacher kurzusai (Anglia) 

Kurzus neve Jellemzői Ára Kredit 

Teach the Teacher 
Online 

Oktatási elméletek. 
Szakképzés igényeinek felmérése. 
Szakképzési tartalom definiálása. 

Útmutatás oktatáshoz. 
Szakképzés hatásának értékelése. 

180 
GBP 

3 pont 

Teach the Teacher 
Doktoroknak 

Kétnapos interaktív kurzus. 
A felnőtt oktatás kulcselméletei. 

Hatékony oktatási program összeállítása. 
„One-to-one” tanítói készségek. 
Kiscsoportos tutori készségek. 

Nagycsoportos oktatói készségek. 

399 
GBP-tól 

12 pont 

Haladó 
Teach the Teacher: 

Mentorálási 
Készségek 

Doktoroknak 

Egynapos workshop. 
A gyakorlott segítő szerepe az egészségügyi 

ellátásban. 
Modellek a coaching és mentorálás támogatásához. 
A tanuló igényeivel összhangban lévő megközelítés. 
Lehetőségek és lehetséges megoldások azonosítása. 

Reális tervek kidolgozásának támogatása. 

289 
GBP-tól 

6 pont 

A táblázat az Oxford Medical Training honlapján elérhető kurzusok alapján készült [24]. 

 

Wessex régió leendő tutorainak 3 évente egy „Egyenlőség és Sokszínűség (Equality and Diversity)” 
című tréninget kell teljesítenie [25]. Továbbá egy kezdő tutor kurzuson és egy moduláris képzésen 
kell részt venni (8. táblázat). A Moduláris Bevezető Kurzus leendő tutoroknak három két napos 
modulból áll hasonló struktúrával (9. táblázat), valamint változatos tartalmi elemekkel (pl. tanulás 
és tanítás, tanulási szükségletek elemzése és igények felmérése, tanulási stílusok, visszajelzés stb.) 
és metodikákkal (pl. konzultációs videók, kritikus elemzés, one-to-one foglalkozások, oktató videók 
stb.). 
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8. táblázat: Wessex régió kurzusai tutoroknak (Anglia) 

Kurzus neve Célok Képzés hossza Ára 

Kezdő Tutor Kurzus 

Megismertetni a tutori státusz 
gyakorlati oldalát. 

Magabiztosságot szerezni a problémás 
betegek és gyakornokok „kezelésében”. 

Megosztani a tapasztalatokat, és 
tanulni másoktól. 

4x fél nap 
4-6 hetes 

időközönként 
60 GBP 

Moduláris Bevezető 
Kurzus leendő 

tutoroknak 

Mélyrehatóan átgondolni a tutor 
szerepét és felelősségét, azzal a céllal, 

hogy felkészüljön tutori munkájára. 

Megérteni és magabiztosan felállítani 
egy másik személy oktatási 

szükségleteit és tanulási programját. 

Gyakorolni a különböző oktatási 
módszereket és szemléleteket. 

6 nap 
nem 

elérhető 

A táblázat a Wessex régió honlapján elérhető információk alapján készült [25]. 

 

9. táblázat: Wessex Moduláris Bevezető Kurzusa leendő tutoroknak (Anglia) 

A táblázat a Wessex régió honlapján elérhető információk alapján készült [25]. 

 

Első/Második/Harmadik modul 

1. nap 2. nap 

09:00 Érkezés, regisztráció, frissítők 
09:45 Köszöntés, bevezetés, csoportbeosztások 
10:15 Kiscsoportos foglalkozás 
11:00 Frissítők 
11:30 Kiscsoportos foglalkozás 
13:00 Ebéd 
14:00 Kiscsoportos foglalkozás 
15:30 Frissítők 
15.45 Kiscsoportos foglalkozás 
17:00 Reflexiók leírása 
17:30 Zárás 
19:30 Vacsora 

08:00 Reggeli 
09:00 Érkezés, frissítők and csoportokba 
rendeződés 
10:30 Frissítők 
11:00 Kiscsoportos foglalkozás 
13:00 Ebéd 
14:00 Bevezetés és felkészülés a Winchesteri 
Egyetem Képesítésére 
15:30 Frissítők 
15:45 Kiscsoportos foglalkozás 
16:25 Értékelés 
16:30 Zárás 
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London régiójában meghatározásra kerültek a tutorképzés során lefedendő területek és minimum 
képzési idők [26], amit a 10. táblázat mutat be. 

 

10. táblázat: London régió előírt tutorképzései (Anglia) 

A táblázat a London régió honlapján elérhető információk alapján készült [26]. 

 

Hollandia 

Hollandiában a háziorvos szakorvos- és tutorképzésért 2007-ig egyaránt a Stichting Verenigde 
Universitaire Huisartsopleiding (SVUH) volt felelős, amely lefektette a tutorokkal szembeni 
alapkövetelményeket [27]. 2007 óta a Huisartsopleiding Nederland intézet felelős a képzésekért, 
ami az egyetemeken működő 8 háziorvosi intézet hálózataként működik [28]. A Huisartsopleiding 
Nederland írja elő a képzésekkel kapcsolatos keretrendszert. Azonban a képzések részletes 

Terület Leírás Képzési idő 

Oktatás és tanulás 

Tanulási környezet létrehozása. 
Tanulási igények felmérése. 

Tanulási lehetőségek azonosítása 
és tervezése. 

Módszerek széles skálájának 
alkalmazása a tananyag átadására. 

Készségek tanítása. 

2 nap 

Munkahelyalapú értékelés 

Alapelvek. 
Általában használt eszközök 

használata, pl. mini-CEX, MSF. 
Hatékony visszajelzést ad. 

Visszajelzés nyújtása. 

fél nap 

Felügyelet 
„One-to-one” fejlesztések (pl. 

szupervízió, mentorálás, coaching) 
koncepciói és készségei. 

fél nap 

Sokszínűség és 
Esélyegyenlőség 

Sokszínűség és esélyegyenlőség. fél nap 

Értékelés 
Személyes fejlődés tervezése. 

Tanulási célok meghatározása és 
áttekintése. 

fél nap 

Portfolió 

Portfolió célja és módszer. 
E-portfolió. 

A kompetencia fejlődésének éves 
áttekintése. 

fél nap 

Gyakornok nehézségeinek 
kezelése 

Azonosítás, meghatározás. 
Nehézség megoldása. 

Szerepek és felelősségek. 
1 nap 

Életpálya tanácsadás 
Önértékelés, életpálya felderítése, 

döntéshozatal, implementálás. 
fél nap 
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kialakításáért, megvalósításáért, minőségéért és a tutorkiválasztási folyamatokért az egyetemek 
felelnek, akik saját maguk döntik el, hogy a keretrendszeren belül mire fektetnek hangsúlyt. 

Általában a leendő oktató tutoroknak több feltételnek kell megfelelniük, amelyeket a leideni 
egyetem gyakorlata alapján a 11. táblázat foglal össze [29]. Ezek közül az első az, hogy az 
Egészségügyi Specialistákat Nyilvántartó Bizottság (RGS) által felállított országos követelményeket 
kell teljesítenie a jelöltnek. Második feltétel: a háziorvosoktató-jelöltnek minimálisan meg kell 
felelnie a kompetenciaprofilban megjelölt szükséges, oktatással kapcsolatos kompetenciáknak és 
azok elvárt szintjeinek [12/1 és 12/2. táblázatok]. A kezdőprofilban szereplő kompetenciaszintek 
értékelésére konkrét mutatókat alakítottak ki. Végezetül pedig a gyakorló háziorvosoknak 
felállított kompetenciakritériumoknak kell még megfelelnie a leendő tutoroknak. Az egyetemek 
feltételezik, hogy egy oktatójelölt, aki öt éve ténylegesen háziorvosként működik, teljes mértékben 
elegendő rutinnal rendelkezik ahhoz, hogy mindezeknek megfeleljen. A jövőben bevezetésre 
kerülhet az, hogy az oktatójelölt háziorvosi ismereteit vizsgálni fogják az Országos Háziorvosi 
Ismeretek Tesztek segítségével [29]. 

 

11. táblázat: Feltételek a leendő tutorok kiválasztásával kapcsolatban (Leiden, Hollandia) 

A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [29]. 

  

Első feltétel: az Egészségügyi Specialistákat Nyilvántartó Bizottság (RGS) által felállított 
legfontosabb követelményeknek való megfelelés 

Legalább öt éve háziorvosként dolgozik, melyből egy évet a mostani praxisában. 
Legalább ötven százalékban háziorvosként működik a praxisában. 
Elegendő ideje és helye van a rezidens oktatásához (hetente három-négy nap). 
Körülbelül 2350 személyes praxisa van (plusz-mínusz 25%). 
Az egész munkahét folyamán jelen van egy szakképzett asszisztens. 
A praxisa jól felszerelt, rendelkezik többek között egy különálló rendelővel is a rezidens számára, 
internetkapcsolattal, könyvtárral és automata nyilvántartási rendszerrel. 
Arra is felkészült, hogy tanulmányokat folytasson módszertani területen. 
Birtokában van egy, a háziorvos képzés által elfogadott tantervnek. 

Második feltétel: kompetenciák megléte az oktatástan, facilitátor és személyes működés 
területén 

A részletek a 12/1. és 12/2. táblázatokban érhetők el. 

Harmadik feltétel: a háziorvosi gyógyító munkához szükség kompetenciák megléte 

Erről egy részletesen kidolgozott háziorvosi kompetencia-profil létezik, mely az alábbi 
területeket érinti: szakmai működés, orvos-beteg kommunikáció, együttműködés, szervezés, 
társadalmi tevékenység, tudomány és oktatás, professzionalizmus. 
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12/1. táblázat: A tutorjelöltek elvárt kompetenciaprofilja (Leiden, Hollandia) 

A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [29]. 

Oktatástan területén 

1. Az oktató tudatosan használja példakép mivoltát. 
• Az oktató hagyja, hogy megfigyeljék, készen áll egy beszélgetésre a saját eljárásairól. 
• Az oktató analizál, beszél a tevékenységéről és felépíti munkáját. 

2. Az oktató különböző módszerekkel ösztönzi és alátámasztja az ismeretek, képességek 
fejlesztését. 

• Az oktató mindent világosan elmagyaráz, először megmutatja, majd együtt is 
megcsinálja a rezidenssel a folyamatokat, majd figyeli a rezidenst, amikor az egyedül 
dolgozik. 

3. Az oktató az adott szituációban legmegfelelőbb kommunikációs technikákkal hatékonyan 
segíti a rezidenst. 

• Az oktató az alapvető kommunikációs technikát megfelelően használja oldott 
beszélgetési helyzetekben és csoportokban. 

4. Az oktató ösztönzi és segíti a rezidenst a képzéssel kapcsolatos céljainak meghatározásában 
és összeállításában, valamint a tanulási- és munkatervek megvalósításában, illetve 
kiértékelésében. 
5. Az oktató a lehető legkonkrétabb és legobjektívebb módon értékeli a rezidens munkáját és 
kommunikál erről a felekkel. 

Facilitáció területén 

1. Az oktató maga szervezi meg a saját munkáját úgy, hogy az oktatásnak is elegendő teret 
tudjon hagyni. 

• Az oktató konkrét tervet készít a saját munkájának megszervezésére az oktatói 
tevékenységet is beleértve, az oktatási intézmény irányelveit követve, úgy, hogy 
elegendő ideje legyen az oktatásra. 

2.Az oktató jó munkakapcsolatot alakít ki és őriz meg minden féllel, melyek az oktatás 
kivitelezésében érintettek. 

• Az oktató minden egyes, a rezidenssel kapcsolatban álló felet tájékoztatja az oktatásról 
és tud arról, hogy azok készek vele együttműködni. 

• Bevonja az asszisztenst már az oktatás kezdetekor és figyelembe veszi a kívánságait és 
lehetőségeit. 

• Az oktató az asszisztens mellett a többi munkatársat is bevonja mindaddig, ameddig 
azok az oktatásra pozitív hatással vannak. 

3. Az oktató gondoskodik az emberekről, az eszközökről és az információáramlásról az érintett 
felek között, mindaddig, amíg az hatékonyan és jól működik. 

• Az oktató tud a rezidens oktatásával kapcsolatos találkozókról és eljárásokról, valamint 
előkészíti a praxist a rezidens számára mikorra ő jön, kialakítja a munkahelyét és a 
beosztását és készít egy listát a rezidensnek a háziorvosi gyakorlat megismeréséről. 

• Az oktató tanulási programot készít a háziorvosi gyakorlatról a rezidens számára. 
• Az oktató konkrét tervet állít össze egy a praxis megszervezéséről az oktatáson belül az 

oktatási intézmény irányvonalait követve. Ezek közül a legfontosabb irányelv az 1 órás 
beszélgetés lehetősége, lehetőleg a reggeli órákban, vagy kora délután. 
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12/2. táblázat: A tutorjelöltek elvárt kompetenciaprofilja (Leiden, Hollandia) 

A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [29]. 

A feltételeknek megfelelő jelölt részt vesz egy ismerkedő beszélgetésen a szakképző központ egyik 
háziorvos-oktató munkatársával. Amennyiben ezután is jelentkezni szeretne háziorvos oktatónak, 
akkor a következő két lépés következik: részt vesz a helyi orvostudományi egyetemek által 
szervezett leendő oktatóknak szóló bevezetőképzésen, majd regisztráltatja magát oktatóként az 
RGS-nél. A tutorok munkájukért anyagi kompenzációban részesülnek (pl. Maastrichtban 750 
euro/hónap 2010-ben), és évenként akkreditációs pontokat kapnak [10]. A tutorképzések 
finanszírozásával kapcsolatban nem találtunk információkat. Érdekesség, hogy arra is lehetőség 
van, hogy a tutor egy kollégával osztozik egy gyakornok képzésén (Samen Opleiden – Együtt 
Oktatni program). A tutorok és tutorképzések fejlesztésének érdekében Hollandiában intenzív 
kutatások folynak ezen területen [7-9, 14, 30-34]. 

Leiden 

A Leideni Egyetem Orvosi Központja által kiadott tutor kiválasztási programban a 13/1. és 
13/2. táblázatokban bemutatott bevezető tutorkurzus teljesítését írják elő [35]: 

13/1. táblázat: Leiden bevezető tutorképzésének programja (Hollandia) 

A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [29]. 

Facilitáció területén 

4. Az oktató ügyel arra, hogy a rezidens nagy számú klienssel  találkozzon, amely a kívánt 
kompetenciafejlődéshez vezet. 

 Az oktatónak van saját pacientúrája, mennyiségileg és minőségileg is átadja azt a 
rezidensnek. 

5. Az oktató megbeszéli az intézménnyel az oktatás felépítését és annak hatását a rezidensre. 

Személyes működés területén 

1. Az oktató tervszerűen dolgozik, és az a célja, hogy fenntartsa és javítsa professzionális 
oktatói státuszát. 

 Az oktató részt vesz trénerképzéseken. 

 Az oktató beleegyezik, hogy teszteljék oktatói és háziorvosi tevékenységét. 

 Az oktató meghallgatja a pozitív és a negatív visszajelzéseket. 
2. Az oktató tudatában van oktatói státuszának, és annak megfelelően viselkedik. 

 Az oktató nyitott beszélgetni a viselkedéséről. 
3. Az oktató hatékonyan működik, felelősségteljes és rugalmas több szerepben is (mint 
oktató, háziorvos, kolléga, munkaadó). 

 Az oktató felismeri magában ezeket a szerepeket, erről tud felhozni és megnevezni 
példákat is. 

1. nap 2. nap 

A rezidensek oktatásával kapcsolatos információk. 
Az oktató továbbképzésével kapcsolatos 
információk. 
Oktatói gyakorlat szervezet. 
Beszélgetések: konzultáció & szakirányú beszélgetés. 

Visszajelzés nyújtása. 
A rezidens aktív tanulása. 
Coaching. 
Konzultánsi képességek megfigyelés. 
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13/2. táblázat: Leiden bevezető tutorképzésének programja (Hollandia) 

A táblázat a leideni egyetem honlapján elérhető információk alapján készült [29]. 

 
Maastricht 

A leendő tutornak 4 szakterületre vonatkozóan kell képzéseken részt vennie: háziorvosi ellátás, 
didaktikai képzés, szervezői képzés és a továbbképzők professzionális képzése [10]. A 
tutorjelölteknek egy háromnapos bevezetőkurzuson kell részt venniük, melynek témái: 1. Tanterv, 
kompetenciaprofil és szabályozás, 2. A munkahely mint oktatási környezet, 3. Didaktikai 
alapkészségek. Ezt kiegészíti további 8 kísérő találkozás összesen 11,5 órában, didaktikai 
workshopok, meghatározott témákról szóló tartalmi workshopok, orvosi témák, munkatársi 
tanácsadás, a tutorok vizsgáztatása, melybe tudásteszt, praxislátogatások, év végi és záró 
beszélgetések tartoznak. A tutoroknak tevékenységük első 4 éve alatt legalább évi 48 képzési órán 
kell részt venniük, hogy akkreditációs pontokat gyűjtsenek. Az első szakasz után a már tapasztalt 
tutoroknak különböző kurzusokon kell részt venniük [10]. 

 
Rotterdam 

A dél-holland tartományban található Rotterdam városban az Erasmus MC szervezésében a 
tutorjelölteknek az alábbi akkreditált 2 napos példa jellegű bevezető train the trainer program 
érhető el [36], amit az 14/1. és 14/2. táblázatok mutatnak be: 

14/1. táblázat: Rotterdam bevezető tutorképzésének programja (Hollandia) 

A táblázat az Erasmus MC honlapján elérhető információk alapján készült [36]. 

3. nap 4. nap 

Tanulási módszerek. 
Feedback képesség gyakorlása. 
Tanterv összeállítása. 

Záró beszélgetés (fél óra) 

5. nap  

Tutori munka elkezdése a rezidenssel: Hogy vagyok 
én és hogy van a rezidensem? Videofelvétel készítése. 

1. nap 

09.30: Regisztráció és néhány közlemény. 
10.00: Ismerkedés és a résztvevők elvárásai. 
10.30: Mit jelent a rendszeren belül: a praxis, a társadalom, a család? 
11.00: Kávészünet. 
11.15: Plenáris megbeszélés, végkövetkeztetések levonása. 
11.30: Esetismertetés. 
12.45: Ebéd. 
14.00: Az „Orvos szakma” fejezetének megbeszélése. 
14.10: Rezidensküldés: hogyan megy ez Rotterdamban? 
14.45: Az oktató profilja és a tanterv, bevezetés. Megbeszélés két részletben.  
15.30: Együtt vagy egyedül oktatni? Mit kell tennie, hogyan tudnak egymáshoz alkalmazkodni?  
16.00: Zárás. 
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14/2. táblázat: Rotterdam bevezető tutorképzésének programja (Hollandia) 

A táblázat az Erasmus MC honlapján elérhető információk alapján készült [36]. 

