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Baumstark Bea (ELTE PPK Pszichológiai Doktori Iskola) 

Bevezetés 

 

 

A TÁMOP 4.1.2-8/2/B/KMR-2009-0001 Pedagógusképzési hálózat Közép-Magyarországon 

projekt keretén belül 2011. február 4-én került megrendezésre a Tanárképzési Nap az ELTE 

és PPKE regionális együttműködésében. A rendezvény célja az volt, hogy az érintett 

felsőoktatási intézmények és közoktatási partnereik számára képet adjon a tanárképzés 

újragondolásának aktuális szakmai és oktatáspolitikai kérdéseiről, illetve ezekkel 

kapcsolatban előremutató kezdeményezésekkel éljen.  

 

A rendezvény tematikája különböző tudományterületi és nézőpontbeli szempontokat 

figyelembe véve a következőképpen alalkult. A konferencia első részében pódiumbeszélgetést 

hallhattak a résztvevők három témában: a szakos és szakmódszertani képzés megújításáról a 

természettudományi és a bölcsészettudományi területen, valamint a pedagógiai és 

pszichológiai stúdiumok megújításának tapasztalatairól és kilátásairól kaphattunk bővebb 

képet.  

 

A Nap második részében először a tanárképző intézet múltjáról és jövőjéről szóló előadást, 

majd ezt követően a médiában és a közgondolkodásban a tanár és a tanárképzés képéről szóló 

beszélgetést hallgathattunk meg. A Nap végén szintén pódiumbeszélgetés keretében három 

témát vitattak meg a résztvevők: az átjárás szabályozási lehetőségei a többciklusú 

diszciplináris és az osztatlan tanárképzés között; a gyakorlati képzés megújításáról és a 

mentorálásról; végül pedig a hallgatói kilátásokról, várakozásokról, visszajelzésekről 

kaphattunk képet.  

 

E kötet tematikája a rendezvény ívét vette alapul, de a konferencia szoros időbeni korlátait 

figyelembe véve a felszólalók lehetőséget kaptak arra, hogy írásban kiegészítsék 

gondolataikat.  

 

A szerkesztők arra vállalkoztak, hogy a konferencián megjelenő színes változatokban 

valamennyi véleményt az érdeklődő szakmai közösség elé tárják. Az Appendixben szereplő 

skálarendszer alkalmas a tanárképzéssel kapcsolatos vitakérdésekben az egyéni álláspont 

megjelölésére. Megítélésünk szerint mind a Tanárképzési Nap, mind pedig e kötet maga és 

DVD melléklete jól hasznosítható látlelete a tanárképzés 2010-2011-es fordulatának.  

 

 



 6 

Gombocz Orsolya (PPKE Tanárképző Intézet) 

A tanárképzés problémáiról 

Bevezető gondolatok egy tanácskozás elé 

 

 

A felsőoktatást befolyásoló társadalmi-pedagógiai folyamatok egyensúlyban tartása fontos 

érdek. Éppen úgy, mint a felsőoktatásban működő belső folyamat-egyensúly fönntartása. 

Radikális változtatásra éppen ezért ritkán szánják rá magukat a felsőoktatás politikai irányítói. 

A közelmúltban azonban történt egy ilyen szokatlan, nagy változtatás. A bolognai 

folyamathoz való csatlakozás egy mindent, vagy majdnem mindent megváltoztató döntés volt. 

Hatása minden korábbi egyensúlyt fölborított. Jó szándékunkat előre jelezve mondhatjuk, jól 

megzavarta az állóvizet. (A radikális szervezeti változtatásoknak ez egy mindig biztosan 

érvényesülő hatása, akár jó, akár később rossznak bizonyuló változtatásról essék szó). Az 

állóvíz megzavarása már önmagában is jót tehet a folyamatoknak: gondolkodásra készteti a 

korábban rutinból cselekvőt, új utak keresésére kényszeríti a mindig a bejárt utat választót. A 

mi szakmai területünk, a tanárképzés is részesévé vált a bolognai folyamatnak. Figyelemre 

méltó, hogy - tudomásunk szerint – senki nem akarta, hogy ne essék bele, hogy vonja ki 

magát belőle. Érdekes, hogy az államszocializmus évtizedeinek felsőoktatását elemző mai 

szerzők soha nem mulasztják el, hogy rámutassanak, a felsőoktatási piramis csúcsát ez a 

problematikus korszak is védte, nem tette ki nagy reformok bizonytalan kimenetű újításainak. 

Az orvosképzés a szívesen emlegetett példa, ahol nem vált átpolitizálttá a tananyag, nem 

vezették be az esti- és levelező képzést, ahol a gyorsított út, a politikai szabadjeggyel való 

közlekedés a diploma megszerzéséig nem válhatott gyakorlattá, stb. Jelentős társadalmi érdek 

fűződött ahhoz, hogy ez a képzés megbízható, eredményes legyen. Ez az akkor helyesnek 

bizonyuló döntés megismétlődött a bolognai folyamat bevezetésénél. Az orvosképzés újra 

megőrizte pedagógiai gyakorlatának hagyományos, bevált kereteit. Sőt, az újra rangossá vált 

jogászképzés is talált érvet hagyományos képzési kereteinek megőrzésére. Azaz a 

kívülmaradásra. E tényeket kizárólag azért említem, hogy rámutathassak, a mi szakmai 

területünk nem szervezkedett, hogy kivédje az új rendszert, vagy ha próbálkozott is evvel, 

erőtlen volt hozzá. Ehhez képest a pedagógusképzés intézményrendszerében ma sok oktató 

bírálja a három fokozatú képzést és a vele együtt bevezetett egyéb újításokat.  

A tanárképzés „beleesése” az új szisztémába néhány szempontból ugyancsak meglepte az 

érintetteket. Egyrészt azért volt váratlan, mert kettészakította a pedagógusképzést. Az addig 

egymáshoz közelítő két nagy egység most újra jelentősen eltávolodott egymástól. Evvel a 

döntéssel a pedagógusképzést nem egységes szakmai területként értelmezték, a tanítók és az 

óvodapedagógusok képzését még élesebb határvonallal választották el egymástól, mint az a 

korábbi gyakorlatban megszokott volt. Másrészt azért, mert az már a döntés idején is 

nyilvánvaló volt, hogy az iskola világa nem tud mit kezdeni a BA végzettségű, az iskola 

számára nem bebocsátható, tehát ilyen értelemben semmirevaló tömegekkel. (Az más kérdés, 

hogy időközben kialakultak, kialakulnak olyan kiegészítő képzési formák, megoldásmódok, 

amelyek segítségével e vakvágányra kerültek, tehát a képzést a mesterszakon nem folytatók is 

betagolódhatnak a társadalmi gyakorlat valamilyen, az alapképzés szakmai területére eső 

szegletébe, s ott megtalálhatják helyüket.) 

 

Semmi kétség, az új modell a tanárképzésre vonatkozóan is együtt járt előnyös változásokkal. 

Ezek közé tartozik például a karakterisztikusan működő szelekció. Elég egybehangzó a 

tapasztalat, hogy a tanári mesterképzés hallgatósága átlagosan színvonalasabb tanulásra, jobb 

teljesítményre képes, mint az alapképzés diákjai. Igényesebb elemzés nyomán hamar kiderül, 

hogy ez a minőségi megoszlás a dolog természetéből fakad. A BA szakra ugyanis beengedünk 



 7 

olyan fiatalokat is, akik a korábbi tanárképzés bemeneti szűrőjén nem kerülhettek volna be az 

egyetem falai közé.  

A radikális szerkezeti változás avval az előnnyel járt együtt, hogy a pedagógusképzésben már 

régen tervezett, hosszabb idő óta érlelt pedagógiai szándékokat megvalósíthatóvá tett. Ezek 

nagy részének „semmi köze” a bolognai folyamathoz, az alkalmat azonban ez a 

földrengésszerű nagy erő hozta magával. (Igen jellemző, hogy a tanárképzésben dolgozók egy 

része ezt az időközben becsempészett radikális újításcsomagot is „bolognainak” tartja, holott 

például a pedagógiai kompetenciák megfogalmazásának és egységes követelményként való 

megjelenítésének semmi köze sincs az előbbihez, mint ahogy a pedagógiai-pszichológiai 

blokk megnövekedése, s az eddiginél lényegesen nagyobb szerepe a képzésben (hát persze, 

hiszen ez maga a tanári mesterszak) sem az európai felsőoktatási hagyományból levezethető 

elem. ) 

Ma már világosan látszik, hogy a radikális változások befogadására nem volt megfelelően 

felkészítve a tanárképzésben dolgozó oktatói kar. (Ez a helyzet elsősorban nem a változásokat 

levezénylő miniszteriális és szakmai vezérkar, hanem az egyetemi és főiskolai vezetők 

mulasztása következtében állt elő. Az erőtlen érdeklődést és a vonakodva történő beletanulás 

mindennapi tényeit folyamatosan lehetett tapasztalni.) Így történhetett meg, hogy a változások 

első percétől kezdve sok ellenérzést keltett az új szisztéma. Még azok közül is sokan, akik a 

tanárképzés korábbi gyakorlatát élesen bírálták, elutasították a képzés új szervezeti és tartalmi 

megoldásmódjait. Hangsúlyozni szeretnénk, hogy itt döntően nem koherens szakmai bírálatról 

beszélhetünk, inkább ellenállásról, vonakodásról, melynek érve, hivatkozási alapja egy-egy 

ténylegesen problematikus reform-elem volt. A bírálatok a mindennapi kollegiális-szakmai 

beszélgetések kereteiből kilépve sokkal kisebb éllel fogalmazódtak meg a nyilvános 

fórumokon, de ez utóbbiakon is érzékelhető volt a szakmai kétely, az egyetértés hiánya.  

Tekintve, hogy a reform-folyamat teljes átfutása egy politikai rezsim két választási időszakot 

átfogó nyolc évére esett (s akkor teljes politikai támogatottságot élvezett), szinte természetes 

volt, hogy a legutóbbi választáson győztes ellenzék a változtatások revízió alá vételét látta, 

látja szükségesnek. Tapasztalatunk szerint ez a revízió szerencsére nem a szokásos politikai 

adok-kapok rendezői utasításai alapján szerveződő jelenetsor. 

A bolognai folyamat és a vele együtt megjelenő reformok a tanárképzésben igen sok valódi 

problémát vetnek föl, így a politikai háttértől függetlenül is szükségessé vált volna a 

tanárképzés egész rendszerének folyamatos újragondolása és korrekciója. 

Ennek a folyamatnak vagyunk résztvevői, természetesen nem elszenvedőként, hanem a 

tények értékelőiként, az események aktív szereplőiként. 

Fölmerülhet a kérdés, ha bírálunk, milyen tudás birtokában tesszük ezt, milyen érveket 

hozhatunk föl az új rendszer egyes megoldásmódjai mellett és ellen. A bíráló szó hitelessége 

és jogosultsága sokszor megkérdőjeleződik. Azt hallom, hogy nincsenek vizsgálati adatok 

birtokában a bolognai folyamatba sorolt tanárképzési rendszer ellenzői, mit akarnak hát. 

Szögezzük le: a rendszer bevezetése sem hivatkozhatott az egész problémát átfogó komolyan 

veendő tudományos vizsgálatok eredményeire. Tekintsünk hát el ennek a számonkérésétől, 

nincsen érvényes vizsgálati anyag a kezünkben sem pro sem kontra. A pedagógiai tapasztalat 

elemzése azonban önmagában tudományos értékű lehet. E tapasztalat jó színvonalú 

feldolgozása eszmecserénk alapja, s a fórum résztvevőinek hitelességét bizonyító eszköz, 

amennyiben ténylegesen megszólaltatják e tapasztalat tényeit. 

Mutassunk rá elfogulatlanul tanárképzésünk ma regisztrálható tényeire, melyek a bolognai 

folyamat - nevezzük így az egyszerűség kedvéért – bevezetése óta jelentkeztek, vagy váltak 

köztudottá, még ha esetleg nincsenek is oksági összefüggésben a képzés rendszerének 

megváltoztatásával. Ilyen lehet például a bizonyos tanári szakok iránti érdeklődés látványos 

megcsappanása, vagy teljes hiánya. (Amennyiben e két dolog között mégis kimutatható volna 

összefüggés, tárjuk azt föl higgadt elemzéssel, mutassunk rá a tetten érhető hibára!) 
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A tanárképzés sikerében nagy szerepet játszik a gyakorlat. A bolognai reform 

melléktermékeként komolyan megnövekedett a képzésben a gyakorlatokra fordítható 

időkeret. Ennek ésszerű felhasználására, kitöltésére vonatkozóan a különböző egyetemeken 

más-más koncepciók születtek. A gyakorlat eredményessé tétele, jó kihasználása a modern 

tanárképzés sikerének egyik kulcskérdése. Közös munkánk fontos feladata az e téren szerzett 

tapasztalatok megvitatása.  

Többféle megoldás kínálkozik a hallgató kísérésére is a kaotikus pedagógiai élmények 

feltárásától a pályakezdő iskolai mentorálásáig, e kísérés lehetséges változatait próbálgatjuk, s 

természetesen sikeres útjainkat és tévedéseinket folyamatosan elemezzük. Ebben a tájékozódó 

munkában is várjuk vitapartnereink segítségét, ebbéli tapasztalatuk megfogalmazását.  

A fentiekből is látható, abban vagyunk érdekeltek, hogy a nagy reform folyamatos revíziója 

valódi haszonnal járjon, egyéni, sajátos tapasztalatunk termékenyüljön meg a másutt létrejött 

tapasztalattal. Az igényesen és értelmesen összegzett tapasztalat hozzájárulhat későbbi 

felsőoktatás-politikai döntések előkészítéséhez, s ilyen módon az egész tanárképzés javára 

válhat.  

Mielőtt saját egyetemünk tanárképzési gyakorlatát röviden ismertetném, szeretném ismételten 

hangsúlyozni az árnyalt elemzés fontosságát. Evvel ugyanis kiderülhet, hogy a folyamatok 

jellegzetességei képző helyenként mások és mások, hogy az érdekek sokfélék. Így például a 

műszaki tanárképzés területén dolgozó oktatók a háromszintű tanárképzési gyakorlatot 

egyértelműen szerencsésnek tartják, korábbi pedagógus-képzési gyakorlatuk is 

tulajdonképpen így szerveződött, sőt mai klientúrájuk rekrutációja nem is lehetne sikeres, ha 

nem lenne ilyen tagolódása a képzésnek. Másutt éppen az új szervezeti keret okoz gondot a 

rekrutációban, magunkat is ezek közé a képzési helyek közé sorolhatom. (Erről a problémáról 

a későbbiek során még röviden szólni szeretnék.) 

Más példa az eltérő recepcióra: A reformok eredményeképpen megnövekedett volumenű 

pedagógiai-pszichológiai képzés (a tanári mesterszak modul) új lehetőségeivel nem egyforma 

sikerrel élhet a kis és a nagy egyetem. A nagy hallgatói és oktatói létszámú egyetemeken, ahol 

sok oktatót foglalkoztató pedagógiai és pszichológiai tanszékek működnek, ott a sok tantárgy 

egyúttal sokféle oktatói profil és műveltség megjelenítését is lehető teszi, a tantárgyak 

ismeretanyaga gazdag egyéni színezékben jelenítődik meg a hallgató előtt. A kis képzőhely 

egy-két oktatója nem bújhat ki a bőréből, mindig magamagát hozza, s bizony szükségképpen 

egyszínűbbre festődik a sokféle tárgy amúgy is elkerülhetetlen átfedéseket mutató tananyaga.  

 

Evvel áttérek saját munkahelyem, a Pázmány Péter Katolikus egyetem Bölcsészettudományi 

Karán folyó tanárképzés rövid bemutatására. 

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetemen a tanárképzés elindítása az egyetem újraalapításával a 

rendszerváltás éveiben nagy kihívást jelentett. Bár rendkívül szerények voltak a lehetőségek, 

szűkös volt a hely, a tárgyi feltételek sem voltak egyetemhez méltóak, de a kezdet nemcsak a 

nehézségeket jelentette, jelenthette, hanem egyben egy új koncepció megvalósítását is. Ennek 

megfelelően az elméleti pedagógiát oktatók és a szakos tantárgy-pedagógiát oktatók egy 

szervezeti egységbe kerültek. A kezdetben közös tanszékbe, majd később intézetbe való 

tartozás beváltotta a hozzáfűzött reményeket, az együttműködés kezdettől fogva sikeresnek 

mondható. Az alapelvek közös megfogalmazása, az egységes nézetrendszer kialakítása ma is 

meghatározza tanárképzésünket. Úgy gondoljuk, hogy minden oktatónk, és ezen keresztül 

hallgatóink is profitálnak abból, hogy az egyetemen belül egy szervezeti egységben 

dolgozunk együtt. Jól kiegészíti, támogatja egymást a pedagógiai problémák, kérdések más 

irányból való megközelítése. 

Módszertanos kollégáink mind nagy tapasztalattal bíró középiskolai tanárok, akik nem 

pusztán elméleti szakemberei a szakmának. Hitelesen képesek átadni tudásukat, gazdag tanári 
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múltjuk a legjobb garancia erre. Sajnos ezt a tudást, tapasztalatot, profizmust a szakma 

egyetemi környezetben nem fogadja el kellőképpen. Meg kell küzdeni a módszertanos 

kollégáknak kijáró elismerésért. Ennek okai a tanárképzés eleve hátrányos helyzetében is 

keresendők, illetve abban is, hogy a közoktatásból átlépő kollégák gyakran nem szereznek 

minősítést, ami a felsőoktatásban szakmailag is és anyagilag is hátrányt jelent, a kollégának és 

az egyetemnek egyaránt. Kívánatos lenne ezeknek a kollégáknak az előbbre jutás, az 

elismerés más formáit lehetővé tenni. Tovább nehezíti helyzetüket, hogy a doktori fokozat 

megszerzése módszertanból egyelőre nehézkesebb, mint elméleti pedagógiai témában.  

Módszertanos kollégáink nagy iskolai tapasztalata kedvezően hat a gyakorlatok 

megszervezésére és lebonyolítására is. Intézetünk a kezdetektől fogva nagy partneriskolai 

hálózatot épített ki, ügyelve arra, hogy hallgatóink lehetőség szerint az iskolák széles 

választékát megismerhessék. Egyházi, önkormányzati, vidéki, fővárosi iskola is szerepel 

partnereink közt, szerkezetüket tekintve is változatos képet mutatnak. A szakos tantárgy-

pedagógus kollégák rendszeresen látogatják az iskolákat, az iskola vezetőjével, a 

vezetőtanárral folyamatosan tartják a kapcsolatot. A kezdetektől nagy hangsúlyt fektetünk 

arra, hogy ez a kapcsolat ne merüljön ki az adminisztrációs kötelezettségek teljesítésében: a 

tanév során megbeszélésekre, szakmai fórumokra, beszélgetésekre hívjuk a kollégákat. A 

Pázmány Bölcsészettudományi Kara 2010-től pedagógus klubot szervez, hogy 

vezetőtanárainkkal, illetve a szakma iránt érdeklődőkkel még intenzívebb lehessen az 

együttműködés. 

A tanárképzés megújítására vonatkozó elvárások egyike a tartalmak újragondolása, illetve a 

szakmai és pedagógiai, módszertani tudás közti kapcsolat szorosabbá tétele. Ezt a célt 

szolgálná, ha módszertanos kollégáink felhalmozott nagy tapasztalatát a szaktanszékekkel 

való szorosabb együttműködésben is kiaknázhatnánk. Közösen szervezett, vezetett 

szemináriumok, ahol a megszerezhető tudás egyszerre felel meg az egyetemi elvárásoknak és 

a későbbi tanári munkát is közelebb hozza a hallgatóhoz.  

A központi előírásoknak való megfelelés kényszere mellett szakmai érvek is indokolták a 

tanárképzés egészére jellemző tartalmi megújulást. Ahogy minden más intézmény, a Pázmány 

Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán a Tanárképző Intézet is újragondolta a 

tanárképzés tartalmi kérdéseit, és az új struktúrához igazította azt. A rendelkezésre álló kredit-

keret és a szerény létszámú oktatói gárda természetesen határokat szabott, és önmérsékletre 

intett. A reformoknak való megfelelés számunkra különösen jelentős feladatot jelentett, 

hiszen a tanegységlista átalakítása, az akkreditációra benyújtandó anyag egy kis csapat 

feladata volt. Előnyét is tapasztalhattuk ennek, szükségessé tette a szoros szakmai 

együttműködést, kikényszerítette, hogy mindenki részt vállaljon a feladatban. Fontosnak 

tartottuk, hogy a képzésünk –korábban is jellemző- gyakorlatias volta ne jelentse az elmélettől 

való elszakadást, ne az ismeretanyag lecsupaszításával és a hallgatók kész anyagokkal való 

kiszolgálásával legyen egyenlő. Bár számos hibáját láttuk az előírásoknak, igyekeztünk a 

lehető legteljesebb képzést kialakítani. Itt szeretnék szólni az oktatóinkat erősen foglalkoztató 

problémák egyikéről. Ez a súlyos probléma a rekrutációval kapcsolatos. 

Tapasztalatunk szerint a BA–t sikeresen befejező és a továbbtanulás útját választó hallgatóink 

kevés érdeklődést mutatnak a tanári mesterszak iránt, szívesebben választják a szaktanszékek 

kínálta továbbtanulás lehetőségét. Több tényező is szerepet játszhat e helyzet kialakulásában. 

Bölcsészettudományi karok hallgatóságának régi hagyománya, hogy a tanárságnál mindig is 

nagyobb rangot jelentő szaktudomány elkötelezettjeként definiálta magát a bölcsész, még 

akkor is, ha amúgy lelkesen készült tanári szerepére. Az irodalommal elkötelezett viszonyban 

lenni tekintélyesebb, rangosabb dolog, mint a nemzet napszámosának készülni. A nem tanári 

szakok hallgatójának lenni a régebbi időkben is eleve elegánsabb dolognak számított, a 

művészettörténet vagy a néprajz saját aurájából az őt választóra is szórni látszott egy kis 

fényt. A tanár szakos e felragyogást szolgáló fénycsóvát meg nem a tanárságtól mint 
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választott szakmájától remélhetett, hanem a szakosságát meghatározó tudományterülettől. 

Akkoriban azonban a túlnyomó többség természetes módon terelődött, bárhogy határozta is 

meg magát a tanári diploma felé. A ma irodalmárnak, történésznek tanuló, aki nem választja a 

tanári mesterszakot, igen nehéz helyzetbe manőverezi magát, mert az iskola mint reális 

munkahely nem nyílik meg előtte, a bölcsész szak meg igencsak korlátozott számban képes 

befogadni a frissen végzetteket.  

Azért is állunk értetlenül a helyzet előtt, mert a BA képzésben tantárgyaink iránt érdeklődést 

tapasztalunk, s oktató munkánkról igen jó visszajelzések érkeznek. Feltételezésünk szerint a 

hallgatókat szaktárgyukhoz fűződő pozitív érzelmeiken túl az a vitathatatlan tény is 

befolyásolja, hogy az MA szinten szerezhető diszciplináris tudás, különösen a második 

szakon kevés: hiába a Tanárképző Intézet igyekezete, a hallgatók lelkesedése: a 

műveltségterületi felkészítés szerényebb voltát nem ellensúlyozza a Pedagogikum hangsúlyos 

jelenléte. A saját szakterületén alapos tudást nem szerző, tudományának belső összefüggéseit 

fel nem ismerő, tudományos nyelvét nem beszélő, logikáját nem ismerő tanár nem működhet 

jól a pályán. Csak a jól felkészült kolléga, aki biztos tudásában, és ezáltal kellő önbizalma 

van, tudja jól ellátni feladatát. Ennek ismeretében érthető sok hallgatónk döntése, melyet a 

szakok képviselői is támogatnak: célszerű először megszerezni a diszciplináris diplomát, és 

ezt szükség esetén kiegészíteni tanári diplomával. Aggódva vesszük tudomásul a jelenséget, 

félő, hogy sokan már nem vállalják az újabb diploma megszerzését, illetve az ily módon végül 

mégis tanári diplomát szerzők tanári felkészítése csorbát szenved, a tanárrá válás folyamata 

többször is megtörik.  

Egy másik, oktatóinkat igen foglalkoztató kérdés, melyet egyetemünk szellemisége is indokol. 

A tanárképzés az új rendszerben sok tekintetben homogenizálódott. Ezt az egységesülést sok 

tényező segítette, segíti, mindenekelőtt az egységesen meghatározott tanári kompetencia-kör. 

Intézetünk helyesnek tartja az ilyen értelmű egységes tanárképzést, ugyanakkor arra törekszik, 

hogy egyéni arculatot adjon az itt folyó képzésnek. Ennek az egyénítésnek mindenekelőtt azt 

kell szem előtt tartania, hogy a nálunk végzett tanárok egy része egyházi iskolába kerül, 

nyilvánvaló, hogy felkészültségének, sajátos képzettségének az ottani többlet igények 

kielégítésére kell irányulnia. 
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Tasnádi Péter (ELTE Természettudományi Kar) 

Tanárképzés és szakdidaktika 

Célok, feladatok, jövőkép 

 

„Aki nem született tanító, akármilyen nagy tudós, amit tud, azt se tanítja meg. Aki meg az, azt 

is bevési a friss ifjú elmébe, amit maga már nem jegyez meg.” 

Németh László (Apáczai) 

 

Bevezetés 

 

A természettudományos tanárképzés lassan hamuvá porlik az évek óta folyó viták tüzében. 

Mégis újra és újra áttekintjük a helyzetet, keressük a megtartás lehetőségét és várjuk, hogy 

főnixmadárként új életre keljen. Ez a rövid írás a szkeptikus helyzetfelismerés és a javító 

változások reményében született. Alapjául az ELTE PPK és a PPTE által a TÁMOP pályázat 

keretében „Szakos és szakmódszertani képzés a természettudományos tanárképzésben” 

címmel szervezett kerek asztal beszélgetés vázlatszerű bevezetése szolgált. A cikk alkalmat 

ad arra, hogy a beszélgetés moderátoraként jelen sorok szerzője is árnyaltabban kifejthesse 

álláspontját a felvetett kérdésekben illetve a bevezetésben csak érintett gondolatokkal 

kapcsolatban. 

A beszélgetésen, amelynek célja a természettudományos tanárképzés újjászervezési 

lehetőségeinek taglalása és a tanárképzés helyzetének elemzése volt. a természettudományos 

tanárképzésben aktív egyetemi és főiskolai oktatók vettek részt
1
. 

A tanárképzés problémáiról már oly sokat és olyan sokszor beszéltünk, hogy az alapvető 

tények már nyilvánvalónak tűnnek. A beszélgetés kérdésfelvetései ezért nemcsak a 

természettudományos tanárképzéssel kapcsolatban szokásosan felvetett problémákra 

vonatkoztak, hanem a képzés szerkezetének eddig kevésbé diszkutált oldalát, a módszertant 

(szakdidaktikát) és a módszertant művelő tanárok feladatait is középpontba állítják. 

Az összefoglaló írást talán érdemes a beszélgetést indító rövid diasor bemutatásával kezdeni. 

 

                                                           
1
 A beszélgetés résztvevői: Pajtókné Tari Ilona főiskolai docens (EKTF), Szalay Luca egyetemi adjunktus 

(ELTE), Erostyák János egyetemi docens (PTE), Gaál István egyetemi tanár (DTE), Kosztolányi József 

egyetemi docens (SZTE), Tél Tamás egyetemi tanár (ELTE). A beszélgetés moderátora: Tasnádi Péter egyetemi 

tanár (ELTE) 
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Az első dia a problémákat veti fel, középpontba állítva a tanárképzésben kulcsszerepet játszó 

szakmódszertani közösséget. Ez a közösség is fogyóban van, s növekvő feladatai (ezeket 

szedi csokorba a második dia) mellett az egyetemi ranglétrán való előrejutásuk sem könnyű. 

A harmadik dia a közelmúlt tanárképzési szerkezetében néhány kiragadott példán keresztül 

mutatja meg a természettudományos szakdidaktikai tantárgyak kreditszámának alakulását. Az 

ELTE osztatlan (oszttln.) képzésének kreditszámai mögött zárójelben szerepelnek az 

1997/111-es kormányrendelet megjelenése előtti kreditszámok
2
. Jól látható, hogy a 

természettudományos területen az osztatlan képzésekben ez a szakdidaktika visszaszorulására 

vezetett, s a kétciklusú képzés tanári mesterszakjain gyakorlatilag az „111-es” előtti 

kreditszámok álltak vissza.  

A negyedik dia a kerekasztal kérdéssorát tartalmazza. A következőkben röviden végigvesszük 

a kérdéssor hátterét képező problémákat 

 

A tanárszakok kiüresedése 

 

Talán ez a kérdés, amellyel a természettudományért aggódó szakemberek legtöbbet 

foglalkoztak, s ez a kérdés kapcsolódik leginkább az általános társadalmi problémákhoz is. A 

felvételi adatsorok ismertek és a kétciklusú képzés bevezetéséhez kötődően jól kimutatható 

letörés jelentkezik. 

Itt jelentkezik legerőteljesebben, hogy bonyolult, összefüggő rendszerről van szó, amelyben a 

természettudományos felsőoktatás, a közoktatás és a tanárképzés kis változásai egymást 

erősítő folyamatokká állnak össze és fenyegetően vetítik előre az összeomlás képét. 

Mindazonáltal a bonyolult összefüggésrendszer és a társadalmi problémák kivetülése nem 

mentheti a jelenlegi tanárképzési szerkezet és törvényi szabályozás szakmai-pedagógiai 

abszurditásait. 

A kétciklusú képzés, (elterjedtebb nevén Bologna típusú képzés) bevezetése óta elegendő 

tapasztalat gyűlt össze, hogy csokorba szedhessük az oktatási rendszert erőszakos 

gyorsasággal, a hazai hagyományoktól idegen keretekbe kényszerítő átalakítás 

következményeit. Ebben a tanévben már az ötödik alapképzési évfolyam végez, és most 

következnek az első mesterképzési évfolyamok záróvizsgái.  

Általános tapasztalatként elmondható, hogy a bejövő évfolyamokban 30-40%-nyi hallgatónak 

középiskolából hozott tudása nem elegendő a felsőfokú természettudományos és műszaki 

tanulmányok eredményes megkezdéséhez. Az egyetemek felzárkóztató kurzusok bevezetésére 

kényszerülnek, s a tömegképzés átlagához igazodva a kiváló hallgatók is csak lassabban 

haladhatnak. A leggyengébbekre pazarolt oktatói erőfeszítések pedig óhatatlanul az egyetem 

                                                           
2
 Ez a rendelet egységesítette és szabta meg az egyetemi és a főiskolai képzésben is a pedagógia-pszichológia és 

szakmódszertani képzés óra és kreditszámait szaktól és felsőoktatási intézménytől függetlenül. 
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igazi céljától a legjobbakkal való partneri együttműködéstől vonják el a tanári energiát. A 

jelenség aggasztó, mert a közoktatás színvonalának csökkenése a felsőoktatást is nehéz 

helyzetbe hozza. Problematikussá válik az egyetemi képzések színvonalának megtartása. Jó 

mérnökök, orvosok nélkül, pedig nehéz elképzelni Magyarország gazdasági felemelkedését. 

Felelősséggel gondolkodó ember nemigen vonja kétségbe, hogy a Föld népességeltartó 

képességének fenntartása szükségessé teszi a természettudományos ismeretek, és a rájuk 

épülő technika és természetvédelem fejlesztését. Az EU országai az ún. Lisszaboni 

Határozatban rögzítették a természettudományok, a műszaki tudományok, a matematika és az 

informatika jelentőségét és az ilyen irányú oktatás kiemelt támogatását. A deklaráció 

hátterében az áll, hogy a döntéshozókat is aggasztja, hogy a fejlett európai országokban és 

Amerikában egyaránt csökken a fiatalok érdeklődése a természettudományos és műszaki 

pályák iránt. Ezzel ellenkező viszont a tendencia a gyorsan fejlődő távol-keleti országokban. 

Magyarország elviekben támogatja a lisszaboni célokat, a mindennapi gyakorlat azonban nem 

ilyen egyértelmű. A fiatalok természettudományos érdeklődése az európai trendeknek 

megfelelően nálunk is csökkenő.  

Meggyőző adatokkal alátámasztott tény az is, hogy rövid időn belül komoly hiány várható 

fizika, kémia, de valószínűleg informatika és matematika tanárokból is. A tanári pálya iránti 

érdeklődés már a korábbiakban is folyamatosan csökkent, de a kétciklusú képzés 

bevezetésével, mint azt már többször igazoltuk ugrásszerűen visszaesett
3
. 

Ördögi kör kezd kialakulni, a természettudományos középfokú képzés gyengül, a képzés 

megerősítésére alkalmas középiskolai tanárok egyre kevesebben vannak, az egyetemek a 

középiskolai képzés pótlására kényszerülnek, a természettudományos és műszaki értelmiség 

megfelelő utánpótlása egyre nehezebben oldható meg. Ezen belül mind létszámában, mind 

képességben különösen romlik a természettudományos tanár utánpótlás. 

A probléma, ha különböző mértékben is, de világszerte egyre erőteljesebben jelentkezik. A 

folyamat megállításának kulcsa a vizsgálatok szerint (Mc Kinsey jelentés, Rocard jelentés) 

egyértelműen a közoktatás megfelelő szintű és számú tanárral való ellátásában rejlik. A 

tanárképzés kulcskérdése pedig az, hogy az iskolákba példát mutató, szakmájukat szerető és 

megszerettetni tudó tanár egyéniségek kerüljenek, akiknek szakmai és módszertani tudása 

megkérdőjelezhetetlen. 

 

Tanári hivatás, elvárások és elismertség 

 

A természettudományos tanárképzésről szólva elkerülhetetlen, hogy ne a tanári hivatás 

általános kérdéseitől induljunk el. Az általános és a középiskola az a közös nevelési keret, 

amely meghatározza a nemzet összetartozását, közös gondolkodását, továbbviszi múltját és 

előkészíti jövőjét. Ezt a feladatot a bölcsészettudományokkal, a nyelvekkel és a 

természettudománnyal foglalkozó tanároknak, ha más – más oldalról is, de egyaránt 

vállalniuk kell.  

Sokat várunk tehát a tanároktól. Várjuk a biztos szakmai tudást, a szakmai ismeretek 

korosztályhoz illesztett kifejtésének képességét, s azt a módszertani flexibilitást, ami a 

különböző tehetségű vérmérsékletű diákok (gyerekek) eredményes tanításához szükséges. 

Elvárjuk továbbá, hogy a tanár általános értelemben felnőttként és szaktárgyait illetően 

mértékadó szakemberként képes legyen személyre szabottan irányítani a fiatalokat, válaszolni 

kérdéseikre. Fontos, hogy biztosan ítéljen a különböző médiákban megjelenő tudományos és 

tudománytalan nézetek között, s ezt a képességet a helyes ismeretszerzési technikákkal együtt 

tanítványaiba is átplántálja. Tegye mindezt érdekesen, játékosan szellemesen;…nos, nem is 

soroljuk tovább, az elvárások szinte korlátlanok. 

  
                                                           
3
 Tasnádi Péter, Múlt, jelen, jövő, Felsőoktatási Műhely 2010/2. 
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Mit biztosít mindehhez a társadalom? 

 

Kezdjük egy önmagáért beszélő ábrával, amely az OECD országok ISCED2 szintű tanárainak 

(Ez a szint nagyjából a magyar általános iskolai felső tagozatot jelenti) fizetését mutatja. 

Hazánk az utolsó előtti helyen áll a felsorolt országok között. A nemzetközi szinten alacsony 

abszolút fizetés mellett az alsó ábra szerint a tanárok fizetése a hazai középiskolai 

végzettséggel rendelkezők fizetési átlagához képest csak mintegy ötven százalékos. Nemcsak 

az abszolút, hanem a hazai relatív bér is nagyon alacsony!  

 

 
 

A tanári fizetések az OECD országokban. Az alsó ábra a az adott ország középiskolánál 

magasabb végzettségű népességének átlagához viszonyítva mutatja a tanári bér alakulását 

A fizetések annak ellenére ilyen alacsonyak, hogy az utóbbi évtizedben hazánkban a tanári 

bérek emelkedése az egyike volt a legnagyobb arányúaknak az OECD országok között.  

A magyar pedagógusok anyagi megbecsülése messze az értelmiségi átlag alatt van. A néhány 

éve a pályán lévő fiatal gimnázium tanár nettó fizetése kb. 100 e Ft. Fiatal pedagógus 

házaspár ennek duplájából kellene, hogy megéljen, otthont teremtsen, és gyereket vállaljon. 

Csoda-e, hogy amikor ennek lehetetlenségére rádöbbennek a fiatalok, elhagyják a pályát. A 

tanári hivatás társadalmi presztízse a rendszerváltás után nagymértékben visszaesett. Ennek 

egyik oka az alulfizetettség és az a sokat hangoztatott hamis nézet, hogy az értéket a pénz, a 

piac határozza meg. 

A táblázat adatai egybevágnak a McKinsey jelentés megállapításaival. A jelentés azonban 

árnyalja a kérdést, a bérek mellett egyéb szempontokat is felvet. Az oktatási rendszerüket 

tekintve legsikeresebb európai országokban (pl. Finnország) a tanári kezdő fizetések 

nagyjából megegyeznek a versenyszférára jellemző pályakezdő fizetésekkel. Ez lehetőséget 

kínál a fiatalok otthonteremtésére, családalapítására. A jelentésben olvasható példákból 

kitűnik milyen fontos, hogy a döntéshozók jól határozzák meg az elegendő tanári kezdő 

fizetések szintjét. Anglia az utóbbi években igen eredményesnek mutatkozik oktatási 

rendszerének fejlesztésében. Induláskor a tanári kezdő fizetések kissé alatta voltak a 

pályakezdő átlagdiplomás béreknek. A kezdő fizetések 10%-os emelése 30%-kal növelte a 

tanárnak jelentkezők számát. Ezzel szemben Svájcban, ahol a tanári kezdő fizetések kicsivel 
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az átlag felett voltak, a további béremelés nem volt hatással a jelentkezők létszámára. A 

jelentés szerint a fizetések emelkedési üteme a pályán töltött évek során lassabb, mint a 

versenyszférában, de a fizetés a tisztességes megélhetést biztosítja. A kevesebb pénzt a tanári 

munka viszonylagos önállósága, szabadsága, az életpálya hosszú távú kiszámíthatósága, a 

tanárokat övező erkölcsi jellegű társadalmi elismerés kompenzálja. Így a tanári pályáról 

később sincs jelentős elvándorlás. A tanárokkal szemben támasztott követelmények 

természetesen nemcsak az egyetemre történő felvételnél fontosak, de a képzés egész ideje 

alatt és később a tanítási munkában is. A legjobban működő oktatási rendszerekben szervezett 

módon folyamatosan segítik (pl. érdemi szakmai továbbképzések) de folyamatosan ellenőrzik 

is a tanári munkát. Az iskolarendszer szervezeti formái lehetővé teszik, hogy a nem 

megfelelően dolgozó tanárokat eltávolítsák a rendszerből. A legjobb szakemberek 

megnyerése céljából szervezett formái vannak annak is, hogy nem tanári pályán lévő 

diplomások- pedagógiai és szakdidaktikai képzés után – a szakterületüknek megfelelő 

tanárként működjenek.  

A tanárok közérzetét rontja (és így az oktatási munka színvonalára is visszahat) a tanári pálya 

társadalmi megbecsülésének romlása is. A média gyakran foglalkozik az iskolákban 

jelentkező problémákkal (pl. a közelmúltban történő tanár-verések, az iskolai roma-

problémák). Ilyen esetekben a korábbi oktatásirányítás gyakran nem védte a tanári szakma 

tekintélyét, hanem nyilatkozataival tovább súlyosbította a helyzetet, de nem használt a pálya 

presztízsének a diákjogok parttalan kiterjesztése és az adminisztrációs terhek növelése sem.  

Mind az anyagi, mind az erkölcsi megbecsülés javításának tekintetében bíztatóak a napvilágra 

került új kormányzati elképzelések, gyors intézkedésekre van azonban szükség, mert a romló 

tendencia megfordítása egyre nehezebbé és időben elhúzódóvá válik. 

Újra hangsúlyozzuk azonban, hogy bár a tanári pálya vonzerejének csökkenése minden 

bizonnyal elsősorban az anyagi és erkölcsi megbecsülés hiányára vezethetőek vissza, erre 

hivatkozva nem feledkezhetünk meg a jelenlegi képzési szerkezet hibáiról. 

 

A tanárképzés és a Bologna folyamat 

 

Erről a kérdésről már szinte mindent elmondtunk, és jelen sorok szerzője is több írásban 

kifejtette véleményét. Mégis, ha változtatni akarunk, akkor újra és újra idéznünk kell az 

tényeket és érveket.
4
 

 

A természettudományos képzés változásai 

 

A rendszerváltozás előtt a természettudományos felsőoktatás kis létszámú kutató szakokból és 

nagyobb létszámú tanárszakokból állt. A kilencvenes évektől kezdve a felsőoktatás „kapui 

kinyíltak” és a hallgatói összlétszám majd háromszorosára nőtt. A képzésben a kutató szakok 

elit jellege megszűnt, tömegével jelentek meg olyan hallgatók, akik a szakok eredeti 

követelményeinek teljesítésére alkalmatlanok voltak. 

A Bologna folyamatot az általános, európai egységesítési célok mellett az a (naiv) feltételezés 

is vezérelte, hogy tömegképzés megoldására is lehetőséget kínál azzal, hogy három év után a 

hallgatók nagy része alapdiplomát szerezve kiléphet a képzésből. A Bologna folyamat hazai 

megvalósítása azonban az elképzelt flexibilis rendszer helyett igen merev kereteket hozott 

létre. Ráadásul, az ELTE fizika alapszakán nem tudunk olyan hallgatóról, aki BSc diplomával 

állást vállat volna. 

                                                           
4
 Tasnádi Péter, Múlt, jelen, jövő, Felsőoktatási Műhely 2010/2., Tasnádi Péter, Juhász András, Hagyományok és 

valóság. Szükség van-e tudós tanárokra a természettudományban?, Természet Világa, 141, 26 (2010), Sólyom 

László at al.: Szárny és Teher, Bölcsek Tanácsa Alapítvány 2009, Fazekas at al.:, Zöld Könyv, Miniszterelnöki9 

Hivatal, Budapest, 2008 
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A Bologna folyamat során a természettudományos szakok száma indokolatlanul csökkent. 

Alapképzésben megszűntek a tanárszakok, de megszűntek olyan korábban létező, régóta 

önálló identitású szakok is, mint a csillagászat, geológia, geofizika, meteorológia, térképészet, 

és megszűntek újabban létesített és valós képzési igényt megjelenítő szakok is, mint pl. 

fizikus informatikus, vegyész informatikus stb. 

A Tudományegyetemek a tömegképzés és elitképzés összeegyeztetésének amúgy is nehéz 

dilemmájának megoldását keresve szembesültek a hallgatók közoktatásból hozott tudásának 

csökkenésével és a tanulási iránti motiváltság romlásával. 

A változások következtében a képzés tagolatlanná vált. Jelenleg a teljes 

természettudományos alapképzés öt önkényesen meghatározott képzési ág és mindössze hét 

alapszak „Prokrusztész ágyába” kényszerül. A differenciálatlan alapképzési szakok tantervei 

igen sok apró tárgyra tagozódnak, s a tömegképzéshez igazított követelményekkel 

megszűntetik a kutatóképzéshez szükséges széles és mély szakmai alapozás lehetőségét. A 

korábbi diplomamunkával szemben az alapszakon írott szakdolgozat nem kíván igazi 

tudományos munkát, mesterszakon pedig a megkurtított képzési idő csak kevésbé alapos 

munkát tesz lehetővé. 

Talán kissé sarkos a megállapítás, de komoly morális károkkal jár, hogy. jelenleg az 

alapképzés a kiváló hallgatók számára nem támaszt követelményt és csak kevéssé jelent 

szakmai kihívást, a közepesek és gyengék számára pedig túlságosan elméleti, s csak ritkán 

nyújt olyan azonnal felhasználható ismeretket, amelyek az alapdiploma elvégzése után jó 

esélyt adnak az elhelyezkedésre. Ez a helyzet szinte minden hallgató kedvét szegheti, s egyik 

oka lehet a gyakran tapasztalt céltalanságnak, és a tanulmányokba fektetett erőfeszítések 

minimalizálásának. 

 

A tanárképzés változása 

 

A tanárképzés bifurkált szerkezetben működött, az általános iskolai tanárokat négy éves 

tanulmányi idő alatt főiskolákon, a középiskolaiak pedig ötéves képzésben egyetemeken 

szerezhettek diplomát. A természettudományos képzést mindkét képzésben diszciplináris, 

szaktárgy szerinti építkezés jellemezte, ami azonban különbözött a kutató szakok tanterveitől, 

mert két szaktudomány anyaga a pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani ismeretekkel 

kiegészítve teljesíthetetlen követelményt jelentett volna a hallgatók többsége számára. Így a 

tanárképzésben a szakmai anyagot széles és mély elvi alapozás, de a kutatásban alkalmazott 

technikák részleteinek mellőzése jellemezte. Fontos jellemzője volt a képzésnek továbbá, 

hogy míg a szakmai tartalom intézményenként és tantárgyanként, ill. az egyetemi és főiskolai 

szint szerint is különbözött, a pedagógiai és pszichológiai, valamint szakmódszertani képzést 

a tanárképzési képesítési követelményekre vonatkozó rendelkezés (1997/111 

kormányrendelet) egységesen szabályozta. Már láttuk, hogy emiatt a természettudományos 

szakmódszertani képzés differenciálatlanná vált és volumenében is csökkent. 

A bolognai folyamat, a tanárképzést csak mesterképzésben tette lehetővé és olyan 

egyszerűsítő egységesítést ígért, amelytől sokan csodát reméltek. A szerkezet egyszerűsítése 

mellett voltak, akik remélték
5
, hogy megoldja a kontraszelekció problémáját, azaz 

kompenzálja majd a kutató szakok elszívó hatását, a tanári pálya választását nem kell a 

középiskola után azonnal eldönteni, a hallgató kihasználhatja a kétciklusú képzés flexibilitását 

a pályaválasztás érettebb megfontolására, ugyanakkor a tanár szakos diploma mester szintre 

emelésével lehetővé teszi mind a szakmai, mind a pedagógiai-pszichológiai képzés 

színvonalának emelését. 

                                                           
5
 Pedagógusképzés a 21. századan. ELTE-modell. Az ELTE PPK szerepe az átalakuló tanárképzésben 2003-

2008. ELTE PPK, Budapest, 2009.  
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A tanárképzés új szervezeti formája azonban riasztóan bonyolult és érzéketlenül 

differenciálatlan. Az „egyetlen, egységes tanár szak” azonos modellbe zárja a 

természettudományos- bölcsész-, mérnök- és művész- tanárképzést. Az egységes pedagógiai 

és pszichológiai követelményrendszer mellett azt, hogy a tanár milyen tantárgy tanítására 

jogosult, az dönti el, hogy a képzési és kimeneti követelményekben meghatározott szakterületi 

modulok közül melyiket végezte el. A „tanári képzési és képesítési követelmények” a szakmai 

modulok egyre burjánzó sokasága miatt immár kötetnyire duzzadtak, ahol egyenrangúan 

jelennek meg a fontos közismereti tárgyak követelményei és a tényleges tanítástól független 

szakmai modulok. (Mit tanít például a tantervkészítő tanár, a multikulturális vagy a 

tehetséggondozó tanár? Nyilván fontos feladatot láthatnak el, de az iskola szempontjából ők 

lényegében csak egy szakkal rendelkeznek, hiszen remélhetőleg senki sem tervezi ezeknek a 

szakképzettségeknek megfelelő tantárgy önálló közoktatási megjelenítését.) A tanárszakot 

végzők ennek megfelelően tanár bölcsészdiplomát (Master of Arts) szereznek, az elvégzett 

szakterületi modulok megjelölésével. A tanár szakos diplomának ez a megjelölése 

természettudományos területen enyhén szólva is szokatlan. A természettudományi szakos 

diplomákat általában Master of Science (MSc), vagy Master of Education (MEd) 

megnevezéssel szokás ellátni. Persze tudjuk, hogy nem a diploma megnevezése, hanem 

tartalma a döntő, mégis úgy gondoljuk, hogy a diploma mostani megnevezése káros az 

azonosságtudat, a szakmai közösséghez tartozás is kifejezése szempontjából. 

A tanárszakok szerkezetének újragondolása folyamatban van, ezért nem idézzük fel a szakmai 

képzést aszimmetrikussá tevő alapszak mesterszak egymásra épülés és a vele kapcsolatos vita 

részleteit.  

Nem mehetünk el azonban szó nélkül a pedagógia-pszichológia képzés arányának erőteljes 

növekedése mellett. Mivel a pedagógia-pszichológia képzés lényegében a mesterképzésre 

koncentrálódik, a kreditszámok nagymértékű növelése azzal is járt, hogy a szakmai képzés a 

mesterszakos képzésből szinte kiszorult. Ott szisztematikus szakmai képzés már alig-alig 

folytatható. Mindez a kilépő hallgatók szakmai képzettségének elsősorban a második 

szakjukon jelentkező csökkenéséhez vezet. Durván azt mondhatjuk, hogy a korábbi 

képzésben a hallgatók egy teljes félévvel több szakmai anyagot tanultak, mint most az egy 

félévvel hosszabb kétciklusú folyamatban. 

További problematikus pontja a tanárképzés egységesítésének és a pedagógia, pszichológia és 

szakdidaktika mesterképzésbe koncentrálásának, hogy megszünteti a természettudományos 

tanárképzésben a korábbiakban megvalósított szerves építkezést. A BSc szakok érthető 

módon a szakmai mesterképzések megalapozására koncentrálnak Nem valósítható meg a 

tehát az alapképzések keretében az alapozó előadásokon adott szakmai minta kialakítása. 

(Korábban a tanárjelöltek számára tartott alapozó fizika előadásokon például bemutatásra 

kerültek a középiskolai tanításban is használható demonstrációs kísérletek, amelyek didaktikai 

szerepére az előadók mindenkor utaltak. 

Végül hangsúlyosan hívjuk fel a figyelmet arra, hogy mivel a tanári mesterszakot előkészítő 

tanári alapszak nincsen, a középiskolát végző fiatalok számára egy hagyományos szakma 

megszűnik. Érettségi után jelentkezhetnek orvosnak, jogásznak, mérnöknek, tanárnak 

azonban nem! 

  

Elvárások és valóság 

 

A kétciklusú rendszer bevezetése után eltelt ötödik év végén elegendő tapasztalattal 

rendelkezünk ahhoz, hogy elmondhassuk, a Bologna rendszer a tanárképzés problémáinak 

egyikét sem oldja meg, s a természettudományos területen kifejezetten káros. Szedjük sorba a 

remélt hatásokat.  
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Érettebb korra tolódó pályaválasztás. Nos, a tanári szakirányt az első év végén kell 

felvenni. Addig a hallgató szakmai alaptárgyakat tanul, a tanári hivatás felé orientáló 

tárgyakkal nem találkozik. A tanári modul felvétele azonban olyan „egyirányú utca”, 

amelyből egzisztencia teremtést ígérő, elfogadható kimenet csak a tanári mesterképzés felé 

vezet. Ha a hallgatónak - pl. sikertelen mesterképzési felvételi miatt - a BSc diploma után ki 

kell lépnie a képzésből, elhelyezkedési esélyei sokkal gyengébbek, mint nem tanári 

szakirányon végző társainak, hiszen azok alapszakjukból másfélszer annyit tanultak. Hasonló 

a helyzet akkor is, ha a hallgató mégis az alapszakra épülő szakmai mesterképzésbe kíván 

felvételizni. 

Csoda hát, ha a tanári szakirányokat kevés hallgató választja? Az ELTE TTK-n az első Bsc-s 

évfolyamok esetén ez a jelentkezés még csak mintegy felényi tanár szakost ígért, mint 

amennyien a korábbi évek másodéveiben tanultak. A harmadik évfolyamra már kevesebb, 

mint a tizedét. 

A kontraszelekció kérdése. A régebbi képzésben a kutató szakok elszívó hatásától féltettük a 

tanárokat. Most a jelentkezés adatai arra utalnak, hogy már csak az igazán elhivatottak és a 

más szakirányra bejutni nem tudók választják az „egyirányú utcát”. Maradnak hát a „szentek” 

és az alkalmatlanok. A mesterszak felvételijével az utóbbiakat talán kiszűrhetnénk, de nem 

tesszük, mert akkor még kevesebben maradnak a leendő tanárok. 

A szakmai tudás. Mindnyájan emlékezünk nagyhatású, megkérdőjelezhetetlen tekintélyű 

tanárainkra. Tekintélyük alapja szinte minden esetben mély, széles szakmai tudásuk volt. Nos, 

ezt a biztos szakmai tudást egyik szakjukon valószínűleg kihúzzuk hallgatóink alól. A 

pedagógiai, többlet nem képes pótolni a szakmai veszteséget. 

A kép nagyon negatív. Nem nehéz megjósolni, hogy a jelenlegi rendszert folytatva tíz tizenöt 

éven belül, legalábbis természettudományi területen óriási tanárhiány keletkezik. Óhatatlanul 

felrémlik a szükségállapot, amikor gyorstalpaló pedagógia-pszichológia tanfolyamok után 

BSc diplomásokat engedünk katedrára, s ezzel visszájára fordul a kétciklusú képzés színvonal 

emelési szándéka (még emlékezünk a képesítés nélküli tanító és tanár kategóriára), vagy ha 

úgysem tudjuk tanítani, hát tovább csökkenthető a természettudományos tantárgyak óraszáma. 

Mindkét folyamat elfogadhatatlan. 

 

Miért kulcskérdés a szakdidaktika? 

 

A tanári tudásban, a szakma mellett döntő fontosságú a szakmai tudás átadásának képessége. 

Amikor azt vizsgáljuk, hogy ez a képesség az egyetemeken hogyan szerezhető meg, akkor 

beleütközünk az egyetemi szakdidaktikai képzés feladatainak és helyzetének kérdésébe. 

Az egyetemek felismerték, hogy a hallgatók középiskolából hozott tudása nem elegendő. 

Sokféle szerkezetben próbálkoznak az intézményesített felzárkóztatással. Nem minden 

egyetemi oktató alkalmas azonban arra, hogy a középiskola és az egyetem között mélyülő 

szakadékon a hallgatókat átsegítse. Kell a módszertani felkészültség, az egyetemi és 

középiskolai anyag ismerete, a biztos szakmai tudás és a tudományos ismeretanyag különböző 

szintű interpretálásának készsége. Ezért sokasodnak a szakdidaktikával foglalkozó kollégák 

feladatai. 

A korábbiakban már szóltunk az egységes tanárképzés differenciálatlanságából fakadó 

torzulásokról. A szakdidaktika kapcsán a természettudományos módszertannal kapcsolatban 

újra vissza kell térnünk ehhez a problémához. Úgy gondoljuk nem kezelhető egységes 

keretben például a bölcsész és természettudományos módszertan. A természettudományos 

tantárgyakban igen erős hangsúlyt kap a módszertan interpretatív jellege. A 

természettudomány új eredményei többnyire magas absztrakciót igénylő fogalomrendszerek 

felhasználásával a kísérleti háttér ismeretében és a matematika nyelvén fogalmazódnak meg. 

A tanár feladata, hogy ezeket az eredményeket a tanulók életkori sajátosságainak, 
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előképzettségének megfelelő szintre „lefordítsa” és a tartalmi igazság megtartása mellett 

leegyszerűsítve interpretálja. A szakdidaktika feladata, hogy ezt a készséget a leendő 

tanárokban kialakítsa. 

Még a természettudományos területen is különböző a módszertani tárgyak szerepe. A 

biológiában, fizikában és kémiában a tantárgy pedagógiában kiemelt szerepe van a 

kísérletezés és a feladatmegoldás módszertanának. Nem véletlen, hogy fizikából a korábbi 

osztatlan képzésben még a többi természettudománynál is nagyobb volt a módszertani órák 

száma. A fizikában ugyanis a tárgynak a teljes természettudományos képzést megalapozó 

jellege miatt nagy súllyal jelenik meg a kísérletezés, a feladatmegoldás és a 

természettudomány eredményeinek interpretációja is. 

A szakdidaktikai képzéssel és szakmódszertant tanító tanárokkal furcsa játékot folytattak az 

elmúlt évtizedek döntéshozói. A képzést a tanárképzés szerkezetében sohasem ismerték el 

önállónak. Az 1997/111-es kormányrendelet a szakdidaktikát a pedagógia – pszichológiához, 

a kétciklusú képzés kereteit megszabó rendeletek a szakmai képzéshez sorolják. Fontosságát 

szóban mindig elismerik, időről- időre felsejlik azonban az egységes Pedagógia-pszichológia-

szakmódszertan Kar (intézet) rémképe. A természettudományos szakmódszertanok képviselői 

minden ilyen alkalommal kinyilvánítják, hogy feladataikat csak akkor teljesíthetik, ha 

munkájukat szakmai keretek között végezhetik. 

A probléma talán a szakmódszertani kutatások elismertségére és elhelyezésére vezethető 

vissza. Hazánkban a szakdidaktikának nincsen önálló Akadémia képviselete, emiatt 

tudományos szempontból hol a szakma, hol a pedagógia felügyelete alá kerül. A 

szakmódszertani kutatások szakmai szempontból általában nem vezetnek új eredményre, és 

széles skálán húzódnak a szakma és a pedagógia pszichológia határterületén. A 

versenyfeladatok, diákkutatási feladatok kitűzése és demonstrációs kísérleti eszközök 

tervezése és készítése kifejezetten szakmai feladat. A tanítás hatékony módszerének keresése, 

a tudásfelmérések végrehajtása pedig már inkább a pedagógiai kutatás felé közeledik. 

Összességében a szakdidaktika önálló terület, amelyhez kutatási feladatok széles spektruma 

tartozik.  

A helyzet akkor oldódik meg ha az egyetemek doktori iskolai szinten is befogadják a 

szakmódszertani kutatásokat, s az évek során a nemzetközi módszertani kutatásokba 

kapcsolódó szakértő gárda alakul ki. Bíztató kezdetek már léteznek. A Debreceni Egyetem 

matematika doktori iskolájában, az ELTE TTK-n pedig a fizika doktori iskolában működik a 

szakmódszertani alprogram. 

Az SzTE TTK-n és az ELTE TTK-n is létrejött a módszertannal foglalkozó kollégák 

munkáját összefogó Centrum. A Centrum tagjai a szaktanszékeken maradnak, a létrehozott 

mátrixszervezetek azonban pl. közös pályázati lehetőséget biztosítanak számukra. 

A korábbiakban már szóltunk a diákok középiskolából hozott szakmai tudásának 

hiányosságairól. Meggyőződésünk, hogy a középiskola a jövő számára nélkülözhetetlen 

értelmiségképzésben pótolhatatlan szerepet tölt be.  

Az egyetemre belépő hallgatók tudásának javítására sokan a „nulladik év” bevezetését látják 

megoldásnak. Ebben az évben kellene pótolni a hallgatóknak a középiskolában 

mulasztottakat. A megoldás első pillantásra tetszetős, ugyanakkor súlyos veszélyt is rejt 

magában. A középiskolák felé - kissé túlzó megfogalmazással - azt az üzenetet közvetíti, hogy 

teljesen mindegy, hogy mit tanítanak, úgyis az egyetem nulladik éve adja meg az egyetemi 

tanulmányok megalapozását. A rendszer szinte bíztatna a középiskolai évek 

elkótyavetyélésére! Pedig tudjuk, vannak ismeretek, amelyek csak kiskamasz korban 

tanulhatók meg, s az absztrakciós készség ifjúkori fejlesztése sem váltható ki egyetlen év 

munkájával. Nem hihetjük azt sem, hogy a szisztematikus tanulás készsége egyetlen év alatt 

kialakítható! (A tárgyi tudás mellett talán ez jelenti a legnagyobb problémát az első éves 

hallgatók számára.)  
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A tudásanyagot az életkori sajátságoknak megfelelően kellene szervezni, s a kiváló diákokat 

értelmes feladatokkal terhelve kell szisztematikus ismeretszerzésre és munkára tanítani. Az 

alkotó munkát azonban csak érett és művelt tanár egyéniségek kérhetik diákjaiktól. 

 

Mit remélünk? 

 

Elsősorban a tanári pálya méltó megbecsülését várjuk. Tudjuk, ez még gyors intézkedések 

mellett is csak hosszabb idő alatt következhet be. 

Várjuk a tanárképzés torz szerkezetének gyors megváltoztatását is. 

A tanárképzést szervezzük osztatlan képzéssé 

A tanárképzéssel kapcsolatos problémák gyökere (a társadalmi körülmények mellett) 

véleményünk szerint a kétciklusú képzés bevezetésében rejlik. A Rektori Konferencia 

Bologna Bizottsága a folyamat törvényi szabályozása előtt állást foglalt, hogy az orvos, 

jogász, művész és hittudományi képzésben nem célszerű a kétciklusú lineárisan egymásra 

épülő képzés bevezetése. Úgy véljük, a tanárképzés ugyanebbe a kategóriába sorolható és 

sorolandó. Ne restelljük a gyors korrekcióval történő javítását. A tanárképzést is emeljük ki a 

kétciklusú képzések közül
6
. 

Tekintsük át a tanárképzés szakmai arányait  
Tegyük a tanárszakokat valóban kétszakos képzésekké. Szüntessük meg a kétszakos képzés 

legfontosabb problémáját, a szaktárgyi képzések aszimmetriáját. Az osztatlan képzés 

bevezetése ennek megoldásában sokat segít, mert lehetővé teszi a két szak szerves 

összeépítését, megszünteti a BSc szakdolgozatot és a harmadév végére beépített felvételi 

vizsgát.  

Szüntessük meg a mesterségesen létrehozott és számtalan szervezési nehézséget jelentő 

egyetlen tanári szakot, mint a tanárszakok keretét. 

Ezzel a tanári diplomák jobban megjeleníthetik a tanárok szakmai identitását és jobban 

kifejezhetik azt az alapvető tényt, hogy tanítani csak azt lehet, amit magunk jól tudunk és 

értünk. Korszerű pedagógiai módszerekkel a tárgyi tudás hiányosságai nem pótolhatóak. 

Deklaráljuk, hogy a tanárokat elsősorban nem az európai munkaerőpiac számára 

képezzük. 

A bolognai folyamat egyik meghatározó indoka az egységes európai oktatási szektor 

kialakítása volt, amely az egységes európai munkaerőpiacot látja el azonos értékű képzéssel 

rendelkező értelmiségi munkaerővel. Úgy gondoljuk, hogy a tanárképzés erős anyanyelvi 

kötöttsége azt jelenti, hogy tanárt minden nemzet saját magának képez, a tanárok tudása csak 

nehezen konvertálható a különböző országok között. Nem kell tehát félnünk attól, hogy kárt 

okozunk a tanárképzésnek a bolognai folyamatból való kiemelésével. 

Adjuk meg a középiskola értelmiség képző súlyát. 

Vegyük tudomásul, hogy a tanár tekintélyének alapja a szakmai tudása. A szakos 

tanárképzések szervezését és irányítását bízzuk az egyetemek szakmai karaira. A 

szakdidaktikai képzés a szakmákhoz csatlakozva kapja meg tudományos súlyát.  

                                                           
6
 A kerekasztal beszélgetés napján hivatalos hírt kaptunk arról, hogy a NEFMI ezt az intézkedést a Kormány elé 

terjeszti. 
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Erostyák János (Pécsi Tudományegyetem, Fizikai Intézet)  

A tanárképzés helye, helyzete a PTE TTK-n. Egyciklusú vagy kétciklusú képzés? 

 

 

1, Létszámadatok. 

 

A tanári MA-ban tanuló hallgatók létszámai a PTE TTK-n a 2010/2011-es tanév őszi 

szemeszterében. 

 

MA létszámok (2010. október 15.) 

nappali 

biológia tanár 2 

fizika tanár 6 

földrajz tanár 10 

matematika tanár 11 

testnevelő tanár 18 

 

levelező 

biológia tanár 15 

fizika tanár 11 

földrajz tanár 13 

informatika tanár 25 

kémia tanár 8 

matematika tanár 30 

testnevelő tanár 4 

 

 

A BSc-ben tanári szakirányt választott hallgatók adatai (nappali). 

 

2007 nappali 

biológia Bsc 5 

fizika BSc 6 

földrajz BSc 4 

kémia BSc 1 

környezettan BSc 0 

matematika BSc 15 

testnevelő-edző BSc 14 

  

2008  

biológia Bsc 4 

fizika BSc 3 

földrajz BSc 2 

kémia BSc 0 

környezettan BSc 1 

matematika BSc 17 

testnevelő-edző BSc 12 

  

2009  

biológia Bsc 1 

fizika BSc 0 



 23 

földrajz BSc 3 

kémia BSc 1 

környezettan BSc 1 

matematika BSc 7 

testnevelő-edző BSc 18 

  

2010  

  

biológia Bsc 8 

fizika BSc 6 

földrajz BSc 9 

kémia BSc 0 

környezettan BSc 8 

matematika BSc 13 

programtervező informatikus 

BSc 2 

testnevelő-edző BSc 12 

 

Levelezőn 2007-ben matematika szakosok választottak 10-en tanári szakirányt. 

 

A PTE TTK esetében megállapítható, hogy a BSc hallgatók 0-10 %-a választja a tanári 

szakirányt. Ez az érték a Matematika BSc esetében ennél némileg magasabb, összhangban az 

országosan tapasztaltakkal. 

 

Az alábbi táblázat országos adatokat mutat a korábbi osztatlan képzésben nappali tagozaton 

szerzett természettudományi tanári diplomák számát, illetve a tanári mesterszakon belül 

nappali tagozaton a természettudományos modulra jelentkezettek számát tekintve. 

 

Egyetemi 

diplomák     

Szakmai 

modulra 

felvettek 

Elsőhelyes 

jelentkezések 

 2002 2006 2007 2008 2009 2010 

biológia 160 113 145 146 19 25 

fizika 126 55 60 54 12 10 

földrajz 238 119 126 107 23 25 

kémia 135 55 45 47 7 3 

matematika 269 180 191 177 26 97 

 

Nem vitatható, hogy korábban is megkezdődött a csökkenés, de a fizika és a kémia területén 

ez az osztott rendszerű képzés bevezetésével egyidejűleg drámaivá vált. 

 

 

 

2. Megállapítások a PTE TTK tanári MA képzésében tapasztalt aktuális helyzetről. 

 

a, A természettudományos tanárképzésben komoly gondok vannak a két féléves képzéssel. Az 

1. szemeszter még kivitelezhető, ám a 2. félév már nem. Elvileg az összefüggő szakmai 

gyakorlatra a szakterületi zárószigorlat után kerülhetne sor, ám ez a gyakorlatban már nem 

valósítható meg, szervezhetetlen. Javasolható a két féléves képzés több félévre széthúzása. A 
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hallgatók kis hányada képes egyáltalán a két félév alatti végzésre, a szervezés szinte 

lehetetlen, a tananyag elsajátításának mélysége erősen megkérdőjelezhető. 

 

b, Komoly probléma a tanárképzésben érintettek tájékozatlansága. A most érvényben lévő 

rendszer kétségtelenül bonyolult. Ezzel együtt is, pl. a hallgatók jelentős része nem ismeri a 

számára a neten közzétett anyagokat. Nem szánnak időt a rájuk vonatkozó aktuális 

szabályozás megismerésére, így az előírásoknak csak kis részben, gyakran időben késlekedve 

tudnak csak megfelelni. A probléma széleskörű, nem csak a tanárképzésben jelentkezik, de itt 

most a tanári MA és a kapcsolódó összetett szabályozás megjelenése miatt hatványozottan 

jelentkezik. A folytonos átalakulás és ideiglenesség fásult érdektelenséget szül a mégoly 

elhivatott és lelkes kollégákban is. 

 

c, A gyakorlatokkal kapcsolatban probléma, hogy egyelőre kevés a partneriskola. Részben 

emiatt, részben a könnyebb(nek vélt) út választása miatt szinte mindenki egyedi kérelemmel 

fordul a képzőhely felé. A lakóhelyi teljesítést kérelmezik, ami általában járhatatlan, hiszen a 

saját iskolában végzett gyakorlat esetében erősen megkérdőjelezhető a független bírálat és 

gyakran a szakmai színvonal is. A partneriskolai hálózat kialakítása tehát égető feladatnak 

tűnik. 

 

d, A minőségbiztosítás része a hallgatói visszajelzések begyűjtése, és az ott megfogalmazottak 

felhasználása. Informális visszajelzések alapján egyelőre az tűnt ki, hogy a kérdőívek 

önkéntes kitöltésében az egyébként elégedetlenebb hallgatók az aktívabbak, tehát a valós 

összképhez képest ezzel negatív irányba tolódik az eredmény. 

 

3. Véleményem a tanárképzés átalakításáról. 

 

A, A tanári pályára készülő hallgatók számának csökkenése széles szakmai és társadalmi 

körben váltotta ki a tanárképzés jelenlegi – még éppen kialakulóban levő – gyakorlatának 

bírálatát, az átalakítás sürgetését. Évek óta folyamatosan csökken a természettudományos 

(TT) tanári pályára készülők száma. Ez a jelenség már a BSc/MA (3+2,5 éves) képzési 

rendszer előtt is megfigyelhető volt, az új rendszer 2006-os bevezetése óta még 

drasztikusabban jelentkezik. Immáron a TT tanári szakirányt választók száma a TT 

alapszakosok között 0-10 %, a matematika alapszakosok között ennél még mindig magasabb. 

A vélt okok között leggyakrabban említjük a következőket: 

- Az alapszakon tanári szakirányt választóknak eredeti céljuk – a tanárrá válás – eléréséhez 

felvételizniük kell a mesterszakra. Amennyiben a tanári MA-ba nem nyernek felvételt, nem 

állhatnak katedrára az alapdiploma birtokában. 

- A BSc/MA rendszerben két, jelentősen eltérő kreditszámban hallgatott „szakot” sajátítanak 

el a hallgatók. Tudásukat leginkább a „másfél szakos” kifejezéssel lehet (majd) jellemezni. 

- A tanári szakirányos alapszak elvégzése a fő szak tekintetében határozottan kevesebb tudást 

(kreditet) takar, mint nem-tanári szakirányos végzés estén. Ez – egyes vélemények szerint – 

jelentős hátrányba hozza a munkaerőpiacon a tanári MA-ba be nem jutó, tanári szakirányos 

alapdiplomásokat. 

A fentiek mellett számos további, intézményenként eltérő súllyal jelentkező érv is el szokott 

hangzani az átalakítás mellett érveléskor. Pl. (1) a pedagógiai-pszichológiai tárgyak szakmai 

tárgyakkal szembeni túlzott súlya, bennük az elméleti neveléstudományi ismeretek 

növekedése a gyakorlati pedagógiai-pszichológiai tartalom rovására; (2) szinte 

szervezhetetlenül sokféle program a különféle előéletű hallgatók számára; (3) a szakmai 

gyakorlati félév kivitelezésének és finanszírozásának intézményenként eltérő, országosan nem 
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egységes gyakorlata; (4) a 10-14, ill. 14-18 évesek oktatásában előforduló jelentős 

különbözőségek megismerésének eltűnése stb.  

 

 

B, A képzési szerkezet átalakítása/megtartása kapcsán 3 modell mellett hangzik el a legtöbb 

érv: 

I, A jelenlegi képzési szerkezet. Ennek fázisai: 

– Felvétel egy 3 éves alapszakra, az oda általánosan meghatározott feltételekkel, középiskolai 

és érettségi osztályzatok alapján. 

– 3 év alapszak, benne szakirányválasztás az 1. év végén. 

– Szakmai ismereteket és – legalább részben – pedagógiai alkalmasságot mérő felvételi után 

tanulmányok a katedrára lépést lehetővé tevő tanári MA-ban. Ez BSc/BA előélet után 2,5 évet 

jelent, melyből az utolsó félévet a közoktatásban kell tölteni. Más előképzettség esetén a 

képzési idő jelentősen rövidebb is lehet (akár csak 1 év), a közoktatási gyakorlat ideje is 

rövidül. 

II, A jelenlegi rendszer részbeni megtartására épülő szerkezet. Ennek javasolt fázisai: 

– Felvétel egy 3 éves alapszakra, az oda általánosan meghatározott feltételekkel, középiskolai 

és érettségi osztályzatok alapján. 

– 3 éves alapszak elkezdése, benne szakirányválasztás az 1. év végén. 

– A tanári irányt választók számára szakmai ismereteket és – legalább részben – pedagógiai 

alkalmasságot mérő felvételi után tanulmányok a katedrára lépést lehetővé tevő 4 éves tanári 

mesterképzésben. 

III, Önálló tanári szakok (újra) megjelenése. Ennek javasolt fázisai: 

– Felvétel 4(4,5) - 5(5,5) éves tanári mesterszakra és tanulmányok folytatása után végzés. 

 

 

C, Előnyök, hátrányok, érvek, ellenérvek a 2, pontban említett három képzési szerkezettel 

kapcsolatban. 

ad I, Az 1, pontban említettek mind ellene szólnak, ezeken túl: 

 Hátrányok: 

– A tanári szakirányt választó hallgatót jelenleg a 2. évtől hallgatott mellék- (minor-) szakja 

tekintetében nem állítjuk felvételi követelmények elé sem a BSc/BA felvételkor (hogyan is 

tennénk?), sem a szakirányválasztáskor (itt már szóba jöhetne). 

 Előnyök: 

– A 3 évnyi BSc/BA tanulmányok alapján megalapozottabb szelekció végezhető a tanári MA-

ra igyekvők között. 

– A tanári MA-ra be nem kerülő diákok az alapszak évei alatti teljesítményük elismeréseként 

már kapnak egy alapdiplomát. 

ad II, Előnyök: 

– A tanári pályára irányulásról egy évvel a felsőoktatásba lépése után elegendő a hallgatónak 

döntenie. 

– A tanári mesterképzésben lehetőség nyílik a hallgató két szakmai területének (amelyeket 

röviden két „szak”-nak szoktunk nevezni) a jelenleginél jóval kiegyensúlyozottabb 

kredittartalommal történő oktatására. Ezt nem csak a hosszabb, egybefüggő képzési idő tenné 

lehetővé, hanem (1) felszabadul a BSc/BA végzéskor jelenleg lekötött 10 kredit a 

szakdolgozatírásból és (2) a feleslegessé váló 10 kredit a jelenlegi, tanári szakirányosok 

számára kötelező önismereti kurzusokból. 

– A hosszabb képzési idő (4 éves tanári mesterszak) és az alapszakos záróvizsga kiesése 

rugalmasabb kreditgazdálkodást/időbeosztást tesz lehetővé a hallgatók számára, akik így 

nagyobb eséllyel képesek a mintatanterv szerinti képzési idő alatt végezni. 
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– Nincs felvételi bizonytalanság, bekerül-e a hallgató a 2,5 éves tanári MA-ba vagy nem. 

