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A RaDAr szakmai és tapasztalati tudásra épülő modell, amely a humán kapcsolatok és a 
humánerőforrás menedzsment területén használható. A modellt holland pszichológusok és 
tanácsadók fejlesztették és próbálták ki többéves munkával. A kutató-fejlesztő munka 1985-
ben indult 17 holland pszichológus részvételével – a hollandiai Utrechti, a Leideni és Twente-i 
Egyetemek együttműködésével, s 1992-ig zajlott. 1992 és 1998 között került sor a RaDAr 
tesztelésére és terjesztésére. Mára a RaDAr nemzetközileg elfogadott eszközzé vált, a világ 
több pontján, több ágazatban, köztük az oktatásügyben is alkalmazzák. 

Az NFT 1. HEFOP 3.2. Programban (TIOK) elkezdődött a kompetenciaalapú oktatási és 
nevelési programok fejlesztése és kipróbálása. A program keretében indult vizsgálat célja, 
hogy legyen a program irányítóinak arról információja, hogy a programban dolgozó pedagó-
gusok milyen kompetenciákkal rendelkeznek. 

A vizsgálatba a 12 TIOK-ból kettőt vontunk be; a felmérésben mindegyik TIOK-ból há-
rom-három iskola 68 pedagógusa vett részt. A mintaválasztásnál nem törekedtünk a reprezen-
tativitásra, de előre definiált szabályok mentén történt a mérésbe bevont konzorciumok és in-
tézmények kiválasztása. A 68 pedagógus két-két, a holland kutatók által fejlesztett internetes 
kérdőívet töltött ki; sor került ezek feldolgozására, kiértékelésére, az elemzések elkészítésére. 
Minden, a programban részt vevő pedagógus egyéni, személyes tanácsadói visszajelzést ka-
pott, amelyben fejlesztési javaslatokat is megfogalmaztunk számukra. 

Az eredmények meglepő azonosságot mutatnak az intézményekben. A pedagógusok 
többsége lojális az iskola, az iskola programja és kollégáik iránt; becsületesek, megbízhatóak, 
jóhiszeműek, őszinték, biztonságra törekvők. A többség jellemzően állhatatos; óvatosság, 
szorgalom, biztonságra törekvés és nagy kitartás jellemzi őket. Munkájukban kötelességtudó-
ak, a felmerülő feladatok elvégzésében kitartóak, a feladatok és megbízások kivitelezésében 
pontosak. Mind a lojalitást, mind az állhatatosságot értékként is tételezik. 

Ugyanakkor többségük kevéssé öntudatos, magabiztos, nem bíznak magukban, viselkedé-
sükre nem jellemző a dinamizmus. Ritkán kezdeményeznek. Nem független emberek, kevés-
bé jellemzi őket az önálló munkavégzés. Szívesebben veszik, ha a döntéseket más hozza meg 
helyettük, ők végrehajtják azokat, de a felelősség sem őket terheli. Amikor nehézségek me-
rülnek fel, azonnali külső beavatkozást várnak, nem ők teszik meg az első lépéseket azok le-
küzdésére. Ha másoktól olyan kritikát kapnak, amivel nem értenek egyet, akkor gyakran 
hárítanak. Az előadásban megvizsgáljuk ennek a nevelés-oktatásra, illetve a fejlesztésekre 
gyakorolt hatását. 
 

 