 

Németország 

Németországban a háziorvos-szakképzést és tutorrendszert célzó minőségi fejlesztések az 
ezredforduló után indultak el. 2009-ben a Német Általános Orvosi és Családorvosi Társaság 
(DEGAM) angol, holland és dán nemzetközi szakértőkből álló bizottságot kért fel, hogy értékelje a 
német háziorvosi szakorvosképzést [37]. A bizottság arra következtetésre jutott, hogy az akkori 
németországi szakorvosképzés egyetlen területen sem éri el az európai standardokat, nincs 
egységes kurrikulum, a tutori engedély megszerzése kizárólag formális kritériumok alapján történik 
(pl. a praxis nagysága, a háziorvosi tevékenység időtartama), nincs trénerképzés. A szakértői 
bizottság ajánlásokat fogalmazott meg, többek között tutorképzés és TTT program bevezetését 
javasolta [37]. 

A baden-württembergi Általános Orvosi Kompetenciacentrum által kidolgozott Szövetségi 
Szakképzési Program Plusz (Verbundweiterbildungplus, VWBplus) 2008 óta létezik. A programban a 
szakképzésben résztvevő gyakornokok, rezidensek általános orvosi szaktudását és a 
kompetenciaalapú általános orvosi tanterv szerinti kompetenciáját fejlesztik, mely tanterv a 
Kanadában kifejlesztett CanMEDS-szerepek szerinti kompetenciaterületekre támaszkodik. A 
VWBplus keretein belül 2011-ben létrehoztak egy TTT tanfolyamot is a háziorvos tutorok számára. A 
tanfolyam kidolgozásánál és kialakításánál felhasználták a szomszédos európai országok 
tapasztalatait és előzetes munkáit [10]. A német egészségügyi rendszer sajátosságainak 
figyelembevételéhez kérdőíves módszerrel felmérték a baden-württembergi oktató háziorvosk 
igényeit és véleményét [38]. 

Ledig és munkatársai 2016-os német nyelvű publikációjukban mutatták be a TTT tanfolyam 
felépítését [39]. „A tanfolyam összesen 9,5, egyenként 45 perces tanórája tartalmaz egy 

2. nap 

09.30: Visszatekintés az előző napra. 
09.40: Videó felvétel készítése, videó-tanácsadás megtekintése és megbeszélése. 
09.50: Az oktatási program az első két hónapban. 
10.30: Kávészünet. 
10.45: Ismerkedés az intézménnyel. 
11.00: Visszajelzést adni: elméletben és gyakorlatban. 
 Gyakorlás 2-3 csoportban olyan, a gyakorlatból vett példák alapján, melyeket a 
résztvevők hoznak. 
12.30: Ebéd. 
14.00:Ismerkedés a ROER-ral. 
14.15: A háziorvosi képzés felépítése és szabályai: kvíz. 
 (Egyúttal az intézmény weblapjához és a kézikönyvhöz tartozó link is bemutatásra kerül.) 
15.15: Hogyan tudunk együttműködni az intézet elképzeléseivel? 
15.45: És most hogyan tovább? Az intézet ajánlása az oktatók képzésével és irányításával 
kapcsolatban. 
16.00: Zárás. 
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bevezetést a CanMEDS-szerepkoncepcióba és a kompetencialapú általános orvosi tantervbe (2 
tanóra). A továbbiakban szervezési szempontokról, például az orvosi táska tartalmáról vagy egy 
munkabizonyítvány kiállításáról (2 tanóra) és az általános szakorvosképzés jogi keretfeltételeiről 
esik szó, például érzéstelenítő szerek felírásánál felmerülő kérdésekről, vagy arról, hogy betegség 
esetén helyettesítheti-e a tutort a szakorvosképzésben részt vevő rezidens orvos (2 tanóra). Ezen 
kívül három kiscsoportban legfeljebb 10 résztvevővel a didaktikai képességeket – különös 
tekintettel a visszajelzésre – színészekkel való gyakorlatok során (színész-páciens és 
továbbképzésben résztvevő színész-orvos) és videós jelenetek segítségével fejlesztik (3,5 tanóra). A 
képzés további tartalmi elemei: a háziorvosi identitás kialakításának segítése, valamint a tanulás 
és az önreflexió támogatása. A tanfolyam kétnapos, péntek délutántól szombat délutánig tart. A 
szakmai eszmecserét támogatandó elegendő szünet és egy közös vacsora is van a programban. A 
TTT tanfolyamhoz szükség van egy három docensből és két színészből álló teamre a 
szemináriumokhoz és a párhuzamosan zajló kiscsoportos foglalkozásokhoz. A VWBplus TTT 
kurzusainak oktatói (docensei) általános szakorvosok, egy egyetemi háziorvosi részlegen dolgoznak 
tudományos munkatársként és részben maguk is jogosultak tutori feladatkör betöltésére. A TTT 
tanfolyamon való részvételt és az egyidejűleg tutorként végzett tevékenységet 2012 óta a VWBplus 
BW programban kívülről finanszírozzák három eurós pótlékátalánnyal a háziorvosközpontú ellátás 
terhére aktív részvétel esetén. A továbbképzésre jogosult orvosok továbbképzésének honorálása 
ebben a formában egyedülálló Németországban” [39]. A TTT tanfolyamokkal kapcsolatos első 
tapasztalatokról 2012-ben számoltak be [40]. A DEGAM Szakképzésért felelős részlegének TTT 
munkacsoportja 2017 februárjában egy „csekklistát” adott ki a TTT szemináriumokkal 
kapcsolatban [41], amit a 15/1. és 15/2. táblázatok mutatnak be. 

15/1. táblázat: Train the trainer (TTT) szeminárium DEGAM csekklista (Németország) 

MINŐSÉGI PARAMÉTEREK kötelező kívánatos 

Keretfeltételek (Minőségbiztosítás)   

A TTT-szemináriumok tartalmi részéért általános orvosi/háziorvosi 
részlegek/intézetek felelnek és ők is vezetik le azokat – adott esetben az 
szakképzési kompetenciacentrum területéről további partnerekkel 
együttműködve. 

x  

A TTT-szemináriumok docensei számára képzéseket tartanak, valamint 
folyamatos tudományos értékelést folytatnak. 

x  

A TTT-szemináriumok tartalmaznak egy nyitószemináriumot és rendszeres 
„követő” tutor találkozókat tartanak az oktatásra jogosult orvosokkal való 
kapcsolattartás érdekében. 

x  

Oktatók   

Az illetékes szakképzési kompetenciacentrum egyetemi képviselői és tutori 
jogkörrel oktatásra jogosultak. 

x  

Orvostan-didaktikailag képzett és tapasztalt orvosok. x  

Az illetékes biztosítóval szerződött orvosok egyesületének munkatársai.  x 

Az illetékes orvosi kamarák munkatársai.  x 

Színészek a visszajelzés-tréningekhez.  x 

A táblázat az DEGAM honlapján elérhető információk alapján készült [41]. 

15/2. táblázat: Train the trainer (TTT) szeminárium DEGAM csekklista (Németország) 
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MINŐSÉGI PARAMÉTEREK kötelező kívánatos 

Feltételek   

Nyitórendezvény legalább 10-12 tanórai egységben. x  

A résztvevők a rendezvény helyszínén legyenek elszállásolva (a tutorok 
személyes hálózatba szerveződésének érdekében). 

 x 

Rendszeres tutortalálkozók 4 tanórás időtartamban és a regionális 
kompetenciacentrum vagy a térben közeli továbbképzési szövetség kínálata. 

x  

Rendszeres tutortalálkozók legalább évente 2-szer.  x 

Rendszeres tutortalálkozón való részvétel évente 1-szer.  x 

Tartalmak: Alapminősítés   

A helyi és regionális szövetségi szakképzés struktúrájának és az illetékes 
kompetenciacentrum struktúrájának áttekintése. 

x  

Az aktuálisan érvényes szakképzési rend alapjai; kompetencialapú általános 
orvosi/háziorvosi tanterv és bevezetés a CanMEDS szerepmodellbe. 

x  

A visszajelzés mint didaktikai eszköz alapjai (ha egyszerre lehetséges, 
gyakorlati visszajelzés-tréninggel együtt). 

x  

Szervezeti keretfeltételek: a szakképzés elősegítése, a biztosított orvosok 
egyesületének és az orvosi kamarának tartományspecifikus támogatási 
feltételei. 

x  

A szakképzés felépítése és dokumentációja (napló, az orvosi kamara és a 
kompetenciaalapú általános orvosi tanterv által biztosított tanulási felület), 
szakképzési bizonyítvány. 

x  

A szakképzési szerződés jelentése, kialakítása és megbeszélése. x  

Jogi keretfeltételek a tutorok és rezidensek számára (pl. sürgősségi ügyelet, 
a tutor hiányzásakor érvényes helyettesítési szabályok). 

x  

A rendszeres szakképzési megbeszélések jelentősége és strukturálása. x  

Tartalmak: Rendszeres „követő” tutor találkozók   

Szakmai eszmecsere az oktató orvosok szakképzés során szerzett aktuális 
tapasztalatairól és a kihívásokról („szupervízió”), a rezidens orvosok 
bemutatásával. 

x  

A szakképzés szervezésével és fejlődésével kapcsolatos aktualitások.  x 

A visszajelzés-tréning elmélyítése és további didaktikai módszerek, mint pl. 
közvetlen megfigyelés, videóasszisztált visszajelzés, beleértve az értékelési 
technikákat is (pl. MAAS-Global-D), strukturált esetmegbeszélések vagy 
„Directly Observed Procedural Skills”. 

 x 

Munkatársi menedzsment (konfliktuskezelés és hibamenedzsment), a 
rezidens integrációja a praxisba és az elszámolásba. 

 x 

Szakképzés más (európai) országokban.  x 

A szakképzési bizonyítvány követelményei. x  

Kiválasztott orvosi témák.  x 

Tandempartnerek szervezése kölcsönös hospitáláshoz.  x 

A táblázat az DEGAM honlapján elérhető információk alapján készült [41]. 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”              
 

 

29 

A leendő oktató háziorvosok és oktatópraxisokkal szembeni kritériumokat a DEGAM 2014-ben 
publikálta [37]. A kritériumkatalógus egy részletesen kidolgozott szempont- és pontozási rendszert 
biztosít a tutorok kiválasztásának folyamatában. Az oktatói státusz megszerzéséhez három 
területen kell bizonyos kritériumoknak megfelelni: jelölt képzettsége, praxis infrastruktúrája és 
demográfiai adatai. A jelölt képzettsége során például figyelembe veszik a jelenlegi 
munkateljesítményét, részt vesz-e Bálint csoportfoglalkozás vagy továbbképző szemináriumokon. 
Az infrastruktúra esetén például a praxisméretet, az elhelyezkedését vagy a technikai feltételeket 
értékelik. A demográfiai adatok területén vizsgálják a praxishoz tartozó gyerekek, idős vagy 
krónikus betegek számát, valamint a negyedévenkénti otthonlátogatások számát. Az első és utolsó 
területen a maximálisan szerezhető pontok legalább egyharmadát, míg infrastruktúra 
vonatkozásában legalább a felét el kell érni [37]. 

 

Szlovénia 

Szlovéniában 1990-ben alakult ki a családorvoslás diszciplínája és ezt követően formálódott a 
tutorképzési rendszerük is. Jelenleg a szakorvosképzésben résztvevő tutorokat a Szlovén Orvosi 
Kamara nevezi ki háziorvos koordinátorok vagy már státuszban lévő tutorok javaslatára [42]. A 
javasolt tutorokkal szemben felállított követelmények: (1) a szakvizsga megszerzése után legalább 
5 éves gyakorlati tapasztalat, (2) a kinevezés előtti évben legalább 50 megszerzett kreditpont, (3) 
részvétel tutorképző kurzuson. A graduális oktatásban résztvevő tutorokat a két orvosi egyetem 
(Ljubljana és Maribor) nevezi ki saját hatáskörében. Ezen tutorok a szakvizsga megszerzése után 
rögtön oktathatnak, ha elvégeznek egy képzőkurzust. A graduális és posztgraduális képzés 
tutorjelöltjének ugyanazon kurzusok valamelyikén kell részt vennie. A családorvosok szövetsége a 
két egyetemmel közreműködve évente rendez képzéseket különböző városokban: szeptemberben 
(Bled), decemberben (Zreče), januárban (Ljubljana), februárban (Strunjan), márciusban (Moravske 
Toplice Zreče). A Maribori Egyetem saját tutorképzést is szervez a graduális tutorok számára [42]. 

 

Bled 

Bled városában 1992 óta folyik nemzetközi képzőkurzus, mely 1995 óta az EURACT védnöksége 
alatt valósul meg [43]. Közel 20 országból, több mint 920 résztvevő teljesített már EURACT Bled 
kurzust, ami az évek alatt folyamatosan fejlődött a résztvevők értékelései és visszajelzései alapján 
[44, 45]. A kurzus eleinte két napos volt. Jelenleg öt napos, és minden nap hasonló struktúrában 
folyik, elsősorban csoportfoglalkozások formájában napi egy plenáris előadással (16. táblázat). 
Minden évben egy kiemelt főtéma köré épül a képzés, amit a 17. táblázat listáz [43]. 2016-ban 
például a családorvoslás bizonyos jövőbeni aspektusai, mint például menekültek ellátása és az új 
technológiák alkalmazása volt a fő téma. 
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16. táblázat. A Bled kurzusok általános struktúrája (Szlovénia). 

A táblázat Kelmenc-Ketis Z. és mtsai. (2016) publikációjának átdolgozásával készült [43]. 

 

17. táblázat: A Bled kurzusok témái (Szlovénia) 

A táblázat Kelmenc-Ketis Z. és munkatársai (2016) publikációjának átdolgozásával készült [43]. 

 

2017-ben a diagnosztikus bizonytalanság tanítása és tanulása témakörével foglalkoztak a képzés 
folyamán, melynek célja az volt, hogy a résztvevők képesek legyenek: felismerni és definiálni a 
diagnosztikus bizonytalanságok típusait amivel a családorvoslás során szembesülnek, ismerni ezek 
megoldására használható stratégiákat, értékelni egy diagnosztikus teszt előnyeit és hátrányait, 
valamint ezekről kommunikálni a beteggel [46]. A program a következő volt (18. táblázat): 

 

  

1. nap 2. nap 3. nap 4. nap 5. nap 

Bevezetés. 
Előadás és 
diszkusszió 1. 
Csoportmunka 1. 
Csoportmunka 2. 
 

Ice-breaker. 
Előadás és 
diszkusszió 2. 
Csoportmunka 3. 
Csoportmunka 4. 
Terepmunka. 

Ice-breaker 
Előadás és 
diszkusszió 3. 
Csoportmunka 5. 
Rövid előadás 
Csoportmunka 6. 

Ice-breaker 
Előadás és 
diszkusszió 4. 
Csoportmunka 7. 
Csoportmunka 8. 
Csoportmunka 9. 

Országok 
beszámolói. 
Oktatási 
modulok 
bemutatása. 
Reflexiók a 
kurzusról. 
Kurzusértékelés. 
Zárás. 

Év Téma Év Téma 

1992 Praxisszervezés 2005 Komorbiditás 

1993 Orvosi dokumentáció megőrzése 2006 Közösségi orientáció 

1994 Minőségbiztosítás 2007 Beteg autonómiájának erősítése 

1995 Orvos-beteg kommunikáció 2008 Öngyógyítás 

1996 Prevenció 2009 Medikalizáció hatása 

1997 Család 2010 Új információs technológiák hatása 

1998 Receptírás 2011 Professzionalizmus 

1999 Krónikus betegségek ellátása 2012 
Nehéz orvos-beteg kapcsolat 
menedzselése 

2000 Bizonyítékokon alapuló orvoslás 2013 Orvosi jólét 

2001 „Out-of-office” orvoslás 2014 Háziorvoslás hatásköre és korlátai 

2002 Orvosi hibák 2015 
Komorbiditás kezelése az öregedő 
társadalomban 

2003 Etikai kérdések 2016 Családorvoslás jövőbeni alakulása 

2004 Betegközpontú ellátás 2017 
Diagnosztikus bizonytalanság tanítása és 
tanulása 
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18. táblázat: A 2017-es Bled kurzus programja (Szlovénia) 

A táblázat a Bled kurzus hivatalos honlapján elérhető információk alapján készült [46]. 

 

Ljubljana 

Időrendben a Bled kurzus után az egyetemi városban is tartanak az alfejezet elején már említett 
háziorvos tutorképzést [47], mely során a Bled kurzus öt napos anyagát két napba sűrítik bele. 
Mivel tartalma alapvetően megegyezik a Bled kurzuséval, ezért ezt a programot nem részletezzük. 

1. nap 2. nap 

13.30-14.00 Érkezés és regisztráció. 
14.00-14.10 Megnyitó. 
14.10-14.45 Résztvevők bemutatkozása. 
14.45-15.30 Értékalapú Egészségügyi 
Ellátás (előadás). 
15.30-15.45 Megbeszélés. 
15.45-16.00 Kávészünet. 
16.00-17.00 Csoportmunka. 
17.00-17.30 Vezetői megbeszélés. 
17.30-19.00 Közösségi program. 

8.45-9.00 „Bemelegítő szekció". 
9.00-9.45 Diagnózis felállítás egy 
bizonytalan világban (előadás). 
9.45-10.00 Megbeszélés. 
10.00-11.00 Csoportmunka. 
11.00-11.30 Kávészünet. 
11.30-13.00 Csoportmunka. 
13.00-14.30 Ebéd. 
14.30-17.00 Terepmunka az egészségügyi 
központban. 
17.00-18.00 Közösségi program. 
18.00-20.00 Terepmunka beszámolói. 

3. nap 4. nap 

8.45-9.00 „Bemelegítő szekció". 
9.00-9.45 Bizonytalansággal 
valószembenézés kollaboráció során 
(előadás). 
9.45-10.00 Megbeszélés. 
10.00-11.00 Csoportmunka. 
11.00-11.30 Kávészünet. 
11.30-13.00 Csoportmunka. 
13.00-14.30 Ebéd. 
14.30-15.00 Joker. 
15.00-16.30 Csoportmunka. 
16.30-17.00 Kávészünet. 
17.00-18.00 Vezetői megbeszélés. 

8.45-9.00 „Bemelegítő szekció". 
9.00-9.30 Hogyan találjuk meg a Goldilock 
zónát? – előadás. 
9.30-10.00 Megbeszélés. 
10.00-11.00 Csoportmunka. 
11.00-11.30 Kávészünet. 
11.30-13.00 Csoportmunka. 
13.00-14.30 Ebéd. 
14.30-17.30 Csoportmunka. 
20.00-22.00 Záró gálavacsora. 

5. nap  

9.00 -11.00 Terep- és csoportmunkák 
végső beszámolói. 
11.00-12.00 Újdonságok a tanulásban –
előadás 
12.00-12.30 Visszajelzés és 
kurzusértékelés. 
12.30-13.00 Kurzus zárása. 
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Az EURACT-tól függetlenül Ljubljanában 2008-tól szerveznek train the trainer tutorképzéseket 
elsősorban nőgyógyász szakorvosnak, de a képzés általánosodott és „learning how to teach” 
workshopokká alakult [48]. 2008 és 2011 között 24 képzés valósult meg, melyeken számos egyéb 
szakterület képviselői (pl. háziorvosok, szemészek, gyermekgyógyászok, pszichiáterek stb.) is részt 
vettek. A képzés egy napos. Egy héttel a kurzus ellőtt a résztvevők PowerPointos prezentációkat és 
„házifeladatokat” kapnak e-mailen keresztül. A képzés programja a következő (19. táblázat) [48]: 

 

19. táblázat: A ljubljanai train the trainer kurzus programja (Szlovénia) 

A táblázat Renner-Primec Z. és mtsai. (2012) publikációjának magyar nyelvű adoptálása [48]. 