– Ha nem veszik fel a 4 éves tanári MA-ba, akkor – egy nem-tanári szakirányon – folytatja a 

hallgató a BSc/BA tanulmányait. 

– Lesznek olyanok, akik nem tudják elvégezni a tanári MA-t. Számukra, megfelelő 

kreditmennyiség elérése esetén, elérhetővé lehet tenni a BSc/BA diplomát. A különbség a 

3+2,5 éves rendszerhez képest az, hogy itt – az 1 év után – elsődlegesen a tanári MA-ban 

halad a hallgató, és csak szükség esetén kanyarodik ki BSc/BA diplomáért. 

 Hátrányok: 

– A tanári szakirányt (vagyis ebben a rendszerben a tanári MA-ra belépést) választó hallgatót 

mellék- (minor-) szakja tekintetében nem állítjuk felvételi követelmények elé a a BSc/BA 

felvételkor. Kérdés, hogy a kétszakos tanári diplomához belépést jelentő szakirány- (szak-) 

választáskor az 1. év végén milyen módon kérhető számon a második szakhoz tartozó ismeret. 

Vagy olyan időszakra (középiskola) kell adatokért visszanyúlni, amikor még kiforratlan volt a 

hallgató szakmai orientációja vagy szakmai vizsgálat nélkül beengedjük, abban bízva, hogy a 

főszakban nyújtott teljesítménnyel várhatóan korrelál majd a 2. évtől hallgatni kívánt második 

szakban nyújtott teljesítménye is. 

Javaslatok: 

– Megfontolandónak tartom, hogy a jelenlegi (nappali képzésben) egyféléves közoktatási 

gyakorlat némileg rövidebb formában legyen része a 4 éves tanári mesterképzésnek. Így ez 

már (1) tavaszi félév végén történő diplomaszerzést jelent, amely ezáltal egybeesik a 

közoktatási évvel és a tanári állások megújításával/megszüntetésével; (2) egy félévvel 

kevesebb finanszírozást kíván a jelenlegi rendszerhez képest. 

– Ebben a rendszerben már kezelhető lenne a 10-14, ill. 14-18 évesek (leegyszerűsítve: 

általános-, ill. középiskolai) oktatást végző leendő tanárok eltérő felkészítési igénye. Ez az a 

pont, ahol a – jelenleg még létező – főiskolai karok szerephez juthatnak. Elképzelhető, hogy 

1+4 évben (vagy akár 1+3 évben) képeznénk a 10-14 éves korosztály oktatására. Az is kérdés 

persze, hogy az egyetemi karok végezhessék-e mindkét típusú képzést vagy csak a 14-18 

évesek oktatására képezzenek tanárokat. A hallgatói létszámot nézve bizonyára elegendő 

lehetne a jelenlegi egyetemi képzőhelyek megtartása, ám regionális szellemi, gazdasági stb. 

szerepükre is tekintettel fontosnak tartom a jelenlegi főiskolai karok megtartását. Ez Eger, 

Nyíregyháza és Szombathely képzési helyszíneket jelenti a természettudományok 

vonatkozásában. Nem mellesleg, a jelenlegi 3+2,5 éves rendszerben ezek a képzőhelyek 

szinte elvesztették létjogosultságukat. Hogy ez baj vagy nem, azt a tanárképzésnél jóval 

szélesebb megközelítésben kell a politikának átgondolnia, mindenesetre tény. 

ad III, Előnyök: 

– A hallgató egyetlen felvételi eljárással jut az osztatlan tanárképzésbe. Nincs későbbi 

bizonytalanság a felvételi keretek tekintetében. 

– A hallgató mindkét szakja azonos súllyal (kreditszámmal) kerülhet oktatásra. 

– A képzési idő (középiskolai tanár esetében) 5 év lehet. Ez rugalmas 

kreditgazdálkodást/időbeosztást tesz lehetővé a hallgatók számára, akik így nagyobb eséllyel 

képesek a mintatanterv szerinti képzési idő alatt végezni. 

– A tavaszi félév végén történő diplomaszerzés egybeesik a közoktatási évvel és a tanári 

állások megújításával/megszüntetésével, továbbá egy félévvel kevesebb finanszírozást kíván a 

jelenlegi rendszerhez képest. 

– Az „ad II, Javaslatok” alatt már ismertetett indokok itt is állnak. Ez a képzési szerkezet is 

megoldaná a 10-14, ill. 14-18 évesek oktatására készülő tanárok eltérő képzését, tisztázná a 

jelenlegi egyetemi és főiskolai karok hosszú távú szerepét a tanárképzésben. 

 Hátrányok: 

– A tanári pályára készülő hallgatók döntő része (vagyis a nappali képzésben részt vevők) 

számára a szakválasztás a felsőoktatásba belépéskor következne be. 
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– Korlátozott számú szakpárra lehetne meghirdetni képzéseket. (Bár talán ez a korlátozott 

szám is lehet elegendően nagy.) 

– A tanári pályára való alkalmasságot ez a rendszer mérné le a legfiatalabb/legéretlenebb 

korban. 

– A tanári szakkal megbírkózni nem tudók nem kapnának szinte automatikusan az addigi 

teljesítményüket azért mégis csak dokumentáló alapdiplomát. 

 

 

D, Melyik képzési szerkezetet válasszuk? 

Nos, mielőtt a döntéshozatalhoz a technikai részletekben elmerülünk, két megkerülhetetlen 

ténybe ütközünk.  

 

a, A közoktatási (és kisebb részben a felsőoktatási) tanári bérek alacsonyak mind EU-s, mind 

regionális összevetésben. Megállíthatatlannak látszóan csökken a tanári pálya és a tanároknak 

a közös jövő építésében végzett munkája elismertsége. Az oktatási (ezen belül elsősorban a 

közoktatási) bérezés javítandó, a más szakmákhoz viszonyított jelenlegi bérszínvonal a 

kontraszelekciót támogatja. A szintet feltétlenül emelni kell, a tanári életpálya hosszútávon 

vonzó kell, hogy legyen. Ki kell mondani, hogy az oktatás kiemelt jelentőségű ágazat, amely 

nem csak a jelen, hanem a minőségi és vállalható jövő, a következő generációk iránti 

felelősség és a jól működő, összetartó társadalom szempontjából is meghatározó. 

 

b, A TT-tanárok számának és tudásuk minőségének folyamatos romlása nem csak a 

természettudományi szakosok tudásának és számának további csökkenését indukálja, hanem a 

mérnöki, orvosi, agrár és közgazdasági pályákra igyekvők tudásszintje és ambicionáltsága is 

gyengül. A civilizált társadalom működésében alapvetőek a széles körben stabil alapokon 

birtokolt TT ismeretek. Ez a tény a közoktatásban megfelelő óraszámok és ehhez tartozó 

tanárlétszám biztosítását kívánja. 

 

 

Az a, és b, pontokon érdemi elmozdulást kormányzati szinten lehet és kell tenni. EZEK 

NÉLKÜL SEMMILYEN ÁTALAKÍTÁS, MÓDOSÍTÁS NEM HOZ MAJD EREDMÉNYT. 

Csak az a, és b, pontokon említett változtatások megtétele esetén várható el, hogy a tanári 

pálya presztízse elindul a regenerálódás útján, emelkedni fog a kiemelkedő tehetségek száma 

a tanári pályát választók között. 

Ha ez teljesül, akkor egyébként kiderülhetne, hogy a jelenleg mindenáron megváltoztatni 

kívánt tanárképzési szerkezet is jobban teljesítene, bevezetésekor vélt előnyei 

kidomborodnának. Ezen felül, a jelenleg nem tanári pályán dolgozó, de tanárként végzettek 

számára ismét vonzó lenne az oktatási pálya, vagyis egy részüknek a tanári pályára történő 

visszalépése határozottan enyhítené a jelenleg helyenként már fojtogató TT tanárhiányt. 

 

Ezzel együtt és a folyamatos átalakítás okozta hátrányok dacára javaslom az átalakítást és a II, 

vagy III, pontban részletezett képzési szerkezetre való áttérést. Mindkét esetben az 

átalakítással több előnyt látok, mint hátrányt. 

 

 

Pécs, 2011. március 26. 
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Pajtókné Tari Ilona (EKF, Földrajz Tanszék) 

A szakmódszertani képzés megújítása a természettudományos területen 

 

1. A kérdés: Hogyan látja a szakmódszertan helyét a képzésben és a tudományban? 

(Milyen kapcsolat van a szakmai és a szakmódszertani képzés között és mit látna helyesnek, 

milyen a tudományos előmenetel lehetősége a módszertanban) 

A szakmódszertan nélkülözhetetlen szerepet tölt be a tanárrá válásban. Olyan ismereteket, 

képességeket közvetít, amelyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a tanár képes legyen szakmai 

ismereteinek jól felépített, logikus, a tanulók érdeklődését felkeltő módon átadni. 

A kétciklusú képzés bevezetésével, az MA képzésben a szakmai és szakmódszertani jellegű 

tantárgyak aránya kiegyensúlyozottabbá vált. A négy éves főiskolai képzésben a szakmai 

tárgyakat 110 kredit értékben tanulták a hallgatók, míg a szakmódszertani kötelező tárgyak a 

legtöbb esetben 8 kredit értékben szolgálták a tanárképzést. Ehhez járult hozzá egy vagy két 

választható szakmódszertani tantárgy. 

Az szakmódszertani tantárgyak kínálatát az EKF főiskolai és az MA képzésében az 1. 

táblázat mutatja be. 

 

Szak 

Négy éves főiskolai képzés MA képzés 

Tantárgyak 

neve 

heti 

óra-

szám

a 

kredit

érték

e 

Tantárgyak neve 

heti 

óra-

száma 

kredit 

értéke 

Földrajztanár 

 

 

A földrajz 

tanítása E 
2 2 

Földrajztanítás a 

XXI. században E 
2 2 

A földrajz 

tanítása GY 
2 2 

Kompetencia 

alapú 

földrajztanítás – 

alkalmazható 

tudás E 

2 2 

Kommunikáció 

a földrajzban 

GY 

2 2 

Korszerű mérés- 

és értékelés a 

földrajzoktatásba

n GY 

2 1 

Földrajztanítás 

Európában GY 
2 2 

Az IKT 

kompetencia 

alkalmazása az 

oktatásban GY 

2 2 

Környezeti 

nevelés a 

földrajz 

tanításában 

(választható)K  

2 2 Iskolai gyakorlat  3 

   

A GIS 

alkalmazása az 

oktatásban 

(választható) GY 

2 2 

   

A tudásbázisok 

alkalmazása a 

földrajztanításban 

(választható) GY 

2 2 
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Földrajzi 

szemlélet és 

gondolkodtatás 

(választható) GY 

2 2 

Összes kredit 8+2  10 +6 

Matematikatanár 

A matematika 

tanítása I. K 
2 2 

A 

matematikatanítás 

pedagógiai – 

pszichológiai 

vonatkozásai E 

2 2 

A matematika 

tanítása I. Gy 
2 2 

Kompetencia 

alapú matematika 

oktatás GY 

2 2 

A matematika 

tanítása II. K 
2 2 

Rendszerszemléle

t a 

matektanításban E  

2 2 

A matematika 

tanítása II. GY 
2 2 

Rendszerszemléle

t a 

matektanításban 

GY 

2 1 

Fejezetek a 

matematika 

didaktikából 

(választható) K 

2 2 

Korrekt 

matematika az 

iskolában GY 

2 2 

   
Indoklás és 

bizonyítás GY 
2 2 

   
Versenyfeladatok 

GY 
2 2 

   
Iskolai tanítási 

gyakorlat 
 3 

   

A technológia és 

a multimédia 

felhasználása a 

matematika 

tanításában (elemi 

matematikai, 

módszertani 

szempontból) GY 

2 2 

Összes kredit 8+2  15+2 

Számítástechnika

-tanár -

Informatikatanár 

A 

számítástechni

ka tanítása E 

2 3 

Számítástechnikai 

versenyfeladatok 

GY 

2 2 

A 

számítástechni

ka tanítása GY 

2 3 
Modellek az 

oktatásban E 
2 1 

A 

számítógépek 

oktatási 

alkalmazása 

(választható) 

2 2 

Felkészülés az 

informatika 

oktatására E 

2 2 
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GY 

Számítógép a 

matematikaórá

n (választható) 

E 

2 2 

Felkészülés az 

informatika 

oktatására GY 

2 1 

Számítógép a 

matematikaórá

n (választható) 

GY 

2 2 

Az informatika 

oktatásának 

tartalmi elemei 

GY 

4 3 

   Iskolai gyakorlat  3 

   

Adatbázisok az 

iskolában 

(választható) K 

2 2 

   

Adatbázisok az 

iskolában 

(választható) GY 

2 1 

   

Számítógépes 

szimuláció és 

mérés az 

oktatásban 

(választható) K 

2 2 

   

Operációs 

rendszerek az 

iskolában 

(választható) GY 

2 2 

   Szabad szoftverek 

az oktatásban 

(választható) GY 

2 2 

Összes kredit 6+6  12 +9 

Kémiatanár 

Kémiatanítás 

módszertana I. 

E 

2 2 
A kémiatanítás 

módszertana I. E 
2 2 

Kémiatanítás 

módszertana I. 

GY 

2 2 

A kémiatanítás 

módszertana II. 

Gy 

3 3 

Kémiatanítás 

módszertana II. 

E 
2 2 

A tudásbázisok 

alkalmazása a 

kémia 

oktatásában GY 

2 2 

Kémiatanítás 

módszertana II. 

Gy 

2 2 

Kémiai 

feladatmegoldáso

k GY 

2 2 

Vizuális 

módszerek a 

kémiatanításba

n (választható) 

E 

2 2 Iskolai gyakorlat  3 

Összes kredit 8+2  12 

1. táblázat. A szakmódszertani tantárgyak kínálata az EKF főiskolai és mestertanár 

képzésében 
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A mesterképzésben mindkét tantárgycsoport megújult tartalmában. A szakmai tantárgyak 

között helyet kaptak a tudományágak új eredményeit bemutató, korunk kihívásaira reagáló 

szaktárgyak. A szakmódszertani tantárgyak is megváltoztak mind ismeretanyagukban, mind 

módszereikben. A tanárjelöltek megtanulják a tanításhoz szükséges, eredményes kooperatív 

és reflektív tanulási technikákat, a projektmódszert, a tanulói képességeket, kompetenciákat 

fejlesztő módszereket valamint a kommunikációs (pl. szóbeli és írásbeli munka, 

információkezelés és -feldolgozás), személyes és társas kompetenciákat (pl. társas aktivitás, 

döntésképesség). Megtanulják az ellenőrzés és az értékelés korszerű módszereit és az 

Információs és Kommunikációs Technológiák használatának a készségét és alkalmazását a 

szaktanári munkában.  

 A rendelkezésre álló kreditszám mind a szakmai mind a szakmódszertani tanegységek 

vonatkozásában kevés. Az első tanári szakképzettség megszerzése esetén a szakterületi 

ismeretek kreditértéke 30 kredit, amelyből a természettudományi szakok Képzési Kimeneti 

Követelményei szerint minimum 7 kreditet tesznek ki a szakmódszertani tárgyak. A második 

szakképzettség megszerzése esetén 50 kredit a szakterületi ismeretek kreditértéke és 

ugyancsak minimum 7 kredit a szakmódszertan.  

Az EKF Földrajz Tanszékén az első végzős, levelezős (diplomás, gyakorló tanár kollégák) 

MA szakos hallgatók körében felmérést végeztünk a szakmai, szakmódszertani és pedagógiai, 

pszichológiai tantárgyak szükségességét illetően. A felmérés eredményét a 2-3 táblázat 

szemlélteti.  

 

Szakmai szempontból hogyan értékelné az alábbi tartalmat,  

mennyi új ismeretet kapott? 

szaktárgyi ismeretek 4,3 

szakmódszertani ismeretek 4,7 

pedagógiai ismeretek 3,7 

pszichológiai ismeretek 3,2 

IKT ismeretek 4,7 

iskolai gyakorlat 4,3 

2. táblázat. Új ismeretek megszerzésének értékelése 1-5-ös skálán a Földrajztanár MA szakos 

hallgatók körében 

 

A táblázatból kitűnik, hogy tanítványaink a szakmódszertanból szerzett ismeretekkel a 

legelégedettebbek (ötös skálán 4,7 értéket kapott). Ugyancsak ezt tükrözi az IKT (Információs 

és Kommunikációs Technológiák) kompetenciák megszerzését szolgáló szakmódszertani 

tantárgy (Az IKT alkalmazása az oktatásban) elégedettségi mérőszáma.  

Megkérdeztük a tanítványainkat, hogy mennyire tartják felhasználhatónak a képzésben nyert 

ismereteket a saját gyakorlatukban? (3. táblázat) 
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Mennyire tartja felhasználhatónak a képzésben nyert ismereteket a saját 

gyakorlatában? 

szaktárgyi ismeretek  4,5 

szakmódszertani ismeretek  4,7 

pedagógiai ismeretek  3,8 

pszichológiai ismeretek  3,4 

IKT ismeretek  4,7 

iskolai gyakorlat  4,3 

3. táblázat. Az MA képzésben nyert ismeretek alkalmazhatósága a tanári munkában 

 

A megszerzett ismeretek alkalmazhatóságának értékelése is hasonló képet mutat. A tanári 

munkájukban leginkább alkalmazhatónak tartják a szakmódszertani ismereteket (ötös skálán 

4,7). Alig marad el tőle a szaktárgyi ismeretek értéke (ötös skálán 4,5) A felmérés alapján 

megállapítható, hogy a szakmai tárgyak olyan szemléletű tanítására van szükség a 

tanárképzésben, hogy megtanulják azokat hasznosítani a tanításban. Cél a tantárgyaink 

hasznosabbá és vonzóbbá tétele. Nem elegendő csupán annyi, hogy a meglévő társadalomban 

funkcionálni tudjanak a tanítványok, hanem hozzá kell tudni járulniuk a társadalom további 

fejlődéséhez is. A tematikus megközelítésmód helyett alkalmazásra orientált tudásanyag 

szükséges! 

A kérdés második részére a tudományos előmenetel lehetőségére kérdezett a módszertanban. 

Tudománynak az a szakmódszertani munka tekinthető, amely elvégzi a saját hatékonyságának 

az elemzését is. Egy saját kidolgozású oktatási eszköz és annak hatásvizsgálata nyilván több 

mint egy meglevő eszköz hatásának a mérése. A tudományos igényű szakmódszertani 

munkák nem indulnak rosszabb eséllyel bármely más témánál. Jók a saját adatgyűjtés 

lehetőségei, vannak nemzetközi és hazai felmérések, gazdag a szakirodalom és nagy része az 

állításoknak nemzetközi érvényű. Mindez a tanárok számára olyan kiváló tudományos 

kutatási területet jelenthetne, amelynek eredményei hasznosulnának a tanárképzésben és a 

gyakorlatban egyaránt. Ennek ellenére elmondható, hogy jelenleg még nincs tudományos 

rangja a szakmódszertannak – nem egyszerű a tudományos előmenetel, bár az utóbbi években 

nyitás tapasztalható a szaktudományok részéről (intézmény és szaktudomány függő).  

 

 

2. A kérdés: Miben látja az egyciklusú képzés előnyeit (ill. hátrányait) 

Önmagában az, hogy a képzés egy vagy kétciklusú nem jelent sem előnyt sem hátrányt. 

Mindegyiket lehet jól, és rosszul is megtervezni. A tartalom és a minőség a lényeg!  

Az egyciklusú képzés előnye lehet, a hosszabb képzési idő, és az „építkezve” készülés a 

szaktanári pályára. Egyenletesebben elosztható a hallgatók terhelése, a program pedig – mivel 

miden hallgató tanárnak készül –, jobban igazítható a tanárképzés sajátos igényeihez. A két 

egyenlő „rangú” szakot adó képzés előnyösebb lehet a jelenlegi első és második tanári 

szakképzettséget adó képzéstől.  

A diákjaink sokat tanulnak, de keveset tudnak. Olyan rendszert kell alkotni, amely teljes 

egészében a tanárképzést szolgálja. Középpontban van a szakmódszertan oktatása és az 
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iskolai gyakorlat. A szakmai tárgyak oktatása a diszciplináris tárgyaktól eltérő módon – 

tanárképzést szolgálva – történik. Erre az egyciklusú képzésben adódik a legkiválóbb 

lehetőség. Az egyciklusú képzés, (a régi tanárképzési gyakorlat) visszaállítása csak akkor 

lehet előnyös, ha a szakmai tantárgyak számának túlzott növekedése nem szorítja háttérbe a 

szakmódszertant. 

 

3. kérdés: Miben látja a természettudományos szakmódszertani képzés és más 

szakmódszertanok (pl. bölcsész) eltérő sajátosságait, és helyesnek tartja-e, hogy minden tanár 

a tanított korosztálytól függetlenül egységes módszertani képzést kapjon? 

Mindkét szakmódszertani képzés fókuszában a szakmai ismeretek alkalmazásának a 

megtanítása áll.  

A természettudományos szakmódszertani képzés plusz feladata a természettudományi 

kulcskompetenciák fejlesztése, amihez saját eszközrendszerre van szükség.  

Rendeltetése továbbá a természeti jelenségek és folyamatok vizsgálatának az elsajátítása és 

ezek készségszinten történő alkalmazása. A kísérletezés különféle módjai eltérő módszertani, 

balesetvédelmi ismereteket, de mindenekelőtt kísérletezési rutint kívánnak meg, aminek a 

megtanítása is a szakmódszertan feladata.  

Érdemes megragadni az anyanyelvi, az idegen nyelvi, sőt az esztétikai kompetenciák 

fejlesztését is, a természettudományok iránti érdeklődésre alapozva, illetve az IKT 

kompetenciát a korszerű metodikai eszközök kapcsán. 

 

A kérdés második része arról tájékozódik, hogy helyesnek tartja-e, hogy minden tanár a 

tanított korosztálytól függetlenül egységes módszertani képzést kapjon? 

A tanári pálya egy nagyon szép hivatás. A jó tanár alapos szakmai és szakmódszertani 

tudással rendelkezik, olyannal, amely az általános és a középiskolában egyaránt használható. 

Nincs értelme sok esetben általános, ill. középiskolai tanárról beszélni, hiszen egy tanár nyolc 

vagy hat évfolyamos képzésben általános iskolai koruktól az érettségiig kísérheti tanítványait. 

Éppen ezért nem csak szakmai, hanem szakmódszertani szempontból is fel kell készülnie a 

különböző korosztályok oktatására. (Nem is beszélve a felnőttképzés sajátos pedagógiai 

problémáiról, hiszen sokan tanítnak ezen a területen). Úgy vélem, hogy nem egységes, hanem 

alkalmazható módszertani képzésről kellene beszélni, és akkor nem merül fel ez a probléma.  


Ezúton köszönöm az alábbi kollégáim vélemény-nyilvánítását, amellyel segítettek 

összefoglalni az egybehangzó álláspontunkat a témában. 

Ütőné dr. Visi Judit, főiskolai docens, földrajz szakmódszertanos, EKF 

Dr. Lakotár Katalin, főiskolai docens, földrajz szakmódszertanos, NYME 

Dr. Sütő László, adjunktus, földrajz szakmódszertanos, NYF 

Dr. Murányi Zoltán, főiskolai tanár, tanszékvezető, kémia szakmódszertanos, EKF 
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Szalay Luca (ELTE TTK, Kémiai Intézet) 

Az ELTE TTK kémia szakmódszertan által képviselt álláspont  

 

 

1. A szakmódszertan szerepe a tanárképzésben 

A szakmódszertan integráló, szintetizáló és tolmács szerepet tölt be a tanárjelöltek képzése 

során. Ugyanis a szaktárgyi tudomány tantárgyainak tanulása, valamint a pedagógia és a 

pszichológia stúdiumok során elsajátított ismereteket, készségeket és képességeket 

összevonva, azok egymást erősítő hatását kihasználva, a gyakorlat nyelvére fordítja le a 

képzés többi részében tanultakat; ezzel előkészítve és támogatva a tanítási gyakorlatokon 

folyó munkát. Ennek során egyrészt a biztos alapokon nyugvó, s a közoktatási tananyag kellő 

önbizalommal és invenciózusan történő tanítását is lehetővé tévő diszciplináris tudásra 

építkezik; másrészt viszont az érett tanárszemélyiség kialakításához, valamint a hatékony és 

minőségi tanári munkához felhasználja a pedagógia és pszichológia e szempontokból releváns 

legfontosabb eredményeit. 

 

A fentiekből következően a szakmódszertan központi szerepet tölt be a tanárképzés fenti 

részterületeinek szerves egymásra épülése során. Így könnyen belátható, hogy a 

szakmódszertan tárgyainak felvételét meg kell előznie a legfontosabb szaktárgyi és 

pedagógiai, valamint pszichológiai kurzusok eredményes elvégzésének. Továbbá ugyanilyen 

fontos az is, hogy a tanárjelölt tanítási gyakorlatai megkezdésének viszont kemény előfeltétele 

legyen a szakmódszertan tantárgyainak abszolválása. Ebből kifolyólag az olyan képzéseket, 

amelyek alatt a tantárgyak felvétele az itt ismertetett logika szerint a képzési idő rövidsége 

miatt nem valósítható meg (pl. a főiskolai diplomával rendelkező tanárok számára az azonos 

szakos egyetemi diploma megszerzését lehetővé tévő ún. „60 kredites” képzés) meg kell 

szüntetni. 

 

2. A szakmódszertani kutatások célja 

Szintén a fentiekből következik, hogy a szakmódszertan képviselőinek figyelemmel kell 

kísérniük mind a diszciplináris tudományok, mind a pedagógia és pszichológia fejlődését. 

Kutatási területük azonban az előbbiekétől világosan elkülönül. A szakmódszertani kutatás 

célja ugyanis az, hogy azt vizsgálja, milyen eszközökkel és módszerekkel lehet hatékonyan 

beépíteni a tanárok mindennapi gyakorlati munkájába a fenti tudományterületeken született 

eredményeket. Elsődleges feladata tehát az, hogy erősítse az egyetemeken, ill. főiskolákon 

tanult elmélet integrációját az osztályteremben folyó gyakorlati munkával.
7
 Ennek részét 

képezi az új kísérleti technikák tantermi viszonyok közötti alkalmazhatóságának vizsgálata is; 

továbbá a diszciplináris tudományok új, ill. az oktatásba korábban még be nem vont területei 

módszertani vonatkozásainak kidolgozása mind elméleti, mind kísérleti oldalról. 

 

Jó terepet és kedvező feltételeket nyújthatnak ehhez a munkához a természettudományos 

tárgyak szakmódszertan oktatói számára az Európai Unió „FP7”-es keretprogramja (7
th

 

Framework Programme) során megvalósítható, az Inquiry Based Science Teaching (IBST) 

alapú, a tanulói aktivitást a tanulási folyamat középpontjába állító módszerek terjesztését és 

hatékony gyakorlati implementációját vizsgáló, egyszerre több ország sok felsőoktatási és 

közoktatási intézményeinek együttműködését lehetővé tévő nagy nemzetközi projektek.
8
 

                                                           
7
 Gilbert, J.K.; de Jong, O.; Justi, R.; Treagust, D.F.; van Driel, J.H. (Eds.), Chemical Education: Towards 

Research-based Practice, Science & Technology Education Library, ICLON, Leiden, 2003. Volume 17, Section 

E, 369-390. 
8
 SiS.2011.2.2.1-1. „Supporting and coordinating actions on innovative methods in science education: teacher 

training on inquiry based teaching methods on a large scale in Europe” 
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Szakmódszertani területen a tudományos előmenetel még mindig nehézkes. A 

szakmódszertani kutatási eredmények publikálására vállalkozó szakfolyóiratok száma (az 

érintett kutatók korlátozott száma és az egyetemeken belül elfoglalt sajátos helyzete miatt) 

csekély és színvonaluk változó. Szerencsére már több külföldi egyetemen tapasztalhatók az 

utóbbi időkben ezzel összefüggésben pozitív fejlemények. Sőt, több külföldi egyetemen az 

oktatásmódszertannak külön tanszékei, ill. „full professor”-ai vannak (pl. Chemie und seine 

Didaktik, Didaktik der Physik). A magyar szakmódszertan oktatóknak be kell kapcsolódniuk a 

nemzetközi kutatócsoportok munkájába és ezáltal biztosítani kell, hogy felzárkózzunk a 

nemzetközi trendekhez. 

 

3. Az egyciklusú tanárképzés előnyei 

Az, hogy kiből válhat jó tanár, genetikailag meghatározott. Nem elegendő hozzá ugyanis az, 

hogy az illető az átadandó ismeretanyag (ill. szélesebb értelemben vett tudás) elsajátítására és 

elmagyarázására is képes legyen, hanem emellett élveznie is kell e tudás átadásának 

folyamatát és eredményét. Az elkötelezettséget biztosító hivatástudat nélkül senkiből sem 

lehet eredményes, jó tanár. Ezért rendkívül fontos, hogy a középiskolából az egyetemre 

érkező, s már évek óta tanári pályára készülő fiatalok eleve tanárjelöltként kezdhessék meg 

tanulmányaikat s a hivatástudatuk ápolása, fejlesztése a teljes képzés során 

megvalósuljon (pl. már az elsőéves hallgatók motiválására is igen alkalmas rendszeres iskolai 

hospitálásokon keresztül). 

 

Másrészt a magyar tanárképzés deklarált célja a kétszakos tanárok képzése, hiszen a magyar 

közoktatási intézmények viszonylag alacsony tanulólétszámai miatt az egyszakos tanárok 

elhelyezkedési lehetőségei igen korlátozottak. A hat vagy hét szemeszteres alapdiploma 

megszerzése a tanárjelölt hallgatók esetében egyrészt fölösleges erőfeszítéseket kíván, 

másrészt viszont nem biztosítja a két szakjuk tanításához szükséges kompetenciák 

egyenletes fejlesztését. Ráadásul a leendő kutatók, ill. a tanárjelöltek együttes képzése olyan 

kompromisszumok sorának megkötésére kényszeríti az oktatókat, amelyek a hallgatók egyik 

csoportjának sem jók. A tanári szakirányon szerzett BSc diploma pedig egy olyan „öszvér” 

megoldás, ami (deklarált céljaival ellentétben) sem az alapdiszciplínához kötődő területeken 

való elhelyezkedés során nem biztosít egyenlő esélyeket az azonos főtárgyhoz kapcsolódó 

kutató szakon végzettekkel szemben a munkahelyekért folyó versenyben, sem a két tanítandó 

szak egyenértékűvé való fejleszthetőségét nem biztosítja még az egyetemi tanulmányok 

végére sem. 

 

Ezért tehát a tanárképzés szerkezetét úgy kell átalakítani, hogy minden olyan akadály 

elháruljon a tanárszakos hallgatók útjából, ami számukra csak fölösleges terhet jelent és 

semmivel sem járul ahhoz hozzá, hogy magasan kvalifikált, érett személyiségű, kitűnő 

tanárokká válhassanak. Éppen emiatt ésszerűtlen őket fölösleges, a tanárrá válási folyamatot 

nem segítő (sőt azt gátoló) alapszakos szakdolgozat megírásával és alapszakos záróvizsga-, 

ill. mesterszakos tanári felvételi vizsga letételével terhelni. Ha a hallgató szeretne 

diszciplináris alap- vagy mesterszakon is diplomát szerezni, arra (meghatározott feltételek 

teljesülése és a hallgató részéről szükséges többlet idő, ill. energia befektetése esetén) a 

korábban már létező egyciklusú képzésben is volt mód. A kreditbeszámítással történő átjárás 

lehetősége a tanárszak és a megfelelő diszciplináris szak között a néhány felmerülő egyedi 

igény kielégítésére az új egyciklusú képzésbe is beépíthető, de (a tömeges igények hiánya 

miatt) a teljes tanárképzési rendszert nem szabad erre alapozni. 
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Az új, egyciklusú tanárképzési programok kidolgozásakor célszerű azt is figyelembe venni, 

hogy nem megfelelő kommunikáció és megvalósítás esetén elriasztó hatású lehet a 

tanárképzés idejének összefüggő tanítási gyakorlattal való meghosszabbítása is. Az egyes 

tanárgenerációk közötti tapasztalatátadás rendszerszintűvé emelése és intézményesítése, 

valamint a kezdő tanárok számára végzett tanácsadás valóban nagyon fontos, de ennek nem 

feltétlenül az összefüggő tanítási gyakorlat a leghatékonyabb módja. Megfontolandó az az 

elképzelés is, hogy az ötéves (osztatlan) képzés után a fiatal diplomás tanár hadd 

helyezkedhessen el teljes kezdő fizetéssel, de egy vagy két éven át még csökkentett 

óraszámmal a közoktatásban. Rendeljenek mellé egy vagy két olyan (a saját tanított szakjaival 

azonos szakos) tapasztalt tanárkollégát, aki(k)nek a munkája megfelelő minőségi 

követelményeknek eleget tesz, és aki(k) részt vesz(nek) a számára/számukra előirt 

továbbképzéseken. Ezek a tapasztalt „mentorok” (megfelelő anyagi juttatás fejében) 

támogassák, tanácsaikkal segítsék a kezdő tanár munkáját. A tanárképző intézmények pedig 

(központi finanszírozással) tartsanak speciális konzultációs jellegű kurzusokat, 

továbbképzéseket a friss diplomás volt hallgatóik számára, amelyeken a megjelenés legalább 

egy éven keresztül és bizonyos óraszámban a kezdő tanárok számára kötelező. 

 

Ami a tanárképzés tartalmát illeti, a diszciplináris tananyagot úgy kell kialakítani, hogy 

elsődleges szempont legyen a tanári pályára való felkészítés. A tanárképzésben oktatóknak 

ismerniük kell a szaktárgy közoktatásbeli tananyagát. A szakmódszertani (szakdidaktikai) 

megújulásnak viszont úgy kell történnie, hogy ötvözze a legjobb hazai hagyományokat a 

vonatkozó legújabb nemzetközi kutatási eredményekkel (ld. 2. pont). A pedagógiai és a 

pszichológia tantárgyainak pedig arra kell irányulniuk, hogy a tanári munka tervezésében és 

szervezésében, a tanulókhoz, ill. a tanulók közösségeihez fűződő iskolai oktatási és nevelési 

feladatok megoldásában konkrét és gyakorlatias támaszt jelentsenek. 

 

4. A természettudományi tantárgyak szakmódszertanainak specifikumai 

A jelen civilizáció kialakulását és rohamos fejlődését biztosító természettudományos és 

technikai fejlődés az utóbbi évtizedekben a kommunikációs csatornák egyre hatékonyabbá 

válásával és a világgazdaságban folyó verseny kiéleződésével soha nem látott mértékben 

felgyorsult. Az újabb eredmények megjelenésének követése, megértése és az általános vagy 

középiskolás korú diákok számára is érthető formában való interpretációja fokozott 

mértékben követeli meg a gyakorló tanároktól mind a pontos fogalmi rendszer, mind a 

matematikai és logikai összefüggések ismeretét. Ezért a szakmódszertani képzések és 

továbbképzések során igen fontos a szakdiszciplínák kutatóival való szoros 

együttműködés, akik a legújabb tudományos eredmények közvetítésében elsődleges szerepet 

játszanak. 

 

5. Általános iskolai tanárképzés és középiskolai tanárképzés 

Mivel a 2. pontban megfogalmazottak értelmében fontos lenne, hogy a tanárképzésben részt 

vevő szakmódszertan oktatók kövessék a nemzetközi trendeket, sőt bekapcsolódjanak a sok 

ország egyetemei által közösen folytatott tanárképzési kutatásokba, ill. nagy projektekbe, a 

teljes, egységes tanárképzést a kutatóegyetemeken kellene tartani. Az „általános iskolai 

tanár” és „középiskolai tanár” kategóriák éles szétválasztása az utóbbi időkben egyébként is 

lehetetlenné vált, a hat, a nyolc, ill. tizenkét osztályos gimnáziumok, és a szintén nagyszámú 

olyan intézmény miatt, amelyekben általános iskola és gimnázium együttesen, sajátos helyi 

tantervekkel működik. Tény, hogy a 13-14 éves és a 15-18 éves korcsoporthoz tartozó diákok 

tanítása jelentősen eltérő megközelítéseket és módszereket kíván, de az egyetemi 

szakmódszertani kurzusok keretében ezek párhuzamos elsajátítása megvalósítható. 
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Budapest, 2011. március 29. 
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Tél Tamás (ELTE Elméleti Fizika Tanszék) 

A természettudományos tanárképzésről a kerekasztal-beszélgetés kérdései mentén 

 

 

1. Hogyan látja a szakmódszertan helyét a képzésben és a tudományban? 

 

A 2000-es évek elejéig középiskolai tanároknak természettudományi szakterületen, csak 

szaktudományos kutatási témából lehetett tudományos fokozatot szerezni, a szaktudományhoz 

szervesen kapcsolódó szakmódszertani témából nem. Ez utóbbira csak a döntően pedagógiai 

beágyazottságú neveléstudományi doktori iskola keretei közt volt lehetőség. A 

szaktanárképzésben tehát hiányzott egy szegmens, így a szakterület saját vezető kutatóit, 

minősített egyetemi oktatóit sem tudta kinevelni. Ezt a hiányt felismerve, az utóbbi tíz évben 

több nagy hazai egyetem is megoldást talált arra, hogy szaktudományi doktori iskolák keretei 

közt szakmódszertani témában is lehessen PhD fokozatot szerezni. 

 

Az ELTE-n a Fizika Doktori Iskola keretében bevezetett megoldás annyiban újszerű, hogy 

teljes képzési programot nyújt a tanárok számára. Az alapgondolat Juhász András kollégánk 

nevéhez fűződik, aki a 2006-2007 időszakban kidolgozta a Fizika tanítása program 

koncepcióját, s annak azóta is szervezője. A program országos szinten és más 

természettudományi területekhez képest is új, amennyiben egy speciális, széles áttekintést adó 

kurzus-kínálatot nyújt a doktorandusz hallgatóknak. 

 

A Fizika Doktori Iskola Tanácsa elfogadta, hogy a magas szintű módszertani tevékenység, pl. 

egy tananyag iskolai taníthatóságának felderítése, új módszerek kidolgozása éppúgy alkotó 

kutatás, mint a fizika egyes elfogadott szakterületein folyó kutatómunka. Mindkettő magas 

szintű művelése egyformán értékes, s ezért a szakmódszertani doktori oklevél is fizika-PhD 

végzettséget ad (a szakterület megjelenítésénél utalva a fizika tanítására).  

 

Az eredmények a Fizika tanítása doktori program http://fiztan.phd.elte.hu honlapján mindenki 

számára hozzáférhetően megjelennek. Az aktív tanárok számára ilyen módon megnyílt 

tudományosan minősített továbbképzési forma jelentős érdeklődést váltott ki. Jelenleg 24 

beiratkozott hallgatónk van, az első védések hamarosan várhatók. 

 

Abban, hogy a Program éppen 2007-ben került bevezetésre, a következő fő indokok játszottak 

szerepet: 

1. Csökkenőben a fizika társadalmi presztízse. 

2. Szükség van tudós tanárokra, a módszertant magas szinten űzők hálójára, az utánpótlás 

biztosítására 

3. Az akkor bevezetés előtt álló Bologna-képzés problémái: „…a fizikatanári mesterképzés 

hangsúlya áthelyeződik a pedagógiára. Ez a változás szükségszerűen eredményezi, hogy a 

tanárjelöltek szakmai képzettsége a mai szinthez képest is csökkeni fog” [1].  

 

Az utóbbi pont mutatja, hogy az ELTE Fizika szakterületén előremenekülés történt: ha már a 

frissen képzett leendő tanároktól nem várhatunk a régivel összemérhető szakmai színvonalat, 

erősítsük meg a derékhadat.  

 

Hallgatóink közoktatási vagy főiskolai oktatási tapasztalattal rendelkező tanároknak, akik 

tanulmányaikat napi tanítási munkájuk mellett végzik. Kutatásuk színhelye oktatási 

intézményük.  

 

http://fiztan.phd.elte.hu/
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Kutatási témájuk kiválasztásában saját érdeklődésük az elsődleges, mi, a Program vezetőiként 

ehhez keresünk megfelelő témavezetőt. Itt felsorolunk néhány érdekesebb témát (az összes 

jelenleg futó téma megtalálható a Program honlapján): 

 

- Nem-hagyományos modern fizika a középiskolában 

- Környezeti fizika a középiskolában 

- A fizika tantárgy integrációja a szakközépiskolai műszaki szakmai tantárgyak oktatásában 

- Humán érdeklődésű középiskolai tanulók integráló szemléletű természettudományos 

oktatásának lehetőségei 

- A fizika tanítása a természetben 

- Tévképzetek a mechanikában 

  

A témaválasztással kapcsolatos tapasztalatok segítettek annak felismerésében, hogy a tanárok 

körében spontán érdeklődés alakult ki két, az egyetemi oktatásban eddig nem szereplő téma: a 

környezetfizika és a komplex rendszerek fizikája iránt. Ezt az igényt felismerve, a PhD 

oktatásba beépítettük ezeket a tárgyakat.  

 

Speciális kurzuskínálatunkból 16 előadás látogatása és a hozzá tartozó vizsga letétele 

kötelező, amit mintegy 2 év alatt, tömbösített oktatásban, sok önálló tanulással kell teljesíteni. 

A kurzusok, melyek feldolgozása egyben módszertani útmutató is, a következőképpen 

bonthatók: 

 

Új témák:  

- Energiatermelés és környezet 

- A számítógépek sokoldalú alkalmazása  

- Az e-learning alkalmazása 

- A fizika történelmi, nagy kísérletei 

 

Kipillantás a társtudományokra: 

- Fizika a kémiában 

- Fizika a biológiában 

- A csillagászat és az űrkutatás speciális problémái 

- Fizika és kommunikáció (tudományos újságírás)  

 

 

Modern, mai fizika: 

- Relativitáselmélet 

- Szemléletes kvantummechanika 

- Kaotikus mechanika  

- Komplex jelenségek  

 

A fő tárgy A fizika tanítása I-IV, több előadóval, új hangsúlyok keresésével. Fontos célunk a  

természettudományos gondolkozási forma közvetítése: „az igazság egyedüli kritériuma a 

kísérlet” (R. Feynman). Hangsúlyozzuk, hogy a mai relativizálódott értékrendben is van, ami 

állandó: a természettudományos igazság egyértelműen eldönthető. Ebből ered a 

természettudomány társadalmi haszna és gyakorlati alkalmazhatósága. Ennek megértésében 

olyan honlapok, mint pl. az „Understanding Science: How Science Really Works?” című 

(http://undsci.berkeley.edu/) fontos segítséget nyújtanak. Szakértő előadókkal mutatjuk be az 

áltudomány jellemzőit, s azt, hogyan különböztethetők meg az áltudományok az igazi 

természettudományoktól. 

http://undsci.berkeley.edu/
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A vizsgakövetelmény: A fizika tanítása és 2 választható melléktárgy. Az előírt publikációs 

tevékenység:1 idegen nyelvű publikáció és 3 magyar nyelvű, mindegyik szakmódszertani 

témában, referált folyóiratban (vagy ekvivalens tankönyvírói tevékenység). A 

követelményrendszer a képzés szellemének megfelelően nem azonos a kutatási 

programokéval, de azokkal egyenértékű teljesítményt kíván meg. 

 

A hallgatókat rendszeresen küldjük hazai (pl. Eötvös Társulat Tanári Ankét) és nemzetközi 

(pl. GIREP, Is there a Future for Physics Education?) konferenciákra, ahol előadásokat 

tartanak.  

 

2009-ben Budapesten megrendeztük a „Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen” konferenciát, 

több mint 100 résztvevővel, köztük országos szinten 30 szakmódszertanos doktori hallgató és 

30 határon túli tanár kolléga részvételével. A konferencia nemcsak a doktori hallgatók 

seregszemléje volt, hanem a magyar nyelvű fizikatanítás problémáit és lehetőségeit a határon 

belül és kívül egyaránt bemutató fórummá is vált. Teljes anyaga nyomtatásban is megjelent 

[2]. 

 

Összefoglalásként azt mondhatjuk, hogy a szakmódszertani tudományos utánképzés és 

előmenetel kérdése az MTA doktora szintig egyáltalán nem megoldott. A nagy egyetemek és 

az MTA szaktudomány-centrikusak a hagyományos értelemben, pedig meg kellene érteniük, 

hogy a szakmódszertan maga is kutatás. Ehhez sajátos előmeneteli feltételek kidolgozása 

szükséges, az impakt faktor és az idézettség nem alkalmas mérőszámok. A megfelelő 

feltételek megtalálásban a szakmódszertani doktori iskolák előképet jelenthetnek.  

 

Minden természettudományban szükség lenne mielőbb tanári PhD programokra és ezek 

országos rendszerére. A PhD iskolák rész-kurzusaihoz való időszakos kapcsolódási 

lehetőségek megteremtése ideálisak lehetőséget kínál magas szakmai színvonalú 

tanártovábbképzésre. Ha ennek lehetősége megvalósul a jövőben, nagy számú résztvevő 

várható, hiszen egy-egy kurzus elvégzése jóval kisebb megterhelést jelent, mint a teljes 

doktori képzés. Ennek kapcsán megjegyezzük, hogy az összes tanári PhD programban 

jelenleg az agyon kritizált és sokak által ’kontraszelektív’-nek minősített régi, ötéves 

tanárképzésből kikerültek vesznek részt.  

 

A határon túl csak Kolozsváron van tanárképzés, s ott sincs lehetőség szakmódszertani PhD-

re. Ezért számítani kell a határon túli tanárok érdeklődésére. Az ELTE Fizika Tanítása 

Programban jelenleg 3 erdélyi és 1 felvidéki hallgató vesz részt (várólistán van 1, ill. 2 fő). 

Számukra a tandíjat is igyekszünk biztosítani, az úti és szállásköltség mellett. Egyértelműen 

látszik, hogy „A határon túli tanárok részéről a jelenleginél jóval nagyobb érdeklődés lenne 

várható, ha az anyaország a képzéssel kapcsolatos költségek fedezésére megpályázható 

ösztöndíjat alapítana” [3]. 

 

a. Juhász András, Fizikai Szemle, 2007, 333. o 

b. Juhász A., Tél T., Fizikatanítás tartalmasan és érdekesen, ELTE Doktori Iskola, Budapest, 

2010  

c. Juhász A., Tél T. 2010 május, http://oktataskonferencia.npsoft.hu, 68.o  

 

 

2. Miben látja az egyciklusú képzés előnyeit (ill. hátrányait)? 

 

http://oktataskonferencia.npsoft.hu/
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A 2009-től egyre több mértékadó forrásból lehetett hallani a tanárképzést a Bologna-rendszer 

bevezetésével ért súlyos károkról, különös tekintettel a természettudományos tanárképzésre  

[4-11]. 

 

Ehhez itt néhány személyes tapasztalat bemutatásával szeretnék hozzájárulni, mivel 

gyakorlatvezetőként és előadóként több mint 35 éve veszek részt a tanárképzésben, s néhány 

év óta a fizika tanári MA szakfelelőse is vagyok az ELTE TTK-n.  

 

A fizika minor szakos hallgatónak a 2009-es MA felvételijén történt: a feltett kérdésre, 

miszerint milyen megmaradási törvényeket ismer, néhány válasz után várunk még egyre. 

Segítségként említjük, hogy nagyon gyakori, s már az általános iskolában is sokat hallott róla. 

Perces várakozás után sem kapunk választ, a bizottságnak kell megmondania, hogy az energia 

megmaradásáról van szó. A következő évfolyamból, ugyancsak a minoros hallgatók között, a 

középiskolások számára kidolgozott energia-teszten többen megbuknak. Az alapképzettségi 

hiányosságokat illusztráló példákban a rendszer egy súlyos hibája mutatkozik meg: a 

megszabott óraszámarány olyan, hogy a fizikai szemlélet kialakítására nem ad elég időt. 

Nincs sok esélye annak, hogy egy 21 éves felnőtt ember világképét az MA két évében 

jelentősen változtatni lehessen. Kimondhatjuk tehát, a második szak súlyát nem csak a 

kreditek száma határozza meg, hanem az is, hogy mikor kapja a hallgató a megfelelő 

tárgyakat. Tapasztalatunk azt mutatja, hogy a bolognai tanárképzés még csak nem is másfél 

szakos, hanem sokkal inkább 1 plusz epszilon szakos (ahol epszilon sokkal kisebb, mint 1). A 

hallgatók tehát csak a fő szakukból lesznek teljes érétkű tanárok, minor szakuk oktatását nem 

lesz tanácsos rájuk bízni. A továbbiakban ezért a major szakos létszámokat fogom említeni. 

  

Abban a „szerencsében” is részem van, hogy a levelező hallgatókat oktatok. A levelező 

tanárképzés (mely a főiskolai diplomával rendelkező, s már évek óta tanító tanároknak ad 

egyszakos egyetemi diplomát) 2009 óta 1 éves, az eddig futó 3 éves képzés helyett. Az egy év 

alatt kapott 60 kreditből, melynek a fele pedagógiai (ráadásul a szakmódszertan is a 30 

szakmai kredit része) képtelenség a nappali szakos képzéssel szakmailag egyenértékű 

diplomát kiadni, az még a minorosokhoz viszonyítva is csökkentett tartalmat takar.  

 

A képzést közvetlenül irányító Pedagógiai Karral olyan „szoros” a kapcsolatunk, hogy 

többszörös kérésünk ellenére, miszerint a levelezők gyakorló tanítását a második félévre 

osszák be, amikorra már a Fizika tanítása tárgy első félévéből legalább levizsgáztak, a 

hallgatók egy része mégis 4-8 hét egyetemre járás után, október-novemberben végzi gyakorló 

tanítását. Nehezen értem, hogy egy pedagógiával foglalkozó intézmény hogyan fogadhatja el, 

hogy valaki a gyakorlatban bemutathassa mit tanult, mielőtt ténylegesen tanult volna bármit 

az egyetemen.  

 

Összességében a Bologna-képzés félrevezeti a hallgatókat, a szakok meghirdetése elhiteti 

velük, hogy azok egyenértékűek, s hogy levelezőn egyetlen év alatt egyetemi diplomát 

szerezhetnek. Sokan keserűen tapasztalják meg, hogy ez nincs így, s abbahagyják 

tanulmányaikat (a tavalyi levelező szakunkon 6-ból 4 hallgató maradt ki). A BSc-ben a tanár 

érdeklődésű hallgatók létszáma fokozatosan csökken, mire az MA felvételihez eljutnak. Így 

fordulhat elő, hogy idén, az első végzős MA Bologna-évfolyamon nem lesz major szakos 

fizikatanár ez ELTE-én, jövőre feltehetően 2, s azután is kb. 2 fő végzésére számíthatunk. Az 

utolsó végzős nem-Bologna évfolyam azonban 20 fős volt!!! Ezek a számok pontosan 

illusztrálják a Bologna-rendszer által okozott rombolást a természettudományos 

tanárképzésben. 
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Ne feledjük, már az idei évtől egyenértékűnek ítélt. de a valóságban minőségileg különböző 

(major, minor, levelező) fizikatanári diplomákat adunk ki!!  

  

Sokat gondolkodtam azon, hogy mik a Bologna-képzés előnyei a természettudományos 

területen, de néhány új tárgy megjelenésén kívül, melyek csak helyi jelentőségűek, kizárólag 

hátrányokat találtam (l. még a következő pontra adott választ is). Arra a kérdésre tehát, hogy 

mik az egyciklusú képzés előnyei, egyszerű a válasz: megszabadulunk a Bologna-

hátrányoktól. Az ELTE-n belül is, ahol pedig 2010 elején egy egyetemi tanárképzési 

rendezvényen a meghívott előadók döntő többsége még hangosan ünnepelte az ún. ELTE-

modellt [12] (a Bologna-tanárképzés megvalósult változatát), fel kell ismerni, hogy a modell 

sok kárt okozott. 

 

Az egyciklusú képzésnek ráadásul van számos igazi előnye is van, melyekre mások már 

utaltak. Én itt egyetlen újat szeretnék még említeni, nevezetesen azt, hogy egyértelmű, hogy ki 

tanárjelölt, s mindez már az első félévtől kezdve. Ez lehetővé teszi, hogy célzott ösztöndíjat 

adhassunk a jól teljesítő, elkötelezett tanár szakos hallgatóknak. A természettudományos 

hiányszakmákban ráadásul célszerű lenne már a középiskolásoknak meghirdetni ilyen 

pályázatot. Az, hogy megfelelő érettségi eredmény esetén már az első félévben ösztöndíjat 

kapna a tanár szakos hallgató, segítheti döntését abban, hogy vállalja a tanárságot (s ne 

mérnök vagy kutató legyen), emeli a hallgatók szakmai színvonalát, s kizárja a 

kontraszelekció lehetőségét.  

 

3. Miben látja a természettudományos szakmódszertani képzés és más szakmódszertanok (pl. 

bölcsész) eltérő sajátosságait? 

 

A Bologna-képzésben egyetlen tanári diploma létezik, a szakok másodlagos szerepet 

játszanak (a lehetséges modulok száma 150 körüli!!). Úgy tűnik, hogy a Bologna-rendszerre 

történő áttérés során a tanárképzést egy olyan pedagógiai érdekcsoport uralta, mely szerint a 

megnövekedett iskolai nevelési kihívások miatt a tanároknak ma már elsősorban 

konfliktuskezelési módszereket kell ismerniük. Pedig az, hogy a tanárság a legfontosabb 

közös vonás, nehezen érthető pl. a fuvola és a hittantanár modul összehasonlításában. Az 

egyetlen tanárszak gondolata megalomán gondolat: a több mint 10000 szakpár egyetlen 

kézben tartása mind elvileg, mind technikailag képtelenség.  

 

A Bologna-rendszerben a tanárképzés (főleg elméleti) pedagógia-pszichológia tárgyai 

irracionális túlsúlyba kerültek Mindannyian tudjuk, hogy a tanári pályán a nevelési feladatok 

igen fontosak, de hogy csak ez a fontos, az elfogadhatatlan nézet.  

 

Az előző kérdés kapcsán említett 1+ epszilon szakosság és az 1 éves levelezőképzés mellett 

megjelentek a speciális pedagógiai modulok, melyekhez nem tartozik tanóra. Ez is 

alátámasztja, hogy a két egyenértékű szak ideája fel sem merült a döntéshozókban, hiszen 

ezen speciális modulok óraszáma még a minor szakokénál is kisebb.  

 

Mindezekből világos a Bologna-rendszerbeli tanárképzés filozófiája: a tanárok (pedagógia-

pszichológia területen kívüli) szakmai képzése másodlagos! 

 

Tapasztalatunk szerint pedig a középiskolás diákok tanári hivatást választásában nem az a 

döntő, hogy milyen nevelési probléma megoldását láthatták az iskolában, hanem az, hogy 

érdekes órákat hallhattak tanáraiktól. Nem csoda tehát, hogy a Bologna-rendszeren belüli 

tanárképzés egyenesen riasztóan hat a leendő tanárjelöltekre.  
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A fentiek alapján érdemes kimondani, hogy az egyetlen tanárszak gondolata egyfajta 

Bologna-dogma [11]. Az elnevezést indokolja, hogy az alapgondolat ellentétes más, 

általánosan elfogadott elvekkel, mint pl. a centralizálás kerülése, vagy a sokszínűség ápolása. 

Ami ennél is fontosabb, a dogma merev követése a természettudományok területén a 

tapasztalat szerint arra vezet, hogy nem lesz elegendő és/vagy megfelelően képzett tanár, akik 

a természettudományos-műszaki, az orvosi és a közgazdász típusú pályák felé irányítanák a 

diákokat. Ez az ország műszaki fejlődésének, végső soron versenyképességének aláásását 

jelenti. A rendszer kigondolóinak, bevezetőinek, és a fenntartásáért most is küzdőknek kell 

ezért vállalniuk a felelősséget. 

 

A természettudományos képzés (a bölcsész képzéssel szemben) mindig is igényelte a szakmai 

tárgyak egyenrangúságát és korai elkülönítését a kutató szakokétól. A Bologna-rendszer ezt 

lehetetlenné teszi.  

 

Nehezen érthető, hogy azok, akik azt hirdetik magukról, hogy a tanárjelölteket a fokozott 

toleranciára és a másság tiszteletére tanítják, hogyan lehetnek ennyire intoleránsak a 

természettudományos tanárképzés Bologna-okozta válságát bemutató közösség iránt. Ezt az 

intoleranciát nemcsak az előző kormányzat állami tisztviselőitől tapasztalhattuk, hanem a 

pedagógia-pszichológia jelenleg is Bologna-párti képviselőitől [12]. A két oldal között még 

mindig nincs semmi jele együttműködésnek. Ezt mutatta a kerekasztal beszélgetésünket 

követő beszélgetés is. Ebben Rapos Nóra megerősítette, hogy a pedagógia-pszichológia 

Bologna-rendszerbeli túlsúlyát helyesnek tartja, elmondta, milyen fejlesztéseket hajtottak 

végre, de nem ejtett (mert nem ejthetett) szót arról, hogy figyelembe vennék az éppen 

elhangzott, s általa már régen ismert természettudományos problémákat. Solymosi Katalin 

pszichológus kolléganő egyenesen azt mondta, hogy nem érdemes nagyon figyelni a 

természettudomány részéről említett nehézségekre, hanem sokkal inkább arra, hogy szeressük 

egymást, s vegyük észre, hogy a célunk (gondolom, a jó tanárképzés) közös. Szeretném itt is 

megfogalmazni, ahogy a szünetben egy rövid személyes beszélgetésben is tettem, hogy az 

ilyen hozzáállás azt sugallja, hogy az illető az említett problémákat nem is hagyja eljutni a 

tudatához, azokat nem-létezőnek tekinti, s ez a másik felet diszkvalifikálja. Egyáltalán nem 

bánom, ha a két fél nem ért egyet, de ha az egyik úgy tesz, mintha fel sem ismerné, hogy éles 

nézeteltérés van, az egyenesen megalázó. Megerősítem tehát, hogy a jelenleg érvényes 

rendszerben céljaink nem közösek. A célunk az, hogy a természettudományos szakjaikban jól 

képzett tanárok végezzenek. Ezt, ahogy fent kifejtettem, a Bologna-dogma lehetetlenné teszi. 

Tessék azt is észrevenni, hogy a mostanában végző, amúgy is kevés hallgatóból nem látjuk, 

kit tudnánk majd - szakmai hiányosságaik miatt - az 1. kérdés kapcsán említett doktori 

programba felvenni!  

 

Célunk a Bologna-dogma elvetése, s az, hogy ezután a tanárképzés végre a szakmák (a mi 

esetünkben a természettudományok) kezébe kerüljön. A szakma határozhassa meg, hogy 

mennyi és milyen típusú pedagógiai-pszichológia tárgy kerüljön a tanárképzésbe, s mindez – 

a mostani állapottal ellentétben – egyenrangú partneri kapcsolatban alakuljon ki a pedagógiai-

pszichológia képviselőivel. 

 

 Laczkovich Miklós, Bologna és a tanárképzés, Fizikai Szemle, 2009/6, 218 

 Bolyai Műhelykonferencia: 

http://www.bolyai.elte.hu/download/eloadas/muhelykonf/bscmuhely/bsc3/bk-muhely-09-5.pdf 

 Az MTA honlapja:  

http://www.mta.hu/mta_hirei/vegveszelyben-a termeszettudomanyos-tanarkepzes-91011/  

http://www.bolyai.elte.hu/download/eloadas/muhelykonf/bscmuhely/bsc3/bk-muhely-09-5.pdf
http://www.mta.hu/mta_hirei/vegveszelyben-a%20termeszettudomanyos-tanarkepzes-91011/
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Antalné Szabó Ágnes (ELTE Bölcsészettudományi Kar) 

Humán szakos iskolai nevelés, bölcsészeti szakpedagógiák és tanárképzés 

 

 

Napjainkban élénk szakmai viták és folyamatos egyeztetések zajlanak arról különféle 

fórumokon, hogy milyen tartalmú és szerkezetű legyen a jövő pedagógusainak képzése és 

életpályamodellje. E tanulmány célja röviden áttekinteni, hogyan kapcsolódik össze a humán 

szakos iskolai nevelés, a bölcsészeti szakpedagógiák és a bölcsész tanárok képzésének a 

fejlesztése.  

 

1. A humán szakos iskolai nevelés 

 

1.1. A humán szakos iskolai nevelés színterei 

A humán szakos műveltségi területeken más műveltségi területekhez hasonlóan a 

kompetenciák fejlesztésének, az attitűdformálásnak, a készség- és képességfejlesztésnek, 

valamint az ismeretek elsajátításának a színtere nemcsak az iskola, hanem meghatározó 

szerepük van a kisközösségi és a társadalmi élet egyéb színtereinek is. A intézményes 

nevelésben a műveltségi területtől függően más-más súllyal vesz részt a bölcsőde, az óvoda és 

az iskola. Az intézményes nevelés minden szintjét meghatározza, hogy új kultúraelsajátítási 

formák alakulnak ki, és a diákok tanulási folyamatában egyre nagyobb szerepet játszik a 

virtuális tanulási környezet (Nyíri 2001; Antalné 2011). 

 

1.2. A kulcskompetenciák fejlesztése 

Az Európai Unió lisszaboni csúcskonferenciája 2000-ben dolgozta ki azokat a 

kulcskompetenciákat, amelyek az iskolai oktatás-nevelés minden szintjét meghatározzák 

(Mihályi 2009). Az iskolai nevelésben fejlesztendő kulcskompetenciák közül több a humán 

műveltségi iskolai neveléshez kapcsolódik: az anyanyelvi kommunikáció, az idegen nyelvi 

kommunikáció, a kulturális kompetencia fejlesztése. A humán műveltségi tartalmak 

elsajátítása részben magában foglalja az információs és kommunikációs eszközökkel való 

bánni tudás, a tanulás tanulásának, a szociális kompetenciáknak, a vállalkozószellemnek a 

fejlesztését is. A kulcskompetenciák között az anyanyelvi kommunikációnak kiemelt helye és 

szerepe van minden műveltségi területen, hiszen az anyanyelvhasználat minden tanulási 

folyamat alapja. 

 

1.3. A humán szakos iskolai nevelés céljai 

Ahogyan változik a körülöttünk levő világ, úgy alakul át az iskolai tudás és műveltség 

fogalma is (Csapó 2002). A humán iskolai nevelés célja az adott műveltségi területnek 

megfelelő kompetencia fejlesztése: a humán műveltséggel kapcsolatos attitűd formálása, a 

humán műveltségi ismeretek elsajátítása, a humán műveltséghez kapcsolódó készségek és 

képességek fejlesztése. A szakterületi nevelés céljait és feladatait a humán műveltségi 

kompetencia e három összetevője határozza meg (1. ábra). 
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2. ábra 

A humán műveltségi nevelés céljai és feladatai 

 

1.4. A humán műveltségi nevelés alapelvei 

A humán műveltségi nevelés folyamatát különféle alapelvek hatják át. A produktivitás elve 

szerint a képzés során a tanulók olyan használható humán műveltségi tudást szereznek, 

amelyet mindennapi, társadalmi életükben, szakmai munkájukban is alkalmazhatnak. Ez 

jelenti ennek megfelelő készségek és képességek megszerzését, a humán műveltségi 

értékekhez való megfelelő viszonyulást és a humán műveltség iránti igényt is. A produktív 

humán műveltségi tudás megszerzését a funkcionális szemléletű iskolai nevelés és a 

problémaorientált tanulási környezet segítheti. A kreativitás- és a tevékenység-központúság 

elve szerint a humán iskolai nevelés a tanulók kreativitását fejleszti, a tanórák és a tanórán 

kívüli tevékenységek a tanulók minél sokrétűbb tevékenységére épülnek. A tervezésben 

hangsúlyosan érvényesül a szociolingvisztikai megalapozottság, a tanulók szociális 

érzékenységének a fejlesztése is. A humán iskolai nevelésben is fontos a tanulók 

interaktivitására, kollaboratív vagy kooperatív tanulására és reflektív tevékenységére épülő 

módszereket és munkaformákat alkalmazni (Falus 2003). 

A humán szakos iskolai nevelés szükségszerűen figyelembe veszi a konstruktivista pedagógia 

alapelveit, valamint a kognitív pedagógia és pszichológia kutatási eredményeit (Csapó 1992; 

Eysenck–Keane 1997; Nahalka 2002). A tanulási-tanítási folyamatot gyermekközpontú, 

dinamikus és a tanulók aktivitására épülő folyamatnak tekinti. Az iskolai nevelés egészét 

átható alapelv az adaptivitás elve, amely szerint a tanulás-tanítás körülményeinek a 

megszervezésében a humán szakos pedagógusok is igazodnak a tágabb és a szűkebb 

kontextushoz, figyelembe veszik a tanulók egyéni sajátosságaihoz, és megfelelően 

differenciálnak a tanulási tartalmak, a módszerek, a munkaformák és az eszközök 

alkalmazásakor (M. Nádasi 2007). 

 

2. A bölcsészeti szakpedagógiák 

A humán szakos iskolai nevelés fejlesztésének aktív közreműködői és meghatározói a 

bölcsészeti szakpedagógiák oktatói és kutatói. 

 

2.1. A szakpedagógiák elnevezése 

A szakpedagógiák különféle elnevezéseihez a szakpedagógiák fogalmának más-más 

szemléletű értelmezései társulnak. A szakmódszertan mint elnevezés azt sugallja, hogy a 

tudományterület elsősorban a szakterület tanításának módszertanával foglalkozik. A tantárgy-

pedagógia mint elnevezés is döntően módszerközpontú alkalmazott didaktikai tartalomra utal. 

Jelzi azonban azt is, hogy a tudományterület feladata a szaktudományi kutatási eredmények 
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iskolai alkalmazásának és a tanulási-tanulási folyamatnak a kutatása is (Fülöp 1986; 

Bicskeiné 1992). A szakpedagógia elnevezés fejezi ki leginkább a tudományterület 

interdiszciplináris jellegét, kapcsolatát a szaktudományokkal, valamint a pedagógiával és a 

pszichológiával (Bárdos 2000). 

 

2.2. A bölcsészeti szakpedagógiák kutatási területei 

A bölcsészeti szakpedagógiáknak mint alkalmazott tudományoknak a kutatási területei igen 

sokrétűek: a szaktárgyi és a szaktárgyakhoz kötődő tanárón kívüli nevelés céljainak, 

feladatainak, tartalmának, alapelveinek, módszereinek, munkaformáinak, programjainak és 

eszközeinek a kutatása, a bölcsész tanár szerepeinek és kommunikációjának a vizsgálata (2. 

ábra). A bölcsészeti szakpedagógiákkal rokon tudományterületek: a bölcsészettudományok, 

az alkalmazott bölcsészeti tudományterületek, a pedagógia, a pszichológia, a didaktika, a 

diskurzuselemzés stb. 

 

  
 

1. ábra 

A bölcsészeti szakpedagógiai kutatások területei 

 

 

2.3. A bölcsészeti szakpedagógiák oktatóinak feladatai 

A bölcsészeti szakpedagógiák sokrétű feladatainak megfelelően a szakpedagógus oktatók és 

kutatók is igen összetett és sokszínű feladatkört látnak el a bölcsész tanárok képzésében. Ezek 

a tevékenységek részben az egyetemi képzéshez, részben az iskolai gyakorlatokhoz 

kapcsolódnak.  

2.3.1. Az egyetemi képzéssel, a továbbképzéssel és az önképzéssel kapcsolatos 

szakpedagógiai tevékenységek: 

 részvétel a tanárképzés tantervének és a kurzusok tematikáinak kidolgozásában, 

továbbfejlesztésében; 

 folyamatos szakmai konzultáció és egyeztetés a szaktárgyi, a pedagógiai, a 

pszichológiai szakterületek és más szakpedagógiák oktatóival; 
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 szakpedagógiai egyetemi kurzusok tartása, folyamatos továbbfejlesztése; 

 a tanári szakdolgozatok témavezetésével kapcsolatos feladatok ellátása: hallgatói 

konzultációk, bírálatok készítése; 

 részvétel és vizsgáztatás a tanári záróvizsgán; 

 tanárképzési dokumentumok (hallgatói, vezetőtanári tájékoztatók, útmutatók stb.) 

összeállítása; 

 a közoktatásban közreműködő szaktanárok számára továbbképzések szervezése; 

 a szakos vezetőtanárok és mentorok folyamatos szakmai továbbképzése; 

 a hazai és a nemzetközi szakpedagógiai kutatások eredményeinek figyelemmel 

követése, szakpedagógiai kutatások folytatása és a kutatási eredmények publikálása, 

konferenciákon, hazai és nemzetközi szakmai projektekben való részvétel; 

 tananyagok fejlesztése a bölcsésztanár-képzés, a tanártovábbképzés és a közoktatás 

támogatására. 

 

2.3.2. Az iskolai gyakorlatokkal kapcsolatos szakpedagógiai tevékenységek: 

 részvétel az iskolai gyakorlatok tartalmának, szervezési feladatainak a kidolgozásában 

és továbbfejlesztésében; 

 az iskolai gyakorlatok szervezésének folyamatos figyelemmel követése, szakmai 

felügyelete és támogatása; 

 folyamatos kapcsolattartás a gyakorlóiskolákkal és a szakos vezetőtanárokkal; 

 a hallgatók munkájának mentorálása az iskolai gyakorlatokon (tanácsadás, 

kapcsolattartás stb.); 

 a gyakorlóiskolai vezetőtanárok óráinak a látogatása; 

 javaslattétel a gyakorlóiskolai vezetőtanárok kinevezésére, a kinevezés 

meghosszabbítására; 

 a gyakorlóiskolai vezetőtanárok folyamatos továbbképzése, vezetőtanári szakmai 

fórumok szervezése; 

 a szakos bemutatóórák és egyéb órák látogatása a szaktárgyi iskolai gyakorlatokon; 

 a szakmai gyakorlat befogadására alkalmas iskolák felkutatása és előterjesztése; 

 a potenciális szakos mentorok felkutatása és javaslattétel szaktárgyi mentorok 

kinevezésére; 

 a szakos vizsgatanítások és egyéb órák látogatása a szakmai gyakorlaton; 

 a szaktárgyi mentorok munkájának folyamatos szakmai támogatása. 

 

 

3. A bölcsész tanárok képzésének fejlesztése 

 

3.1. Fejlesztés pályázati forrásból 

Napjainkban azt tapasztaljuk, hogy igen szűkösek a saját intézményi pénzügyi keretek a 

bölcsész tanárok képzésének a fejlesztésére. Ezért igen örvendetes, hogy ha szerény 

mértékben is, de rendelkezésre állnak olyan pályázati források, amelyekből a tanárképzés és a 

tanártovábbképzés fejlesztése finanszírozható. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Szakmódszertani Központja részt vesz a kétéves futamidejű, TÁMOP 4.1.2-08/2/B/KMR 

Pedagógusképzést segítő szolgáltató és kutatóhálózatok kialakítása című pályázatban. Az 

ELTE BTK Szakmódszertani Központja 27 oktatóval és munkatárssal a következő 

alprogramokban vállal aktív közreműködést: 

– Szakmódszertani megújítás és tanárfejlesztés 

– Regionális központ és hálózat kialakítása 

– A pedagógusképzést szolgáló informatikai és kommunikációs fejlesztés 
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– A gyakorlati képzés és a közoktatási mentorok képzésének előkészítése 

 

A 2011 júniusában záruló pályázatban a bölcsészeti szakterületek oktatói a következőkben 

megnevezett szakmai tevékenységekkel járulnak hozzá a közép-magyarországi régió 

pedagógusképzésének fejlesztéséhez. 

 

3.1.1. Egy jövőbeli regionális központ tervének megfogalmazása 

Kidolgoztuk egy közép-magyarországi regionális bölcsészeti metodikai központ stratégiai 

tervét és működési alapelveit. 

 

3.1.2. Szakmai fórumok szervezése 

Szakmai fórumok és szakterületi előadásokat szerveztünk a bölcsész tanárok és tanárjelöltek, 

a bölcsészeti szakpedagógiai szakemberek, valamint a regionális pedagógusszolgáltató 

intézmények munkatársainak részvételével: 

– angol szakos mentorok szakmai fórumát, 

– szakmai fórumot a magyar szakos iskolai gyakorlatokról, 

– az I. Trefort-kerti bölcsész tanári konferenciát, 

– szakmai fórumot az ELTE BTK által szervezett közoktatási tehetséggondozó 

tanulmányi versenyekről, 

– a 2011-ben megalakult bölcsész tanári diskurzuskutató csoport szakmai találkozóját. 

 

3.1.3. Szakmai alportál kialakítása 

Szakmai alportál készült a bölcsész tanárjelöltek, a bölcsész tanárok, valamint a bölcsész 

szakpedagógiai szakemberek munkájának támogatására. A szakmai alportál tartalmát 

folyamatosan bővítjük és frissítjük.  

 

3.1.4. Szakirodalmi kalauzok összeállítása 

Szakterületi bibliográfiákat állítottak össze a szakpedagógiák oktatói a bölcsész tanárok 

képzésének és továbbképzésének a támogatására a következő tanári szakterületeken: 

angoltanár, ének-zene tanár, franciatanár, lengyeltanár, magyar mint idegen nyelv tanára, 

magyartanár, némettanár, német- és nemzetiségi német-tanár, nyelv- és beszédfejlesztő tanár, 

olasztanár, orosztanár, spanyoltanár, történelemtanár.  

Egyéb szakirodalmi kalauzok is készültek a bölcsészeti szakpedagógiai kutatások 

támogatására: felsőoktatás-pedagógiai, pedagógiai és pszichológiai, osztálytermi diskurzussal, 

mentorképzéssel kapcsolatos kalauzok, valamint nemzetközi IWB-bibliográfia. 

 

3.1.5. A bölcsésztanár-képzést támogató dokumentumok készítése 

A tanárképzés támogatására óratervminta, értékelőlapok, elemzési szempontsorok, tanítási 

gyakorlati tájékoztatók is készültek. 

 

3.1.6. Interaktív táblás tananyagok összeállítása 

Digitális tananyagokat állítottak össze a pályázat résztvevői az angoltanári, a franciatanári, a 

magyartanári, a némettanári, valamint a spanyoltanári képzés támogatására. Digitális 

tananyagokat a bölcsész szakemberekkel együttműködve a természettudományi, az 

informatikai és a pedagógiai szakterület oktatói is készítettek. 

 

3.1.7. Videós órák felvétele 

36 videós órát vettek fel a pályázat keretében, ezeket az órákat az oktatók annotálják, 

közreműködnek oktatási célú órarészletek és montázsok szerkesztésében a tanárképzés és a 

mentorképzés támogatására. A 36 videós óra 25 fő vezetőtanár és 4 fő hallgató 
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közreműködésével készült egyrészt a Bölcsészettudományi Karon, másrészt az ELTE 

gyakorlóiskoláiban: az Apáczai Csere János Gyakorlógimnáziumban, a Gyakorló Általános Iskola és 
Középiskolában, a Radnóti Miklós Gyakorlóiskolában, valamint a Trefort Ágoston 

Gyakorlóiskolában. A videós órák a következő műveltségi területekhez kapcsolódnak: angol 

nyelv, ének-zene, francia nyelv, latin nyelv, magyar nyelv, magyar irodalom, médiaismeretek, 

német nyelv, olasz nyelv, orosz nyelv, spanyol nyelv, társadalomismeret, történelem. 