 

A workshop a résztvevők rövid bemutatkozásával és a napi program áttekintésével kezdődik, 
valamint a kurzus elején és végén is tudásfelmérő kérdőíveket töltenek ki a résztvevők önértékelés 
céljából [48]. A képzési blokkok elején egy rövid 15 perces elméleti bevezetőt követően 
gyakorlatorientált feladatok, szerepjátékok kerülnek megvalósításra oktatás, értékelés, és 
visszajelzés témakörökben Például két résztvevő egy oktató-gyakornok kontextusban fellépő 
nehéz szituációt játszik el, míg a csoport többi tagja megfigyeli őket. Demonstrációs 
oktatásmetodikával egy készség lépésrőllépésre történő oktatását gyakorolhatják a kurzus 
résztvevői. A gyakorlatok során az egyének értékelése a Pendletoni szabályok alapján történik. A 
kurzus végén a képzés értékelése 20. táblázatban bemutatott kérdőív kitöltése alapján történik. Az 
értékelés során megfogalmazott javaslatokat figyelembe veszik a következő képzés 
szervezésekor [48] 

 

Megnyitó 

9.00: Köszöntő, a workshop céljainak bemutatása, értékelő kérdőív kitöltése. 

Visszajelzés 

9.15: Rövid előadás a visszajelzésről. 
9.30–10.20: Gyakorlat: mini előadás. 
10.20–10.40: Szünet. 

Oktatói készségek 

10.40–11.00: Rövid előadás a készségek 4 lépésben történő oktatásáról. 
11.00–11.50: Gyakorlat: demonstráció. 
11.50–12.30: Szünet. 

Értékelés 

12.30–12.45: Rövid előadás az értékelésről (assessment típusú). 
12.45–13.15: Gyakorlat: szerepjáték. 
13.15–13.30: Rövid előadás az értékelésről (appraisal típusú). 
13.30–14.00: Gyakorlat: oktató-gyakornok közötti beszélgetés. 
14.00–14.15: Szünet. 
14.15–14.30: Rövid előadás az értékelésről (evaluation típusú). 
14.30–15.45: Gyakorlat: értékelés a „hat gondolkodó kalap" technika segítségével. 
15.45–16.00: Értékelő kérdőív kitöltése.  
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20. táblázat: A ljubljanai train the trainer kurzus értékelő kérdőíve (Szlovénia) 

A táblázat Renner-Primec Z. és mtsai. (2012) publikációjának adoptálása [48]. 

 

Dánia 

Dániában a Nemzeti Egészségügyi Tanács felelős a posztgraduális tutorképzésekért. Öt régióra 
tagolódva egyéni irodákkal működik a képzések tervezése, fejlesztése és ellenőrzése. A Dán 
Háziorvosok Kollégiuma (DSAM) 9 pontból álló követelményrendszert állított fel a leendő 
tutorokkal szemben (21. táblázat), mely 2013. január 1-jén került bevezetésre [49]. Ezek a 
követelmények mind a kezdő orvostanárokra, mind pedig a már régebb óta praktizáló oktató 
orvosokra egyaránt vonatkoznak. A követelmények között szerepel a tutorképzési tanfolyamon 
való részvétel is, melynek programja átfedéssel ugyan, de régióról régióra változik. 

  

Előadások és Gyakorlatok 

1. Melyik előadás/gyakorlat volt a leghasznosabb az ön számára? 
2. Mi ennek az oka? 
3. Melyik előadás/gyakorlat volt a legkevésbé hasznos az ön számára? 
4. Mi ennek az oka? 
5. Milyennek ítéli meg az előadások/gyakorlatok arányát? 
a) túl sok előadás b) túl sok gyakorlat c) megfelelő 

Általános Értékelés 

6. Jelöljön meg 3 szót mely kifejezi a kurzussal kapcsolatos érzéseit/tapasztalatait. 
izgalmas, unalmas, kellemes, megérte, nem érte meg, nagyon hasznos, hasznos, kreativitást 
igénylő, érdekfeszítő, bonyolult, ösztönző 
7. Egyéb szó, amit használna a kurzus jellemzésére?  
8. Mi az, amire a kurzus előtt nem volt képes, de ezután képes lesz rá? 
9. Megváltoztatja eddigi munkáját a hallgatókkal? igen, nagyon, kicsit, egyáltalán nem 
10. Megfelelő hosszúságú volt a kurzus időtartam? megfelelő, túl hosszú, túl rövid 
11. A csoportok mérete megfelelő volt? megfelelő, túl kicsi, túl nagy 
12. Ajánlaná a kurzust kollégáinak? Igen/Nem 
13. Ön szerint a jövőben is megszervezzük a kurzust? Igen/Nem 
14. Mit változtatna meg egy jövőbeni kurzusban? 
15. Mi az, amit kétségtelenül tartsunk meg a kurzusban? 
16. Kérjük, fejezze be a mondatot. Oktatóként úgy gondolom, hogy ez a kurzus… 

Oktatók Értékelése 

Kérjük, szövegesen értékelje a kurzus alábbi előadóit, csoportvezetőit és oktatóit. 
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21. táblázat: Tutorokkal szemben felállított követelmények (Dánia) 

Megnevezés Leírás 

A teljes oktatási program 
minden képzési 
részelemére külön 
oktatási program 
elkészítése szükséges. 

Kidolgozott, jóváhagyott és elérhető legyen a képzési program 
minden eleme: alapfokú klinikai képzés (KBU), bevezető képzés (I), 
valamint a szakorvosképzés három szakasza. Praxisleírást kell 
készíteni, mely tartalmazza a képzési feltételek részletes kifejtését, 
a munkakapcsolatokat, a képzés során tartandó megbeszéléseket, 
a bevezetést, a felügyeleti ellenőrzést, az oktatást és a 
konferenciákat érintő részeket. 

A tutorképzési 
tanfolyamokon való 
részvétel kötelező. 

A tutoroknak tutorképzési tanfolyamon kell részt venniük, mielőtt 
oktatói engedélyt kapnak. A képzést legalább 5 évente ismételni 
kell, és rendszeresen részt kell venni a régió tutorainak szervezett 
találkozón. 

Az orvosképzésben 
résztvevő gyakornok 
ellenőrzésére kellő időt 
kell szánni. 

Az ellenőrzésére szükséges időt úgy kell beosztani, hogy mind a 
formális felügyeletet, mind az ad hoc feladatokat el tudja látni a 
tutor.  

Gyakornoki kompetencia-
felmérését kell végezni. 

A képzésben résztvevő gyakornokok kompetencia-felmérését a 
tanulmányi szakaszban leírt célok szerint kell elvégezni specifikus 
kompetencia-értékelési módszereket felhasználásával. 

A praxisban történő 
oktatást értékelni kell. 

A képzési praxisban az oktatás értékelése meghatározott formában 
szükséges. A praxist és a tutort a képzési koordinátor is 
ellenőrizheti. 

A gyakornoknak saját 
konzultációs helyet kell 
biztosítani. 

Megfelelő és korszerű felszerelésekkel, valamint eszközökkel 
ellátott saját egyeztető helyiséget kell biztosítani az 
orvosképzésben résztvevő gyakornoknak. A helyiség felszerelése 
egyenértékű kell, hogy legyen a rendszeres orvosi praxist teljesítő 
orvosok felszereléseivel. 

Az oktatópraxisnak 
megfelelő beteganyaggal 
kell rendelkeznie. 

Az oktatópraxisokban változatos és optimális létszámú betegkörre 
van szükség. A nagyon kicsi praxisok nem fogják tudni biztosítani a 
kellően nagy létszámú és széles spektrumú beteganyagot a 
képzésben résztvevő orvos számára. A nagy beteglétszámú 
praxisokban pedig a munkaterhelés a képzés rovására mehet, pl. 
nem jut elég idő a szükséges ellenőrzésre és visszajelzésre. 

Az oktatókat felül kell 
vizsgálni. 

Az egyes oktató kompetenciáit (pl. idős kollegák esetén) egyedileg 
kell értékelni annak meghatározása érdekében, hogy a tutor 
felkészült-e a további feladatok ellátásra. Továbbá vizsgálni kell az 
összeférhetetlenséget, azaz tutor nem lehet képzésben résztvevő 
családtagjának vagy közeli hozzátartozójának oktatója. 

Az oktatóknak 
rendelkezésre kell állniuk 
rendelési időben. 

Elvben a tutornak jelen kell lennie a rendelés ideje alatt az 
ellenőrzés biztosítása érdekében. A tutor távollétében az ő 
felelőssége az ellenőrzés biztosítása. 

A táblázat a Dán Háziorvosok Kollégiuma honlapján elérhető információk alapján készült [49]. 
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Midtjylland régió 

A képzés 2 oktatási napból áll plenáris ülések és kiscsoportos foglalkozások formájában zajlik [50]. 
A rezidensképzés rendszerének bemutatása, az oktatási programok kidolgozása, az alap 
pedagógiai ismeretek elsajátítása és az elektronikus portfólió kezelése a képzés fő tartalmi eleme. 
Továbbá cselekvési javaslatokat és gyakorlati útmutatókat kapnak a leendő tutorok a 
praxisszervezéssel (pl. az oktatást, hogyan lehet a mindennapi gyakorlatba integrálni), a hozzáértő 
felügyelettel és visszajelzés adásával kapcsolatban. A dániai kurzusszervezők szóbeli információk 
alapján 2 napot elegendőnek tartanak ahhoz, hogy a jövőbeni továbbképzőknek a legfontosabb 
ismereteket átadják [10]. Attól félnek ugyanis, hogy a hosszabb időtartamú kurzusok miatt 
csökkenne a részvételi kedv, mivel a háziorvosok a praxisaiktól is hosszabb időre lennének távol. A 
kurzus költségét (2000 dán korona, kb. 85 000 forint) a képzőközpont fizeti, így a részvétel 
ingyenes az orvosoknak, az ellátásukat és a kurzus ideje alatti keresetkiesésüket is megtérítik. 

 
Hovedstaden és Sjælland régió 

A régió az újonnan belépő tutorainak egy alapkurzust szervez [51]. Az 1 napos, 13.00-tól 16.00-ig 
tartó kurzus során foglalkoznak az oktató szerepével (mint oktató, orvos és munkáltató egyben), a 
szakorvosképzés felépítésével, a képzési programmal, a tanulástervezéssel, az értékeléssel, a napi 
felügyelet és oktatás témakörével, a naplók vezetésének oktatásban betöltött szerepével. A 
tutoroknak egynapos 13.00-tól 18.00-ig tartó kompetenciaértékeléssel kapcsolatos kötelező 
kurzust szervez a régió. A bevezető részben olyan kérdéseket válaszolnak meg, mint például: 
Hogyan lehetek tutor és milyen tutornak lenni? Mit kell ehhez tudnom, és ezt hol találom meg? 
Mik az új előírások az értékeléssel kapcsolatban? Ezután a DSAM különböző értékelési eszközeit 
tekintik át: strukturált iránymutatás, konzultáció strukturált megfigyelése, 360°-os, teljes körű 
visszajelzés, reflexiók értékelése, beavatkozás strukturált megfigyelése [51]. 

 

Nordjylland régió 

A régiónak alapszintű tutorképzési kurzusa van [52]. Az első nap (8.30-tól 15.30-ig) 
kiscsoportokban workshop jelleggel dolgozva szerepjátékok, szisztematikus tapasztalatcsere útján 
interaktív munka folyik. Az első nap végén házifeladatot kapnak a résztvevők, majd kb. egy 
hónappal később egy rövidebb (12.00-től 16.00-ig) kurzust tartanak. Az oktatási program, a 
hivatalos követelmények, a felügyelet, a nem megfelelő képzés stb. témaköreit érintik. 

 
Syddanmark régió 

Egy alapkurzust és egy felzárkóztató, frissítő kurzust szervez a régió [53]. A 2 napos interaktív 
alapkurzus célja, hogy felkészítse a leendő tutorokat az oktatói munkára, melynek részletes 
programját a 22. táblázat mutatja be. 

A felzárkóztató kurzus azok számára elérhető, akik az alapkurzust már elvégezték korábban, de 
tudásukat szeretnék felfrissíteni. A kurzus célja, hogy a tutorok oktató szerepükben naprakészek 
legyenek. A kurzus olyan témákra terjed ki, mint a felügyeleti ellenőrzés, az oktatási információk 
stb. Az alap- és felzárkóztató kurzuson való részvételi díjat is a képzési központ finanszírozza [53]. 
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22. táblázat: Syddanmark régió alapkurzusa (Dánia) 

A táblázat a Syddanmark Régió honlapján elérhető információk alapján készült [52]. 

 

Egyéb országok 

Tematikus keresésünk során nagyon sok ország esetén csak töredékinformációkat találtunk a 
tutorképzéssel kapcsolatban. 

Észtországban ötévenkénti részvétel kötelező TTT szemináriumokon [37]. Az anyagi támogatás 
miatt jóval több oktatópraxis van, mint gyakornok, és a praxisban folytatott tényleges 
oktatótevékenységet pozitívan értékelik. Franciaországban egyetemi TTT képzésen kell részt venni 
a tutorjelöltnek, a rezidensek visszajelzése alapján minősítik a tutorokat. Ritkán praxis-auditok 
történnek, kevés tutor van. Horvátországban is kötelező TTT kurzuson részt venni. Svájcban két 
napos tréningek vannak leendő tutoroknak [37]. 

 

Kitekintés: EURACT 

Az Oktató Háziorvosok és Családorvosok Európai Akadémiája (European Academy of Teachers in 
General Practice and Family Medicine; EURACT) nemzetközi szervezet, melynek célja, hogy 
összefogja az európai oktató háziorvosokat, megfelelő standardokat állítson fel a háziorvos-
képzéssel, valamint a tutorképzéssel kapcsolatban, és szervezeti hátteret biztosítson ezek 
megvalósításához. A szervezetnek közel 40 országból több mint 800 tagja van, mely így átfogóan 
tudja reprezentálni a tutorképzés európai vonulatát és ennek következtében részletes mutatjuk 
be [54]. 

 

Története és működése 

Brüsszelben 1970-ben tartották az első európai, háziorvosi oktatással kapcsolatos 
konferenciát [54]. Négy évvel később került megrendezésre a második ilyen konferencia a 
hollandiai Leeuwenhorst központjában, ahol javaslattétel született egy európai munkaközösség 

1. nap (8.30 - 15.30-ig) 2. nap (8.30 - 15.30-ig) 

• Bevezetés: a szervezők általános 
tapasztalatai és elvárásai. 

• Oktatással kapcsolatos gyakorlati 
ismeretek. 

• Az oktatópraxis feltételei. 
• Képzési megbeszélés 1. 
• Kompetenciaértékelés 1. (elméleti 

alapok) 
• A tanulási környezet. 
• Képzési megbeszélés 2. 
• A nem megfelelő képzés. 
• Kompetenciaértékelés 2. 
• Értékelés. 

• Az első napon tanultak összefoglalása. 
• Kompetenciaértékelés 3. (reflexió, 

strukturált iránymutatás, egy konzultáció 
strukturált) megfigyelése, 360°-os, teljes 
körű értékelés) 

 Minősítési és Továbbképzési Bizottság 
bemutatása. 

• Értékelés. 
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létrehozására, mely 11 országból 15 taggal megalakult, és azóta Leeuwenhorst csoportként 
hivatkoznak rájuk. A munkaközösség céljai között szerepelt, hogy Európa különböző országaiból 
származó tagok megosszák információikat, tudásukat, nézeteiket, tapasztalataikat a háziorvos 
diszciplína és annak oktatásával kapcsolatban. Évente többször tartottak üléseket és a csoport 
publikációiban definiálta a háziorvos szerepét, megfogalmazta a háziorvosképzéssel kapcsolatos 
alapkövetelményeket, leírta a háziorvos lehetséges szerepét a graduális oktatásban, és felvetette a 
szakvizsga utáni folyamatos továbbképzés jelentőségét. Átmeneti nehézségeket követően 1982-
ben újra formálódott a csoport, hogy tovább fejlessze a háziorvostant, mint diszciplínát. Az évek 
folyamán felmerült az igény egy olyan szervezetre, mely szakmai támogatást nyújt azoknak a 
személyeknek, akik szerepet vállalnak a háziorvosi oktatás graduális, szakképzési vagy azt követő 
továbbképzési színterén. Ezen igény hívta életre 1992 márciusában az EURACT-ot, melynek célját a 
bevezetésben már ismertettük [54]. 

A szervezet a hollandiai Utrecht városában jegyezték be hivatalosan, de jelenleg Szlovéniában 
működik az adminisztrációért felelős titkárság. Az EURACT hivatalos működési nyelve az angol. 
Néhány főből álló csapat vezeti a szervezetet, de a legfőbb döntéshozó szerve az ERURACT 
Tanácsa. A döntéshozó testületben minden olyan ország képviseltetheti magát, amelynek legalább 
három EURACT tagja van. Magyarország képviselője dr. Vajer Péter és a hazai EURACT tagok között 
van dr. Szabó János is. 

A különböző szinteken megvalósuló képzésekkel kapcsolatos célok megvalósításához és feladatok 
ellátásához három biztosságot hoztak létre: a graduális orvos oktatásért (Basic Medical Education), 
a szakorvosképzésért (Speciality Training) és a továbbképzésért (Continuing Medical Education) 
felelős bizottságokat. Ezen utóbbi felelős az oktató háziorvosok képzéséért [54]. 

 

Publikációi 

A szervezet számos hasznos szakmai anyagot publikált a háziorvosképzéssel kapcsolatban, melyek 
a tutoképzés esszenciának tekinthetők. 1995-ben „Teachers and Trainers in General Practice – 
attributes and learning areas” című kiadványukban a tanárok és trénerek tulajdonságait, szükséges 
tanulási területeit írják le [6]. „Educational Agenda of General Practice/Family Medicine” címmel 
az oktatás sarkalatos pontjait összefoglaló 47 oldalas kiadványt publikált a szervezet 2005-ben. 
Ebben megjelölésre kerültek a háziorvoslás alapvető, esszenciális úgynevezett „core” 
kompetenciái és az ezek fejlesztéséhez szükséges oktatás-módszertani segédletek is. Erre alapozva 
2012-ben kiadásra került a tutorképzés keretrendszerét megfogalmazó „Framework for Continuing 
Educational Development of Trainers in General Practice/Family Medicine in Europe” című 
munkájuk. Ez utóbbi projekt megalkotásában a Lengyel, a Dán, a Görög, a Portugál és a Török 
Háziorvosi Kollégiumok/Szövetségek közreműködtek jelezve ezzel at, hogy egy Európára kiterjedő 
átfogó koncepcióról van szó [54]. 

 

Tutorképzési szemléletük és rendszerük 

A háziorvoslás szerepe az alapellátásban megkérdőjelezhetetlen szerte a világon. A diszciplína 
jövője számos tényezőtől, többek között a háziorvosi oktatás minőségétől is függ. A megfelelő 
színvonalú oktatás kizárólag olyan professzionális tanárok, tutorok által tud megvalósulni, akik 
releváns háttérrel, kiváló szakmai gyakorlattal és képzetséggel rendelkeznek. Szakképzés során a 
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tutoroknak olyan tanári kompetenciákkal kell rendelkezniük, melyek a rezidens gyakorlata során 
felmerülő képzési igényeket és területeket lefedik. 