Meglevő videós órákat is annotáltunk egy videós adattár számára. 

 

3.1.8. Mentorképzési tematikák kidolgozása 

A bölcsész mentorok képzésének támogatására mentorképzési tematikákat dolgoztak ki a 

következő szakterületeken: angoltanár, ének-zene tanár, franciatanár, magyartanár, 

némettanár, magyar mint idegen nyelv tanára, olasztanár, orosztanár, spanyoltanár, 

történelemtanár. 

 

3.1.9. Mentorképzési tanulmányok készítése 

A mentorképzéshez kapcsolódva öt tanulmány is készült: a mentorképzés nemzetközi 

áttekintéséről, a szaktanár mentorok feladatairól, a német szakos és az angol szakos 

mentorképzés tapasztalatairól, a magyar irodalmi szakterületi tanulmányokról. 

 

3.2. Részvétel a tanárképzés megújítását szolgáló fórumokon 

A tanárképzés fejlesztését a bölcsész oktatók nem csupán pályázati tevékenységükkel 

támogatják, hanem részt vesznek a tanárképzés megújítását szolgáló szakmai vitákban, 

fórumokon is. A bölcsész szakpedagógiai oktatók különféle, a tanárképzéssel kapcsolatos 

területeken fogalmazták meg véleményüket. 

 

3.2.1. A tanárképzés rendszerének átalakítása 

Jelenleg a bolognai típusú, kétciklusú képzési rendszerben készítjük fel a hallgatókat a tanári 

pályára. Nap mint nap szembesülünk a rendszerből adódó nehézségekkel, problémákkal. Az 

egyik legfőbb hátránya a jelenlegi rendszernek minden korábbi képzési struktúrához képest, 

hogy a hallgatókat másfél szakosnak képezzük, és míg egy diák az egyik szakján több mint 

130 kreditnyi képzésben részesül, addig a másik fél szakján kb. 75 kreditnyi szaktárgyi 

tanulmányokat végez csupán. Ez a tapasztalatok alapján nem elegendő ahhoz, hogy megfelelő 

szakmai ismeretekkel kerüljenek ki a végzett diákok az iskolába. Az idegen nyelvi szakokon 

ez a rendszerből adódó hátrány nemritkán a tanárjelöltek nyelvi tudásának hiányosságában is 

megmutatkozik.  

A bolognai típusú tanárképzési rendszer másik problémája, hogy két évbe tömörülnek a 

pedagógiai-pszichológiai és a szakpedagógiai kurzusok. Mivel a szaktárgyi iskolai 

gyakorlatoknak fontos szakmai előfeltétele a szakpedagógiai képzés, a tanári mesterszakon 

csak egy időben lehet elkezdeni a szakpedagógiai és a pedagógiai-pszichológiai felkészítést. 

Emiatt a két szakterület egymásra épülése szinte megvalósíthatatlan, a hallgatók didaktikai 

előtanulmányok nélkül kezdik el szakpedagógiai tanulmányaikat. 

A szakpedagógiák igen mostoha helyzetbe kerültek a bolognai típusú tanárképzésben, hiszen 

nem részei a 40 kredites pedagógiai-pszichológiai modulnak, és a szintén 40 kreditben 

meghatározott szaktárgyi modulban kellett a szakmódszertan helyét megtalálni és kereteit 

meghatározni. Mivel a szakpedagógiák oktatói is meggyőződéssel vallják, hogy alapos 

szaktudományos felkészültség nélkül nem lehet tanítani, a bolognai rendszerű tanárképzés 

szakterületi tantervének és tematikáinak a kidolgozásakor csak keveset tehettek a 

szakpedagógiai képzés súlyának növeléséért. 

A bolognai típusú tanárképzés pozitív sajátossága a féléves szakmai gyakorlat bevezetése. 

Ugyanakkor az öt féléves tanári mesterszak azt eredményezi, hogy a hallgatók nagy 

http://www.apaczai.elte.hu/
http://www.eltegyakorlo.hu/
http://www.eltegyakorlo.hu/
http://www.radnoti.elte.hu/


 52 

többségben februárban végeznek, és a tanév közben igen nehéz lesz számukra az iskolákban 

elhelyezkedni. A szakmai gyakorlat is csak akkor töltheti be valódi funkcióját, ha a tanárjelölt 

hallgatók tanítását és tanórán kívüli tevékenységét szakos mentorok segítik; ha a mentorok 

kiválasztásában és munkájuk szakmai támogatásában a szaktudományok, a szakpedagógiák és 

a pedagógiai-pszichológiai szakterület képviselői egyaránt részt vesznek. 

Sokunk meggyőződése, hogy csak az osztatlan, egyciklusú tanárképzés alkalmas arra, hogy a 

tanári mesterségre felkészítő kurzusok tartalmai kizárólag szakmai szempontok alapján, 

megfelelően egymásra épüljenek. Csupán az összefüggő képzési rendszerben lehet 

megvalósítani a valódi kétszakos képzést, hogy a tanárjelölt hallgatók mindkét szakjukon 

azonos arányú, megfelelő szintű szaktárgyi képzésben részesüljenek. Az egyciklusú, osztatlan 

tanárképzési rendszerben már az alsóbb évfolyamokon meghirdethetők a pedagógiai-

pszichológiai kurzusok, valamint a szaktudományos és a pedagógiai-pszichológiai képzésre 

épülő szakpedagógiai kurzusok. Ezáltal a bölcsészeti szakpedagógiai képzésnek is nagyobb 

súlya és tere lehet a bölcsész tanárok képzésében. Az egyévesre tervezett szakmai gyakorlat 

pedig igen nagy lehetőség a képzés gyakorlati jellegének a megerősítésére. 

 

3.2.2. A tanárképzés intézményi koordinálása 

2010-ben több oktatáspolitikai dokumentumban is megjelent a Tanárképző Intézet tervezete. 

Ez az intézet akkor segítheti az iskolai nevelés közreműködőinek, a szakpedagógiák 

oktatóinak és a tanárképzés további szereplőinek az együttműködését, ha az új szervezeti 

egység igazodik a meglevő hagyományokhoz és a kari intézményi struktúrához, és nem gátja, 

hanem előmozdítója lesz a tanárképzési szakemberek együttműködésének.  

A tanárképzés megújításának vitathatatlanul fontos szakmai feltétele a szakpedagógiáknak és 

a szaktudományoknak a szoros és folyamatos szakmai együttműködése, a képzési tartalmak 

összehangolása. Ezért a több önálló pedagógusképző karral rendelkező intézményekben a 

Tanárképző Intézet csak akkor működhet eredményesen, ha a karon belüli struktúrába 

illeszkedik. A nagy múltú felsőoktatási intézményekben a szakpedagógiáknak és a 

szaktudományoknak a szoros kapcsolata eddig sem zárta ki, sőt inkább inspirálta a 

pedagógiai-pszichológiai szakterülettel való folyamatos szakmai együttműködést. 

A szakterületi Tanárképző Intézetek intézményi szintű testülete koordinálhatja a tanárképzést, 

kezdeményezheti a szakterületek között a folyamatos szakmai egyeztetést. Ebben az 

intézményi tanárképzési testületben a három szakterületnek (a szaktudományos, a 

szakpedagógiai és a pedagógiai-pszichológia képzésnek), valamint a hallgatóknak az arányos 

képviselete biztosíthatja az eredményes szakmai együttműködést, támogathatja a tanárképzés 

megújítását.  

 

4. Az iskolai nevelés, a szakpedagógiák és a tanárképzés jövője 

 

A humán szakos iskolai nevelés, a szakpedagógiák és a bölcsésztanár-képzés jövőjét 

meghatározza, hogy az oktatáspolitikus szakemberek, a kutatók, az oktatók, a 

tankönyvszerzők, az intézményvezetők és a pedagógusok mennyire képesek figyelembe venni 

a kor kihívásait, az átalakuló környezetet, a változó gyermekek igényeit; hogyan építenek a 

megőrzendő hagyományokra, a nemzeti sajátosságokra és a nemzetközi tapasztalatokra; és 

mindez hogyan jelenik meg a kutatási projektekben, a képzési struktúrák, a tantervek, az 

iskolai programok kidolgozásában és megvalósításában. A tartalmában és struktúrájában is 

megújuló tanárképzés, a tervezett egyciklusú képzés a közoktatási igényekkel is jobban 

összhangban van, és hozzájárulhat ahhoz, hogy a tanári mesterség erkölcsileg és szakmailag 

megbecsült, nagy presztízsű hivatás legyen. 
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Katona András (ELTE BTK Történeti Intézet, Történelem Segédtudományai Tanszék) 

Tanárképzési Nap az ELTE és a PPKE regionális együttműködésében  
 

 

1. A bölcsésztanár-képzés hagyományai és jelenlegi problémái: 

A TTK-s hagyományokkal szemben sohasem vált mereven külön a diszciplináris és 

tanárképzés a BTK-n. Álláspontom szerint ez a továbbiakban változhat, pontosabban kell is, 

hogy változzon.  

Egészen más feladat ugyanis a kutatásra való felkészítés és a tanárságra nevelés. Bár 

kétségtelen, hogy manapság – minden, ezt megelőző kornál jobban – egy kutatónak is 

rendelkeznie kell tudománya, kutatási eredményei népszerűsítésének képességével is, de a 

tanárságra való felkészítés alapvetően egy interpretációs képességfejlesztést jelent, a 

szaktudományi kutatás alapelemeinek a megismerésével, míg a diszciplináris képzés fordított 

hangsúlyokat kíván. Én a képzés során tanítandó szaktudományos tényanyag tekintetében is 

markáns különbséget tennék, hiszen amíg – szakterületemnél maradva – egy tanárnak 

valamennyi történelmi korról átfogó képpel kell rendelkeznie, addig a kutatónak többnyire 

egy vagy néhány történelmi korban és témában kell jobban elmélyülnie, kutatást, 

„mélyfúrást” végeznie. Míg ezt a jelenlegi kétciklusú rendszer a diszciplináris képzésben 

többé-kevésbé biztosítja, addig történelemből a tanár szakosokat arra kényszeríti, hogy az 

eddigi 5 (még a korábbi főiskolai képzésben is 4) év helyett 3 év alatt „galoppozzon” végig az 

emberiség és hazánk történelmén, ami – már jelenlegi tapasztalataink szerint is – a korábbinál 

jóval felszínesebb ismereteket eredményez. 

Még egy jelentős problémája a jelenlegi kétciklusú rendszernek a tanárképzésben, hogy 

gyakorlatilag másfél szakos. (A minor képzés még félszakosnak is csak némi jóindulattal 

nevezhető, ha a szakos óraszámokat tekintjük!) Mivel ez a másfél szakosság a diplomában 

nem jelenik majd meg, a „kvázi” kétszakos „jogosítvánnyal” meg fogjuk téveszteni a 

munkaerőpiacot, és valójában nem oldjuk meg annak jogos – minimum kétszakos – 

munkaerőigényét. (Tanártovábbképzési tapasztalataink egyre inkább – főleg a kis iskolákban 

és a kisebb óraszámú szaktárgyak esetében – a háromszakosság munkaerőpiaci igényéről 

tanúskodnak.) 

 

2. A kétciklusú 3+2 éves és az egyciklusú 5+1 éves tanárképzés előnyei és hátrányai: 

Nagyon kevés érvet tudnék felhozni a jelenlegi kétciklusú, 3+2-s rendszer védelmére a 

tanárképzésben. Ellenérveimet – már a bevezetéskor is – többször leírtam
9
, különböző 

fórumokon elmondtam, és messze nem csak én egyedül. Az oktatáspolitikai döntés ezeket 

lesöpörte az asztalról, akárcsak azt – hiszen sokan kértük –, hogy legalább fokozatosan 

vezessék be az új rendszert, mely a gyakorlati tapasztalatok birtokában korrigálható legyen. 

Nézzük ezután az ellenérveket! 

Semmire sem jó a BA-s diploma, legfeljebb pedagógiai asszisztens lehet vele bárki egy 

iskolában, de ezt érettségi birtokában megteheti. Itt persze ellenérvként többször lehetett 

hallani, hogy egy angolos idegen nyelvű levelezőként BA-s diplomával is elhelyezkedhet egy 

multinál, de mit csinálhat egy bölcsész, ráadásul egy történelem szakos? Akinek ráadásul 

mindössze három éves szaktudományi képzést követően kell megírnia egy olyan 

diplomamunkát, melyet korábban öt (főiskolák esetében is 4) év után kellett letenni az 

asztalra. Bizony a minőségi különbség már most tapasztalható a korábbiakhoz képest, és nem 

a mostaniak javára! 

                                                           
9
 Tanárképzésünk reformjáról, és benne a szakmódszertanokról. Pedagógusképzés, 2007. 1-2. sz. 59-64. p. és 

Tanárképzésünk reformjáról négy év után, és benne újra a szakmódszertanokról, szakdidaktikáról. 

Pedagógusképzés, 2010. 1. sz. 99-101. p. 
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Ez még nem tapasztalat, de már a kétciklusú rendszer bevezetése előtt lehetett tudni, hogy 

jövő januárban fognak végezni az első MA-s tanárjelöltek. Azt mondanom sem kell, hogy 

ilyenkor milyen „tömeges” tanárigény van az iskolák részéről. Persze, tudom, hallgatóink jó 

része úgy oldja meg ezt a problémát, hogy eleve nem végez a „szintidő” alatt, de erre mégsem 

lett volna szabad egy egész rendszert építeni. 

Utolsó fő ellenérvem tulajdonképpen az első, azaz a legfontosabb. A tanárságra nevelni, 

szocializálni kell. Több mint három évtizedes tanárképzési tapasztalatom birtokában állítom, 

hogy az első pillanattól, a belépéstől el kell kezdeni az iskola világával való tevékeny 

ismerkedést is. Erre nem alkalmas a jelenleg rendelkezésre álló 10 pedagógiai kredit! 

Ráadásul hamis az az érv is, amit fel szoktak hozni a jelenlegi rendszer mellett kiállók, hogy 

három év múltán könnyebben tud dönteni a jelölt a pályájáról. Miért? Az orvosok és jogászok 

nem tudnak 18 évesen dönteni? Arról nem beszélve, hogy a bolognai rendszer lényege a 

folyamatos átjárhatóság, tehát a menet közbeni pályakorrekció lehetőségének a biztosítása is. 

Egyetlen eleme a jelenlegi rendszernek azonban mindenképp megőrzendő, sőt tovább 

fejlesztendő. Ez az utolsó, 11. gyakorlati félév, melyet még az Egyetem kötelékében, de külső 

iskolákban, mentorok felügyelete mellett töltenek el a tanárjelöltek. Ezt kellene még egy fél 

évvel „megfejelni”, ahogy a felsőoktatási törvény nyilvánosságra hozott koncepciójában 

szerepel is. És nem csupán azért, hogy ne januárban kerüljön ki az oktatásba az ifjú tanár, 

hanem azért, mert a gyakornokságra nagyon nagy szüksége van, és messze nem csak egy 

„mintaiskolában”. 

 

3. A tanárképzés tartalma a szaktudományi, a szakpedagógiai és a gyakorlati képzés 

összefüggésében a bölcsészettudományi területen: 

Nem szívesen veszik tőlem a pedagógia-pszichológia jeles oktatói, amikor előhozakodom 

azzal, hogy amennyire korábban – mondjuk az „én időmben”, amikor egyetemista voltam a 

hatvanas évek végén – a szaktudományos képzés uralta a képzést, úgy jelenleg az inga a 

pedagógiai-pszichológia irányába lendült ki, talán túlzottan is. Finoman szólva ezek a tárgyak 

„túlnyerték” magukat a jelenlegi rendszerben, ahogy ezt a zenetörténész Dobszay László egy 

2007-es írásában számszerűen is bizonyította
10

. Természetes nem ismét a „mételyt” kívánom 

elhinteni a szaktudományok és neveléstudományok évszázados vitájában, hisz – 

szakmódszertanos lévén – magam is legalább annyira a neveléstudományokhoz tartozónak 

érzem magam, mint a szaktudományomhoz. Még azt is el kell ismerni, hogy korunkban 

megnövekedett és bonyolultabb nevelési feladatokat kell megoldani közoktatásunk pedagógus 

szereplőinek, mint valaha. Ugyanakkor nem hiszem, hogy kellő szaktudományos 

felkészültség nélkül lehet valaki jó tanár. Tanáraink elsősorban a szakos órákon találkoznak 

diákjaikkal, és – meggyőződésem – kellő szakos tudás nélkül nevelési feladataikat sem tudják 

ellátni. Másképp szólva szakjukon, szaktárgyukon keresztül nevelnek elsősorban.  

Szakmódszertanosként egyértelműen az új kétciklusú rendszer vesztesének tekintem magam, 

magunkat, tárgyainkat. Míg a 111/1997. Korm. rendelet a tanári képesítés követelményeiről 

egy kedvező elmozdulást mutatott a szakmódszertani óraszámok csekély növelésével, addig a 

jelenlegi rendszer csak megnövekedett feladatokat adott, hiszen nincsenek már a csak 

általános iskolai tanításra felkészítő intézmények, tehát a középiskolai tanárságra való 

felkészítés mellett erre ugyanúgy ügyelnünk kell, a korábbinál csekélyebb vagy stagnáló 

óraszámok mellett. Sajnos az történt, hogy amíg a neveléstudományok a 111/1997-es Korm. 

rendeletben „keblükre ölelték”, magukhoz tartozónak kezelték a szakmódszertanokat, addig 

most hagyták a szaktudományok és neveléstudományok „malomkövei között őrlődni”. Mi 

pedig – csekély érdekérvényesítő képességünknél fogva – alulmaradtunk ebben a 

küzdelemben, kreditekből és óraszámokból a „maradékelven” részesültünk. Pedig a fentebb 

vázolt felkészült szaktanárság elképzelhetetlen kellő szakmódszertani, szakdidaktikai 
                                                           
10

 Dobszay László: A pedagógiatudományok diktatúrája. Élet és Irodalom, LI. évf. 31. sz. 2007. augusztus 3. 
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megalapozottság nélkül. Az említett felsőoktatási koncepció – igaz, oda nem illően, de – 

tartalmaz bizonyos kedvező jeleket a szakmódszertani képzés „helyre kerülése” 

vonatkozásában, csak hát még ennek megvalósulása nem garantálható. 

Persze ez az ellentmondásos helyzet némiképp oldható lenne, ha szakpedagógiai szempontok 

érvényesülnének a szaktudományos és a pedagógiai-pszichológiai képzésben is, de ezt jelen 

pillanatban egy „jámbor óhajként” van módomban megfogalmazni. Az igazság kedvéért el 

kell mondanom, hogy ennek elemei egyetemünkön a történelemtanári mesterképzésben 

forráselemzések formájában megjelennek, de – mint fentebb már kifejtettem – sajnos a 

szaktudományos alapok rovására. 

Végezetül tarthatatlan az egyetlen tanári mesterszak, és azon belül az egyes műveltségi 

területek, szakterületek jelenlegi gyakorlata és fikciója. Bár a tanárság közös, de óriási 

különbség van az egyes szakok és szakterületek között, és a tanárságot ezek határozzák meg, 

ezek adnak arcot hozzá. Én szívesebben őrzöm a magyar nyelv és irodalom – történelem 

szakos középiskolai tanári diplomámat, mint őriznék valamilyen általános tanárit.  

 

4. A szakpedagógiai képzés megújulása a bölcsészettudományi területen: 

Először is a felsőoktatási törvénykoncepció javaslatában szereplő 15 körüli óraszám sokat 

segítene a tárgy konszolidálásában, sőt előrelépésében. Fontosnak tartom megállítani azt a 

folyamatot, melyet egyes felsőoktatási intézmények akkreditációs jegyzőkönyveinek 

megállapításai rögzítettek: gyakran nincs főállású szakpedagógus a felsőoktatási intézmények 

egyes szakjain. Igenis szükség van főállású egyetemi tantárgypedagógusokra, az egyébként is 

túlterhelt, óraadóként „besegítő”, mégoly kiváló vezetőtanárok nem oldhatják meg a 

szakpedagógia felelős egyetemi oktatásának a kérdését. Ráadásul a különböző mintaiskolák 

közötti gyakorlati képzés szervezése, látogatása, a követő szemináriumok vezetése a szoros 

értelemben vett tanításon kívüli feladatokat is ró tantárgyi didaktikusra. És akkor nem 

beszéltünk a – remények szerint legalább fél évvel megnövekvő – „gyakornoki” időszak 

munkájának a nyomon követéséről, a mentorok tevékenységének szervezéséről, irányításáról 

és nyomon követéséről. Ráadásul a szakpedagógiák oktatói személyükben szerves kapcsolatot 

jelentenek a – gyakran kari vagy intézeti szinten elkülönülő – szaktárgyi és a pedagógiai-

pszichológiai képzés között. 

Fontosnak tartom a tantárgyi pedagógiák oktatása során hangsúlyt helyezzünk a különböző 

iskolatípusok szerinti képzésre is. Ne sikkadjon el az általános iskolai szaktanárságra való 

felkészítés sem az egyetemeken, ahogy eddig ez javarészt történt, mondván, hogy ez a 

főiskolák feladata, a szakközépiskolai és szakiskolai specialitásokról most nem is beszélve. 

Még egy, valószínűleg elsősorban történelem szakosságomból eredő kérdést vetek fel, mert 

régóta vizsgálom a problémát. A tantárgyi identitástudat formálása érdekében szükség 

van/lenne tantárgytörténeti ismeretek oktatására is, akár a neveléstörténet, akár a tantárgyi 

pedagógiák keretén belül. Az ELTE BTK történelem szakja élenjáró e tekintetben, mert külön 

ilyen stúdiumaink vannak a BA- és MA-képzés keretében egyaránt. Ez bizonyos szintű 

kutatást is lehetővé tesz a hallgatók számára szaktárgyuk/szaktárgyaik múltjában. Más 

szakokon bizonnyal elegendő lenne ennek fő elemeit elsajátítani csupán, de a 

szükségességéről meg vagyok győződve. 

Az újabb projekt módszerek, kooperatív tanulási technikák felvetik a különböző 

szakmódszertanok közötti együttműködés igényét, sőt szükségszerűségét. Nagymértékben 

növelné, erősítené az egyes tantárgyi pedagógiák pozícióit azok összefogása, legalább „kvázi” 

közös keretbe foglalása, mint például az ELTE BTK-n a Szakmódszertani Központ 

létrehozatalával történt. 
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Feldné Knapp Ilona (ELTE BTK Germanisztikai Intézet) 

A bölcsésztanár-képzés hagyományai és jelenlegi problémái  

 

A bölcsésztanár-képzés a kezdetektől fogva egy filológiai képzést jelent, ennek megfelelően a 

képzés a tudományegyetemek feladata. A képzés tudományos megalapozottsága, a 

szaktudományok, az egyes tudományágak és tudományos területek meghatározó szerepe 

nagyon fontos vívmány, melyet feltétlenül meg kell őrizni a jövőben is.  

A jelenlegi helyzet azonban azt mutatja, hogy ezeket a hagyományokat akkor tudjuk csak 

megőrizni, ha egy szemléletváltozásra kerül sor. A tanárképzés sem a jelenlegi kétciklusú, 

sem a régi osztatlan képzésben nem tudja kellő mértékben betölteni a feladatát. A tanári 

pályára került fiatal tanárokat ugyanis olyan feladatok és problémák várják a különböző 

iskolatípusokban, melyek önálló megoldására nincsenek eléggé felkészülve, így nagy 

szakadék mutatkozik a képzés, az elsajátított tartalmak és a gyakorlati tapasztalat között. 

Elmondható tehát, hogy a tanárképzés első sorban tartalmi megújulásra szorul és a képzés 

szerkezete csak annyiban jelentős, hogy mennyire tudja optimalizálni a tartalmak közvetítése 

számára a lehetőségeket. 

A tartalmi megújulás első lépése az úgynevezett „szakmai profil” leírása, jellemzése, a 

komplex, nagyon differenciált oktatási helyzet elemzése minden szakon. Nagyon fontos 

azoknak a kérdéseknek a megválaszolása, hogy milyen feladatokat kell megoldania egy 

leendő tanárnak és ehhez milyen stratégiák szükségesek. Ezen a területen széleskörű 

kutatásra, helyzetelemzésre van szükség.  

 

Ezeknek az eredményeknek a figyelembevételével lehet meghatározni a képzés tartalmát és 

szerkezetét.  

A képzés tartalmát szakonként egy olyan alapcurriculumban kell rögzíteni, mely alapvető és 

kötelezően elsajátítandó ismereteket és a célok eléréséhez szükséges kompetenciákat 

tartalmaz az adott szak tudományterületén, a szakdidaktikán belül és a neveléstudományi 

területeken. Ennek a három szakterületnek a képzés kezdetétől fogva egymással szorosan 

együttműködve, egymást erősítve és kiegészítve, és egymással egyenrangúan kell előkészíteni 

a gyakorlati képzést, azaz az iskolai gyakorlatot, így kizárható lenne az esetlegesség és 

átgondolatlanság. Erre lehetőség kínálkozik egy új kétszakos, osztatlan tanárképzési 

struktúrában, mely moduláris rendszerben, interdiszciplináris megközelítésben épülhetne fel. 

A képzés ilyen szellemben történő felépítése eltérne a mai gyakorlattól, hiszen ma előbb egy 

általános képzésre sor, majd csak ezt követően történik meg a tanári képzéshez szükséges 

tartalmak közvetítése.  

Fontos megemlíteni, hogy a szaknak megfelelően összeállított tartalmak semmi esetre sem 

szabad, hogy kanonizálódjanak, ezeknek tükrözni kell az adott korban rendelkezésre álló új 

ismerteket és a foglalkozásprofil változását.  

 

A tanárképzés tartalma a szaktudományi, a szakpedagógiai és a gyakorlati képzés 

összefüggésében a bölcsészettudományi területen  

 

A szemléletváltozás természetesen magával kell, hogy vonja a szűkebben vett szakos 

képzésen belül az elmélet és a gyakorlat, a szaktudomány és a szakdidaktika újraértelmezését, 

viszonyának a változását, következetes összehangolását is. A tanár szakos hallgatók sokszor 

hangoztatják, hogy túl sok az elmélet a tanárképzésben, ők gyakorlatias ismeretekre vágynak. 

Abból a téves elképzelésből indulnak ki, hogy a képzésnek olyan tartalmakat, recepteket kell 

közvetíteni, melyek alkalmazhatóak a gyakorlatban, azaz az oktatásban. Ez az út sok veszélyt 

hordoz magában, hiszen a leendő tanárokat kiszolgáltatott helyzetbe hozza, nem a problémák 

és feladatok felismerésére, az önálló döntések meghozatalára és az ezzel kapcsolatos 
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felelősségvállalásra készíti fel őket, hanem épp ellenkezőleg, mások által összeállított tudás 

átadására, adaptálására. Ez a fajta tanárképzés nem készíti fel a hallgatót az egyébként 

általánosan elfogadott és elvárt tanulóközpontú oktatásra sem.  

 

A szakdidaktika feladata épp abban áll, hogy a hallgatónak a képzés során lehetőségeket és 

utakat mutasson, összefüggésekre világítson rá, megalapozzon egy olyan tanári szemléletet és 

gondolkodásmódot, mely alapján a hallgató képes az adott szaktudományokban elsajátított 

tartalmat nem csupán átadni, hanem egyúttal a tanulók horizontjára is szabni. Csak ezáltal tud 

az oktatás tartalma és a tanuló világa között kapcsolatot létrehozni, miközben képes az értési 

és tanulási folyamatot reflektálni és tudatosítani. Ebben természetesen benne rejlik az az 

elvárás is, hogy a kiválasztott tartalom releváns legyen a tanuló számára, azaz megvalósuljon 

a tanulóközpontú oktatás. Így az idegennyelv-oktatásban irodalmi szöveget kell választani, 

mely megszólítja a tanulókat, és mivel az ő horizontjukból indul ki, beépül a tanulói 

személyiség fejlődésébe. Csak ebben az esetben valósíthatók meg a kitűzött tanítási és 

tanulási célok. Ennek a képességnek a kialakítása a tanárképzés egyik alappillére és egyben 

egyik legfontosabb feladata.  

 

A tanárképzéssel kapcsolatos másik nagyon fontos elvárás, hogy a tanár szakos hallgatót 

nyitottá tegye a szakja iránt, tehát a hallgató érdekelt legyen abban, hogy minél több 

ismeretre, minél nagyobb tudásra tegyen szert, és így kiépítse saját tanári horizontját. Ezen az 

alapon elkezdődhet a tanári pályához szükséges saját módszertani eszköztár kiépítése, és a 

fiatal pedagógus elindulhat önálló személyiséggé válásának útján.  

Összefoglalásként elmondható tehát, hogy a szűken vett szakmai képzésben a szakdidaktika 

és a szaktudomány viszonyának és feladatának újra gondolása a tanárképzés tartalmi 

megújulásának legfőbb záloga.  

Ez a fajta tanárképzési modell nem új, hiszen a 1990es évek elején az idegennyelv-

tanárképzésben volt már hazánkban erre példa. Az úgynevezett hároméves modell tekinthető 

az első olyan kísérletnek, amely a tartalmakat a tanári folyamatok kutatásának legújabb 

eredményei alapján a szakmai profilból vezette le. Ez a modell, melynek alkalmazását az 

angol és német szakon az akkori történelmi helyzet tette lehetővé, nem tudott azonban a 

tudományegyetemeken meghonosodni. Hiányzott ugyanis a tudományos beágyazottság és 

megjelent annak a veszélye, hogy a gyakorlati képzés idővel tanítási receptek átadására 

szűkül. 

A tanárképzés megújításához fontos még egy gondolatot megemlíteni. A tanárképzés sikere 

nagymértékben függ az egyetemre érkező hallgatók felkészültségétől, tanulási tapasztalataitól 

és természetesen a motiváltságuktól. Az idegen nyelvszakos hallgatók esetében az egyetemi 

tanulmányokhoz szükséges nyelvtudás meglétének döntő jelentősége van, hiánya egyenesen a 

képzés ellehetetlenüléséhez vezet.  

 

Ugyanilyen fontos, hogy a gyakorló tanárnak lehetősége legyen rendszeres továbbképzésre, 

ne csak irányított formában, hanem azáltal, hogy a tanár maga is tudományos munkát végez, 

kutat. A tudós tanár alapvetően innovatív, aki a saját szubjektív tudását reflektálva és új 

tudományos ismeretekre alapozva képes a felmerülő új kihívásoknak megfelelni. Ez az 

elvárás természetesen új igényeket teremt az egyetemi doktori képzéssel kapcsolatban is.  
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N. Kollár Katalin (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) 

A bolognai tanárképzés jellemzői a pszichológia tárgyak oktatásának szemszögéből 

 

A tanárképzés helyzetének, tartalmi és módszertani erényeinek és hiányosságainak 

mérlegelésére időről időre szükség van, de különösen érdemes ezt megtenni olyankor, amikor 

felmerül a képzés átalakításának, a radikális reformoknak a gondolata. 

A mostani helyzetben, amikor a bolognai rendszer bevezetésével nyugodtan állíthatjuk, hogy 

olyan mértékű változásokat hajtottunk végre, melyekre két emberöltő óta nem volt példa, és a 

bevezetés folyamatának még a végére sem érve újabb strukturális átalakítás gondolata is 

megfogalmazódik, érdemes egy pillanatra megállni, és áttekinteni az eddigi képzés 

sajátosságait. Ebben az írásban ezt az áttekintésnek a pszichológia tárgyak nézőpontjából 

tesszük meg. 

A tanárképzés jellemzőinek számbavételekor úgy véljük, hasznos felidézni a képzés 

fejlődésének történeti alakulását is, hogy szemléletesebben kiemelkedjenek a célok és a 

gyakorlati megvalósítás szempontjai. 

 

A tanárképzés céljai és a megvalósításuk eszközei 

 

A tanárképzés legalapvetőbb kérdése, a „mire és hogyan készítsen fel” a felsőoktatás? Ezt a 

kérdést nem a bolognai képzés bevezetése kapcsán tettük fel először. Az ELTE 

tanárképzésében a reformtörekvések már az 1980-as években elkezdődtek, ezért nem 

előzmények nélkül láttunk hozzá a két lépcsős struktúra keretében kidolgozandó képzés 

kidolgozásához. 

 

Az 1980-as évek elején induló, alapvetően tartalmi jellegű reformok meghatározó eleme 

annak a radikális szemléleti iránynak a megfogalmazása volt, hogy a pedagógiai-pszichológia 

tananyagnak nem a tudományág logikai felépítését, hanem a gyakorlati használhatóság 

szempontjait célszerű követni. Az egyes pszichológiai vagy neveléstudományi témakörök 

súlyát és kifejtési módját a tanári pálya igényei alapján határoztuk meg. Bármily csábító is 

volt például a pszichológián belül a fejlődéslélektan korai kisgyermekkorral, az anya-gyermek 

kapcsolattal foglalkozó szerteágazó ismeretanyaga és az a felismerés, hogy a korai 

szocializáció a hosszú távú fejlődésre is meghatározó hatást gyakorol, ellent kellett állnunk 

annak a kísértésnek, hogy ezeket a maguk teljességében átadjuk a tanári pályára készülőknek. 

Ezek helyet, vagy mellettük egyre inkább kimunkálódtak azok a tartalmi elemek, amelyek a 

tanulókkal és tanulócsoportokkal való hatékony bánásmód elsajátítását szolgálják. 

 

A másik, egyre erősödő jellemző a tanárképzésben, hogy a pszichológiai (és pedagógiai) 

ismeretek átadását összekapcsoljuk a pályaszocializációs célokkal. Ezért az ismeretanyag 

elsajátítása mellett a képzés során a hallgatók készségeinek fejlesztése is fontos szerepet kap. 

Ennek logikus következményeként elkezdődött az elméleti és gyakorlati képzés 

összekapcsolása. Olyan tanulási helyzeteket igyekeztünk teremteni, például az adott feladatok 

által, amelyek a hallgatók képességeinek fejlesztését szolgálják. 

A megindult reformok továbbvitelét jelentősen szolgálta a 111/1997-es kormányrendelet, 

mely szabályozási oldalról hasonló elvárásokat fogalmazott meg.  

 

A korábbi tartalmi fejlődésből logikusan következett a neveléstudomány és a pszichológia 

ismeretanyagának integrálása, és célként megfogalmazódott a szakmódszertanokkal való 

tartalmi és módszertani kapcsolódás is (N. Kollár, Hegybíró, Lukács 2003). Ennek konkrét 

kimunkálása még előttünk álló feladat. Ahogy a pedagógia és pszichológia esetén történt, 

várhatóan ez is a sok éves együttműködés útján, fokozatosan valósulhat meg.  
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A pedagógia és pszichológia integrálódásának egyrészt tartalmi okai voltak, mivel a 

gyakorlati igények felé nyitás a pszichológiai és pedagógiai ismeretanyagának 

„összeéréséhez” vezetett. Másrészt ezt a tanárképzés szabályozása is katalizálta, előírva a 

pedagógiai-pszichológiai komplex szigorlatot, mint tartalmi követelményt. A 2006-ban a 

BA/BSc képzéssel elindult új képzési struktúra is teremt néhány olyan együttműködési 

területet, amelyek most már nem csak az eddigi két terület összefonódását, hanem a 

szakmódszertanokkal való közeledést is segíthetik Ilyen képzési elemek a szakdolgozat részét 

képező portfólió, az egyéni iskolai gyakorlat és a záróvizsga. 

A neveléstudomány és pszichológia találkozása bizonyos tartalmi területeken már látványosan 

bekövetkezett, „összeért” két tudományterület mondanivalója. Ilyen terület a 

csoportfolyamatok szociálpszichológiai jellemzőinek - a csoportalakulás, személyközi 

viszonyok, előítéletek csökkentésének módszerei, kooperatív oktatás feltételei és a szervezési 

módok és módszerek pedagógiai ismereteinek - a találkozása. A kognitív folyamatok 

jellemzői, egyéni sajátosságok a tanulás folyamatában, a tanulás tanítása, a tanulást segítő 

pedagógiai módszerek, a differenciált oktatás és a tanulói környezet kialakításának kérdései a 

másik olyan terület, ahol világosan kirajzolódnak a közös gondolati szálak. Harmadikként a 

pedagógus személyiségének jellemzői, a hatékony szervezési és csoportvezetési módok és a 

pedagógus helyzetét meghatározó pszichés, társas, társadalmi és helyzeti tényezők említhető 

meg, mint olyan problémakör, ahol csak mesterségesen húzhatnánk meg a két 

tudományterület határait, a kettő egymást erősítve, együttesen nyújtja azt a mondanivalót, 

amely a pedagógusok felkészítésében hasznos. 

 

Az ELTE keretein belül az 1980-as évek tanárképzéssel kapcsolatos kezdeményezéseinek volt 

az eddig említett három szemponton túl egy strukturális eleme is, amely a 

bölcsészettudományi területen a kreditrendszer bevezetésével valósult meg. Ez a jellemző az 

egységes diszciplináris képzés mellett a tanári képzés szabad választása volt. Ennek a 

hallgatói motivációra gyakorolt hatása látványosan jelentkezett, és azt tapasztalhattuk, hogy a 

szabadon választható tanári többlettanulmányok vonzóak voltak a hallgatók számára. A tanári 

végzettséget szerzett hallgatók száma nem csökkent, hanem nőtt – igaz, hogy ebben is 

közrejátszott, hogy az 1990-es évektől a kormányzati szándékok és a keretszámok emelésével 

a bölcsész szakos hallgatók létszáma is radikálisan megemelkedett. A kétezres évek elején-

közepén jelentős túlképzés volt jellemző a tanári területen, volt olyan év, amikor a tanári 

képzésben résztvevők száma elérte a hétezer főt. Ebben kimutatható hatása volt egyrészt a 

tanári pályakilátások alakulásának, például a közalkalmazotti státusz bevezetésének és a 

pedagógus bérek 50%-os emelésének 2002-ben, valamint az ELTE főiskolai és egyetemi 

karainak összeolvadásának. A megvalósuló modell azt jelentette, hogy azonos színvonalú 

szakos képzési követelmények mellett a tanári tanulmányok többletként jelentek meg. 

Látványosan tapasztaltuk, hogy a hallgatók motiváltságára ez kedvező hatást gyakorolt, 

ugyanakkor a hallgatók száma a bölcsész területeken több volt, mint amennyit a közoktatás 

igényelt volna. 

 

A jelenlegi képzés kialakulásában az eddig kiemelt tartalmi jellemzőket – a tananyagnak a 

tanári pálya szempontjából történő meghatározását, az elméleti és gyakorlat képzés közelítését 

és a tudományterületek integrálását megőriztük, sőt ezek továbbfejlesztésén dolgoztunk. 

Ugyanakkor a struktúra kialakításában a kormányrendeletek jelölték ki azt a keretrendszert, 

amit belül az elképzeléseink megvalósulhattak. A bolognai képzés bevezetése néhány 

alapvető döntést igényelt. Ezek a maguk idejében jelentős szakmai vitákat indukáltak. 

A tanárképzés sarkalatos kereteire vonatkozó ELTE modell a bolognai képzés első, ma már 

csak tudománytörténelmi szempontból számon tartott elképzelésének (CSEFT vitaanyag 

2003) ellenpontjaként fogalmazódott meg, és négy jellemzővel írható le (Hunyady 2003): 
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 Egyetemi szintű egységes tanárképzés – A tanárképzés egységesedésének folyamata 

Hunyady György elemzésében is a 111/1997-es kormányrendelettel kezdődött, amely 

elsőként határozott meg azonos követelményeket a pedagógusképzés pedagógiai-

pszichológiai és gyakorlati követelményeivel kapcsolatban. 

 Diszciplináris tudás és gondolkodásmód kiemelt szerepe - a szakmailag felkészült tanár az 

elérendő képzési cél. Ezzel függ össze, az a bölcsészettudományi gyakorlatban megvalósuló 

törekvés és gyakorlat, amely a tudós és tanárképzést nem választja szét, nem ad redukált 

tudásanyagot és minőségi engedményeket a tanári pályára készülők számára. A tudós tanár 

eszménye az egy. ill. kétszakosság kérdésével is összefüggésbe hozható abban az értelemben, 

hogy egyrészről a magasabb szakmai tudás megszerzése érdekében lehetővé teszi az 

egyszakosságot, más részről szorgalmazza a „tudós” képzettség mellett megszerzett 

pedagógiai végzettséget mind a természettudományos, mind a bölcsész területeken. 

 A tanító- és tanárképzés szerkezeti és tartalmi szétválasztása. Négy éves, a gyakorlati és 

elméleti képzést szerves egységben kezelő felkészítés a tanítóképzésben, míg a 

tanárképzésben az elméleti képzés a tanárképzéstől szétválasztható önálló képzésként is jelen 

van. 

 A pedagógusképzés karközi feladat, egyrészt szaktudományi, másrészt általános 

pszichológiai-pedagógiai, harmadrészt gyakorlati felkészítést igényel, és a képzéshez 

kimeneti szabályozásként tanári képesítő vizsgát is rendel. A tanári képzés közös feladatai 

egységes szervezeti és felelősségi keretekkel rendelkező tanárképzési szervezeti egységet is 

igényelnek. 

 

A bolognai képzést szabályozó kormányrendeletek által kijelölt keretek az ELTE modell 

megvalósítását három ponton maximálisan biztosították, az egyetemi szintű egységes 

követelmények, az önálló képzésként megőrzött tanítóképzés rendeletileg szabályozott. 

Ugyanakkor az egyetemi autonómiára bízta a tanári képzés közös elemei és gyakorlati képzés 

megvalósításához szükséges intézményi keretek kialakítását. 

A negyedik pillére az ELTE modellnek a magas színvonalú szakmai képzés. A tanárképzéssel 

kapcsolatos szakmai viták egyik ütközőpontja a két szakos tanárképzés diszciplináris 

stúdiumainak kérdései körül bontakoztak ki. A probléma a BA/BSc képzés felépítéséből 

adódik, és a köznapian „másfél szakosság” problémájaként megfogalmazott meg. A két 

szakos tanárképzés és az alapképzés logikája eltér, ezért a két szak tanulmányaira az 

alapképzés szintjén nagyon eltérő volumenű képzés jut. Ez a kérdéskör nem megkerülhető, 

amikor a tanárképzés egészéről gondolkodunk, azonban a megoldások keresése a jelenlegi 

tanulmány kereteit meghaladja. 

 

A pszichológia oktatás célkitűzései  

 

A pszichológia oktatás feladatainak meghatározása a nyolcvanas években elkezdett tartalmi 

reform idején már részben megfogalmazódott. (N. Kollár, Hegybíró, Lukács 2003). 

Alapvetőnek tartottuk, és tartjuk ma is, hogy olyan pszichológiai szemléletmód kialakulását 

segítsük a leendő tanárokban, amely az egymást kiegészítő magyarázó elvek és a többféle 

lehetséges nézőpont elfogadását jelentik a deklaráló, diagnosztizáló szemlélet helyett, és a 

fejlődési szempontokat, a fejleszthetőséget tartják szem előtt. Tartalmilag is kikristályosodott 

jó néhány olyan oktatási terület, amely elengedhetetlenül hozzátartozik a tanárok szakmai 

felkészítéséhez. Szükséges a tanári pályán való hatékony működés szempontjából az életkori 

sajátosságok ismerete, a fejlődési lemaradás felismerése és a korrekcióhoz szükséges 

módszerek elsajátítása. Az iskolai tanuláshoz szükséges kognitív képességek működésének és 

a tanulók motivációjában szerepet játszó tényezők ismerete, a tanulók megismerésének 
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módszerei, a tanulási és magatartási problémák okainak megértése szintén olyan területek, 

amelyeket a pszichológia tanulmányok hatékonyan támogatnak.  

A pszichológia stúdiumok, kiemelten a tanári készségek fejlesztését célzó tréning a 

tanárjelöltek saját önismeretének fejlesztését és fejlődési igényének felkeltését szolgálják. 

Ehhez szervesen kapcsolódik a tanári pálya ismerete és annak tudása, hogy mikor kell 

tanárként külső segítségért fordulni, és milyen segítséget várhat a pedagógus a segítő szakmák 

képviselőitől. 

 

Ezek a kezdetektől, meghatározott célkitűzések hasznosak voltak számunkra abban, hogy a 

tanárképzés tartalmi fejlesztésében irányvonalakat jelöljenek ki, és rendszeresen kértünk 

visszajelzéseket a hallgatóktól a pedagógia-pszichológia szigorlat letételekor. Három 

szempontból kértük ki a véleményüket a képzés tanegységeivel kapcsolatban, arról kérdeztük 

őket, hogy mennyiben járultak hozzá az egyes tantárgyak az általános műveltség 

fejlesztéséhez, az elméleti tudásukhoz és a pedagógus pályához szükséges személet és tudás 

kialakításához. Arra voltunk kíváncsiak, hogy milyen mértékben sikerült a képzést a tanári 

pálya követelményeihez igazítani, és az évek alatt kapott visszajelzéseket felhasználtuk a 

tantárgyfejlesztésben. 

 

A diákok visszajelzései szerint a tantárgyak számukra is egyre láthatóbb hozzájárultak a 

pedagógusi pályára készüléshez, azonban maradéktalanul sem a diákok, sem mi oktatók nem 

voltunk elégedettek. 

 

A 2006-ban az MA tanárképzés fejlesztésének elő lépéseként kutatást végeztünk pályán levő 

pedagógusok és az ELTE végzős tanár szakos hallgatói körében, azt vizsgálva, hogy a pályán 

levők szerint mi jellemzi a tanári pálya követelményeit, és a korábbi képzések milyen 

hiányosságokat jelentettek számukra a pályára lépés időszakában. A vizsgálatban 241 

pedagógus és 181 frissen végzett tanár vett részt. Eredményeinket felhasználtuk a képzés 

pszichológiai tartalmainak és a képzés módszereinek kialakításában. Itt az eredmények közül 

csupán arra térünk ki, hogy milyen területeken érezték úgy a megkérdezettek, hogy a képzés 

nem kellően készítette fel őket a feladatokra. Első lépésben ötfokú skálán ítéltettük meg azt, 

hogy a képzés milyen mértékben nyújtotta az adott ismereteket, majd megkérdeztük, hogy 

véleménye szerint mennyire kellene az adott területen tudást (ismeretet ill. készségeket) 

nyújtani a pedagógusképzésnek. A két válasz különbségét, mint az elégedetlenség mértékét a 

már pályán levő pedagógusoknál az 1. ábrán mutatjuk be. 

 

Minden kérdéskör esetén azt látjuk, hogy a képzéssel való elégedetlenségről tanúskodnak a 

válaszok, azonban a felkészültség nem minden területen egyformán hiányos, vannak 

kifejezetten hiányterületek. 

Mi hiányzott a képzésből? 
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Elégedetlenség mértéke a tanárképzés által megtanítottakkal
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1. ábra Pályán levő pedagógusok véleménye arról, hogy milyen területeken elégedetlenek a 

saját képzésükkel (Forrás N. Kollár 2008)  

 

A legnagyobb hiányosságokat a problémás tanulókkal való bánásmód területén látják, a 

legkritikusabb kérdés a magatartási problémák kezelése, és ha nem is ilyen súllyal, de az 

alacsony teljesítmény is nagy gondot jelent (egy mintás t p<0,01). Az alacsony teljesítmény 

mellett a kiugró teljesítményű tanulókkal való bánásmódra is felkészületleneknek érezték 

magukat a pedagógusok. Ugyanilyen súlyú problémának ítélték még a fegyelmezést és az 

osztállyal, mint csoporttal való bánásmódot. Az osztályfőnöki feladatokra való célzott 

felkészítés nyilván nem független az előzőektől, de az osztályfőnök speciális feladatköre és a 

szülőkkel való kapcsolattartás is abba a csoportba tartozik, ahol az öt fokú skálán két 

fokozatnyi hiányról számoltak be a kérdeztettek. Érdemes megemlíteni, hogy annak ellenére 

érzik úgy, hogy nagyon kevéssé készítette fel őket a pedagógusképzés az osztályfőnöki 

feladatokra, hogy az elvárásaik meglehetősen visszafogottak e tekintetben (lásd 

részletesebben N. Kollár 2008). 

 

A életkori jellemzők figyelembe vétele és az értékelés feladata közt találunk minőségi ugrást 

(egy mintás t p<0,01), a pedagógus oktatási feladataihoz és általában a pedagógus pályához 

kötődő területeken jobban felkészültek, bár az elégedetlenség mértéke ezeken a területeken is 

1,5 az öt fokú skálán. Ezek a területek az értékelés, módszertan, szervezés és adminisztráció, 

valamint a kollegákkal való kapcsolat és a pályakép.  

Leginkább elégedettek a válaszolók az elméleti felkészítéssel. Elsősorban a szakterületi 

tudásukat tartják közel megfelelőnek –bár ebben is szívesen kapnának többet, és a többihez 

képest ugyancsak elégedettek a pedagógiai és pszichológiai elméleti tudásukkal. 

A vizsgálat célja a pszichológia oktatás területén jelentkező hiányok feltárása volt, és a 

vizsgálat ezért a szaktárgyi felkészítés részleteivel nem foglalkozott. Módszertanilag azonban 

pedagógusok interjúiból kiindulva fogalmaztuk meg azokat a területeket, amelyek a 

pedagógusi feladatok ellátásában fontosak lehetnek. Nem zárjuk ki, hogy lehetne olyan 

területeket találni a tantárgyi felkészítés területén is, ahol a pedagógusok elégedetlenebbek, de 

ezeket a kérdezettek nem tartották központi jelentőségűeknek a tanári sikerességhez. 
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A válaszok alapján két tanulságot szűrtünk le. Egyrészt a gyakorlati képzés erősítését várnák a 

gyakorló pedagógusok a képzéstől. Másrészt tartalmilag az átlagtól eltérő, magatartási, 

tanulási problémás, és a tehetséges diákokkal való foglalkozás és az egész osztállyal 

kapcsolatos probléma, a fegyelmezés terén várnának több segítséget. 

 

Hasonló vizsgálatot végeztünk saját hallgatóink körében is, és összevetettük a gyakorló 

pedagógusok válaszaival. Az eredményeket a 2. ábrán mutatjuk be. 

 

 

Mennyire elégedetlen a pedagógusképzéssel?
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2. ábra Pályán levő pedagógusok és frissen végzett hallgatók véleménye arról, hogy milyen 

területeken elégedetlenek a saját képzésükkel 

 

Az eredmények szerint azt láthatjuk, hogy a jelenlegi képzés egy kivétellel minden 

tekintetben jobban készít fel a pedagógus pálya feladataira. Ez az egy terület a szakmai tudás, 

amellyel a jelenlegi hallgatók kevésbé vannak megelégedve. Annak eldöntése, hogy ez a 

pályakezdős sajátos helyzetéből adódik-e, akiknek a figyelmét még túlzottan is lekötik a saját 

tudásukkal kapcsolatos problémák, vagy ténylegesen egy visszalépés tanúi vagyunk a 

szakterületi felkészítés tekintetében, arra a jelen vizsgálat keretein belül nem tudunk választ 

adni.  

A másik kiemelendő eredmény, hogy a pályakezdőknél is első helyen áll a problémás 

tanulókkal való foglalkozás, és második legnagyobb érték itt is az alacsony teljesítményű 

tanulók kérdése. Problémaként emelkedik még ki a csoportvezetés és az életkori jellemzők 

kezelése. A jelenlegi képzés a korábbinál jobb felkészítést nyújt a fegyelmezés, 

tehetséggondozás, osztályfőnöki feladatok és a szülőkkel való kapcsolat terén is, de még 

mindig azt látjuk, hogy ezek a leginkább erősítendő területek.  
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Van mit nyújtanunk a korábban a „pedagógus oktatási feladataihoz és általában a pedagógus 

pályához kötődő” területeknek címkézett értékelés, módszertan, szervezés és adminisztráció, 

valamint a kollegákkal való kapcsolat és a pályakép területén is. 

Amivel elégedettek a hallgatóink, az a pedagógiai és pszichológiai elméleti tudás, ezeken a 

területeken lényegében annyit kapnak, amennyit igényelnek, úgy is fogalmazhatunk, hogy 

most már „csak” azt kellene megtanítani nekik, hogyan alkalmazzák ezeket a gyakorlatban.  

 

Mik az új módszertani elemek a bolognai tanárképzésben? 

 

A fent ismertetett vizsgálati eredmények számszerűen is megerősítették azokat az oktatás 

során nyert tapasztalatainkat, hogy a képzés gyakorlati elemeinek erősítése szükséges. Ezért 

négy ponton változtattunk az eddigi gyakorlaton. A vizsgálataink igazolták, hogy a 

pedagógusok elsősorban a személyiségtulajdonságok mentén, a személyes alkalmasság 

területén fogalmaznak meg hiányosságokat. Ezért hangsúlyosabbá tettük a tréning jellegű 

felkészítési elemeket. A pszichológia oktatásában eddig az előadások voltak túlsúlyban, az 

MA szinten 2008-an indult bolognai tanárképzésben azonban minden előadáshoz gyakorlatot 

is nyújtunk. Minden gyakorlathoz iskolai feladatokat terveztünk, ahol saját iskolai 

gyakorlatokat is szereznek a hallgatók már a képzés első félévétől kezdődően, és a portfólió 

bevezetésével nyomon követjük és segítjük a hallgató egyéni fejlődési útját. Ezzel el is 

érkeztünk a bolognai képzés egyik központi sajátosságához, hogy a képzés pszichológia, 

pedagógia és gyakorlati képzési elemei egységes koncepció alapján, egymással 

összehangoltan kerültek kialakításra. 

 

Így bár a jelen tanulmány alapvetően a pszichológia tárgyak sajátosságait mutatja be, mégsem 

tudjuk teljesen szétválasztani a képzési területeket, és nem is áll szándékunkban, hogy szigorú 

határt húzzunk a pszichológia tárgyak körül, hanem megmutatjuk azokat a kapcsolódási 

pontokat és rendszerszerűen egymásra épülő elemeket, melyek a Neveléstudományi Intézettel 

közösen alakítottunk ki és közösen valósítunk meg.  

 

Tréningek 

Az egyik új módszertani elem tehát a képzés kezdetétől jelen levő, és szisztematikusan 

felépített tréningek rendszere. Az első tréning elem a BA képzés 10 kredites tanári előkészítő 

moduljának első kurzusa, a „Pedagógiai tapasztalatok, nézetek”. Az MA képzés öt félévén át 

nyújtunk személyiség- és tanári készségfejlesztést szolgáló tárgyakat. Az önismereti 

tréninggel indítunk, ennek keretében olyan saját élményekre alapozott tanulás folyik, melynek 

fókuszában sajátmagunk jobb megismerése, elfogadása és az erősségek tudatosítása áll. 

Módszertanilag széles választékot igyekszünk nyújtani az önismereti tréningen belül, 

lehetőséget adva a diákoknak arra, hogy a számukra leginkább megfelelő, vagy elfogadható 

módszerrel dolgozhassanak az indirektebb, a pszichés egészséget szolgáló, pl. relaxációs 

módszerektől a helyzetgyakorlatokig. A tanári hatékonyság fejlesztése tréning ezt a 

megkezdett önismereti munkát folytatja a második félév során. Itt már célzottabban a tanári 

pályán szükséges készségek fejlesztése zajlik, a hatékony kommunikáció, a problémás 

helyzetek megoldása, tanári énkép feldolgozás, stb. áll a tréning fókuszában. A tréning 

deklarált profilja és az adott tanulócsoport igényei szerint itt is igyekszünk színes kínálatot 

nyújtani.  

A harmadik trénig elem nem mindenki számára kötelező, hanem választható formában 

nyújtjuk azoknak a hallgatóknak, akik ezt igénylik. Ez a mikrotanítás, ahol a tanítási helyzetet 

próbálhatják ki a hallgatók „laboratóriumi” körülmények közt, de már valódi tanítási 

helyzetben. Általuk választott témát valódi, de a tréning céljára létrehozott tanulócsoportnak, 
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vagy saját évfolyamtársaiknak tanítanak, és az így szerzett tapasztalatokat dolgozzák fel 

csoportban. 

A készségfejlesztés negyedik eleme maga a tanítási gyakorlat, amelyre ezután kerül sor a 

harmadik vagy negyedik félév során. A gyakorlóiskolában végzett tanítási gyakorlat szerepét 

nehéz lenne túlbecsülni. Ez az első élmény azzal kapcsolatban, hogy milyen sikeresen tud a 

tanárjelölt bánni a tanítási helyzettel. Itt lényeges előny a gyakorlóiskola védett közege, mert 

ez lehetővé teszi a módszertanilag is változatos tanítási helyzetek kipróbálását.  

A folyamat legutolsó eleme a bolognai képzés valódi újdonsága, a fél éves egyéni iskolai 

gyakorlat, és az ezzel párhuzamos, a reflektivitást szolgáló pedagógiai-pszichológiai 

tanításkísérő szeminárium. Ennek jellemzőit később még részletezzük. 

 

Szemináriumok növekvő aránya 

A korábbi oktatási és vizsgatapasztalataink, valamint a hallgatók visszajelzései alapján azt 

tapasztaltuk, hogy az elméleti tudás gyakorlatra váltásához az előadások még akkor sem 

elegendőek, ha ezeket a gyakorlat szempontjaira építve állítjuk össze, és gyakorlati példák 

sorával tesszük életközelivé. A szemináriumok célja többrétű. Számos pszichológiai 

jelenséget a szemináriumok keretében a gyakorlatban is be tudunk mutatni, a résztvevők saját 

tapasztalataikon keresztül élményszerű tanulásban vesznek részt. Mód van a saját 

élettapasztalataik, ennek nyomán kialakult sztereotípiák átdolgozására a csoportos megvitatás, 

az élmények megosztása által. Lehetőség nyílik problémás helyzetek feldolgozására, hatékony 

nevelési és oktatási módszerek kidolgozására. Ezekhez felhasználjuk a hallgatók korábbi 

iskolai tapasztalatait is. Végül a szemináriumokhoz kötődő gyakorlatok tanulmányok az 

elméleti ismereteinek elmélyítésén és a gyakorlathoz kötésén túl a tanári készségek 

fejlesztését szolgálják. Ennek céljából iskolához kötött feladatokat terveztünk. 

 

Iskolához kötött feladatok 

A képzésnek harmadik módszertani újdonsága tehát a szemináriumokhoz kötődő iskolai 

gyakorlat. Ezek egyrészt tapasztalatokat jelentenek az iskola világának minél több rétű 

megismeréséhez, másrészt módot teremtenek a hallgató saját készségeinek gyakorlására. 

Minden szemináriumhoz olyan feladatokat rendelünk hozzá kötelezően, melyeket iskolai 

környezetben kell elvégezni. A feladatok minden esetben több közül választhatóak, és minden 

feladat a tanári kompetenciák fejlesztését is célozza. A feladatok különböznek témájukban és 

az elvégzésükhöz szükséges kommunikációs, interakciós készségek tekintetében is. A célunk 

az, hogy a hallgatók ne csupán elvégezzenek egyet a feladatok közül, hanem, hanem olyat is 

válasszanak, ami a számukra a tanárrá válás szempontjából fontos területeket fejleszti.  

 

Portfólió 

Ezt a fejlesztési szempontot erősíti a negyedik módszertani újdonság, a fejlesztési portfolió 

használata. Ez azoknak a gyakorlati feladatoknak a teljes gyűjteménye, amelyeket a képzés 

keretében a hallgató elvégzett. A fejlesztési portfólió nem jelent többletfeladatot a hallgató 

számára, csupán a különböző szemináriumi és egyéb feladatok egyben kezelését. Ez 

segítségül szolgál mind a hallgatónak, mind az aktuális gyakorlatot vezető tanárnak, hogy a 

hallgató eddigi teljesítményeit, és ezen keresztül az erősségeit és gyengeségeit figyelembe 

véve tervezzék meg – akár közösen - a következő feladatot a hallgató fejlesztése érdekében. 

A hallgatónak ennek keretében fel kell tennie magának a kérdést: – Milyen tanár akarok 

lenni? Az egyénileg megadott válasz kijelöli azokat a célszerűen választható feladatokat, 

amelyeket a szeminárium által megfogalmazott témaajánlatok közül az egyéni célok 

eléréséhez érdemes elvégezni. 

A fejlődési portfólió jelenleg egy látványosan vastagodó dosszié, de reményeink szerint 

hamarosan elektronikus formában az e-learning keretrendszerben valósul majd meg. 
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A munkaportfólió alapvetően nem az értékelést, hanem a személyes fejlődést szolgálja, nem 

célja a legjobb, leglátványosabb eredmények bemutatása, sokkal inkább a képzésben bejárt 

utat mutatja. 

A tanulmányok végén, ebből a gyűjteményből célszerű válogatással készült értékelési 

portfolió már a tanári kompetenciákban elért fejlődést, a felkészültség fokát is hivatott 

bemutatni. (További részletet lásd a kötet Rapos Nóra által írt tanulmányában.) 

 

A képzés céljai és jellemzői a BA/BSc szinten 

 

A tanárképzésben a kormány- és miniszteri rendeletek szintjén a szabályozás kijelöli a 

kereteket, a BA/BSc szinten 10 kredites, a tanári stúdiumokat előkészítő modult rendelve az 

alapfokú képzéshez, melyet a diákok választható formában tanulnak. 

Ennek a modulnak kettős célja van, egyrészt segíti a pályaválasztási döntés meghozatalát, 

másrészt tartalmi ízelítőt is ad a pedagógia és pszichológia stúdiumokból, amolyan reklám 

funkciót is betölt – „Ha tanári szakot választasz, ilyen dolgokról tanulhatsz majd még többet.” 

A pedagógia és pszichológia stúdiumok kiválasztását vállaltan eltérő szempontok vezérelték, 

a kétféle tanulmányok mintegy kiegészítik egymást. A pedagógia tárgyak hangsúlyosan a 

tanári pályához kötődnek, egyrészt a diákok tizenkét év alatt szerzett saját tapasztalatait 

dolgozzák fel, és reményeink szerint „át”, másrészt a pedagógia neves dilemmái mentén 

mutatják be a neveléstudomány gondolkodásra, és állásfoglalásra késztető problémáit. 

A pszichológia mondanivalója természetes módon kötődik nem csak az iskolához, hanem az 

iskolán kívüli világhoz. Sőt, úgy is fogalmazhatunk, hogy a mondanivalója elsősorban nem az 

iskola világához, hanem a mindennapi élethez és az átlagostól eltérő viselkedéshez 

kapcsolódik. Ezért olyan témákat kínálunk ebben a blokkban, amelyek a tanárságon túl is 

széles érdeklődésre tartanak számot, és amelyek hasznosak akkor is, ha a diák valóban 

pályaorientációs célból vette fel ezeket a tárgyakat. Nem tudja, hogy akarja-e ezt a 

foglalkozást folytatni, alkalmas-e rá, s ha végül úgy dönt, hogy a tanári pálya mégsem neki 

való, ezek az ismeretek akkor is hasznára válnak. Ilyen téma a családi szocializáció és a 

gyermeknevelés témaköre, és ilyen a személyiségfejlődéssel összefüggésben jól tárgyalható 

ön-és társismereti elem, a saját személyiségjellemzőink és a környezetünk tagjainak jobb 

megértése. 

A pszichés folyamatok és a személyközi kapcsolatok megértését és a hatékonyabb 

kommunikációt szolgálják a választható pszichológiai speciális kollégiumok, a „Társas 

jelenségek pszichológiája”, „A pszichológiai jelenségek a filmművészetben” vagy az „Emberi 

gondolkodás” c. tárgyak. 

 

 

Mik az új tartalmak? 

 

A pszichológia tárgyak tartalmát a képzésben hiányolt tartalmakkal egészítettük ki, megtartva 

a korábbi képzésben bevált elemeket.  
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3. ábra A tanárképzés pszichológia tárgyai 2006. előtt és a bolognai képzésben 

 

A pszichológia tárgyak tartalmát és módszereit a tanári kompetenciák fejlesztését 

célirányosan végiggondolva alakítottuk ki. Mint a 3. ábrán látható, a korábbi képzés három 

elméleti csomópontját megtartottuk, de mint azt a továbbiakban részletesen bemutatjuk, 

elsősorban a gyakorlat oldaláról kibővítettük és korszerűsítettük, valamint a Személyiség-és 

egészségpszichológia tantárgyblokk mint új tartalom került kidolgozásra. A „Hátrányos 

helyzetű fiatalok nevelése” c. tantárgy a korábbi képzésben hiánypótló szerepet töltött be, és a 

diákok visszajelzései szerint hasznos tantárgy volt, de a felépítése megbontotta a képzés 

tartalmi logikáját – a „problémákat” szedte csokorba, ezért az új képzés kialakításakor ezeket 

a tartalmakat szisztematikusan beépítettük a saját helyükön. Így ezek a problémák az 

egészséges személyiségfejlődés, a társadalmi hatások, egészséges életmód és devianciák, 

család és iskola kapcsolata, stb. témáknál kerülnek tárgyalásra. 

Tanári személyiség- és 

kommunikációfejlesztés  

Hátrányos helyzetű 

fiatalok nevelése 

Személyiségfejlesztés 

tréning  

A tanári hatékonyság 

fejlesztése  

Választható stúdium (BA)  

 
Pszichológia speciális 

kollégium  

Szocializáció, 

személyiségfejlődés 

Az emberi megismerés 

fejlődése 

Az iskola nevelés- és  

szociálpszichológiája 

 

Családi szocializáció 

Pedagógiai 

szociálpszichológia 

Személyiség- és 

egészségpszichológia 

Kognitív folyamatok 

Pszichológia a 

hétköznapokban 



 70 

A tanári személyiségfejlesztés fontos módszere a tréning, amely a kredit rendszerű 

tanárképzés újdonsága volt, ezt az oktatási tapasztalatok és hallgatói visszajelzések alapján 

bővítettük. 

Az egyéni hallgatói érdeklődés és igények kielégítése az oktatás keretein belül fontos cél két 

okból is. Egyrészről a hallgatók motivációját fokozza, hogy módjuk van számukra érdekes 

témát választani, másrészről a professzionális fejlődésükhöz szükséges területeken kaphatnak 

további segítséget. Ezeket a célokat szolgálják a speciáliskollégiumok. Mind a BA/BSc, mind 

az MA szintjén nyújtunk ilyen blokkot, melyből egyet-egyet választhatnak. 

 

A képzés mintatantervének sorrendjében bemutatjuk a pszichológia tudományterületéhez 

tartozó tantárgyakat, minden esetben kitérünk a fejlesztési célok és pszichológiai tartalmak 

kérdésére. A képzés pszichológia tárgyait az 1. melléklet tartalmazza. 

 

Az alapképzés tárgyai 

„Családi szocializáció és fejlődéspszichológia” előadás és „A gyermek fejlődése és életkori 

jellemzői” gyakorlat 

 

Célok 

Ez az alapképzés első előadásból és szemináriumból álló pszichológia tantárgyi egysége. A 

kicsit bonyolultak tűnő címek az egyszerű „fejlődéspszichológia” megjelölés helyett azt 

jelzik, hogy nem pusztán az egyedfejlődéssel, hanem hangsúlyosan a gyermek fejlődését 

meghatározó családi és tágabb környezeti jellemzőkkel is foglalkozunk. 

A tantárgy a személyiségfejlődés tipikus folyamatának bemutatásán túl a fejlődést befolyásoló 

tényezőkkel is foglalkozik, és ezáltal ahhoz is ismereteket nyújt, hogy hogyan lehet ezt a 

fejlődést érdemben segíteni. Ilyen szempontok a személyiség biológiai valamint társas-

társadalmi meghatározottsága, a fejleszthetőség és az egyéni különbségek okainak megértése. 

Kiemelten foglalkozunk a család szerepével, a szülő-gyermek kapcsolat jelentőségét bemutató 

kutatási eredményekkel, és a szülői magatartás jellegzetességeivel. A tanárok diákokkal és 

szülőkkel való kapcsolatának kialakítása szempontjából fontos annak megértése, hogy a 

fejlődés egyéni utakon valósul meg, és ezek az egyéni utak egyaránt sikeresek lehetnek. Az 

egyediség és tipikusság megértése segíti a leendő pedagógusokat abban, hogy felismerjék a 

potenciális nehézségek okait, és elfogadják az egyes családok szocializációs különbözőségeit 

is. Ez a megközelítésmód olyan szemlélet kialakítását célozza, mely megérti a sokféle 

szocializációs mintázatot, elfogadja az eltérő szocializációs utak egyenrangúságát és 

toleranciát mutat az egyéni és kulturális sokféleség iránt. Mindezek tanulságaként a cél a 

differenciált, a gyermekek egyéni sajátosságaihoz, szociális körülményeihez és életkori 

sajátosságaihoz alkalmazkodó bánásmód kialakítása. 

A hatékony nevelői magatartás tanulókhoz és a pedagógus saját személyiségéhez és 

szemléletéhez is igazodó formáinak megtalálása és a nevelhetőséggel kapcsolatos reális 

nézetek kialakítása is feladata ennek a két tantárgynak. Ezekben a szemináriumi 

feldolgozásnak kiemelt szerepe van. 

A tanegység nem csak a pedagógus pályán szükséges készségek fejlesztését és ehhez 

megfelelő ismeretek nyújtását tekinti céljának, hanem az általános emberismeretet, mások 

jobb megértését és a hallgatók saját, leendő szülői szerepkörben való hatékonyságát is segíti. 

 

Módszertani jellemzők 

Ezen szemléleti keretek kialakításának sikere alapvetően a választott módszerektől függ. Ezért 

mielőtt rátérnék a tartalmi jellemzők bemutatására, előbb számba vesszük a módszertani 

sajátosságokat. Ezek nem csupán erre a tárgyra, hanem általában a pszichológia tárgyakra , 

sőt ezeken túlmutatva a pedagógia-pszichológia blokk tárgyaira általában is jellemzőek. 
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Mik tehát ezek a módszertani sajátosságok? 

 Nem csupán az elméleti megállapításokat, hanem az ezek alapját képező kutatásokat is 

bemutatjuk, kitérve az eredmények összetettségére, akár az eredmények ellentmondásos 

voltára is. Bemutatjuk a vizsgálatok korlátait, az értelmezések dilemmáit és a nyitott 

kérdéseket. 

 Az elméleti kereteket többféle szemléleti megközelítésben is bemutatjuk, amennyibe 

egymással párhuzamosan létező elképzelések, iskolák szólnak az adott kérdéskörről. 

 A tudományos tényeket a maguk összetettségében mutatjuk be, kitérve a többirányú 

megközelítés tanulságaira. Így például a családi szocializáció jellemzőit társadalmi, 

szociológiai, kulturális és egészségügyi szempontokat is érintve mutatjuk be. 

 A pszichológiai jelenségeket összefüggésbe hozzuk a hallgatók saját személyes 

tapasztalataival és a szemináriumi csoportokon belüli sokszínűséget is felhasználjuk az egyéni 

nézőpontok bemutatására és a tolerancia fejlesztésére. 

 Tág teret biztosítunk a szemináriumokon az egyéni vélemények megjelenítésére, és 

ítélkezéstől mentes, elfogadó légkört biztosítunk ahhoz, hogy ezek a vélemények meg is 

fogalmazódhassanak. 

 Valódi tapasztalatok szerzésére olyan feladatokat adunk a tanárjelölteknek, ahol iskolai 

helyzetekkel, tanulókkal, pedagógusokkal szerezhetnek tapasztalatokat. 

 Az egyéni fejlődési utak jelentőségét azáltal is bemutatjuk, hogy a hallgatóknak maguknak 

is lehetőségük van arra, hogy az aktuális kompetenciaszintjüknek megfelelő feladatokra 

vállalkozzanak, sőt elvárjuk tőlük, hogy felelősen döntsenek a számukra tanulságos feladatok 

kiválasztásában és ezek egyéni módon való megvalósításában. 

 

Főbb tematikai csomópontok: 

Családi szocializáció és fejlődéspszichológia stúdiumok során bemutatjuk a fejlődésben és 

szocializációban szerepet játszó társas-társadalmi hatásokat és a szocializáció színtereit. 

Kiemelten foglalkozunk a család működésének bemutatásával, a családi rendszer 

működésének jellemzőivel, a családi életciklusokkal, a diszfunkciókkal és a változás 

lehetséges irányaival. 

A fejlődés pszichológiai elméletei közül kiemelten három megközelítésmódot tárgyalunk, 

Erikson pszichoszociális elméletét, Freud pszichoanalitikus szemléletét és a kognitív 

pszichológiai nézőpontot. A félév során nem csupán ezek a szemléleti irányok jelennek meg, 

de fontosnak tartjuk, hogy néhány megközelítésmód a maga teljességében is bemutatásra 

kerüljön. Erikson nézőpontja különösen alkalmas a fejlődés és az életkori szakaszok egymásra 

épülésének bemutatása szempontjából, Freud elméletét többek közt a hozzá kapcsolódó 

kultúrtörténeti kapcsolódások, a közgondolkodás szemléletét és a nevelési gyakorlatot is 

befolyásoló hatásai miatt emeljük ki. A kognitív nézőpont ezeket a szemléleti irányokat jól 

kiegészítve módot ad az életkori fejlődés bemutatására azokon a területeken, amelyeket más 

megközelítések kevésbé hangsúlyoznak. Ilyen például az én-fogalom alakulása, a világkép 

alakulásnak vagy az erkölcsi fejlődés területe. 

Az anya-gyerek kapcsolat jellemzőit, ennek a személyiségre gyakorolt hosszú távú hatásait, a 

szülői nevelés jellemzőit, az ebben szerepet játszó tanulási folyamatokat áttekintve az egyes 

gyerekek magatartásának jobb megértését és a gyerekekkel kapcsolatos hatékony nevelői 

magatartás megtalálását is segítjük. 

Újdonság a jelenlegi képzési struktúrában, hogy kiemelt szerepet kap az életkorok 

pszichológiája. A pszichés funkciók fejlődésének bemutatásán túl keresztmetszeti képet is 

adunk a tipikus fejlődés életkori fázisairól. Ez a megközelítés nem új abban az értelemben, 

hogy az életkorok pszichológiájának volt korábbi oktatási előzménye több pedagógusképző 

intézményben. A jelenlegi megközelítés azonban szemléletében mégis új, mert nem egy 

statikus, normatív szemléletre épül – „mit kell már tudnia egy tíz évesnek” – hanem a fejlődés 
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és fejleszthetőség szemléletéből indul ki. Ugyanakkor azt tapasztaltuk az eddigi képzés során, 

hogy a hallgatók jelentős hányadának nem alakul ki egy átfogó képe arról, hogy milyen 

fejlődési jellemzőkkel írható le egy „tipikus” iskolába lépő, vagy egy 14 év körüli fiatal. Ezt a 

fejlődési jellemzőket összerendező keresztmetszeti tudást szolgálja az életkori megközelítés. 

Az életkorok közül kiemelten kezeljük a prepubertás- és serdülőkort, mivel ez az a korosztály, 

amellyel leginkább dolgozni fognak a tanárok.  

Az élethosszig való fejlődés bemutatásával a családi életciklus különböző állomásait is 

érintjük, és így szempontokat adunk a leendő tanítványok családjának könnyebb 

megértéséhez. Nem utolsó sorban a diákok saját, vagy leendő családjuk megértésében és 

hatékonyabb kezelésében is nyújtunk szempontokat, például a jövőbeni szülői szerepük 

kimunkálásában, vagy az idősek problémája iránti nyitottság és empátia fejlesztésében. Ezek a 

témák általánosabb mentálhigiénés szempontból is fontosak, hiszen a leendő pedagógusok 

azok a szakemberek, akik a gyerekeken keresztül széles rétegekkel állnak kapcsolatban, és 

felkészültségük alapján képesek is segítő pozícióba kerülni legalább addig a szintig, hogy 

felismerjék a gyermekek problémáit, és a családoknak indokolt esetben szakemberek 

segítségét tudják ajánlani. 

A szeminárium keretében a hallgatók a saját élményeik és a félév során szerzett iskolai vagy 

családoknál szerzett tapasztalataik felhasználásával megismerkednek a személyiségfejlődés 

általános menetével, a különböző életkorok jellemzőivel, kiemelten az iskoláskorral, a család 

és az iskola szocializációban betöltött szerepével. Hangsúlyt kapnak a családi - társas 

kapcsolatok, a személyközi kommunikáció és interakció kérdései. 

A gyerek életkori és egyéni fejlődési sajátosságainak jobb megértése érdekében a hallgatók 

esettanulmányt (gyerekmegfigyelést) készítenek. Ez a gyakorlat lehetőségeket nyújt a 

szülőkkel és gyermekekkel való a hatékony kommunikációban való tapasztalatszerzésre és 

módszerek alkalmazására a tanulók megismerésében.  

 

Kötelezően választandó tárgy az alapképzés keretében pszichológiából 

 

Célok 

A kötelezően választandó tárgyat a tanári előkészítő modul keretében a hallgatók a 

neveléstudomány, pszichológia vagy a szakmódszertanhoz kapcsolódó témakörökből 

választhatják. A pszichológia területéről olyan ismereteket nyújtunk, amelyeket a mindennapi 

életben fel tudnak használni, ami fejleszti emberismeretüket, segít önmaguk és a környező 

világ pszichológiai jelenségeinek jobb megértését. Azt szeretnénk ezekkel a tárgyakkal 

megmutatni, hogy a pszichológia nem csak érdekes, de hasznos ismereteket is nyújt az élet 

nagyon sok területén. 

A kínálatunkban a társas jelenségek pszichológiája, önismeret és személyiségpszichológiája, 

pszichológiai jelenségek a filmművészetben, az emberi gondolkodás sajátosságai és csapdái 

témák szerepelnek.  

 

Főbb tematikai csomópontok: 

A címek úgy gondoljuk, beszédesen mutatják a tematikai fókuszpontokat. Egy tárgyat 

illusztrációképpen valamivel részletesebben is bemutatunk.  

A társas jelenségek pszichológiája olyan témakörökkel foglalkozik, amelyek a mindennapi 

emberi érintkezésben hasznosíthatóak. Ilyenek a kommunikációval kapcsolatos témakörök, 

mint a nem verbális kommunikáció üzenetei, a hatékony kommunikáció eszközei. 

Foglalkozunk a személyközi kapcsolatokban a játszmák kialakulásának okaival és a 

jellegzetes játszmákkal, például a szülők és gyermekeik közt kialakuló játszmákkal és ezek 

leépítésének lehetőségeivel. Tárgyaljuk a hétköznapi élet olyan jelenségeit is, mint a stressz, 

ezen belül a társas helyzet kiváltotta stressz jelenségei, például a zsúfoltság következményei, 
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vagy a társak szerepe a stressz csökkentésében. Kitérünk a társas kapcsolatok egyes 

problémáira, mint az előítélet, vagy a társas befolyás, reklám és média szerepére. A 

témaköröket összekötjük a mindennapi élet tapasztalataival. A kurzus műfaja előadás, de a 

hallgatók a félév során folyamatosan olyan „házi feladatokat” kapnak, amik a tárgyalt 

jelenségek megfigyelését, ezekkel kapcsolatos információgyűjtést, vagy akár a kínált 

megoldási módok kipróbálását is jelentik. Ezeknek a feladatoknak az elvégzése nem kötelező, 

de a hallgatók az így szerzett tapasztalatikat fel tudják használni a vizsgán nyújtott 

teljesítményük javítására, és ami ennél is fontosabb, ezek révén életközelibbé válnak 

számukra a tárgyalt jelenségek. 

 

Az MA képzés tárgyai 

 

„Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése” előadás és gyakorlat 

 

Célok 

A tantárgy a korábbi képzésben csak előadásként volt jelen, illetve a korábbi egyetlen 

pszichológia szeminárium keretében dolgoztunk fel egy-két olyan az emberi megismeréshez 

kapcsolódó témát, amelyeknek kiemelt gyakorlati jelentősége volt. Tapasztalataink szerint két 

okból is hiányzott a korábbi oktatásból az előadást kísérő szeminárium, egyrészt az elméleti 

anyag megértése érdekében, másrészt a tanultak gyakorlati alkalmazása céljából. 

A klasszikus általános pszichológiai témák: tanulás, emlékezet, figyelem, motiváció, stb. 

mindig is részét képezték a tanári tanulmányoknak. Jó példái ennek a Magyarországon is 

széles körben használt Atkinson & Hilgard Pszichológia c. tankönyv ilyen tárgyú fejezetei 

(Smith et al. 2005). 

Az újdonság az ELTE tanárképzésében a már emlegetett huszonöt évvel ezelőtti reformmal 

kezdődött, amikor az elméleti tananyagot a tanári mesterségben alkalmazható tudás 

szempontjából rendeztük. A hallgatóknak azonban tapasztalataink szerint továbbra is 

nehézséget jelentett a kognitív folyamatokról szerzett tudásanyag „aprópénzre váltása”, az 

ismeretek felhasználása a gyakorlati munkában. 

A másik feszítő hiányosság, mint a kérdőíves felméréseink eredményeiből is látszik, az 

átlagtól eltérő tanulók, különösen a tanulási problémával küzdők hatékony oktatásának 

kérdése. 

Ezért két ponton bővítettük jelentősen a korábbi tematikát, a tanulási problémák okainak, 

tüneteinek és a nehézségekkel küzdő tanulók segítésének módszerei, valamint általában a 

tanulási módszerek fejlesztésének kérdéseivel. Az integráció a közoktatás erősödő törekvése, 

ezért azzal kell számolnunk, hogy a most a tanári pályára kerülő hallgatók egyre inkább 

találkozni fognak a tanulási nehézségek súlyosabb formáival is, és fejlesztőpedagógusi vagy 

gyógypedagógusi segítség mellett, de az osztály keretében mindenképp nekik kell ezeket a 

problémákat hatékonyan kezelni. 

A tanulás tanítása egyre inkább felismerten feladata a közoktatásnak. Fontosnak tartjuk, hogy 

ez ne, vagy ne csupán elkülönült tantárgyként, hanem a szaktárgyi oktatás keretében, a 

mindennapi pedagógiai gyakorlat részeként jelenjen meg. Ehhez azonban módszereket kell 

nyújtanunk a tanárjelöltek számára.  

Tapasztalataink szerint az egyetemi hallgatók tanulási technikái is rendkívül különbözőek. 

Vannak olyan hallgatók is, akiknek a tanulásmódszertani fogások a saját tanulásuk 

szempontjából is alapvető információkat jelentenek, vannak, akik alapvetően jártasak a 

hatékony tanulási módszerekben, ám számukra is hasznos egy-két új fogás elsajátítása, és 

vannak olyanok is, akik kimagasló kognitív képességeik és jó tanulási módszereik miatt soha 

nem találkoztak a tanulásmódszertannak, mint problémával. Mindnyájuk számára fontos 

azonban azoknak a módszereknek a tanítása, amelyekkel ezeket a módszereket át lehet adni a 



 74 

leendő diákjaiknak is, akik várhatóan nagyon különböző kognitív képességekkel 

rendelkeznek. A tanulásmódszertan fejlesztése az egyik fontos terület ahhoz, hogy ne csupán 

az átlagnál gyengébb képességű tanulók esetén valósuljon meg a differenciált bánásmód, 

hanem a tehetséges tanulók esetén is. Az önálló tanulás segítése és a motivált tanulás 

körülményeinek megteremtése ehhez kiváló eszközöket nyújthat. 

Az előadások és szemináriumok a tanulói teljesítmény mögött húzódó kognitív folyamatok 

megismerésén keresztül segítenek a hatékony tanulás feltételeinek megértésében. 

Támpontokat nyújtanak abban, hogy a saját szaktárgyaikon belül milyen módszerekkel 

segíthetik a diákjaikat a tananyag elsajátításában, és hogyan segíthetik a tanulókat közvetlenül 

is a hatékony tanulási módszerek kialakításában. 

Szemléleti vonatkozásban fontos a fejlődés és fejleszthetőség kérdéskörének alapos 

végigjárása, és a kognitív képességek és készségek fejlődési törvényszerűségeinek, ezek 

biológiai alapjainak és társadalmi vonatkozásainak egységben látása. A kognitív sajátosságok 

fejlődési jellemzőnek, tipikus és egyedi sajátosságainak megértése hozzájárul a differenciált 

bánásmódhoz szükséges oktatói-nevelői készségek kialakulásához, az életkori sajátosságokat 

is figyelembe vevő módszerek alkalmazásához. 

 

Főbb tematikai csomópontok: 

A kognitív folyamatok idegrendszeri alapjainak általános és az egyéni különbségeket 

megalapozó jellegzetességeinek áttekintése hozzájárul a jelenségek okainak megértéséhez. A 

másik jellegzetessége a témakörök tárgyalásának a funkciók fejlődésének és a környezeti 

tényezők fejlődésben játszott szerepének bemutatása. 

A kognitív folyamatok: az észlelés, a figyelem, az emlékezés, a tanulás, és gondolkodás 

életkori sajátosságait és ennek pedagógiai tanulságait vesszük sorra a félév során. Kitérünk az 

egyéni különbségekre az értelmi képességek, tanulási stílus, tanulást befolyásoló 

személyiségvonásos kérdésköreiben és kiemelten kezeljük az iskolai motiváció kérdéskörét. 

Foglalkozunk a kreativitás jellemzőivel és ennek fejlesztési lehetőségeivel az iskolai tanulás 

keretein belül. 

A nyelvelsajátítás, nyelvi teljesítmény és a nyelvi hátrány kérdésköre egyrészt kitüntetetten 

érdekes terület a nyelvszakosok számára, másrészt a beszéd- és íráskészség általában is 

befolyásolja az iskolai teljesítményt, így ezek a reálszakosok számára is tanulságosak. 

A hatékony tanulás módszerei, a tanulás tanítása, egyéni különbségek és ezek figyelembe 

vétele a tanulási módszerekben mind az előadások, mind a szemináriumok során nagy 

hangsúlyt kapnak, a hallgatók saját eddigi tapasztalatait a szemináriumokon szerzett közvetlen 

élményeit is felhasználjuk ahhoz, hogy a tanári munkájukban képesek legyenek ezek 

hasznosítására. 

A speciális tanulási nehézségek: a beszédprodukció zavarai, elektív mutizmus, megkésett 

beszédfejlődés, figyelemzavar, olvasási nehézségek, írási nehézségek, számolási nehézségek 

és a pedagógus eszközei ezeknek a nehézségek kezelésére olyan, az eddigiekben kevesebb 

teret kapott területek, amely a jelen képzésben szintén hangsúlyossá váltak. A közoktatásban 

az integrált nevelés térhódításával egyre inkább szüksége van a leendő pedagógusoknak arra, 

hogy a tanulási nehézségek okait megértsék, tüneteiket felismerjék, és a szakszerű speciális 

fejlesztés mellett ők is hatékonyabban tudják kezelni ezeket a problémákat az osztálybeli 

munka során. 

Végezetül foglalkozunk a hátrányos helyzet és iskolai teljesítmény kapcsolatával és a 

hátrányok leküzdését segítő pedagógiai módszerekkel is. 

A tantárgy teljesítéséhez a feladatot a kognitív funkciók megfigyelése, ill. fejlesztése 

területén, átlagos, vagy átlagtól eltérő tanulók körében végezhetik a hallgatóink. Módjuk van 

pl. a tanórai motiváció/motivációhiány, vagy az iskolai tanítás során jelentkező fáradás 

megfigyelésére, a tanulási módszerek felmérésére vagy akár fejlesztésére is. Készíthetnek 
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tanulmányt egy tanulási nehézséggel küzdő gyermek problémáiról a gyerekkel, szülővel és 

pedagógussal készített interjú keretében. 

 

„Személyiség- és egészségpszichológia” előadás és a „Személyiség alakulása” szeminárium 

 

Célok 

A tanegység áttekintő ismereteket nyújt a különböző személyiségelméletekről, s a mögöttük 

húzódó eltérő nézőpontokról. Megismertetni a tanárjelölteket az egészséges fejlődés 

feltételeivel és rizikótényezőivel. Rámutat a dinamikus tényezők szerepére a 

viselkedésszabályozásban, az érzelmek fejlődésére és az érzelmek tanulhatóságára, elemzi a 

stressz hatásait. Foglalkozik a különféle viselkedési zavarok kialakulásának okaival, az 

egészségmagatartás rizikófaktoraival, az egészségkárosító magatartás sajátosságaival, 

valamint a lelki egészségvédelem lehetőségeivel az iskolában. 

A tanegység alapvető célja azoknak a személyiségjellemzőknek a megismerése, amelyek a 

hétköznapi emberismeret számára könnyen hasznosíthatóak, és amelyek szemléleti segítséget 

nyújtanak nem csak a tipikus sajátosságok megismeréséhez, hanem az egyéni 

személyiségfejlődési utak megértésében is. Szempontokat és ismereteket nyújtunk a gyerekek 

és fiatalok életkori és személyiségbeli sajátosságainak felismeréséhez és a differenciált 

bánásmódhoz szükséges oktatói-nevelői készségek kialakulásához. A kurzus olyan szemlélet 

és attitűdök kialakítását célozza, melyek elősegítik az egyéni és kulturális sokféleség iránti 

toleranciát, a személyiségfejlődés egyéni különbségeinek megértését.  

A társas támogatás, a kortársak hatása és felhasználása a gyerekek és serdülőkorúak 

személyiségfejlődésének segítésében, viselkedésük, képességeik alakulásában, az iskolai 

nevelői hatások szerepe és eszközei témakörök már a személyiség- ill. viselkedésproblémás 

tanulók segítésében is nyújtanak fogódzókat.  

A gyakorlati feladatokon keresztül tovább bővítjük a tanulók megismerésének módszereit és 

eszközeit, amelyeket már a korábbi pszichológia gyakorlatok is célul tűztek ki. Ezek a 

feladatok a hatékony személyközi kommunikáció fejlesztését is szolgálják. 

Az egészségpszichológiai ismeretek egyrészt az egészséges életmód kialakítása 

szempontjaihoz, másrészt a devianciák felismeréséhez nyújtanak ismereteket. Bevezetjük a 

hallgatókat a preventív módszerek alkalmazásának elveibe és konkrét egészségfejlesztő és 

preventívprogramokkal is megismertetjük őket. 

 

Főbb tematikai csomópontok:  

A jelentős személyiségpszichológiai iskolák nézőpontjából tárgyaljuk a 

személyiségjellemzőket. Szó kerül a korábban már érintett pszichoanalitikus 

fejlődéselméletekről (Freud és Erikson), egyrészt olyan kérdésköröket hangsúlyozva, amelyek 

a fejlődéspszichológiai tanulmányoknál kevésbé kerültek előtérbe (pl. a szorongás és az 

elhárító mechanizmusok), másrészt azért is vissza kell rá röviden térnünk, mert az MA 

képzésében más képzőhelyekről jött hallgatók előképzettsége eltérhet. A pszichoanalitikus 

elméletek tárgyalása azzal a haszonnal is jár, hogy más iskolák nézőpontjaival, különösen az 

itt kiemelten tárgyalt humanisztikus pszichológia szemléletével össze tudjuk hasonlítani, 

levonva a pedagógiai tanulságokat is. 

A vonáselméletek a másik olyan terület, amely sok gyakorlati nevelési vonatkozást kínál 

(extravetzió-introverzió, külső-belső kontroll, stb.). 

Az érzelmek szerepe a viselkedésszabályozásban, érzelmek fejlődése, az érzelem és 

gondolkodás összefüggései, az érzelmi intelligencia témakör mind a pszichés folyamatok 

megértését, mind az iskolai viselkedési problémák kezelését segíti. 

A stressz tünetei és a stressz kezelése egyénileg és az iskolai helyzetben a gyakorlatok 

keretében egészen a stresszt csökkentő technikák bemutatásáig terjedhet. 
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Az egészségmagatartás témakörei:  

 az aktiváció, biológiai ritmusok, az alvás szerepe és a fáradás és ennek csökkentési 

lehetőségei az iskolában; 

 az egyéni, családi és kulturális tényezők szerepe az egészségmagatartásban és az ezzel 

kapcsolatos nézetek és hiedelmek alakulásában; 

 környezeti és társadalmi tényezők a serdülők egészségmagatartásában, rizikómodellek és 

egészségkárosító magatartás serdülőkorban (dohányzás, alkohol, droghasználat, stb.) 

 egészségfejlesztés és egészségnevelés, egészségfejlesztő programok az iskolában.  

Végezetül foglalkozunk a pedagógus mentálhigiénéjének kérdéseivel, a tanári kiégés okaival, 

felismerésével és megelőzésének lehetőségeivel. Ezzel a leendő pedagógusok saját mentális 

jóllétéhez kívánunk szempontokat és eszközöket nyújtani. 

A személyiség alakulása gyakorlat keretében a fenti témák megértését segítő feldolgozáson 

túl a viselkedészavarok okaival, és a viselkedésproblémákat mutató tanulókkal való hatékony 

bánásmód kérdéseivel is részletesen foglalkozunk.  

A szemináriumi feladat is az egészségmagatartás, viselkedészavarok és az egyénre szabott 

hatékony bánásmód kérdéskörei köré csoportosíthatóak: 

 Az agresszivitás formáinak megjelenése és kezelése az iskolában perpubertás, pubertás 

korban; 

 Az önértékelés, énkép és motiváció összefüggése a pedagógus értékelési módszereivel; 

 Az önértékelés és az énkép összefüggése a tanulási, magatartási zavarral; 

 Életmód és stressz-tényezők - szabadidő szervezése; 

 A tanári stílusok megfigyelése: különböző tanárok hatása ugyanarra a diákra, vagy 

ugyanannak a tanárnak a hatása különböző diákokra; 

 Az egészséges személyiségfejlődést és egészségmagatartást segítő preventív programok. 

 

 „Pedagógiai szociálpszichológia” előadás és „Csoportdinamika” szeminárium 

 

Célok 

A tantárgyak célja a társas jelenségek megértése, a szociálpszichológiai folyamatok 

megismerése, ezek iskolai csoportokban való megjelenésének felismerése, és a 

szociálpszichológiai ismeretek alkalmazása a gyakorlatban. Azt reméljük, hogy ezeknek az 

ismereteknek birtokában a pedagógusok hatékonyabban képesek a tanulói közösségekben 

rejlő pedagógiai lehetőségeket kihasználni, a tanulók társas kapcsolatait és a csoportok 

működését támogatni, és együttműködésen alapuló tanulási formákat alkalmazni. A 

pedagógusok saját csoportvezetői feladatainak felismerését, a csoportvezetési készségek 

fejlesztését is fontos fejlesztési területnek tartjuk. 

A tanulók társas készségeinek fejlesztése és a csoportlégkör javítása az előítéletek 

csökkenését, és a tanulók toleranciájának növekedését is eredményezi. A tantárgy a 

személyközi kommunikáció hatékony formáinak bemutatásával a tanár-diák és tanár-szülő 

kommunikáció javítását is célozza. 

 

Főbb tematikai csomópontok: 

A társas jelenségek bemutatását a felnőtt-gyerek és kortárs kapcsolatok jellemzőinek, a 

vonzalom és a barátság kialakulásának okaival és életkori fejlődésével kezdjük. Ezután sorra 

vesszük a csoportfolyamatok, csoportalakulás, struktúra, csoportbeli szerepek és csoportközi 

viszonyok jellemzőit. 

A csoportjelenségeket: a csoportnyomást, konformitást, a vonatkoztatási csoport jellemzőit, 

csoportnormát, az egyéniségvesztést csoportban, engedelmesség és ellenállás a 

csoportnyomásnak, csoportdöntés és csoportgondolkodás témákat kísérleti eredményeken 
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keresztül mutatjuk be, és iskolai példákkal tesszük szemléletessé a gyakorlati 

vonatkozásaikat. 

A teljesítményt befolyásoló társas hatások állnak a következő témakörök fókuszában, a társak 

teljesítmény fokozó és csökkentő szerepe, a társas összehasonlítás, a kooperáció és a 

versengés szerepe az oktatásban és a nevelésben, a kooperatív technikák alkalmazásának 

technikája és hatásai a főbb témakörök. 

A segítő viselkedést gátló és segítő tényezők ismerete hatékonyan járul hozzá a diákok 

együttműködő készégének fejlesztéséhez, és ugyancsak hasznos a másik végletnek, az iskolai 

bullying jelenségének megismerése. 

Az emberismeret és a személyek közti kapcsolat megértéséhez és javításához kapcsolódnak a 

személypercepció, attribúció, Pygmalion hatás és az előítélet kérdései. Az attitűdök és a 

vélekedések alakulásának ismeretei a kritikus gondolkodáshoz, a reklámoknak való 

ellenálláshoz, a megismerést és gondolkodást torzító tényezők felismeréséhez is támpontokat 

jelenhetnek. 

A tanári munkához közvetlenebbül kapcsolódnak a tanár-diák kommunikáció, interakció, 

konfliktus témakörök, a pedagógusszerep, hatalom és tekintély kérdései. 

Végezetül foglalkozunk az iskolai szervezet pszichológiai jellemzőivel, előkészítve az iskolai 

gyakorlat azon feladatát, amely az iskola szervezeti sajátosságainak megismerését célozza, 

segítve ezzel a pedagógus tudatos beilleszkedését abba az iskolai közegbe, ahol dolgozik. A 

szervezeti jellemzőköz is kapcsolódik, de a pedagógusok munkáját közvetlenül segíti az 

iskolapszichológus, így feladatainak és munkamódszereinek ismerete közvetlenül is 

hasznosítható a pedagógusi pályán.  

Csoportdinamika szeminárium keretében az elméletben tanulmányozott szociálpszichológiai 

jelenségek közül azokkal foglalkozunk kiemelten, melyek közvetlen feladatokat, jelenthetnek 

a tanári munkasorán. Ilyen a csoportnormák szerepe és befolyásolhatóságának kérdései, az 

előítélet megnyilvánulási formái és mérséklésének lehetőségei, csoportbeli szerepek, 

tanárokkal kapcsolatos szerepelvárások, a hatékony vezetés. Másrészről hasznosítható 

eszközöket kívánunk nyújtani, mint a szociometria módszere, vagy a kommunikációval, 

tanár-diák viszony jellemzőivel kapcsolatos megfigyelés módszerei.  

Foglalkozunk a tanári pályán jelentkező problémákkal, mint az osztálytermi fegyelmezés, 

iskolai bullying, konfliktusok az iskolában. A problémák esetén a „mikor kihez 

fordulhatunk?”, az iskolapszichológia és társintézmények szerepét érdemes 

interaktívformában is feldolgozni, mert így mód nyílik az ezekkel kapcsolatos előítéletek, 

fenntartások és irreális elvárások csökkentésére. 

A kínált gyakorlati feladatokat iskolában kell elvégezni. Ennek módszere lehet felmérés, 

interjú vagy megfigyelés: szociometria, tanár-diák viszonnyal kapcsolatos megfigyelés vagy 

terepvizsgálat (értékek és normák; tanárokkal vagy diákokkal szembeni szerepelvárások, stb.).  

 

„Pszichológia a hétköznapokban” 

 

Célok 

A pszichológia tantárgyblokk utolsó eleme egy speciális kollégium, amelyet az alábbi 

szélesebb kínálatból választhatnak a hallgatók. A kínálat összeállításánál két szempontot 

tartottunk szem előtt. Egyrészt a tanári pályához kötődő különlegesebb feladatokra kívánja 

felkészíteni az érdeklődőket, mint a pályaválasztás segítése, kényes témák kezelése vagy a 

mentálhigiénés foglalkozások, illetve mélyebb elmélyülést kínálnak olyan területeken, 

amelyeket korábban ugyan érintettünk, azonban hasznos lehet a további tanulmányozásuk. 

Ilyen téma például a média szerepe a diákok életében és a médiahasználat pszichológiai 

szempontjai. 
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Olyan témákat is kínálunk, amelyek a hallgatók egyéni pszichés támogatását szolgálják, mint 

a veszteség feldolgozást segítő szeminárium, vagy segítenek a nehezen kezelhető pszichés 

problémák, vagy a fejlődéssel járó szélsőségesebb magatartás kezelésében (pl. serdülőkori 

problémák). 

 

A jelenlegi kínálatunk:  

 

Pszichés egészség fejlesztése  

• Pályaválasztás,  

• Mentálhigiéné,  

• Média,  

• Családpszichológia,  

• Nemi szerep és szexualitás 

 

Nehéz élethelyzetek és fejlődési periódusok 

• Pszichés egészség és a terápiás lehetőségek a személyiség támogatásában  

• Serdülőkori problémák,  

• Osztályfőnöki gyakorlat,  

• Sikamlós témák,  

• Gyermekvédelem,  

• Veszteség feldolgozást segítő szeminárium 

 

 

A tanításkísérő szeminárium szerepe az egyéni iskolai gyakorlatban  

 

A tanításkísérő szeminárium gondolata már a korábbi képzés során is felmerült, mert gyakran 

előfordult, hogy a tréningre járó diákok a tanítási gyakorlatukat is ugyanabban a félévben 

végezték. Ilyenkor azt tapasztaltuk, hogy a tréningre behozták a tanítási gyakorlat élményeit, 

főként a személyes problémáikat, és ezek feldolgozása mind a tanítási gyakorlatot, mind az 

önismeretet és a tanári készségek fejlesztését szolgálta. 

A reflektivitást szolgáló pedagógiai-pszichológiai tanításkísérő szeminárium az önálló iskolai 

gyakorlattal párhuzamosan folyik. A hallgatók a képzésük utolsó félévét – egy szakos vagy 

kiegészítő képzés esetén ennek egy részét, de mindenképpen a képzés utolsó periódusát 

közoktatási intézményben töltik. Itt a szakos tanítás mellett módjuk van számos, a 

pszichológiai tanulmányokhoz is kapcsolódó tevékenység végzésére. Az egyik, és egyben 

mindenki számára kötelező feladat az iskola, mint szervezet bemutatása. Ezzel szeretnénk az 

elméletben már megismert működési jellemzőket – pl. iskola pedagógiai programja, helyi 

tanterv, házirend – a tényleges gyakorlati szerepükben megismertetni a hallgatókkal. A 

szervezeti jellemzők tanulmányozásával segítséget kívánunk nyújtani a leendő 

pedagógusoknak ahhoz is, hogy minél hatékonyabban illeszkedjenek be az iskola világába. 

Ismerjék meg az iskola személyközi viszonyait, a felelősségi köröket és munkamegosztást, a 

segítő szakmák az iskolában dolgozó képviselőit és a kapcsolódó intézményeket, 

iskolapszichológust, gyermekvédelmi munkatársakat, fejlesztőpedagógust, stb. A szervezet 

ismerete révén hatékonyabban tudják képviselni azokat a törekvéseiket, melyek leendő 

tanítványaikat segíthetik. 

Az iskolai gyakorlat során végzett kötelező feladatokat a szaktárgyi tanítás, és az ehhez 

kapcsolódó feladatok és a hospitálás jelentik. A választható feladatok a neveléshez, tanórán 

kívüli tevékenységekhez, különleges bánásmódot igénylő tanulókhoz kapcsolódnak. 
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A szemináriumokon mód van a gyakorlaton felmerülő általánosabb nevelési és oktatási 

tapasztalatok és nehézségek feldolgozására, az elméletben tanultak és a gyakorlat 

összekapcsolására, megoldási lehetőségek keresésére a csoporttal közösen. 

A tanításkísérő szeminárium másik célkitűzése a tanári kompetenciák fejlesztésének 

támogatása. A hallgatók az önálló gyakorlat végzésével párhuzamosan dolgoznak az 

értékelési portfólió elkészítésén. A gyakorlat során a kompetenciák fejlődését nem csak a 

kötelező és választható feladatok sora biztosítja, hanem ezen belül a célirányosan választott 

feladatok, legyenek ezek a kötelező oktatás keretén belül egyes módszerek célzott gyakorlása, 

vagy maguk a választható feladatok. A hallgatók feladata az, hogy a gyakorlat során jelöljék 

ki a számukra a tanári kompetenciáik fejlesztése szempontjából fontos területeket, és ezekhez 

olyan nevelési-, oktatási feladatokat válasszanak, amelyek segítik őket a tanárrá válás 

folyamatában. Ez a munka több szempontból is kihívást jelent a hallgatóknak. Egyrészt olyan 

munkamódot kínál, hogy ne az erősségeket használják, hanem ebben a gyakorlat kínálta 

viszonylag védett közegben bátran próbálják ki azokat a módszereket, amelyeket eddig még 

nem, vagy kevéssé használtak, és merészkedjenek a pedagógus feladatkörök olyan területeire, 

ahol eddig még járatlanok voltak. Ez azért „szokatlan”, mert a hallgatók a tanári munkát 

gyakorolva még maguk diákok, akik jól akarnak teljesíteni, pl. a „portfólió készítés” 

feladatában is. Ez a munka azonban nem az erősségek dokumentálásáról, hanem a szakmai 

fejlődésről szól. Másrészről kihívás abból a szempontból is, hogy a reflexiók megfogalmazása 

újszerű feladat, bár reményeink szerint, ahogy egyre inkább sikerül a reflektivitást a képzés 

egészének a folyamatában érvényesítenünk, ez egyre kevésbé lesz az utolsó félév újdonsága. 

Ebben az elemző és önismereti munkában hatékony segítséget jelent a csoport által adott 

visszajelzés és nem utolsó sorban a szociális támogatás a tanításkísérő szeminárium során.. 

 

Erősségek és fejlesztési tervek  

 

Az itt megfogalmazott oktatási célkitűzések és a tananyag tartalmi kidolgozása szempontjából 

félúton – vagy legalábbis „úton” vagyunk. A tanári MA képzésben az első nappali tagozatos 

évfolyam az ELTE-n 2009-ben indult, közel egy év múlva, 2012. januárjában végez az első 

évfolyam. Vannak már tapasztalataink a levelező képzésben képesítő vizsgát tett diákoktól, 

ebben a képzési formában már két végzett évfolyam tapasztalatait tudhatjuk magunk mögött, 

de ezek alapján a mérlegkészítésben csak óvatos megállapításokat tudunk tenni. 

 

Jórészt a korábbi tanítási előzményeknek is köszönhetően a tanárképzés pszichológia 

oktatásában erősségnek tartjuk a széleskörű elméleti alapozást, és a hallgatók visszajelzései 

szerint is megbízható elméleti felkészítést. Ehhez kidolgoztunk egy olyan integrált 

tananyagot, amely a neveléstudomány, a társtudományok és az iskolai gyakorlat felé egyaránt 

nyitott. Erősségnek tartjuk, hogy a PPK szervezeti sajátosságainak köszönhetően van egy 

olyan oktatási egység, az Iskolai Pszichológiai Iskolai Központ, amely felelős a tananyagok 

kidolgozásáért és ezeket folyamatosan fejleszti is. Ugyanakkor a tanárképzésben részt vevő 

oktatók kevés kivételtől eltekintve a pszichológusképzésben is oktatnak, egyrészt ez a 

központ látja el az iskolapszichológia szakirányos képzés oktatási feladatait, de más 

tanszékekről is szép számmal vesznek részt az oktatásban kollegák. A pszichológia szak 

oktatásában és a tanárképzésben szerzett tapasztalatok termékenyen egészítik ki egymást, és 

tapasztalataink szerint ez mindkét oktatási területnek hasznára válik. 

A tanári MA szak egészének közös kidolgozása a pedagógia-pszichológia követelmények 

egységes rendszeréhez vezetett, melynek kiemelt pontjai a pedagógia és pszichológia 

stúdiumokat lezáró komplex szigorlat és a tanári záróvizsga. 
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Erősség és ugyanakkor fejlesztendő terület is a tankönyv kérdése. A pszichológia területén a 

korábbi képzésben is meglévő témákban megfelelő tankönyv is rendelkezésünkre áll, 

ugyanakkor adósak vagyunk jelentős területeken a megfelelő tankönyv megírásával. 

A jelenlegi képzésben, mint ahogy reméljük sikerült bemutatnunk, jelentős előrelépéseket 

tettünk a gyakorlat irányába, de biztosak vagyunk abban, hogy a gyakorlatban hasznosítható 

módszerek és gyakorlat irányában tovább érdemes dolgoznunk. A pedagógia és pszichológia 

tananyag komplex kezelése, a két szakterület közti együttműködés is tartogat még 

lehetőségeket. A szakmódszertan oktatóival és a gyakorló iskolákkal való együttműködés 

jelenleg még leginkább az ismerkedés fázisában tart, ezeken a területeken a közös szakmai 

munkától véleményünk szerint jelentős minőségjavulást várhatunk. 

Végezetül a fejlesztendő területekhez sorolhatjuk a tömegoktatás által generált problémák 

kezelését. Érdemes ezeket akkor is számba venni, és számon is tartanunk, ha ezek 

megoldására nincsenek kész válaszaink. Ezek a nagy létszámú előadások látogatottságának 

kérdése és a tömegoktatás és a sokféle egyéni tanulói igény kielégítése közt feszülő 

ellentmondás. A vizsgaszabályzat szerint az előadások látogatása nem „kötelező”, és ez ahhoz 

is vezet, hogy nagyon különböző okokból, a hallgatók jelentős része nem jár az előadásokra. 

Ebben az egyik nyilvánvaló ok az, hogy a számos kínált tanári szak szakos órái és a tanári 

órák időpontjának összehangolása szinte irreális. A hallgatók eltérő előképzettsége, tanulási 

stílusa és a pszichológia témájából következően gyakran személyes élményekhez is köthető 

jellege miatt célszerű lehetne az interaktívabb módszerek alkalmazása, amelyet felülírnak a 

gazdasági megfontolások. A tanárképzés gyakorlatigényes szak, ennek fontosságát 

igyekeztünk bemutatni. A szemináriumok és tréningek finanszírozhatóságának érdekében 

leginkább az előadásoknál tudunk takarékoskodni az oktatói kapacitással, és egyelőre csak 

reméljük, hogy a hallgatók tudatosan élnek ezzel a lehetőséggel is.  

 

Dilemmák és vitapontok a tanárképzésben  

A tanárképzéssel kapcsolatban van néhány olyan kérdés, amelyben az álláspontok időről időre 

polarizálódnak. Ezek közül ki szeretnénk emelni néhányat, melyek a tanulók motivációjának 

kérdéskörét érintik, és így pszichológiai szempontból is fontosak a képzés számára. 

 

Osztatlan vagy MA szintű tanárképzés 

A bolognai rendszerből a tanárképzés kiemeléséhez az egyik érv, hogy így biztosítható lenne 

a hiányterületeken a megfelelőszámú tanárok kiképzése. Hogy ez meghozná-e a kívánt 

eredményt, az a természettudományos területek tanár szakos hallgatóinak elmúlt két 

évtizedbeli alakulása (Tasnádi 2003) alapján erősen kétséges, de ezzel most nem kívánunk 

foglalkozni. A kérdés az, hogy a 18 évesen hozott döntés a tanárképzés mellett mennyire 

jelentené a végleges elköteleződést a tanári pálya iránt. Kezünkben van ezzel kapcsolatban 

egy érdekes adat. Az 1996 és 1998 között az ELTE BTK-ra járó tanárjelölteket kérdeztünk 

arról, hogy akarnak-e tanítani. A vizsgált mintának az az érdekessége, hogy ezek a hallgatók 

abból az időszakból valók, amikor a bölcsész szakosok szabadon dönthettek arról, szereznek-e 

tanári végzettséget a bölcsész szakos diplomájuk mellé. 178 hallgató válaszának megoszlását 

mutatjuk be a 4. ábrán. 
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4. ábra Az ELTE BTK hallgatók elkötelezettsége a tanári pálya iránt 1996-1998. 

 

A hallgatók kevéssel több, mint a fele nyilatkozott úgy, hogy szeretne tanítani, közülük 22,2 

% mindenképp tanítani kíván, , míg 29,0 % inkább hajlik arra, hogy tanítson a jövőben, mint 

hogy ne tanítson. Vagyis azok közül a hallgatók közül is csak minden második áll pozitívan a 

tanításhoz, akikre nem nehezedik külső nyomás a tanári tanulmányok végzésére azáltal, hogy 

a tanári tanulmányok vállalása segítené őket hozzá a szakos tanulmányok végzéséhez (értsd, 

szakra nem vennék fel, de tanári szakra igen, mint ahogy ez a TTK gyakorlatában volt).  

A hallgatók negyede bizonytalan (26,1%), és ötöde (20,5%) inkább nem szeretne tanítani, bár 

ők sem zárják ki teljesen. A legkedvezőbbnek azt tartjuk a felmérés eredményei közül, hogy 

csupán 2,3 % nyilatkozik úgy, hogy egyáltalán nem szeretne tanítani. 

Vagyis nem beszélhetünk egyértelmű pályaválasztási döntésről, ami nagyon is indokolttá teszi 

a pályaválasztási döntés segítését, és csak a későbbi elköteleződés után megkezdett intenzív és 

célirányos képzést. 

Tudós- és tanárképzés együtt vagy külön? 

Ezzel összefügg az a kérdés is, hogy célszerű-e kezdettől szétválasztani a tudós- és tanári 

képzést? Amennyiben a két képzést kezdettől szétválasztjuk, ez szükségszerűen vonja maga 

után átjárhatóság erős korlátait. A szakmai tárgyakból magas szinten teljesítő diákok így még 

tanári érdeklődés mellett is várhatóan a diszciplináris képzést fogják választani, mert hosszú 

távon ez ad számukra nagyobb választási szabadságot. Az osztatlan tanárképzés által 

„garantált” mesterszintű diploma csak a gyengébb teljesítményű diákok számára jelentene 

vonzerőt, a tanári pályán kívánatos „tehetséges diákok” számára ez nem plusz előny. 

Másrészről gazdasági hátrányai is vannak ennek a megoldásnak, különösen az un. kis 

szakokon (szláv nyelvek, japán, stb.), de a természettudományos területek több szakján is, 

mert ez a meghirdetett tárgyak megduplázását igényli. 

Lennének határozott nyereségei is a két képzés szétválasztásának, amennyiben feltételezzük, 

hogy a tanári és diszciplináris képzés közt nem lenne átjárási igény, amiben a fentiek alapján 

a magunk részéről kételkedünk. Ezek az előnyök a célirányosan összeállított szakos 
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ismeretanyag, a társas kapcsolatokban jelentkező nyereség, az t.i, hogy a tanári pályára 

készülők közösen és viszonylag állandó tanulói csoportban tanulhatnának. Ez a közös élmény 

és célzott tanulmányok a pályaidentitás kialakulását is segíthetik, és amennyiben a tanári 

képzésben erre elkötelezett oktatók tanítanak, akkor a tanári példa, mint a felkészítés eszköze 

is működhetne. Ezek az előnyök az egyébként az osztott képzés MA szintjén szintén 

megvalósulnak. 

 

A szakválasztás kérdései 

A motivált tanárjelölt és a szakját akár egy életen át szívesen és jó színvonalon tanító 

pedagógus ideálja és a szakválasztás kérdése sok szinten összefügg. 

A rögzített szakpárok fő előnye a nagy szakok esetén a képzőhely részéről a tervezhetőség. 

Más részről vannak olyan szakpárok, amelyek egymást erősítik, bizonyos mértékben átfed a 

tudásbázisuk, így a második szak megtanítása könnyebb. Ilyen lehet a matematika-fizika, a 

két nyelv szak, különösen, ha azonos nyelvcsalád két nyelvéről van szó, de egymást segíti egy 

tipikus vegyes szakpárosítás, a történelem-földrajz is.  

A szakok párba állítása azonban sokszor esetleges. Érdekes kinövése volt ennek az olyan a 

szakok párosítása, mint a technika-számítástechnika, vagy rajz-földrajz, mintha a játékos kedv 

határozta volna meg a „házasításukat”. Komolyra fordítva a szót, a szakok összepárosítása 

csak bizonyos mértékig működik, a kis szakos munkapiaci helyzete könnyen kilátástalanná 

válhatna, ha nincs a pedagógusnak emellett „nagy szakja” is. Ezért ezeket nem is lehet 

ésszerűen párosítani. Az ELTE közel hatvan szakot kínál, ezek túlnyomó többsége esetén 

csak a szabad párosítás az ésszerű megoldás. A szabad szakpárosítás mellett szól az a sajnos 

soha be nem mért, de sok oktató által vallott (vagy vélt) tapasztalat, hogy a vegyes szakos 

diákok érdekes színfoltot és jó színvonalat képviselnek. Ilyen pl. a gyakran előforduló 

matematika-angol, de említhetnénk itt bármilyen bölcsész-természettudományos párosítást. 

Végül is a szabad szakpárosításnak a legnagyobb előnye a hallgató motiváltsága, amely olyan 

előny, amelyről csak nagyon nagy ellentételezésért lenne érdemes lemondani.  

 

Végső soron a motiváció kérdését is érinti az egyszakosság problémája, amelyet a jelenlegi 

rendszer is kicsit felemásan kezel. Egyrészt kötelező a kétszakosság, másrészt a szabályozás 

megengedi második szakként speciálispedagógiai modul tanulását, harmadrészt megengedő a 

tudós tanár esetében is. Itt is több kérdést érdemes felvetni. Egyrészt, hogy a közoktatás 

valóban csak két szakosokat alkalmaz-e szívesen, nem él-e meg egy tanár egy szakot tanítva? 

Érdemes lenne szisztematikusan megvizsgálni, hány tanár van a pályán, akik csak a kedvenc 

szakjukat, vagy azt sokkal gyakrabban tanítják. Úgy véljük, sokkal inkább ösztönözni kellene 

a második szak elvégzését, mint ahogy például a kredites képzés esetén a hallgatóknak a 

tanulmányok befejezéséhez tandíjmentességet biztosítottak, mint kötelezni valakit arra, hogy 

másodikként egy kényszerűen választott szak tanítására képezze ki magát. Ezt sokkal 

nagyobb problémának érezzük, mint a sokat emlegetett „fél szak” problémáját. 

 

A tanárképzés dilemmáinak hosszú a sora, a kötet további tanulmányai az általunk 

felvetetteken túl is bizonyára számos kérdést érintenek. Úgy gondoljuk, hogy ezekben a 

kérdésekben nincsenek tökéletes válaszok, azonban ahhoz, hogy megtaláljuk a legjobb 

megoldásokat, érdemes mérlegelni a nyereségek és veszélyek kérdését. 

 

A tanárképzés minősége három pilléren nyugszik. Az egyik maga a képzés. Ennek 

pszichológiai összetevőit mutattuk be, érintve az ezzel összekapcsolódó neveléstudományi és 

iskolai gyakorlat néhány kérdését. A másik pillér az oktatók minősége, amiről fontos 

információt nyújthat a felhasználóknak, vagyis a hallgatóknak a véleménye. Harmadrészt, de 

valószínűleg meghatározó módon befolyásolja a képzés színvonalát maguknak a hallgatóknak 
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a minősége. Csak remélni tudjuk, hogy a bolognai képzésben a tanárképzés MA szintre 

emelkedése, és az ehhez kapcsolódóan egy alapszintű diploma birtokában meghozott 

pályaválasztási döntés a motivált, és a szakjukat magas szinten elsajátítani képes hallgatók 

arányának növekedését fogja jelenteni, és akkor már csak rajtunk, képzőkön és képzetteken 

múlik, hogy milyen lesz a most pályára lépő tanárgeneráció. 
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1. melléklet 

A tanári képzés pszichológia tanegységei BA/BSc és MA szinten 

 

TANÁRI SZAK: AZ ALAPKÉPZÉS (BA) PSZICHOLŐGIA ÓRÁI 

 

tanegységkód cím jelleg

* 

érté

kelé

s 

for

máj

a 

kred

it 

heti 

óras

zám 

ajánlo

tt 

félév 

előfeltételek 

TANB-104 Családi szocializáció és 

fejlődéspszichológia 

ea koll 2 2 4  

TANB-105 A gyermek fejlődése és 

életkori jellemzői 

gy gyj 2 2 5 TANB-104 

TANB-106 KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTANDÓ tárgy 

(pszichológia területén kínálat 

témák): 

 Társas jelenségek 

pszichológiája  

 Önismeret és 

személyiségpszichológiája 

 Pszichológiai jelenségek 

a filmművészetben 

 Emberi gondolkodás 

Ea/gy Koll

/gyj 

2 2 6  

TANÁRI MESTERSZAK - PSZICHOLŐGIA ÓRÁI (40 kredit, 5 félév nappali tagozat) 

tanegységkód cím jelleg

* 

érté

kelé

s 

for

máj

a 

kred

it 

heti 

óras

zám 

ajánlo

tt 

félév 

előfeltételek 

TANM-PPM-

101 

Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése előadás 

ea koll 2 2 1  

TANM-PPM-

102 

Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése szeminárium 

gy gyj 2 2 1 TANM-PPM-

101 

TANM-PPM-

106 

Személyiségfejlesztés tréning gy min 1 2 1  

TANM-PPM-

107 

Személyiség- és 

egészségpszichológia 

ea koll 2 2 2  

TANM-PPM-

108 

A személyiség alakulása gy gyj 2 2 2 TANM-PPM-

107 

TANM-PPM-

112 

A tanári hatékonyság fejlesztése 

tréning 

gy min 1 2 2  

TANM-PPM-

113 

Pedagógiai szociálpszichológia ea koll 2 2 3  

TANM-PPM- Csoportdinamika gy gyj 2 2 3 TANM-PPM-
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114 113 

TANM-PPM-

117 

Pszichológia a hétköznapokban gy gyj 1 2 4  

TANM-PPM-

199 

Pedagógia-pszichológia 

szigorlat 

sz szig 2 0 4  

 

 

2. melléklet 

A tanári képzések közös képzési elemei: pedagógiai-pszichológiai modulok és a gyakorlati 

képzés felépítése 

 

TANÁRI SZAK: AZ ALAPKÉPZÉS (BA) TANTERVE 

 

tanegységkód cím jelleg

* 

értéke

lés 

formá

ja 

kred

it 

heti 

óras

zám 

ajánlo

tt 

félév 

előfeltételek 

TANB-101 Pedagógiai tapasztalatok, 

nézetek 

gy min 1 2 2  

TANB-102 Pedagógiai problématörténet  ea koll 2 2 3  

TANB-103 Pedagógiai problématörténet 

gyakorlat* 

 A gyermekkor története 

 A gyermekvédelem története 

 A magyarországi oktatási 

törvények története 

 Családtörténet – írás és 

pedagógia 

 Iskolaantropológia 

 Iskola és oktatáspolitika 

 Reform- és alternatív 

pedagógiák 

 Tanári életutak elemzése 

 Reflektív 

dokumentumelemzés 

gy gyj 1 1 4  

TANB-104 Családi szocializáció és 

fejlődéspszichológia 

ea koll 2 2 4  

TANB-105 A gyermek fejlődése és 

életkori jellemzői 

gy gyj 2 2 5 TANB-104 

TANB-106 KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTANDÓ tárgy: 

 Alternatív iskolák 

 A reál tárgyak tanításának 

pedagógiája 

 Gyermek a művészetben 

 Gyermek – és 

ifjúságvédelemi problémák az 

iskolában 

 Gyermekkor-kutatás 

Ea/gy Koll/g

yj 

2 2 6  
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 Iskolák a nagyvilágban 

 Kortárs gyermek- és ifjúsági 

irodalom 

 Múzeumpedagógia 

 Társas jelenségek 

pszichológiája  

 Önismeret és 

személyiségpszichológiája 

 Pszichológiai jelenségek a 

filmművészetben 

 Emberi gondolkodás 

TANÁRI MESTERSZAK - PEDAGÓGIAI-PSZICHOLÓGIAI MODUL TANTERVE 40 

kredit, 5 félév (nappali tagozat) 

tanegységkód cím jelleg

* 

értéke

lés 

formá

ja 

kred

it 

heti 

óras

zám 

ajánlo

tt 

félév 

előfeltételek 

TANM-PPM-101 Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése előadás 

ea koll 2 2 1  

TANM-PPM-102 Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése szeminárium 

gy gyj 2 2 1 TANM-PPM-

101 

TANM-PPM-103 Nevelés, személyiségfejlesztés ea koll 2 2 1  

TANM-PPM-104 Család és iskola a változó 

társadalomban 

ea koll 2 2 1  

TANM-PPM-105 Mindenki iskolája gy gyj 2 2 1  

TANM-PPM-106 Személyiségfejlesztés tréning gy min 1 2 1  

TANM-PPM-107 Személyiség- és 

egészségpszichológia 

ea koll 2 2 2  

TANM-PPM-108 A személyiség alakulása gy gyj 2 2 2 TANM-PPM-

107 

TANM-PPM-109 Tanulás és tanítás ea koll 2 2 1 TANM-PPM-

101 

TANM-PPM-110 A tanulás támogatása gy gyj 2 2 1  

TANM-PPM-111 Modern eszközök a 

pedagógiában 

gy gyj 2 2 2  

TANM-PPM-112 A tanári hatékonyság fejlesztése 

tréning 

gy min 1 2 2  

TANM-PPM-113 Pedagógiai szociálpszichológia ea koll 2 2 3  

TANM-PPM-114 Csoportdinamika gy gyj 2 2 3 TANM-PPM-

113 

TANM-PPM-115 Tervezés és értékelés gy gyj 2 2 3 TANM-PPM-

109 

TANM-PPM-116 Az iskolák belső világa gy gyj 1 2 3  

TANM-PPM-117 Pszichológia a hétköznapokban gy gyj 1 2 4  

TANM-PPM-199 Pedagógia-pszichológia 

szigorlat 

sz szig 2 0 4  

TANM-PPM-500 Szabadon választható tárgy ea/gy koll/g

yj 

2  1–4  

TANM-PPM-900 Reflektív gyakorlat gy gyj 1 1 4  
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TANM-PPM-

SZD 

Szakdolgozat   5  4  

Az egyéni gyakorlat felépítése 

TANM-GYAK-

100 

Szaktárgyi tanításkísérő 

szeminárium 1. 

gy min 3 2 5 Szakterületi 

modulzáró 

vizsgák 

TANM-GYAK-

200 

Szaktárgyi tanításkísérő 

szeminárium 2. 

gy min 3 2 5 Szakterületi 

modulzáró 

vizsgák 

TANM-GYAK-

300 

Pedagógiai-pszichológiai 

tanításkísérő szeminárium 

gy min 3 2 5 Szakterületi 

modulzáró 

vizsgák 

TANM-GYAK-

900 

Egyéni szakmai gyakorlati (két 

szakképzettség esetén) 

gy gyj 21 23 5 Szakterületi 

modulzáró 

vizsgák 

TANM-GYAK-

PFO 

Portfólió   0    
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Rapos Nóra (ELTE PPK Neveléstudományi Intézet) 

A szakmai professzionalizmusra alapozott képzés, pedagógia tárgyak a tanári modulban 

 

 

1. Az átalakulás körülményei 

A tanárképzés átalakítása világszerte meghatározó fejlesztési feladat napjainkban. A reformok 

csomópontjában gyakran egy több lehetőséget biztosító, rugalmasabb tanárképzési rendszer 

kialakítása van, amely megerősíti a tanári szakma, a pedagógus státusz elfogadottságát. Bár a 

középpontban a tanárképzés reformja áll, többen hangsúlyozzák, hogy ez nem lehet elszigetelt 

rendszer-átalakítás. A tanári szakma, a tanári karrier egy élethosszig tartó folyamat, amelyben 

a képzés az első, kétségkívül igen fontos alapot jelenti csupán. Mindezek értelmében mind a 

képzési reformot, mind a tanári szakma átalakítását egy általánosabb cél elérése kell 

meghatározza: a folyamatos, egyéni felelősségvállalásra épülő szakmai fejlődés 

megalapozása és támogatása. 

Országonként ugyan változó a pedagógusszakma társadalmi megítélése, az életpálya-építés 

lehetősége és a foglalkoztatottsággal kapcsolatos irányelvek, a fenitek alapján mégis közös 

törekvése az Unió minden országának a tanárok presztízsének emelése. Ennek kapcsán a 

tanárképzés rendszere és tartalma több országban is átalakult. A magyar kormány 2004 

nyarán elfogadta a Bologna-stratégiát, és a Parlament 2005-ben jóváhagyta a bolognai 

folyamat jogi kereteit (1. sz. ábra), mely kijelölte az új tanárképzési rendszer fontosabb 

sajátosságait, főbb alapelveit.  

 

1. sz. ábra: A Bologna képzés szerkezete 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ezek alapján a tanári képzés egységesen mesterszintre került, úgynevezett kompetencia alapú 

képzéssé vált, átalakultak a képzési tartalom belső arányai, nőtt a gyakorlat óraszáma. 

A hazai átalakulási folyamatot számtalan vita övezte, amelyek közül a leghangosabbá, a 

szakmai és nem szakmai közélet számra leginkább érzékelhető elemmé a strukturális 

szempontok váltak: a képzés időtartama, kreditszám, tartalmi területekhez kapcsolható 

kreditek aránya, stb. Elismerve ezeknek a kérdéseknek valós jelentőségét úgy véljük, hogy 

indokolatlanul kevés figyelmet és publicitást kaptak azok a szakmai, elvi megfontolások, 

amelyek a hazai tanárképzési rendszer, vagy épp az ELTE modell kialakításának alapját 

képezték. Ezek ismerete nélkül egyrészt nem érthető meg a tanári képzés mai rendszere, 

másrészt hisszük, hogy ezek ismerete nélkül nem képzelhető el egy új koncepció formálása 

sem. 

A kérdés úgy is megfogalmazható, hogy „Kellenek-e alapelvek a pedagógusképzés 

átalakításhoz?” (Kálmán – Rapos, 2007). Az európai folyamatok vizsgálata alapján 

egyértelműen állíthatjuk, hogy igen. Az alapelvek meghatározása előtt azonban vázlatosan és 

a teljesség igénye nélkül összegzünk néhány olyan hatást, melyek e sarokpontok 

meghatározást alapvetően meghatározták. 

Alapképzés (BA/BSc – szint) 

3 (4) év 

Mesterképzés (MA/MSc – szint) 

2 év  

tanárképzés esetén 2+0,5 év gyakorlat 

Doktori képzés (PhD) 

(3-5 év) 
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2. Az átalakulást meghatározó társadalmi és pedagógiai kihívások 

A tanárképzés átalakítása és annak hatásai egyértelműen befolyásolják a közoktatást – jobb 

esetben annak igényeiből építkeznek -, így csak olyan elképzelések támogathatók, amelyek 

figyelembe veszik, elemzik a közoktatási rendszer pedagógusigényét, értik az iskolában folyó 

pedagógiai munkát. Vagyis azok a megközelítések érdemelnek figyelmet, amelyek „benéznek 

az iskolákba”. Ha így tesznek, látni fogják a változásokat.  

 

Az állandóan változó környezet magával hozza az iskolát körülvevő társadalomnak és 

magának az iskola rendszerének, az osztálytermi folyamatoknak a bonyolódását is. Egy – egy 

jelenség, eset mögött számtalan ok húzódik meg, s a megfelelő válasz megtalálása egyre több 

szempont mérlegelését igényli. 

A megváltozott társadalmi, gazdasági és kulturális környezet azonban korántsem jelenti azt, 

hogy nem azonosíthatók azok az elvárások, amelyeket az iskolából kilépő diákoktól 

mindenképp elvárhatók. Csupán azt jelenti, hogy a változó világ, változó tudása olyan iskolát 

és tanárképzést követel, amely ezekre a megváltozott igényekre is képes felkészíteni a 

diákokat (Halász, 2007). Ehhez persze az kell, hogy elfogadjuk a változás tényét és 

kényszerét. Megítélésünk szerint a stabilitás illúziója, nem jelent valódi válaszokat. Nem 

tehetünk úgy, mintha a gyermekeket körülölelő világ, család, stb. nem változott volna meg, 

nem változna. Ez nem jelenti a változások tartalmával való feltétlen egyetértést, de azt igen, 

hogy világosan értjük, hogy az iskolába járó gyerekek környezete és azt az iskolát körbevevő 

és részben meghatározó társadalom változó. Az iskola és annak szereplői így nem tehetnek 

mást, mint tudatosan arra törekszenek, hogy megértsék e változásokat és az arra adható 

válaszok sokféleségét, ehhez pedig állandó tanulás, innováció szükséges, melyben az egyes 

pedagógusnak és a magának az iskolának is tanulóvá kell válnia. Ez az út valóban nem 

egyszerű, mert tele van vitákkal, kételyekkel. Ehhez: 

 el kell fogadni, hogy vannak másképp gondolkodók, más szokásokkal és hagyományokkal, 

stb. rendelkező emberek. Együtt kell élni a mássággal. 

 el kell fogadni, hogy miközben törekszünk a minél átfogóbb megismerésre és megértésre, 

nem ismerhetünk meg minden tényezőt, s így kell döntéseket hozni. 

 el kell fogadni, hogy döntéseinknek konzekvenciái vannak, s mindezt nem ismerhetjük 

meg előre.  

 el kell fogadni, hogy mindezek miatt döntéseinket mindig újra és újra felül kell vizsgálni 

(Geyer, 2003).  

Ha elfogadtuk a változás tényét, annak okait, tartalmát és következményeit is érdemes 

megvizsgálni. 

 

2.1. Változó kontextus – modernitásból a posztmodern felé  

A változások egyik iránya az iskola megváltozott társadalmi környezetéből fakad. Az immár 

több évszázados intézmény, az iskola és funkcióinak kialakítása „összefüggésbe hozható – 

számos értelmezés szerint – a felvilágosodással és az ehhez kapcsolható modernitással mint 

gondolati áramlattal valamint a modernizációval mint társadalmi-politikai folyamattal. A 

fejlődésbe és a tudás fontosságába vetett hit meghatározó az iskola modern koncepciója 

szempontjából, amelynek így feladata, hogy tanult emberek képzésével járuljon hozzá a 

társadalom fejlődéséhez. A társadalom dolgos, megfelelő tudással rendelkező tagjaivá kell 

„képeznie” a „még nem kész” gyermekeket. A munka, a racionalitás, a tudás, az építő 

állampolgári lét a modernitás kiemelkedő értékeiként alapvetően meghatározták az iskola 

arculatát, és a múltban megfelelő identitást adtak az intézménynek, melyre az egyes 

intézmények identitása is világosan épülhetett. Kérdés, hogy a modernitás egyik meghatározó 

intézménye hogyan találhatja meg új helyét, szerepét egy immár poszt- vagy legalábbis késő-
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modern kontextusban. Az erre vonatkozó reflexió kikerülhetetlen, ha az iskola megújulásáról 

van szó. (vö. Aronowitz és Giroux, 1991; Gaskó – Kálmán – Mészáros – Rapos, 2010, 5.).” 

Alapvető tehát az a kérdés, hogy milyen funkciói vannak a XXI. század iskolájának, hogyan 

határozhatja meg egy iskola a saját dolgát, feladatát a mai és a holnapi társadalmi 

környezetben. Erre nézve számos kutatás is indult Európa szerte (pl: OECD Schooling for 
Tomorrow programja), de ezt a kérdést helyben is meg kell válaszolnia minden iskolának 

pedagógiai programjában céljai meghatározásakor, illetve a mindennapi munkája során. Bár a 

válaszok bizonyára különböznek egymástól, abban egyetértést mutatkozik, hogy a 

posztmodern kor a gazdasági és a társadalmi struktúrák változó jellegének jobban megfelelő 

iskolamodell(eke)t „követel”. Az iskola általánosan értelmezett funkciója lényegesen változik 

meg a XXI. században, hiszen nem a tudás egyedüli forrásaként kell megjelennie, s talán nem 

is egyforma célokkal és megoldásokkal. Ezzel szemben olyan tanulási környezetet kell 

biztosítania, melyben a tanulók aktívan építhetik fel, konstruálhatják meg saját tudásukat, s 

vélhetőleg sokkal inkább felvállalja közösségi funkcióit, vagyis a helyi közösség részévé 

igyekszik válni. Ezt pedig csak a folyamatokat értő, a kihívásokra nyitott és dönteni képes 

pedagógusokkal lehet megvalósítani. 

 

2.2. Változó összetétel - heterogenitás 

A másik domináns jelenség az oktatás expanziójából fakad. Ez a folyamat felerősítette a 

társadalmi különbségek hatásait is, illetve felszínre hozott számos más természetű 

különbözőséget, s ezzel együtt mára egyre több pedagógiai, nevelési kérdés erősödött fel az 

iskolákon belül. 

Az oktatás tömegesedése (s az ezzel járó heterogeneitás) különösen a kötelező oktatással 

kezdődött, mely az iskolát a kevesek képzőintézményéből a „mindenki iskolájává” tette, vagy 

tette volna. Mindazonáltal ma is megválaszolatlan a kérdés, hogy ezt a fajta a heterogenitást 

tudatosította-e valójában az iskola, valóban számolt-e az ebből fakadó igényekkel, tudott-e 

olyan intézménnyé válni, ahol a mindennapi munka természetes része a különbözőség. 

Egyáltalán azonosította-e a különbözőség természetét stigmatizálás nélkül, hiszen korántsem 

beszélhetünk arról, hogy ez a folyamat lezárult volna. Úgy véljük, hogy miközben egyre 

inkább tudatába kerülnek a pedagógusok a diákok heterogén összetételének – nem csupán a 

családi háttér alapján gondolkodnak erről – aközben pedagógiai eljárásaik nem adaptálódnak 

ehhez a helyzethez. Egyre élesebben vetődik fel tehát a sokféle, eltérő gyermek együttes 

oktatásának és nevelésének a problémája. Magával hozva ezzel a váratlan, sokszor újszerű 

nevelési helyzetek megsokszorozódást, a mindennapi együttélés szabályainak, 

mechanizmusainak újraértelmezését. Ezen túl a tanulás – tanítás terén is kikerülhetetlenné 

teszi azt a gyakran nehéz szembesülését, hogy nem lehet a különböző előzetes tudással 

rendelkező, másképp tanuló diákok támogatását csak a tehetséges – lemaradó, „jó képességű 

– rossz képességű” kategóriák mentén megoldani. Nem elégséges, ha a pedagógus fejében 

élő, elképzelt átlagszinttől felfelé eltérőket tehetséggondozó foglalkozások keretében, míg a 

lemaradókat „felzárkóztató” korrepetálásokkal próbálják segíteni. Jól látható, hogy ez a 

múltba helyezett pedagógiai modell mai napig él az iskolákban. A tömegesedés kérdése tehát 

egyre inkább feszegeti olyan kérdések megoldást, mint az egyéni sajátosságok figyelembe 

vétele, a személyre szabott tanulási tér és út biztosítása, a szelekció – inklúzió problémájának 

megoldása, a konfliktusok újszerű kezelésének kérdései. Mindenre csak egy jól felkészült, 

adaptív, szakmáját professzióként művelő pedagógus képes. Mindez mára nem csupán a 

pedagógusok mindennapi kihívása, hanem társadalmi igény is. 

 

 

2.3. Változó tudás a tanulásról  

http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_2649_35845581_35773263_1_1_1_1,00.html
http://www.oecd.org/document/15/0,3343,en_2649_35845581_35773263_1_1_1_1,00.html
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A szakmai professzionalizmus egyik legfontosabb sarokköve, hogy minden pedagógusnak 

pontos és biztos tudása van az emberi tanulás folyamatáról, s képes az egyéni és a csoportos 

tanulás során ehhez igazítani a tanítás – tanulás folyamat támogatását. A kognitív alapokon 

nyugvó konstruktivista tanuláselméleti koncepciók szerint, leegyszerűsítve, a tanulás 

középpontjába az emberi konstruálás, tudásalkotás áll (pl.: Piaget, 1993; Glasersfeld, 1993; 

Nahalka, 2002.; idézi Gaskó, Kálmán, Mészáros, Rapos 2010.). Ebben a tanulási folyamatban 

a tanuló aktív szereplő, s az ő előzetes tudása meghatározó a tanulás során. Ez erősen 

determinálja a tanulás értelmezést is, hisz ennek alapján az egyéni tanulási előzmények 

feltárása és megértése, továbbá az egyéni tanulási utak támogatása áll a középpontban. A 

szociokonstruktivista tanuláselméletek emellett, részben az egyént középpontba állító 

értelmezéssel szemben (Lave és Wenger, 1991; Rogoff, 1994; Vigotszkij, 2000; idézi Gaskó, 

Kálmán, Mészáros, Rapos 2010), azt is hangsúlyozzák, hogy a tanulás nem csupán az egyéni 

szinteken, hanem közösségi kontextusban is értelmezendők, vagyis a tudásalkotás, a 

jelentésadás társas konstrukcióként értelmezendők.  

A konstruktivista megközelítések a tudás fogalmának új értelmezést is magukkal hozták, 

komplexebben és egymásra hatásukban értelmezve – nem szembe állítva – az ismeret, vagy 

képesség jellegű tudás elemeket. 

Érzékelhető, hogy e megközelítés alapja nem az uniformizált tankönyvi „tudás”, fókuszában 

nem a pedagógus által meghatározott tartalomra irányuló elvárásrendszer van, hanem a tanuló 

megismerése, aktiválása, a különböző tanulási utak egyéni és társas mezőben történő 

értelmezése. Ez a nézőpontváltás a tanárról, s az ő általa kiemelt tananyagról a tanulóra, 

annak tanulására és az ebből következő tanulási eredményeire
11

 teszi a hangsúlyt (Kennedy, 

2007). S, ha ez így van, akkor ez egészen újszerű elvárás a leendő pedagógusokkal szemben, s 

így a tanárképzéssel szemben is. Ebben a megközelítésben a tanárképzés feladata nem az, 

hogy tankönyveket és azok tartalmát ismertesse meg a leendő hallgatókkal, s felkészítsen 

azok elsajátíttatásra esetleg színes bemutatókkal, vagy épp játékosan, vagy cselekedtetve. 

Sokkal inkább arra kell a tanárnak felkészülnie, hogy miképp tud a diákok megismerésre 

építve mindenki számára optimális tanulási környezetet megteremteni és az egyéni tanulási 

utak biztosítani.  

A tanulási eredményekben való gondolkodás világszerte átitatta az oktatási reformokat, s 

szorosan kapcsolódott a Bologna – folyamathoz is. Hiszen azon túl, hogy egy korszerű 

pedagógiai tudásra épül, azon túl lehetőséget teremtett az oktatás és a munka világa közti 

kapcsolat erősítésre, amely egyébként is alapvető uniós törekvés (pl.:European Commission, 

2010). A munka világa felöl érkező tartalmi elvárások ez esetben kettősek. Egyrészt jelentik a 

megfelelő kompetenciákkal
12

 rendelkező munkavállalót, ez testesül meg a közoktatás 

kompetencialapú értelmezésében. Másrészt egy olyan tanárt, aki képes erre felkészíteni 

diákjait (lásd. 2.4. fejezet), amelynek kritériumait egy tanári kompetencia listában 

rögzíthetjük (pl: Tanári kompetenciák, 2006; OM 15/2006). 

 

2.4. Változó tanárszerep – oktató kontra pedagógus 

                                                           
11

 „A tanulási eredmények olyan állítások, amelyek arról szólnak, hogy a hallgatóknak mit kell tudniuk, mit kell 

átlátniuk és/vagy mit kell tudni elvégezniük egy sikeres tanulási szakasz teljesítése után” (Kennedy, 2007, 22.o.). 
12

 A tanulási eredmények és a kompetenciák fogalmai gyakorta együtt megjelenő terminusok. A kompetencia 

fogalmának definiálása nincs nyugvóponton, hazánkban a legelterjedtebb értelmezés szerint „A kompetencia a 

pszichikus képződményeknek (tudás, képességek, attitűdök) olyan komplex rendszere, amely lehetővé teszi 

valaki számára, hogy egy adott területen eredményesen tevékenykedjen. E megfogalmazás értelmében három 

összetevő mentén történik mindegyik szint leírása, amelyek kiegészülnek az autonómia és a felelősségvállalás 

deskriptorával (Falus, 2009).”  

A tanulási eredmények alapú megközelítések esetén is fontos az összehasonlíthatóság, a mérhetőség kérdése. A 

kompetenciák meghatározása, s azok sztenderdizálása jobban szolgálja ezt a mérhetőségi kritériumot.  
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A tanári pálya megújítására irányuló számtalan hazai- és nemzetközi kutatás közös pontja 

annak a társadalmi igénynek az azonosítása, amely szerint új típusú, innovatív, szakmailag 

felkészült pedagógusra van szükség az iskolákban. Mindezek alapján a tanári szerep funkciói 

is új tartalmakkal bővülnek, s ezek az új igények nem csupán az osztálytermi keretek „szűk” 

keresztmetszetében fogalmazódnak meg, hisz ebben az értelmezésben a tanár nem marad 

pusztán a tananyag megtanítója. Egyre erősebb elvárás, hogy minden egyes szituációt 

elemezzen a tanár, önállóan határozzon meg célokat, fejlessze és figyelje a tanulási 

lehetőségeket, értékeljen, reagáljon a különböző tanulási szükségletekre egyénenként és 

reflektáljon az egész folyamatra. Olyan tanár képe ez, aki képes és akar adaptívan reagálni az 

iskolát érő kihívásokra, elkötelezett a folyamatos fejlesztések, újítások iránt, azaz innovatív és 

kezdeményező, s minden diákja számára az optimális tanulási környezet megteremtésére 

törekszik. A társadalmi elvárások tehát azonosíthatók, s ahogy fent láthattuk (2.3. fejezet), 

kompetenciákban kifejezhetők. 

A társadalmi változásokkal párhuzamosan tudományos igényű vizsgálatok sora is bizonyítja, 

hogy a pedagógus szerep újraértelmezése megkerülhetetlen. Az ez irányú kutatások 

fókuszában gyakorta a hatékony tanár leírása áll, s e vizsgálatok mind meghatározóak 

lehetnek egy új képzési rendszer és tartalom kidolgozáskor. Egy egyszerű megfogalmazás 

szerint a hatékony tanár az, aki különböző területeken is kompetens. Gustafsson (2003) és 

Rice (2003) szerint a hatékony tanár intellektuálisan jó képességű, világosan kommunikál, 

tájékozott, rendszerezetten tud gondolkodni, kommunikálni és tervezni, mindez a diákok 

teljesítményében is megmutatkozik. A számtalan elmélet felsorolása nélkül is látható, hogy a 

hatékony tanár kritériumai közt a valóban igen fontos szaktárgyi felkészültségen túl a 

pedagógiai tudás különböző aspektusai is komoly szerepet kapnak. 

A vizsgálatok komoly figyelmet fordítottak arra is, hogy a szaktárgyi tudás és a pedagógiai 

kompetenciák, felkészültség szerepét igyekezzenek meghatározni a hatékony tanárképzés 

számára. Egyes vizsgálati eredmények azt hangsúlyozzák, hogy ugyan kapcsolat fedezhető fel 

a tanár képzettsége/végzettsége és a diákok teljesítménye között, de a nagyobb tárgyi tudás 

nem mindig vezet hatékonyabb tanítási folyamathoz, vagyis a tanulók teljesítményében is 

megmutatható eredményességhez. Van egy úgynevezett küszöbszint a szaktárgyi tudásban, de 

az afölötti extra tudás már nem feltétlenül látszik a tanulók eredményeiben. Rivkin (2001) pl. 

nem talált bizonyítékot arra, hogy ha valaki szaktárgyában mester fokozattal rendelkezik, az 

önmagában javítaná a tanítási szakértelmét.  

Mivel a végzettség nem bizonyult megfelelő mutatónak, más faktorokat (is) figyelembe kell 

venni egy képzési rendszer megformálásnál. Több javaslat született a szakmai professzió 

tartalmi összetételének meghatározására. Shulman (1992) például öt fejlesztési területről 

beszél: viselkedés, kogníció, megfelelő szaktudás, személyiség – morális elemek, a tanár 

ismerete(i) a tanuló kulturális, társadalmi, stb. környezetéről. 

Lingard (2002) és Ayres (2000) bővebb listában gondolkodik: biztos tárgyi tudás, 

kommunikációs képesség, tanulókkal való egyéni törődés képessége, önmenedzselés, 

szervezőkészség, óravezetés és a tanulási – tanítási folyamat irányításnak képessége, 

probléma-megoldási képesség, módszertani repertoár, csapatmunka, kutatás. 

Az egyes elméleti rendszerek kínálta kompetencialistákon túl az is bizonyossá vált A tanárok 

számítanak című OECD (2007) jelentés eredményei alapján, hogy a jó tanár az oktatási 

rendszer legfontosabb eleme, és a tanulók teljesítményére hatást gyakorló tényezők közül a 

család hatása után a második legfontosabb. Így a pedagógusképzés legfőbb célja egy olyan 

szaktárgyi és oktatási-nevelési szakértelem megalapozása, amellyel a tanár képes ellátni azt az 

összetett feladatot, amit a más-más tanulói korosztályok, személyiségek, tanulási jellemzők, 

szociális körülmények stb. megkívánnak. Továbbá képes a megfelelő tanári stratégiák 

megválogatására, megújítására és gyakorlati alkalmazására, melyekhez a különböző tanári 

kompetenciák legkülönbözőbb elemeit mozgósítja. 
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A szaktárgyi felkészültség vitathatatlanul meghatározó eleme a szakmai tudásnak, így 

lényeges, hogy a képzés során ennek elsajátítása megfelelően biztosított legyen. Az is 

bizonyított mára, hogy kiemelt szerepe van a szakmai felkészültségben a szakmai tudás más 

aspektusainak – pedagógiai és pszichológiai területek – átgondolt fejlesztésének is. A 

pedagógusképzés terén gyakorta példaként állított országokhoz – angol, finn minta – nem az 

egyes struktúrák átvételével lehetne közelebb kerülni, hisz e rendszerek erősen kötődnek a 

maguk kontextusához, társadalmi valóságához. A minta épp abban rejlik, ahogy ezekben az 

országokban a szaktárgyi- és a személyes szakmai tudást egységben kezelik és folyamatos 

fejlesztésük egyéni útjait támogatják mind tartalmi, mind strukturális szinten. Ennek 

eléréséhez alapvető, hogy a pedagógiai – pszichológiai stúdiumok megfelelő arányban 

jelenjenek meg a képzési tartalomban. Támogatja még e célok elérését, ha a pedagógussá 

válás folyamata a folyamatos szakmai fejlődés gondoltára épít, ami jelen esetben mindenképp 

egy új alapokon és tartalommal bíró továbbképzési rendszert jelent, hisz a vélemények abban 

megegyeznek, hogy sok, ha ugyan nem a legtöbb jellemzője az eredményes tanárnak csak 

akkor válik nyilvánvalóvá, ha már elkezdett tanítani.  