Az orvos mint oktató 

A doktor kifejezés a latin docere szóból származik, és jelentése „tanítani”. Az orvos-tanítói 
hivatásra utal a hippokratészi eskü szövege is „… oktatom őket ebben a tudományban, ha erre 
szentelik magukat, mégpedig díjtalanul; továbbá az orvosi tudományt áthagyományozom fiaimra 
és azokra, akik az orvosi esküt leteszik…” [55]. Ennek megfelelőn az orvos mint oktató 
szemléletnek régi hagyománya van. 

Az oktatókkal szembeni követelményeket Santos és Allen fogalmazott meg az EURACT 
képviseletében 1995-ben [6]. „Az orvosi tevékenység területén az oktatónak megfelelő tudással és 
tapasztalattal kell rendelkezniük, hogy hatékonyak legyenek a munkájukban; minden tanácsadói 
készséggel rendelkezniük kell, úgymint személyközi kapcsolatok kialakítása, kommunikáció, 
tanácsadás, útmutatás és oktatás; megbízható információkat és forrásokat kell biztosítaniuk; 
képesnek kell lenniük hatékonyan együtt dolgozni más egészségügyi szakemberekkel és 
oktatásban részt vevő munkatársakkal; képesnek kell lenniük megküzdeni személyes 
problémáikkal, kihívásokkal, és tiszteletet kell parancsolniuk; helyet és felszerelést kell 
biztosítaniuk; minden gyakorlaton résztvevő személyt be kell vonniuk az oktatásba; tájékoztatniuk 
és motiválniuk kell a betegeket, hogy segédkezzenek az oktatásban; az oktatással 
összeegyeztethető mennyiségű klinikai munkaterheléssel kell rendelkezniük. 

A gyakornokokkal való kapcsolat terén az oktatóknak képesnek kell lenniük megbirkózni a 
szerepek változásával, betekintéssel kell rendelkezniük a személyes hiányosságokba és korlátokba, 
körültekintőnek és önanalitikusnak kell lenniük; tudatában kell lenniük az oktató és a tanuló 
személyes érzéseire gyakorolt hatásuknak; személyes motivációval kell rendelkezniük és személyes 
igényüknek kell legyen mások motiválására; időt, energiát és erőfeszítést kell fektetniük az oktatói 
kapcsolatba; rendelkezniük kell azzal a képességgel, hogy tanulást segítő jegyzeteket készítsenek; 
építeniük kell a tanulók erősségeit és konstruktív visszajelzéseket kell adjanak a tanulók korlátaival 
kapcsolatban; tanulási lehetőségeket kell teremteni a társadalmi vagy személyes eseményekből; 
elő kell segíteniük a jó ítélőképesség kialakulását; ötletesnek kell lenniük; engedniük kell a 
tanulóknak, hogy kialakítsák a saját feltételeiket; elérhetőnek kell lenniük a tanulók számára.” [6] 

 

Kompetenciaszintek 

Egy háziorvos szakorvos önmagában nem lesz egy jó oktató. Ahhoz, hogy azzá váljon, neki is 
folyamatosan tanulnia kell és kompetenciákat kell szereznie a tanításban. A Dreyfus modell szerint 
egy bizonyos kompetencia (pl. tanítás, tanulás) elsajátítása egy folyamat, melynek több szintje van. 
Ezek alapján a következő szinteket állította fel az EURACT, melyek alkalmazhatók tanítói és tanulási 
kompetenciákra egyaránt (23. táblázat) [56]: 

 kezdő, 

 kompetens, 

 tapasztalt, 

 szakértő. 
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A tutorok ezen kompetencia szinteket járják be oktatói működésük során, és ezért ezt a fejlődési 
folyamatot figyelembe kell venni a tutorképzések kialakítása során. 

 

23. táblázat: Oktatói–tanulói kompetenciaszintek (EURACT) 

 Tudás  
A munka 
minősége  

Autonómia 
Megküzdés a 

komplexitással 
Kontextus 
észlelése 

Kezdő 
 

Elméleti 
tudás 

gyakorlati 
alkalmazás 

nélkül. 

Szoros 
felügyelet 

nélkül 
valószínűleg 

nem kielégítő. 

Szoros 
felügyelet vagy 

utasítás 
szükséges. 

Kevés vagy 
semmilyen 
koncepció a 

megküzdéssel. 

Hajlamos 
izoláltan nézni a 

dolgokat. 

Kompetens 

Jól 
működő, 

megalapoz
ott 

gyakorlati 
tudás. 

Közelít a célhoz, 
bár finomítást 

igényel. 

Képes a 
legtöbb 

feladatot 
teljesíteni a 

saját 
ítélőképessége 

által. 

Analítikus 
gondolkozás és 
tervezés általi 
megküzdés. 

Az eseményeket 
legalább részben 

a hosszú távú 
célok fényében 

látja. 

Tapasztalt 

A 
tudományá

g és a 
gyakorlat 

területének 
mély 

megértése 

Rutinszerűen 
elért teljes 

értékű 
minőség. 

Képes teljes 
felelősséget 

vállalni a saját 
munkájáért. 

Képes komplex 
szituációkat 
megoldani, 

magabiztosan 
döntést hozni. 

Látja a „nagyobb 
képet”, és azt, 

hogy a különálló 
esetek miként 

illeszkednek bele. 

Szakértő 

A területen 
irányadó 
tudás, és 

mély 
megértés a 
gyakorlat 

terén. 

Kiválóság 
elérése relatív 

könnyedséggel. 

Képes 
felelősséget 
vállalni, hogy 

túllép a 
meglévő 

standardokon, 
valamint saját 
értelmezést 

alkot. 

Komplex 
szituációk 
holisztikus 
felfogása, 

könnyedén mozog 
az intuitív és 

analitikus 
megközelítések 

között. 

Látja a „nagyobb 
képet”, az 
alternatív 

megközelítéseket 
és lehetőségeket. 

A táblázat a Dreyfus modellen alapuló EURACT táblázat (2012) magyar adoptálása [56]. 

 

Oktatási területek 

Az EURACT három fő és további alterületeket jelölt meg az oktatással kapcsolatban 2012-ben. 
Minden tárgykör esetén részletesen meghatározták a kezdő, kompetens, tapasztalt vagy szakértő 
kompetencia szintű oktatók jellemzőit az adott területen [56]. 
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Tanulási környezet: 

 betegbiztonság, 

 a tanulás menedzselése, 

 oktatási anyagok. 
Oktatás felépítése: 

 tanítási képességek, 

 oktatási felügyelet és támogatás, 

 problémák kezelése, 

 értékelés és visszajelzés, 

 tanítás elmélete, 

 oktatási közösségekben való munka. 
Oktatás folyamata: 

 curriculum, 

 értékelés, 

 oktatási kutatás, 

 minőségfejlesztés. 
 

Kurzusaik 

A leendő vagy már működő tutoroknak kialakított képzések különböző oktatás-módszertani 
eszközök segítségével azon kompetenciákat fejlesztik, melyek a háziorvostan színvonalas 
oktatáshoz – történjen az bármelyik szintéren is a graduálistól kezdve a továbbképzésig – 
szükségesek (24. táblázat). Mivel a tudás (knowledge), készség (skill) és attitűd (attitude) egyaránt 
fontos meghatározója az eredményes háziorvos oktatómunkának, ezért mindhármat célszerű 
fejleszteni. 
 

24. táblázat: Lehetséges oktatásmetodikák train the trainer kurzuson (EURACT) 

 
OKTATÁSI METODIÁK és TECHNIKÁK 

tudás készség attitűd 

Nagy csoportban 
előadás, 

megvitatatás, 
„buzz-csoport” 

- 

videóanalízis Kis csoportban 
„brainstorming”, 

akciótanulás, 
kritikai olvasás 

szerepjáték, 
projektmunka, 
demonstráció 

Egyénileg 

olvasás, 
megfigyelés, 
önvizsgálat, 

„reflection-in-action” 

projektmunka, 
„reflection-in-action” 

A táblázat Santos I. és Allen J. publikációjának módosított átdolgozása [6]. 
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Az oktatók képzésének gyakorlatilag az alapellátás szakképzését kell követnie. A tutorképzés 
elsődleges célja, hogy a szakképzés alatti munkafolyamatok során előforduló szituációkban 
kimutatható fejlődést érjen el az oktató. Azokban az országokban, ahol gyorsan kell egy tanári 
gárdát felállítani, az oktatók felkészítése kevésbé alapos, mely így a gyakorlatban maga után vonja 
a „tanulom, ahogy csinálom” stratégiát, ami a tutorképzéseken kiváló oktatás-módszertani 
megközelítés lehet [6]. Egy tutorképzési kurrikulum EURACT által javasolt témakörei a következők 
lehetnek [6]: 

 a tanulás és az oktatás elméleti alapjai és elvei, 

 a tanulás és az oktatás módszertani alapjai, 

 értékelési módszerek, 

 problémamegoldás, 

 kommunikáció, 

 kutatás. 

Az EURACT évente szervez különböző képzéseket és workshopokat háziorvos-oktatóknak, 
tutoroknak. 1991 óta minden év szeptemberében megrendezésre kerül az EURACT Nemzetközi 
Bled Kurzus, amit már Szlovénia esetén bemutattunk. Lengyelországban 2004 májusában indult el 
az EURACT Leonardo Kurzus tanároknak és trénereknek. A tanítás során rendkívül fontos a 
visszajelzés és értékelés, ezért alakult meg 2007-ben az EURACT Értékelés Kurzussorozat 
(Assessment Course). 

A Leonardo Kurzus 

A kurzus célközönsége olyan jelenlegi és jövőbeni tutorok, akik one-to-one oktatóként működnek 
és szeretnék javítani tudásukat, készségüket és kompetenciájukat a tanítás területén [57]. A kurzus 
11 modulból áll [57]: 

 Modul 1: Bevezetés. 

 Modul 2: Ki a jó tutor? 

 Modul 3: Praxisszervezés. 

 Modul 4: Felnőtt oktatás elmélete. 

 Modul 5: Tanulási stílusok. 

 Modul 6: Személyes tanulási terv. 

 Modul 7: Oktatási módszerek. 

 Modul 8: Visszajelzés. 

 Modul 9: Képzési programszervezés. 

 Modul 10: Értékelés. 

 Modul 11: Tervek a gyakorlati implementáláshoz. 

Az EURACT 2011-2012-ben kutatást végzett, hogy felmérjék a tutorok oktatással kapcsolatos 
igényeit és elvárásait [58]. A kérőívet kezdő és tapasztalt tutorok egyaránt kitöltötték. A válaszok 
alapján egyértelművé vált, hogy a különböző szintű oktatók különböző kihívásokkal és 
problémákkal állnak szemben munkájuk során, melyből adódóan a tutorképzésekkel kapcsolatos 
elvárásaik is eltérőek [58]. Ennek megfelelően az oktatói kompetenciaszintekkel összhangban 
három szintű Leonardo kurzust hoztak: első szint (kezdőből kompetens oktatóképzés), második 
szint (kompetensből tapasztalt oktatóképzés), harmadik szint (tapasztaltból szakértő 
oktatóképzés) [56, 58]. 
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Értékelés kurzus 

A kurzus célközönsége olyan jelenlegi és jövőbeni tutorok, akik one-to-one oktatóként működnek 
és szeretnék javítani tudásukat, készségüket és kompetenciájukat az értékelés módszertan 
területén [59]. A kurzus 7 modulból áll [59]: 

 Modul 1: Bevezetés. 

 Modul 2: Oktatásmetodikák áttekintése a családorvostan területén. 

 Modul 3: Az értékelés módszer elméleti háttere. 

 Modul 4: Feleletválasztó kérdések. 

 Modul 5: Kommunikációs készség értékelése. 

 Modul 6: Munkaalapú értékelés. 

 Modul 7: Objektív strukturált betegvizsgálat. 
 

Oktatásmetodikák a tutorképzésben 

Az előzetes hazai és nemzetközi helyzetelemzés során az oktatás-módszertan területén találtuk a 
legnagyobb különbségeket a magyarországi gyakorlatban, ezért ebben az alfejezetben részletesen 
bemutatjuk azokat az oktatásmetodikákat, melyeket a tutorok, gyakornokok és hallgatók 
kompetenciafejlesztésére alkalmaznak. Ezen metodikák szerves részét képezik a tutorképzések 
tananyagának, továbbá a képzések szervezői is ezen módszerekkel dolgoznak a TTT kurzusok 
során. 

Előadás: Az egyik legelterjedtebb oktatásmetodika az előadás, amikor az előadó személy a 
hallgatóság előtt állva szóban ismertet egy adott témát, beszél róla [6, 60]. Az előadások általában 
strukturáltak (pl. bevezetés, problémafelvetés, kifejtés, következtetés). Az előadó legtöbbször 
szemléletes prezentációs eszközökkel (pl. PowerPoint bemutató) segíti a megértését. Az előadások 
ritkán interaktívak, ezért alapvetően csak a tudást gyarapítják. Azonban releváns és érdekes 
témafelvetéssel, jó előadásmóddal, valamint kellő hallgatói nyitottsággal szűk időkeret és nagy 
csoportlétszám esetén a legjobb módszer az információ átadására [6, 60]. 

Icebreaker: Általában olyan képzések, rendezvények elején használatos módszer, ahol a részt 
vevők többsége idegen egymásnak. Az ebből adódó feszültséget, valamint korlátokat kívánja 
megtörni az icebreaker, „a jégtörő” mely játékosan a résztvevői kommunikációt és aktivitást 
fokozza [61]. 

Szerepjáték: Rendkívül értékes módszer, melynek során a szereplők különböző élethelyzeteket 
játszanak el. A résztvevők a játék során fejleszthetik az interperszonális készségeiket, valamint 
megismerhetik egy-egy szituáció több aspektusát is [6]. A szituációs gyakorlat szimulált színész 
segítségével valósul meg, vagy a szerepeket a résztvevők között kerülnek kiosztásra [62, 63]. 
Egyértelműen tisztázni kell a szerepeket és szituációt, továbbá a szituáció végén a szereplőknek 
aktívan (verbálisan) ki kell lépniük a szerepükből. A többi résztvevő a szerepjátékot kívülről 
szemlélve és megfigyelve gyűjthet hasznos, a gyakorlatban is alkalmazható tapasztalatokat. 
Előnye: a tudást (knowledge), készséget (skill) és attitűdöt (attitude) egyaránt fejleszti, forrás- és 
eszközigénye igénye alacsony, kis és nagycsoportban is megvalósítható [6]. 

Brainstorming: Kiscsoportos technika, melynek célja, hogy számos különböző és nagymennyiségű 
ötletet (megoldást) generáljon, mindezt rövid idő alatt (max. 2 óra) [6]. Mikor fennáll egy 
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probléma, a résztvevők feladata, hogy lehetséges megoldásokkal álljanak elő. A középpontban az 
ötletgyártási fázis áll, valamint a résztvevőknek kulcsszavakat kell megfogalmazniuk, melyeket a 
csoport kritika nélkül elfogad és papírra vet. Ha a csoport már előállt számos kulcsszóval, kezdődik 
az új fázis, pl. az ötletek kritikus vizsgálata. A technika előnyei a következők: a megszokottól eltérő 
megoldások felbukkanása, kreativitás elősegítése, mindenki aktív résztvevő lehet, kevés forrást 
igényel [6, 64]. 

Videóanalízis: Kiváló módszer a készségek, attitűd és tudás fejlesztéséhez. Különböző szimulált (pl. 
szerepjáték) vagy valós gyakorlati élethelyzetek videófelvétele valósul meg, amit később 
elemeznek a felvételen szereplők és/vagy külső szemlélők, értékes visszajelzést nyújtva ezzel. 
Csoportlétszámról függetlenül alkalmazható, mert akár külső szemlélőként is fejlődhet egy adott 
személy [65]. 

Buzz-csoport vagy Philips-módszer: Nagy létszámú (30 fő fölötti) előadások során alkalmazható 
stratégia, melynek a célja, hogy a hallgatóság egy adott kérdést megvitasson, és a résztvevők 
kommunikáljanak egymással [6]. A hallgatóságot több, kb. 4-6 fős kisebb csoportra bontják, 
melyek rövid idő alatt (5-6 perc) egy problémát vitatniuk meg. Ebből ered a módszer másik neve a 
Philips 66: 6 fő, 6 perc beszélgetés. A több csoport egyidejű beszélgetése által keletkezett zsongás 
(buzz) adja a technika másik elnevezését. Szükséges, hogy az előadó vezetőket jelöljön ki, vagy a 
csoportnak kell kinevezni valakit maguk közül. Az előadó határozza meg a visszacsatolás (feedback) 
módját: pl. szóbeli beszámoló a csoportvezetőtől. Előnyök: nagy, klasszikus előadás során 
alkalmazható, visszacsatolás lehetősége, változatosság, aktivitás, lehetőség a résztvevők számára, 
hogy kifejezzék önmagukat [6]. 

Önvizsgálat (self-audit): A módszer során az egyén összegyűjti személyes tapasztalatait, élményeit 
egy adott témával kapcsolatban. Ezt követően az adott témakörben nyújtott teljesítményét elemzi 
és értékeli, hogy az aktuális standardoktól mennyire tér el, milyen eszközökkel tudná javítani 
munkáját, és megvalósítási tervet készít erre vonatkozóan [66]. 

Megvitatás: Nagy és kis csoportban egyaránt alkalmazható résztvevő központú, strukturált 
technika, melynek célja a kommunikációs készségek javítása [6]. Rendkívül hasznos, hogy ebben az 
esetben nem létezik helyes válasz; minden fél számára hasznos, hogy több álláspontot fedezhet 
fel. A képzés vezetőjének irányelveket szükséges meghatároznia (a felkészülésben és az 
előadásban is), valamint a vita szempontjából 3 részre kell felosztania a csoportot: egy 
támogatóra, egy ellenzőre, illetőleg egy semlegesre. Mindhárom csoport elővezeti az álláspontját, 
azután pedig szabad a vita [6]. 

Akciótanulás (action learning): „Az akciótanulás cselekvésen keresztüli tanulást jelent kontrollált 
környezetben" [67], ami kiscsoportos munka és általában több alkalommal folyamatában 
megvalósuló tanulási forma. Központjában egy megoldandó probléma áll, amit a résztvevő hoz 
magával mindennapi életéből, amire csoport szinten dolgoznak ki megoldási javaslatot [67-69]. 

Szemléltetés: A demonstráció során egy gyakorlati készséget mutatnak be. A szemléltetés magába 
foglalja a világos bevezetést (miért fontos és mikor használatos az adott készség), a szükséges 
eszközök bemutatását, a kulcsfontosságú pontok kiemelését, valamint a vonatkozó elméleti 
aspektusokat [6]. 

Projektmunka: A módszer a „csinálni, ezáltal tanulni” (learning-by-doing) elv alapján működik 
(projektalapú tanulás). A résztvevők választhatnak, hozhatnak témát, amiből aztán referálniuk kell, 
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vagy előállhatnak egy tervvel, amely megoldásként szolgál egy adott problémára. A módszer a 
következőket igényli: kezdeményezőkészség, kreativitás, rendszerező képesség. A projekt 
kimenetelének bemutatása, melyet a terület szakértője kommentárral lát el, hasznos módja a 
lényeg átadásának [6]. 

Kritikus olvasás: Az olvasás azon formája, amikor az olvasó a szöveg olvasása közben folyamatosan 
elemzi és összeveti a művet jelenlegi tudásával, valamint értékeli azt, erősségeket és 
gyengeségeket fogalmaz meg. Egyénileg és kis csoportban is egyaránt használható, akár olvasás 
utáni csoportos megvitatással egybekötve. Célja, hogy a témában naprakész szinten tartsa tudását 
az egyén, valamint fejlessze analizáló és kritikus gondolkozását [70]. 

Hazai helyzetelemzés 

Budapest 

Mivel eddig szakmai szakértő nem került felkérésre, a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 
helyzetelemzésére sem került sor. A Semmelweis Egyetem rendelkezik a legtöbb háziorvos 
oktatóval és rezidenssel. Az ország legnagyobb orvosképző egyeteme Családorvosi Tanszékének a 
helyzetelemzésből kihagyása indokolatlan, szakmailag megalapozatlan. Az így elkészült 
eredménytermék eredeti céljával ellentétben nem lesz teljes, az országos helyzet 60%-át fogja 
csak reprezentálni, szakmai értéke tehát jóval kisebb lesz, mint amilyen lehetne. 

Az eredménytermék készítői elengedhetetlennek tartják, hogy az EFOP 1.8.0. projekt erre felelős 
résztvevői a Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszékéről is kérjenek fel szakmai szakértőt, hogy 
ezt a hiányosságot időben pótolni lehessen. Amennyiben budapesti szakmai szakértő is felkérésre 
kerül és van lehetőség az eredménytermék utólagos kiegészítésére, akkor a budapesti 
helyzetelemzés is beépítésre kerül. 

 

Debrecen 

A Debreceni Orvostudományi Egyetem Családorvostani és Foglalkozásegészségügyi Tanszékéről 
kapott adatszolgáltatás szerint intézetükben jelenleg 176 tutort foglalkoztatnak. A tutorok 
demográfiai megoszlása szerint 107 férfi és 69 nő háziorvos szerepel. 21-en dolgoznak gyermek 
háziorvosi praxisban, míg 155 fő felnőtt vagy vegyes praxisban dolgozik. 

A debreceni tanszék adatai szerint a rezidensek száma 2017-ben 64 fő államilag finanszírozott, 30 
fő önköltséges rezidens. A rezidens képzésben aktív tutorok száma 71 fő. Az adatszolgáltatás 
alapján a graduális oktatásban aktív tutorok száma 176 fő, azaz valamennyi tutorukat 
foglalkoztatják. 

A tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi menetrendje hasonló 
más egyetemek gyakorlatához, azaz az akkreditációs kérdőív kitöltése után az Egyetem Szak-és 
Továbbképzési Bizottsága tesz javaslatot az ÁEEK felé. 

A belépő, új tutorok számára nincs indító. Későbbiekben az évente egy megrendezésre kerülő 
Tutori Értekezleten van lehetőség az oktatással kapcsolatos feladatok, célkitűzések, 
oktatástechnikai kérdések, problémás helyzetek, nehézségek megbeszélésére. A Tutori Értekezlet 
programjának első része szakmai, illetve szponzorált előadásokat tartalmaz, a program második 
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részében kerül sor az oktatással kapcsolatos feladatok és adminisztrációs kötelezettségek 
ismertetésére, megbeszélésére. 

Kifejezetten oktatástechnikai program megszervezésére 2016-ban került sor, amikor egy fél napos 
kommunikációs workshop került megszervezésre a Tutori Értekezlet keretein belül „Időt spóroló 
kommunikáció” címmel. 

A debreceni egyetem részéről központilag szervezett oktatástechnikai programok eddig nem 
történtek a tutorok részére. 

A tutorok munkájának ellenőrzésére papír, illetve elektronikus feedback módszereket használnak. 

 

Pécs 

A pécsi egyetem Alapellátási Intézete évek óta nagy hangsúlyt fektet az orvostanhallgatók és a 
rezidensek oktatásának fejlesztésére. A magas színvonalú képzés egyik alapja az 
oktatástechnikailag képzett, stabil oktatói és tutorgárda kialakítása.  

Ezen cél elősegítésére az Intézetben több formában zajlik az oktató családorvosok képzése 2000 
óta: 

I. Intézeti oktatók képzése 

II. Oktatástechnikai tréning oktató családorvosok (tutorok) részére 

III. Oktató családorvos találkozó (korábban „Mentorkurzus”) 

IV. Egyetemi tutorképző oktatástechnikai készségfejlesztő kurzus 

 

I. Intézeti oktatók képzése 

Kommunikáció oktatás – alapképzés: 

2000. augusztus 24-28. között intézetünk 11 oktatója és mentora egy speciális kommunikációs 
továbbképzésen vett részt a Pécshez közeli Bánusz Tanyán. A nemzetközi alapelveket megjelenítő 
program célja az volt, hogy a családorvoslás alapelveit erre felkészült, képzett oktatók adják át az 
orvostanhallgatóknak. 

Továbbképzés az intézeti oktatók részére: 

2011. szeptember 22. és24. között Magyarhertelenden került megrendezésre az „Oktatói 
készségfejlesztő tréning”, amely profi trénerek vezetésével zajlott. A képzésen intézetünk belső 
oktatói és azok a mentorok vettek részt, akik a graduális képzés előadói, oktatói. A kurzuson az 
előadói készségek fejlesztése, aktivizáló oktatási módszerek és konfliktuskezelés volt a program. 

Belső intézeti oktatói értekezletek: 

Évek óta tartunk az oktatási szemeszterekben belső, intézeti oktatói értekezleteket, melyen 
rendszeresen megosztjuk egymással oktatói tapasztalatainkat, módszereinket, illetve egyeztetjük a 
kommunikációs gyakorlatok és a családorvostan tantárgy szemináriumainak anyagát, 
menetrendjét. 
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A „Kiemelkedően eredményes oktatók 7 szokása az egészségügyben” FranklinCovey vezetői 
attitűdfejlesztő program 

A program jelenleg áll szervezés alatt, várhatóan 2018 januárjában kerül megrendezésre a PTE 
ÁOK Alapellátási Intézet oktatói részére. 

A program erősíti az oktatói kvalitásokat, fejleszti az oktatói képességeket. A fejlesztési folyamat 
célja azoknak az elveknek a feltárása, amelyek hosszú távú egyensúlyt és eredményességet 
képesek biztosítani a szakmai és magánéletben egyaránt, valamint segítenek felkészülni az 
Intézetek előtt álló szakmai feladatok szervezeti szintű megoldásaira. 

 
II. Oktatástechnikai tréning oktató családorvosok (tutorok) részére 

Az oktatástechnikai tréning ötletét és programját az EURACT által 2004 májusában, Zakopaneban, 
Lengyelországban megszervezett „Teaching of teachers” című kurzus adta, amelyen mind a négy 
magyarországi orvosi egyetemről egy-egy családorvos oktató vett részt. Ezt követően közös 
munkával megtörtént a tananyag alkalmazása a magyar viszonyokhoz és megrendezésre került egy 
továbbképző szimpózium (Balatonaliga, 2004. szeptember), ahová mind a négy orvosegyetem 
Családorvosi Intézete 4-5 fő oktatót delegált. A soron következő években mindegyik érintett 
egyetem megszervezte ezt a tréninget oktató családorvosai részére, a pécsi Intézet 2006-tól 
kezdve szinte minden évben megszervezte ezt a képzést Magyarhertelenden, egy kétnapos kurzus 
keretében (legutoljára 2015 novemberében). A kurzus célja az oktatás minőségének növelése a 
magyarországi oktató háziorvosi praxisokban, az családorvosok oktatói felkészültségének 
javításával. További cél volt, hogy olyan oktatási módszereket és segédanyagokat adjunk tovább, 
melyek egységes irányelvek alapján emelik családorvos oktatóink tudásszintjét. 

 
III. Oktató Családorvos találkozó (korábban „Mentorkurzus”) 

A Családorvostani Intézet megalakulása óta (1998-tól) rendszeresen, évi 1 vagy 2 alkalommal kerül 
megrendezésre az oktató családorvosok találkozója. Legutoljára 2017 szeptemberében került sor a 
XXVI. találkozóra. Ezen az egyetemünkhöz tartozó oktató családorvosok vesznek részt. A program 
a szakmai témák mellett mindig tartalmaz oktatástechnikai előadásokat, illetve az oktatás aktuális 
kérdéseit, feladatait tárgyaló szekciókat. 

 
IV. Egyetemi tutorképző oktatástechnikai készségfejlesztő kurzus (családorvos és más 
szakterületek oktatói részére) 

2014. szeptember 26-27-én a Pécsi Tudományegyetem Általános Orvostudományi Kar szervezeti 
keretei között került megrendezésre az I. Tutorképző Oktatástechnikai Készségfejlesztő kurzus, 
melynek helyszíne Magyarhertelend volt. 

Az oktatástechnikai tréning célja az oktatás minőségének növelése a tutorok oktatói 
felkészültségének javításával, valamint oktatástechnikailag képzett tutorok hálózatának 
kiépülésével. A PTE ÁOK részéről a Szak- és Továbbképző Központ és a Családorvostani Intézet vett 
részt a szervezésben. A Családorvostani Intézet évtizedes tapasztalatára alapozva került 
kidolgozásra ennek a kurzusnak a programja immár nemcsak családorvosok, hanem más 
szakterületek tutorai-mentorai részére is. 
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Szeged 

Az SZTE-ÁOK Családorvosi Intézet és Rendelőjében a szisztematikus mentor/tutorképzés 2004-ben 
indult el Hajnal Ferenc Professzor Úr irányításával. Az oktatás metodológiai tréning ötletét és 
programját az EURACT által 2004 májusában Lengyelországban (Zakopane) megszervezett 
„Teaching of Teachers” című kurzus adta. A négy egyetem gondozásában összeállításra került egy 
oktatásmetodológiai mentorképzési tananyag, melynek magyarországi tesztelését 2004 
szeptemberében Balatonaligán végezték el. Ezt követően a szegedi egyetemen 2013-ig minden 
évben az aktuálisan belépő mentorok/tutorok részére ezen programon való részvétel kötelező 
volt. A helyszínek Szeged, valamint Kecskemét voltak. A háromnapos képzés első napján a Ki a jó 
mentor/tréner/családorvos oktató? című modul, a praxisszervezés (a praxis/oktató osztály 
oktatásra történő felkészítése) modul, valamint a képzési módszerek modul került leadásra. 
Második nap a rezidens mint tanítvány és kolléga téma került elemzésre, valamint orvos-beteg, 
orvos-orvos kommunikációs tréning elméleti és gyakorlati oktatása folyt. A harmadik nap az egyéni 
képzési tervek elkészítésére, valamint az ellenőrzés–értékelés módszertanára fókuszáltak. 
Elképzeléseik szerint a sikeres tutor-/mentorakkreditációhoz szükséges az oktató háziorvos 
akkreditálása mellett az oktatópraxis akkreditálása is. Az oktatópraxisok akkreditálására elindult 
egy oktatási anyag összeállítása, azonban forráshiány miatt a képzés nem került megvalósításra. A 
mentor/tutorképzéssel párhuzamosan a rezidensek is részesültek oktatásmetodológiai képzésben, 
nem titkolt célként a tutor-rezidens kapcsolat hatékonyságának javítása céljából. A 
tutorok/mentorok képzéséhez természetesen hozzátartozik egyéb oktatói feladatokba történő 
bevonásuk, melyet az aktívabb kollégáknál megvalósítottak. Ezen kollégák egy-egy téma háziorvosi 
oktatásainak felelőseivé váltak (lásd: onkológiai éberség, dohányzásleszokás támogatás, 
diabetológia háziorvosi szempontból stb). Mentor/tutor tréningeinken társegyetemek oktatói is 
részt vesznek. Oklevéllel igazolják a képzés teljesítését. 

 

Átfogó jellemzés 

A strukturált interjúk válaszai alapján, kiegészítve munkacsoportunk tagjainak személyes 
tapasztalataival és szakmai tudásával a hazai tutorképzést a következőkben átfogóan jellemezzük. 

1. A tutorképzések célja az oktatás minőségének növelése a magyarországi orvosképzés teljes 
vertikumában (alapellátás/szakellátás/fekvőbeteg-ellátás), a tutorok oktatói felkészültségének 
javítása. A Tutor Tréningekkel kapcsolatos elvárások egyik legfontosabbja kapcsolódni az EURACT 
nemzetközi rendszeréhez, erősíteni az elhivatottságot a tutori tevékenység irányába. A tutorok 
oktatói tudásszintjének emelése, egységes irányvonalak kialakulása és magas szakmai színvonalú 
oktatási segédanyagok létrehozása szintén preferált terület a képzés menetében. Fontos szempont 
a tutorok oktatói tevékenységéhez biztonsági háló nyújtása, illetve kapcsolatrendszerek 
rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény az oktatási módszerekben történő jártasság 
megszerzése, szélesebb körű elterjedése, használata. A különböző tanulási stílusok bemutatása, 
azok jelentőségének felismertetése. Az önképzés fontosságának megértése, lehetőségeinek 
megismerése, képzési terv készítésének elsajátítása szintén az elvárt célok része. Ellenőrzés– 
értékelés módszertanának megismerése, elsajátítása a kevésbé kedvelt, de egyértelműen fontos 
célkitűzés. Járulékos haszon a tutorok hálózatának fejlődése és az ebből születő publikációk. 
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2. A tutorképzések tananyaga az oktatásmetodológiai ismeretek átadásának területére fókuszál, 
couching és mentálhigiénés elemekkel színezve. Alapvetően moduláris forma valósul meg, melyek 
az alább részletezett nagyobb modulokra épül. 

Az 1. modul a program bemutatására, a „jég megtörésére” (icebraker) és a „játékszabályok 
lefektetésére” szorítkozik. Itt kerülnek kialakításra a kb. 6-8 főt tartalmazó csoportok, melyek a 
képzés során a továbbiakban végig együtt dolgoznak. 

A 2. modul témája az oktató orvos kívánatos kvalitásai, a hitelesség jelentősége és annak 
felismertetése. 

A 3. modulban a praxis/oktató rendelő/osztály oktatásra történő felkészülésének, tárgyi és 
személyi feltételeinek áttekintésére kerül sor. Itt taglalják az oktatásban részt vevő szervezeti 
egységeket. Áttekintik a rezidens fogadása esetén kívánatos infrastruktúra meglétét. Felhívják a 
figyelmet, hogy mindenképpen írásbeli megbízásos szerződés szükségeltetik az oktató egyetem és 
az oktató orvos között. Az oktató osztály/rendelő akkreditációja szintén a feltétel része. A 
rezidensnek munkaköri leírással kell rendelkeznie, mely tartalmazza feladatait, felelősségi körét, 
oktatási és munkaidejét. A tutortól elvárt, hogy időben tájékoztassa az osztály/rendelő 
személyzetét a rezidens érkezéséről. Megbeszéli az időbeosztást és a teendőket. Természetesen az 
egyetemeknek is időben tájékoztatni kell a tutort a rezidens eltöltendő gyakorlati idejéről, 
időbeosztásáról. A tutortól elvárt, hogy szakítson időt saját oktatási készségének fejlesztésére, és 
részt vegyen az egyetemek oktató programjain. Kívánatos értekezlet keretén belül tájékoztatni az 
osztály/rendelő személyzetét a rezidens érkezéséről, a képzés időtartamáról. A rezidens 
kompetenciájának, felelősségének és munkájának együttes megtárgyalása szintén 
elengedhetetlen. A rezidens számára biztosítani kell a munkaruhát, védőeszközöket. A rezidensi 
konzultáció részére külön helység biztosítása javasolt. A rezidensnek – mint új belépőnek – 
infekciókontroll, munkavédelmi, tűzvédelmi oktatásban kell részesülnie. A rezidens számára 
rendelkezésre kell bocsátani az orvosi munkához szükséges eszközöket. A pácienseket a 
rezidensoktatásról tájékoztatni kell, valamint a rezidensi konzultációhoz a páciensek beleegyezése 
szükséges. A rezidenstől elvárt a pontos munkakezdés és orvoshoz illő megjelenés, és az oktatás 
ideje alatt bármely területet érintő probléma esetén a rezidens és az oktató kölcsönös és 
folyamatos elérhetősége, bizalma, tisztelete kívánatos. 

4. modulban alapvető oktatásmetodológiai információk kerülnek átadásra. Az oktatás alapelvei, az 
oktatási háromszög tárgyalása után a képzési módszerek kerülnek célzottan ismertetésre: 
brainstorming, szerepjáték, kiscsoportos foglalkozás, prezentáció, videóanalízis stb. A különböző 
oktatási módszerek megismerése mellett lehetőség van azok elsajátítására, gyakorlására. Az 
oktatás alapelveinek ismertetésén keresztül kerülnek meghatározásra a szükséges 
tanulási/oktatási ismeretek. A felnőtt tanulás sajátsága, hogy az olvasott anyag 10%-ára, a hallott 
anyag 20%-ára, a látott anyag 30%-ára, a hallott és látott anyag 50%-ára, a kimondott anyag 70%-
ára, míg a megtapasztalt, cselekvéshez kötődő anyag 90%-ára emlékszik [71]. A felnőtt tanulás 
alapelve a tapasztalati tanulás. A tapasztalati tanulás lényege a tapasztalatok reflexióján keresztül 
történő logikai híd megteremtése az élmény, a tapasztalás és a hétköznapi gyakorló orvosi lét 
helyzetei között. Ezt legszemléletesebben a tapasztalati tanulás köre mutatja be: 
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A tapasztalati tanulás képezi az önképzés módszerének, illetve a rezidens tanulási módszerének 
vázát, melynek modelljét Kolb írta le a legvilágosabban. 

 

A háziorvosi önképzés speciális sajátsága, hogy önálló, elszigetelt tevékenységvégzés közben tesz 
szert a folyamatos tanulás révén naprakész ismeretekre. A háziorvostól elvárt, hogy felmérje saját 
hiányosságait, megszervezze saját képzését, és ellenőrizze a már megtanult készségek 
hatékonyságát. Az oktatási háromszög három eleme a célok megfogalmazása, az ezen célok 
megvalósításához a módszerek kiválasztása, majd pedig a hatékonyság elemzése, értékelése. Az 
oktatásnak rezidensközpontúnak kell lennie, amelyben a hallgató saját maga határozza meg, hogy 
mi hiányzik, és még mit szükséges megtanulnia. A rezidens nem a tanulásért tanul, hanem 
valamilyen problémát akar megoldani, vagy éppen valamilyen készségre akar szert tenni, így az 
oktatás célkitűzését is ő határozza meg. A rezidensközpontú oktatás egyúttal személyiségfejlesztés 
is, másrészt küzdelem a kiégettség ellen. Mindenképpen egy aktív képzési forma a hallgató 
részéről, ahol ő választja meg a neki megfelelő tanulási módszereket, saját egyéni tanulási tervét 
összeállítja és értékeli saját képzésének előrehaladását. Természetesen a jó tutor megfelelő 
visszajelzésekkel facilitálja rezidense fejlődését. 