 

 

3. A pedagógiai tárgyak kialakítását meghatározó szakmai alapelvek 

A fent leírt hatások és elméleti alapok mentén indult el az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 

Karán a pedagógiai – pszichológiai modul rendszerének kialakítása és tartalmi kidolgozása. A 

pedagógiai tárgyakat a Neveléstudományi Intézet oktatói dolgozták ki Golnhofer Erzsébet 

szakmai vezetésével. Az akkreditációs anyag kidolgozásának folyamatához szervesen 

kötődött egy másik igen fontos intézeti fejlesztés, s ez az ELTE Tanári kompetenciák (Falus, 

2006) néven ismertté vált anyag. E két munkálat közös megjelenése egyértelműen jelzi, hogy 

a fenti hatások valóban megtermékenyítették a szakmai munkát. 

A kialakított pedagógiai stúdiumokat meghatározó elveket, szempontokat egy korábbi írásban 

Golnhofer (2009) a következőkben határozta meg:  

 kompetencia alapú képzés, melyben kitüntetett szerep jutott az eredményes pedagógus 

értelmezésének, 

 a tanárok gyakorlati tevékenységének, szakmai feladatköreinek figyelembe vétele, 

 gyakorlatorientáltság, 

 személyre szabott tanulási utak biztosítása, 

 reflektív szemlélet kialakítása. 

Elfogadva és megerősítve e fenti felsorolást, ugyanakkor az e tanulmányban megjelenő 

szempontok alapján néhol módosítva az alábbi alapelvek mentén értelmezzük majd a 

kialakított pedagógia tárgyakhoz kötődő tantárgyi- és követelményrendszert (1.,2. sz. 

melléklet): 

 kompetencia alapú képzés – tanulási eredmények 

 folyamatos szakmai fejlődés gondolatának támogatása – reflektivitás 

 új tudás a tanulásról – személyre szabott tanulási utak 

 elmélet és gyakorlat egysége – a tanárok tevékenységének és feladatkörének 

figyelembevétele. 

 

 

3.1. A kompetencia alapú képzés – tanulási eredmények 

A kompetencia alapú tanárképzés elfogadásnak leginkább nyilvánvaló eleme, hogy a célok 

meghatározásakor kompetenciákban gondolkodtunk, s az egyes tanegységek leírásnál is ezt az 

elvárást érvényesítettük. Ezzel egy olyan komplex, szerkezetileg több elemből építkező tudás 

támogatása is megfogalmazódott elvárásként a képzéssel szemben, amely az ismeretek mellett 

hangsúlyosan megjeleníti a képessé tevés, a megértés/elfogadás támogatását. Például a 
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„Pedagógia tapasztalatok és nézetek” című tanegység esetén az alábbi kompetenciák kerültek 

meghatározásra: 

tudás: 

 Tájékozott általában az önismeret, közelebbről a pedagógusi önismeret aktuális 

szakirodalmában.  

 Ismeri a pedagógiai gyakorlat elemző eljárásait.  

képesség: 

 Meggyőzően, átgondoltan képes megfogalmazni: milyen tanár szeretne lenni.  

 Képes alkalmazni az önelemzés technikáit.  

 Figyelemmel kíséri saját tevékenységének másokra gyakorolt hatását, s ezek alapján 

reflektív módon törekszik tevékenységének javítására, szakmai felkészültségének folyamatos 

fejlesztésére.  

 Saját fejlődésében nyomon követi a szereptanulás különböző fázisait, azonosítja az egyes 

szakaszokban jelentkező problémákat, képes megfogalmazni továbbhaladási irányokat, és 

ezeknek megfelelően is cselekszik.  

 Elemzi a saját attitűdjeit, reakcióit a különböző szerepmegvalósításokkal kapcsolatban.  

 Megfelelő önismerettel rendelkezik ahhoz, hogy tanári kompetenciáit reflektálni és 

fejleszteni tudja.  

 Törekszik önismeretének, saját személyiségének fejlesztésére, lelki egészségének 

megőrzésére, és ennek során nyitott a környezet visszajelzéseinek felhasználására. 

 Tudatosan vállalja és kezeli saját pedagógiai nézetei és a lehetséges pedagógus szerepek 

közti kapcsolatokat.  

 Tudatosan szemléli pedagógiai nézeteit.  

attitűd: 

 Elfogad más pedagógiai nézeteket együttműködő helyzetekben.  

 Elfogadja és érti a reflektív gondolkodás jelentőségét a pedagógusgondolkodás, pedagógiai 

gyakorlat fejlesztésében.  

 

E rövid példából is látható, hogy a kompetenciák meghatározásakor fókuszba a hallgató és az 

általa megszerezhető tudás és képességek kerültek, felvállalva az attitűdök, az értékelő 

viszonyulás tudatosításának fontosságát is. Ezzel együtt érzékelhető a hallgató tanulására 

figyelés, a tanulásközpontúság megerősödése szemben egy tartalom- és tanításközpontú 

szemlélettel. 

A kompetenciák megfogalmazásnál arra törekedtünk, hogy világossá váljon, hogy azok 

fejlődése mindenki számára valós, elérhető célkitűzés, ugyanakkor e fejlődési folyamatban 

aktívan és felelősségteljesen kell részt venni a hallgatónak. A kompetenciafejlődés feltételeit 

nem csupán a célok szintjén igyekezetünk megfogalmazni, hanem több, később részletesen 

kifejtésre kerülő tartalmi elemmel is: 

 a sokféle gyakorlati feladat biztosításával, egyetemi kurzusokon és az egyetemen kívüli 

helyzetekben is; 

 a sokféle elméleti nézőpont megismerésével, amely segít a saját tapasztalatok 

átgondolásában, reflektálásában is; 

 a saját munkák gyűjtésére, elemzésére és értékelésére ösztönzésével, ennek eszköze a 

portfólió. 

 

Bár szorosan nem kapcsolódik a pedagógiai tanegységek elemzéshez, de a kompetencia alapú 

képzés elfogadásával szembesülni kellett az értékelés új rendszereinek átgondolásával is. 

Ennek egyik eredménye a képzési követelményekben is rögzített értékelési portfólió 

bevezetése. Ennek elkészítése több módon is támogatott: 
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 írásos, tanári visszajelzések, 

 folyamatos reflektálásra és elemzésre késztetés a kimenti kompetenciák alapján a 

gyakorlati kurzusokhoz kötődően, 

 a reflektálás elméletének és gyakorlatának feldolgozása a „Reflektív gyakorlat” című 

tanegysége keretében, 

 „Pedagógiai – pszichológiai komplex tanítást kísérő szemináriumon” a portfólió készítés 

tevékeny támogatása konzulenssel. 

 

 

3.2. A folyamatos szakmai fejlődés gondolatának támogatása – reflektivitás 

A folyamatos szakmai fejlődés gondolata azt várja el minden érintett szereplőtől, hogy ne 

tekintse befejezettnek a tanárjelölt szakmai fejlődést a formális képzés végén. Olyan szakmai 

felkészülést támogat tehát, amely a tanári karriert élethosszig tartó folyamatnak tekinti, s ez 

alapján a szakmai felkészülés, a fejlődés egyes szakaszainak különböző fázisai vannak. 

Eszerint a tanári szakma, a tanári karrier egy élethosszig tartó folyamat, amelyben a képzés 

egyetlen rendszerelem csupán (initial teacher education). Ezt követi a pályakezdés (induction) 

és a szakmai továbbfejlődés (professional development), mely hármas csak egy koherens 

rendszerben képzelhető el. A képzés e tekintetben az első állomás, s valóban egy kitüntetett 

szerepű szakasz, amelynek egyik nagyon fontos funkciója a tudatos pályaválasztás segítése, 

az elsődleges pályaszocializáció. Ezt a törvényben rögzített BA szinten elvégzendő, 

úgynevezett 10 kredites kurzusblokk is támogatja. Ebben az alapozásban kiemelt jelentőségű 

a fent már a kompetencia megfogalmazás kapcsán említett „Pedagógiai tapasztalatok és 

nézetek” kurzus. A tárgy lényege: saját – mondhatni naiv – tapasztalatok felidézése, 

rendszerezése, kritikai elemzése, reflexiója az iskola, a pedagógia világáról. A tárgy fókusza 

annak megértése, felfedezése, hogy számtalan tapasztalata van már a hallgatónak a tanári 

pályáról, s ezek mélyen meghatározhatják gondolkodását, saját pedagógiai elképzeléseit, s azt 

is, hogy a hallgató miként dolgozza majd fel mindazt, ami a képzés során rá vár. Cél, hogy a 

kurzus támogassa a tanári pálya választásának tudatosságát.  

E 10 kredites blokk másik meghatározó pedagógia eleme a pedagógiai problématörténet, 

amely „nem mellőzi a kompetenciaorientált megközelítést, hiszen a kiválasztott problémák 

illeszkednek a kompetenciákhoz (is); - a problématörténeti áttekintés lehetővé teszi, hogy 

különböző pedagógiai jelenségeket folyamatukban értelmezzenek a hallgatók; - a 

problématörténeti szemináriumok keretei között lehetőség nyílik az egyéni érdeklődéshez, 

sajátosságokhoz kötődő kutató- és reflektív munkára is” (Golnhofer, 2009., 36-37. o.). 

 

A folyamatos szakmai fejlődés gondolatának megértése és elfogadása megkerülhetetlen, 

hiszen ahogy korábban utaltunk rá egy tanár a munkája során - sajátos társadalmi és kulturális 

kontextusban - igen változó kihívások elé kerül, melyeknek megfelelni csak állandó szakmai 

fejlődés útján tud. Vagyis képessé kell váljon saját szakmai munkájának állandó 

felülvizsgálatára, elemzésre, új utak kijelölésre és megvalósítására. Ennek a reflektív 

szemléletnek a kialakulását a képzés, vagyis a szakmai fejlődés első állomása alapvetően 

meghatározhatja. Épp ezért a képzés folyamán a reflektivitás, a saját pedagógiai munka 

elemzése több ponton támogatott. Például: 

 egyes gyakorlati kurzusok elején a hallgatók saját, eddig végzett tevékenységük elemzésre 

építve határozzák meg az adott kurzuson elérendő fejlődési céljukat és az azt szolgáló 

feladataikat,  

 a tanulást támogató értékelés elméleti és gyakorlati jelentőségének tudatos megismertetése 

egyes tantárgyak keretében (pl.: „Tervezés és értékelés”, „Tanulás tanítása” című tantárgyak), 

 a tanítás – tanulási folyamata és az értékelés kapcsolatának megértése a hallgató saját 

felkészüléséhez kötődően (pl.: társértékelés, önértékelés mások pedagógia gyakorlatának 
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értékelése a képzés során, az egyéni összefüggő gyakorlat elején fejlődési terv készítésre 

ösztönzés), 

 munkaportfólió készítése, amely a pedagógia – pszichológia modult záró szigorlaton kerül 

megbeszélésre a húzott tételhez kötődően, 

 a reflektív technikák és a reflexiós folyamat megtanulást szolgáló tárgyak tantervbe építése 

(„Reflektív gyakorlat”, „Pedagógiai – pszichológiai komplex tanítást kísérő szemináriumon”). 

 

A reflektivitás tudatos vállalása azért is kiemelt jelentőségű, mert ez a tanári pálya 

presztízsének növeléséhez is hozzájárulhat. Elősegítheti egy olyan pedagógus társadalmi 

képének kialakulását, aki a professzióként kezeli saját szakmáját, aki képes szakértőként 

viselkedni és tevékenykedni pedagógiai helyzetekben, aki meg is tudja mutatni szakmaiságát 

szakértő és laikus közönség számára is. 

 

 

3.3. Új tudás a tanulásról – személyre szabott tanulási utak 

Az a tanuláselméleti paradigma, amely a bevezetőben rövid bemutatásra került olyan képzési 

rendszer kidolgozást igényli, amely támogatja a tudás konstruálásának egyéni és közösségi 

útjait; biztosítja a tanulás optimális feltételeit, környezetét; lehetőséget teremt az egyéni 

tanulási utakra; személyes felelősségvállalásra késztet. 

E komplex célok megvalósítását a fenti alapelveknél kifejtett több elem is támogatja, ezért itt 

ezekre már csak felsorolásszerűen utalunk: 

 támogató szemináriumok;  

 az értékelés tanulási folyamathoz kapcsolása; tanári-, ön- és társértékelések; 

munkaportfólió bevezetése. 

Mindezeken túl a tantárgyi struktúrában kiemelt szerepet kapott a tanulásról való gondolkodás 

két tanegység keretében is (Tanulás és tanítás; A tanulás támogatása). 

Tanulás és tanítás tárgy „a tanítási és tanulási folyamatokról való gondolkodást kívánja 

formálni. Ennek során bemutatja, hogy a XXI. század elején az oktatásban egyre erősebben 

érvényesül egy, a korábban uralkodó elgondolással szemben álló paradigma… Bemutatja, 

hogyan áll szemben a tanulók megismerésére és a pedagógusok korszerű pszichológiai és 

pedagógiai tudására épülő komplex személyiségfejlesztés az ismeretátadás évszázados 

gyakorlatával…Átgondolásra kínálja továbbá a merev kánonokba rögzült, nehezen 

alkalmazkodó műveltségkép helyett a hosszú időn keresztül érvényes, a társadalmi életben 

széleskörűen alkalmazható tudás formálásának lehetséges utjait” (Tanári mesterszak, 2011).  

A tanulás támogatása című követő szeminárium pedig azért fontos állomása a tanárrá válás 

folyamatának, mert „a tanulás és tanítás folyamataival kapcsolatos fogalmi váltást, illetve a 

tudásrendszer lényeges gazdagítását célozza. A hallgatónak lehetősége nyílik pedagógiai-, 

didaktikai szemléletmódjának formálására a tanulás és tanítás folyamataival kapcsolatos 

szemléleti kérdések tudatosításra” (Tanári mesterszak, 2011).  
 

Az egyéni tanulási utak biztosításának és a saját felelősségvállalás növelésének érdekében a 

kötelezően biztosítandó szabadon választandó kurzusok széles tartalmi kínálata mellett, olyan 

tantárgyi struktúrát is kialakítottunk, amely a hálóban kötelezően megkínált tanegységekhez 

kötődően lehetőséget teremt a hallgatóknak a személyes érdeklődésüknek és 

felkészültségüknek megfelelő kurzusok választásra. Ennek értelmében a „Mindenki iskolája”, 

„A tanulás támogatása”, „Tervezés és értékelés” és a „Modern eszközök a pedagógiában” 

című kurzusok 70 százalékban közös tartalmakat kínálnak az adott tanegységen belül, s azon 

túl lehetőség van az oktató és a hallgatók igényeihez igazodó specializálódásra. 
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3.4. Elmélet és gyakorlat egysége – a tanárok tevékenységének és feladatkörének 

figyelembevétele 

A tanárképzési programok fejlesztésében kulcskérdés az elmélet és gyakorlat kapcsolatának 

szorosabbá tétele, aminek hiánya gyakorta kritika tárgya volt az utóbbi években. Jelen 

struktúra megalkotásakor kiemelt figyelmet szenteltünk e szempontnak.  

Egyrészt magán a tantárgyi szerkezet kialakításán belül is törekedtünk arra, hogy az elméleti 

kurzusokhoz olyan szemináriumok kötődjenek, amelyek megteremtik az elmélyülés, a 

kipróbálás, a személyes élmény és a képességfejlesztés lehetőségét (pl.: Tanulás és tanítás - 

Tanulás támogatása tárgy; Nevelés, személyiségfejlesztés – Mindenki iskolája).  

Másrészt a tartalmi átgondolás kapcsán alapvető kiindulási pontnak tekintettük, hogy a 

diszciplináris felépítést megtörjük – természetesen építve annak tartalmi elemire –, s az új 

pedagógiai tartalmak fókuszába a tanári munka problémaköreit állítsuk, reflektálva ezzel a 

munka világa felől érkező elvárásokra is. Legjobb példája e törekvéseknek „Az iskolák belső 

világa” című tanegység, amely esetében cél, hogy „a hallgatók tudatosan készüljenek az 

iskolában, mint szervezetben történő munkára. Saját iskolai tapasztalatuk feldolgozásán túl 

képesek legyenek az iskoláról, mint szervezetről (munkahelyről) gondolkodni. 

Megtapasztalják, értsék és tudatosan szemléljék a mai iskola működési folyamatait, 

innovációs lehetőségeit, szervezeti csoportjait, partnerközösségeit és helyüket, szerepüket 

ebben a világban. Tudatosan használják azokat a diagnosztikus, fejlesztő és kommunikációs 

technikákat, melyek a szervezetben való működés eredményessége szempontjából fontosak. 

Mindez segítség lehet a pályakezdés nehézségeiben is” (Tanári mesterszak, 2011).  

Az új tanári szerepelvárásokat támasztó társadalmi és szakmai igények olyan tartalmi elemek 

megerősödését hozták mint: 

 „Család és iskola a változó társadalomban” – pl.: család és iskola funkcióinak, szerepének 

értelmezése, társadalmi folyamatok értelmezése és hatásuk a közoktatásra, társadalmi 

egyenlőtlenség és iskola, stb.; 

 „Mindenki iskolája” – hogyan lehet, vagy lehet-e minden tanulóra figyelni, mindenki 

számára pedagógiai esélyeket kínálni, adaptivitás, stb.; 

 Modern eszközök a pedagógiában – IKT, információforrások, az infokommunikációs 

technológia módszertanilag helyes alkalmazásának elsajátítása, a digitális oktatási kultúra 

megismerése és osztálytermi környezetben, tanórán kívüli foglakozásokon történő 

felhasználása, stb. 

 

Az elmélet és gyakorlat összekapcsolásának fontos területe a képzésen belül megjelenő 

gyakorlatok mennyisége és tartalmi kidolgozottsága. A törvény előírásainak megfelelően a 

többféle gyakorlati elem része az ELTE tanárképzésének is. A pedagógiai tárgyakhoz 

kötődően a szemináriumokba épülve többféle cél elérése nyílik lehetőség: 

 iskolai feladatok, tevékenységek megvalósítása: például tanulók, tanulócsoportok, tanárok 

megfigyelése, tanulókkal, tanárokkal interjú vagy kérdőív készítése, elemzése értékelése, 

iskola működésének vizsgálata, stb. (1. sz. táblázat); 

 

 

1. sz. táblázat: Szemináriumokhoz kötődő gyakorlatok - iskolai tevékenységek 

tanegység felelős oktatási egység terep 

Mindenki iskolája Neveléstudományi Intézet az adott témakör szempontjából 

jelentős oktatási intézmény 

A tanulás támogatása Neveléstudományi Intézet az adott témakör szempontjából 

jelentős oktatási intézmény  

Modern eszközök a 

pedagógiában 

Neveléstudományi Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb) 
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tanegység felelős oktatási egység terep 

Tervezés és értékelés Neveléstudományi Intézet iskola (gyakorló, vagy egyéb) 

 

 nevelési-oktatási feladatok más, nem iskolai terepeken: a tevékenységek hasonló jellegűek 

az előző pontban említettekhez, a terep viszont nem az iskola, hanem más intézmény (2. sz. 

táblázat); 

 

2. sz. táblázat: Szemináriumokhoz kötődő gyakorlatok - iskolán kívüli tevékenységek 

 tanegység felelős oktatási egység terep 

Mindenki iskolája Neveléstudományi Intézet nevelőotthon, kollégium, tábor, 

családi napközi, művelődési 

intézmény, stb. 

A tanulás támogatása Neveléstudományi Intézet tanítás – tanulás folyamata iskolán 

kívüli terepeken (pl: múzeumi óra, 

erdei iskola, stb.) 

 

 önálló, képességfejlesztő kurzusok: a pedagógiai tárgyakhoz kötődően „A reflektív 

gyakorlat” már az iskolai tanítási gyakorlat során átélt élményekre alapul (3. sz. táblázat). 

 

3. sz. táblázat: Szemináriumokhoz kötődő gyakorlatok - képességfejlesztőm kurzusok 

tanegység felelős oktatási egység 

Reflektív gyakorlat Neveléstudományi Intézet 

 

Ezen túl kiemelt jelentőségűnek tartjuk az „Összefüggő egyéni gyakorlatra” való felkészülés 

támogatást a pedagógiai kurzusokon: 

 munkaportfólió segítségével lehetőség és szakmai alap teremtése a gyakorlat elején 

meghatározandó egyéni fejlődési terv kidolgozáshoz; 

 támogató szemináriumok biztosítása; 

 konzulens felkínálása az értékelési portfólió elkészítéshez a pszichológus kollégákkal 

együttműködésben. 

 

4. A továbblépés útjai 

A bemutatott alapelvek is jól tükrözik, azt a szakmai elvárást, amelyet saját képzési 

rendszerünkkel és gyakorlatunkkal kapcsolatban is érvényesnek tartunk, azaz állandó 

értékelés és vizsgálat tárgya kell, hogy legyen a bevezetésre került szerkezet és tartalom. 

Ugyanakkor ehhez szükséges egy tudatosan kialakított értékelési és vizsgálati rendszer, amely 

alkalmas a meglevő pozitívumok és a fejlesztésre váró területek azonosítására. Ebben az 

értelemben támogatjuk a tanárképzés szakmai kérdések köré szerveződő felülvizsgálatát, 

pontosabban átfogó vizsgálatát.  

 

Bár a pedagógiai tárgyak kapcsán arra törekedtünk, hogy megvilágítsuk a tudatos és szakmai 

alapokon nyugvó tartalmi és szerkezeti építkezést, ez azonban nem zárja ki, sőt feltételezi a 

program további szakmai megújítását. Ennek sarokkövei lehetnek: 

 a képzésben részt vállaló modulokért felelős egységek szakembereinek együttműködése, a 

közös cél és nyelv kialakítása a tanárképzésen belül; 

 a kompetenciafejlesztés hosszú távú, az egyéni szakmai életút, -pálya támogatását jobban 

támogató, akár moduláris jellegű továbbképzési rendszer kidolgozása, amely illeszkedik az 

alapképzéshez; 
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 a közoktatás és a tanárképzés kapcsolatrendszerének és együttműködésének 

újraértelmezése; 

 a társadalmi párbeszéd megerősítés a tanári pálya presztízsének növelése érdekében. 
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Mellékletek: 

1. sz. melléklet: A tanári 10 kredites előkészítő modul a BA képzésben az ELTE –PPK-án 

 

tanegysé

g kód 
cím jelleg 

értékelés 

formája 
kredit 

heti 

óraszá

m 

előfelté-

telek 

TANB-

101 

Pedagógiai tapasztalatok, 

nézetek 
gy min. 1 30  

TANB-

102 

Pedagógiai problématörténet 

ea. 
ea koll 2 30  

TANB-

103 

Pedagógiai problématörténet 

szeminárium (válaszható 

altémákkal) 

gy gyj 1 15  

TANB-

104 

Családi szocializáció és 

fejlődéspszichológia 
ea koll 2 30  

TANB-

105 

A gyermek fejlődése és 

életkori jellemzői 
gy gyj 2 30 

TANB-

104
13

 

TANB-

106 

KÖTELEZŐEN 

VÁLASZTANDÓ tárgy 
gy/ea gyj/koll 2 30  

 

 

 

                                                           
13

 A teljesítés sorrendje alapján kétféle előfeltételt különböztetünk meg. Erős előfeltétel: az előfeltételt a 

tanegység teljesítésére szolgáló kurzus fölvétele előtt teljesíteni kell (tehát valamely korábbi félévben), ezt 

minden háló esetén félkövér betűtípussal jelöljük. Gyenge előfeltétel: az előfeltétel teljesítése a tanegységgel 

azonos félévben is történhet (a vizsgaidőszak szervezésénél fontos a figyelembevétele – az előfeltételként 

megjelölt tárgyat kell először teljesíteni), ezt minden háló esetén dőlten jelöljük. 
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2. sz. melléklet: A 40 kredites pedagógia-pszichológia modul nappali tagozat 

tanegységlistája
14

 

tanegységkód cím jelleg 

értékelés 

formája

* 

kredi

t 

heti 

óraszá

m 

ajánl. 

félév 
előfeltételek 

TANM-PPM-

101 

Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése előadás 

ea koll 2 2 1 

  

TANM-PPM-

102 

Kognitív folyamatok fejlődése 

és fejlesztése szeminárium 

gy gyj 2 2 1 
TANM-PPM-101 

TANM-PPM-

103 

Nevelés, személyiségfejlesztés ea koll 2 2 1 

  

TANM-PPM-

104 

Család és iskola a változó 

társadalomban 

ea koll 2 2 1 

  

TANM-PPM-

105 

Mindenki iskolája gy gyj 2 2 1 

  

TANM-PPM-

106 

Személyiségfejlesztés tréning gy min 1 2 1 

  

TANM-PPM-

107 

Személyiség- és 

egészségpszichológia 

ea koll 2 2 2 

  

TANM-PPM-

108 

A személyiség alakulása gy gyj 2 2 2 

TANM-PPM-107 

TANM-PPM-

109 

Tanulás és tanítás ea koll 2 2 1 

TANM-PPM-101 

TANM-PPM-

110 

A tanulás támogatása gy gyj 2 2 1 

  

TANM-PPM-

111 

Modern eszközök a 

pedagógiában 

gy gyj 2 2 2 

  

TANM-PPM-

112 

A tanári hatékonyság 

fejlesztése tréning 

gy min 1 2 2 

  

TANM-PPM-

113 

Pedagógiai szociálpszichológia ea koll 2 2 3 

  

TANM-PPM-

114 

Csoportdinamika gy gyj 2 2 3 

TANM-PPM-113 

TANM-PPM-

115 

Tervezés és értékelés gy gyj 2 2 3 

TANM-PPM-109 

TANM-PPM-

116 

Az iskolák belső világa gy gyj 1 2 3   

TANM-PPM-

117 

Pszichológia a hétköznapokban gy gyj 1 2 4   

TANM-PPM-

199 

Pedagógia-pszichológia 

szigorlat 

sz szig 2 0 4 TANM-PPM-11x 

tantárgycsoport 

TANM-PPM-

500 

Szabadon választható tárgy ea/gy koll/gyj 2  1–4   

TANM-PPM-

900 
Reflektív gyakorlat gy gyj 1 1 4 

Szakterületi tan. 

gyakorlattal egy 

félévben végzendő. 

TANM-PPM-

SZD 

Szakdolgozat   5  4   

 

                                                           
14

 Zölddel a pedagógia tanegység kiemelve. 
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Kormos József (PPKE Bölcsészettudományi Kar) 

A megújuló tanárképzés dilemmái  

 

 

 

Az Európai Felsőoktatási Térség létrehozását megvalósító bolognai folyamatról sokféle 

vélemény alakult ki. Vitathatatlan előnyei vannak: a mobilitás, az átjárhatóság, a külföldi 

tanulmányok lehetősége, BA szinten a nagyobb hallgatói létszám, … . Első megközelítésben 

nem is jelent teljesen új és megvalósíthatatlan feladatot, mivel a főiskolai és az egyetemi szint 

bizonyos értelemben megfelel a bolognai rendszer Bachelor-Master felosztásának. A 

tanárképzés területén azonban a gyakorlati megvalósítás során felmerülnek megoldásra váró 

nehézségek.  

 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem Bölcsészettudományi Karán az első BA alapképzési 

szakokat a 2006-2007. tanévben indították el. Itt a hat féléves képzés során a hallgatóknak 4 

tanegységet kell felvenni, amennyiben később az MA képzésben tanárszakot szeretnének 

elvégezni. A pszichológia alapjai előadás és a Személyiségfejlesztő gyakorlat a tanárrá 

váláshoz nélkülözhetetlen pszichológiai ismeretek megalapozását segíti elő. Pedagógiai 

szempontból pedig a Bevezetés a pedagógiába előadás és A pedagógia világa szeminárium lát 

el hasonló feladatot. A tárgyak nem annyira szisztematikus bevezetés adnak, inkább egyfajta 

alapozó és „kedvcsináló” szerepük van. Az előadás egy bevezető jellegű tájékoztatás a 

nevelés és az oktatás témaköreiről. A szeminárium célja pedig, hogy a hallgatók egy egyéni 

kutatás során ismerkedjenek meg az iskola belső folyamataival, történéseivel. Így egy kicsit a 

másik oldalról és nemcsak diákként is láthatják az iskola világát. A tárgyak kreditértéke, a 

követelmény típusa és az ajánlott félév az alábbi táblázatban látható. 

 

 

 

 

Tanegység megnevezése 

Kr

edi

tpo

nt 

Követ

elmén

y  

típusa 

Ajá

nlott 

félév 

A pszichológia alapjai 3 K 3-6 

Személyiségfejlesztő gyakorlat 2 Gy 3-6 

Bevezetés a pedagógiába 3 K 3-6 

A pedagógia világa 2 Gy 3-6 

 

Az MA képzés során egyrészt a pszichológiai ismeretek (Személyiségpszichológia, 

Fejlődéspszichológia, Szociálpszichológia, Neveléspszichológia, Személyiségfejlődési 

zavarok), másrészt a pedagógiai ismeretek elmélyítése történik. A pedagógiai tárgyak 

esetében az első csoportba vannak a kötelező tanegységek. Ezeknél egy általánosabb, 

elméletibb rész után (Neveléselmélet, Pedagógiatörténet) fokozatosan „szűkítve” a 

témaköröket egyre inkább a konkrét témákkal (Iskola és társadalom, Oktatáselmélet, Tanítás 

és tanulás) és gyakorlati kérdésekkel (Mikrotanítás, Az iskola belső világa) ismerkedhetnek 

meg a hallgatók. A kötelező tanegységekhez tartoznak az adott tanári szakhoz kapcsolódó 

szakmódszertanok. Amelyek a szakterület oktatásának kérdéseit tárgyalják, illetve 
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gyakoroltatják (stratégiák, módszerek, tanmenet és óravázlat készítés, tankönyvelemzés, 

mikrotanítás, …). A képzés negyedik félévében lehet felvenni a szabadon választható 

tanegységeket, amelyek egy-egy terület mélyebb ismeretét segítik elő (Resztoratív eljárások a 

konfliktusok kezelésében, Iskolafejlesztés, minőségbiztosítás, Oktatáspolitika, 

Tanügyigazgatás). Az óraszám és a kreditérték is jelzi a következő csoportba tartózó 

gyakorlatok kiemelt szerepét (Pályaismereti gyakorlat, Egyéni gyakorlat, Szakterületi 

csoportos gyakorlat). A tanulmányok a szakdolgozattal és a záróvizsgával fejeződnek be.  

A tárgyak kreditértéke, a követelmény típusa és az ajánlott félév az alábbi táblázatban látható. 

 

 

 

Tanegység megnevezése 

Kr

edi

tpo

nt 

Követ

elmén

y 

típus

a 

Ajá

nlot

t 

félé

v 

Kötelező tanegységek:    

Személyiségpszichológia 2 K 1 

Fejlődéspszichológia 2 Gy 1 

Pedagógiatörténet 2 K 1 

Neveléselmélet 2 K 1 

A nevelés gyakorlati feladatai 2 Gy 1 

Szociálpszichológia előadás 2 K 2 

Szociálpszichológia szeminárium 2 Gy 2 

Iskola és társadalom 2 K 2 

Oktatáselmélet 2 K 2 

Tanítás és tanulás 2 Gy 2 

Neveléspszichológia 2 K 3 

Konfliktuskezelés 2 Gy 3 

Személyiségfejlődési zavarok 2 K 3 

Mikrotanítás 2 Gy 3 

Az iskola belső világa 2 Gy 3 

Szakmódszertan:    

Szakmódszertan I.  2 K 2 

Szakmódszertan II. 2 Gy 2 

Szakmódszertan III. 2 K 3 

Szakmódszertan IV. 2 Gy 3 

Szabadon választható:    

Tranzakcióanalízis 2 Gy 4 

Resztoratív eljárások a konfliktusok 

kezelésében 
2 Gy 4 

Iskolafejlesztés, minőségbiztosítás 2 Gy 4 

Oktatáspolitika 2 Gy 4 

Tanügyigazgatás 2 Gy 4 

Gyakorlatok:    

Pályaismereti gyakorlat 3 Gy 4 

Egyéni gyakorlat 30 Gy 5 

Szakterületi csoportos gyakorlat 3 Gy 4 

Szakdolgozat és záróvizsga:    

Tanári MA szakdolgozat 5 Szj 5 
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Tanári MA záróvizsga 0 Zv 5 

 

A BA tanulmányok során történő egyfajta alapozás és „kedvcsinálás” hasznos lehet azért, 

hogy ne a középiskolai tanulmányok végén szülessen meg a tanári szak választása melletti 

döntés. De itt is adódnak problémák. A hallgatók a BA képzés diszciplináris részével vannak 

„lekötve” és nem veszik fel a későbbi tanárképzéshez szükséges négy tanegységet, így nem is 

merül fel bennük a tanárszak választása. Elképzelhető lenne egy olyan megoldás is, hogy a 

tanárképes diszciplináris BA szakokon kötelező lenne felvenni a két pszichológiai és a két 

pedagógiai tanegységet. Így alapvető pszichológiai és pedagógiai ismereteket szereznének és 

ez a nem tanárszak választása esetén sem lenne felesleges tudás egy bölcsész számára. 

Egyébként is miért nem várható el, hogy valaki a tanári pálya mellett tudjon felelősen dönteni 

középiskolásként, mikor más szintén felelős döntést igénylő hivatásnál ez nem jelent 

problémát (pl. orvos, mérnök, jogász, …). A BA szint a tanárképzés tanegységei 

szempontjából nincs kihasználva, 6 félévre vonatkoztatva nagyon kevés a négy tanegység. 

Ebből következik az MA szint egyik legnagyobb problémája, a tanegységek „összecsúszása”. 

Nem lehet megfelelően ütemezni a pedagógiai tárgyakat. Szakmai szempontból indokolt 

lenne a tanegységek egymásra épülése, az általános, bevezető és elméleti kurzusoktól a 

konkrét témákat tárgyaló gyakorlati jelegűek felé. Ehhez a négy félév nem elegendő. Így 

párhuzamosan történik olyan témák oktatása, amelyek egyébként egymásra épülnek, illetve 

egymásból következnek. A szakmódszertanok oktatása is az alapozó, elméleti tárgyakkal egy 

időben történik, pedig alapvetően ezekre épül. A problémát csak növeli, hogy a tanárszakhoz 

kapcsolódó diszciplináris képzésben is jelen van ez az „összecsúszás”.  

A tanárképzés rangjának emelését jelzi, hogy a bolognai rendszerben a tanárképzés önállóan 

történik a diszciplináris képzés mellett. Nagyobb hangsúlyt kap a pedagógiai elméleti 

tudományosság és a gyakorlati képzés is. Jobban szimbolizálja ez a képzési rendszer, hogy a 

tanárság egy külön elméleti és gyakorlati tudást igénylő autonóm hivatás. Ugyanakkor a 

szaktudomány szempontjából a tanár szakos hallgatók „másodrendűek”. A szaktudományos 

tanegységekből kevesebbet kell felvenniük. Mintha egy szaktanárnak kevesebbet is elegendő 

lenne tudnia a saját tudományáról. Például egy történelemtanárnak nem kell annyi ismerettel 

rendelkeznie, mint egy történésznek. Ez akár csökkentheti is a tanári hivatás presztízsét. 

Ezt a presztízsveszteséget még jobban előidézheti a minor szak. A kétszakos tanár a 

főszakjából „teljes” képzést kap, de a minor szakon nem. A későbbi foglalkoztatás 

szempontjából kérdéses, hogy mennyire tud elhelyezkedni a minor szakkal egy tanár, hiszen 

nyilvánvalóan csak „töredékes” képzésben részesült.  

 

A felsorolt problémák megoldásra várnak. Kérdés, hogy a szerkezeti és tartalmi 

módosításokkal elérhető-e a kívánt eredmény, vagy pedig teljesen más szisztéma létrehozása 

szükséges. Mindkét elgondolás mellett felhozhatóak érvek.  

Mindenesetre néhány fontos szempontot bármelyik megoldás esetén érdemes előtérbe 

helyezni. Először is figyelembe kell venni a magyar felsőoktatás hagyományait és 

eredményeit. Ugyanígy a nemzetközi tapasztalatokat is, hiszen ezek a problémák máshol is 

előkerülnek és az ottani megoldások esetleg adaptálhatóak. Továbbá a bolognai folyamat 

vitathatatlan előnyeit (a mobilitás, az átjárhatóság, a külföldi tanulmányok lehetősége, BA 

szinten a nagyobb hallgatói létszám, …) meg kell őrizni. Ugyanakkor a tanári hivatás 

presztízsét, megbecsültségét növelni kell általában is, de a többi tudomány szempontjából is. 

Végül, de nem utolsó sorban a mostani hallgatókkal és a leendő tanárokkal nem lehet 

feleslegesen és a számukra hátrányosan „kísérletezni”.  
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Szabóné Berki Éva (BME Alkalmazott Pedagógia és Pszichológia Intézet) 

A szakmai pedagógusképzés sajátosságai – a pedagógiai és pszichológiai stúdiumok 

megújítása a BME-n 

 

 

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) Műszaki Pedagógia Tanszék 

képviseletében kaptam felkérést arra, hogy a pedagógiai és pszichológiai képzés szakmai 

pedagógusképzésünkben megújított szerepéről beszéljek.  

A mai konferenciát szervezők stratégiai partnereként, magunk is érdekeltek vagyunk a 

pedagógusképző hálózat kiépítését szolgáló TÁMOP-4.1.2-08/2/B/KMR-2009-0002 

projektben. A projekt keretében a különböző szakmai fejlesztések mellett, a szakmai 

pedagógusképző és szolgáltató központ regionális kiépítésére vállalkoztunk. Együttműködő 

szakmai partnereink –az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar mellett-, azok a Közép-

magyarországi régióban működő felsőoktatási intézmények, amelyek a mérnök-, és 

közgazdásztanári területek mellett a szakmai tanárképzés agrár, egészségügyi és művészeti 

tanárképzési területét képviselik. Partnerünk az Óbudai Egyetem, a gödöllői Szent István 

Egyetem, a Budapesti Corvinus Egyetem, a Budapesti Gazdasági Főiskola, a Moholy-Nagy 

Művészeti Egyetem, és az Egészségügyi Szakképző és Továbbképző Intézet. A szakmai 

tanárképzésre vonatkozó nézeteinket legutóbb a felsőoktatási törvénykoncepció 

véleményezése kapcsán egyeztettük a szakmai pedagógusképzésben érdekelt intézmények 

képviselőivel. 

 

A BME-n folyó tanári mesterképzésben létező pedagógiai és pszichológiai stúdiumok 

tapasztalatait megelőzően szeretnék néhány olyan tanárképzési sajátosságot kiemelni, 

amelyek nem csak a BME tanárképzésében, hanem más szakmai tanárképzési területen is 

érvényesnek tűnnek. Így pl.: az osztott képzés kérdése, a szakmai tanárképzés résztvevői 

körének adottságai, a szakképző intézményi kör sajátosságai, és a szakképző intézményi 

tanulói célcsoport jellemzői. Ezt követően szeretnék szólni a BME-n folyó szakmai 

pedagógusképzésről és a képzés megújult rendszerében a pedagógiai és pszichológiai 

stúdiumainkról. Amint az az Önök számára is ismert, a BME-n a mérnöktanárképzés mellett 

közgazdásztanár-képzés is folyik.  

 

A szakmai tanárképzés történelmi gyökereit tekintve
15

 mindig osztott képzés volt. Ez azt 

jelenti, hogy a szakterületi kvalifikációt a kezdetektől fogva napjainkig, az adott 

szaktudományos képzést nyújtó felsőoktatási intézményben lehetett elnyerni
16

, úgy a 

műszaki, mint a kereskedelmi, majd később a közgazdasági- és az agrártanárképzés területén. 

A szakmai tanári mesterségre való felkészítést nyújtó szaktudományi felkészítésen túlmenően 

a szakmódszertani, később pedagógiai és pszichológiai felkészítést a szaktudományi képzést 

nyújtó intézménytől némileg különálló, de ahhoz kapcsolódóan működő Tanárképző 

                                                           
15

 A szakmai tanárképzés történetiségének vázolása túlmutat e tanulmány keretein, így csak a kezdetektől az 

1948/49-es felsőoktatást érintő változásokig megvalósult főbb intézkedések bemutatására szorítkozom néhány 

megjegyzés erejéig. Ezekből is érzékelhető, hogy a mai szóhasználattal közismereti tanárképzés és szakmai 

tanárképzés kérdései több ponton hasonlóságot mutatnak, holott „útjaik” első „ránézésre” nagyon különbözőnek 

tűnhetnek. 
16

 A középtanodai tanárképzés „korabeli szervezeti keretei” szolgáltak mintaként a mai szóhasználatban szakmai 

tanárképzés „első iskolájaként” létrejött kereskedelmi iskolai tanárképzés szervezése számára azzal, hogy a 

reáltanodai és gimnáziumi tanárjelöltek szaktanulmányaikat már a kezdetektől a pesti egyetem bölcsészeti karán 

és a budai József-műegyetemen folytatták és csak három éves szaktanulmányok lehetett tanításra jogosító 

szakképesítést szerezni, külön tanárvizsgáló bizottságok előtt.. Részletesebben lásd: A felső oktatásügy 

Magyarországon Bp. 1896. 
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Intézetben
17

 és gyakorlóiskolában
18

 lehetett megszerezni, a tanári képesítést pedig erre a célra 

külön kijelölt tanári képesítő bizottságok előtt letett sikeres képesítő vizsgával lehetett 

elnyerni
19

. Ez a „korabeli” szakmai tanárképzési rendszer
20

 mára alapjaiban módosult azzal, 

hogy a szaktudományi képzés mellett a tanári mesterségre felkészítő pedagógiai és 

pszichológiai képzésért felelős tanszékek az adott szaktudományi képzést nyújtó felsőoktatási 

intézmények integráns részei, és a szakmódszertani képzésben meghatározó szerepet 

vállalnak a karok oktatói. Sajnos a szakmai tanárjelöltek gyakorlati felkészítését támogató 

gyakorlóiskolai háttér a mai napid hiányzik, de bízunk abban, hogy a most kiépülő 

partneriskolai hálózat keretében a szakmai pedagógusképző felsőoktatási intézmények 

gyakorlóiskolai háttere is megteremtődik, a közismereti tanárképzéshez hasonlóan és azzal 

egyenértékűként tekintve a szakmai pedagógusképzést. 

 

                                                           
17

 A Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet 1898-ban létesült, a kereskedelmi iskolai tanárjelöltek 

tanulmányaikat a pesti és műegyetemen folytatták, az intézeti tagsággal szembeni képezdei szabályzat alapjául a 

középtanodai szabályzatok szolgáltak. Az Intézetet 1920-ban Állami Kereskedelmi Tanárképző Intézet néven a 

pesti egyetemen létrehozott Közgazdaságtudományi Kar kereskedelmi szakosztályához csatolták. Ezzel az 

intézkedéssel az Állami Kereskedelmi Tanárképző Intézetnek a kereskedelmi ismereteknél szélesebb körű 

közgazdasági ismeretek tanítására is felkészítő tanárképzést kellett szolgálnia. A Kereskedelmi Tanárképző 

Intézetet a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen az 1934/35-ös tanévvel létrehozott 

Közgazdaságtudományi Kar kereskedelmi szakosztályhoz csatolták. Ezzel az 1934. évi X. tc. értelmében a 

gazdasági szakiskolai (kereskedelmi, ipari, mezőgazdasági) tanárok képzése a Műszaki Egyetem feladata lett. A 

Tanárképző Intézet 1936-tól Gazdasági Szaktanárképző Intézet néven kibűvölt tanárképzési körrel működött 

tovább. Tevékenységi körébe tartozott a kereskedelmi mellett a műszaki és a mezőgazdaságtudományi 

tárgycsoportok szaktárgyait tanító tanárok képzése. Lásd: Kereskedelmi Tanárképző Kereskedelmi Szakoktatás 

1898. VII. évf.; Dr. Wlassics Gyula minister 56.900 sz. rendeletével életbe lépett intézet szervezeti szabályzata; 

A magyar kormány 272/1920.MN.E.sz.rendelete A bp-i m. kir. egyetemi Közgazdaságtudományi Kar Szervezeti 

és tanulmányi szabályzata Bp.1920.; a 30.009/1935.IV.sz.r.-hatálya 1935/36-tól további intézkedésig; Szabályzat 

a gazdasági szaktanárok képesítéséről 13. évi 25.430.sz.r.Bp.1936. A tanárképző intézetet elsőként a 

középtanodai tanárképzésre azért hozták létre, hogy a tanári pályára készülőket felkészítsék a szaktárgyak 

tanítására. A tanításra való felkészítés külön intézeti előadásokon és gyakorlatokon való részvétel keretében 

történt. A szaktanulmányokon túlmenően az intézeti feladatok közé tartozott a pedagógiai előadások hallgatása, 

az elméleti és gyakorlati pedagógiai tevékenység végzése. Ennek célja eredendően az volt, hogy felkészítse a 

jelölteket a „tantárgy és fegyelem szakszerű kezelésére” és az, hogy tanáccsal, útmutatással segítse a 

tanárjelöltek didaktikai felkészítését. A tanárképző intézeti keretek mindaddig fennálltak, amíg a tanárképzésre 

szolgáló felsőoktatási intézmények létre nem jöttek. 
18

 A Kereskedelmi Iskolai Tanárképző Intézet a tanárjelöltek módszertani és gyakorlati képzését a korabeli 

Budapesti Kereskedelmi Akadémia kereskedelmi tanfolyamainak látogatásával, a hospitálási tapasztalatok 

módszertani elemzésével és külön szakmai elméleti előadások, külföldi szakmai gyakorlatok keretében 

biztosította. Az 1913/14-es tanévben három felső kereskedelmi iskola egyesülésével jött létre a Kereskedelmi 

Tanárképző Intézet Gyakorló Kereskedelmi Iskolája.  
19

 A kereskedelmi iskolai tanári képesítést kezdetben a reáliskolai-, majd később külön az e célra létesített 

Kereskedelmi Iskolai Tanárvizsgáló Bizottság, majd 1936-tól a Gazdasági Szaktanárvizsgáló Bizottság előtt 

lehetett megszerezni. A kereskedelmi iskolai tanárok képesítéséről elsőként egy 1872. évi szabályzat 

rendelkezik. Lásd: a kereskedelmi iskolai tanári képesítés 1872., 1884., 1885. és 1895. évi szabályzatai 

Kereskedelmi Szakoktatás 1896. IV. évf. 221-225., V.évf.271-27., VI.évf.300-309., VII.évf.421-430.l. 
20

 A szaktudományos képzést nyújtó Egyetem mellett, a tanárjelöltek tanári mesterségre történő felkészítésének 

és tanúsításának szervezeti kereteiként létező Tanárképző Intézet és Tanári Képesítő Bizottság1949-ig 

fennmaradt, de ezek a szervezeti keretek még a gyakorlóiskolával bővülve sem tudták a szakmai tanárképzést az 

elvárt színvonalon biztosítani. A szakmai tanárképzés szervezeti hovatartozását tekintve a lényegi előre lépést az 

1948/49. évi egyetemi reform indította meg. A szakmai tanárképzés a létrejövő újabb tudományegyetemeken (pl. 

Közgazdaságtudományi-, Agrártudományi Egyetem) belül, kötött tanulmányi rend mellett, meghatározott karok 

feladata lett, a szaktudományos képzés mellett lassan-lassan a pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani 

képzés tanszékei is létrejöttek. Ezzel feleslegessé vált a Gazdasági Szaktanárképző Intézet és a Gazdasági 

Szaktanárvizsgáló Bizottság további fenntartása. A szakmai tanárjelöltek pedagógiai gyakorlati képzését 

szolgáló gyakorlóiskolai bázis megteremtése jó ideig váratott magára. Aztán az évtizedek során a szakmai 

tanárképzésért felelős szervezeti egységek tanárképzési tevékenységei – különböző intézményi formákban - a 

tudományegyetemi szervezetbe betagolódva működnek mai is. 
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A jelenleg létező osztott képzés fenntartása a szakmai tanárképzésben nem csak azért fontos 

számunkra, mert a leendő szakmai tanárok szaktudományos felkészültsége továbbra is csak 

így garantálható, hanem a képzés nyitottsága miatt is.  

A szakmai tanárképzésben résztvevők lehetnek munkatapasztalat nélküli nappali tagozatos 

hallgatók és munkatapasztalattal bíró munka melletti képzést vállalók, a munkatapasztalattal 

bírók közülük olyanok is, akik tanári képesítésük megszerzése érdekében folytatott 

tanulmányaik mellett nem tanárként vannak alkalmazásban. Tapasztalataink szerint egyre 

inkább növekszik azok aránya, akik a munka melletti képzésként vesznek részt a szakmai 

tanári mesterképzésekben. Mindnyájan tapasztaljuk, hogy ez a tendencia érvényesül más 

képzési területeken is. A munkatapasztalat meglétének előnye a szakmai tanárképzésben az, 

hogy ez a tapasztalat integrálódhat nemcsak a tanárképzési tartalmakba, hanem a gyakorlati 

tanári tevékenységbe, ami aztán hozzájárulhat a szakképzés életszerűségéhez. 

A szakmai tanárképzés nyitottsága azt teszi lehetővé, hogy munkatapasztalattal és/vagy 

szakképzésben szerzett tanítási tapasztalattal, ugyanakkor a szakmai tanári pálya iránt már 

elkötelezettséggel rendelkezők vehessenek részt a tanári mesterképzésben. Az előzetes 

munkatapasztalat megléte a szakmai tanárképzésben résztvevőknél külön hozzáadott 

értéket képvisel, és mindez eltérő sajátosságokat is jelent a nappali képzésben folyó 

tanárképzéshez képest úgy a módszertani megvalósítás, mint az időszervezés vonatkozásában. 

A munkatapasztalat kiemelt jelentőséggel bír a szakképesítésre felkészítő képzések tanítási-

tanulási folyamatában és a szakmai tanárképzésekben, ugyanis a munkaerő-piaci elvárásokat 

szem előtt tartó szakképzésnek a gazdaság igényei szerint folyamatosan meg kell újulnia, ami 

egyben azt is jelenti, hogy a szakmai tanároknak is rendszeresen meg kell újítaniuk szakmai 

felkészültségüket.  

Még mindig sokakban él az a tévhit, hogy a bolognai rendszerű szakma tanárképzésben 

végzettek egyszakos tanárok, szeretném eloszlatni ezt a félreértést az egyik kollégám által 

elvégzett elemzés eredményének bemutatásával
21

. Vizsgálta a közlekedésmérnöki MSC 

végzettség tudáselemeit, és a közlekedésmérnök tanár MA szakképzettség birtokában az 

Országos Képzési Jegyzékbe tartozó szakképzésben tanítandó tárgyak szaktanári 

felkészültség igényt. Az összehasonlító elemzés eredménye, hogy a közlekedésmérnök tanár 

alkalmazható három szakmacsoportba sorolt szakképesítések tanáraként. Ezek részleteit 

tekintve a Közlekedés szakmacsoportban 9 szakképesítés meghatározott moduljainak 

tanáraként, ebből 4 rész-szakképesítést, 3 elágazó- szakképesítést, 2 ráépülő-szakképesítést 

nyújt a végzők számára; a Gazdaság-szolgáltatás szakmacsoportban ugyancsak 9 

szakképesítés meghatározott moduljainak tanáraként, ebből 5 rész-szakképesítést, 3 elágazó- 

szakképesítést, 1 ráépülő-szakképesítést nyújt a végzők számára; és a Gépészet 

szakmacsoportban 16 szakképesítés meghatározott moduljainak tanáraként, ebből 8 rész-

szakképesítést, 7 elágazó- szakképesítést, 1 ráépülő-szakképesítést nyújt a végzők számára. A 

modulok szakmai ismereteinek oktatására – ha képesítésenként átlagosan két tantárgyba 

szerveződve kerülnek a tanrendbe, és feltételezve, hogy az egyes szakterületek között max. 

50%-os átfedés létezik, akkor min. 4, de jellemzően inkább 6-8 tantárgy tanítása nyer 

képesítést egy közlekedésmérnök szakos tanár. Hány szakos tanárnak minősíthető a 

közlekedésmérnök tanár, a szakmai tanár? Ez érvényes a szakmai tanárképzési szakok 

mindegyikére, függetlenül attól, hogy az műszaki, agrár, közgazdasági, stb. szakterülethez 

tartozik. 

 

A szakmai tanárképzésben végzők potenciális munkaadói a szakképzést nyújtó 

iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzést nyújtó intézmények. Ezen 

intézmények egy része – jellemzően a fizikai szakmára felkészítő szakképzés – a közoktatási 

                                                           
21

 Ezúttal is szeretnék köszönetet mondani dr. Kata János kollégámnak, aki kérésemre elvégezte ezt az 

összehasonlítást és szóbeli beleegyezését adta ahhoz, hogy az eredményeket közzé tegyem. 
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rendszerbe tagolódnak, többségük szakképző évfolyamként nem egyértelműen tagolódik a 

közoktatási rendszerbe. Gondoljunk a létrejött térségi integrált szakképző központokra 

(TISZK), amelyek az egyes régiókban különböző adottságokkal és sajátosságokkal 

rendelkeznek, sok helyütt a szakképző évfolyamok képzéseinek működtetése mellett, több 

funkciót ellátó közoktatási intézmények feladatait is el kell látniuk. Az iskolarendszeren 

kívüli szakképzés folyhat akkreditált vagy nem akkreditált felnőttképző intézményekben, 

amelyek működtetésében további jogszabályi előírásoknak kell megfelelni. A szakképzés 

intézményei nemcsak a jelenleg létező közoktatás rendszerébe illesztett szakiskolák, hanem a 

TISZK tagiskolák és a TISZK-be még nem társult szakképzést folytató intézmények. Ezekben 

iskolarendszerű és/vagy iskolarendszeren kívüli szakképzés egyaránt folyhat.  

Az állam által elismert szakképesítések megszerzésének lehetősége nyitott – a tagországi 

szakképzés-fejlesztések is ezt preferálják. Ez azt jelenti, hogy a szakképesítési tanulmányok 

megkezdésének feltételeiben különbségek vannak. Van olyan szakképesítés, amely 

megszerzéséhez nem szükséges sem az érettségi, sem a középiskola befejezettségének 

megléte. Az iskolai végzettség nélkül megszerezhetők szakképesítések teszik ki a 

szakképesítések 43%-aát, ezek jellemzően a fizikai szakmákra való felkészítést biztosítják. A 

fizikai szakmákra felkészítő szakképesítések 25%-a a nyolcadik évfolyam, 15%-a a tizedik 

évfolyam, 3%-a pedig a középiskola befejező évfolyamának elvégzésére épül. A szellemi 

munkára felkészítő szakképesítések 54%-a középiskolai végzettségre, érettségire, a 3%-a 

pedig felsőfokú végzettségre épül. A szakképzés megkezdésének feltételbeli eltérései 

tükröződnek a szakképzési szintek különbözőségeiben (Lásd: 1. sz. tábla – 31, 33, 51, 52,54, 

55, 61-es számú szakképesítési szint, a részletek kifejtése nélkül). 

A szakképesítések mindegyikére érvényes, hogy a szakképzési tartalom lehet elmélet, 

elméletigényes gyakorlat, vagy gyakorlat – ezek belső aránya attól függően eltér, hogy milyen 

szintű szakképesítést nyújtó szakképzésről van szó.  

 

Az iskolarendszerű és iskolarendszeren kívüli szakképzés kereteit tekintve 22 

szakmacsoportba sorolt 426 szakképesítés-csoporthoz rendelt, és szakképesítés-csoportokon 

belül különböző számú szakképzettség megszerzésére nyújt felkészítést. Az adatok tanúsága 

szerint továbbra is kiemelt jelentőséggel bír a műszaki szakképzés tanárigényének kielégítése. 

A szakképesítés-csoportok 43%-a a műszaki, 16%-a a közgazdasági szakképesítés 

megszerzését szolgálja – ezen szakképzést nyújtó intézmények számára kell a műszaki 

szakoktatói, mérnök- és közgazdásztanári felkészültséggel rendelkező tanári utánpótlást 

biztosítani. Az előzőekben vázolt és lehetséges intézményi keretek folyó szakképzés 

struktúráját az alábbi tábla szemlélteti. 

 

A szakképzési struktúra vázlatos keretei  1.sz.tábla 

Szakmacsoportok 

Szakmai és Vizsgakövetelmények 

száma - szakképzési szintenként 

61 55 54 52 51 33 31 Össz. 

1. Egészségügy   1 9 5 1 1 1 18 

2. Szoc. Szolg.   2 3 2   2   9 

3. Oktatás 1 2 2 3     1 9 

4. Műv.,közm.,komm. 1 3 34 11   2 3 54 

5. Gépészet 1   9 12   8 31 61 

6. Elektronika     4 2 1 6 5 18 

7. Informatika   4 7     1   12 

8. Vegyipar   2 2 3   1 1 9 

9. Építészet 1   6     4 20 31 

10. Könnyűipar     1   1 10 2 14 
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11. Faipar     1     2 2 5 

12. Nyomdaipar     1 1 1   2 5 

13. Közlekedés     3 8 2 2 9 24 

14. Körny. és vizgazd.     4 1   1 5 11 

15. Közgazdaság 3 3 10 7 1     24 

16. Ügyvitel   3 3 4   1   11 

17. Ker.mark.   1 2 11 2 4 4 24 

18. Vend.idegenf.   1 3 3   3 1 11 

19. Egyéb szolg. 3   5 11 3 1 10 33 

20. Mezőgazdaság   2 8 3 2 3 11 29 

21. Élelmiszeripar     1   1 8 1 11 

22. Több szakmacsop.   3           3 

  Összesen 10 27 118 87 15 60 109 426 

 

Ez a szakképesítési szintenkénti sokszínűség más-más tanítás-módszertani kultúra meglétét 

feltételezi a szakmai tanárképzés különböző tanári szakirányain. A módszertani 

felkészítésüket nem lehet egy-egy tantárgyhoz kötött szakmódszertani felkészítésre 

leszűkíteni. 

 

Az iskolarendszerű szakképző intézményi tanulói célcsoportot kisebb arányban a 16-18 

éves-, nagyobb arányban a 19-21-22 éves ifjúsági korosztály alkotja, illetve az 

iskolarendszeren kívüli szakképzésben jellemzően a 23-45 éves korosztály. A szakképzési 

struktúra tagoltsága által igényelt szakmai tanárképzésben a közismereti tanárképzéstől 

nagyban eltérő korosztályi jellemzők megismerésére, tanítási-tanulási folyamatbeli 

sajátosságokra kell felkészíteni a jelölteket. A felkészítés részét kell képezze - a 

tanárképzéssel szembeni általános elvárásokon túlmenően - a felnőttképzés rendszerének, 

jogszabályi hátterének megismertetése éppúgy, mint az andragógiai alapismereti és 

módszertani felkészítés.  

 

Nem nehéz belátnunk, hogy „helyzeti adottságait tekintve” miben és mennyiben más a 

szakmai tanárképzés, mint a közismeretei tanárképzés. Mindezekkel együtt, az aktuális 

probléma, hogy alacsony a szakmai tanárképzésben résztvevők létszáma, az azonos a 

közismereti tanárképzésben tapasztaltakkal.  

Ennek oka lehet, hogy: kevéssé ismert az új típusú szakmai tanárképzés, vagy hiányzik a 

szükséges pénzügyi forrás, vagy nincs kellő idő a tanulmányok megkezdésére, vagy az, hogy 

az egyetemi mesterképzési szakok „versenyben vannak” a munkaerőpiaccal és az 

alapképzésben végzettek szeretnének mielőbb munkába állni, így nincs kellő számú nappali 

tagozatos tanárjelölt, vagy a korábbiakhoz képest megváltozott a hallgatók életpálya-tervezési 

stratégiája. Oka lehet a szakmai tanári mesterszakok diverzifikáltsága is, ami „önmagában is” 

megosztja a tanári pályát választók létszámát, ennek következménye lehet, hogy egyik 

tanárszakon sincs a képzés beindításához szükséges létszámú jelentkező, nem lehet homogén 

csoportokban gondolkodni a képzés szervezésében. Ezek újabb megoldandó kérdéseket 

vetnek fel a képzők számára. Számos okot lehetne még felsorolni az előzőek mellett, de ez 

már túllépne a megadott kereteken. Azt mindnyájan tapasztaljuk, hogy a tanárképző 

intézményeknek gyors megoldásokkal kell szolgálniuk, de azt gondolom, hogy hosszabb 

távon nem kerülhető meg a probléma okainak szisztematikus feltárása, elemzése és a 

válaszadó megoldási módok kimunkálása. 

 

Azt gondolom, hogy a fentiekben kiemelt akadályok, csak átmenetileg állnak fenn, 

befolyásolhatók és befolyásolandók különböző eszközökkel annak érdekében, hogy a 
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szakképzés intézményeiben már napjainkban is nagy létszámban hiányzó, a demográfiai 

folyamatok miatt hosszabb távon szükséges létszámú szakmai tanárok rendelkezésre állása 

biztosítható legyen. Különösen a műszaki szakoktató és mérnöktanárok hiánya a műszaki 

szakképzés fenntarthatóságát veszélyeztetik, tovább növelve a versenyszférában a szakképzett 

munkaerőhiányt, ami nem marad hatás nélkül a gazdasági versenyképességben.  

 

Mit teszünk azért, hogy megnyerjük potenciális hallgatóinak a BME-n folyó szakmai 

pedagógusképzés megújult rendszerében folyó tanulmányok folytatására? 

 

A szakmai tanári képesítés megszerzésének előfeltétele – ugyanúgy, mint a közismereti 

tanárképzésben - az un. 10 kredites pedagógiai és pszichológiai tanulmányok meglétének 

tanúsítása. A közismereti tanárképzéstől eltérően, ezek az un. 10 kredites pedagógiai és 

pszichológiai előtanulmányi tárgyak nem részei a szaktudományos alapképzésnek. Így a 

szakmai tanárképzésben a mesterképzési tanulmányok első időszakában kell biztosítanunk 

annak lehetőségét, hogy a jelöltek teljesíteni tudják ezt a követelményt. Mivel a jelenleg folyó 

szakmai tanárképzésünk részidős képzés, így a képzés első évében órarendi keretek között 

biztosítjuk az un. 10 kredites pedagógiai és pszichológiai tárgyak felvételét hallgatóink 

számára. Ezekben a tárgyakban a dokumentumokkal igazolt előzetesen megszerzett 

pedagógiai-pszichológiai tudás egy részét beszámítjuk, vagy a korábban megszerzett tanári 

képesítés megléte esetén felmentést adunk (pl. az üzleti szakoktató végzettséggel 

rendelkezőknek). Reményeink szerint a szaktudományos mesterképzésben résztvevő hallgatói 

létszám bővülésével realitássá válik, hogy a szakmai tanárképzéseinket nappali képzés 

keretében is indítjuk. Ezért a Műszaki Pedagógia Tanszék már évek óta biztosítja az 

előtanulmányok megszerzésének lehetőségét az egyetem minden egyes kar nappali tagozaton 

tanuló hallgató számára. Nem titkolt szándékunk, hogy szeretnénk felkelteni hallgatóink 

érdeklődését a tanári pálya iránt. Az előtanulmányi tárgyainkból a választható tantárgyi 

körben azokat hirdetjük meg, amelyek tartalmukat tekintve szélesebb körű érdeklődésre 

tarthatnak számot és amelyek tudástartalma nemcsak tanárként „hasznosítható”. Ilyen pl. a 

Digitális pedagógia c. tárgy, a növekvő érdeklődés napjainkra oda vezetett, hogy a hallgatók 

létszáma tartósan 300 fő fölött van; vagy a Szakmai nyelvművelés, a Prezentáció és a 

Karriertervezés c. tárgyak, amelyek iránt ugyancsak nagyarányú az érdeklődés. Ezen 

tantárgyak keretében olyan kompetenciák elsajátítása válik lehetővé a hallgatók számára, 

amelyek rövid időn belül beépülhetnek az egyetemi tanulási folyamatokba, vagy a TDK-ra 

készülve az előadói szereplésbe, vagy a munka világába való kilépés során az életpályatervek 

alakításába. Az előtanulmányi tárgyak fogadtatása a részidős képzésben részt vevő 

hallgatóink körében is pozitív, ugyanis olyan új tartalmakkal ismerkedhetnek meg, amelyek 

visszaigazolásaik szerint is hiányoznának a tanári felkészítésükből. 

 

A tanári mesterképzés kötelező pedagógiai és pszichológiai stúdiumait biztosító 

tantárgyaink nagy része is megújult a korábbiakhoz képest. A megújulást nemcsak a tanári 

képesítési követelmények változása eredményezte, hanem az egyetemi képzésben-, és a 

potenciális munkahelyet jelentő szakképzésben megváltozott tanítási-tanulási környezet is 

befolyásolta. Gondolok itt elsősorban az információs és kommunikációs lehetőségek 

kiszélesedésére, a projekt-team munkavégzésben szerzett személyes tapasztalatok iránti 

igényre, hogy aztán ezek tanári „eszköztudásként” épülhessenek be a tanítás-tanulásirányítás 

folyamatába. Azon kívül, hogy új típusú tanár-tanuló kapcsolati tapasztalatokkal szolgál, a 

részidős képzés virtuális kiterjesztését is szolgálja a moodle támogatás rendelkezésre állása az 

oktatói munkánkban. A tanárképzésünk tartalmi és technikai fejlesztése mellett komoly 

innovációt követel a jelöltek módszertani felkészítése, a differenciált szakképzési igények 

szem előtt tartásával.  
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Az összegzés egyik lényegi elemeként szeretném kiemelni, hogy a szakmai tanárképzésnek 

nemcsak az iskolarendszerű, hanem az iskolarendszeren kívüli szakképzés minden szintje 

számára biztosítania kell a szakképzett tanárutánpótlást, amelyhez a szaktudományos 

képzettség (BSC/BA vagy MSC/MA) megléte a szakmai felkészültség minőségi garanciája, a 

szakmai tanári MA képesítés megszerezhetőségének alapja és a szakképzés által igényelt 

széleskörű szakmai tanári feladatok elláthatóságának biztosítéka. A közlekedésmérnök tanári 

alkalmazhatóság korábbi példája is igazolja azt, hogy milyen jelentőséggel bír a 

szaktudományos végzettség, szakképzettség megléte a szakmai tanári felkészülés/felkészítés 

előfeltételeként. Ezért is fontosnak tartjuk a szaktudományi képzés önállóságának fenntartása 

mellett a különböző tanulási utak lehetőségeinek biztosítását a szakmai tanárképzésben. 

Meggyőződésünk szerint a jelenleg létező rendszer tud leginkább adekvát tanulási 

lehetőségeket biztosítani a szakmai tanárképzésben – szem előtt tartva a szaktudományos 

képzés intézményi elvárásait és a munkapiacról tanárképzésben résztvevők lehetőségeit. 
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Chrappán Magdolna (DE Neveléstudományi Intézet) 

A tanárképzés tágabb kontextusa – és a Debreceni Egyetem pedagógiai-pszichológiai 

modulja 

 

A konferenciára előzetesen készülve úgy tűnt, nemigen lehet újat mondani a 40 kredites 

pedagógiai-pszichológiai modulról. Meghallgatva a konferencia többi hozzászólóját is, 

feltétlenül fontosnak tűnik a szokásos argumentumokon túl egyéb szempontokat is erősíteni, 

hiszen a törvényalkotás időszakában más az akusztikája a mondanivalónak. 

A Bologna-rendszerrel bevezetett tanárképzés azon képviselői, akik a pedagógiai vagy 

pszichológiai tárgyakat oktatják, gyakorlatilag folyamatos defenzívában vannak, hiszen 

meggyökeresedett és egyre hangosabb az a vélemény, hogy a „pepszi felfalta” a tanárképzést. 

Drámai túlzás persze így interpretálni az alapvetően a szaktudományok vs. pedagógia kérdés 

körül zajló vitát, de most különös jelentősége van, hisz lehetőség adódhat az „állások 

visszafoglalására”. Sokan tekintenék a tanárképzés sikerének, kétségtelenül a legjobb 

szándékoktól vezérelve, ha sikerülne elérni, hogy a „posztbolognai” tanárképzésben a készülő 

jogszabály csökkentse a pedagógiai-pszichológiai és növelje a diszciplináris kreditek számát. 

Rávilágít azonban azokra a problémákra, amelyek a tanárképzés történetében állandóan jelen 

voltak, és amelyekre nem létezik mindenki számára megnyugtató válasz. A pedagógia-

pszichológia modul jelentőségét akkor lehet igazán megérteni, ha árnyaljuk azt az iskolai-

társadalmi kontextust, amelyben a leendő tanároknak dolgozniuk kell. 

A konferencián láthattuk az Eszterházy Károly Főiskola egyik hallgatói elégedettségmérését, 

amelyben a pedagógiai-pszichológiai tárgyakat 3,2-3,7, a szakmódszertani és IKT kurzusokat 

4,7-re értékelték. Nyilván nem lehet messzemenő következtetéseket levonni az adatokból, jól 

exponálja azonban a tanári szerepfelfogás problémáját. Az adatok többé-kevésbé egyeznek a 

saját felméréseinkkel, a magyarázathoz azonban több dolog is tartozik: a hallgatók valóban 

szaktárgyat választanak, és nem elsősorban a tanári mesterséget; következésképp eleve 

involváltabbak minden olyan kurzussal kapcsolatban, ami a szaktárgyaihoz tartozik, a 

pszichológia és a pedagógia, legyen az bármennyire is érdekes, mégis ismeretlenebb terep 

számukra. Végül, de nem utolsósorban jól tükröződik ebben az a tanári szerepfelfogás, amely 

szinte kizárólag a szaktárgyak tanítására helyezi a hangsúlyt, minél közelebb van a jelölt a 

tanítási gyakorlathoz, annál inkább. Nagyon tudatos és hosszas munka és szakmaszocializáció 

szükséges ahhoz, hogy a hallgató eljusson egy kiterjesztett tanárszerep elfogadásához. Ez 

azonban csak akkor lehetséges, ha minden érintett szereplő megérti ennek szükségességét, és 

közreműködik ebben a feladatban.  

Ezen a ponton utalnunk kell a Kaposi József által szintén e konferencián elmondottakra, 

annak elemzésére, hogy tudjuk-e, valójában milyen társadalmi feladatokat teljesít az iskola, és 

a tanárképzés tud-e és akar-e mindehhez alkalmazkodni. 

Ez kulcskérdése a tanárképzésnek és benne a pedagógiai-pszichológiai tárgyak koncepcionális 

jelentőségének. 

Tegyünk fel tehát ismét néhány alapkérdést! 

 

1. Óraadókat képezünk-e a tanárképzésben?  

Talán meghökkentő, de azok az érvek, amelyek a pszichológiát és a pedagógiát elvi alapon 

korlátoznák, valójában olyan tanárképpel rendelkeznek, aki kiváló a szaktárgyában, és azt 

kiválóan tudja tanítani, ezen túl azonban semmi más feladatot lényegében nem tartanak eléggé 

fontosnak ahhoz, hogy már a graduális képzés során is találkozzon velük a tanárjelölt. Ez a 

tanár pedig az óraadó. E vélemény szerint a jó tanár a jó sok szaktudománytól azzá válik. 

Megjegyzendő, hogy manapság azért már a jó óraadónak is igen alapos módszertani és 

pszichológiai ismeretekkel kell rendelkeznie, és hozzá kell tennünk: bármennyire 

elkötelezettek vagyunk is a pedagógiai-pszichológiai ismeretek szükségessége iránt, jó tanár 
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csak azokból válik, akik a szaktudományuk magabiztos és kiváló ismerői. Ehhez semmiféle 

kétség nem férhet. Ahhoz azonban igen, hogy ez önmagában garantálja a tanári sikert. 

 

2. Mit vár a társadalom a tanároktól?  

Szinte közhelyes a kérdésfelvetés, hisz gyakorlatilag megválaszolhatatlan, a tanárképzés 

körüli konstruktív vitában azonban elkerülhetetlen legalább érinteni, hogy milyen iskola- és 

tanárképpel rendelkezik a felhasználó (megrendelő?), és tud-e ehhez alkalmazkodni a képzés? 

Részletes hivatkozások nélkül is megállapíthatunk annyit, hogy a szaktárgyi oktatás mindig a 

preferált feladatok közé tartozik ugyan, de a nevelést, az értékátadást, a világban való 

eligazodást ugyanúgy, sőt talán jobban elvárják az iskolától. Nem kell mélyen ismerni az 

iskola világát ahhoz, hogy lássuk, ezek a feladatok a tantárgyak oktatása során csak 

részlegesen és esetlegesen teljesíthetők. 

A jelenlegi iskolaszervezeti sajátosságok miatt azonban végül minden, az iskolától elvárt 

feladat teljesítését gyakorlatilag a pedagógustól várjuk, hiszen alig, vagy egyáltalán nincs 

más szervezeti szereplő, aki speciális tevékenységek végzésére alkalmas volna. Elvileg az 

iskolában vannak ugyan pszichológusok, szociális szakemberek, könyvtárosok, 

szabadidőszervezők, gyermekvédelemmel, egészségneveléssel, mentálhigiénével, 

agressziókezeléssel etc. foglalkozók, gyakorlatilag azonban mindent a pedagógusoknak kell 

végezniük. A jelenségnek részben racionális okai vannak, a mértéke azonban irracionális, és 

alapvetően financiális és szemléleti magyarázata van. (Külön tanulmányt kívánna, hogy ez az 

„egyszereplősség” milyen működési anomáliákat okoz a közoktatásban.)  

Az oktatáson kívüli feladatok azonban léteznek, nemcsak a fogyasztói elvárások, hanem a 

jogszabályok által meghatározott és előírt módon, a tanárképzésnek pedig erre fel kell 

készítenie a hallgatókat. A felkészítést pedig lényegében csak a pedagógiai-pszichológiai 

tárgyak és az iskolai gyakorlat tudja elvégezni.  

 

3. Az előző kérdéshez szorosan hozzátartozik, bár ritkán kerül szóba, hogy tudatában 

vagyunk-e, valójában milyen iskolai terepre készítjük fel a hallgatókat? A konferencián 

megszólalók, mi több, általában a tanárképzés körüli diskurzusok résztvevői is elsősorban a 

gimnáziumokat (legfeljebb a szakközépiskolákat) értik iskola alatt. Ez részben érthető, hiszen 

az egyetemi tanárképzés hagyományosan és alapvetően a középiskolai közismereti 

tanárképzést jelenti, ugyanakkor az egységes tanárképzésben ez komoly gond. Olyan 

szemléleti problémát okoz, ami éppen a korábban említett, oktatáson kívüli iskolai feladatok 

szakmai legitimációját kérdőjelezheti meg (a jelenlegi iskolai valóságot messziről vagy csak 

egyetemi perspektívából ismerők számára egyszerűen nem átélhető, miért is kellene a 

tantárgyak oktatásán kívül egyébbel is foglalkozni a tanárnak), jelentősen megnehezítve a 

hallgatók szakmai szocializációját.  