„A tutornak és a rezidens orvosnak tisztában kell lennie az oktatás/tanulás = képzés céljaival, 
ismernie kell a célok eléréséhez szükséges különböző tanulási módszereket. Tudja elemezni és 
értékelni ezen módszerek hatékonyságát, a célok megvalósulásának mértékét” [72]. 

Szükséges az oktatási módszerek/képzési módszerek ismertetése, azok előnyeinek, hátrányainak 
bemutatása, valamint a CME jelentőségének felismertetése. Az oktatásetika is kimaradhatatlan 
terület, még ha csak érintőlegesen is kerül elemzésre. 

5. modul. A hallgatói oldal megismerése, különböző tanulási stílusok bemutatása, azok 
jelentőségének felismertetése. A hallgatónak fel kell tudni mérni a saját tanulási stílusát. Meg kell 
tudni különböztetni a tanulási stílusokat, és megérteni, hogy miért viselkednek különbözőképpen a 
különböző tanulási stílusú hallgatók tanulóként és munkatársként. Megértetni, hogy a tutor 
tanítási módszereit és a rezidens tanulási stílusát össze kell hangolni. A tanulási stílusokra jellemző 
az információ felfogása és megértése közötti különbség, mely lehet elméleti vagy gyakorlati. 
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Másrészt különbség van az információ feldolgozásában, és a hallgató lehet aktív vagy passzív. A 
tutornak is ismernie kell saját stílusát. Fel kell tudnia mérni a hallgató stílusát, s annak megfelelő 
oktatási módszert kell választani. Igyekeznie kell ennek megfelelő tanulási módszert javasolni. A 
tanulási stílusok meghatározásához különböző kérdőívek állnak rendelkezésre. 

6. modulban az orvos–beteg kommunikáció és a kollegiális kommunikáció alapelvei kerülnek 
ismertetésre. A kommunikáció elemzésére (tudás–készség–attitűd) leghatékonyabb technika a 
szimulált pácienssel történő videófelvétel majd annak kiértékelése. Ezen technika 
megismertetésére, annak hasznosságára való figyelem felhívása, mely során a különböző kultúrájú 
betegekkel történő kommunikációt gyakoroljuk, majd ennek elemzése szintén a tananyag része. 

7. modul során éri el a képzés a csúcspontját, amely tananyag az önképzés fontosságának 
megértésére, lehetőségeinek megismerésére, az egyéni képzési terv készítésének elsajátítására 
vonatkozik. 

A 8. záró modulban az ellenőrzés–értékelés módszertanának megismerése és elsajátítása a 
tananyag. 

 

3. A hazai tutorképzések oktatásmetodológiája: A fentiekből nyilvánvaló, hogy az 
oktatási/tanulási képzési módszerek kiválasztásának egyénre szabottan kell történnie. Az 
oktatónak ismernie kell és készségszinten képesnek kell lenni használnia a különböző fontosabb 
képzési módszereket, technikákat. A négy egyetem sokféle, heterogén képzési módszereket 
használva igyekszik a mai elvárásoknak megfelelő oktatási/képzési hatékonyságot felmutatni. A 
legtöbb hazai TTT részét képezi a brainstorming, csoport megbeszélés, prezentáció, előadás és a 
szerepjáték. 

A praxisban működő legfontosabb képzési módszerek az empirikus vagy tapasztalati tanulási 
módszerek, a problémaorientált tanulási módszerek és a didaktikus tanulási módszerek. A három 
módszer együttes alkalmazása hatékonyabbá teszi a képzést. Az empírikus képzés egyik 
leghatékonyabb módszere a videofelvétel és -analízis, továbbá a készségek bemutatása és 
gyakorlása, valamint az aktív „one-to-one” vagy kiscsoportos tanulás. A problémán alapuló tanulás 
(problem based learning – PBL) során a tutor bátorítja a hallgatót az aktív részvételre. Itt a 
hallgatók nem csak az elméleti tudásukat gyarapítják, hanem egyúttal fejlesztik a 
problémafelismerő és -megoldó (készségüket) képességüket is. A didaktikus tanulási módszerek a 
tárgyi tudás megszerzését segítik. A kognitív megközelítések (olvasás (szakirodalom, PUBMED), 
analízis, szintézis, dedukció, indukció, hipotézis felállítás és osztályozás) nem fejlesztenek 
készségeket, de növelik az intellektuális megértést, mutatják a készségek használatát és segítik az 
attitűdök feltárását. A professzionalizmus és így a képzés három aspektusa a tárgyi tudás 
(kompetencia), a készség (skills), a viselkedés/attitűd (behaviour/attitude), melyek fejlesztésére 
figyelni szükséges. Képzési módszerek: 

1. Videófelvétel 

Előnyök: önértékelés, a hallgató aktív bevonása, objektivitás, hitelesség, specifikus feedback, 
tudás, készség és viselkedés elemzése. A páciensek és a tanulók engedélye szükséges a felvételek 
kutatási és oktatási célú felhasználásához. 
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2. Videóanalízis szimulált pácienssel 

Előnyök: könnyen hozzáférhető, időhatékony: az egyéni készségek szétválaszthatók és 
gyakorolhatók, anélkül hogy meg kellene figyelni egy egész interjút, a tanulók egy nap alatt 
megtapasztalhatják azokat az eseményeket, amelyek több hetet vesznek igénybe a való életben. 
Feedback: a szimulált betegek el tudják magyarázni, hogy érzik magukat mint páciensek. Segítség, 
instrukció és értékelés. Hátrányok: költségek: infrastruktúra-igény, oktatói, illetve színészi óradíjak. 
A szituáció oktatói szubjektivitáson alapul. Sok időt igényel az oktatótól. 

3. Szerepjáték 

Oktatási célú illetve a praxisból hozott probléma feldolgozása kiosztott szerepek utáni eljátszással, 
játék + értékelés (Pendletoni elvek alapján), timing, rövid instrukciók, kiléptetés szerepből, kevés 
oktatást igényel, olcsó, mindig alkalmazható, beleélést tesz lehetővé, fejleszti a kommunikációs 
készségeket, az empátiát, betekintést ad a beteg helyzetébe, probléma megoldást nyújt, feltárja az 
attitűdöket, használható a „one-to-one” oktatásban és a csoportmunkában. 

4. Esetmegbeszélés 

Realitás alapú, sokoldalú, helytálló, gazdaságos, feltárja az attitűdöket, a döntéshozó, 
problémamegoldó és klinikai készségeket. 

5. Action learning (cselekvő tanulás) 

A tanuló egy adott oktatási helyzetben szembe találja magát egy problémával és helyben 
megoldja, feedback és értékelés kell, hogy kísérje, felkészülést, szupervíziót és időt igényel, 
fejleszti a gyakorlati készségeket és a problémamegoldó készséget. 

6. Előadás 

Gazdaságos (idő, pénz, erőfeszítés), nem résztvevőfüggő, passzív tanulás, bemutatja egy téma 
specifikus információit teljes mélységében; szintézisét vagy áttekintését nyújtja egy adott 
témának. 

7. Projectalapú képzés 

A tanuló saját tempójában és módjában dolgozik, prezentáció szóbeli vagy írásbeli, szupervízió, 
értékelés és idő szükséges, többféle készség magtanulása, tömörítése, és többféle tanulási 
módszert igényel, saját portfólió összeállítása, saját képzési terv összeállítása. 

8. Medical audit 

A saját tapasztalatok áttekintése (az orvos saját, belső tanulási szükségleteiből adódik), saját 
strandardok meghatározása, kidolgozása és fejlesztése, kartonok áttekintése, adatgyűjtés, 
döntéshozatal, hogy a standardok valósak-e, a teljesítmény fejlesztése, ismétlés.  
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9. Oktatás–kutatás–utazás 

Az oktatás egy értékes tanulási tapasztalat, mert forszírozza az oktatókat, hogy vizsgálják felül saját 
gyakorlati módszereiket, a kutatás nagyon hasznos, mert teljes mélységében magába foglalja a 
családorvostan egyes aspektusának vizsgálatát. 

 

4. A tutorképzések ellenőrzés–értékelés módszertana az oktatási, képzési folyamatok sarokköve, 
a minőségbiztosítás nélkülözhetetlen eleme. Az ellenőrzési rendszerek kiválasztásánál a módszer 
validitása, megbízhatósága mellett fontos szempont, hogy a napi gyakorlatban is jól alkalmazható 
legyen. A szakorvos képzéssel támasztott követelmények mind teljesebb megvalósítása nemcsak a 
képzés kontrollját jelenti, hanem a visszacsatolások révén segíti a személyes és a személyek közötti 
hatékonyság növelését, azaz a résztvevők kölcsönösen befolyásolhatják, serkenhetik egymást. 

A minőségbiztosítás a tutorok kiválasztásában, az oktatói felkészítésükben, az oktatói 
tevékenységük nyomon követésében így egyaránt fontos. 

1. A családorvos oktatói akkreditációnak a jogszabályi előírása és az adminisztratív rendszere 
mellett a kiválasztásban jelenleg az egyetemek családorvos grémiumai játszanak szerepet. A 
grémiumvezetők véleményezik az adott egyetem vonzáskörzetéhez tartozó jelölt befogadását a 
rendszerbe, azaz, hogy felkerülhessen az országos oktató családorvos (tutor) jegyzékbe. 

2. Az oktató családorvosok felkészítését az egyes egyetemek végzik, de a felkészítő képzések nem 
egységesek. A tartalmi eltérések mellett a képzésekre azonban jellemző, hogy azt feedback 
alkalmazásával végzik. Záróvizsga ezek kapcsán nincs, a nyújtott aktivitás alapján kaphatnak a 
résztvevők igazolást azok teljesítéséről. 

Az egyetemek évente 1-2 alkalommal oktatói továbbképzést is tartanak, amin a részvétel az 
egyetemhez akkreditált tutorok számára egyetemtől függően kötelező vagy ajánlott. Az oktatói 
tevékenység fejlesztését célzó rendezvényeken vizsga, egyéni értékelés nincs. Az aktív jelenlétet, 
illetve a hiányzásokat az öt évente esedékes tutori reakkreditáció elbírálásánál veszik figyelembe. 

3. A tutorok oktatói tevékenységének nyomon követése formatív, és összefüggő ellenőrzésekkel 
történik. A graduális képzés keretében a háziorvosi gyakorlatokról mind a hallgató, mind az oktató 
visszajelzést ad, amiben az eltöltött gyakorlat tartalmi értékelése mellett egymás aktivitását, az 
együttműködést minősítik. Ezek összesítését a tanszékek általában elvégzik és ismertetik az 
oktatókkal és a hallgatókkal. 

A rezidensképzésben összetettebbek az ellenőrző és értékelő mechanizmusok. Az egyes 
praxisgyakorlati periódusokról mind a rezidens, mind az oktató strukturált beszámoló formájában 
visszajelzést ad, amiben meghatározott szempontok szerint értékelik a közös munkát, a másikkal 
való együttműködés pozitívumait, illetve negatívumait. Konkrét hiányosságok esetén kitérnek 
annak okaira és a megoldás lehetőségeire, amiket a következő képzési periódusban tudnak 
pótolni, illetve a praxis gyakorlat megvalósulásán javítani. 

 (A rezidensek a klinikai gyakorlataikról egyrészt opcionálisan visszajelzést adhatnak, egy megadott 
szempontrendszer alapján elkészített feedback lapon. Másrészt a háziorvos tutor havonként 
beszámol a mellé beosztott rezidens képzéséről, ami a klinikai gyakorlatokra is kiterjed. A 
felmerülő problémák esetén a tutor részben önállóan, részben a tanszéki felelősökön keresztül 
keres megoldást a felmerülő problémákra.) 
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A rezidensképzés átfogó értékelése is összetett: 

 a tutor összefoglaló véleményt készít a rezidens szakmai fejlődéséről, felkészültségéről, 

 értékeli a rezidens benyújtott esettanulmányait, amit független lektorok is véleményeznek, 
jelentős véleménykülönbség esetén a védéskor tisztázva az adott kérdést. 

Az ellenőrzés és értékelés módszereiben azonban további javítások szükségesek, amiben fontos 
volna az egyes tanszékek jelenlegi gyakorlatát egységesebbé tenni, valamint a korszerű ellenőrző 
módszereket megvalósítani (pl. OSCE, kérdés-adatbankok létrehozása, direkt megfigyeléses 
módszerek, többforrású feedback stb.). 

A képzés minőségi javításában az oktató portfoliók mind szélesebb körű fejlesztése jelenthet 
megoldást, illetve a folyamat része elemeiről és egészéről adott mind teljesebb visszajelzések 
révén számíthatunk a családorvos szakorvos képzés minőségi javulására. 

 

MEGBESZÉLÉS 

A háziorvosképzés 1992-ben bevezetett új rendszere szükségessé tette, hogy az új szakorvosképző 
program (rezidensi oktatás) feladatainak ellátására az egyetemek oktató családorvosokat 
(mentorok/később tutorok) nevezzenek ki. Olyan tapasztalt, oktatói múlttal rendelkező 
háziorvosokra volt szükség, akik alkalmasak a családorvosi szakma sajátosságainak és 
követelményeinek maradéktalan átadására. A cél az volt, hogy a Családorvostani Intézetek 
rendelkezzenek olyan szakemberekkel az egyetemek régiójában, akik részt tudnak venni a 
családorvoslás oktatásában mind az orvostanhallgatók, mind a szakorvosjelöltek esetében. Az 
oktatásba bevonni kívánt kollégáknak minősítési eljáráson kell megfelelniük, és sikeres pályázat 
esetén számos kötelezettséget kell vállalniuk. Az elmúlt két évtizedben az oktató tutorok 
kiválasztásának rendszere, akkreditációja számos változáson ment keresztül. Továbbá a négy 
magyarországi orvosi egyetem Családorvostani Intézetei egyéni sajátosságokkal bírnak tutoraik 
kiválasztása, képzése tekintetében. Mindez a nemzetközi – beleértve a jelenlegi hazai háziorvos 
tutorképzést is – gyakorlat felmérését, áttekintését és értékelését tette szükségessé. 

Az európai országok többségében (Belgium, Dánia, Egyesült Királyság, Finnország, Franciaország, 
Hollandia, Horvátország, Írország, Magyarország, Norvégia, Portugália, Svédország) már 1994-ben 
is létezett tutorképzés. 

Magyarországon jelenleg  mind a négy egyetemen zajlanak TTT képzések, azonban ezek 
struktúrája, tananyaga, oktatásmetodológiája és ellenőrző–értékelő módszerei bizonyos átfedések 
mellett különbözőségeket rejtenek magukban. Megjelennek a mai elvárásoknak megfelelő képzési 
elemek, de országos összeszervezettség nem valósul meg. A képzések finanszírozása esetleges, a 
résztvevő tutorok a képzésen való részvételükért kompenzációt nem kapnak. 

Az Egyesült Királyságban, Hollandiában, Németországban és Dániában jelenleg részletesen 
felállított kiválasztási kritériumok, valamint jól strukturált TTT képzések vannak azoknak a 
háziorvosoknak, akik oktatói/mentori/tutori jogosultságot kívánnak szerezni. Ezen országokban a 
tutorok kiválasztási folyamatában az adott évhez kötött háziorvosi szakmai tapasztalat, az 
oktatásra való elkötelezettség, az oktatásra alkalmas praxis és bizonyos tulajdonságok, valamint 
kompetenciák megléte hasonló szempontként jelenik meg. Általában egy országos szintű szervezet 
vagy intézmény felel szaklamilag a tutorképzésekért, mely csak alapszintű követelményeket és 
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tartalmi elemeket írt elő. A képzések részletes szakmai kialakítása és tényleges megvalósítása az 
országon belüli egyes régiók egyetemeinek, intézményeinek, vagy testületeinek hatás- és 
feladatkörébe tartozik. Az egyes TTT kurzusok általában 1-2 naposak, azonban országonként 
eltérő, hogy mennyi ilyen kurzust kell teljesíteni. Például Dániában elegendő egy bevezető 
kurzuson való részvétel, míg az Egyesült Királyságban több kurzust is teljesíteni kell. A 
tutorképzések tartalmát tekintve is vannak egyéni különbségek, azonban az aktuális 
szakorvosképzés, a tanításmódszertan, az értékelés és a visszajelzés témakörét mindenhol érintik. 
A meglévő kompetenciáik alapján léteznek bevezető, alap- és magasabb szintű képzések is. 
Országonként különböznek a képzőkurzusok költségei és finanszírozási módjai is, valamint a 
tutorok folyamatos képzését és újbóli akkreditációját sem követeli meg mindegyik ország. A tutori 
munkát az Egyesült Királyságban és Hollandiában évente akár több ezer euróval is díjazzák, míg 
Dániában közvetlen juttatást nem kapnak munkájukért, azonban anyagi többlet jelenik meg a 
praxisfinanszírozásnál. 

Az EURACT Európát átfogó nemzetközi szervezet, amely a szakirodalom, saját tudományos 
kutatásai és több ország szakmai képviselőjének munkatapasztalata alapján kialakított elméleti, 
valamint gyakorlati tudással rendelkezik a háziorvos oktatók képzésével kapcsolatban. A 
rendszeresen szervezett nemzetközi tutorképzési kurzusaik azon országok oktatóinak is kiváló 
lehetőséget nyújtanak, ahol önálló és szervezett TTT képzések még nincsenek. Figyelembe véve az 
eltérő tanítási kompetenciákat, háromszintű tutorképzési programot dolgoztak ki. Mivel az 
értékelés és visszajelzés tutori munka egyik legfontosabb része, ezért ezen készségek fejlesztésére 
önálló kurzust alakítottak ki. 

 

KÖVETKEZTETÉSEK 

Összefoglalva tehát megállapíthatjuk, hogy nincs egységes hazai tutorképzés, de a nemzetközi 
színtéren több országban is szakmailag részletesen kidolgozott és szervezett tutorképzési rendszer 
van, mely példaértékű lehet azon nemzetek számára, melyek egyáltalán nem, vagy nem ilyen 
minőségű rendszerrel rendelkeznek. Munkák alapján egy egységes, a kor követelményeinek 
megfelelő tutorképzési program dolgozható ki a jövőben. 
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JAVASLATOK 

Az orvosképzés minőségének fejlesztése kapcsán kézenfekvő és szükségszerű az abban résztvevő 
tanárok képzése. A bekövetkezett ellátó rendszeri változások, az európai csatlakozás, az EU 
jogszabályok hazai jogrendbe ültetése, a betegjogok erősödése és az orvosképzés gyors 
nemzetközi fejlődése megköveteli az oktató intenzív, moduláris módszertannal működő, a felnőtt 
oktatás didaktikáját figyelembe vevő tréningprogram kidolgozását. Így lehetünk képesek arra, hogy 
hozzáértő, felkészült és motivált szakemberek biztosítsák a magyar háziorvos/egészségügyi 
diplomás szakképzés humán oldalának, minőségének javítását, majd az elért színvonal töretlen 
fenntartását. Az oktató szakorvos moduláris képzések (Train The Teachers) célcsoportja az 
akkreditált praxisban egyedül dolgozó háziorvosok, házi gyermekorvosok, fogorvosok, 
üzemorvosok és nagyobb kitekintésben nézve szintén akkreditált járó- és fekvőbeteg-ellátó 
intézményekben dolgozó, szakorvosjelölteket oktató szakorvosok, -tutorok. 