Konkrétan arról van szó, hogy a középiskolai tanárok évtizedeken át olyan iskolai közegre 

készültek, ahol a gyerekek önszántukból, és nem a tankötelezettség okán vesznek részt az 

oktatásban. A pedagógusok tehetetlenségérzésének az egyik gyökere éppen a tömegesedés 

problémája, elmúlt ugyanis a többé-kevésbé tanulni akarók gimnáziuma (és 

szakközépiskolája), ez pedig gyakorlatilag felkészületlenül találja tanárokat (sajnos a pályán 

eltöltött idő önmagában nem garanciája a speciális feladatokra való felkészültségnek). Ezt a 

problémát tetézte a jól ismert társadalmi változások iskolára gyakorolt negatív hatása, a 

gyerekek, a szülők, a különféle társadalmi csoportok iskolához, pedagógusokhoz való 

viszonya. Persze, cinikus és értelmetlen volna a kérdés, hogy az iskolának vagy a 

társadalomnak kell-e megváltoznia. 

A tanárképzés egyik legkomolyabb megoldatlan kérdése, hogy a hallgatók teljesen 

felkészületlenek a szakiskolai közegre, ahová a gyerekek csaknem fele jár, és ahol a 

hagyományos tanárszerep alig működik. Ehhez csatlakozik az egyetemek számára eddig 
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inkább csak opcionális általános iskolai tanárképzés, hiszen az korábban hagyományosan a 

tanárképző főiskolák terepe volt, a bolognai-rendszerű egységes tanárképzésben azonban az 

általános iskolai korosztályra való kötelező és kiterjesztett felkészítés is megjelent. A 10-14 

éves korosztállyal való foglalkozás a szociokulturális heterogenitás mellett önmagában is 

sajátos pszichológiai-pedagógiai és módszertani feladatokat jelent, amiket a tanárképzésnek 

meg kell oldania, mindaddig, amíg a képzési struktúra ilyen marad. 

Az iskola társadalmi felelősségében a tanárképzésnek is osztoznia kell, aminek a 

legkézenfekvőbb módja, hogy a leendő tanárokat a lehető legszélesebb tanulói populációra és 

tevékenységrendszerre próbáljuk felkészíteni.  

Ugyanakkor nehéz kikerülni a „sokat markol keveset fog”csapdáját, hiszen visszajutunk a 

minden problémát a pedagógusnak kell megoldania premisszához, ami szakmailag nem 

indokolható. Ez különös felelősséget ró a tanárképzésre, mert egyrészt alapos terepismeretet 

igényel, másrészt annak átgondolását, hogy mely feladatok azok, amelyekre a fiatal, oktatói 

tapasztalattal nem rendelkező és még nem teljesen kiforrott személyiséggel rendelkező 

hallgatók egyáltalán felkészíthetők, és melyek azok, amelyeket a továbbképzéseken kell majd 

megoldani néhány év gyakorlat birtokában. A problémák természetesen nem várnak arra, 

hogy a frissdiplomás tanár tapasztalatot szerezzen, már rögtön a pálya elején jelentkeznek, a 

kezdő tanárokra pedig fokozottabb terheket rónak, és a pályaelhagyást is alapvetően 

befolyásolják. A megnyújtott gyakorlati idő talán némi segítséget nyújt a hallgatóknak, ám ez 

nem pótolja a pályakezdők szakmai és mentális támogatását, amit a munkahelyi segítés 

mellett a képző intézményeknek is sokkal komolyabban kell majd venniük. A képzés 

személyi és infrastrukturális helyzete ezt egyelőre nem teszi lehetővé. 

 

A pedagógiai-pszichológiai tárgyak tehát a fenti nehézségekkel küzdenek, amelyeket még 

tetéz néhány, az egyetemi viszonyokból adódó sajátosság. Az egyik, hogy az egyetemek 

hagyományosan kevésbé gyakorlatorientáltak; továbbá a jogos akadémikus elvárások inkább 

az elmélet, semmint a terepen való folyamatos jelenlét irányába terelik az oktatókat. Ez 

átgondolt kapcsolatrendszerrel, az iskolák és más gyakorlóterepek intenzív bevonásával 

megoldható probléma, ám kétségtelen, hogy a pedagógiai-pszichológiai képzés számára 

kihívást jelent a tereptapasztalattal olykor egyáltalán nem rendelkező fiatal kollégák, 

doktoranduszok bevonása a képzésbe. A minőségi tanárképzésnek nem csak a megfelelő 

számú és felkészültségű hallgató és jól kidolgozott képzési program a garanciája, az is 

hozzátartozik, hogy a tanárképzésben dolgozók számára akadémiai karrierlehetőség is 

rendelkezésre álljon saját szakterületükön. Ez a probléma a szakmódszertannal foglalkozókat 

érinti a legerősebben.  

 

A debreceni tanárképzés pedagógiai-pszichológiai modulja 

 

A debreceni egyetem megalakulása, 1912 óta kiemelt szerepet játszik a régió és az ország 

tanárképzésében, és a jelenlegi szabályozás és bizonytalan hallgatói utánpótlás körülményei 

között is alapvető feladatának tekinti azt.  

Az egyetem azon kevés intézmények közé tartozik, amelyekben a szerteágazó képzési 

struktúra miatt a közismereti tanárképzés mellett művésztanár- és mérnöktanár-képzés is 

folyik. Épp ezért a pedagógia-pszichológia modul mindegyik képzésben megjelenik, 

természetesen a belső tartalmakban igazodva az adott tanári specialitásokhoz. 

Az alábbi táblázatban egymás mellett szerepelnek a régi, az úgynevezett „111”-es alapján 

zajló és a tanári MA tárgyai.  

 

A Debreceni Egyetem pedagógiai-pszichológiai moduljának változásai  
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111/1997. Korm. rendelet szerinti képzés A tanári MA képzése 

PSZICHOLÓGIA Kr.s

z. 

PSZICHOLÓGIA Kr.s

z. 

Pszichológiai elméleti alapok 3 A személyiségfejlesztés pedagógia-

pszichológiai alapjai 

2 

A nevelő tevékenység elmélete és 

gyakorlata 

3 A tanítási-tanulási folyamat 2 

A tanítási-tanulási folyamat  

(választható modul): 

1 Iskolai mentálhigiéné, hátrányos 

helyzet, veszélyeztetettség 

2 

A tanulás motiválása  A nevelés szociálpszichológiája 2 

Differenciálás a tanulásszervezésben  Iskolai tehetségfejlesztés 2 

Tanulási módszerek fejlesztése  A tanulók megismerése és az iskolai 

teljesítmény 

2 

Tantermi kommunikáció, irányítási 

technikák 

   

A tanárjelölt személyiségfejlesztése 1   

Összesen 8  Összesen 12 

PEDAGÓGIA Kr.s

z. 

PEDAGÓGIA Kr.s

z. 

Didaktika 3 Didaktika 1. 3 

Pedagógiai programfejlesztés 1 Didaktika 2 3 

Tantervelmélet 3 Pedagógiai programfejlesztés 2 

Pedagógiai értékelés 1 Pedagógiai értékelés 2 

1. Kötelezően választható modul: 3 Modern szemléltetés 2 

Időszerű oktatáspolitikai kérdések  A tanulás tanítása 2 

A nevelés társadalmi alapjai  Választható előadások: 3 

2. Kötelezően választható modul: 3 Modern irányzatok a pedagógiában  

Gondolkodók a nevelésről  Nevelésszociológia   

Modern irányzatok a pedagógiában  Oktatási rendszerek az EU-ban  

Oktatástechnológia 1. 2 Közoktatás és drogprevenció  

Oktatástechnológia 2. 2 A tanári pálya komplex kérdései  

  Választható gyakorlatok: 2 

  Tanári mesterség  

  Tanulási nehézségek  

  Együttnevelés  

  Kutatások a nevelésszociológiában  

  Oktatásszociológiai elemzések  

Összesen 17 Összesen 19 

Szabadon választott pedagógiai vagy 

pszichológiai kurzus 

1 Szabadon választott pedagógiai vagy 

pszichológiai kurzus 

3 

  Szakdolgozat 5 

(forrás: www.tanarkepzes.unideb.hu) 

 

Jól látható, hogy a tantárgyi struktúra gerince azonos, különösen a pedagógiai kurzusok 

esetében. A koncepció szerint a tanárképzés során kötelező törzs alapvetően az iskolai 

tanítási-tanulási folyamatokra koncentrál, mert a jelöltek korábban már említett szaktárgy 

iránti elkötelezettsége miatt, valamint a szakmódszertani ismeretek megalapozásához 

elengedhetetlen a sikeres tanítási-tanulási folyamat teljes pedagógiai kontextusának 

http://www.tanarkepzes.unideb.hu/
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elsajátítása. A tanári biztonságérzet kétségtelenül elsősorban a szaktárgyak tanítása által 

alapozódik és erősödik meg. 

A pedagógiai kurzusok elsősorban a tartalmak korszerűsítésével és a szemináriumokhoz 

kapcsolódó folyamatos iskolai hospitálásokkal készítik fel a hallgatókat a valódi iskolai 

terepre. A választható sávban szerepelnek olyan speciális tartalmú, leginkább 

kutatásmódszertani kurzusok is, amelyek az érdeklődő és ambíciózus hallgatókat a kutatások 

iránt teszik elkötelezettebbé, mert úgy véljük, a tanárképzésben részt vevőknek is meg kell 

adni azt a lehetőséget, hogy megfelelő elméleti felkészültséggel bekapcsolódhassanak a 

doktori képzésbe. 

A pszichológiai modul kreditszáma arányaiban magasabb emelkedést mutat, mint a 

pedagógiáé, ami lehetővé tette, hogy a választható sávból a kötelezőbe emeljünk olyan 

kulcsfontosságú kurzusokat, mint a mentálhigiéné, a tehetségfejlesztés, és a tanulók 

megismerése és az iskolai teljesítmény. Ezek mindegyike az iskolai egyéni fejlesztések 

pszichológiai hátterének megismerését biztosítja a hallgatók számára, kiváltképp, hogy 

mindegyik iskolai gyakorlattal egészül ki. 

A kreditszámok pedig meggyőzően támasztják alá, hogy nem történt drámai előretörés a 

pedagógia-pszichológia területén, legalábbis Debrecenben semmiképpen sem. A gyakorlatok 

és a szakdolgozat, portfolió stb. kreditszámait nem vettük bele a modul kreditszámába, mert 

hiszen a sokat emlegetett 40 kreditben ez nincs is benne. 

 

A pedagógia-pszichológia tárgyak oktatásának problémái 

 

A tanárképzésbe érkezők valójában minden más szak hallgatóihoz képes rendelkeznek egy 

komoly előnnyel: nekik legalább 12 évnyi közvetlen tapasztalatuk van a választott 

szakmájukból. Igaz, hogy ezt nem tanárként, hanem diákként szerezték, de ez a terepismeret 

lehet a későbbi pedagógusi reflektivitás alapja. Az oktatók tapasztalatai szerint, ami a 

hallgatók véleményével is egybecseng, a diákként megélt élmények professzionális elemzése 

és tudatosítása a pedagógiai szemléletformálás egyik legkiválóbb eszköze.  

Ugyanakkor az a pályakép, amit a hallgatók magukkal hoznak, egyúttal hátrányt is jelent, 

hiszen a sok év tapasztalat fixál bizonyos reflexeket, a tanári szereppel, a kívánatos és 

lehetséges magatartásmintákkal és reakciókkal kapcsolatos hiedelmeket, legendákat rögzít, 

amelyek formálása olykor szinte lehetetlen.  

Nem tudni pontosan, kinél melyik hatás erősebb, és azt sem, hogy stresszhelyzetben, illetve a 

tanári szereppel együtt járó hatalmi pozícióban melyik tör fel a majdani tanárból, az erre 

vonatkozó eddigi kutatási eredmények mindenesetre a diákként szerzett „szakmai imprinting” 

elsődlegességét mutatják.  

Ez még fokozottabb felelősséget jelent az egész pedagógiai-pszichológiai blokk belső 

konstrukciójával, módszertanával és praxisközeliségének, élményszerűségének biztosításával 

kapcsolatban, valamint különös erőfeszítéseket kell tennünk azért is, hogy a kurzusok 

gyakorlati relevanciája viszonylag hamar (lehetőleg azonnal) nyilvánvalóvá váljék a 

tanárjelöltek számára.  

 

A közeljövő fejlesztési lépései  

 

A Debreceni Egyetem a TÁMOP-4.1.2-B projekt keretében, melynek fő prioritásai éppen a 

szakmódszertanok, a gyakorlati képzés és a pedagógiai-pszichológiai modul tartalmi és 

metodikai fejlesztése, épp ebben az időszakban folytatja az eddigi tapasztalatok alapján a 

modul felülvizsgálatát. Ennek során részletesen végigelemezzük, mely pontokon kell még 

további változásokat végrehajtani ahhoz, hogy a jelenlegi (és vélhetően a következő) 
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képesítési és kimeneti követelmények kompetenciaprofiljának még jobban meg tudjunk 

felelni. 

Új kihívást jelent a féléves (vagy esetleg egyéves) összefüggő szakmai gyakorlat, amellyel 

kapcsolatban eldöntendő például, hogy a különféle iskolai témák, speciális tevékenységek 

elsajátítása kollaterális vagy komplementer logikát kövessen-e. Előbbi azt jelenti, hogy az 

intézményen belül folyó képzés minden területhez megteremti az elméleti alapokat, és azt 

majd később a gyakorlat során további ismeretekkel egészíti ki a hallgató, 

komplementaritáson pedig azt értjük, hogy a két helyszín tematikai megosztást alkalmaz: 

bizonyos területekkel már az elméleti képzésben találkozik a hallgató, más témaköröket pedig 

csak az összefüggő gyakorlat során ismer meg. Tekintettel az iskolai feladatrendszer és a 

tanári szerep megváltozott és erősen diverzifikált tartalmaira, illúziónak tűnik, hogy minden 

lényeges témakörrel elmélyülten foglalkozzék az elméleti képzés. 

A végső tanulság tehát, hogy sokkal egyértelműbb munkamegosztásra, következésképp 

együttműködésre és koordinálásra, valamint szoros szakmai kapcsolattartásra van szükség a 

képző intézmények és a közoktatási terepek, pedagógusok között. 
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Mikonya György (ELTE Tanító- és Óvóképző Kar) 

A Tanárképző Intézet múltja és jövője 

 

Bevezető gondolatok 

 

A történelemben hagyományosan a kontinuitás egyik hordozójának tekintik az egyházakat. 

Természetesen tudjuk, hogy az egyházi szervezet, mint az egyik legrégibb folyamatosan 

fennálló intézményrendszer a tradíció megőrzése és a megújulás szükségessége közötti 

permanens változtatási szándék feszültségében működik. 

A második - kontinuitást biztosító - kezdetben szorosan az egyházi szervezethez kötődő 

intézmény-rendszer az egyetem. Természetesen az egyetemek életét is a viták által generált 

törések és a konszenzusok által megteremtett folytonosság határozza meg. A vita tárgya szinte 

az egyetemlétezéstől fogva a statutum, az egyetem alapítólevele és az ezzel kapcsolatban levő 

autonómia értelmezése körül bontakozik ki.
22

 A történelem során sokféle történés utal ennek 

megsértésére, küzdelmes visszaszerzésére és megőrzésére. Az autonómiához hagyományosan 

- mint vitákat gerjesztő tényező - kapcsolódik a finanszírozás kérdése. Ennek történeti 

megoldási módjait, változatos technikáit a szakirodalom többé-kevésbé feldolgozta.  

Az európai egyetemek történetében a következő főbb modellek különíthetők el
23

: 

1. A francia modell - a maga erőteljes központosítási törekvéseivel, a gyakorlatiasság 

érvényesítésével és a felvételi versenyvizsgák rendszerével. 

2. Az angolszász modell erőssége a hagyományok integrálása, a tutorálás folyamatos 

biztosítsa és a független egyetemi bizottságok működtetése. 

3. A német modellre a sokszínűség jellemző ugyanis sokáig egymás mellett léteztek a jezsuita 

és a protestáns egyetemek különböző változatai. Később humboldti hatásra ezek az 

egyetemek a tudósképzés színtereivé válnak, ahol alkotó módon realizálódott az oktatás és a 

kutatás egysége. 

4. A sajátos közép-európai irány a korabeli Ausztriát és Magyarországot jellemzi.
24

 Ennek 

egyik fő megnyilvánulási formája a központi állami szabályozás meghatározó szerepe, ami 

többnyire reformok formájában valósult meg. Ezen belül a magyar modell egyik jellemzője a 

többszörös sikertelen egyetemalapítások miatti permanens megkésettség. Ennek ellenére a 

külföldi hatások változatos adaptációja miatt megjelenik a sokszínűség, sajátos szerveződési 

formaként pedig hosszú ideig meghatározó a kollégium-típusú iskolák hagyományainak 

továbbélése. 

Az egyetemek történetének egyik további állandó jelensége a fakultások egymás közötti 

vetélkedése, ami változatos kombinációkat eredményezett. Kezdetben minden az ars-fakultás 

és a teológiai kar domináns szerepére épült, bizonyos egyetemeken viszont kezdettől fogva a 

jogi kar volt a meghatározó, később a természettudományok ugrásszerű fejlődése nyomán a 

természettudományi-orvostudományi karok jutottak nagyobb elismeréshez. Az egyetemi 

karok vetélkedésében csak viszonylag későn – mintegy kétszáz éve – jelent meg a tanárképzés 

problémája, igaz azóta több-kevesebb intenzitással folyamatosan jelen van. 

Jelen dolgozatnak nem célja a magyar tanárképzés történetének részletező bemutatása, hiszen 

ez számos tanulmányban, monográfiában dokumentált
25

, hanem ehelyett a magyar 

viszonyokra koncentrálva a tanárképzés megvalósulása körüli összeütközések, konfliktusok 

bemutatása a cél. Azonban mielőtt erre sor kerülne érdemes egy pillantást vetni a német 

tanárképzési rendszerre, már csak azért is, mert ez sok esetben kiindulópontként, követendő 

mintaként jelent meg a hazai pedagógiai gondolkodók számára. 
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A német tanárképzési modell 

  

Németországban – más országokhoz hasonlóan – a tanári professzió kezdetei a teológusok 

képzéséhez kapcsolódnak és csak a felvilágosodás és a neohumanizmus hatására történik meg 

a teológiától való fokozatos elhatárolódás. Az első önálló pedagógiai tanszék, mint a 

tanárképzés egyik letéteményese, Ernst Christian Trapp (1745-1818) vezetésével jött létre a 

hallei erősen pietista hatásokat magában foglaló egyetemen. Ezt hamarosan állami 

intézkedések is követték, amelyek bevezetésében élen járt az akkori Poroszország. A 

felvilágosodás hatására már 1810-ben a tanári képesítő vizsgákat (Prüfung der Schulamt-

Candidaten) tartottak. Ez a rendelkezés egyrészt megkövetelte a tanári szaktudás 

megszerzését, másrészt az előzőek következményeként megteremtette a tanári professzió 

önállósodásának feltételeit. Az új vizsga a korábbi lelkészi vizsga rendszerét követte. Előírta 

írásbeli dolgozatok készítését német nyelvből, történelemből és matematikából, ugyanezen 

tárgyakból szóbeli vizsga letételét és próbatanítás végzését. A vizsga eredményétől függően, 

amikor is a vizsga össz-teljesítménye alapján differenciáltak, a legjobbak főgimnáziumi, 

mások részleges főgimnáziumi vagy algimnáziumi tanári végzettséget és ezzel együtt ilyen 

állást is kaptak. A képzésben új mozzanatként jelent meg a diákok és a tanárok közvetlenebb 

kapcsolatát megteremtő szemináriumok megjelenése. Kezdetben germanisztikai, latin, 

történelmi, anglisztikai, matematikai, természettudományi szemináriumok létesültek, 

legutoljára jött létre a pedagógiai-lélektani szeminárium. A szemináriumi rendszer teremtette 

meg a későbbi szakosodás előfeltételeit. Ennek hatására kezdődött meg a tanári professzió 

differenciálódása: a klasszikus nyelvek tanárai mellett megjelentek a modern nyelvek oktatói, 

a természettudományból vált ki a matematika tanára, a vallásos szellemiségű oktatás-nevelés 

a hittantanár feladata lett. Az 1898-as tanári vizsgaszabályzat már 15 szakpár választását tette 

lehetővé. Ez az azért is fontos, mert ekkortól adnak ki egyenértékű középiskolai tanári 

diplomát. 

1820 körül hozták létre a Paedagogiumot, azaz a szemináriumi gyakorlóiskolát, ennek tagjai 

kezdetben a teológiai és a filozófiai kar hallgatói. A tananyag nevelésfilozófia, oktatástan, 

lélektan és neveléstörténet. A Paedagogiumban azonban a legfontosabb a gyakorlat. Ez heti 

12 órás elfoglaltságot jelent. A vezető tanárok útmutatásai alapján óravázlatok készültek, 

gyakorló tanítás valósult meg, ezt követték a bírálatok, amiről részletes jegyzőkönyvet 

készítettek. Utolsó fázisként ellenőrizték a korrekció elvégzését az óravázlatban. A 

tanárképzési feladatok oktatását a tanügyi dokumentumok készítése és az egyéb tanári 

tevékenységekre, úgy mint szülői értekezlet vezetésére, szertár-létesítésre és fenntartásra, 

ügyeletre való felkészítés tette teljessé. 1826-tól bevezették a gyakorlóévet a tanári pályára 

készülők számára, igaz gyakorlóhelyet mindenkinek magának kellett keresnie. Pedagógiai 

szemináriumok működtek Berlinben (ez a Gedike által alapított szeminárium), Herbart 

königsbergi gyakorló gimnáziumához kapcsolódóan, valamint Breslauban és Stettinben. Az 

általános intézményes gyakorlati képzés feltételei a többi egyetemen csak 1890-től jöttek 

létre, igaz akkortól már két évre felemelt gyakorlati képzési idővel. A tanárképző 

szemináriumok első évét hospitálásra, elméleti és gyakorlati alapozásra; a második évet pedig 

a vezető-tanárok irányítása melltett megvalósuló, heti 8-10 órás gyakorló tanításra szánták. 

1917 –től a kétfázisúvá vált tanárképzés egy az utolsó fázis végén abszolválandó pedagógiai 

záróvizsgával fejeződik be. Az egyre igényesebb képzés eredménye a gimnáziumi tanárok 

magas társadalmi elismertsége, ami a jövedelmekben is kifejeződött. A 20. század elején a 

gimnáziumi tanárok fizetése megfelelt a bírói javadalmazásnak, a gimnáziumi igazgató 

fizetése megfelelt az egyetemi tanárok jövedelmének. 

 

A tanárképzés kezdetei a pesti egyetemen 
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Ausztria-Magyarországon a középiskolai tanárképzésről először a 18. században történik 

említés ez a képzés akkor hagyományosan a bölcsészkarokhoz kapcsolódott. A jezsuita 

befolyás alatt álló egyetemeken – a rend lényegi jellemzőiből adódóan, mely szerint kiemelt 

figyelmet szenteltek a tanároknak – egy kisebb csoportot a „repetensek collégiumá”-t hozták 

létre és elérték, hogy Mária Terézia még ösztöndíjat is megállapított a repetensek részére. Az 

I. Ratio Educationis (1777) is említést tesz a repetensek kollégiumáról, amelynek a vezetését 

a legkiválóbb tanárokra bízták. II. József idején megszüntették ezt a képzési formát és egészen 

az 1848-as szabadságharc idejéig teljesen rendszertelen a tanári pályára való felkészülés. 

1848. március 15-e után a pesti egyetem önálló magyar állami intézménnyé vált. Ezzel 

párhuzamosan Eötvös József - meg nem valósult - törvénytervezetében megjelenik az 

egyetem megreformálásnak szándéka. Ebben „a magyar egyetemre nézve elrendeltetik az 

oktatás és tanulás szabadságának azon elve, hogy egyrészről a tanuló arra nézve: mely tant 

melyik tanártól kívánja hallgatni szabad választást tehessen; más részről: hogy a rendes 

tanárokon kívül más jeles egyének is ….. oktathassanak.”
26

 Ezek a maguk korában haladó és 

jóval a kor szellemisége előtt járó gondolatok az egyetemi autonómia és a tanszabadság 

reformkorhoz illő megfogalmazásai. 

A valóságban a pesti egyetem újjászervezését a levert szabadságharc után az osztrák 

Schwarzenberg-kormány utasításai szerint hajtották végre, ennek részeként több renitens 

professzort megfosztottak katedrájától. Egyébként a Thun-féle reformok sok korszerű elemet 

is tartalmaztak, többek között szabályozták az egyetemi tanárok foglalkoztatását és ennek 

jegyében megkülönbözettek teljes jogú egyetemi nyilvános rendes tanárokat és rendkívüli 

nyilvános tanárokat. Utóbbiak a reményteljes fiatalabb tanárok közül kerültek ki és az 

előzőeknél jóval alacsonyabb jövedelemmel rendelkeztek. Intézkedtek a magántanárok 

alkalmazásáról is, ők csak megtartott óráik arányában részesülhettek a tandíjból és nem voltak 

az egyetem alkalmazottai. Az egyetemi szisztémát a tanügyi segédszemélyzet – az 

adjunktusok, az asszisztensek, a gyakornokok, a demonstrátorok és más segítők, úgy mint a 

pedellus feladatainak és jogállásának a meghatározása tette teljessé. A Thun Leo 

közoktatásügyi miniszter által 1850-ben kiadott tanulmányi szabályzat jelentős 

változtatásokat hozott a tanárok képzésében. Ez összefüggött a bölcsészkar megváltozott 

helyzetével, ugyanis az ekkor létesített főgimnáziumok VII-VIII. osztályai átvették a 

középkori ars-fakultás továbbélését jelentő, a bölcsészkar korábbi, a többi kar számára 

előkészítő szerepét. Mivel erre a továbbiakban már nem volt szükség, a bölcsészkar önálló 

képzésre rendezkedhetett be. Ennek hatására a képzési idő két évről háromra növekedett. A 

hároméves tanulmányok befejezése után a Monarchia bizonyos városaiban – Bécsben, 

Prágában, Innsbruckban, Lembergben és Paduában – tanárvizsgáló bizottságok kezdték meg a 

működésüket.
27

 A Thun-féle rendelkezések 1856-tól az egész Monarchiában kötelező 

érvényűek voltak, a pesti egyetem mégsem törekedett tanárvizsgáló bizottság felállítására. 

Ennek egyik oka az volt, hogy ragaszkodtak a tudósképzés humboldti modelljéhez és ebbe - 

alkalmazott jellege miatt - nem fért bele a tanárképzés, viszont ennek következtében a tanári 

vizsgát csak a Pesthez legközelebbi Bécsben lehetett tenni. 

1861-ben – az önkényuralom enyhülésével – a Helytartótanács felszólította az egyetemi 

tanácsot, hogy nyilatkozzon egy tanárképző intézetnek a pesti egyetemen történő 

felállításáról. A pozitív fogadtatás nyomán az 1862/63-as tanévben megalakult a hazai 

tanárvizsgáló bizottság, mégpedig rögtön két tagozattal, az egyik a gimnáziumi a másik a 

reáltanodai tanárok vizsgáztatására. A gimnáziumi tanárvizsgáló bizottság elnöki tisztét 1862-

ben a Purgstaller (Palotay) József, a szabadságharc leverése után üldözött piarista rendfőnök 

és a filozófia professzora töltötte be, 1867-ben őt váltotta Toldy Ferenc. A reáliskolai 
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tanárvizsgáló bizottságot a Műegyetem többször újjáválasztott rektora, az Akadémia 

másodelnöke Stoczek József vezette. 1873-tól ő veszi át a gimnáziumi bizottság vezetését is 

és 1890-ben bekövetkezett haláláig betöltötte ezt a tisztséget, utódja Beöthy Zsolt lett.  

A tanári vizsgára való jelentkezés feltétele az érettségi bizonyítvány és a hároméves egyetemi 

tanulmányok igazolása. Egyetemi tanulmányaik során a tanárjelöltek szaktárgyaik mellett 

filozófiával, pedagógiával, német nyelvvel és azzal a nyelvvel kellett foglalkozniuk, 

amelyiken a képesítést meg akarták szerezni: ez lehetett a magyar, a szlovák, a rutén, a szerb 

vagy a román. Maga a vizsga négy részből állt: házi és zárthelyi dolgozatot kellett írni, egy 

szóbeli vizsga letétele után pedig még a próbatanításon is meg kellett felelni. Mindez nem 

jelentett rendkívüli megterhelést a bizottság számára, hiszen rendkívül alacsony létszámokról 

van szó, 1855/56-ban a bölcsészkari hallgatók száma mindössze 59 fő.  

A kiegyezés után Eötvös József kultuszminiszter újult erővel látott hozzá a tanárképzés 

megszervezéséhez. Elsőként több tanárt küldött ki külföldre az ottani tanárképzés 

tapasztalatainak összegyűjtésére. Ezen tapasztalatok összegzése alapján, 1870-ben bécsi 

mintára a pesti egyetemen is tervbe vette a gimnáziumi tanárképezde megszervezését. 

Bécsben ekkorra már bevezették a tudományos szemináriumi rendszert. Ez azt jelentette, 

hogy a tanárjelöltek a tanszékek vezetői mellett heti két órában tudományos munkásságot 

folytattak. A szemináriumi gyakorlatok további célja útmutatás volt középiskolai tananyag 

iskolai alkalmazásához. A szabályzat szerint a tanárképző öt szakosztályból állt: 1) az 

óklasszikai, nyelvészeti és irodalmi 2) a történelmi-földrajzi 3) a mennyiség és természettani 

4) a természetrajzi és 5) a nevelés és oktatástani szakosztályokból. A szabályzat utal arra, 

hogy a hallgatók 400 forint ösztöndíjban részesülnek, tájékoztat a tanulmányi rendről és a 

gyakorlati munkáról. Az óklasszikai nyelvészeti és irodalmi szakosztályban olyan értekezés 

készítését várták el, amelyikből képet lehet nyerni a tanárjelölt egyéni gondolkodásmódjára. 

A történelmi-földrajzi szakosztályban elvárták az önálló forráskutatás alapján megírt 

értekezést. A többi szakosztályban az önálló kísérletezést és a természettudományi 

vizsgálatok elvégzését várták el. A tanárképzőben kísérletet tettek a német mintát követő 

tudományos képzés és a tanárképzés összeegyeztetésére, de ez csak ideiglenes eredményeket 

hozott. Ebben a kérdésben többször is nézeteltérések támadtak. Az egyik álláspont Eötvös 

Lorándé, aki a tudományos képzést, a másik Kármán Móré, ő pedig a középiskolai 

tanárképzés szempontjait tartotta fontosabbnak. Kármán Mór 1872-ben új szabályzatot 

szerkesztett, ennek részeként megszervezte az addig még nem működő nevelés- és oktatástani 

szakosztályt. Még ugyanebben az évben megalakul a gyakorló gimnázium is. Kármán jól 

ismeri a német tanárképzési rendszert és a herbarti pedagógiát annak előnyeivel és 

hátrányaival együtt. Sajátos magyar adaptációjában a kultúrtörténeti fokozatok tanával és 

Rein illetve Stoy koncepciójának tanulmányozása alapján, a herbarti gondolatok alkotó 

továbbfejlesztője. 1873-ban újjáalakul a tanárképző és Stoczek József vezetésével már együtt 

képzik a gimnáziumi és a reáliskolai tanárokat. Az összevonás következtében három 

szakosztály marad meg: a nyelvészeti-történelmi, a mennyiségtani-természettudományi és a 

nevelés-oktatástani. A pedagógiai szakosztály tagjai elméleti előadásokat hallgattak 

neveléstanból, módszertanból és neveléstörténetből, írásbeli dolgozatokat készítettek 

pedagógiából és középiskolai órákon hospitáltak. Kármán Mór szükségesnek tartotta, hogy a 

tanárképzőnek saját tanárai legyenek. Az egyetemi tanárok ugyanis idejük legnagyobb részét 

önálló kutatással töltik, a tanárképzős tanároktól viszont elvárták az önálló kutatás mellett azt 

is, hogy közvetítők legyenek az egyetemen művelt tudományok és a gimnáziumi tanulmányok 

között. A tanárképző intézet teljességéhez hozzátartozott volna egy internátus is, de ez 

ekkoriban még hiányzik. A tanárvizsgáló bizottság egyik tagja Heinrich Gusztáv több kifogást 

említ a bölcsészkarral szemben.
28

 Ezek a következők: a bölcsészkar nincs tekintettel a 
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hallgatók előképzettségére; az előadások témája ötletszerű, ezért a tanárjelöltek 

összefüggéstelen, töredékes ismeretekhez jutnak. Véleménye szerint ezen úgy lehetne 

segíteni, ha a bölcsészkar a tanárképzés szükségletei szerint szervezné előadásait.  

A tanárképzés iránti igény növekedését jelezte, hogy szükségessé vált a Pesttől távolabbi 

területen is a képzés megszervezése, erre 1872-ben Kolozsváron nyílt lehetőség. 

 

A kolozsvári tanárképző intézet  

 

A Kolozsvári Tudományegyetem (1881-től Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József 

Tudományegyetem) felállítása több mint három évszázad erdélyi egyetemalapítási 

törekvéseinek a megvalósulását jelentette. A kolozsvári egyetemet megalapító 1872. évi XIX. 

tc. 3. §-a kimondta, hogy a bölcsészet-, nyelv- és történettudományi és a matematika-

természettudományi karokhoz kapcsoltan gimnáziumi tanárképezde állíttatik fel.
29

  

A tanárképző intézet a pesti szabályzat szerint működött, ezért az előfeltételek hiánya miatt 

valójában csak egy évvel később kezdődhetett el az oktatás. A tanárképezde első 

igazgatójának Szamosi Jánost választották meg, a tantestületbe pedig többségében tapasztalt 

gimnáziumi tanárok kerültek. 1874-ben megnyílt a tanárképezde könyvtára és olvasóterme, 

ahol a képezdei tagok és a vendéghallgatók nyugodt körülmények között készülhettek fel a 

gyakorlataikra.  

A tanárképző intézetben lényegében négy feladat teljesítésére törekedtek. Egyrészt feladata 

volt az egyetemi oktatás, az egyetemi előadások kiegészítése, azaz olyan témakörök előadása 

és feldolgozása, amelyek a középiskolai tantervekben szerepeltek, de az egyetemi elméleti 

képzésben – nagyrészt az egyetemi tanszabadság, az egyetemi tanári előadások tárgyainak 

szabad megválasztása miatt – nem, vagy csak részben kaptak helyet. Másrészt a képezdei 

gyakorlatok során a középiskolai oktatás szempontjából leglényegesebb kérdések és 

összefüggések kiemelésére, valamint természettudományos kísérletek gyakorlására került sor. 

Továbbá a képezdei gyakorlatok keretében a jelölteket a tudományos igényeknek és az iskolai 

oktatás elvárásainak egyaránt megfelelő referátumok tartására és megvitatására késztették, 

illetve a tanárképző intézet gyakorló gimnáziumában a tanítás gyakorlatába vezették be őket.  

A pesti gyakorlattól eltérően itt a tanárképezde és az egyetemi első három félév tanrendjét 

összevetve megállapítható, hogy az egyetemi előadások és a képezdei gyakorlatok 

kiegészítették egymást, együttesen biztosították a középiskolai tanításra való felkészítést. 

Például a latin és görög szerzők műveinek feldolgozásakor a bölcsészkari előadásokon 

Horatius, Cicero, Szophoklész, Terentius és Pindarosz műveit tárgyalták, a tanárképezdében 

pedig Platón, Cicero, Tacitus, Euripidész, Vergilius munkáihoz kapcsolódtak a gyakorlatok.
30

  

Az oktatás során – tekintve, hogy a tanárok többsége külföldön is tanult – igyekeznek az 

ottani tapasztalatokat felhasználni, így például neohumanista hatásra nem választják szét a 

humán és a reál tárgyakat. Erről tanúskodik Fabinyi Rudolfnak a vegytan tanárának a 

beszámolója:  

„A chemia tanításánál nálam vezérelvül szolgál az, hogy a hallgatóság a chemiai ismeretekbe 

a történelmi fejlődés alapján és amennyiben csak lehetséges, szemléleti úton vezettessék be. 

Az általános chemiából tartott előadásokban, valamint különösen a gyakorlati oktatásban 

nagy súly lesz arra fektetve, hogy a tanuló első sorban érzékszerveit gyakorolja a chemiai 

tünemények helyes megfigyelésére, hogy a chemiai folyamatokat meghatározó tényezőknek 

és azok hatási módjának a fölismerésében jártasságot szerezzen s kezdetben egyszerűbb, 

később bonyolultabb kérdésekben is önálló véleményhez eljuthasson.”
31
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Kolozsvárott sajátos a pestitől több vonatkozásban is eltérő tanárképzési modell alakult ki. A 

kolozsvári modell létrejöttében komoly szerepet játszott az, hogy itt közvetlen helyi 

előzmények nélkül, tanárképzési hagyományok hiányában kezdték meg működésüket a 

tanárképzésben érdekelt karok. A tanárképző intézet tanárai sem rendelkeztek egyetemi 

tapasztalatokkal. Ennek a nyilvánvaló negatívumok mellett pozitív hozadéka is volt, ugyanis 

ennek következtében nem ragaszkodtak olyan mereven a korábbi gyakorlathoz, ahogy ezt a 

pesti bölcsészkaron tették.  

A pestitől eltérő sajátosság, hogy a kolozsvári egyetemnek nincs teológiai kara, viszont van 

önálló matematikai-természettudományi kar. Ennek ellenére ezen az egyetemen meghatározó 

a protestáns szellemiség 

A tanárképzési szempontok jelentőségének felismerését és elfogadását Kolozsváron mutatja 

az is, hogy az egyetem működésének első évtizedében, mind a bölcsészet-, nyelv- és 

történettudományi, mind a mennyiség- és természettudományi kar ülésein rendszeresen 

szerepeltek olyan tanárképzési témájú napirendi pontok, amelyek hivatalosan a tanárképző 

intézet kompetenciájába tartoztak volna. Az egyetemre 1895-ben kinevezett Schneller István, 

a pedagógia professzora több írásában is észrevételezte, hogy egykoron egybemosódott a 

tanárképző intézet és a kar illetékessége és tanárképzési ügyekben is kari ülési határozatok 

születtek.
32

 

A kolozsvári tanárképzés sajátosságaként értékelhető az is, hogy a tanárképzésben érdekelt 

karokon az egyetem működésének első negyedszázadában komolyabban fel sem merült a 

szemináriumok kialakításának igénye. Szamosi szeminárium-ellenes nézetei mögött kettős 

felismerés húzódhatott meg. Egyrészt tisztában volt azzal, hogy Kolozsvárott – gyakorló 

iskola hiányában – az egyetemi és tanárképezdei gyakorlatok a tanárjelöltek felkészítésének 

nélkülözhetetlen szinterei és ezen gyakorlatok esetleges felszámolása vagy egy részüknek 

szemináriumokká történő átszervezése, az egyébként is hiányos gyakorlati felkészítés 

nehézségeit fokozta volna. Másrészt feltételezhető, hogy – a gyakorlatok és a gyakorlati 

orientáltság védelmében – tudatosan igyekezett a szakszemináriumok térhódítását 

megakadályozni. A felsőoktatás és a tanárképzés elismert szakembereként joggal vélhette 

úgy, hogy a nyugat-európai minták alapján hazánkban meghonosodó szemináriumok az 

elméleti tudósképzés szinterei kívánnak lenni és a középiskolai oktatás szempontjából 

lényeges kérdések tárgyalásával érdemben nem akarnak foglalkozni. 

A kolozsvári tanárképzés legneuralgikusabb pontját a tanárjelöltek gyakorlati felkészítése 

jelentette, ugyanis hiányzott a gyakorlóiskola és a sokszoros minisztériumi felterjesztés 

ellenére ez csak1917 őszén nyithatta meg kapuit. 

A tanári pályára való felkészülést az is kedvezőtlenül befolyásolta, hogy a pedagógiai vizsgát 

megelőző gyakorlati működés - az ún. gyakorló- vagy próbaév - tartalmi elvárásai és keretei 

csak részben voltak szabályozva. Az e kérdésekben átfogóan intézkedő 1882. évi 4567. sz. 

miniszteri rendelet, ill. az 1883: XXX. tc. azt szabta a pedagógiai vizsgálatra történő 

jelentkezés feltételéül, hogy a tanárjelölt a szakvizsgálat sikeres letétele után, a pedagógiai 

vizsgálat előtt köteles még egy évig didaktikai gyakorlatot folytatni, vagy külföldi egyetemen 

tanulni. A gyakorlóév elfogadásához azonban az is elegendő volt, ha a jelölt egyetemi 

tanulmányainak ideje alatt legalább egy évig valamelyik magántanítványát vizsgájára 

eredményesen felkészítve folytatott nevelői vagy tanítói gyakorlatot. 

 

 

A budapesti és a kolozsvári tanárképző intézetek vitája 

 

A kolozsvári tanárképezdének az első években számos támadással is szembe kellett néznie. 

Megfogalmazódtak olyan vélemények, hogy elegendő lenne egy országos tanárképző intézet a 
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pesti és a gyengébben felszerelt, kevesebb tanerővel és tanárjelölttel rendelkező kolozsvárit be 

lehetne zárni és az annak támogatására fordított összeget a budapesti rendelkezésére kellene 

bocsátani. E nézetek hirdetői azonban nem számoltak azzal, hogy a kolozsvári egyetem 

bölcsészeti és természettudományi kara hallgatóinak többsége tanári pályára kívánt lépni és 

így a tanárképző intézet megszüntetése az említett karok elsorvadását eredményezte volna.  

Az első támadás következményeként a miniszter leküldte Sztoczek Józsefet a budapesti 

tanárképezde igazgatóját és Bartal Antalt, a gyakorló iskola igazgatóját, „hogy ezen képezde 

állapotát, az abban működő tanárokkal tartandó tanácskozmány tárgyává tevén, 

közreműködjenek arra nézve, hogy a kolozsvári tanárképezde az ottani különleges viszonyok 

kellő figyelembe vétele mellett, a budapestivel lehetőleg egyöntetű szervezetet nyerhessen.”
33

 

A tanácskozáson a kolozsváriak elvben elfogadták a budapesti tanárképezde szervezeti 

szabályzatát, de hangsúlyozták, hogy a helyi különbségek és nehézségek a szabályzat 

tényleges életbe léptetését akadályozzák.  

A tanárképző elleni második támadást 1875. július 2-án az Országos Közoktatási Tanács 

elnöke, Horváth Mihály intézte székfoglaló beszédében. A vádakat az intézet tanári testülete 

nyílt levélben utasította vissza, amely megjelent a Budapesti Közlönyben és a Pesti Naplóban 

is. E támadás egyes megállapításai egybecsengtek Trefort Ágoston kultuszminiszter 

elképzeléseivel. Trefort ugyanis 1875-ben nyílt levélben közölte az Országos Közoktatási 

Tanáccsal, hogy elégedetlen a pesti és kolozsvári egyetemek mellé szervezett tanárképezdék 

munkájával. Helyettük – a francia École normale mintájára – internátus felállítását javasolta, 

amely megszigorította volna a tanárjelöltek ellenőrzését és egyben anyagi támogatást is 

nyújtott volna számukra. A Trefort-féle elképzelés – amely módosult formában, 1895-ben az 

Eötvös József Kollégium megalapításához vezetett – megvalósulása esetén centralizálta volna 

a tanárképzést és azt egy Budapesten felállítandó internátus feladatává tette volna. Trefort 

indítványa azonban nem találkozott az OKT egyetértésével, mivel a tanács tagjai a 

közművelődés szükségleteihez és a középiskola követelményeihez jobban alkalmazkodó, a 

bölcsészeti kar kiegészítő részeként működő egyetemi intézménnyé szerették volna átalakítani 

a tanárképző intézetet.  

A kolozsvári tanárképző intézet elleni utolsó jelentősebb támadás a budapesti egyetem 

bölcsészeti karáról indult ki. 1878. március 21-én a pesti bölcsészkar felterjesztést nyújtott be 

a vallás- és közoktatásügyi miniszterhez, amelyben a kolozsvári középtanodai tanárképezde 

megszüntetését kérte és sürgette, hogy annak pénzügyi forrásai a budapesti képzőre 

fordíttassanak. A pesti egyetem rektora a kolozsvári intézményt „a távol keleten vígan 

működő diplomagyárnak”
34

 nevezte. Erre az indítványra a kolozsvári tanárképezde tanári kara 

a Magyar Tanügyben válaszolt és megállapította, hogy a valóságos helyi érdekek, a 

Budapesttől való távolság és a továbbtanulni kívánó, nagyrészt tanári pályára készülő erdélyi 

fiatalok mostoha anyagi körülményei indokolták a kolozsvári tanárképző intézet felállítását. A 

nyílt levélben közreadott táblázatos kimutatásokból kiderült, hogy Kolozsvárott a 

budapestinél lényegesen magasabb a tanárképző intézet munkájában résztvevő hallgatók 

aránya. Budapesten a bölcsészkari hallgatóknak nem egészen egy heted. Kolozsvárott viszont 

a hallgatóknak fele volt képezdei tag. Apáthy kolozsvári rektor riposztozott a pestiek vádjára, 

szerinte „a halandó jelöltek szívesebben jelennek meg a Kolozsvárott emberi hangon beszélő 

tanárok, mint a Budapesten viszálykodó, olymposi félistenek előtt, kik reájuk csak 

mennydörögni szoktak”.
35

 

Az első nehéz évtized után a kolozsvári tanárképző intézetnek már nem kellett a törvényesen 

biztosított létjogáért küzdenie, a kormány jóakaratú támogatásával az intézet megerősödhetett 

és sikeresen működhetett a hazai tanügy javára. 
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További viták a tanárképzésről a dualizmus korában 

 

A 19. század utolsó negyedévében változtatási törekvések egész sora irányult a középiskolai 

tanárképzés megújítására. Természetesen ez a folyamat számos érdekütközéssel. konfliktussal 

járt együtt. A reformok legfontosabb ágensei: a mindenkori miniszter, a budapesti bölcsészkar 

professzorai, a tanárképző intézetek képviselői, az Országos Közoktatási Tanács és Kármán 

Mór. A vitákról való tájékozódásban segítenek a korabeli sajtóorgánumok: a Magyar Tanügy, 

a Tanáregyesületi Közlöny, a Budapesti Szemle; az egyetemi kari tanácsok iratanyaga és az 

egyetemek történetét feldolgozó monográfiák.  

A tanárképzés kérdései körüli vitákban sok egyéb tényező mellett az egyes mértékadó 

személyiségek közötti konfliktusok is jelen vannak. Az egyik ilyen hosszúra nyúlt vita – 1872 

és 1900 között – Kármán Mór és Lubrich Ágost között zajlott és az egyik ütközőpont éppen a 

tanárképzés, illetve a gyakorlógimnázium létezése volt. Lubrich a görög-latin klasszikusokat 

preferálta, a tanárképzés helyéül pedig csak az egyetemet tudta elképzelni. Kármán Mór 

fontosnak tartotta reáliák, a matematika és természettudományok felértékelését és az 

egyetemtől független tanárképző intézet szószólója. Kettőjük vitája nem nélkülözte az éles 

szópárbajt sem, melyben Lubrich „silány vezérkedési viszketegségben szenvedő Herbart-

utánzónak” titulálta Kármánt, míg az utóbbi megelégedett a „vakbuzgó katolikus” jelzővel.  

A tanárképzés kérdésében a megosztó ellentétek mellett a hatékony együttműködésre is van 

példa, ez pedig az agilis politikus Trefort kultuszminter valamint a teóriát és a gyakorlatot 

hatékonyan integráló Kármán Mór közös munkája. Ennek a közös gondolkodásnak az 

eredményeként, sokszoros módosulások után, létrejönnek egy olyan tanárképzési szisztéma 

alapjai, amelyik lényegében 1949-ig fennmaradt.  

Trefort már minisztersége első évében 1872-ben hozzákezdett a tanárképzés reformjához és 

sikerült keresztül vinnie a kolozsvári egyetem megalapítását. Egy évvel később szervezeti 

szabályzatot adott ki a korábban egyesített tanárképezde számára, de ez sem adott 

megnyugtató választ a bölcsészkar és a tanárképző közötti súrlódásokra. Trefort 1875-ben 

újra leiratot küldött a tanárképző ismételt átalakítása ügyében az Országos Közoktatási 

Tanácsnak, amit lényegében annak jegyzőjeként Kármán Mór vezetett. Trefort leiratában 

értékeli a budapesti és a kolozsvári tanárképzést és nem találja azt elég hatékonynak. „Ennek 

okát abban látom (írja), hogy a jelenlegi szervezet szerint hiányzik a kellő felügyelet, hogy 

úgy mondjam szellemi vezetés és fegyelmezés arra, hogy a tanárjelöltek kiszabott 

kötelességeiknek teljesen eleget is tegyenek, hogy az előírt előadások és gyakorlatok általában 

és pontosan e célnak megfelelőleg megtartassanak, s hogy az oktatás mindenik tanárjelölt 

képességéhez és szellemi minőségéhez s az oktatás időszaki szükségletéhez legyen 

igazítva.”
36

 Trefort a kiutat a tanárképző internátussá történő átalakításban látja. 

Kármán válaszában a tanári kar megerősítésében látja a kiutat és fontosnak tartotta leszögezni, 

hogy a tanárképző intézet a bölcsészeti kar kiegészítő része kell, hogy legyen és minden egyes 

szak élére vezető tanár kinevezését javasolja. Kármán szerint a tanulmányi időt is növelni 

kellene négy évre, az első három évben a szaktárgyakat tanulnák, a negyedikben pedig a 

pedagógiai készségek megszerzése lenne a cél. 

Trefort intézkedett a képesítési rendszer megújításáról is, e szerint a tanári oklevelet az 

Országos Tanárvizsgáló Bizottság adta ki. A vizsgát két fokozatban lehetett letenni: az 

alapvizsgán magyar nyelv- és irodalomból, filozófiából és pedagógiából volt számonkérés; a 

szakvizsgát az egyetemi tanulmányok befejezése után lehetett letenni és itt a szaktárgyi 

felkészültséget és a pedagógiai készségek együttes meglétét vizsgálták.  

1870-től egyre több bölcsészhallgató akart tanári diplomát szerezni, így a bölcsészkar újra 

napirendre tűzte a tanárképzőhöz való viszonyt. 1878-ban Kerékgyártó Árpád bölcsészkari 
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dékán azt írja Trefort miniszternek, hogy a kar célja „a középiskolák számára a tudományos 

míveltség és a szakképzettség magaslatán álló tanárok képzése”.
37

 A kari tanács keményen 

bírálja a tanárképző intézetet annak bonyolult szervezete miatt. Úgy vélik az intézet túlterheli 

a hallgatókat és ezzel súlyosan veszélyezteti a tudományos képzés érdekeit és gátolja a 

hallgatók egyéni ambícióinak kiteljesedését. A kari tanács ezért az egy-egy egyetemi tanár 

vezetése alatt álló szemináriumi rendszer elterjesztését javasolja. A költségvetési gondok 

megoldására pedig javasolják a kolozsvári tanárképzés felfüggesztését. Kármán Mór pontról 

pontra haladva cáfolja a vádakat, a szemináriumok kérdésében pedig tartózkodó álláspontra 

helyezkedik. 

Trefort a viták tanulságait összegezve, 1882-ben újból szabályozza a tanárképző vizsgarendjét 

és most már háromfokozatú rendszert vezetnek be: a 4. félév végén alapvizsgát, a 8. félév 

végén szakvizsgát lehetett tenni, amit egy próbaév követett, aminek a befejezése a pedagógiai 

záróvizsga letétele. Az 1883-as középiskolai törvény már arra kötelezte a középiskolákat, 

hogy képesített okleveles tanárokat alkalmazzanak. 1888-ban újra módosul a vizsgaszabályzat 

és most már öt évre emelkedik a képzési idő, ez jelentősen növeli a tanári diploma presztízsét, 

mert a bölcsészdoktori diploma négy év alatt szerezhető meg..  

Ezek az intézkedések ösztönzően hatottak a felekezeti tanárképző intézményekre, hiszen azok 

sem maradhattak el az állami képzéstől. Ilyen katolikus intézmény a bencések rendi 

tanárképzője Pannonhalmán, a ciszterek Bernardiuma, a piaristák Kalazanciuma és a 

premontreiek Norbertinuma, valamint az egyetem Hittudományi Kara. A katolikus 

szerzetestanárok iskolai oktatásának engedélyezése a tankerületi főigazgatók jogkörébe 

tartozott. A húzóhatás természetesen kifejtette hatását a protestáns intézményekre is, annak 

ellenére, hogy a protestánsok 1883-ig saját tanárvizsgáló bizottságokat működtettek. 

A Tanárképző Intézet körüli viták még ezután sem csitultak el. 1889-ben a budapesti 

bölcsészkar újra megkérdőjelezte az intézet működését, úgy vélik a tanárképzés ügyét teljesen 

a bölcsészkarra kellene bízni, mert a tanárképző intézet „ … évek hosszú során át gyakorlatlan 

és céljának egyáltalán meg nem felelő intézkedésnek bizonyult, mely, ha nem is mondható 

pozitíve ártalmasnak, de semmiféle felismerhető haszonnal nem jár.”
38

 Kármán 1891-ben az 

OKT közgyűlésén nyomatékosan megismételte korábbi érveit. Eötvös Loránd az egyetem 

rektoraként 1892-ben külön kitért a tanárjelöltek tudományos szakképzettségének 

jelentőségére:  

„Nem olyan mesterség a középiskolai tanárság, melyen a tanítás módjára előírt szabályok 

szolgaszerű alkalmazásával boldogulni lehetne … (a középiskola tanárok) kiképzését az 

egyetemre kell bízni. Ebből a szempontból nézve károsnak tűnik fel minden olyan intézkedés, 

mely … elvon egy olyan kötelességet, melynek tudományos feladatai között a legelsők 

egyikének kellene lennie. Adjuk vissza a tanárképzés ügyét minden felelősségével együtt az 

egyetemnek.”
39

  

1895-ben - most már a francia mintát követve - megalakul az internátusi elhelyezést is 

biztosító Eötvös Kollégium. A tanárképző intézet gondjai, melynek 1896-ban maga Eötvös 

Loránd az igazgatója azonban továbbra sem oldódnak meg. A helyzetet bonyolítja, hogy a 

tanárképző intézeti tagság továbbra sem kötelező a tanári képesítést szerezni kívánók 

számára. A századforduló idején a tanárjelöltek mintegy 15-20%-a a tanárképző intézet tagja. 

Minisztériumi felkérésre Eötvös 1906-ban jelentést írt a tanárképzésről. Ebben kitart korábbi 

álláspontja mellett „Meggyőződésem szerint a tanárképzés első és legfontosabb feladata a 

jelöltek … szaktárgyiban lehetőleg tökéletes tudományos kiképzése, s csak másodsorban … e 

képzés folyamatában a tanítás módjára való begyakorlás …”
40

 

                                                           
37

 Magyar Tanügy, 1879, 111-126. o. 
38

 Szentpétery i. m. 603.o. 
39

 Idézve Ladányi A.: A középiskolai tanárképzés történetének fő vonásai. 1992. 57. o. 
40

 Idézve Ladányi A.: A középiskolai tanárképzés történetének fő vonásai. 1992. 58. o. 



 130 

 

Tanárképző intézetek a két világháború közötti időszakban 

 

A Tanácsköztársaság idejéből csak egy mozzanatot érdemes kiemelni, ekkor ugyanis minden 

pedagógus egységes elnevezése „tanító” volt, képzésükre pedig a bölcsészkar mellett 

Középiskolai Tanítóképző Főiskola létesült, de ez ilyen rövid idő alatt nem tudta a működését 

kiteljesíteni. 

Az 1920-as években újra a bírálatok tárgya a tanárképzés, de most a tankerületi főigazgatók 

panaszkodtak az egyetemről kikerült fiatal tanárok hiányos szaktudására. Vass József 

miniszter megbízásból 1921-ben Fináczy Ernő terjesztett be javaslatot a tanárképzés 

megújítására. Tervezetében fontosnak tartja, hogy az egyetemi tanárok közös értekezleteken 

vitassák meg a hallgatók szaktudományban történő haladását és azt is, hogy kellő sorrendben 

vegyék fel a tárgyakat. Észrevételezi, hogy a tanszabadság nem lehet indoka az egyetemi 

előadások rendszertelenségének, mert ez a tudósképzésnek sem érdeke. Szükségesnek tekinti 

törvény alkotását a középiskolai tanárképzésről és a tanári pályára készülök számára 

kötelezővé kívánja tenni a tanárképző intézeti tagságot. Fontos tartalmi változás, hogy az 

1920-as évektől váltakozó intenzitással, de megkezdődik a gyermeklélektani és a 

reformpedagógiai szemléletmód beépülése a tanárképzésbe.
41

  

Fináczy javaslatai megértésre találtak és az 1924-es törvényben Klebelsberg előterjesztésben 

meg is jelentek. Klebelsberg a tudományosság és a tanárképzés feladatainak összehangolására 

törekedett. Maga a törvény a bölcsészeti kar feladatává tette a tanárképzést, de oly módon, 

hogy minden tudományegyetem mellé egy középiskolai tanárképző intézetet szervez és most 

már a korábbi rendelkezésektől eltérően, kötelezővé tették a tanárképző intézeti tagságot. 

Tehát az 1924. évi, a középiskolai tanárok képzéséről és képesítéséről szóló törvénycikk 

megszilárdítja a tanárképző intézetek önálló jogállását.
42

 A tanárképző intézet a törvénnyel 

jogosítványt nyert arra, hogy minden tanárjelölt tanulmányait a tanárképzés szükségleteire 

való tekintettel határozottan irányítsa. A tanárképző intézet meghatározta, hogy a karon 

meghirdetett előadásokból melyeket kell a tanárjelöltnek feltétlenül felvennie, és hogy 

félévenként mennyi kollokviumot kell letennie. Előírta a kötelezően hallgatandó pedagógiai 

és filozófiai tárgyakat is. Az egyetemi előadásokat kiegészítette saját előadásaival és 

gyakorlataival, amelyek elsősorban a középiskolában tanított tananyagra és annak tanítási 

módszertanára voltak tekintettel. A tanárképző intézeti előadásokat és gyakorlatokat a 

tanárjelölteknek külön tanárképző intézeti leckekönyvben kellett felvenniük. 

Az 1924. évi középiskolai törvény és az ennek alapján kiadott 1927. évi tanárvizsgálati 

szabályzat három fokozatban írja elő a tanárképesítő vizsgákat. A IV. egyetemi és a vele 

párhuzamos tanárképző intézeti félév végén tehető le az alapvizsga, amely a korábbi 

szabályzatoknak megfelelően a szaktárgyi vizsgákon kívül minden nem magyar szakos 

tanárjelölttől magyar irodalomból és művelődéstörténetből is vizsgát követel. A sikeres 

alapvizsgálat letételétől számított újabb IV. egyetemi és tanárképző intézeti félév végén lehet 

jelentkezni szakvizsgálatra, amelynek előfeltétele a szakdolgozat mindkét tárgyból; a 

szakvizsgálat sikeres letételétől számítva pedig két gyakorló iskolai és tanárképző intézeti 

félév végén van a befejező pedagógiai vizsgálat, amely a filozófiai vizsgát is magában 

foglalja. A nem modern idegen nyelvszakos tanárjelölteknek egy modern idegen nyelvből, a 

modern nyelvi szakosoknak és a történelem szakosoknak latin nyelvből, a latin szakosoknak 

pedig, ha egyben nem görög szakosok is, görög nyelvből is vizsgázniuk kellett. 

Az intézkedés hatására javult a tanárképzés, de számos korábbi probléma – a bölcsészkari 

oktatás rendezetlensége – továbbra is megmaradt. Ez arra késztette Klebelsberget, hogy 1928-
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ban újra bírálja az egyetemi oktatás visszásságait. Közben Klebelsberg személye körül is 

újabb viták támadtak, a kultuszminiszter a vidéki egyetemeket fejlesztette és ezért a budapesti 

egyetem némileg háttérbe szorult. A budapesti egyetem időszakos mellőzöttsége majd csak 

Hóman Bálint minisztersége idején szűnik meg. Ez megrontotta a miniszter Fináczyval való 

kapcsolatát. Klebelsberg mellőzte Imre Sándor nemzetnevelési koncepcióját is és helyette 

saját kultúrfölény elméletével állt elő. 

1936-ban Országos Felsőoktatási Kongresszus tartottak. Ennek előzményeként Hóman 

miniszter már 1934-ben terveket készített a bölcsészkar reformjára vonatkozóan. Ennek a 

lényege az, hogy a tanulmányi időt növelné egy bevezető évvel, szigorítja a bölcsészkari 

doktorátus követelményeit, valamint rendezni kívánja a tudományos képzés és a tanárképzés 

viszonyát. 

Kornis Gyula a konferencia elnöki megnyitójában a következőképpen jellemzi a kialakult 

helyzetet: „Azonban mindenki érzi, hogy jóllehet az egyetemek bölcsészeti kara és a 

tanárképző intézetek között a jelenlegi szervezet keretében is már perszonális unió van, mert a 

tanárképző intézet igazgatósága túlnyomóan a bölcsészeti karok tanáraiból áll mégis 

szorosabb kapcsolat, reális unió szüksége forog fenn a két intézmény között. Ennek 

megvitatása elsősorban szakosztályi feladatunk.”
43

 

Németh Gyula a budapesti bölcsészkar professzora bevezető előadásában nagyon határozottan 

érvel: „A bölcsészeti oktatásnak mondja egészen különleges jellege van. Itt tanítják a 

tudományokat és lehetőleg minden alapvető tudományszakot minden gyakorlati szemponttól 

mentesen, s az a szellem, melyet ezáltal a bölcsészeti kar képvisel, lényege és kiinduló pontja 

minden igazi tudományos kutatásnak. Itt feltétlenül meg kell őrizni a tanítás és tanulás 

szabadságát, itt a beiskolázás és korlátozás a szellem sorvadásával jár.”
44

 Németh professzor a 

bölcsészkari oktatás legsúlyosabb problémájának azt tartja, hogy a bölcsészkari hallgatóság 

nagyon kevés kivétellel tanári diplomát akar szerezni, és ez a körülmény a kötöttebb formák 

felé való közeledést jelent., ami az igazi egyetemi eszményt, a teljes tanítási és tanulási 

szabadságot nem engedi érvényesülni. Szerinte a bölcsészkari hallgatóság tudományosan 

dolgozó kisebbsége sokkal nagyobb értéket képvisel a diplomáért dolgozó többségnél. 

Még ennél is határozottabb Entz Géza professzor álláspontja: szerinte a tudósképzés és a 

tanárképzés két össze nem egyeztethető feladat. Ebben az írásos hozzászólásban kifogások 

merülnek fel az Eötvös Kollégiummal szemben is, mert ez eltért eredeti hivatásától, és 

középiskolai tanárképző intézetből tudósnevelő kollégium lett. Az Eötvös Kollégiumnak 

szerinte nem tudósokat kellene az egyetemmel versenyezve nevelnie, hanem arra kellene 

törekednie, hogy a tanárképzésnek azt a nehéz, de magasztos feladatát végeztesse, amelyet az 

egyetemek egész más irányú célkitűzéseik következtében jól elvégezni nem tudnak.
45

 

A kongresszuson a kardinális vitatéma még mindig az egyetem funkciója, az egyetemi képzés 

és a szakképzés, az elmélet és a gyakorlat viszonya, a korlátlan tanszabadság és a szakképzés 

igényeihez alkalmazkodó kötöttebb képzési rend dilemmája. Már akkor nyilvánvaló volt, 

hogy a bölcsészkarnak a léte függ a tanárképzéstől, hiszen hallgatóságának túlnyomó 

többsége a tanári diploma megszerzéséért iratkozott oda, ezért nyíltan nem utasíthatta el a 

tanárképzés feladatát, hanem a tanárképző intézet és a tanárvizsgáló bizottság bekebelezésére 

törekedett. A bölcsészkar sérelmezte, hogy a tanárképzés ügye elvileg a kar hivatási köréből 

kivétetett és a tanárképezdére bízatott. Úgy vélték, hogy a tanárképzés kizárólag az egyetem 

tiszte, tanárképzési ügyekben kizárólag az egyes szakok egyetemi tanárai illetékesek. Nem 
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megszüntetni akarták a tanárképző intézetet, hanem saját hatáskörükbe vonását, a bölcsészkar 

szervezetében való működtetését kívánták elérni.
46

 

A kibontakozó vitát színesíti más egyetemek képviselőinek véleménye. Ezek között Szabó 

Dezső debreceni professzor észrevételezi a tanárképző intézet elnökének és 

igazgatótanácsának megválasztása körüli érdekérvényesítési szándékot. Hozzászólásában 

nagyon határozott álláspontot képvisel „Úgy látszik, a javaslat e részét az a törekvés vezette, 

hogy a kar megmutassa hatalmát a tanárképző intézetnek, ami azonban nem helyes álláspont, 

mert vagy elvállalja a kar a tanárképzést, és akkor viseli is érte a felelősséget, vagy nem 

vállalja el azt, és ebben az esetben engedi dolgozni a tanárképző intézetet. Az azonban, hogy a 

kar nem végzi a tanárképzést, de időnként és tetszése szerint kiválasztott esetekben mégis 

döntően avatkozik abba, nem logikus álláspont, amely csak zavarokat okozhat, de a 

tanárképzést a mostaninál jobbá nem teheti, úgyhogy az 1924: XXVII. tc.-nek a tanárképzésre 

vonatkozó rendelkezésétől való eltérés, véleményem szerint, nem látszik megokoltnak.”
47

 

Halasy-Nagy József professzor a pécsi egyetem majd később a szegedi tanárképző intézet 

elnöke is a tudósképzést részesíti előnyben, álláspontja a következő: „Az eddigi tapasztalatok 

alapján helyesnek és megtartandónak vélem a bölcsészeti kar és a tanárképző intézet 

elkülönítését, amelyek azonban együttes akarattal kell, hogy szolgálják a tanárképzés ügyét. 

Bizonyos esetek tapasztalata alapján nagy gonddal ügyelnék arra, hogy kifejezésre jusson a 

jövőben is, hogy a képzés súlypontja az egyetemen van, és a tanárképző ezt csupán 

figyelemmel kíséri és ott, ahol kell, kiegészíti. Veszedelmes volna, mert a tanárképzés 

elmechanizálását és adminisztrációs üggyé való lefokozását jelentené, ha a tanárképző 

szuverén irányítója akarna lenni a tanárjelölt képzésének, és őt az egyetemi szabadság 

levegőjéből ki akarná emelni. S még nagyobb veszedelem volna, ha egyetem munkájába is 

bele kívánna szólni.”
48

 

 

Tanárképzés a 20. század második felében 

 

Már a 20. század első felében létrejöttek és megerősödtek a középiskolai tanárképzés 

tudományegyetemi bázisai, ezek a szinte mindenkor a mértékadó professzorok tudományos 

munkásságával vannak kapcsolatban. A professzorok korszakhatárokon átívelő munkássága a 

kényszerűen bekövetkezett sokféle 20. századi töréssel, megszakítással és a maga 

sokszínűségével alapvetően befolyásolta a tanárképzést. A közöttük kialakult szakmai viták 

legalább három szinten elemezhetők 1) a pedagógia professzorok egymás közötti vitái 2) 

viták más szaktudományok képviselőivel 3) viták a mindenkori oktatásirányítással. E viták 

ok-okozati összefüggéseinek bemutatása önálló dolgozat tárgya lehet. 

Ebben a tanulmányban elegendőnek tartom a mértékadó tanári professziót alakító iskolák és a 

hozzájuk tartozó személyek nem teljességre törekvő, felsorolásszerű említését. 

A budapesti egyetemhez kapcsolódó professzorok: Pauler Ákos, Fináczy Ernő, Kornis Gyula, 

Dékány István, Prohászka Lajos.  

A pozsonyi majd később Pécsre helyezett egyetemhez kapcsolódó professzorok: Weszely 

Ödön, Bognár Cecil, Halasy-Nagy József. 

A Kolozsvárról Szegedre áthelyezett egyetemhez kötődő professzorok: Bartók György, Imre 

Sándor, Mester János, Sík Sándor, Várkonyi Hildebrand, Tettamanti Béla, Baranyai Erzsébet 

A debreceni egyetemhez tartozó professzorok: Mitrovics Gyula, Tankó Béla, Szelényi Ödön, 

Karácsony Sándor.  
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Nagyon fontosak még az egymás munkásságát folytató mester-tanítvány láncok mert ezek a 

folytonosság biztosítékai, ilyenek: Kármán Mór – Weszely Ödön – Gockler Lajos vagy 

Fináczy Ernő – Kenyeres Elemér – Balassa Brúnó – Prohászka Lajos és a Pauler Ákos – 

Kornis Gyula – Somogyi József – Mátrai László lánc és a sor még folytatható lenne.  

A Második Világháború befejezése után folytatódik a tanárképzés körüli vita és a 

tanárképzést érintő egyetemei reformok sorozata követi egymást. Ennek részeként 1949-re 

megszűntetik a tanárképző intézeteket és a tanárvizsgáló bizottságokat. Az 1950-es években 4 

évre csökkentették a tanulmányi időt. 1951-ben az így keletkezett túlterhelés miatt bevezették 

az egyszakos képzést. A tanulmányi rend úgy az oktatók mind a hallgatók számára teljesen 

kötötté vált, az egyetemi életet merev szabályok szorították korlátok közé. 1952-ben korrekció 

történt a pedagógiai-pszichológiai oktatás javára, némileg bővítették az iskolai gyakorlatot is. 

Ennek hatására 1953-ra némi javulás következett be, de ez nem lehetett tartós, mert 1954-ben 

újra kétszakos képzést vezetnek be a négyéves tanulmányi idő fenntartásával. 1956-ra tervek 

készülnek az ötéves képzés visszaállítására és a tanulmányi kötöttségek enyhítésére. 1957-ben 

ötéves lesz a tanulmányi idő és szélesítik a pedagógiai-pszichológiai képzés kereteit. Új 

tantervek készülnek, valamelyest oldják a tanulmányi kötöttségeket, csak a szigorlat és az 

államvizsga követelményeit határozzák meg. Az egyetemeken tanárképző tanácsok alakulnak, 

amelyek 1963-ig működnek. Az 1960-as években középiskolai tanárhiány alakul ki, újra 

felmerül a képzési idő csökkentése, de ezt ezúttal az egyetemi oktatók ellenállása 

megakadályozza, a pedagógiai-pszichológiai képzés és az iskolai gyakorlat kereteit viszont 

szűkítik. Az 1960-as években az egyetemeken háttérbe szorul a tanárképzés, az 1970-es 

években újra strukturális kérdések merülnek fel, a kétszakosság és a másfél szakosság 

kérdésében. 1980 körül a tanárképzés ismét a figyelem központjába kerül és megjelenik az 

egységes tanárképzés koncepciója, újra felvetődik a külső gyakorlóév bevezetésének igénye. 

1984-ben megint bölcsészkari reformokat vezettek be, ennek hatására változások történetek a 

modern nyelvszakos tanárok képzésében, megjelentek a választható előadások és 

szemináriumok. Természetesen mindezen vázlatosan felsorolt tanügyi történések hátterében 

politikai szándékok és összetett sok-összetevős érdekérvényesítési technikák húzódnak meg, 

ezek részletei tanügyigazgatási és egyetemi dokumentumokban, az egyre bővebben megjelenő 

tudományos igényű elemzésekben, oral-history feldolgozásokban, visszaemlékezésekben, 

memoárokban tanulmányozhatók.  

 

A tanárképző intézetek jövője 

 

2011-ben az új felsőoktatási törvény elfogadása előtti időszakban legfeljebb a delphi jósda 

tudna kellően homályos, lehetőség szerint többértelmű választ adni a tanárképző intézetek 

jövőjére vonatkozó kérdésre. A neveléstörténész számára csak annyi lehetőség kínálkozik, 

hogy bízva abban, hogy előbb-utóbb mégiscsak tanulunk / megfogadunk valamit korábbi 

kudarcainkból és sikereinkből, számba vegye a megosztó tényezőket, az örök, évtizedeken 

keresztül vonszolt dilemmákat és a folytonosságot biztosító lehetőségeket. 

A tanárképzést megosztó tényezők történelmi vetületben a következők: A vallási problémák 

jelenléte, beszivárgása az egyetemi életbe. Ez kezdetben a reformáció – ellenreformáció majd 

később numerus clausus hatását jelentette. Ehhez szorosan kapcsolódtak a nemzetiségi 

hovatartozásból, illetve a nyelvhasználatból fakadó konfliktusok. Gondoljunk csak a latin 

nyelvhasználat kizárólagosságából majd tartós továbbéléséből fakadó problémákra! 

Európában a pesti egyetemen volt a latin nyelv a leghosszabb ideig az oktatás nyelve. Ma már 

tudjuk, hogy az erőszakos németesítés miatt, számos befogadásra méltó újítást is elutasítottak. 

Ismertek a magyar nyelvhasználat kizárólagosságából fakadó problémák is. Ha a vallási, a 

nemzetiségi és a nyelvi hovatartozás még nem végezte el a kellő rombolást, akkor még 

mindig ki lehetett játszani a tudományok, vagy az azt képviselő karok közötti feszültség 
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keltését, fontossági sorrendbe állítva őket. Ilyen tradicionálisan a humán és a reáltudományok 

egymással történő szembeállítása. A hosszú, elhúzódó viták, a patt-helyzetek – ilyen volt 

például a Lubrich-Kármán vita - elbizonytalanodáshoz vezettek. A háborúk, forradalmak 

mindenkori vesztesei a tanárok: tisztességük nyilvános állásfoglalásra készteti őket, aminek 

sokszor állásvesztés, felmentés a következménye. Sok nehézséget okozott Magyarországon az 

egyetemek kényszerű költözködése - Pozsonyból-Pécsre, Kolozsvárról-Szegedre stb. Ilyenkor 

az iratanyag elvesztése, a könyvtári állomány rendezetlensége mellett talán a legfontosabb a 

szellemiség, az egyetemi élet látens hagyományrendszerének a megsemmisülése. 