A nemzetközi tutorképzés gyakorlatának elemzése alapján munkacsoportunk a következő 
javaslatokat fogalmazta meg a hazai tutorképzéssel kapcsolatban: 

 országosan egységes tutor kompetenciaprofil kidolgozása lenne szükséges; 

 a tutorjelöltek kiválasztásánál a szakmai tudás mellett az oktatói kompetenciákat, 
készségeket, az attitűdöt, valamint a praxis jellemzőit is egyaránt értékelni kellene; 

 a leendő oktatópraxisok értékelésénél a szocio-demográfiai adatokat és a rendelő 
felszereltségét javasolt lenne figyelembe venni; 

 objektív, pontrendszer alapú értékelés alapján lehetne a jelölteket kiválasztani; 

 a tutorképzésen való részvételt kötelezően be kellene vezetni a leendő oktatók számára; 

 országos szintű egységes tutorképzési program bevezetése javasolt; 

 az egyetemek feladatkörébe kell, hogy tartozzon a tutorképzés megvalósítása; 

 a tutorképzések időpontját úgy kell megválasztani, hogy lehetőség szerint a tutor ne essen ki 
az alapellátásból; amennyiben ez nem megvalósítható, akkor a keresetkiesésüket (a 
helyettes orvos bérét) meg kellene téríteni; 

 a tutorképzések kidolgozásának, megvalósításának és fejlesztésének a nemzetközi 
gyakorlatra kell épülnie a hazai képzési sajátosságok figyelembevételével; 

 a tutorképzések kialakításánál kérdőívek segítségével fel kellene mérni a jelenlegi tutorok és 
rezidensek igényeit/javaslatait; 

 legalább kétszintű tutorképzés lenne szükséges (alapszint a kezdőknek, haladószint a 
tapasztalt oktatóknak); 

 a tudás (knowledge), a készség (skill) és az attitűd (attitude) fejlesztésének egyaránt meg kell 
valósulnia a tutorképzés során; 

  az előző pontban felsorolt területek fejlesztését célzó oktatás-módszertani eszközökre van 
szükség a tutorképzések során, melyek közül a videóanalízissel kombinált szerepjáték 
meghatározó metodika; 

 a tutorképzések finanszírozását világosan szabályozni kellene, és azokat a képzésért felelős 
központokhoz allokálni; 

 a tutorképzéseket akkreditálni kellene, és a képzéseken való részvételért kreditpontot 
kellene kapnia az orvosnak; 
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MELLÉKLETEK 

1. számú melléklet: Budapest strukturált interjúválaszai 

Strukturált interjú 
A jelenlegi, hazai tutor/trainer (oktató családorvos) képzés gyakorlatának feltérképezése  
Intézet megnevezése: Semmelweis Egyetem Családorvosi Tanszék 
Beszámolót író személy: Dr. Vajer Péter 
 
I. Tutor (oktató családorvos) képzés struktúrája 
 
1. Tutorok (oktató családorvosok) száma 2017-ben: 301 fő 
 
2. Az oktató családorvosok megnevezésére használt jelenlegi nomenklatúra: akkreditált oktató 
 
3. A jelenlegi tutorok demográfiai adatai: 
 
Az Intézet tutorainak földrajzi megoszlása 
 

Megye Létszám (fő) 

Budapest 
Pest 
Heves 
Győr-Moson-Sopron 
Vas 
Somogy 
Veszprém 
Fejér 
Csongrád 
Egyéb megyék 

142 
61 
12 
12 
7 
7 

16 
28 
10 
12 

Összesen 301 

 
Az Intézet tutorainak megoszlása a praxisok típusa szerint 
 

Praxis típusa Létszám (fő) 

Felnőtt 
Vegyes 

Gyermek 

192 
56 
53 

Összesen 301 

 
A tutorok adatait az érvényes rendelkezések szerint a www.reny.hu honlapon rögzítjük. A kért 
demográfiai adatokat onnan lehet letölteni. Emellett a tutori munkára jelentkezőknek a strukturált 
interjú végén található kérdőívet kell kitölteniük. 
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4. Rezidensek száma 2017-ben: 92 fő 
 
5. Rezidensképzésben aktív tutorok száma: 92 fő 
 
6. Graduális oktatásban aktív tutorok száma: 203 fő 
 
7. Tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi kritériumai, 
menetrendje: 
 
Az akkreditáció feltételei 
Az alábbi feltételek teljesülése szükséges az akkreditációhoz, az oktatás megkezdéséhez, a 
rezidens oktatásához. 
 
Az akkreditálni kívánt képzőhely (oktatópraxis) 

 Saját praxis vagy alkalmazottként egy praxisban. 
 Rendelkezik a jogszabályban meghatározott szakmai minimumfeltételek alapján kiadott 

működési engedéllyel (tárgyi és személyi feltételek). 
 Belső minőségbiztosítási rendszerrel rendelkezik. 
 Területi ellátási kötelezettséggel működik. 
 A betegforgalmi és beteg-összetételi adatok alapján alkalmas a szakképzési program 

lebonyolítására 
o a praxisban regisztrált betegek száma legalább 800, legfeljebb 2800 fő (kivéve, ha a 

település szerkezete nem tesz lehetővé kisebb praxist), 
o a napi betegforgalom 20–60 fő között van (nagyobb forgalom mellett az oktatói 

munka ellehetetlenül), 
o az OEP korcsoport-beosztás alapján a betegek aránya valamennyi korcsoportban 

10% felett van. 
 

Az akkreditálni kívánt oktató 
 Felkérés esetén vállalja az oktatást. 
 Főállásban, vagy saját vállalkozásban a saját praxisban (nem részállásban vagy 

nyugdíjasként). 
 Érvényes működési engedély felügyelet nélküli munkavégzésre. 
 Legalább 3 éve megszerzett szakképesítéssel rendelkezik, és az adott praxisban legalább 

három éve folyamatosan dolgozik. (Ez módosult!) 
 Legalább heti négy napon rendel. 
 Az oktató és a felsőoktatási intézmény közötti rendszeres szakmai kapcsolat fenntartását 

vállalja, az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma éves konferenciáján részt vesz 
(3 évente legalább kétszer). 

 Az akkreditáció során előnyt jelent az angol/német nyelvű oktatói képesség. 
 Az akkreditáció során mérlegeljük a korábbi szakmai, tudományos, oktatói tapasztalatokat. 
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Az oktatás megkezdéséhez szükséges feltételek 
 Elfogadott akkreditáció, 
 az Oktató Családorvosok Magyarországi Kollégiuma által szervezett konferencia keretében 

tartott oktatói felkészítő tanfolyam elvégzése. 
 
Rezidensképzés megkezdéséhez szükséges feltételek 

 Részvétel a graduális oktatásban, vagy az ez irányú hajlandóság kinyilvánítása, 
 5 éves akkreditált oktatói gyakorlat. 

 
II. Az Intézetben zajló mentor/tutor/tréner képzések leírása, szerkezete 
 
Korábban a EURACT mentortréning zajlott, azonban forráshiány és egyéb hiányok miatt erre évek 
óta nem került sor. 
 
Jelenleg évente egy alkalommal történik oktatói felkészítés az Oktató Családorvosok Továbbképző 
Konferenciáján a graduális oktatásban résztvevők számára, illetve célzott tematikával a Bevezetés 
a klinikumba tárgyhoz kapcsolódóan. 
 
III. Oktatási módszerek, gyakorlatok 
 
Frontális oktatás van jelenleg az újonnan belépők számára. 
 
IV. Tananyag 
 
Bevezetés a klinikumba tárgyhoz kapcsolódóan: online képzési anyag + jegyzet. 
EURACT mentortréning anyaga. 
 
V. Ellenőrzés–értékelés módszertana 
 
Nincs. 
 
Megjegyzés: Nehézségként megemlítendő, hogy a nem kis mértékű graduális oktatási munkát is 
csak akkreditált oktatók végezhetik. A több évfolyamon, feszes tanrend mellett, 3 nyelven történő 
oktatás nagy számú oktatót követel, és a minőségi szempontok mellett sajnos a mennyiségi 
szempontok is dominálnak, mert évről évre ki kell állítani a megfelelő számú oktatói gárdát. A 
külföldi hallgatók közül is egyre többen végzik Budapesten a családorvosi gyakorlatot.  
 
 

PÁLYÁZATI ŰRLAP 
A SEMMELWEIS EGYETEM ÁLTALÁNOS ORVOSTUDOMÁNYI KARÁHOZ 

TÖRTÉNŐ SZAKKÉPZŐ HELLYÉ MINŐSÍTÉSHEZ 
HÁZIORVOSI / GYERMEK HÁZIORVOSI* 

GYAKORLATOK TELJESÍTÉSÉRE 
‘(megfelelőt kérjük aláhúzni) 
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Pályázó egészségügyi szolgáltató (vállalkozás) adatai 
 
Neve: 
Címe: 
Vezetője:  
Szakképzésért felelős oktató (tutor) neve: 
Pecsétszám:  E-mail cím: 
Munkahelyi telefon:  Mobiltelefon: 
 
Praxisjellemzők 
 
Rendelő címe: 
Rendelési idő: 
Bejelentkezettek száma:   Napi átlagos betegforgalom: 
A praxis jellege: Felnőtt □ Gyerek □ Vegyes □ 
Kérjük, jelölje be az alábbi, előírt feltételeket, amennyiben igazak az Ön rendelőjére! 
Az akkreditációhoz mindhárom feltétel teljesülése szükséges! 
 
A rendelő felszereltsége megfelel a minimumfeltételeknek □ 
A rendelő rendelkezik belső minőségbiztosítási rendszerrel □ 
A rendelő rendelkezik területi ellátási kötelezettséggel  □ 
 
Szakvizsgák 
 
 kiállító egyetem szám dátum 
háziorvostan ………………………………… ………………………………… ………………………………… 
………………………………. ………………………………… ………………………………… ………………………………… 
………………………………… ………………………………… ………………………………… ………………………………… 
 
 
Nyelvismeret 
 
Alapfokú ……………………………………………………………………………………………………………………………… 
Középfokú …………………………………………………………………………………………………………………………… 
Felsőfokú ……………………………………………………………………………..…………………………………………… 
 
Oktatás 
 
Vállalok oktatást: magyar medikus □ Külföldi medikus angolul □ / németül □ 
 
A szakképzésben részvételt vállalok az alábbiak szerint: 
 
1. Jelölje be, hogy mely képzésekben vállal oktatást! 
2. Írja be, hogy az adott képzési időből hány hónapnyi oktatást vállal! 
(Egy praxisban csak egy fő oktatható, így ez nem módosítható.) 
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*A gyermekgyógyászati praxis és gyermekorvosi gyakorlat vállalása csak gyermekgyógyászat 
szakvizsga megléte esetén, házi gyermekorvosi praxisban lehetséges! 
 
 

HÁZIORVOSTAN SZAKKÉPZÉS 28 hó 
törzsképzési program, benne: 

Vállalt 
hónap 

Vállalt 
fő 

Oktatást 
vállalom 

Grémium 
javaslata 

5 hó családorvosi alapgyakorlat  1 □ hó fő 

2 hó gyermekgyógyászati praxis (I-II.)  1 □ *   

8 hó szakgyakorlati képzés, benne: 

6 hó szakgyakorlati képzés háziorvosi 
körzetben, tutor irányítása mellett 

 1 □   

2 hó falusi praxisgyakorlat  1 □   

MÁS SZAKKÉPZÉSEN BELÜLI háziorvostan gyakorlatok: 

HÁZIORVOSTAN SZAKKÉPZÉS 28 hó 
törzsképzési program, benne: 

Vállalt 
hónap 

Vállalt 
fő 

Oktatást 
vállalom 

Grémium 
javaslata 

2 hó háziorvosi gyakorlat Belgyógyászat 
szakképzésen belül 

 1 □   

1 hó háziorvosi gyakorlat Infektológia 
törzsképzésben 

 1 □   

1 hó háziorvosi gyakorlat Infektológia 
speciális képzésen belül 

 1 □   

2 hó házi gyermekorvosi gyakorlat 
Csecsemő- és gyermekgyógyászat 
szakképzés 

 1 □ *   

1 hó alapellátási gyakorlat Megelőző 
orvostan és népegészségtan szakképzés 

 1 □   

 
Kelt: , év hó nap 
 
praxis pecsétje orvos pecsétje  oktató aláírása 
 
Grémium javaslata1 

 
Teljes képzésre szakképző hellyé minősíthető Igen □  Nem □ 
Részképzésre szakképző hellyé minősíthető  Igen □  Nem □ 
Az akkreditáció kezdő időpontja 
A grémiumi döntés rövid indoklása: ………………………………………………………………………… 
 
Budapest,  
 

a Háziorvostan Szakmai Grémium elnöke 
1A Dékáni Hivatalba beérkezést követően, a Szakmai Grémium elnöke tölti ki. 
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2. számú melléklet: Debrecen strukturált interjúválaszai 

Strukturált Interjú 
Intézet megnevezése: Debreceni Egyetem, Népegészségügyi Kar, Családorvosi és Foglalkozás-
egészségügyi Tanszék 
Beszámolót író személy: Dr. Heim Szilvia, Dr. Nánási Anna 
 
I. Tutor (oktató családorvos) képzés struktúrája 
1. Tutorok (oktató családorvosok) száma 2017-ben: 176 fő 
 
2. Az oktató családorvosok megnevezésére használt jelenlegi nomenklatúra: Tutor 
 
3. A jelenlegi tutorok demográfiai adatai: 
 
Az Intézet tutorainak földrajzi megoszlása 
 

Megye  Létszám (fő) 

Borsod-Abaúj-Zemplén (Miskolc) 
Hajdú-Bihar  (Debrecen) 
Heves (Eger) 
Szabolcs-Szatmár-Bereg (Nyíregyháza) 
Egyéb megyék 
Házi gyermekorvosok 

27(10) 
74(40) 
10(7) 

55(26) 
10 
21 

Összesen 176 

 
Az Intézet tutorainak megoszlása a praxisok típusa szerint 
 

Praxis típusa Létszám (fő) 

Felnőtt 
Vegyes 

Gyermek 

… 
… 
21 

Összesen … 

 
4. Rezidensek száma 2017-ben: 64 fő államilag finanszírozott, 30 fő önköltséges 
 
5. Rezidens képzésben aktív tutorok száma: 71 fő 
 
6. Graduális oktatásban aktív tutorok száma: 176 fő – A graduális oktatás keretén belül IV. év után 
1 hét nyári, háziorvosi praxisgyakorlat kötelező a hallgatóknak. A területi igény a hallgatók részéről 
széleskörű, így szinte minden tuturhoz kerül idővel hallgató. 
 
7. Tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi kritériumai, 
menetrendje:  
Akkreditációs kérdőív kitöltése és a bizonyítványok beadása történik első lépésként a Családorvosi 
Tanszék felé. Itt a tanszék Szak- és Továbbképzési Bizottsági tagja ellenőrzi a benyújtott 
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dokumentációt, és dönt a kérelem befogadásáról, majd felterjeszti azt az Egyetem Szak- és 
Továbbképzési Bizottsága felé, aki ezt követően javaslatot tesz az ÁEEK felé. A beléptetés 
folyamatos, 1-2 havonta szokott Szakképzési Bizottsági ülés lenni. 
 
Az akkreditációs kérdőív a következő témaköröket, kérdéseket tartalmazza: 
 
Kérdőív háziorvos/házi gyermekorvos tutori megbízás/oktatópraxis akkreditációjához 
 
Személyi adatok  
Név: Dr.                                                      orvosi nyilvántartási szám:  
Születési hely:                                           Idő:    
Lakás:                                                                                    Mobil telefon: 
Munkahely (rendelő):                                                                Tel.:  
ÁNTSZ eng.száma:                                            Email cím:    
Rendelési idő (H-P) 
 
Szakmai és oktatói tevékenysége 
Mióta lát el oktatói tevékenységet: 
Korábbi akkreditációjának száma, kiállítója (ha volt): 
Eddigi szakmai tevékenysége, rövid szakmai önéletrajz: 
Szakképesítése(i) és megszerzésük időpontja  
Mióta dolgozik háziorvosként/házi gyermekorvosként:  
Eddigi oktatási tevékenysége                                                    időtartama:  
az oktatott orvos(ok) neve(i): 
a nyári gyakorlatot töltő orvostanhallgató(k) neve:  
Egyéb szakmai közéleti tevékenysége: 
Korábban vett-e részt a tanszék tudományos vizsgálataiban: 
Ha igen, mikor, miben: 
Kíván-e részt venni a tanszék tudományos munkáiban: 
 
A praxisának jelenlegi jellemzői 
A praxis jellege és működtetése:  
 
A praxis létszáma, korösszetétele: 
 
A praxis műszerezettsége:  
 
A praxis nyilvántartási rendszere(alkalmazott software):  
 
A háziorvosi/házi gyermekorvosi team összetétele, képzettsége:  
 
A praxis gondozási gyakorlata:  
 
Működtet-e (és milyen) minőségbiztosítási rendszert a praxisban: 
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Dátum:  
 
                                                                    aláírás 
 

II. Az Intézetben zajló mentor/tutor/tréner képzések leírása, szerkezete (az Intézet, illetve az 
adott egyetem azon programjai, melyek a tutorok oktatói készségeinek fejlesztésére, oktatói 
munkájának segítésére irányulnak): 
 
A belépő, új tutorok számára nincs indító képzés a DE Családorvostani Tanszéken. Későbbiekben az 
évente egy alkalommal (általában április-május) megrendezésre kerülő Tutori (oktatói) 
Értekezleten van lehetőség az oktatással kapcsolatos feladatok, célkitűzések, oktatástechnikai 
kérdések, problémás helyzetek, nehézségek megbeszélésére. A Tutori (oktatói) Értekezlet 
programjának első része szakmai, illetve szponzorált előadásokat tartalmaz, a program második 
részében kerül sor az oktatással kapcsolatos feladatok és adminisztrációs kötelezettségek 
ismertetésére, megbeszélésére. 
Kifejezetten oktatástechnikai program megszervezésére 2016-ban került sor, amikor egy fél napos 
kommunikációs workshop került megszervezésre a Tutori Értekezlet keretein belül „Időt spóroló 
kommunikáció” címmel. A programot meghívott előadók vezették (Dr. Pilling János, Dr. Purebl 
György, Tóth Mónika Ditta, Semmelweis Egyetem, Magatartástudományi Intézet). A workshop 
újszerű, interaktív módon, kiscsoportos foglalkozások keretein belül adott át kommunikációs 
ismereteket a résztvevő tutoroknak. 
A debreceni egyetem részéről központilag szervezett oktatástechnikai programok eddig nem 
történtek a tutorok részére. 
III. Oktatási módszerek, gyakorlatok (a fenti programok részletes leírása, bemutatása. Célok, 
módszerek, kivitelezés ismertetése): 
Kötelező szintentartó tanfolyamokkal egybekötött Tutori (oktatói) értekezletek. 
 
IV. Tananyag (a fenti programok tananyagának tartalomjegyzékszerű, strukturális leírása- 
mellékletként is csatolható): 
Az aktualitásoknak megfelelő program, illetve tananyag használatával. 
 