A tanárképzés történetileg kialakult egyesítő erők között a legfontosabb a folytonosság 

megtapasztalása. Ennek megszakítása egy rossz intézkedéssel, törvénnyel nagyon gyorsan 

megtörténhet, de a helyreállításához már sok időre, legalább három generáció 

együttműködésére van szükség. Az a tolerancia, amelyik nem döntésképtelenséget jelent 

mindig kimozdíthat a nehéz helyzetekből, az ellentmondások feloldásának képessége - lásd 

Fináczy középútja – igen hasznos politikusi, tanügyigazgatási, tanári tulajdonság. A viták 

elfojtása nem szerencsés, de legalább ilyen romboló hatásúak a befejezetlen viták, csak a 

megegyezés elérése visz előre. Fontos az egyedi, a kivételes értékének a felismerése. Olyan 

helyzetet kell teremteni, hogy a „kivétel” értékként jelenjen meg, a fejlődés hajtóerejévé 

váljon: ilyen a francia mintát követő Eötvös Kollégium működése, vagy Felméri Lajos angol-

orientáltsága a német hatásokkal szemben. A tanárság – anyagiakban is kifejeződő társadalmi 

elismertsége – a jó oktatás alapja. A történeti példák közül a gimnáziumi tanárok és a bíró 

jövedelmének megfeleltetése ajánlott. A tanárok egymás közötti és más értelmiségiekkel 

fenntartott barátsága – a klasszikus kávéházi társaságok – rendkívül jó hatással voltak a 

tanárok presztízsére és vélhetően a mentális állapotukra is. 

A tanárképzés örök dilemmái, korszakokon átnyúló megoldatlan kérdései közül a legelső 

örök kérdés arról szól, hogy vajon művészet-e, tudomány-e, netán újabban (szak)módszertan-

e a tanári professzió? Netán mindhárom mozzanatnak szerepe van benne? Az erre a kérdésre 

adott válasz alapvetően befolyásolja a tanárképzés elméleti és gyakorlati megvalósítását. Egy 

további probléma az autonómia kereteire vonatkozik, ki, milyen mértékben szólhat bele az 

egyetemi életbe és ennek részeként a tanárképzésbe. A történelemben szinte sohasem tehető 

fel tisztán az a kérdés, hogy mit kell tenni ahhoz, hogy jó tanárokat képezzünk. Az esetek 

többségében finansziális és kulturális lehetőségek, vágyak és érdekek bonyolult szövedékéből 

kell egy többé-kevésbé időtálló tanárképzési szisztémát összehozni. A jezsuita Ratio 

Studiorum „megélt” 250 évet, a mostani törvényeknél már a tíz év sok idő. A törvényekkel 

egyébként is sok baj volt és van, ez már a kodifikálásnál látszik. Mindez még szembeötlőbb a 

terjedelmes sokszor ellentmondásos, szándékosan vagy véletlenül félreérthető, 

félremagyarázható végrehajtási utasítások esetében. A törvénnyel kapcsolatban sokszor nehéz 

eldönteni ki mit akar vele elérni: megérteni és betartani; betartatni és értelmezni; 

belemagyarázni vagy megszegni? Örök probléma a finanszírozás kérdése: ennek már minden 

formája létezett az alapítványtól a normatíváig, a földbirtok jövedelmétől való függőségtől a 

banki kamatok feléléséig. Az oktassunk vagy kutassunk probléma a tudósképzés és a 

tanárképzés problémájához kapcsolódik, újabban kiegészül egy másik megoldással, amelyik 

így hangzik - inkább pályázzunk? A legnehezebb annak a megválaszolása, hogyan látható el 

együtt hatékonyan mindhárom feladat? Ha egyik örök problémára sem találunk hatékony 

választ, akkor még mindig ott marad a vita lehetősége a pedagógiai-pszichológiai, a 

szakmódszertani és a szaktudományos tárgyak arányáról és minőségéről. 

Szolid következtetések, tanulságok. A tanítói-tanári professzió képviselői a szellemi 

foglalkozásúak egyik legnépesebb csoportja, ezért mindenfajta változtatás drága és nehézkes, 

sokféle egyeztetést igényel, a változtatás pozitív vagy negatív hatása nehezen mérhető, csak 

lassan és sokszor csak évek múltán egyértelműsíthető.  
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Minden változtatás során érdemes rendszerben gondolkodni, ha nem így teszünk, a régi 

rendszerelemek torzíthatják vagy éppenséggel ellehetetlenítik az új megoldásokat. A 

legfontosabb a vágyak és a lehetőségek, a törvényi és a finansziális szabályos közötti 

koherencia. Mindez akkor biztosítható, ha a folytonosságot – kiszámíthatóságot – 

tervezhetőséget permanens értéknek tekintjük.  

Óvakodjunk a tartalom nélküli, retorikai vagy csak fogalmi szinten bekövetkező 

megújulástól!  

Nehezen mérhető, de igen fontos a példamutató tanáregyéniségek húzóereje, ahhoz hogy 

ilyenek tartósan jelen lehessenek, ahhoz a feltételeket is biztosítani kell! A tanárképzés 

mindig összekapcsolódott ösztöndíjak differenciált rendszerével, ennek egyik történelmi 

szükségszerűsége az, hogy lehetővé tegye a szegényebb néprétegek gyermekeinek is a tanári 

professzió választását, másrészt más később jövedelmezőbbnek ígérkező pályákkal szemben 

ezzel igyekeztek a tehetséges diákokat megtartani. Az ösztöndíjrendszer változatos formai 

megoldásai a tanárképzés kezdetétől egészen az 1989-es rendszerváltásig léteztek.  

A tudós-tanárok középiskolai jelenléte valamint a humán és reál tudományok alkotó 

egyesítésének egyik látványos eredménye a 11 magyar Nobel-díjas. A tudós-tanár nem csak 

keres-kutat-felfedez és ebbéli lelkesedése átragad tanítványaira, hanem rendelkezik egy 

másfajta speciális tudással, mégpedig azzal, hogy milyen módon, milyen keresési 

folyamatban lehet eljutni egy-egy tudományos eredményhez és ezen egymásból következő 

algoritmusok ismerete tette / teszi alkalmassá ezeket az oktatókat az érdekes és hatékony 

tanításra.  

Az iskola egyébként is komplex nagyrendszer, amelynek minden részeleme fontos, 

hagyományosan laboratórium, szertárak, botanikus kert, gyűjtemények, éremtár, ritkaságok 

tára, könyvtár, múzeum, színházterem, tornacsarnok, sportpályák a legfontosabb részei.  

A jó tanárképzés egyik alapja a tartalmas, érdekes diákélet, mert a szakirodalom adatai 

alapján is nagyrészt úgy fogunk tanítani, azokat a mintákat fogjuk módosítgatni, amilyen 

hatások bennünket értek korábbi iskolai életünkben. 
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Perjés István (ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kar) 

Tanárképző Intézet – a krétakör virradata? 

 

 

 

Szervezeti kérdések – Az eredetmítosz igazsága 

 
 

S a király így szólt: "Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a 

másik felét a másiknak!" – így olvassuk a salamoni ítélet kemény parancsát a Királyok 

Könyvének harmadik fejezetében, mellyel két anya áldatlan vitájára akar pontot tenni a bölcs 

király. Az igazságos döntés „félmegoldását” azonban kisvártatva felül is írja egy váratlan 

fordulat, mikor a civódó anyák egyike inkább lemondani látszott tulajdon gyermekéről, 

csakhogy elkerülje a számára is kegyetlen végzetet. 
 

* 
 

A történetből jól tudjuk, hogy a döntést elfogadó igazság látszatával szemben a lemondásra 

kész remény kerül ki végül győztesen az ádáz küzdelemből, ezzel is példázva, hogy olykor 

egy helyzet homályát éppen a döntéssel járó következmény elkerüléséért tanúsított magatartás 

fénye oszlathatja el. A salamoni döntést alighanem azért is őrzi ilyen elevenen a később 

színpadon
49

 is viszontlátott történelmi emlékezet, mert gyakorta csak egy lehetséges döntés 

várható és nem várható következményeinek együtteséből olvashatjuk ki egy választás 

igazságát.  
 

A megidézett példázat tanulságához visszatérni a tanárképzés intézményi szervezete fölötti 

parázs viták sűrűjében sem tűnik haszontalan kitérőnek, mert bár maga a vita nem feltétlenül 

sorolható a személyes sorskérdések közé, a tét – kié is a „gyermek”, vagy másképpen szólva: 

milyen intézményi keret feleljen a tanárképzésért – talán mégis kiérlelhet egy salamoni bölcs 

döntést.  
 

A tanárképzés igazi dilemmája ugyanis nem abban keresendő, hogy helyesen járunk-e el, ha 

az arany középutat választva daraboljuk szét a képzést az (1) teoretikum versus praktikum; 

(2) az akadémikum versus pedagogikum művelői és képviselői között. Egy ilyesféle 

döntéssel ugyan nem nekünk kell pálcát törnünk valamely tábor vélt vagy valós igazsága 

fölött, mivel elég csak a köztük folyó verseny győztesét kihirdetnünk. Ám e döntéssel 

egyszersmind egy olyan balvégzetű útra is tévedhetünk, mely akár a tanárképzés szervezeti 

életképességének elvesztésébe is torkollhat. A tanárképzés „igazi” felelősét és szervezeti 

helyét kutatva talán azért is tűnnek fel rendre a fent említett ellenpontok, mivel a mellettük és 

ellenük folyó érvelések a tanári professzió körüli folklorisztikus diskurzusokból is ismerősek.  
 

Hogy világosan lássuk az eltérő álláspontokat, hasznosnak tűnik előbb a felfogásbeli 

különbségek lényegi argumentumainak áttekintése, ezt követően az eltérő koncepciókhoz 

illeszkedő szervezeti kultúrák tárgyalása, s végül az egymással versengő szisztémák 

egyikének megnevezése. 
 

 

 

Szervezeti hátterek – A teoretikum versus praktikum professziói  

                                                           
49

 A Kaukázusi krétakör színműjében Bertolt Brecht a kínai krétakör-meséjével gazdagítva, grúziai környezetbe 

ültetve fogalmazta át az ismert ótestamentumi történetet. 
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A tanári professzió
50

 mibenlétének megítélését gyakorta támogatja a teoretikum versus 

praktikum szembenállásának mítosza.  
 

A teoretikum művelői joggal állítják, hogy az oktatás és nevelés gyakorlatát előbb elméleti 

stúdiumok keretében kell elsajátítani, mondván csak azt és úgy lehet a valós világban 

alkalmazni, amit korábban a tudományok absztrakciós világában magunk is megtanultunk. A 

tanári feladatokra való felkészülés alapozása – s ebben mind a szaktudományok, mind a 

neveléstudományok teoretikusai készséggel egyetértenek – nem lehet más, mint a 

tudományok elsajátítása, a szakhoz tartozó diszciplínákba beavatott tanárjelöltek elméleti 

kiművelése. A „tudós tanár” karakterológiájának morális magjában tehát az explicit (Polányi, 

1994) elméleti tudás izzik, ez az elméleti tudás támogatja a szakmai szerepvállalás 

enkulturális (Herskovits, 1964) beágyazódását, ez sugárzódik ki az individuális tanári 

tevékenységekbe, hogy végül mindezek együtteseként rajzolódhasson ki a tudós tanár érték- 

és tevékenységtelített karaktere.  
 

Ezzel szemben a praktikum hívei arra mutatnak rá, hogy a valós tanulási környezet, s az ott 

felmerülő problémák megtapasztalása nélkül fájdalmasan csekély esélye van a reflexív, 

problémacentrikus felkészülésre, s így a tanári pályára lépők csak megannyi keserű 

tapasztalattal a hátuk mögött találnak rá a tanári mesterség fortélyaira. A praktikum képviselői 

– tartozzanak akár a szaktudományok, akár a neveléstudományok köreihez – tehát azért 

érvelnek a gyakorlati beavatás elsőbbsége mellett, hogy ne tudóst, hanem mestert faragjanak a 

tanárjelöltekből. A „mester tanár” karakterológiájának morális centrumában tehát az implicit 

(Polányi, 1994), megtapasztalt tudás áll, a gyakorlatban felhalmozott és a társadalmi 

környezetben kikristályosodott tapasztalati tudás érleli ki a szakmai szerepvállalást, a tanári 

tevékenységek tudományos, elméleti prioritásait, s ezek nyomán rajzolódik ki a mester tanár 

jól ismert karaktere. 
 

A tanári professzió értelmezési keretét mindkét esetben egy olyan általános érvényű 

figuratív mag köré szerveztük, amelyhez rendre a professzió (1) morális tartalmát (explicit és 

implicit tudás); (2) beágyazottságának környezetét (enkulturáció és szocializáció); (3) a tanári 

tevékenység fókuszát (individualizáció és identifikáció); s végül (4) egy szerepben 

megnyilvánuló karakterét (tudós és mester) rendeltük hozzá.  
 

Ha most az így körvonalazott professzió értelmezési keretét abba az irányba tágítjuk tovább, 

hogy milyen szervezeti keretben, szervezeti kultúrában lehet az adott (és mitizált) 

professziót a leghatékonyabban fejleszteni, célszerűnek látszik a szervezetelméleti modellek 

konfigurációs értelmezési lehetőségeit is számba vennünk. A szervezetkutatás versengő 

értékek modelljében (Cameron-Quinn 2006) a „rugalmasság vagy szoros kontroll” értékpárja 

azt fejezi ki, hogy a szervezeti tagok nagyobb döntési szabadságot élveznek, s ezzel 

megfontoltan élhetnek, vagy inkább a parancsok pontos végrehajtása, a stabilitás, a 

szabályozottság és az összpontosítás számít értéknek. A kérdés tehát az, hogy a tanárképzés 

szervezeti központját milyen prioritások jellemezhetik akkor, ha a teoretikum vagy a 

praktikum mítosza itatja át a képzés szereplőit, folyamatait és szervezeti hátterét.  
 

A teoretikum tanári professziójában megfogalmazott explicit tudás formalizált, egyéntől 

független szakmai nyelvet, fogalmi rendszert és azok ismeretét helyezi az előtérbe. Jóllehet e 

tudás kétségkívül „könyvszagú”, de éppen ezért birtoklása nem személyhez kötött, és szoros 

szervezeti kontroll alatt bárki által el is sajátítható. A képzésért felelős intézménynek ennél 
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 Az Európai Unió tagországaiban folyó tanárképzés tartalmi és szerkezeti jellemzőit Hercz Mária (2008) 

elemző tanulmányai is áttekintik. 
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fogva a tudományos logika mentén szervezett képzés szolgálhat zsinórmértékül Az így 

definiált tanári professzió érvényességét emellett olyan szervezeti környezet legitimálja, 

amelyet a szakmai kultúrába való beavatódás ellenőrizhető törvénye igazgat. Az 

enkulturációs környezet kultúrája „a szimbólumokban megtestesülő jelentések történetileg 

közvetített mintáit jelöli, a szimbolikus formában kifejezett örökölt koncepciók azon 

rendszerét, amelynek segítségével az emberek kommunikálnak egymással, állandósítják és 

fejlesztik az élettel kapcsolatos tudásukat és attitűdjeiket.” (Geertz, 2001. 74) A 

mintakövetésre ösztönző környezetben a tanári tevékenységek a tudományos diszciplínáktól 

átvett érték- és normarendszerre fókuszálnak, melyet a tanárképzés szervezetében úgy 

képezhetünk le, ha az intézmény a normaszegéssel kritikus, ugyanakkor individuálisan 

elkötelezett magatartást támogatja. E teoretikus ágensek együtteséből tehát egy olyan 

tanárképzési szervezet konfigurációs terét rajzolhatjuk fel, ahol a szakmai tudás iránt mélyen 

elkötelezett, abban feloldódó, a tudomány normáit konzekvensen képviselő, tudós tanárok 

erősen kontrollált képzése folyik
51

. 
 

A tanári professzió praktikumában már nem sok hasznát vesszük a fogalmakkal és 

definíciókkal kikövezett tudásnak, mivel a gyakorlatban érlelődő, implicit tudást csak 

fölöttébb felemás módon önthetjük verbális formákba. Ez a tudás sokkal inkább egyfajta 

tanári életformára való képességet jelent, ezért olyan szervezeti hátteret igényel, amely 

kellően rugalmasan reagál az egyén gyakorlati tapasztalatainak befogadására, integrálására – 

egyszóval a szabadságra. A dinamikusan változó iskolai életvilágba való beágyazódást a 

szocializációs folyamatokra érzékenyen reagáló szervezeti környezet jótékonyan 

támogathatja, ám ennek az a feltétele, hogy a tanári professzióért felelős szervezet se annyira 

tanító, mint inkább a változásokra fogékony, tanuló szervezetként definiálja magát. A tanuló 

szervezettől mi sem áll távolabb, mint az előírások következetes betartása, hiszen „minél több 

az előírás, annál több hóbort valósul meg (...).”(Fullan, 2008. 46) A tanári tevékenységekre 

való felkészülés identifikációs fókuszában olyan szervezetre van szükség, ahol a nyitott 

társadalom (Popper, 2001) mintájára szerveződik a közösségi élet, ahol az „alkotó káosz” 

(Dahrendorf, 2004. 114) gomolygó emberi közegében van módunk példaképeket, tanári 

mintákat választani. Ebben a szervezetben a szabadságra kell képessé válnunk, mivel e 

intézményi környezetben „(...) az az alapvető szabadság, hogy megvalósítsuk a tevékenységek 

alternatív kombinációit (vagy kevésbé formálisan fogalmazva, az a szabadság, hogy ilyen 

vagy olyan életstílust kövessünk).” (Sen, 2003. 125) A praktikumhoz ezer szállal kötődő 

tanárképzés rugalmas konfigurációs terében tehát olyan mesterek
52

 készülődnek átlépni az 

iskolai világokba, akik a személyesen átélt tapasztalataik révén válnak képessé a szabad 

választásokra és az emberek „közös kívánságainak” méltányolására. (Russel, 2004) 
 

Mindezek nyomán kíséreljük meg a tanári professzió előbb felvázolt értelmezéseit 

elhelyezni azokban az intézményi keretekben, melyek szervezeti kultúrája reflektálhat a két 

felfogásmód különbségeire. Ehhez a célhoz a professzió figuratív magjában helyet kapó 

szakmai ágensek és a szervezetek konfigurációs terének típusjegyeit összevetve juthatunk el, 

az 1. ábra segítségével. 
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 A kutatásalapú tanárképzés értelmezéséhez lásd Kárpáti Andrea (2008) Tanárképzés, továbbképzés című 
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 A gyakorlatorientált tanárképzéshez lásd M. Nádasi Mária sorozatszerkesztésében megjelent (2006) A 

gyakorlati pedagógiai néhány alapkérdése című tanulmánykötetet. 
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1. ábra. A teoretikus és praktikus tanári professzió és szervezeti keretei 

 

 

Szervezeti hátterek – Az akadémikum versus pedagogikum professziói 

 

A tanári professzió megragadásának másik mitologikus ellentétpárjában az akadémikum 

versus pedagogikum versengő értékeit azonosíthatjuk. 

 

A tanári professzió mibenlétét az akadémikum képviselői jobbára a tudomány 

perspektívájából ítélik meg, így a tanítás tudományának elsajátítását is a tudományos 

megismerés szabályaihoz rendelik. A tudás, amire szert kell tennünk, ebben a 

megközelítésben propozicionális, kijelentés alapú, melynek igazságát az ellenőrzöttség 

garantálja. (Ambrus – Demeter 2008) A „katedrapedagógia” nyelvén szólva az oksági 

gondolkodás elsajátításával juthatunk el a bizonyított magyarázatokhoz, melyben a kauzalitás 

egyféle „... kognitív ragasztó, amely koherensé teszi az emberi gondolkodást és annak 

specifikus területeit”. (Tomasello, 2002. 199) Ebben az értelemben a tudományos 

gondolkodásban elmélyedő tanárnak egy olyan statikus (folyamatosan igazolt) környezetben 

kell megtanítania a világról szóló tudományos eredményeket, melynek során a tanári 

tevékenység az ismeretek koherenciájára, integrálására fókuszál. (Alcoff, 1996) Az 

akadémikum számára ideális „kanonikus” tanári szereptől korántsem idegen tehát a 

személytelen enciklopédizmus módszeres közvetítése. 
 

A pedagogikum művelői ezzel szemben már hajnalnak arra, hogy a tanári professzió 

kifejlesztését a procedurális tudás (Squire, 1994) köré szervezzék, s a gyakorlatban 

alkalmazható, képességekre, rutinokra koncentráló szakmai tudást részesítsék előnyben. Az 

effajta tudást tehát nem annyira a fogalmak sűrű hálója, mint inkább a tanulás személyközi 

kapcsolathálózatának ismerete jellemzi. Az élet forgatagában sosincs hiány újabb és újabb 

tanulási helyzetekben, s ez a dinamikus (olykor turbulens) környezetben van tehát mód a 

környezetbe való tudatos beágyazódásra, mely nem mentes attól az evolúciós 

mechanizmustól, hogy „(...) különféle módokon összekapcsoljon minket a környezettel, és 

különösen más emberekkel.” (Searle, 2000. 89) Mivel az egyre gyarapodó tapasztalataink 

hatására előrejelzéseink is folytonosan változnak, a tanári tevékenység fókuszában a 

tapasztalatok differenciálása, újabb és újabb cselekvési „forgatókönyvek” (Schank, 2004) 

készítése áll. Mindebből következően pedagogikum tanári ideálját már hiába keresnénk a 
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klasszikus katedrán, mert az így felfogott professzió „profétikus” ikonja az emberi 

közösségek sosem csillapodó forgatagában tanítja és tanulja az életet. 
 

A tanári professzió értelmezéseit ezúttal is egy olyan univerzális figuratív mag köré 

szerveztük, amelyhez rendre a professzió (1) morális tartalmát (propozicionális és 

procedurális tudás); (2) beágyazottságának környezetét (statikus és dinamikus); (3) a tanári 

tevékenység fókuszát (integrálás és differenciálás); s végül a (4) egy szerepben 

megnyilvánuló karakterét (kanonikus és profétikus) rendeltük hozzá.  
 

Azzal, hogy a tanári professzió előbbi két ideamagját is kibontottuk, célszerű ismét feltennünk 

azt a kérdést, hogy milyen szervezeti környezetben és kultúrában remélhetjük kiérlelni az 

akadémikum és a pedagogikum professzionális gyümölcsét. Mivel ezúttal is két egymással 

versengő felfogással van dolgunk, fordítsuk újból figyelmünket a versengő értékek 

modelljére, ezen belül is a modell a „befelé vagy kifelé összpontosítás” értékpárjára. Quinn 

elméletében a „befelé vagy kifelé összpontosítás” értékei azt mutatják meg, hogy egy 

szervezet saját belső folyamataira, ezek integrálására és a szervezet hosszú távon is 

fenntartható teljesítményére koncentrál-e; vagy inkább arra törekszik, hogy megfeleljen a 

külső elvárásoknak, a gyorsan változó külső körülményeknek s a várt és nem várt 

következményeket (Elster, 1995), problémákat, működési zavarokat, ha nem is az idők 

végezetéig, de azért eredményesen orvosolja. A kérdés tehát ezúttal is úgy szól, hogy a 

tanárképzés központjának milyen szervezeti prioritások mentén, milyen konfigurációs tereket 

kell képeznie ahhoz, hogy az akadémikum vagy a pedagogikum tanári professzióját 

hatékonyan fejleszthesse. 
 

Az akadémikum értelmezési horizontján
53

 álló propozicionális tudás – a számítógép 

hasonlatával élve – az információnak minősülő adatokat jelenti. (Csapó, 2001) nem mindegy 

azonban, hogy ki és mi dönt arról, hogy mi minősül információnak, s azt milyen értelmezési 

mintázatban rögzíti, hiszen „(...) a mintázat más és más lesz attól függően, hogy ki fogja 

egybe ezt a közös anyagot – egy költő, egy bölcs, vagy egy asztrofizikus”. (Molnár, 2001. 27) 

nem vitás, hogy az akadémikum oldalán állva kire s mire esik a választásunk, így az sem 

tűnik túlontúl vakmerő felismerésnek, ha a tanárképzés konfigurációs terében is a 

szaktudományok befelé összpontosító (ismeret-központú) moralitásával találkozunk. A 

szaktudományok – ha különböző parafrázisokban is – de ugyanazt a stabil, verifikációs 

környezetet igénylik, amelyben a bizonyosságok és feltételezések elválasztásával léphetünk 

ki a tanítás és tanulás intézményi diadalkapuján, melyen túl már „(...) sikerül úgy elrendezni a 

dolgokat a fejünkben, hogy többet tudjunk, mint amennyit megtanultunk”. (Bruner, 2004.120) 

Az ismeretek tudássá integrálása olyan tevékenység, melyet leginkább egy olyan befelé 

összpontosító szervezet képes támogatni, ahol a tudományos tudás önmagáért való, nem pedig 

arra, hogy a falakon túli problémákra haladéktalanul alkalmazzuk. Mivel az alkalmazásra már 

csak a gyakorlat terepén, a későbbi pedagógiai praxisban kerül sor, az akadémikum tanári 

karakterének kiformálásához a tudományos racionalitás kánonjait megerősítő szervezeti 

kultúrát célszerű hozzárendelnünk. Így viszont akár remélhetjük is, hogy a kánonokkal 

fölszerelt tanár „(...) nem csupán az ismeretek egészét helyezi univerzális keretek közé, 

hanem részt vesz egy sajátos habituális szocializációban, egy olyan stílus kialakításában, 

kedvező esetben kiművelésében is, amelynek segítségével a tanulók megtanulhatják a világot 

reflexív módon értelmezni és tudatosan alakítani”. (Dietrich – Tenorth, 2003.132) 
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 E megközelítést különösen a természettudományos tanárképzés képviselői támogatják. Lásd ehhez Tél Tamás 

(2010) Bologna vagy tanárképzés? című írását. 
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A pedagogikum képviselői
54

 idővel nem csupán a katedra lépésnyi magaslatát, hanem a 

tudomány hűvös csarnokait is igyekeznek elhagyni, mikor a tanári professzió procedurális 

tudását hangsúlyozzák. Durkheim után joggal vallják, hogy a „(...) társadalom nem várhat 

arra, hogy problémáit tudományosan megoldják” (Stehr, 2007. 86), ezért is érzik olyan 

szervezeti kultúrában jobban magukat, ahol a kifelé összpontosítás, a szakértelem 

fragmentálódása (a kreativitás-központúság) jelent valódi értéket. A tudással együtt járó 

hatalom dinamikus megosztása (hatékony tanítás és tanulás formájában), alighanem egy 

máig visszasugárzó (fölöttébb kellemetlen) történelmi örök elhalványítását is szolgálja, 

nevezetesen a tanári tekintély velejéig óporosz felfogását. A külső társadalmi környezetre 

érzékenyen reagáló szervezeti kultúrában a tanári tevékenység sem válhat áldozatává a 

formalizmusnak. A folyamatosan újratermelődő problémákra akkor találunk jó megoldásokat, 

ha próbálkozásinkat nem köti gúzsba a kockázatkerülést, az egységesítést, a rendet óhajtó 

szervezeti kultúra, ha a problémák differenciálása során előnyben részesíthetjük a kreatív 

megoldásokat, a rugalmasságot és a kívülről jövő rátekintés lehetőségét. Az akadémikum 

tanári karakterét markánsan átjáró versenyző, kiszorító (kompetitív) szerepet támogató 

szervezeti kultúra a pedagogikum hívei számára felér egy hamisítatlan lidércnyomással. 

Ebben a táborban a tanári professzió archetípusa az a (kooperáló) profétikus ikon, amelyhez 

olyan szervezeti környezetet képzelnek el hozzá, ahol a klimatikus viszonyok kedveznek a 

„professzionális jóság” kifejlődéséhez. Ettől remélhetjük, hogy egy jó tanár a későbbiekben 

„(...) nem csupán elfogadtatni fog az emberekkel egy adott életformát, hanem kezükbe adja 

majd az ezen életforma perspektivikus szemléletéhez, sőt talán még az elutasításához 

szükséges eszközöket is. Hatni próbál majd és óvni.” (Feyerabend, 1999. 110) 
 

Miután az akadémikum és a pedagogikum szempontjából is áttekintettük a tanári professzió 

tipikus jegyeit és az azokat támogató szervezeti kultúrák értelmezési kereteit, újra kísérletet 

tehetünk e két dimenzió egymásra vetítésére. Ahogy korábban is tettük, ezúttal is egy olyan 

táblázatba foglaljuk az elemzések lényegi következtetéseit, amelyben a professzió figuratív 

magjában helyet kapó szakmai ágensek és a szervezetek konfigurációs terének típusjegyeit 

összegezzük (2. ábra) 
 

 
2. ábra. Az akadémikum és a pedagogikum tanári professziói és szervezeti keretei 
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Szervezeti dilemmák – az eredetmítosz hamissága 
 

 

A tanulmány bevezető soraiban megidézett salamoni döntés parafrázisaként akár úgy is 

eljárhatnánk, hogy a tanárképzés szervezetéért folyó versenyben elfogadjuk: az intézmény 

pozicionálása színtisztán érték- és érdekfüggő, s mivel mind a négy fél a saját értelmezési 

keretében jól szofisztikált érvkészletet képes felvonultatni az intézmény fölötti hatalom 

megszerzéséért, bölcs király módjára a gordiuszi csomót úgy vágjuk át, hogy (a jelen esetben) 

négy vetélkedő között osztjuk meg az intézmény fölötti felügyeletet. E gáláns megoldás 

ugyan kétségkívül demokratikus, de valójában csak olaj a tűzre, mivel a szemlátomást 

értéktelített érvkészletű érdekcsoportok ugyan racionalizálhatják ellentétes szándékaikat, de a 

hamu alatt parázsló értékeikből, meggyőződéseikből aligha engednének akár egy jottányit is.  
 

A történelmi idő perspektívájában persze jócskán oldódhatnak a jelenben még makacsul 

kitartó álláspontok, ám nagy kérdés, hogy az elhúzódó állóháborúban nem morzsolódnak-e fel 

maguk az értékek is. E kellemetlen vízióban a jelen tévedéséből jutunk el az eltévedt 

intézmények által felnevelt megtévedt nemzedékekhez. Ezt elkerülendő, a lehetséges 

megoldást keresve nem tűnik haszontalannak a konszenzuális és a tárgyiasított intézményi 

világok elkülönítése: „Teljesen nyilvánvaló, hogy a dologiasított világot tudományok 

segítségével érthetjük meg, míg a szociális reprezentációk a konszenzuális világ megértését 

szolgálják. Az előbbi célja, hogy feltérképezze a vágyainktól független, és tudatunkon kívüli 

erőket, dolgokat és eseményeket, amelyekhez tárgyilagosan és engedelmesen kell 

viszonyulnunk. (...) A dolgoknak és az eseményeknek mindnyájunk számára hozzáférhető, és 

pillanatnyi érdekeinkkel összecsengő magyarázatát nyújtva, a reprezentációk visszaállítják és 

formába öntik a kollektív tudatosságot.” (Moscovici, 2002. 233) Ha arra keressük a választ, 

hogy a tanári professzió intézményi hátterében miképpen azonosítható a tárgyiasított és a 

konszenzuális világ, akkor (visszatérve az értelmezési keretekhez) a tárgyiasított dimenziót 

akadémikum-teoretikum, a konszenzuális dimenziót pedig a praktikum-pedagogikum 

értelmezés-párjaiban ragadhatjuk meg (3. ábra). 

 

 

 
3. ábra. Tanári professziók szervezeti keretei 
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Annyi bizonyosnak látszik, hogy egy adott szervezeti kultúrát mélységesen meghatároz az 

abban érvényesülő értékvilág, amely a szervezet klímájára is kihat. Aligha vitatható az is, 

hogy e klímában akkor érezzük jól magunkat, ha ez egyrészt erősíti szubjektív jól-létünket, 

másrészt pedig összhangban van a társadalmi közérzet állapotával is. A társadalmi feltételek 

és az emberek szükségletei közötti viszonyt – végül is – a boldogság foka jellemzi a 

legkifejezőbben, így joggal mutathatunk rá, hogy egy intézményi konfigurációs tér 

klímájában sem lebecsülendő az ott dolgozó, tanuló és tanító közösség érzelmi 

csoportatmoszférája. A klíma nem csupán egy adott intézmény hatásfokát befolyásolja, de 

beleívódik a kultúrába, és a társadalmi közérzet általános állapotába is visszasugárzódik
55

. 

Ugyanakkor arról sem szabad megfeledkeznünk, hogy az élettel való elégedettség erősen 

kultúrafüggő
56

 jelenség is: „(...) az individualisztikus kultúrában a megelégedettség 

mindenekelőtt a belső szükségletek (így az autonómiaigény) kielégítésétől függ, amit is a 

személyes érzelmekre támaszkodva ítélünk meg. Ezzel szemben a kollektivisztikus kultúrák 

esetében ugyanilyen fontos a normák és a külső elvárások teljesítése, tehát itt relatíve megnő 

a feladatellátás súlya. Szemléltethetjük ezt úgy is, hogy a megelégedettség mindkettőben a 

kitűzött célok elérésétől függ, ám a célokat más határozza meg a világ domináns kisebb és 

hagyományosabb nagyobb részén.” (Hunyady, 2010b. 18-19) Egy olyan intézmény esetében, 

amelyben a jövő társadalmát benépesítő nemzedékek nevelését alapozzuk meg, nem 

hagyhatjuk figyelmen kívül azt a szempontot sem, hogy milyen jövőképet látunk magunk 

előtt. Nem mindegy tehát, hogy egy kollektivisztikus, normakövető kultúrát és társadalmi 

berendezkedést tartunk-e életben, vagy inkább egy jövőbeli, személyes önkiteljesedést, 

szabadságot preferáló, individuális társadalomképben gondolkodunk.
57

  

 

Quinn szervezetelméleti modelljének dimenziói éppen arra mutatnak rá, hogy egy adott 

szervezeti típus hatékony működését az intézmény belső világát átitató értékek és a külső 

környezethez fűződő (értéktelített) viszony érvényesülése támogatja. E prioritások vezetnek el 

bennünket a szervezeten belüli szoros kontroll versus rugalmas szabályozásához; valamint 

a befelé versus kifelé forduló szervezeti beilleszkedéshez. Ezen értékpárok által képzett 

négynegyedes mátrixban találjuk azokat a szervezeti kultúrákat, amelyek az adott 

értékdimenziókban hatékonyan képesek működni (4. ábra). 
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 Egy nemzetközi vizsgálat szerint Magyarország továbbra is a kifejezetten rosszkedvű országcsoportba 

tartozik. (Lásd: 1. sz. melléklet) 
56

 A World Value Survey a University of Michigan által koordinált, a világ hatvan országára, illetve 

népességének 85%-ára kiterjedő nemzetközi kutatás negyedik hullámának (1999-2002) adatai alapján a magyar 

népesség elsősorban a túlélés/önkifejezés dimenziójában rendelkezik igen kedvezőtlen mutatókkal. (Lásd 2. sz. 

melléklet) 
57

 A 2009-es Európai társadalmi jelentés adatai alapján az Európai Unió polgárai az életben való boldoguláshoz 

elsősorban a jó képzettséget és a kemény munkát tartják a legfontosabbaknak, ezzel szemben a magyarok inkább 

azt emelik ki, hogy az ember tehetős családból származik-e. (Lásd 3. sz. melléklet). 
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4. ábra. Quinn kultúramodellje 

 

 

A szabályorientált szervezeti kultúrában a tekintélytisztelet, a formalizmusok betartása, a 

folyamatok racionalizálása és ezek koordinálása számít kiemelt értéknek. A stabilitást a 

hierarchikus szerveződés és a bürokratikus eljárásrend biztosítja. A szervezet irányítását a 

pontos feladatkijelölés, a belső folyamatok folyamatos monitorozása, kontrollálása, az elért 

eredmények fenntartása jellemzi. 

 

A célorientált szervezeti kultúrában a működés céljainak kitűzése, az irányítás és a 

folyamatok célokhoz rendelése, a különböző célok racionalizálása, külső feltételeinek 

azonosítása kerül a középpontba. A stabilitást a célok folyamatos kitűzése és hatékony (minél 

gyorsabb) elérése biztosítja. A szervezet irányításában a vezetők központi szerepe a célok 

kijelölésében és a szervezet célokban megfogalmazott teljesítményének biztosításában 

ragadható meg. 

 

A támogató szervezeti kultúrában az együttműködés, a bizalom, az egyéni fejlődés 

biztosítása, a szervezet iránti elkötelezettség értékei bírnak központi jelentőséggel. A 

rugalmasságot az informális keretek túlsúlya, a folyamatos belső kommunikáció, a 

demokratikus döntéshozatal biztosítja. A szervezet vezetői számára a humánus légkör, a 

kötetlenség, az önkiteljesedés szempontjainak érvényesítése jelenti a hatékonyságot. 

 

Az innováció-orientált szervezeti kultúrában a kockázatvállalás, a kreativitás, a verseny, a 

külső körülményekben rejlő potenciálok megérzése, az egyéni tudás és problémamegoldás 

számíthat kiemelt figyelemre. A szervezet rugalmasságát a kifelé összpontosítás, a környezeti 

erőforrások felhasználása, az alacsony belső kontroll, a jövőorientáltság, a kötetlen 

információáramlás biztosítják. A szervezet vezetését a növekedés, a lehetőségek feltárása, 

kiaknázása, a mérlegelt kockázatok vállalása, valamint a kreatív problémamegoldások 

támogatása köti le.
58

 

 

Jól látható, hogy e négy szervezeti kultúrában fölöttébb eltérő konfigurációs terekre 

bukkanhatunk, ugyanakkor mégsem mondhatjuk, hogy valamelyik bizonyíthatóan 

hatékonyabb szervezeti működést ígérhetne a többivel szemben. Végső soron tehát meg kell 

elégednünk a szervezetelmélet azon tételével, hogy egy szervezet hatékonyságát a vállalt 

értékek és prioritások mentén ítélhetjük meg. E felismerés fényében térjünk most vissza a 
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 Ezen szervezeti modelleket fejlesztették később tovább a versengő értékek keretrendszerévé (Competing 

Values Framework CVF), s így alkották meg a klán, a hierarchia, az adhokrácia, és a piac kultúratípusait 
(Cameron-Quinn, 2006). 
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tanári professzió értékdimenzióinak világába, s az itt kifejtett értékek figyelembe vételével 

azonosítsuk az adott professzió-típushoz legjobban illeszkedő szervezeti kultúrát (5. ábra). 

 

 

 
5. ábra A tanári professziók fejlesztésének szervezeti típusai (Quinn nyomán) 

 

 

Az ábrából világosan kiolvasható, hogy a vizsgált értékdimenziók alapján sem szűkíthető le 

egyetlen adekvát szervezeti típusra a választásunk. Bármelyik oldalról is közelítsünk a 

lehetséges intézményi modellre, a legnagyobb jóindulattal is legfeljebb annyit mondhatunk, 

hogy bizonyos szervezeti kultúrák befogadóbbak, más típusok pedig elutasítóbbak az adott 

értékvilág szempontjából. Ezzel szemben, ha arra kérdezünk rá (Moscovici nyomán), hogy a 

tárgyiasított és a konszenzuális intézményi világokhoz milyen szervezetek illenek, 

némiképp már tisztább képet kapunk. Ha most felidézzük azt a gondolati párhuzamot, hogy a 

tárgyiasított dimenziót akadémikum-teoretikum, a konszenzuális dimenziót pedig a 

praktikum-pedagogikum értelmezés-párjaihoz köthetjük, akkor viszont már közelebb járunk 

egy-egy ideáltipikus szervezet megnevezéséhez. Ahogy az 5. ábrában is láthatjuk, a 

tárgyiasított, akadémikum-teoretikum professziót a szabályorientált szervezeti kultúra 

fogadja be, addig a konszenzuális, praktikum-pedagogikum professzió kibontakozását az 

innováció-orientált szervezeti kultúrában érezhetjük karnyújtásnyi közelségben.  
 

Amennyiben e gondolati szál mentén a versengő értékek keretrendszerére (Cameron-

Quinn, 2006) is kiterjesztjük vizsgálódásunkat, úgy egyrészt azt állapíthatjuk meg, hogy a 

tárgyiasított környezetű, szabályorientált szervezet hierarchikus típusában egy olyan, 

formális-bürokratikus eljárásrendű, kontrollált, jól strukturált és stabilitásra törekvő 

intézmény képe rajzolódik ki, melynek jövőképében az eredményességet elsősorban hatásköri 

(tranzakcionális) növekedésben értelmezhetjük. Másrészt viszont arra is rámutathatunk, hogy 

a konszenzuális környezetű, innováció-orientált, adhokrácia típusú szervezetben az 

informális, kockázatvállaló eljárásrendű, alacsonyan kontrollált, kreatív és rugalmasságra 

törekvő intézményt azonosíthatjuk, jövőképében pedig a problémamegoldás (specifikáció) 

felfogását találjuk. Ha történetesen arra is választ várunk, hogy a fenti szervezeti típusok 

közül melyik áll közelebb az egyetemi szervezethez, legelébb is az oktatási szféra 

ellenőrizhetőségének természetét kell tisztáznunk. Fukuyama átfogó elemzésében (2005) 

világos logikával vezeti le, hogy a közoktatási intézmények eredményességének egyik 

legnagyobb akadálya, hogy „(...) ezek kimenetelét, outputjait nehéz mérni, a tanárok 

személyes számonkérése pedig tulajdonképpen lehetetlen. A közoktatás olyan magas 

tranzakcionális szinttel bíró tevékenység, amely a nagyvárosokban még követhető, ám a 

vidéki települések már kiesnek a látótérből.” (Fukuyama, 2005. 81) A felsőoktatás partjai 
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felé hajózva viszont már változik a horizont, az egyetemek esetében ugyanis 

körülhatároltabbak a célok és a hatáskörök, s így a tranzakcionális szint is alacsonyabb
59

. A 

szerző ábrázolásában az egyetemi oktatás és a közszféra egyéb intézményeinek pozicionálását 

is összevethetjük (6. ábra)  
 

 

 
6. ábra A közszféra ellenőrizhetősége (Fukuyama nyomán) 

 

 

Szervezeti megoldások – Az eredetmítosz tanulsága 

 

A felsőoktatás szervezeti környezetét tanulmányozva arra a következtetésre jutottunk, hogy a 

közszféra más intézményeihez viszonyítva, ebben a világban a bürokratikus ügykezelés 

döntési mechanizmusait (tranzakcionális szint) és a szakértelem birtokában meghozott egyéni 

döntések körét (specifikációs szint) egyaránt keretek közé szorítjuk. Ezzel az egyensúlyra 

való törekvéssel érünk el (kisebb vagy nagyobb) intézményi sikereket, növeljük (ha épp nem 

csökkentjük) a szervezeti hatékonyságot, melyet a különféle szempontok szerint kialakított 

rangsorok is visszaigazolhatnak.  

 

Az egyetemi szervezet történeti fejlődését is figyelembe véve korántsem meglepő az 

intézményi autonómia erős igenlése, melyet a középkori intézmények hagyományoztak át 

(poszt)modern utódaikra. A hajdani küldetés a trívia-qudrivia nyelvén és oktatási 

struktúrájában váltották valóra, előbb tanítva az elfogadandót, s erre támaszkodva a 

távlatokat, a megváltoztathatót. A küldetés tehát a tárgyiasított világ megismerésében és a 

konszenzuális világ megváltoztatásában mindvégig élő feladata a felsőoktatásnak, s e 

hagyomány alól a tanárképzés sem képez kivételt. Noha a modern egyetem küldetését 

nagymúltú elődeinek mintájára már nem szűkíthetjük le a (tudományos) megismerésre, s a 

tanárképzés szervezeti helyét keresve sem hivatkozhatunk örökké a tudományok 

családfájának diszciplináris elágazásaira, az semmiképp sem kerülheti el figyelmünket, hogy 

a modern egyetem értelmezési paradigmái mára tovább árnyalódtak. A tudományok 

egyetemei mellett már a gazdálkodó, a vállalkozó és a szolgáltató egyetem típusai is 

                                                           
59

 A tanárképzés feladatai esetében azonban nem ennyire tiszta a kép. Egy nemzetközi vizsgálat alapján (Nagy, 

1997) jól látható, hogy a közoktatásban dolgozó tanároknak jóval szerteágazóbbak a feladatai, mint amire a 

tanárképzés hagyományos keretei lehetővé tesznek. (Lásd 4. sz. melléklet) 
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megjelentek, találunk példákat a diverzifikált versus integrált felsőoktatás modelljeire is, s 

mindezek tudatában kell mérlegelnünk az Európai Felsőoktatási Térség szerveződésének 

kérdéseire adott válaszainkat. (Hrubos, 2006) Az európai trendek arra mutatnak rá, hogy a 

felsőoktatás által közvetített kultúra is beilleszthető a szolgáltatások nagyrendszereibe. A 

szolgáltató egyetem koncepciója tehát egy olyan kiterjesztett egyetemi elgondolás, amelyben 

az egyetem „(...) szerves kapcsolatban áll társadalmi-gazdasági környezetével, nemcsak 

»termeli és eladja a tudást«, hanem az eredményeket installálja, a felhasználást, fenntartást 

felügyeli is. Mindezt úgy teszi, hogy szolgáltató tevékenysége konzisztens legyen az egyetem 

és annak egységei missziójával, de a meghatározó nem a belső, hanem a külső logika.” 

(Hrubos, 2006. 134) 

 

A helyzet úgy áll, hogy a felsőoktatás sem vonhatja ki magát útkeresés felelőssége alól, nem 

vonulhat vissza a tradicionális életvilágba. (Chickering-Reiser, 1993) Egyre élesebben merül 

fel a rendpártiság versus pozitív szabadság vitája, mely egyben az intézményi hatalom 

növeléséhez vagy éppen ellenkezőleg, annak csökkentéséhez vezethet (Fukuyama, 2005). 

Nagy kérdés, hogy a felsőoktatás hatékonyságának fokozása – a születőben lévő 

tudástársadalom (Stehr, 2007) megerősödésével – melyik szcenárióban fogja újraértelmezni 

társadalmi és egyetemi valóságunkat. A tudás gazdasági felértékelődésével a társadalmi 

valóságról alkotott képünket egyre erősebben színezik át azok a narratívák, melyeket 

tanulástörténetünk eszközeivel racionalizálunk. A tudás értékét az határozza meg, hogy 

mennyire sikerül azt a saját életvilág szolgálatába állítanunk (Searle, 2000). A személyes 

hatékonyságot, cselekvőképességet, az egyén és a közösség kreativitását szolgáló tudás 

megszerzése felülírja a nagy kánonokat (Schank, 2004). A dinamikusan változó környezethez 

jóval eredményesebb gyorsan, cselekvőképesen, a velünk született kreativitással viszonyulni, 

még akkor is, ha az iskolában folyó tanulás ezt nem is kifejezetten támogatja. A gazdaságban 

ezért értékelődik fel a kompetencia, a kreativitás, ahol egy vállalat vagyona már nem annyira 

a materiális vagy monetáris javakban, hanem a kulturális tőkében – a kreatívan gondolkodó és 

cselekvő emberekben – manifesztálódik. A tudás tehát nemcsak (gazdasági) értéket teremt, 

hanem új társadalmi integrációt is. Nagy kérdés azonban, hogy a születőben lévő 

tudástársadalom iskolájában tanuló diákokban a szabadság, a kreativitás nemesebb eszméje, 

vagy a tudás birtoklásából származtatható hatalmi törekvések kerekednek-e felül. 

 

Ebben a kontextusban a tanárképzés (s benne a tanári professzió értelmezése) is válaszút 

(Oelkers, 2001) elé kerül: megfelel-e az egyre erősödő társadalmi-gazdasági elvárásoknak, s 

továbbmegy a kompetencia-alapú képzés
60

 (innovatív, adhokrácia típusú szervezeti 

környezettel is támogatható) iránya mellett, vagy a „tudomány hűs csarnokaiba” 

visszavonulva, egy szabályorientált, hierarchikus-bürokratikus szervezet árnyékában várja ki 

az idők jobbra fordulását. A nem is olyan távoli perspektívákat mérlegelve, alighanem az 

előbbi irány mellett célszerű letenni a voksunkat, s ehhez egy olyan szervezeti szisztémát kell 

hozzárendelnünk, amely támogatja a tanári professzió praktikumra érzékeny 

pedagogikumának érvényesülését. Amennyiben ebben az irányban képzeljük el a holnap 

pedagógusképzését, a képzés intézményi helyének és szervezeti kultúrájának kérdésére is 

választ kell találnunk.  

 

A tanulmány amellett érvelt, hogy a tanárképzés szakmai, társadalmi, kulturális és gazdasági 

értelemben is kiemelt közügy, így a képzés helyét keresve továbbra is az erre történetileg 
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 A kompetencia azt a képességet jelenti, amelynek birtokában a komplex feladatokat adott kontextusban 

sikeresen oldjuk meg. A fogalom magában foglalja az ismeretek mobilizálását, a kognitív és gyakorlati 

képességeket, a szociális és magatartási komponenseket és attitűdöket, az érzelmeket valamint az értékeket.  
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bizonyítottan alkalmas felsőoktatást
61

 nevezzük meg. Jóllehet a tanárképzés szervezetét az 

előbbiekben felvázolt értelmezési keretek alapján a tudományágak mentén szerveződő 

egyetemi vagy főiskolai karok egyikén is elhelyezhetjük, célszerűnek látszik annak kiemelése 

a hagyományos kari struktúra kereteiből, ezzel is elejét véve az érték- és érdekellentétek 

nyomasztó dilemmákat idéző feléledésének. A karok fölött álló szervezeti elhelyezés – 

számos egyéb hozadéka mellett – ugyanakkor arra is lehetőséget adhat, hogy kellő 

távolságban a partikuláris érdekektől, emellett kellő közelségben a felsőoktatás lényegi 

értékeihez szervezze és biztosítsa a modern, konszenzuális, tanárképzés és 

tanártovábbképzés professzionális működését. A tanárképzésért felelős központi intézmény 

munkáját hasznosan segíthetik azok a bizottságok, kollégiumok, amelyek javaslatokat 

tehetnek és véleményezhetik a tanárképzéssel és tanártovábbképzéssel kapcsolatos stratégiai 

és tantervi kérdéseket. A központi szervezet feladata maradhat viszont a tanárképzésben és –

továbbképzésben részt vevő más szervezeti egységek, tanszékek munkájának összehangolása; 

a képzési célok, tanulmányi területek összehangolása; a szakmódszertani oktatás 

koordinálása; a tanítási és egyéb gyakorlatok megszervezése a külső gyakorlatok 

intézményeivel; a gyakorló iskolák és vezető tanárok munkájának összehangolása, 

felügyelete; valamint együttműködés más tanárképző intézményeivel, szakmai és irányító 

testületekkel. Mindemellett azt sem feledhetjük, hogy az így pozícionált szervezet 

kultúrájában elsősorban a nyitottságnak, a rugalmasságnak, a konszenzualitásnak, a 

jövőorientáltságnak, a kockázatvállalásnak (s az ezeket az értékeket hitelesen képviselő 

vezetőknek és munkatársaknak) lehet fontos és példamutató szerepe.  

 

* 
 

"Vágjátok ketté az élő gyermeket, s adjátok az egyik felét az egyiknek, a másik felét a 

másiknak!" – mondta a király okosabbik fele. De a bölcsebb, Könyvbe kívánkozó ítélete 

alighanem csak a remény hangjára várakozott.  
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Mellékletek 

 

 

 

 

1. sz. melléklet 

Az élettel való megelégedettség 

 

 

 
 

Megjegyzés:  

Azok aránya, akik egy 1-től 10-ig terjedő skálán 6-nál nagyobb értékkel jellemezték 

elégedettségüket saját életükkel. 

 

Forrás: Social values, Science and Technology, Special Eurobarometer, Eurostat, 2005 

június. Idézi: Ságvári-Dessewffy, 2006. 45. p. 
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2. sz. melléklet 

A tradicionális/szekuláris, illetve túlélés/önkifejezés értékek kapcsolata 

 

 

 

 
 

Forrás: World Value Survey, European Value Survey (1999-2002) Idézi: Ságvári-Dessewffy, 

2006. 39. p. 
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3. sz. melléklet 

Az életben való boldogulás tényezői fontosságának megítélése 

 

 

 

 
Forrás: Tóth István György (Szerk.) (2009): Tárki európai társadalmi jelentés 2009. 

Budapest, TÁRKI Zrt. 151. p. 
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4. sz. melléklet 

Mit éreznek feladatuknak iskolai munkájuk során a tanárok? 

 

 

 

 

 

Célok Átlagos pontszám Említés gyakorisága (%) 

  magyar tanárok angol tanárok francia tanárok 

a tudásvágy felébresztése 4,76 21,8 16,6 

a személyiség fejlesztése 4,71 31,7 19,1 

erkölcsi nevelés 4,63 9,8 9,3 

az intelligencia fejlesztése 4,59 46,0 17,6 

az elméleti tudás növelése 4,43 14,7 55,6 

sokoldalú nevelés 4,39 41,4 17,3 

a világ megértésének segítése 4,37 4,9 3,9 

felkészítés a felnőtt életre 4,13 3,6 23,2 

edzés az élet nehézségeire 4,06 1,3 3,9 

az alapkészségek fejlesztése 4,03 13,3 61,2 

szocializáció 3,94 33,8 25,9 

állampolgári nevelés 3,85 0,0 6,8 

művészeti nevelés 3,75 3,2 2,3 

szabadidős tevékenységek 3,73 1,6 0,0 

a testi fejlődés segítése 3,69 18,3 11,5 

 

Megjegyzés: 

A magyar kérdőív kérdése: “Iskolai munkája során mennyire érzi feladatának a következőket? 

Kérem, osztályozza le mindegyiket 1-től 5-ig” 

 

 

Forrás: Nagy M.: Tanári pálya és életkörülmények, 1997. Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest, 1997. Kézirat; és P. Broadfoot, M. Osborne et al.: What Professional 

Responsibility Means to Teachers: national contexts and classroom constants. British Journal 

of Sociology of Education, Vol. 9. No. 3., 1988. pp. 265-287. 
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Papp Lajos (ELTE Pedagogikum Központ,Oktatásszervezési és Tanulmányi Főosztály) 

Az átjárhatóság a tanárképzésben 

 

 

A tanárképzés – függetlenül mindenkori strukturális, tartalmi, szabályozási kereteitől – 

mindig szorosan kapcsolódik, ráépül valamely szakmai-szakterületi-diszciplináris képzésre. 

Némettanárt csak úgy lehet képezni, ha a tanárjelölt jól beszél németül, és megszerzi a 

némettanításhoz elengedhetetlenül szükséges német nyelvészeti, irodalmi, művelődéstörténeti 

ismereteket, a szakterületi kompetenciákat, de ugyanígy nem lehet földrajztanár senkiből, ha 

nincs tisztában a karszthidrológiai folyamatok környezetérzékenységének magyarázatával, 

vagy ha nem hallott soha arról, hogy a Walter–Lieth-féle klímadiagram 0 
o
C alatti 

hőmérsékletnél ariditás tekintetében használhatatlan.
62

 A képzés diszciplináris része, illetőleg 

az általános és szakpedagógiai kompetenciákra felkészítő része szerkezetileg követheti 

egymást, párhuzamosan is folyhat a képzés, de az nem kétséges, hogy a tanári képzések 

szakterületi tartalma és a megfelelő diszciplináris szakok tartalma – szakterületenként eltérő 

mértékben – átfedi egymást.  

 

A tanárrá válásnak mind az egyén, mind pedig a képzés, a képző intézmény nézőpontjából 

mindig is többféle útja lehet. A tanítás, a nevelés iránti motiváció és elkötelezettség gyakran 

már a középiskolai évek alatt kialakul a fiatalokban, s pályaválasztásukat ez alapvetően 

meghatározva a pedagógusszakma valamely ágán tanítónak, óvoda- vagy 

gyógypedagógusnak vagy tanárnak jelentkezve folytatják tanulmányaikat. Nem ritka azonban 

az sem, hogy a szakmai-diszciplináris tanulmányok közben vagy akár sok évvel azok 

lezárását követően támad föl az igény, gyakran a munkaerő-piaci szükséglet, a tanári 

képesítés megszerzésére. A tanári pálya elhagyása sajnálatos módon szintén gyakori jelenség 

– történjék az a tanári tanulmányok közben, ráébredve az elhibázott pályaválasztásra, akár a 

pályakezdéskor gyakran jelentkező „gyakorlati sokk” bekövetkeztekor
63

, akár a hosszú évek 

tanári munkája kapcsán kialakult fásultság, vagy akár iskolabezárás következtében. Ilyenkor a 

szakmai végzettség megszerzése, felfrissítése válhat szükségessé a pályamódosításhoz a tanár 

szakos végzettségnek megfeleltethető diszciplináris szak elvégzésével, kiegészítésével.  

 

Indokoltan merül föl tehát a tanárképzés szerkezetéről való gondolkodás keretében a 

diszciplináris és a tanári szakok közötti átjárhatóság kérdése.  

 

Az átjárhatóság fogalmának tisztázásakor külön kell választanunk a hallgatóknak az Ftv.
64

 

szerinti szabad intézményválasztás jogából fakadó, intézmények közötti átjárást és a szabad 

képzésválasztás lehetőségéből fakadó, képzések közötti, esetleg a képzésen belüli átjárást. A 

továbbiakban csak ez utóbbival, a képzések közötti átjárással foglalkozom, annak is csak a 

diszciplináris és a tanári szakok közötti átjárást érintő kérdéseivel, bár kétségtelen, hogy a 

tartalmi szabályozás jelenlegi, a kimeneti kompetenciák meghatározásán alapuló eszköze 

alapján az intézményi tantervek olyannyira eltérhetnek egymástól, hogy az intézmények 

közötti átjárás is lényegében a szakok közötti átjárhatóság lehetőségén múlik.  

 

Az átjárhatóság megközelítése több irányból is lehetséges. Foglalkozhatunk a kérdéssel 

tartalmi és strukturális szempontból, mely részben általános szabályozási, jogalkotási 
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 2005. évi CXXXIX. törvény a felsőoktatásról 8. § (1), 40. § (1) bekezdés. 
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háttéren, részben intézményi szabályozási kérdéseken nyugszik, vagy intézményi-szervezeti 

szempontból, ami intézményen belüli szabályozási és szervezeti kérdéseket jelent, továbbá az 

átjárás alanya, a diák szempontjából is. 

 

Fölmerülhet azonban a kérdés, vajon a fentiek szerinti, elsősorban a pályamódosítással 

összefüggő, az egyéni szakmai életút szempontjából fontos, szakok közötti átjárhatóság 

valóban szükséges-e, vannak-e az egyéni érdeknél általánosabb indokok e lehetőség 

fenntartására? A válasz kézenfekvő Magyarország soros EU-elnökségének idején: A szakok 

közötti átjárhatóság indokoltsága csak abban az esetben lehet kérdéses, ha eltekintünk attól a 

ténytől, hogy Magyarország az Európai Unió tagja, és aláírója az átjárhatóságon alapuló 

bolognai nyilatkozatnak, melynek célja egy olyan egységes európai felsőoktatási térség 

létrehozása volt, ahol a különböző képzések közötti rugalmas átjárhatóság alapkövetelmény. 

Ugyancsak negligálni kellene az átjárhatóság lehetőségének szűkítéséhez az egész életen át 

tartó tanulás koncepcióját, amit az EU a nemzeti oktatási és képzési politikák közös logikai 

keretévé tett meg, és ami az egyén személyes fejlődésén kívül központi szerepet tölt be a 

versenyképesség, a foglalkoztathatóság, a társadalmi befogadás és az aktív állampolgárság 

fejlesztésében is.  

 

Nem meglepő tehát, hogy a készülő új felsőoktatási törvény mindkét nyilvános előkészítő 

dokumentuma
65

 az általános európai törekvésekkel összhangban az átjárhatóság lehetőségét 

jogszabályi keretekben biztosítandó feladatnak tekinti. 

 

 

Az átjárhatóság tartalmi és strukturális kérdései 

 

A tanárképzés hatályos szabályozási keretei
66

 a szerkezeti átjárhatóság lehető legrugalmasabb 

formáját valósítják meg. Mivel a tanárképzés a tanári mesterszak keretében zajlik, a 

diszciplináris és a tanári felkészítést megalapozó szakterületi képzés az alapképzési szinten 

nem válik szét. A hallgatónak az alapképzés során van lehetősége dönteni arról, hogy annak 

elvégzését követően milyen mesterszakon, diszciplináris vagy tanári szakon kíván 

továbbtanulni.  

 

Az egyes szakterületek azonban eltérnek egymástól abban, hogy ez a döntési lehetőség 

meddig illeti meg a képzésben részt vevő hallgatót. A szakmai és a művészeti tanárképzésben, 

ahol a „kétszakosság” (értsd: két tanári szakképzettség párhuzamos megszerzése) nem előírás, 

a BA/BSc szak teljes lezárását követően van lehetőség dönteni arról, hogy tanári 

mesterszakon kívánja-e folytatni a tanulmányokat a hallgató. Ezeken a szakterületeken így az 

alapképzési szakon választási kényszer egyáltalán nem jelenik meg. A bölcsész tanári 

képesítések esetében kötelező a „kétszakosság”, ezért a tanári mesterszakon való tanulási 

szándék esetén az ötven kredites, egy másik szakterület szakmai alapozó ismereteit tartalmazó 

szakterületi modul elvégzése már a hároméves alapképzésben szükséges. Erre azonban a 

képzés utolsó két félévében is van lehetőség, tehát a hallgató döntési szabadsága relatíve 

nagy. A természettudományos szakok között viszont több esetében az intézményi tantervek az 
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alapképzési szak második félévétől külön irányba terelik a tanári, illetve a diszciplináris 

mesterszakra aspirálókat. Az általános tartalommal és szűkszavúan megfogalmazott BSc 

szakos képzési és kimeneti követelmények ugyanis ún. tanári szakirányokat jelenítenek meg 

ezeken a szakokon, amiknek képzési tartalma egyes szakok tantervében nemcsak az 50 

kredites minor tekintetében, de a 110 kredites szakmai törzsanyagban is eltér a diszciplináris 

szakirányoktól. A tanári vagy diszciplináris mesterképzés irányának választása ezeken a 

természettudományos BSc szakokon tehát rövid ideig, legfeljebb egy-két félévig adatik meg 

az e szakokon tanulóknak. Fontos azonban megjegyezni, hogy a választásra, az átjárhatóságra 

nyitva hagyott időszak hossza elsősorban nem a jogszabályból, hanem annak az adott 

intézményben és adott szakon kialakított tantervi megvalósításából fakad. Az ELTE-n például 

a természettudományos szakok messze legnépszerűbbike, a biológia alapképzési szak e 

tekintetben semmiben nem különbözik a bölcsész alapszakoktól, mivel a 110 kredites szakmai 

törzsanyag megegyezik a biológus és a biológiatanári szakirányon, tehát a szakirányok csak a 

törzsképzési szakaszon túli követelményekben ágaznak el. 

 

A felsőoktatási képzés jelenlegi keretszabályai azonban kellő rugalmasságot biztosítanak 

akkor is, ha valaki a változtatási döntését tanulmányai során később vagy a lezárt 

tanulmányok után kívánja meghozni, vagy az elkapkodott döntését korrigálni. A 

költségtérítéses jogviszonyban tanulók esetében nincsen semmiféle időbeli korlátja annak, 

hogy valaki hány félév alatt végez el egy szakot. Ha tehát az eltérő tartalmú 

természettudományos BSc szakon tanuló diák csak a 3., 4. félévben jut el a végleges 

választási döntéséig, az addigi „felesleges” tanulmányai helyett számukban nem korlátozott, 

további félévekben tanulhatja a megfelelő szakirány tárgyait. Az államilag támogatott 

képzésben tanulók esetében a választási szabadság viszont legfeljebb két félévvel tolódik ki, 

mivel az Ftv. az alapképzési szak támogatott formában való igénybevételét legfeljebb két 

félév többlet megadásával teszi lehetővé, és itt a 10 %-ot meghaladó többletkreditért is fizetni 

kell. (Persze ha az illető nem ér a tanulmányainak végére, a költségtérítéses forma számára is 

adott.) 

 

Létezik továbbá a tanári mesterszakon egy sokat vitatott szakképzettségi kör, az ún. speciális 

pedagógiai modulok (SPM-ek) csoportja, melyek a BA/BSc szinten nem igényelnek különös 

alapozást, így a másik szak tanári modulja nélkül is lehetséges a „kétszakos” tanári 

mesterszakra a bejutás. Ebbe a körbe tartozik bele pl. a család- és gyermekvédő tanári modul, 

a játék- és szabadidő-szervező tanári modul vagy a tehetségfejlesztő tanári is. Az említett 

biológia alapszakon a hallgató akár a biológus szakirány elvégzését követően is jelentkezhet 

tehát a tanári mesterszakra, ha a második szakképzettségnek valamely SPM-et választja, és 

így lehet belőle például biológiatanár–multikulturális nevelés tanára végzettségű tanár. 

 

A jelenlegi tanári mesterszakra azonban nemcsak az alapképzési BA/BSc szakokról lehet 

bejutni, hanem különböző, korábbi rendszerű főiskolai vagy egyetemi végzettséggel is, 

illetőleg más mesterszakokon szerzett végzettséggel is. A 15/2006-os OM rendelet a standard 

BA/BSc bemeneten kívül hat további különböző bemeneti formát tesz lehetővé, attól függően, 

hogy kinek milyen szintű, korábbi vagy bolognai rendszerű, pedagógusképzési vagy anélküli 

tartalmú megelőző végzettsége van. A bemenettől függően a tanári mesterszakon más-más 

kiméretű és tartalmú modulokat kell az adott hallgatónak elvégeznie.  

 

Ez a szabályozás ugyan meglehetősen cizellált, de még így is több olyan eset fordul elő, 

amikor a felvételi eljárásban nem egyértelmű, hogy a jelentkezőnek a korábbi egyetemi 

végzettségét vagy a másik szakon szerzett főiskolai szintű tanári végzettségét kell figyelembe 

venni az adott tanárszakos modulok meghatározásakor. Hibája még ennek a részletes 
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szabályozásnak, hogy mereven ragaszkodik a féléves és a félévenkénti 30 kredites osztáshoz, 

így olyan furcsaságok állhatnak elő, hogy pl. a főiskolai szinten szerzett történelem–földrajz 

tanári szakképzettség történelemtanári MA-ra való kiegészítéséhez az egyéni szakmai 

gyakorlat volumene 20 kredit, míg egy teljesen új szakképzettség, pl. angoltanári MA 

megszerzése esetén ennek éppen a fele, mindössze 10. 

 

A korábbi, a bolognait megelőző rendszerű tanárképzésben
67

 különböző modell érvényesült a 

bölcsész típusú tanárképzésben (ide tartozott bölcsésztanár-képzésen kívül, az összes szakmai 

tanárképzés és a művészeti tanárképzés több szakterülete), illetőleg a természettudományos 

típusú tanárképzésben (az összes főiskolai szintű tanárképzés, a természettudományos, 

ideértve az informatikai tanárképzést is és néhány művészeti tanárképzés). A bölcsész típusú 

tanárképzésben az ún. tanári modul az egységes tartalmú diszciplináris szak elvégzésével 

párhuzamosan, de modulárisan elkülönülve is elvégezhető volt, de a nem tanári abszolutórium 

vagy akár a diploma megszerzését követően, kiegészítő képzés keretében, önmagában is. Az 

átjárhatóság ebben az esetben tehát kérdésként nem is merül fel, pontosabban szólva teljes 

körű, hiszen önálló döntés alapján a diszciplináris képzés kiegészítéseként lehetett tanári 

képesítést szerezni.  

 

A természettudományos (és főiskolai) modell esetében a hallgató olyan tanárszakon kezdte 

meg tanulmányait, ahol a tanári modul elválaszthatatlan része a képzésnek, tehát a szakot 

elvégezni e nélkül nem is lehetett. Csak ezeken a szakokon merült fel tehát az átjárhatóság 

kérdése, azaz vizsgálni kellett azt, hogy vajon milyen feltételekkel kerülhet át valamely 

diszciplináris szakról a hallgató a tanárszakra, vagy esetleg fordítva, a tanárszakról a 

diszciplináris képzésre. A szakváltás iránya jellemzően az előbbi volt, azaz azok a hallgatók, 

akik a diszciplináris szakon való tanulmányaikban nem voltak kellően sikeresek, vagy valami 

más okból veszítették el kedvüket a tanulmányoktól, átjelentkeztek a tanári szakra. Fordítva 

már csak azért is ritkán történt átjelentkezés, mert a felvételi során a tanári szakokra való 

bejutáskor igen gyakran kontraszelekció érvényesült, azaz a jelentkezőkből azokat vették fel 

tanár szakra, akik felvételi eredményük alapján nem jutottak be a megfelelő „tudós” szakra. 

 

Létezett persze a korábbi rendszerű képzésben a természettudományos területen is 

modulárisan elkülönülő tanári felkészítés, az ún. kiegészítő képzésben. A kiegészítő 

képzésnek két fajtája volt, a szintemelő, mely a főiskolai szintű tanári diploma egyetemi 

szintre való emelését célozta meg, illetve a tanári kiegészítő szak, mely az egyetem szintű 

diszciplináris szak tanári kiegészítését jelentette. A szintemelő kiegészítő képzésben – 

tekintettel arra, hogy a 111/1997. kormányrendelet a tanári képesítés követelményeit főiskolai 

vagy egyetemi szinttől függetlenül egységesen fogalmazta meg – a főiskolai képzés után 

tanári tanulmányokat már nem, csak diszciplináris tanulmányokat folytattak a hallgatók. A 

tanári kiegészítő képzésben a diszciplináris egyetemi diploma után a tanári képesítés 

pedagógiai tartalmán kívül más szakmai és szakmódszertani tárgyakat is hallgattak a 

résztvevők, mivel a szakmai tartalom egyes természettudományos szakokon a diszciplináris 

és tanári felkészítésben nem volt teljesen azonos. (Ennek sajátos megoldása volt az ELTE-n 

az, hogy a diszciplináris egyetemi végzettség után a tanári képesítésre is vágyó hallgatót a 

teljes képzési idejű tanári szakra íratták be, s nem az Ftv. szerinti kiegészítő alapképzésre
68

.) 
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 A felsőoktatásról szóló, 1993. évi LXXX. tv. és az ehhez kapcsolódó 111/1997. (VI. 27.) Korm. rendelet a 

tanári képesítés követelményeiről, valamint a 77/2002. (IV. 13.) Korm. rendelet a felsőoktatási alapképzési 

szakok képesítési követelményeinek kreditrendszerű képzéshez illeszkedő kiegészítéséről. 
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 1993. évi LXXX. tv. a felsőoktatásról 124/E § f) kiegészítő alapképzés: a főiskolai szintű végzettség és 
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főiskolai vagy egyetemi végzettségre épülő tanári képesítés megszerzésére irányuló képzés. 
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Az új felsőoktatási törvény koncepciója rögzíti azt a szándékot, hogy az átjárhatóság az 

osztott diszciplináris szakok és az osztatlannak tervezett tanárszakok között továbbra is 

fennmarad. A nyilvános vitaanyag új tézisei között, kiemelten szerepel, hogy „szabályozott 

keretekben biztosított lesz a képzések közötti átjárhatóság”, és a pedagógusképzésről szóló 

fejezet szerint: „Az alapmodell első ötéves szakasza nyitott[,] és a tanári, nem tanári szakok 

között mind a kétirányú átjárhatóságra, valamint a tanárképzés nem első félévben, belső 

szelekcióval történő kezdésére, illetőleg a teljes értékű nem tanári szakos képzésekkel 

egyidejű vagy azt követő tanárképzési struktúrák működésére is lehetőséget ad…”
69

.  

 

Az aszimmetrikus tagolású képzések között az átjárhatóság megvalósítása azonban számos 

kérdést vet fel. A diszciplináris 6+4 féléves osztott rendszer ugyanis nehezen egyeztethető a 

10+2 féléves, tervezett tanárszakokkal. Az átjárás szabályozására a korábbi modelleknek 

megfelelően két irány lehetséges. Az egyik megoldás a hatályos, 15/2006. OM rendelet 

szerinti lehet, s akkor jogszabályban tételesen fel kell sorolni azt, hogy a különböző szakokon 

(a koncepció szerint ugyanis nem maradna egységes a tanárszak) milyen átjárási lehetőségek 

vannak a diszciplináris és a tanári szakok között. A koncepció kidolgozói vélhetően e modellt 

preferálják, hiszen a 12. sz. mellékletben, a tervezett törvényhez kapcsolódó jogszabályok 

jegyzékében első helyen szerepel a szakok képesítési és kimeneti követelményeit és az 

átlépések szabályait leíró, közelebbről meg nem határozott szintű jogszabály. Egy ilyen 

jogszabályban szakonként egyenként meg kell tehát határozni, hogy az adott diszciplináris és 

tanári szak között melyik félévek után hogyan lehet átlépni az egyik vagy másik irányba, s ez 

milyen tanulmányi többletek teljesítését teszi szükségessé, hány kreditben és hány félévben, 

illetőleg milyen tartalommal. A feladat komoly kihívásokat rejt, de teljesítése nem lehetetlen. 

Mivel – ahogy azt fentebb láttuk – az egyes szakterületeken nagy eltérések lehetnek a 

diszciplináris tartalom önmagában való és tanári célú meghatározásában, így az átjárás 

tartalmi-szerkezeti követelményei is jelentősen eltérhetnek egymástól az egyes szakokon. 

Elképzelhető tehát, hogy pl. egy bölcsész nyelvszakon, bármelyik, akár a 6., 8. félévben is 

minden különösebb többletkövetelmény nélkül oda-vissza lehet lépni a diszciplináris és a 

tanári szak között, míg azon a néhány természettudományos szakon, ahol nagy a diszciplináris 

tartalomban az eltérés, ez már a második félévtől egyre nagyobb többletterhet jelent az 

átlépőnek, sőt néhány félév után már gyakorlatilag másik új szak elvégzését igényelné. 

 

A másik, korábbi átjárási modellt a 111/1997. kormányrendelet hordozza. Ebben az esetben 

az intézményre bízzuk, hogy hogyan szabályozza az átjárást, lehetővé téve így akár annak a 

kizárását is. Ebben a modellben a szakonkénti külön szabályozást ugyanúgy meg kell csinálni, 

csak ez intézményi, tantervi szinten történik, így az intézmények közötti átjárás nehezedhet 

meg. Az intézményi szintű szabályozás viszont több olyan lehetőséget is biztosíthat, ami az 

intézmény sajátos érdekeinek kiszolgálását segíti. Ha például a tanárszakok finanszírozási 

feltételei kedvezőbbek, mint a BA/BSc szakoké, akkor az intézmény belső szabályozásában 

dönthet akár úgy is, hogy mindenkit csak tanárszakra vesz föl, s mondjuk, a 6. félév végén, a 

mesterszakos felvételikkel egy időben kínálja föl a tanári vagy a diszciplináris tanulmányok 

szétválasztását, azaz a hallgató „leadhatja” a tanárszakot – ahogy az volt a múlt század 90-es 

évei előtt is. 