V. Ellenőrzés–értékelés módszertana (a tutorok oktatási tevékenységére irányuló feedback, 
visszajelzési lehetőségek): 
Papír, illetve elektronikus feedback (nem rendszeresen), szóbeli visszajelzés a rezidensektől. 

 

3. számú mellékelt: Pécs strukturált interjúválaszai 

Strukturált Interjú 
A jelenlegi, hazai tutor/trainer (oktató családorvos) képzés gyakorlatának feltérképezése  
Intézet megnevezése: PTE ÁOK Alapellátási Intézet 
Beszámolót író személy: Dr. Heim Szilvia, Dr. Rinfel József 
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I. Tutor (oktató családorvos) képzés struktúrája 
 
1. Tutorok (oktató családorvosok) száma 2017-ben: 125 fő 
 
2. Az oktató családorvosok megnevezésére használt jelenlegi nomenklatúra: Oktató családorvos 
vagy Tutor 
 
3. A jelenlegi tutorok demográfiai adatai: 
 
Az Intézet tutorainak földrajzi megoszlása 
 

Megye (példa Pécs esetén) Létszám (fő) 

Baranya (Pécs) 
Tolna 
Somogy 
Zala 
Vas 
Egyéb megyék 

48 (26) 
11 
9 
13 
15 
29 

Összesen 125 

 
Az Intézet tutorainak megoszlása a praxisok típusa szerint 

 

Praxis típusa Létszám (fő) 

Felnőtt 
Vegyes 
Gyermek 

76 
37 
12 

Összesen 125 

 
4. Rezidensek száma 2017-ben: 
       I. évf.: 22 fő 
       II. évf.: 16 fő 
       III. évf.: 13 fő 
(5 fő program halasztással van a rendszerben. Pl. GYES, GYED) 
 
5. Rezidensképzésben aktív tutorok száma: 

I. évf.: 19 saját (PTE), 3 fő más egyetem 
      II. évf.: 12 saját (PTE), 4 fő más egyetem 
      III. évf.: 10 saját (PTE), 3 fő más egyetem 
 
6. Graduális oktatásban aktív tutorok száma: 30-35 fő aktív oktató (I., V. évf. kurzusok) 
Kb. 80 fő oktató családorvos vesz részt az I. évf. nyári 1 hetes orvosi kommunikációs gyakorlatok és 
a VI. évf. évközi 2 hetes háziorvosi gyakorlatok bonyolításában. 
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7. Tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi kritériumai, 
menetrendje: 
Az akkreditált képzőhelyi minősítésre pályázni kell, és maximum 4 éves időtartamra szól. Az 
idevonatkozó részletes szabályokat a 16/2010. (IV. 15.) EüM rendelet és módosításai tartalmazzák. 
(Az Egészségügyi Nyilvántartási és Képzési Központ (ENKK) új – országosan egységes – űrlapot 
állított össze, mely nem egyezik a korábban alkalmazott formával és kérdéssorral.) A teljes 
akkreditációs folyamatot online, portál alapon kezeljük (www.RENY.hu). 
 
1.) Regisztráció – Egészségügyi szolgáltató regisztrációja; 
2.) Visszaigazolás a megadott e-mail címre; 
3.) Adatok feltöltése, továbbítás az egyetem felé elektronikusan; 
4.) Pályázat nyomtatása, aláírása és elküldése postai úton (Szak-és Továbbképző Központ 7624 
Pécs, Szigeti u. 12.). 
 
A RENY portál működéséről teljes körű tájékoztató az alábbi linken érhető el:  
http://reny.hu/project_r/actual_prg/system/launch.php?noHeaderPart=1&pg=@2./x_tovabbkepz
es/Kepzes_Show.php?ItemID=230&ManualID=221&storeMode=0 
 
II. Az Intézetben zajló mentor/tutor/tréner képzések leírása, szerkezete (az Intézet, illetve az 
adott egyetem azon programjai, melyek a tutorok oktatói készségeinek fejlesztésére, oktatói 
munkájának segítésére irányulnak): 
 
A PTE ÁOK Alapellátási Intézetében több formában zajlik az oktató családorvosok képzése 2000 
óta: 
 

I. Intézeti oktatók képzése 
II. Oktatástechnikai tréning oktató családorvosok (tutorok) részére 
III. Oktató családorvos találkozó (korábban „Mentorkurzus”) 
IV.  Egyetemi tutorképző oktatástechnikai készségfejlesztő kurzus 

 
Az I–IV. témák részletes leírása a 45–46. oldalon olvasható.3 
 
Az oktatástechnikai tréningen 19 oktató vett részt a Dunántúl egész területéről, a következő 
megosztásban: háziorvos 8 fő, kardiológus 2 fő, sürgősségi szakorvos 2 fő, gyermekgyógyász 2 fő, 
gyógyszerész 2 fő, nefrológus 1 fő, neurológus 1 fő, bőrgyógyász 1 fő. A oktatói gárdát a pécsi 
egyetem kommunikáció oktatásban és mentor tréning szervezésében jártas oktatói alkották (Dr. 
Forrai-Werling Márta – Szak és Továbbképző Központ, Dr. Heim Szilvia, Dr. Oberling János, Dr. 
Rinfel József, Dr. Csikós Ágnes – Családorvostani Intézet, Dr. Czopf László – I. sz. Belgyógyászati 
Klinika, Prof.dr. Füzesi Zsuzsanna – Magatartástudományi Intézet, Dr. Tóth Ildikó – Aneszteziológiai 
és Intenzív therápiás Intézet). A két napos programon 7 szekcióban, 14 órában került átadásra a 
tananyag, amely a következő fontos témaköröket öleli föl: 1. Ki a jó tutor? Ki vagyok én?, 2. A 
szakképzéssel kapcsolatos jogi és egyéb ismeretek, 3. Oktatás elmélet, 4. A rezidens, mint 

                                                      
3
 Az ismétlés elkerülését és az átláthatóságot szem előtt tartva a mellékletből törlésre került az ide vonatkozó rész, 

mivel teljes egészében beépítésre került az eredménytermék szövegtörzsébe. 

http://www.reny.hu/
http://reny.hu/project_r/actual_prg/system/launch.php?noHeaderPart=1&pg=@2./x_tovabbkepzes/Kepzes_Show.php?ItemID=230&ManualID=221&storeMode=0
http://reny.hu/project_r/actual_prg/system/launch.php?noHeaderPart=1&pg=@2./x_tovabbkepzes/Kepzes_Show.php?ItemID=230&ManualID=221&storeMode=0
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tanítvány és kolléga. Tanulási stílusok, 5. Oktatási módszerek – oktatási modellek, 6. Egyéni 
képzési terv, 7. Ellenőrzés és értékelés a szakképzésben. 
 
Az előadások és prezentációk mellett alkalmazott újszerű oktatási módszerek (kiscsoportos 
foglalkozások, szituációs és csoportépítő játékok, SWOT analízis, brainstorming) bevonása a 
tréningbe igazán jó hangulatú, konstruktív csapatmunka kialakulását tették lehetővé. Az orvosi 
kommunikáció és empátia fejlesztésére került a programba „A doktor” című film levetítése, 
amelyet valamennyi résztvevő rendkívül pozitívan fogadott. 
 

III. Oktatási módszerek, gyakorlatok (a fenti programok részletes leírása, bemutatása. Célok, 
módszerek, kivitelezés ismertetése): Lásd a fenti bekezdésben. 
 
IV. Tananyag (a fenti programok tananyagának tartalomjegyzékszerű, strukturális leírása- 
mellékletként is csatolható): 
 
 
Oktatástechnikai tréning oktató családorvosok (tutorok) részére című program tananyaga 

1. SZEKCIÓ 
Cím: Bevezetés  
M1.1 A Bálint-EURACT Oktató Háziorvos Képző Kurzus célja, szerkezete, 

oktatási tematikája, oktatási módszerei, ellenőrző – értékelő módszerei. Bevezető 
plenáris ülésen. 

M1.2 Gubanc játék. Bemutatkozás 
 
2. SZEKCIÓ 
Cím: Ki a jó mentor? 
M2.1 Bevezetés a mentor tréningbe. Csoportok kialakítása. 
M2.2. Elképzeléseink a jó mentorról. Brainstorming kiscsoportos foglalkozás keretein belül. 
M2.3. Összefoglaló prezentáció: Ki a jó mentor? 
 
3. SZEKCIÓ 
Cím: Oktatáselmélet, tanulási stílusok 
M3.1 Az oktatás alapelvei, oktatási háromszög. 
M3.2 Egyéni tanulási stílus felmérése a kitöltött kérdőív alapján. Egyéni munka közös 
megbeszéléssel. 
M3.3 A különböző tanulási stílusok jellemzői. 
M3.4 Csoportmunka: a tanulási stílus alapján a csoport szerkezetének felmérése. 
M3.4 Visszajelentés. 
 
Az „Álomturné” című film megtekintése és kötetlen beszélgetés az orvosi kommunikációról és 
empátiáról. 
 
4. SZEKCIÓ 
Cím: Praxisszervezés 



EFOP 1.8.0-VEKOP-17-2017-00001 

„Egészségügyi ellátórendszer szakmai módszertani fejlesztése”              
 

 

72 

M4.1 Bevezetés a praxisszervezésbe. 
M4.2. A praxis megszervezése az oktatásra. Játék kiscsoportos foglalkozás keretein belül, három 
csoportban. 
M4.3. Összefoglaló prezentáció: Praxisszervezés. 
M4.4. Rezidens érkezik a praxisba. Szerepjáték. 
 
5. SZEKCIÓ 
Cím: Oktatási módszerek 
M5.1 Mit tudunk az oktatási módszerekről? „Brainstorming” plenáris ülésen. 
M5.2 Mi alkalmazható a gyakorlatban? Szerepjáték, SWOT analízis három csoportban. 
M5.3 Mi alkalmazható a gyakorlatban? A csoportok prezentációi plenáris ülésen. 
M5.4 Összefoglaló prezentáció: Tanulási módszerek. 
 
6. SZEKCIÓ 
Cím: Egyéni képzési terv 
M6.1 Hogyan készítsünk egyéni képzési tervet? 
M6.2 Egyéni képzési terv készítése négy csoportban. 
M6.3 Képzési tervek demonstrálása. Csoportok prezentációi plenáris ülésen. 
 
7. SZEKCIÓ 
Cím: Ellenőrzés, értékelés  
M7.1 Bevezető prezentáció: Ellenőrzés és értékelés a háziorvosi szakképzésben. 
M7.2 Értékelő adatlap tervezése. Kiscsoportos munka, három csoportban. 
 
 
Egyetemi tutorképző oktatástechnikai készségfejlesztő kurzus (családorvos és más szakterületek 
oktatói részére) című kurzus tananyaga 
 
I. szekció: 
Bevezetés, ismerkedés. 
 A kurzus célja, szerkezete, tematika, oktatási módszerek, ellenőrzés és értékelés. 
 
II. szekció: 
A szakképzéssel kapcsolatos jogi és egyéb ismeretek. 
 Mentori, oktatói vélemények a szakképzésről. Kompetenciák tisztázása. 
 
III. szekció: 
Ki a jó tutor, oktató? Ki vagyok én? 
 A jó oktató ismérvei, a tutoriális viszony sajátosságai. Kiscsoportos foglalkozás. Összefoglaló 
prezentáció. 

 
IV. szekció: 
A rezidens mint tanítvány és kolléga. Oktatás elmélet, tanulási stílusok. 
Az oktatás alapelvei, oktatási háromszög. Egyéni tanulási stílusok felmérése. A különböző tanulási 
stílusok jellemzői. Az oktatói, tanulói stílusok harmonizálása. 
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Az „ A doktor” című film megtekintése és kötetlen beszélgetés az orvosi kommunikációról. 
 
V. szekció: 
Oktatási módszerek. 
 Mit tudunk az oktatási módszerekről? Az oktatási módszerek gyakorlati alkalmazása. A 
„Skilled Helper” Modell. 
 
VI. szekció: 
Egyéni képzési terv 
 Hogyan készítsünk egyéni képzési tervet? Kiscsoportos munka. Tervek demonstrálása. 
 
VII. szekció: 
Ellenőrzés és értékelés a szakképzésben 
 Az értékelés formái. Az értékelés gyakorlati módszerei. 
 
V. Ellenőrzés–értékelés módszertana (a tutorok oktatási tevékenységére irányuló feedback, 
visszajelzési lehetőségek): 
 

 

 

 

4. számú melléklet: Szeged strukturált interjúválaszai 

Struktúurált Interjú 
A jelenlegi, hazai tutor/trainer (oktató családorvos) képzés gyakorlatának feltérképezése 
Intézet megnevezése: SZTE ÁOK Szak-és Továbbképzési Központ 
Beszámolót író személy: Dr. Mester Lajos, Prof. Dr. Hajnal Ferenc 
 
I. Tutor (oktató családorvos) képzés struktúrája 
 
1. Tutorok (oktató családorvosok) száma 2017-ben: 81 fő hivatalosan már akkreditált, és 13 fő 
folyamatban 
 
2. Az oktató családorvosok megnevezésére használt jelenlegi nomenklatúra: Tutor 
 
3. A jelenlegi tutorok demográfiai adatai: 
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Az Intézet tutorainak földrajzi megoszlása 
 

Megye  Létszám (fő) 

Bács-Kiskun (Kecskemét) 
Békés (Békéscsaba) 
Csongrád (Szeged) 
Jász-Nagykun-Szolnok (Szolnok) 
Egyéb megyék 
Ebből házi gyermekorvos 

17 
17 
37 
6 
4 

(7) 

Összesen 81 

 
Az Intézet tutorainak megoszlása a praxisok típusa szerint 

Praxis típusa Létszám (fő) 

Felnőtt 
Vegyes 

Gyermek 

… 
… 
7 

Összesen … 

 
4. Rezidensek száma 2017-ben: 49 fő 
 
5. Rezidens képzésben aktív tutorok száma: 47 fő 
 
6. Graduális oktatásban részt vesznek aktív tutoraink, akiknek a száma 81 fő. A VI. éves graduális 
képzés volumenének emelkedése következtében a szegedi járásban dolgozó háziorvos és házi 
gyermekorvos kollégák közül jelentős számban történik választás a graduális háziorvosi (1 hét), 
valamint házi gyermekorvosi (1 hét) gyakorlat letöltésére. Ezen kollégák egy része nem aktív tutor 
a klasszikus értelemben, azonban az egy hetes gyakorlat felügyeletére engedélyt kapnak. 
 
7. Tutorok (oktató családorvosok) kiválasztásának, akkreditációjának jelenlegi kritériumai, 
menetrendje: 
Akkreditációs kérdőív kitöltése és a bizonyítványok beadása első lépésként az SZTE ÁOK Szak-és 
Továbbképzési Titkárság felé történik. A beadott kérelmeket a háziorvosi grémiumvezető 
véleményezi, aki az elsődleges és legfontosabb szűrő szerepet tölti be a jelenlegi tutorkiválasztási 
rendben. A grémium vezető által támogatott kérelmeket a Kari Tanács elé terjesztik. A Kari Tanács 
jóváhagyása általában automatikus, majd a javaslat továbbmegy az ÁEEK felé. A beléptetés 
folyamatos, az időkorlát a Kari Tanács ülések gyakoriságán múlik. 
 
II. Az Intézetben zajló mentor/tutor/tréner képzések leírása, szerkezete (az Intézet, illetve az 
adott egyetem azon programjai, melyek a tutorok oktatói készségeinek fejlesztésére, oktatói 
munkájának segítésére irányulnak): 
Az ide vonatkozó rész részletes leírása a 47. oldalon olvasható.4 

                                                      
4
 Az ismétlés elkerülését és az átláthatóságot szem előtt tartva a mellékletből törlésre került az ide vonatkozó rész, 

mivel teljes egészében beépítésre került az eredménytermék szövegtörzsébe. 
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III. A tutorképzés célja. Oktatási módszerek. 
1. A tutorképzések célja az oktatás minőségének növelése, a tutorok oktatói felkészültségének 

javítása, és erősíteni az elhivatottságot a tutori tevékenység irányába. A tutorok oktatói 
tudásszintjének emelése, egységes irányvonalak kialakulása és magas szakmai színvonalú 
oktatási segédanyagok létrehozása szintén preferált terület a képzés menetében. Fontos 
szempont a tutorok oktatói tevékenységéhez biztonsági háló nyújtása, illetve a 
kapcsolatrendszerek rendelkezésre bocsátása. Elvárt eredmény az oktatási módszerekben 
történő jártasság megszerzése, szélesebb körű elterjedése, használata. A különböző tanulási 
stílusok bemutatása, azok jelentőségének felismertetése. Az önképzés fontosságának 
megértése, lehetőségeinek megismerése, képzési terv készítésének elsajátítása szintén az elvárt 
célok része. Ellenőrzés- értékelés módszertanának megismerése, elsajátítása a kevésbé kedvelt, 
de egyértelműen fontos célkitűzés. Járulékos haszon a tutorok hálózatának fejlődése és az 
ebből születő publikációk. 
 

2.  Oktatási módszerek 
Az SZTE tutor képzések oktatásmetodológiája: A fentiekből nyilvánvaló, hogy az 
oktatási/tanulási képzési módszerek kiválasztásának egyénre szabottan kell történnie. Az 
oktatónak ismernie kell és készség szinten képesnek kell lenni használnia a különböző 
fontosabb képzési módszereket, technikákat. Az SZTE TTT-k részét képezi a brainstorming, a 
csoportmegbeszélés, a prezentáció, az előadás és a szerepjáték. A képzés moduláris rendszerű. 
Általában minden modul probléma felvetéssel, annak brainstroming jellegű megvitatásával 
kezdődik. Minden modul felelőse egy nagy tapasztalattal rendelkező oktató háziorvos, aki 
facilitálja a képzést. A Brainstormingot követően felszólítja a már korábban véletlenszerűen 
kialakított csoportokat egy jól meghatározott kérdés elemzésére, feldolgozására. Az 5-8 fős 
csoportok meghatározott időtartamra oktatókabinjaikba vonulnak, ahol facilitátor 
támogatásával egyedül dolgoznak. Csoportmunka után a központi előadóban találkoznak, ahol 
mintegy 5 percben bemutatják eredményterméküket. A csoport prezentációt követően a 
témával kapcsolatban egy 10-15 perces előadás hangzik el. A csoportmunka lehet szerepjáték, 
problémamegoldó feladat, SWOT analízis, projektmunka. Minden modul végén hallgatói írásbeli 
feedback következik. 

 
IV. Tananyag (a fenti programok tananyagának tartalomjegyzékszerű, strukturális leírása –  
mellékletként is csatolható) 
 
A tutor képzések tananyaga az oktatásmetodológiai ismeretek átadásának területére fókuszál, 
couching és mentálhigiénés elemekkel színezve. Alapvetően moduláris forma valósul meg, aminek 
részletes leírása a 48–50. oldalon olvasható. 5 
 
V. Ellenőrzés÷értékelés módszertana (a tutorok oktatási tevékenységére irányuló feedback, 
visszajelzési lehetőségek) 
Papír, illetve elektronikus feedback, melynek formanyomtatványát mellékeljük. 

                                                      
5
 Az ismétlés elkerülését és az átláthatóságot szem előtt tartva a mellékletből törlésre került az ide vonatkozó rész, 

mivel teljes egészében beépítésre került az eredménytermék szövegtörzsébe.  