 

 

Az átjárhatóság az intézmény és az egyéni szempontjából 
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Az átjárhatóságról való gondolkodásban feltétlenül indokolt figyelemmel lenni az intézmény 

sajátos működési szempontjaira is. Az intézmény tantervi megfontolásain kívül az átjárás 

szervezeti-szabályozási kérdései is fontosak lehetnek. Jelenleg a sokféle bemenet miatt a 

tanári mesterszak felvételi folyamatában egy előzetes kreditvizsgálat állapítja meg azt, hogy a 

jelentkező megfelelő előképzettséggel rendelkezik-e a választott tanári szakterületi modul 

elvégzéséhez. Mivel a tanárszakra standard követelmények szerint meghatározott modulokra 

vesszük fel a hallgatókat, ez a rendszer viszonylag rugalmatlan abból a szempontból, hogy az 

előzetes tudást megfelelően figyelembe vegye, de ugyanakkor így egyértelműen hozzá lehet 

kötni a hallgatókhoz az elektronikus tanulmányi rendszerben a tantervi követelményeket.  

 

Ha az átjárhatóság szabályozása a szakonkénti és félévenkénti oda-vissza modellt célozza 

meg, akkor ez a jelenlegi moduláris rendszerhez képest még sokkal bonyolultabb tantervi 

nyilvántartási feladatot ad az intézménynek. Az ELTE-n, ahol jelenleg közel 40 szakterületi 

modul van a tanári mesterszakon, s közülük a nappali tagozatos mellett csak a negyedén 

folyik részidős (levelező) képzés, a különböző bemenetekkel és munkarenddel 

összefüggésben több, mint 300 különböző mintatantervet kell az adott modulokhoz rendelni a 

modul kredit- és félévszámától függően, s e modulokhoz kell kötni a hallgatókat. Ha az 

átjárás féléves szabályozással újabb s újabb moduláris mintatantervek kialakítását tenné 

szükségessé, a rendszer elviselhetetlenül bonyolulttá válna.  

 

Érdekes sajátossága a jelenlegi rendszernek, hogy a tantervi sokféleség miatt az előfeltételi 

rendszer relativizálódott. Ha ugyanis az egyes, különböző időtartamú és méretű modulokhoz 

tartozó kurzusokat modulonként külön-külön előfeltételi rendben lehetne csak meghirdetni és 

teljesíteni, akkor a képzést, a félévenkénti kurzuskínálatot olyan mértékben el kellene aprózni, 

ami semmilyen módon sem finanszírozható. 

 

Már a jelenlegi bemeneti rendszerben is lehetséges továbbá az is, hogy a hallgató korábbi 

tanulmányai során nemcsak a bemeneti feltételként meghatározott krediteket, hanem annál 

több szakmai kreditet szerzett meg, ám a felvételkor csak valamilyen 30 kredit/féléves 

képzésre lehet besorolni. A tanulmányai folyamán persze van lehetőség további kreditátviteli 

eljárásokra, így a hallgató tényleges tanulmányai megrövidülnek, azonban a jogviszonya és a 

kapcsolódó finanszírozás erre érzéketlen. Az átalakítás után viszont ennél sokkal 

változatosabb előélettel rendelkezhetnek a hallgatók, ami a szakok közötti váltáskor 

elkerülhetetlenné teszi az egyénenkénti vizsgálatot. 

 

Az intézménynek tehát az átjárás új rendszere kialakításakor vagy olyan tantervi sokféleséget 

kell kialakítania, ahol a minden egyes sajátos bemeneti feltételt meg tudja jeleníteni, vagy 

pedig át kell térnie egy új, validációs rendszerű szabályozásra. Ebben az esetben nem 

szükséges a moduláris mintatanterveket szaporítani, hiszen az egyetlen, teljes tantervből 

„írhatók le” a hallgató által már teljesített kreditek. Kérdéses persze, hogy a nyilvántartási 

rendszerek képesek-e kezelni egy ilyen modellt. És külön kérdés az is, hogy az átjárást 

szabályozó, majdani jogszabálynak a jelenlegi finanszírozási-statisztikai koncepció vagy az 

ennél a felsőoktatás egésze szempontjából takarékosabb, ám az intézmény számára 

munkaigényesebb, tehát költségesebb validációs modell képezi majd az alapját. Ha valóban 

van szándék arra, hogy az átjárást rugalmasan megengedjük a hallgatóknak, azt ebben a 

bonyolult és aszimmetrikus szerkezetben csak egy a megszerzett krediteket és kompetenciákat 

egyaránt vizsgáló, validációs rendszer kiépítésével lehet megvalósítani
70

. Ehhez azonban 

megfelelő fejlesztési forrásokat, szervezeti kereteket és rákészülési időt kell biztosítani.  
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Az átjárhatóság a diák szempontjából a hibás döntés korrekciójának a lehetősége. Az nem 

lehet kérdés, hogy megengedjük-e a hibás döntést, hiszen nem várható el mindenkitől, hogy 

tizennyolc éves korában kizárólag olyan megfontolt döntéseket hozzon, ami egyenesen vezet 

a szakmai karrier útján. Ráadásul lehetséges, hogy a döntés hibás volta nem is az azt meghozó 

tájékozatlanságából, kockázatvállalásából származik, hanem a meghozatalakor még nem is 

látható, az egyéntől független körülmények nem várt változásától válik a döntés utólag 

hibássá. Magyarország EU-s csatlakozási tárgyalásainak az egyik legnehezebb fejezete a 

környezetvédelmi volt, az ezen a téren meglévő rengeteg deficit miatt a felsőoktatási 

intézmények nagy számban képeztek ki környezetmérnököket, akik azután nagy számban 

nem tudtak szakmájukban elhelyezkedni. Mivel az önkormányzatokra és a gazdálkodó 

szervezetekre vonatkozó szabályozás más, takarékosabb megoldásokat tett lehetővé, 2000 és 

2008 között évente átlagosan 432 környezetmérnök keresett állást, akiknek alig 20 %-a tudott 

a szakmájában elhelyezkedni
71

.  

 

Külön kérdésként merül fel az, hogy vajon a felsőoktatással szemben felmerülő takarékossági 

igények lehetővé teszik-e azoknak a többletféléveknek az állami finanszírozását, ami a 

szakváltás esetén az esetleges többlettanulmányok miatt indokolt lehet. Nehézséget okoz az 

is, hogy a felsőoktatás finanszírozási és statisztikai rendszere jelenleg ragaszkodik a 30 

kredit/félév szigorú osztáshoz, így ha az átjárás eltérő tartalmak miatti 

többletkövetelményeket eredményez, ez nem feltétlenül a tényleges szakmai, tartalmi 

különbségeken, hanem a féléves és 30 kredites kereten fog alakulni.  

 

Komolyan föl kell majd tennie a döntéshozónak a kérdést, vajon milyen mértékben bízza az 

intézményekre a szabályozást, különösen ha annak az államháztartást is érintő, finanszírozási-

statisztikai vonatkozásai is vannak, s ha „a pedagógusképzésnek … a központilag 

szabályozott közoktatási rendszer a »megrendelője«, ezért a pedagógusképzésben 

erőteljesebben érvényesül az állam szabályozó szerepe”
72

. 

 

És ugyancsak nehéz döntések előtt állnak az intézmények akkor, amikor az új struktúrához 

hozzá kívánják igazítani a tartalmi-tantervi követelményeiket. Kevéssé valószínűsíthető, hogy 

azokon a szakterületeken (bölcsész, művészeti, testkulturális és szakmai tanárképzés), ahol a 

szakmai tartalom nem tér el a diszciplináris és a tanári szakok között, törekednének az 

intézmények arra, hogy minél rövidebbre szabják az átjárásra rendelkezésre álló időt. Nem 

képzelhető el ugyanis az, hogy például a viszonylag kis létszámú latin szakon az első 2–3 

tanévben mást tanítsanak az osztott BA-s képzésben, mint az osztatlan tanárképzésben. Ez 

sem tanulmányszervezési, sem az egyre szűkülő finanszírozási szempontból nem érdeke az 

intézménynek. Ha az egyszakosságot is toleráló szakmai és művészeti tanárképzésben a tanári 

képesítés a szakterületi képzést követően, tehát a jelenlegihez hasonlóan, osztott formában 

marad a tervek szerint, akkor nem nagy vakmerőség azt prognosztizálni, hogy a szakterületek 

túlnyomó többségében – a néhány, de nem az összes természettudományi szak kivételével – 

az osztott képzésről az osztatlanra való visszarendeződés érdemi változást nem okoz.  

 

Egészen más persze a helyzet akkor, ha a tartalom állami szabályozása a tanárszakok tartalmi 

felépítését a korábbi természettudományos (és főiskolai) modell irányába, azaz a tartalmilag 

korán szétágazó irányba tolja el. Ebben az esetben az összes szaknak teljesen új, a 

diszciplináris BA/BSc szakokétól alapvetően eltérő követelményeit kell meghatározni, ez az 
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 http://www.epalya.hu/munka/feor_megjelenit.php?feor=2127. 
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 Koncepció. 3. oldal. Új tézisek 3. pont. 
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összes tanterv újbóli létrehozását tenné szükségessé, s az átjárhatóság esélyei is erőteljesen 

csökkennének.  
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Halmi Eszter (ELTE EHÖK) 

Az osztatlan tanári szak és a kétciklusú diszciplináris szakok közti átmenet szabályozási 

lehetőségei - hallgatói aspektusból 

 

Bevezetés 

A mobilitás az egységes európai felsőoktatási térség megteremtésének egyik alappillére, 

amelyet Bologna Charta is megfogalmazott. Ez az alapelv kísérte végig a Magyarországon is 

bevezetésre került osztott – kétciklusú – rendszert a felsőoktatásban. A mobilitásnak több 

iránya van: 

1. országok közötti mobilitás pl. Erasmus ösztöndíj 

2. egyetemek közti mobilitás pl. alapképzés és mesterképzés más-más egyetemen 

3. szakterületek közti mobilitás pl. matematika BSc után Alkalmazott közgazdaságtan MA 

4. képzések közötti mobilitás pl. osztatlan szakról BA/BSc szakra történő átmenet 

5. szakok közti mobilitás pl. történelem BA-ról néprajz BA-ra való átmenet 

 

Az átjárhatóság lehetőség: megteremti a későbbi választás esélyét, és a gyorsan változó 

munkaerő-piachoz történő igazodás flexibilitását. Sok esetben megkönnyíti a későbbi 

specializálódást, pl. ha egy hallgató Keleti nyelvek és kultúrák alapszak arab szakirányán 

szerzett BA diplomát, és tanulmányait Nemzetközi tanulmányok MA szakon folytatja. Ez a 

lehetőség, amennyiben a célnak megfelelően használják, számos esetben elmélyült, már 

specializált szakemberek képzését eredményezi. Ugyanakkor azt az előnyét is hangsúlyozni 

kell, hogy a motivációját 2-3 év után elveszített hallgatók számára a váltás – plusz energia és 

gyakran autodidakta módon történő felzárkózás és tudáspótlás mellett – biztosított. Ezt a 

lehetőséget mindenképp meg kell tartani. 

 

Helyzetkép 

Jelenleg a magyar felsőoktatásban a természettudományi, társadalomtudományi, bölcsészet-

tudományi, mérnök és egyes jogtudományi képzési ágak szakterületein osztott rendszerben 

zajlik a képzés. Ezen belül integráltan tehát kétciklusú tanárképzés létezik, amelynek végén 

kétszakos tanári mesterszintű diploma szerezhető. Jelenleg több támadás éri mind a szakma, 

mind a képzés oldaláról az osztott tanárképzést. A legfontosabb pontok a „minorrendszer” 

által eredményezett „másfélszakosság”, a gyakorlat rovására túlsúlyban lévő elméleti anyag, a 

pedagógia-pszichológia, a szakdidaktika, szakmódszertan elosztása a képzés egészének 

tekintetében (az egész képzés lényegében a mesterszakon zajlik), a pedagógia-pszichológia 

tárgyak túlsúlya a szakmódszertan rovására, az alapszakos záródolgozat és a mesterszakos 

felvételi jelentette többletteher.  

2011. február 4-én a felsőoktatási kormányzat döntése értelmében a tanárképzés 2012-től 

osztatlan formában zajlik majd tovább. Ez számtalan jogszabályi, adminisztrációs és tartalmi 

kérdést vet föl, köztük a diszciplináris – illetve egyes megnevezések szerint „akadémiai” – 

osztott képzés és a tanári szakok közötti átmenet problematikáját. 

 

Az átjárhatóság megteremtésének problémái 

Hallgatói szempontból az átjárhatóság elvi akadályai kevéssé relevánsak. A tartalmi és 

technikai megvalósulás tekintetében azonban nagyon is fontos felmérni, hogy melyek azok a 

problémás területek, amelyek akadályt gördíthetnek a mobilitás megvalósulása elé. Mivel két 

különböző képzésről van szó, a problémák leküzdését az elméleti megoldás leképezéseként a 

jogszabályok fogják orvosolni, amelyeknek azonban meg kell vizsgálni a gyakorlati 

megvalósíthatóságát. A legfőbb kérdéskörök az osztatlan tanárszak és az osztott akadémiai 

képzés közötti átjárhatóság kapcsán a következők: 
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1. Mikor? Egy bizonyos idő elteltével az átjárás az osztott és az osztatlan képzés között 

lehetetlenné válik. Egyrészt a tudás folyamatos egymásra épülése miatt, másrészt a két képzés 

módszertani aspektusából. Tanári szakon ugyanis szakmódszertani felkészítés zajlik, míg a 

diszciplináris szakokon kutatásmódszertan jelenti a gyakorlati képzést. Az egymásra építkezés 

pedig nem csupán a lexikális tudást biztosító elméleti tudás jellemzője, hanem optimális 

esetben a kutatói vagy tanári kompetenciák elsajátítását célzó képzésben is, amit célszerű már 

a képzés elején elkezdeni, és a tanulmányok során arányosan elosztani. 

Így az átjárhatóság kb. a második félév végétől meglehetősen nehéz lesz, különösen a 

diszciplináris képzésről tanárszakra történő váltás esetében – fordított esetben viszonylag 

könnyebb a váltás. 

2. Felvételi. Az osztatlan tanárszakokra a felsőoktatási kormányzat jelenlegi álláspontja 

értelmében bemeneti követelményként szerepel a pedagógiai alkalmassági vizsga. A 

diszciplináris szakról tanárképzésbe történő váltáskor kell-e tenni alkalmassági vizsgát? Ha 

igen, akkor gyakorlatilag mindegy, hogy szakváltás, vagy újra-felvételizés történik. Ha nem, 

akkor ez egy jelentős kiskapu lesz az alkalmassági vizsgán „nem felelt meg” minősítést 

szerzett hallgatóknak, ami végső soron értelmetlenné teszi magát az alkalmassági vizsgát. 

3. Kétszakosság. A diszciplináris szakok egyszakos képzést biztosítanak. A jelenleg fennálló 

minorrendszer a tanárképzés kiszolgálására jött létre, amennyiben a tanárképzés osztatlan 

lesz, úgy csupán a mobilitást fogja szolgálni. Emiatt azonban célszerű megtartani. Viszont a 

minorok újragondolása szükséges ahhoz, ha szeretnénk, hogy kiszolgálják az átjárhatósági 

igényt a két képzés között. Ez kétségkívül megoldást jelenthet. 

Fontos, hogy a mobilitás lehetősége egyetemek között megmaradjon, ezért bármilyen 

technikai megoldás elfogadható, egy kritériumnak viszont teljesülnie kell: országosan 

egységes szabályozás szükséges az átjárhatóság megteremtéséhez. Az ezzel kapcsolatos 

egyeztetések a felsőoktatási intézmények között hosszadalmasnak ígérkezik, ám a 

kompromisszum elkerülhetetlen. 

 

Hallgatói igények az átjárhatóság kérdésében 

 

Nem kérdés tehát az átjárhatóság igénye, amelynek oda-vissza teljesülnie kell. A legfontosabb 

pedig ezen belül az, hogy bármelyik megoldás is lesz a véglegesen elfogadott a váltás 

tekintetében, bizonyos szempontokat érvényesíteni kell a hallgatók biztonságérzetének 

megteremtése érdekében. Egyrészt az átjárás technikai tudnivalóinak pontosítására van 

szükség: 

 Mik a feltételei a váltásnak? Ezeket nagyon pontosan, előre le kell fektetni, hiszen eljárási 

hiba miatt azonnal megszűnik az átjelentkezési folyamat, ami a hallgató számára további 

csúszást, eredményezhet. Pontosan közzé kell tenni az átvétel tartalmi kritériumait: azaz, hogy 

melyik tanegységek / modulok kerülhetnek befogadásra. 

 Mik a következmények? A hallgatóknak tisztában kell lenniük azzal, hogy milyen 

kockázatokkal, milyen következményekkel jár, ha a szakváltás mellett döntenek. Mennyi 

csúszást eredményez az átvétel, a már elvégzett, befogadásra nem kerülő tanegységek után 

kell-e kredittúlfutást fizetni (ha igen, akkor anyagilag jobban megéri újrafelvételizni), milyen 

tanegységeket kell pótolni, és a legfontosabb: miben különbözik a két képzés. Amennyiben 

ezeket előre sikerül lefektetni, a hallgatók objektív szempontok alapján mérlegelhetik, hogy 

döntésük meghozza-e számukra a kívánt eredményt, illetve hogy tudják-e teljesíteni az 

esetleges anyagi és szellemi többlet elvárásokat. 

Ezeket feltétlenül le kell fektetni, és a hallgatók számára elérhetővé kell tenni, hogy pontosan 

tudják, mit vállalnak az átmenettel, s ezáltal felelősségteljes döntést hozhassanak. Ráadásul az 

intézményi túlkapások elleni védettség megteremtése miatt is szükséges, hogy ezekkel a 

kritériumokkal tisztában legyenek a váltást vállalók, és ne a váltást követően szembesüljenek 
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a tényekkel. Fontos továbbá, hogy a váltást követően a szakok ne támaszthassanak olyan 

követelményeket a hallgatókkal szemben, amelyek miatt adott esetben már nem döntöttek 

volna az átjelentkezés mellett. 

 

Az átjárhatóságot szabályozó jogszabállyal kapcsolatos igények 

 

A jelenlegi Felsőoktatási törvényből kiindulva a jogbiztonság nem minden esetben teljesül, 

így fontosnak tartjuk bizonyos alapszintű elvárások lefektetését a készülő új Ftv. kapcsán, 

amely nem csupán a tanárképzést érintő részre, hanem a jogszabály(ok) egészére vonatkozik. 

 Átláthatóság. A jogszabályalkotásra vonatkozóan él az az előírás, hogy a jogszabályt a 

magyar nyelv szabályainak megfelelően, közérthetően kell megfogalmazni. A jogszabály 

értelmezését sok esetben a kétértelmű megfogalmazás, a stilisztikai zavarok és a 

mondatszerkesztési hibák nehezítik, amely végső soron alkalmazhatatlanná teszi azt. 

 Struktúra. A jogszabály felépítése tekintetében alapvető elvárás a megfelelő 

szerkesztettség. Adott fejezetek azt tárgyalják, ami a témához tartozik, a kapcsolódó 

alacsonyabb rendű jogszabályok illeszkedjenek a szerkezetbe, és ezek nélkül is világosan 

tagolt szerkezet jöjjön létre. A szerkezetet érintő elvárás továbbá, hogy amennyiben a törvény 

kerettörvény, akkor minden részletszabályozás rendeleti formában jelenjen meg. Nehéz olyan 

jogszabállyal dolgozni, amely bizonyos kérdésekben részletező, míg más pontokon csupán 

elveket fogalmaz meg, vagy elnagyolt. Amennyiben a törvény mamuttörvény, azaz a 

részletszabályozást is magában foglalja, úgy a megfelelő szerkezet megteremtése fokozottan 

fontos, hiszen egy több száz paragrafusból álló jogszabály könnyen áttekinthetetlenné válik. 

 Ellentmondások kiiktatása. A jelenlegi Felsőoktatási törvény több ponton tartalmaz 

ellenmondást magán a törvényen belül is, és a kapcsolódó rendeletekkel sincsen összhangban. 

Ez nem csupán az értelmezést, hanem a törvényi utasítások végrehajtását is megnehezíti. 

 Alapelvek. A törvény feleljen meg a benne – vagy hozzá kapcsolódóan – lefektetett 

alapelveknek. Ez az elvárás természetesen feltételezi, hogy a törvényben megjelenő jogok és 

kötelezettségek előre leszögezett alappillérek mentén kerülnek megfogalmazásra. Alapelvekre 

szükség van, mégpedig azért, mert a későbbi esetleges módosításokat is ezek mentén kell 

meghozni. Ilyen például az az alapelv, hogy a felsőoktatás célja a szakmájában jártas, 

magasan kvalifikált szakemberek képzése, vagy pl. a minőségi diploma megteremtése. Más 

esetben, amennyiben pont a célok módosulnak, könnyebb legyen változtatni azokon a 

pontokon, amelyeket ezen cél kiszolgálására alkottak meg. 

 

Megoldási javaslatok 

 

A lehetséges akadályok felmérése és a minimum elvárások megfogalmazása után a megoldási 

javaslatokat is meg kell jeleníteni. 

Első megoldásként a modulrendszer emelhető ki. Ennek lényege, hogy külön-külön 

modulokat alkossanak a tanárszakon a szakmai, a pedagógiai-pszichológiai, a 

szakmódszertani és szakdidaktikai kurzusok. A diszciplináris szakokon ugyanígy külön 

modul lehet a szakmai anyag, és a kutatásmódszertan. A két terület szakmai anyagát össze 

lehet hangolni úgy, hogy legalább a kurzusok 75%-a – elsősorban az előadások anyaga – 

100%-ban megegyezzen.  

A modulrendszer következetes és összehangolt megteremtése tehát lehetőséget nyújt az 

átjárás bizonyos szintű automatizálására. Előnye a jelenleg is működő kreditátvitellel 

szemben az, hogy nem kellene minden egyes kurzust megvizsgálni, a 75%-os egyezés 

megállapítását kiküszöbölné – legalábbis egy egyetemen belül. Ráadásul megoldást jelentene 

az oktatói kapacitás kérdésére, amely a szakok duplázásával (pl. Matematika BSc és 

Matematika osztatlan tanári) merülhet föl. Ennek előfeltétele az, hogy nem csupán az 
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akkreditáció előtt álló osztatlan tanárszakok esetében kell megteremteni a modulrendszert, 

hanem egyben felül kell vizsgálni a már meglévő osztott képzésű diszciplináris szakokat, és 

adott esetben átstrukturálni a képzések szerkezetét. Ez óriási munka, azonban megteremtené a 

Bolognai rendszer által követelményként megfogalmazott mobilitás tényleges 

megvalósulását. 

A második megoldás a kreditátvitel lehet, amely jelenleg működik, habár központilag nem 

teljesen szabályozott. A Ftv.-ben szereplő instrukciók meglehetősen kevés támpontot adnak, 

és nem nyújtanak gyakorlati megoldást. A 200/2002-es kreditrendelet pedig – amely 

részletesen és egységesen szabályozta a kreditátvitel kérdését – hatályon kívül van. Így 

csupán az OKT (Országos Kredittanács) ajánlása nyújt némi támpontot, az OKT azonban nem 

jogforrás, így ajánlatait nem kötelező alkalmazni illetve betartani. 

Harmadik megoldásként lehetséges a szakok közötti mobilitás automatizálása egy, 

maximum két félév után. Ehhez az szükséges, hogy egyrészt a diszciplináris szakokon 

megmaradjon a minorrendszer, és a minorok átfedésben legyenek a második tanárszak 

anyagával. Másik feltétele, hogy a módszertani képzést sem a tanári sem az akadémiai 

szakokon ne kezdjék el, maximum bevezetés szintjén, de mintatanterv szerint ez a képzés a 

második / harmadik félévtől kezdődjön. A harmadik feltétel, hogy a tanári szakokra ne legyen 

felvételi alkalmassági vizsga, eltérő esetben az automatikus átvételnek ezt előfeltételévé kell 

tenni. 

Negyedik alternatívaként merülhet föl az egyszakos tanárképzés megteremtése, amely 

kétféleképpen történhet. Az egyik megoldás szerint az osztatlan tanárszakokon az 

egyszakosság lehetővé válna. A másik megoldás az ún. tudóstanár-képzés, amely a 

diszciplináris mesterszakokon egy tanári szakirány keretében biztosítana lehetőséget az 

egyszakos tanárképzésre. Ez több okból is kívánatos megoldás lehet. Egyrészt mert a 

munkaerő-piaci igények szerint szükség van tudóstanárokra, másrészt, mert utánpótlást 

biztosíthat a szakmódszertannal foglalkozó egyetemi oktatásba, harmadrészt mert a 

mesterszintű diplomával tovább lehet tanulni doktori iskolában, amely pedig hagyományosan 

a felsőoktatás oktatói utánpótlásképzését biztosítja, ahol pedig nem csupán jó kutatókra, 

hanem oktatni is tudó, bizonyos szintű pedagógusi képesítéssel rendelkező oktatókra van 

szükség. Így a diszciplináris mesterszakokon zajló pedagógiai szakiránynak (vagy modulnak) 

tartalmaznia kellene nem csupán közép-, hanem felsőoktatási pedagógiai-pszichológiai és 

szakmódszertani kurzusokat, amelyeket akár a doktori képzésben jelenleg bent lévő, oktatás 

iránt érdeklődő doktoranduszok is haszonnal látogathatnak – választható vagy kötelező 

szinten. 

 

Összefoglalás 

 

Az átjárhatóság az osztatlan tanári és a kétciklusú diszciplináris szakok között tehát nem 

megoldhatatlan feladat, azonban országosan egységes koncepció kell, amely a minőségi 

képzést, és végső soron a minőségi diploma megszerzését mozdítja elő. Bármelyik megoldási 

alternatíva, vagy esetleg a megoldásként javasolt lehetőségek ötvözése jó megoldás lehet, 

amelyekkel egyben több, jelenleg hiányként jelentkező problémát is orvosolhatnak. 

A döntésnek azonban nem politikai, hanem szakmai síkon kell(ene) megszületnie, az ország 

vezető egyetemeinek egyetértése mellett úgy, hogy az ne lobbi-tevékenység, vagy egyéni 

érdekek mentén formálódjon, hanem a lefektetett szakmai elvek mentén, fókuszban tartva a 

minőségi oktatásban és a társadalom egészében elérni kívánt hatások célját. 
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Katona György (Nyugat-magyarországi Egyetem, Benedek Elek Pedagógiai Kar) 

Marketing-stratégiai megfontolások a magyar pedagógusok társadalmi presztízsének 

javításához 

 

 

 

Bevezetés 

Napjainkban komoly társadalmi vita zajlik a magyar pedagógusképzés megújításáról, a 

képzés szerkezetéről, tartalmáról, minőségről, a pedagógusok anyagi megbecsülésről és 

életpálya modelljéről, továbbképzésükről, az oktatás stratégiai jelentőségéről. A terveket, 

elképzeléseket az új felsőoktatási törvény-koncepció igyekszik összefogni. 

Ezen tervek áttekintése után egy marketing szakember azonnal megkérdezné: Hol vannak a 

kész termék értékesítésére és promotálására vonatkozó elképzelések? Úgy tűnik, hogy a 

koncepció alkotói a folyamatnak az elejére, a minőségi termék létrehozására koncentrálnak és 

elfelejtkeznek arról, hogy a társadalmi megítélés javulása, a pedagógusok megbecsülésének 

szintje automatikusan nem fog megváltozni pusztán azáltal, hogy a pedagógusképzést 

megreformálják, perspektivikus életpálya modellt alkotnak, gondoskodnak a pedagógusok 

színvonalas továbbképzéséről és az oktatási struktúrába további minőségbiztosítási elemeket 

illesztenek. A termelőszféra számtalan példával tud szolgálni, hogy kitűnő termékek és 

szolgáltatások hogyan tűntek el a piacról pusztán azért, mert nem gondoskodtak megfelelően 

a reklámozásukról. A „Jó bornak is kell a cégér” közmondásunk is ezt summázza. 

Nem véletlen, hogy a folyamat ezen szakaszára mi, pedagógusok kevésbé fókuszálunk, hiszen 

a közszférától kicsit idegen a piaci gondolkodás. Pedig az nem vitatható, hogy a 

professzióknak igenis piaca van Magyarországon, ahogy az egész világon is. Pénzben jól 

mérhető, társadalmi megbecsülésben pedig jól érzékelhető, markáns különbségek vannak 

foglalkozások között. Hazai felmérések is igazolják, hogy a foglalkozásoknak elég stabil 

presztízs-sorrendje van (Körvonal A., 2011). A szakmák rangsorában az elsők között található 

az orvos, a felsővezető, a mérnök, a közgazdász, az ügyvéd, a tudományos kutató, míg a sort a 

szaktudást alig igénylő, fizikai munkák zárják: mezőgazdasági fizikai munkás, utcaseprő, 

betanított- és segédmunkás, stb. Hazánkban e sorrendben erősen dominál a vélt vagy valós 

fizetés és kisebb mértékben a szaktudás. Jóval kevésbé hat a sorrendre a hivatás társadalmi 

hasznossága. A tanárok a presztízs-skála első harmadában foglalnak helyet, a szellemi 

foglalkozások vége felé, bár a pedagógusok önmagukat még ennél is hátrébb sorolják. 

Mivel jelentős mértékben a fiatalok ez alapján választanak szakmát, az oktatási intézmények 

pedig a társadalmi igények alapján próbálják szakkínálatukat alakítani (a divatos szakmákban 

magasabb költségtérítéses összegekkel), akkor tényleges kereslet-kínálati viszonyokról 

beszélhetünk, azaz piacról. Mi sem bizonyítja ezt jobban, mint az egyre szaporodó regionális 

és országos oktatási-képzési börzék, kiállítások, vásárok, fórumok (pl. EDUCATIO). Ha 

viszont ez tényleg piac - még ha sajátos is -, akkor a piaci mechanizmusok itt is 

érvényesülnek: kereslet-kínálat, ár-érték arány, szolgáltatások minősége, elérhetősége, 

értékesítés, promóció, stb. Akkor nem kellene idegenkednünk a piaci szempontú, azaz 

marketing szemléletű megközelítéstől. 

Távolságtartásunk másik oka a marketinggel szemben az általános előítélet mindenfajta 

promócióval, reklámmal szemben. Az értelmiségre általában is jellemző a tudatos 

reklámkerülés. Nem minden alap nélkül próbáljuk magunkat kivonni a hazug alapokra épülő 

manipuláció hatása alól. Hiszen tudjuk, hogy egy megvásárolt fogkrém vagy légfrissítő nem 

teszi automatikusan boldoggá családunkat, ahogy azt a reklám egyébként sugallná. 

Ugyanakkor nem tekinthetünk el attól a ténytől, hogy pontosan ezen marketing eszközök 

életünk alapvető információ forrásai közé már beépültek, támaszkodunk rájuk: PEDAGO 

márkájú autót senki sem venne, mert még csak nem is hallott felőle, azt még nem reklámozta 
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senki, pedig lehet, hogy ez a legjobb a piacon. Ha meg vagyunk győződve arról, hogy a 

pedagógus pálya valóban nemes hivatás, társadalmi hasznossága vitathatatlan, akkor jó 

lelkiismerettel alkalmazhatjuk ennek hirdetésére azon marketing eszközöket, melyek ezt 

széles körben közhírré teszik.  

 

1. Marketing fogalmak értelmezése a pedagógus szakmára 

A marketing egyes értelmezések szerint egyfajta vállalati filozófia, amely a piaci 

mechanizmusokat veszi alapul a vállalat egész rendszerének megtervezése és működtetése 

során. A teljes termelési és értékesítési folyamatot egy egésznek tekinti. Ennek a 

megközelítésnek a marketing története során több modelljét dolgozták ki. A legegyszerűbb a 

4P modell, mely szerint négy alapelem határozza meg alapvetően a piacon résztvevők sikerét: 

A termék (Product), az ár (Price), az értékesítési hely (Place) és a promóció (Promotion) 

(Hoffmann, 2000). Ezt nevezik marketing mixnek, melynek sokféle kibővített modellje jelent 

meg az alapmodell óta. Azaz, ha tudjuk, hogy milyen tartalmú és minőségű terméket 

kívánunk előállítani, ismerjük a termékkel kapcsolatos érték és értékesítési viszonyokat, 

megteremtjük a termék hozzáférhetőségét és gondoskodunk ismertségéről és mindezt 

együttesen tervezzük, akkor sikeresek lehetünk a piacon. 

Egy szakma, mint termék - vagy más értelmezés szerint szolgáltatás – esetén ezek a fogalmak 

kissé nehezen értelmezhetők.  

Product: Az talán egyértelmű, hogy a szakma, jelen esetben a pedagógus szakma, mint termék 

tartalmát és minőségét a pedagógusképzés fogja biztosítani, annak bemeneti 

követelményeivel, belső minőségével és az egész képzési-továbbképzési folyamat 

minőségbiztosításával (továbbképzés + előmeneteli rendszer) együtt.  

Price: A szakma árát már nehezebb értelmezni. Nyilvánvaló, hogy az előállítási költségek itt 

is meghatározók. Tudjuk, hogy egy pedagógus diplomához juttatása nem kis ráfordítás az 

állam és/vagy a hallgató részéről. A társadalmi hasznossága szintén vitathatatlan, bár jelenleg 

hazánkban messze alulértékelt. Ezek a tényezők „árnövelők”, azonban a pedagógus a piacon 

ingyenes hozzáférhető a köz- és felsőoktatás jelenlegi kereti között. Ha az ingyenes oktatás 

keretein túl tekintünk, akkor magas áron érhető csak el: Gondoljunk a nyelvi és egyéb 

felkészítő külön órák árára! Sajnos jelen van ezen a piacon is az a megítélés, hogy ami 

ingyenes, az nem képvisel(het) értéket.  

Place: A pedagógus, mint szakma az állami, egyházi és magánszféra által üzemeltetett 

oktatási rendszerekben érhető el a „vásárló”, a diák számára. Ennek a rendszernek az 

erősségei és gyengéi szintén befolyásolják a „termék” megítélését. Egy jól felszerelt, kitűnő 

infrastruktúrával rendelkező, jól szervezett iskolában a pedagógus-minőség is jobban tud 

érvényesülni, mint ezek hiányában. A törvény-koncepciónak, ha marketing megfontolások is 

érvényre jutnak benne, a pedagógikum ezen dimenziójával is foglakozni kellene, azaz a 

feltételek kérdésével. Hiszen a piac már régen rámutatott arra, hogy elszáll a vásárlói bizalom, 

ha lepusztult környezetben, igénytelen, amatőr megoldásokkal próbáljuk az „üzletet” 

kialakítani. Gondoljunk csak a bankok ügyfélfogadó tereinek igényes és pazar kialakítására, 

ahol pontosan tudják, hogy a vásárlói bizalom elnyerése már a belépéskor eldőlhet, pedig az 

ügyfél ott csak a pénzéről dönt, a pedagógusokra pedig legféltettebb kincsét, a gyerekét bízza. 

Promotion: Azt gondolhatnánk, hogy a termék, a pedagógus szakma mindenki számára 

ismert, reklámozni, bemutatni felesleges, hiszen mindenki járt iskolába, vagy gyerekeit 

iskolába járatja. A pedagógusok társadalmi presztízsének csökkenése azonban pontosan azt 

mutatja, hogy van teendő magával a „termékkel” is, de sok marketing kommunikációs feladat 

is adódik, különösen akkor, ha a szakma tényleges megújulása elkezdődik. Ugyanis attól a 

ténytől, hogy az első három P terén komoly változások következnek be a közeljövőben, nem 

várható automatikusan, hogy a társadalmi megítélés is javulni fog. A pedagógusok pozitív 
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megítélésén és annak javításán ezért folyamatosan dolgoznunk kell. Erre a feladatra a 

marketing szakma széles eszköztára áll rendelkezésünkre. 

 

2. A marketing-kommunikáció célja, célcsoportja, üzenetei 

Egy szakma társadalmi elfogadottságának erősítése marketing eszközökkel nem klasszikus 

marketing feladat, hiszen az értékesítendő jószág nem egy áru vagy szolgáltatás, hanem egy 

többnyire közszolgáltatáson belül működő szakmai csoport megítélése. Ha a pedagógus 

szakmát a szakmák piacának irányából szemléljük, akkor ennek marketing-kommunikációja a 

társadalmi kommunikáció azon része, mely a gazdasági kommunikációs rendszer 

eszközrendszerét és ezek felhasználási tapasztalatait alkalmazva törekszik elérni célját. 

(Sándor I. 2003) 

Ebben az esetben a marketing kommunikációt ezen sajátos keretek között kell megtervezni, 

melynek során a célcsoportok értelmezési nehézségeit is figyelembe kell venni. A 

kommunikáció célja azonban pontosan meghatározható: Üzenetet, üzeneteket kell eljuttatni a 

társadalom különböző csoportjaihoz, melynek egyértelmű iránya a magyar pedagógusok 

társadalmi presztízsének javítása. Ennek érdekében minél szélesebb körben, minél több 

kommunikációs csatorna bevonásával és minél hatékonyabban kell megfogalmazni és 

eljuttatni a célcsoportokhoz igazított üzeneteket. 

Mivel a teljes társadalom véleményt formál a pedagógusokról, így a célcsoport meghatározás 

feleslegesnek látszik. Ugyanakkor a társadalom csoportjai, rétegei egymástól különböző 

módon – gyakran negatívan – ítélik meg a pedagógusszakmát. Mivel a marketing 

kommunikáció célja a szakma presztízsének javítása, elemezni kell a jelenlegi vélemények 

rendszerét. Ennek a rendszernek az eredője a jelenlegi presztízs. Mivel a pedagógusokról 

kialakított pozitív vagy negatív vélemények társadalmi csoportonként változnak, ezért a 

kommunikáció célcsoportjainak meghatározása és elemzése elengedhetetlen a marketing 

üzenetek meghatározásához. A marketing stratégia üzenetei között bizonyára lesznek 

olyanok, melyek a tömeg-kommunikáció eszközeivel mindenkihez eljuttatandók és lesznek 

olyanok, melyek csak egy jól meghatározott kör számára lesznek fontosak.  

A vélemények társadalmi csoport- és rétegfüggésének szemléltetésére néhány korántsem 

reprezentatív gyűjtésből származó szélsőséges példát gyűjtöttem össze az alábbi táblázatban: 

 

Csoport/réteg Presztízsromboló szélsőséges vélemények 

Tudós A pedagógia nem tudomány, a pedagógus nem szakember, mindenki 

tud tanítani, aki saját szakmájában jártas. 

Értelmiségi A pedagógus szakmát az választotta, aki másra már nem volt jó, így a 

pedagógus az értelmiségi réteg kontraszelektált alja. 

Újgazdag A pedagógus szegény, tehát vesztes, esetleg megvásárolható. 

Szakmunkás A pedagógus lenéz minket, de a gyereket nem tudja (ő se) megnevelni. 

Tanuló  A pedagógusnak nincs tekintélye, tudása töredékes, az internet többet 

tud, nem ismeri az új kommunikációs formákat és nyelvet, támadható 

státuszában, tudásában, akár testileg is, „a jog engem véd, nem őt.” 

Tanár Közalkalmazottak vagyunk, kiszolgáltatottak, mindenki rajtunk 

spórol, teher vagyunk a fenntartóknak. 

Politikus Nincs közvetlenül mérhető gazdasági kára vagy haszna a pedagógusok 

munkájának. 
 

 

A célcsoportok és vélemények elemzésére támaszkodva lehet meghatározni azokat az 

eszközöket és kommunikálandó üzeneteket, melyek a pedagógusokról kialakult kép javítását 

eredményezhetik. A marketing és azon belül a marketing-kommunikáció széles eszköztárából 
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azokat kell alkalmazni, melyek e sajátos feladatot és célt legjobban szolgálják. A 

célcsoportfüggő üzenetek megfogalmazásában szintén követni kell a reklámszakmában jól 

bevált rövid, egyszerű, könnyen felfogható és feldolgozható mintákat (Józsa, Piskóti, 

Ladányi, 2002). A mi esetünkben a kommunikáció céljához igazított üzenetek lehetnék 

például az alábbiak: 

- Pedagógusnak lenni jó 

- A pedagógushivatás anyagilag egyre jobban megbecsült 

- A jó pedagógusnak nagy hatása van a felnövekvő nemzedékre 

- Nagy emberek (sztárok) mögött nagy pedagógus személyiségek állnak 

- A minőségi köz- és felsőoktatásnak kimutatható nemzetgazdasági haszna van 

- Ma is vannak „sztárpedagógusok” 

- A pedagógus társadalom többsége ma is becsülettel és hivatásszerűen végzi munkáját 

Az üzenetek megfogalmazásakor törekedni kell azok limitált számára és egységességére, 

hiszen pozitív, de egymással nem koherens egységet alkotó üzenetek hatásai akár ki is 

olthatják egymást gyengítve ezzel a marketing-kommunikáció hatékonyságát. 

 

3. Külföldi példák 

Az eddig leírtak alapján talán úgy tűnhet, hogy járatlan utat javaslok a pedagógus szakma 

népszerűsítésére, olyan eszközök és szempontok figyelembe vételével, melyek idegenek ettől 

a területtől. Azonban sok külföldi példa igazolja, hogy más nemzetek is hasonló problémákkal 

szembesülve bátran nyúltak marketing eszközökhöz a pedagógus szakma régi rangjának 

visszaszerzéséért. 

Az interneten számos olyan pedagógus-kampányt találunk, melyeket az adott ország, régió 

pedagógus-szakszervezetei folytattak és folytatnak elsősorban az anyagi megbecsülés javítása 

céljából. De ezen kampányokban is sok olyan reklámüzenet jelenik meg, melyek a 

pedagógusok fontosságára, stratégiai szerepére hívják fel a döntéshozók figyelmét.  

 

Két példa erre vonatkozóan: 

 

A kampány (neve, helye, ideje, 

támogatója) 

Üzenete Célja 

 - „Salaries, workload and Status”  

- Ausztrália 

- 2004 

- Teachers Federation - New 

South Wales 

Tanítani annyi, mint a közjót 

előmozdítani 

(Teaching - working for the 

public good) 

El kell érni, hogy a kormányzat 

beruházzon az oktatásba és 

emelje a tanári fizetéseket. 

- „Europe Needs Teachers” 

- Európa 

-2007-2008 

– ETUCE Campaign (European 

Trade Union Committee for 

Education)  

A tanároknak kulcsszerepe van 

a minőségi oktatás 

fejlesztésében egész 

Európában. 

Az oktatás és azon belül a 

tanárok stratégia 

szerepének tudatosítása. 

 

 

A szakszervezeti kampányok mellett találhatunk társadalmi, nonprofit szervezetek által 

kezdeményezett programokat éppúgy, mint állami, kormányzati támogatással indítottakat. A 

kampányok mögött gyakran igen komoly anyagi forrással rendelkező magán vagy állami 

alapok állnak.  
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Néhány példa ezen kampányokra: 

 

A kampány (neve, helye, ideje, 

támogatója) 

Üzenete Célja 

- „Pedagógusok világnapja” 

- 1994-től minden évben 

- UNESCO 

- Minden megújulás a 

tanárokkal kezdődik.  

- Az oktatás fontos. 

- Minden apró mozzanat a 

gyerek életére 

meghatározó lehet, ezért a 

pedagógus fontosság és 

felelőssége elvitathatatlan. 

Legyen a pedagógusok 

világnapja október 5.  

 

- "Behind Every Famous Person 

Is a Fabulous Teacher" 

- USA 

- 2006 

- A Bush adminisztráció, First 

Lady, Time magazin 

Minden híres ember mögött 

egy csodálatos tanár áll. 

(Behind Every Famous Person 

Is a Fabulous Teacher) 

Célja a tanári szakma 

státuszának emelése, 

hiszen a pedagógusok a 

legfontosabb tényezők az 

USA oktatási rendszerének 

megújulásában. 

- Facebook kampány 

- 2009 

A tanárom, a hősöm. 

(My teacher, my hero) 

A tanárok hónapjának 

(szeptember-október) 

méltó megünneplése. 

- „THE GOOD JOB” 

- USA 

-2010 

- Obama adminisztráció 

- Egy szép hivatás. 

 (The good job) 

- A világ változik, amit a 

tanárok formálnak. 

(The world is changing. 

Teachers will shape it.) 

A tanári szakma népszerűsítése, 

mert több mint 1 millió 

tanárra lesz szükség 

néhány éven belül az 

USA-ban. 

 

 

  

Külföldi kampányok plakátjai, emblémái a tanári pálya népszerűsítésére 

 

A fenti néhány példából is látszik, hogy nem lehetetlen marketing eszközökkel harcolni a 

tanári mesterség megbecsülésének javításáért. A kampányokból az is kiderül, hogy azon 

országok is alkalmaznak marketing eszközöket a szakma presztízsének javítására, ahol a 

pedagógus pálya anyagilag megbecsült, képzési rendszere pedig már többször megújult. Ez 

egyértelműen igazolja, hogy nem várható automatikus javulás a magyar pedagógusok 

társadalmi megbecsülése terén sem pusztán a képzési- és oktatási rendszer reformja után.  



 174 

A külföldi példák marketing üzenetei közül néhány nem állná meg a helyét a magyar 

„piacon”, de nem is ez lenne a cél. Nem másolásra, „egy az egyben” átvételre buzdítok, 

csupán azt jelzem, hogy a marketing módszerek hatékonyak lehetnek céljaink elérésében. 

Sajátos, magyar viszonyokhoz igazított eszközrendszerünket magunknak kell 

meghatároznunk. 

 

4. Hazai marketing-kommunikációs ötletek 

Talán nem felesleges néhány marketing-kommunikációs ötletet felsorakoztatni a pedagógus 

hivatás társadalmi megbecsülésének javítására annak ellenére, hogy a fentebb vázolt alapos 

felmérések és előtanulmányok jelenleg hiányoznak: Nem ismerjük a jelenlegi alacsony 

presztízst alkotó vélemény-rendszert, annak társadalmi rétegződését, okait, sőt még a 

pedagógusképzés és életpálya modell megújításának részletes tartalmi elemei is viták 

kereszttüzében állnak. Így az alábbi táblázatba foglalt ötletek inkább csak jelzések arra, hogy 

mely eszközök igénybevételével lehetne közelebb jutni a kívánt célhoz. 

Csatorna Eszközök, célok 

Jog, 

Közmédiumok 

Média támogatási szabályozás 

Az államilag támogatott médiatermékekre vonatkozó olyan 

szabályozás kialakítása, amelynek része a pedagógus szakma 

védelme. (A nagy filmgyártó műhelyek példájára, ahol 

pontosan szabályozzák pl. a korhatár-besorolásokat és az 

ehhez kapcsolódó tartalmakat, a tengerentúlon az 

afroamerikaiak filmbeli megjelenítését, stb.) 

Közmédiumok A kormány által megrendelt ismeretterjesztő anyagok, 

dokumentumfilmek, híranyagok, riportok, esetleg saját 

filmsorozat pozitív tanár szereplővel 

Ismeretterjesztő tv-csatornák Híres magyar pedagógusok életpályájának bemutatása, 

pedagógiai tanácsadó sorozatok támogatása pl. az amerikai 

„Szuper Dadus” sorozat mintájára 

Nyomtatott, elektronikus és 

internetes média  

Közérdekű reklámsorozatok:  

- pl. híres emberek (sztárok, celebek) nyilatkoznak kedves, 

karrierjüket alapvetően meghatározó pedagógusaikról,  

- állami kitüntetésben részesült pedagógusok bemutatása, 

népszerűsítése 

Pályázati rendszer, 

Kereskedelmi tv-k, rádiók 

Állami médiatermék-támogatási pályázati rendszer 

kidolgozása, melyben a támogatás feltételekhez kötött, pl. 

pozitív pedagógus szerepeltetése, preferált témák megjelenése, 

„sztár”pedagógusok szerepletetése, stb. 

Internet, web 2.0 Közösségi oldalakon, fájlmegosztókon folyamatos, pozitív 

kommunikáció, képek, videók, egyéb anyagok elhelyezése az 

ezzel a feladattal megbízott innovatív csoport által 

Nyomtatott és internetes 

sajtó 

Fizetett riportok, cikksorozatok híres pedagógusokról, a 

pedagógia pozitív hatásairól 

Gazdasági közéletben 

preferált szaksajtó 

A minisztérium által is támogatott kutatások, cikkek a 

pedagógia gazdasági hatáselemzéséről 

Pályázati rendszer, 

iskolák 

Pályázati rendszer létrehozása iskolák számára híres 

pedagógusaik bemutatására, népszerűsítésére (pl. emléktáblák 

elhelyezése, tanterem-névadók, stb.) 

Jog, 

iskolai mecenatúra 

 

Jogi keretek kialakítása az iskolai mecenatúra előmozdítására: 

pl. tehetős, végzett diákok volt iskolájuk támogatásának 

segítése adókedvezménnyel. 
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A táblázatban felsorolt ötletek a fentebb említett marketing mix egyik elemének részei 

lehetnének. A többi elem megújítása nélkül, csupán marketing eszközökkel a pedagógus 

szakma társadalmi megítélése nem javítható. Azaz, ha a pedagógusok anyagi megbecsülése 

ténylegesen nem javul (pedagógus életpályamodell kialakításával), a pályán dolgozók 

szakmai színvonala folyamatosan nem erősödik (továbbképzésekkel, szakmai támogatási 

rendszer kialakításával) és a pedagógusképzés nívója is stagnál, akkor nem várható ezen a 

téren sem megújulás. De a külföldi példák alapján az is egyértelműnek látszik, hogy 

mindezek megléte sem garantálja, hogy a tanári hivatás becsülete automatikusan javul ezek 

hatására. Ezért javaslom, hogy a szakmai megújulás és megújítás folyamatából ne felejtsük ki 

a marketing szempontokat sem. 

Nyilvánvaló az is, hogy a fenti marketing ötletek bármelyikének megvalósítása komoly 

erőforrásokat igényelne, melyekkel jelenleg nem bővelkedik ez a szféra. A döntéshozók 

azonban mindig azon célokhoz rendelnek források, melyeket stratégiai fontosságúnak 

tartanak. Ha hazánkban az oktatás a célok, a tervek és a tettek szintjén is kiemelt, stratégia 

ágazattá válik, akkor a források is meglesznek a pedagógus-hivatás minőségének és 

társadalmi presztízsének javítására. 
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1. Milyen tanárképzési előzményekre építhetnek a mentortanárok?  

 

A tanári pályára készülő egyetemi hallgatónak már legalább 12 éves tapasztalata, ennek 

alapján kialakult elképzelése van arról, hogy mit tegyen, vagy mit ne tegyen a tanár, milyen 

legyen, vagy ne legyen az iskolai élet stb. S ezeknek a tapasztalatoknak az alapján kialakul 

egy képe a tanári szerepről, munkáról, ami vonzó, amit el tudna képzelni a maga számára. Ez 

a kép, ezek a gondolatok, ezek a motívumok olyan „hétköznapi pedagógiai elméletté”, 

nézetrendszerré rendeződnek össze, amelynek birtokában a pályát választó fiatalnak konkrét 

elképzelései vannak a tanár teendőiről. (Gondoljunk csak arra, amikor a képesítés nélküli 

„pedagógus” hóna alá kapja a naplót, és kétségek nélkül tanítani indul; amikor a tanári 

tanulmányait kezdő egyetemi hallgatónak határozott véleménye van bármilyen pedagógiai 

jellegű történésről, és ezt meggyőződéssel képes védeni saját eltérő véleményét ugyancsak 

határozottan képviselő társával szemben.) Nagy biztonságában nem gondol rá, hogy a tanári 

munkának csak azt a részét tapasztalta meg, ami őt is érintette (akár közvetlenül, akár 

közvetve), nem tudatosítja magában, hogy a gyerekek változnak, hogy az iskola működése is 

a pedagógusok tevékenységének eredménye; ahány iskola, annyi pedagógiai miliő stb. (M. 

Nádasi, 1999; Dudás, 2005; Golnhofer – Nahalka, 2001; Hunyady, 2004) 

A professzionális tanári munkához szükséges szaktudás a tanárképzésben sajátítható el 

tanulás útján, de a hétköznapi pedagógiai elméletektől és a hallgató személyi sajátosságaitól 

nem függetlenül. Ezért mindenképpen üdvözlendő, hogy a tanárképzés pedagógiai, 

pszichológiai koncepciójában olyan új paradigma alakult ki, amely a tanulók előzetes 

elképzeléseiből, előfeltevéseiből, hétköznapi pedagógiai nézeteiből indul ki. Az ELTE 

tanárképzési koncepciójának pedagógiai blokkját például már ennek figyelembevételével 

dolgozták ki. (Golnhofer, 2009; Kollár, 2009) 

Hiszen a tanárképzésben is érvényes mindaz, amit a tanulásról tanítunk, gondolunk. (Nahalka, 

2002) A tanári pályára készülő hallgatók érzelmekkel átszőtt előfeltevései (direkt és indirekt 

tapasztalatai, ismeretterjesztő irodalomból szerzett ismeretei, művészetek közvetítésével átélt 

élményei), előzetes tudása nagymértékben meghatározza, hogy mi lesz a tanárképzés 

eredménye. A különböző egyéni tanulási folyamatok eredményeivel a kollokviumokon 

látványosan találkozhatunk, ha például megkérdezzük a hallgatót, miben változtak a kurzus 

hatására nézetei. Érdekes vizsgáztatói tapasztalat a válaszok alapján, hogy  

- a képzés során megismerhető nézetek kiegészíthetik a hallgató fejében meglevő előzetes 

tudást, ezt éli át a hallgató értelmi és érzelmi megerősítésként („örültem, mikor erről 

beszéltünk, amikor ezt olvastam stb., mert én ezt korábban is így gondoltam”); 

- a képzés során megismerhető nézetek eltérhetnek a hallgató fejében meglevő előzetes 

tudástól, de ha a hallgató elvállalja az intellektuális ütköztetést, megváltoztatja korábbi 

nézeteit, ezzel együtt módosul attitűdje is („nagyon csodálkoztam, mikor azt hallottam…; 

először nem is akartam elhinni…, de most már más a véleményem”); 

- a képzés során megismerhető nézeteket a hallgató el is utasíthatja, hétköznapi tudása adta 

biztonságát őrzi inkább, mint hogy vállalja a különböző nézetek ütköztetésének intellektuális 

feszültségét, a tanultakkal kapcsolatban inkább közömbös vagy elutasító („persze, hogy ezt 

mondják, írják de próbáljanak meg csak eszerint tanítani X iskolában”, „nekem sem lett 
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semmi bajom tőle…”. „persze, csak az érdekes, mi van külföldön”; „mindig az újabb 

divatok…”);  

- a képzés során megjelenő ismereteket félreérti, „félrehallja”, „félreolvassa”, amivel a 

megerősítés, kiegészítés élményét éli át, de tudása nem lesz adaptív; 

- formálisan eleget tesz a tanulás követelményének, „magol”, de ez csak amolyan „vizsga-

tudás”, „ajtókilincs–tudás”, amit ha megborzolnak, megkapargatnak, a hallgató is, az oktató is 

elégedetlen lesz, amely tudás a vizsgaszituációból való szabadulás után elfelejtődik.  

Az egyéni tanulási utak az előzetes tudás mellett természetesen függenek a hallgató személyi 

sajátosságaitól, mindenekelőtt a pálya iránti motiváltságától, intellektuális szintjétől, 

feszültségtűrő képességétől, rugalmasságától, értékrendszerétől, önképétől, de legalább 

ennyire függnek az oktatás minőségétől is. Az egyéni tanulási utak természetesen vezethetnek 

eltérő képzési eredményekhez, amelyek aztán kevésbé tájékozott körökben, személyekben, 

kelthetik akár azt a benyomást is, hogy a tanári pálya nem tanulható, a tanárságra születni 

kell. 

 

A tanárképzést szolgáló pedagógiai, pszichológiai stúdiumok hagyományosan előadások, 

szemináriumok és gyakorlatok. Mára kialakultak ezeknek a felsőoktatási szervezeti formáknak 

korántsem megszokott, de a tanárképzést jól szolgáló formái, változatai. Közös jellemzőjük a 

gyakorlathoz való kapcsolódás. 

  

Az előadás a tanári munka alapkérdéseiről való gondolkodásnak, ezek tisztázásának kiváló 

alkalmai. Erre feltétlenül szükség van, hiszen a tanári munka számtalan, szakmai mérlegelés 

eredményeként megszülető döntés láncolatából is áll, s ez csak akkor lehet kellőképpen 

fejlesztő, értéktelített, ha a döntések mögött a szakmai ismeretek, mint vonatkoztatási pontok 

megvannak Amennyiben az előadó tárgyában alaposan tájékozott, képes a hatékony előadási 

forma megtalálására az adott hallgatói közeg számára, képes követni a feléje direkt vagy 

indirekt módon közvetített igényeket, ha ő maga is motivált mind tárgyában, mind a 

tanárszakos hallgatókkal való foglalkozásban, akkor az előadás műfaja természetesen alakul 

át: a tanári előadásba beékelődnek interaktív szakaszok, akár az előadó költői vagy valódi 

érdeklődést tükröző, esetleg provokatív kérdései, akár a hallgatók megfogalmazott kérdései 

vagy gondolatai, beszélgetés kezdeményezései miatt. Kialakul az interaktív előadás.  

A gyakorlat természetesen az elméleti órákon, az interaktív előadásokon is megjelenik 

Például:  

- az előadó elmond egy történetet – itt természetesen nem szimpla sztorizásra kellene 

gondolni, hanem ún. „tantörténetekre”, amelyek alkalmasak a tárgyalt elméleti összefüggés 

indukciós alapjául vagy éppen konkretizációjául szolgálni;  

- az előadó felkéri a hallgatókat egy történet képzeletbeli megkonstruálására (imagináció), és 

az ezzel való intellektuális, képzeleti, érzelmi munkára; 

- az előadás során statisztikákkal való megismertetés (kivetített adatsor, összefüggéseket 

ábrázoló diák stb.); 

- indukciós alapul vagy konkretizációul szolgáló tárgyak, jelenségek, folyamatok 

megjelenítése (táblai rajz, kép, fénykép, régi bizonyítvány, rövid film, filmrészlet, az internet 

által lehetővé tett egyéb „csodák”stb). 

 

A tanárképzésben kialakult szemináriumi formákat tekintve a pedagógiai, pszichológia 

órákon mára már eltűntek azok a megoldások, amelyek a hallgatók érdektelenségbe futó 

referátumaira épültek. A szemináriumoknak ma már két jellemzőjük mindenképpen van: 

gyakorlatcentrikusak és fonják a szálakat az előadásokon, az elméleti kurzusokon tanultakhoz.  

Az elmélettel való kapcsolat természetes, hiszen a pedagógiában a gyakorlat soha nem 

jelenhet meg receptként.  
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A gyakorlatcentrikusság a szemináriumon azt jelenti, hogy a tanárnak készülő hallgatók – 

részben rájuk jutó, kiszabott, részben saját feladatvállalás alapján (megtapasztalva az 

öndifferenciálás előnyeit) – különböző feladatokkal készülnek a szemináriumra vagy 

találkoznak a szemináriumon. A következőkben csupán az ELTE-n az elmúlt időszakban 

kialakult szemináriumi (ténylegesen megvalósult) gyakorlatfajtákból szemezgetünk: 

- önreflexiós gyakorlatok; 

- kommunikációs gyakorlatok; 

- pedagógiai, pszichológiai, szociológiai tárgyú olvasmányok gyakorlatra vonatkoztatása; 

- gyakorlatra vonatkozó olvasmányok (sajtó, kutatási beszámolók) kritikai elemzése;  

- konfliktus megoldási stratégiák gyakorlása drámajátékkal, szerepjátékkal; 

- iskolai szituációk alternatív megoldásairól beszélgetés, vita,  

- iskolai szituációk alternatív megoldásainak megjelenítése drámajátékkal, szerepjátékkal;  

- tanórákról vagy óra részletekről felvétel megtekintése, elemzése, 

- tanórán kívül iskolai eseményekről felvétel megtekintése, elemzése, 

- egyéni vagy csoportos hospitálás tanítási órán (megfigyelés, elemzés),  

- nevelési helyzetekről felvétel megtekintése, elemzése, 

- alternatív pedagógiákat megjelenítő filmek elemzése, 

- pedagógiai témájú művészi film elemzése, 

- pedagógiai szálat is tartalmazó szépirodalmi mű elemzése, 

- az integráció különböző megvalósítási módjainak összehasonlítása e célból szerzett iskolai  

  tapasztalatok alapján, 

- egy szegregált iskolában zajló élet, egyéni vagy csoportos iskolai tapasztalatok alapján,  

- a projekt oktatás tanulása tapasztalati alapon is, pedagógiai projektekben való részvétel által.  

A fentieket (meg még másokat is) csak változatosan szervezett/szerveződött 

szemináriumokon lehet elvégezni. A frontális, csoport, páros és egyéni munka jelenléte a 

szemináriumokon természetes, változatos; célhoz, tartalomhoz, hallgatókhoz, körülményekhez 

illeszkedő szervezés biztosítja a szervezési módok tekintetében a tapasztalati alapú tanulást. 

Ami közös a szemináriumokon: a kommunikációs igényesség, az (IKT) eszközök célszerű, 

szakszerű alkalmazása.  

A pedagógiai gyakorlat különböző változatai tehát jelen vannak az előadásokon, a 

szemináriumokon – olyan módon, hogy beszélünk róla, hogy elképzeljük, hogy élőben vagy 

eszköz közbeiktatásával megfigyelik a hallgatók, hogy ismerkednek a pedagógiai folyamat 

szereplőinek gondolkodásával, érzelmeivel stb.  

 Új, az egyéni iskolai gyakorlathoz kapcsolódóan létrejövő szervezeti formaként jelenik meg a 

gyakorlatkísérő szeminárium, amely abban különbözik minden eddigi megoldástól, hogy a 

hallgatók saját pedagógiai gyakorlati tapasztalataikat beszélik meg, értelmezik, részben 

visszacsatolva az elmélethez (oktató), részben tapasztalatcsere (hallgatótársak) formájában. 

(Kollár, 2009)  

 

„Élesben”, tehát a tényleges tevékenység szintjén a gyakorlatnak mára három változata 

alakult ki: a mikrotanítás, a szakos tanítási gyakorlat, és az egyéni iskolai gyakorlat. Jól kell 

látni, hogy ezek a valódi gyakorlatok alapjukat azokon az előadásokon és szemináriumokon 

kapják meg, amelyeken a gyakorlattal való különböző szempontú és mélységű foglalkozás 

zajlik.  

 

A mikrotanítás kedvelt gyakorlati forma. (Falus, 1975). Lényege, hogy egyszerűsített 

feltételek között próbálhatja ki magát a hallgató akár egy mini-tanítási órán (8-10 perc), akár 

ugyanennyi idő alatt valamilyen tanítási tevékenységben (például közlés, kérdezés stb.). A 

gyakorlat igazán hatékony formája az, amikor tanulók (8-10 fő) érkeznek a mikrotanításra, 

akik együttműködnek a hallgatóval. Mindezt videóra veszik; a történéseket rövidebben a 
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gyerekekkel beszélik meg, hosszabban a video felvételhez kapcsolódóan a felvételen 

jelenlevő társakkal és tanárral. A tanulságok alapján a hallgató kb. 2 hét múlva egy másik 

gyerekcsoporttal (8-10 fő) megismétli ugyannak a témának a tanítását. Ezt ismét elemzés 

követi.  

A mikrotanításnak kialakult olyan formája is, amelyben a diákokat a csoporttársak 

helyettesítik. Bár ez mindig jó móka, a hallgatói fenntartások ezzel a megoldással 

kapcsolatosan érthetően, indokoltan számosak.  

 

A szakos tanítási gyakorlat hagyományosan a gyakorló iskolákban vezetőtanár támogatásával 

zajlik. (Az ELTE nagy hagyományú gyakorló intézményei: Trefort Ágoston Gyakorlóiskola, 

Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium, Radnóti Miklós Gyakorló Általános 

Iskola és Gyakorló Gimnázium). Ennek a gyakorlatnak mára kialakult menete (az időnként 

változó óramennyiségektől függetlenül) a következő:  

 

- előhospitálás nem csak saját szakos órán, nem csak a saját vezetőtanárnál való hospitálás 

(nemcsak abban az osztályban, amelyben a jelölt tanítani fog),  

- saját tanítási gyakorlat a vezetőtanár csökkenő segítségével, a záró tanításnak tekintett órára 

már teljesen önálló felkészüléssel ( jelenleg ez 15-20 óra),  

- utóhospitálás abban az osztályban, ahol a jelölt tanított. 

  

A gyakorlat központjában a szaktárgy tanítása áll, de ehhez meg kell tanulni az eligazodást az 

iskola könyvtárában, a szertárban, ismerkedni kell a tantestület más szakos tagjaival is stb. 

Ehhez szintén a vezetőtanár támogatása szükséges.  

Az elmúlt időszakban nem volt elég a gyakorlóiskolai vezetőtanárok száma, ezért „külső” 

vezetőtanárok felkérésére is sor került. Őket gyakorló iskolai kollégáik segítették a 

munkában.  

Nyugodtan mondhatjuk, hogy a tanárjelöltek számára ez az időszak képzésük fénypontját 

jelentette. Erre készültek a mikrotanítással is.  

Volt egy időszak (nem is olyan régen), amikor a hallgatók rosszkedvűen jeleztek 

diszkrepanciát a pedagógiában, pszichológiában tanultak, valamint a vezetőtanárok gyakorlata 

között. Akkor volt mindez, amikor a differenciálás szükségessége, a csoportmunka, a 

párosmunka, a szimultán óraszervezés, a projektmunka, az integráció stb. még csak az 

egyetemi pedagógiai órák anyaga volt. Mára már a gyakorlóiskolákban is, a „külső” 

iskolákban is a vezetőtanárok többen felzárkóztak ezekhez az igényekhez, és ez a tanárjelöltek 

motivációját az adott helyeken, az adott tanárokkal együttműködésben nagymértékben 

növelte. Ez a felzárkózás nem presztizs okok miatt szükséges, hanem azért, mert a diákok 

intellektuális – morális – értékkövető magatartásának sajátosságai olyan mértékben 

megváltoztak, hogy egy, az akadémiai műveltséget központba helyező, motivált, a tanár 

irányítását készséggel elfogadó diákokra számító, család által a tanulási ambíciókat erősítő 

iskolát a közoktatás egészét reprezentáló intézményként felmutatni a tanárjelöltek számára 

illúziókeltés. Ez persze nem jelenti azt, hogy a gyakorlóiskolák, a bázisiskolák, a referencia 

iskolák ne legyenek minden szempontból jó iskolák – hiszen jó minta nélkül a fiatal kolléga 

mire törekedjék pályája során?  

A tapasztalatok szerint a hallgatók (a csekély kivételtől eltekintve) jelenleg is örömmel 

vesznek részt a tanítási gyakorlaton, fő problémájuk a diáklétből a tanárlétből való átmenet 

megélése. Megfelelő hallgató-vezetőtanár kapcsolat, sikeresnek minősülő tanítási gyakorlat 

esetén a tanárjelöltek pályáról alkotott képe kitisztul, jobban látják már, mi lesz igazán a 

feladatuk, a tevékenységek rangsorolódnak, és kirajzolódnak a még mindig támogatásra 

szoruló területek, mint a fegyelmezés, az értékelés, a motiválás. (M. Nádasi, 2010/b) 
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Az egyéni iskolai gyakorlat eddig (111/1997 Kormányrendelet) „60 órásként” szerepelt, és az 

volt a funkciója, hogy a hallgatók 60 tanítási órában megismerkedjenek az iskolában folyó 

tanításon kívüli teendőkkel, és részt vegyenek azokban. Ennek a megoldása az elmúlt 

időszakban nagyon sokféleképpen valósult meg. Sok esetben az iskola, a tanár befogadási 

kedvén múlott, hogy a hallgató bekerüljön valahova gyakorlatra. A hallgatót támogató 

tanárral kapcsolatban semmilyen válogatás, semmilyen képzés nem történt, az elvégzendő 

feladatok körét nem szabályozták. Mindebből adódóan nem meglepő, hogy az olyan 

tájékozódások, amelyek ennek a gyakorlatnak a tartalmába próbáltak betekinteni, 

meglehetősen különböző(értékű) megoldásokkal szembesültek. (Jáki, 2010)  

Az átalakuló tanárképzés fontos változását jelenti (15/2006. OM rendelet; 79/2006. 

Kormányrendelet) többek között, hogy az egyéni iskolai gyakorlat időtartama 60 óráról 

félévre emelkedett (Kollár, 2009), s az sem elképzelhetetlen, hogy egy teljes tanévre fog. A 

tanárjelöltek számára ez a gyakorlat csúcsa, hiszen a szaktárgyi tanulmányok befejezése és a 

tanítási gyakorlat után kerül rá sor.  

És döntő változás, hogy az egyéni iskolai gyakorlatot végző tanárjelölt mellé felkészült 

mentortanárt rendel a törvény. 2015-re ez már a szakvizsgás végzettségen belül. 

közoktatási/gyakorlatvezető mentortanári szakképzettséget jelent. 

  

2. Elfogadott és vitatott álláspontok, megvalósult gyakorlat a közoktatási mentorképzéssel 

kapcsolatban 

 

2.1. Közoktatási/gyakorlatvezető mentortanár – új szerepelő a közoktatásban 

 

A tartalmi kérdések előtt szóvá kell tenni egy, a fenti alcímben is jelzett, terminológiai 

bizonytalanságot. Azt a mentortanárt, aki a tanárjelöltnek tanulmányai utolsó félévében az 

egyéni iskolai gyakorlatban személyes és szakmai segítséget nyújt, a szakirodalom hol 

gyakorlatvezető mentornak, hol közoktatási mentornak nevezi. A jelzős szerkezet alkalmazása 

indokolt, hiszen jelenleg a mentor mint elnevezés inflálódását tapasztalhatjuk. Ha 

egyértelműek akarunk lenni, célszerű a jelzős szerkezet alkalmazása. A továbbiakban a két 

jelzőt felváltva használjuk, egymás szinonímáiként tekintve őket 

 

Az elmúlt időszakban parázs vita alakult ki a vezetőtanár és a mentortanár feladatkörénak 

értelmezése körül. A vezetőtanárok azt mondják, hogy a mentori feladatokat ők is el tudják 

végezni, hiszen ők sem csak tanítanak, hanem az iskola, a tantestület teljesértékű tagjai, a 

gyakorlóiskolában is minden zajlik, ami a többi iskolában. Ez így is van. De tekintettel arra, 

hogy a kormányrendelet értelmében a féléves iskolai gyakorlat nem gyakorlóiskolákban 

töltendő, mert a cél „átlagos” iskolában való gyakorlás, a kérdés már nem is kérdés. És ez 

nem jelenti azt, hogy a gyakorlóiskolák és a vezetőtanárok kimaradnak ebből a féléves 

gyakorlatból. Bevonásuk javasolt a mentorok képzésébe, továbbra is szakmai támaszt 

jelenthetnek a náluk gyakorolt, vagy a hozzájuk forduló tanárjelölteknek. Elszánás (vagy 

egyszerűen csak valós igény?) kérdése, hogy létrejöjjenek, működjenek azok az oly sokszor 

és régen emlegetett, egyelőre csak szakmai ábrándjainkban létező „iskolabokrok”, amelyek 

egy-egy gyakorlóiskola köré csoportosulva, egymástól is tanulva, a pedagógiai, pszichológiai 

szakterülettel együttműködve készülnének fel az új feladatokra. 

A mentortanár feladata lesz új: személyes és szakmai támogatást nyújtani a jelöltnek a plusz 

félév alatt az iskolában elvégzendő feladatokban. Ez azt jelenti, hogy a tanárjelöltet 

szaktárgya tanításában igény szerint tovább szükséges támogatnia (személyesen vagy ezt a 

támogatást megszervezve) az új gyakorlati terep körülményei között, és jelenti azt, hogy be 

kell vezetni a jelöltet az iskolai élet bonyolult szövedékébe. 
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A vezetőtanár és a mentortanár közös feladata tehát a tanárjelölt tanítási gyakorlatának 

támogatása. Azonban eltérés van abban, hogy a vezetőtanár a tanárjelöltet bevezeti a tanítási 

gyakorlatba, a mentortanár pedig továbbvezeti a tanítás gyakorlatában a gyakorlóiskolában 

már megkezdett úton. A két feladatkör közé egyenlőségjelet csak olyan személy tehet, aki már 

elfelejtette, vagy nem is tapasztalta meg a tanítási gyakorlat időszakának, különböző 

szakaszainak (általában) életre szóló eltérő élményeit. És akkor még nem beszéltünk arról, 

hogy a tanítás támogatása a mentortanár munkájának nem fő területe, hanem csak egy része. 

 

És ezzel megérkeztünk a másik vitatott ponthoz: a mentortanár és a tanárjelölt 

szakterületének összeilléséhez. 

Az oktatáscentrikus megközelítés szerint az mindennél fontosabb, hogy a tanárjelölt és a 

mentortanár szakterülete azonos legyen, így képzelhető el a segítség a megtartandó tanítási 

órákkal kapcsolatban. Ez nem kétséges, bár lehet a problémának komplexebb megközelítése 

is. Ez az lenne, hogy a jelölt a tanítási gyakorlatban már megalapozott önállóságra vágyik; 

nem annyira a szak tanításában, mint a tanításban általában szorul támogatásra, amit 

bármilyen szakos, hatékony, az oktatás szakfüggetlen kérdéseiben járatos tanár meg tud adni. 

Segítségre inkább a tanításon kívüli feladatok megoldásában szorul, ami viszont nem 

szakfüggő, vagy vannak szakfüggetlen vonatkozásai is.  

Ugyanakkor természetes, ha a tanárjelöltnek a szakterület tanításában van szüksége 

támogatásra, akkor a mentor feladata (ha ő maga másmilyen szakos) ilyen kolléga 

tantestületen belüli vagy azon kívüli keresése. Ehhez az szükséges, hogy a mentortanár ne 

csak szakterülete, hanem más szakok oktatásának korszerű trendjeiről is tájékozott legyen. 

Mert ha más tanár e feladattal való megbízása az igazgató feladata is, a javaslattételben a 

mentortanárnak kezdeményező, döntő szerepe kell, hogy legyen.  

A mentortanár feladatának centrumában a tanárjelöltnek az iskola belső világába való 

bevezetése áll. Ennek sikeressége pedig nem szak, hanem a mentortanári feladatokra való 

felkészültség kérdése.  

 Mert ki képes ezekre a mentori feladatokra? Az biztos, hogy minden felkészülés nélkül, csak 

a jószándékra számítani kevés, szükséges a mentortanári feladatokba való bevezetés, a célzott 

továbbképzés. 

  

2.2.A pályázat keretében elkészített kompetencialista és annak kritikai elemzése 

 

A TÁMOP - 4.1.2-08/2/B/KMR pályázat 3.2. alprogram (A mentorfelkészítés rendszere, 

próbája, a mentorképzés szakterületi előkészítése) keretében sok egyeztetés, kompromisszum 

után a mentorképzés számára elkészítettünk egy elemeire bontott kompetencialistát (M 

Nádasi, 2010/b), amely a következő: 

 

1.Tudás: 

1.1. megbízható tájékozottság, korszerű tudás a mentor szakjában, szakterületein, 

1.2. tájékozottság a tanárképzés aktuális tartalmáról, alkalmazott módszereiről szakterületein, 

1.3. tájékozottság a tanárképzés aktuális tartalmáról, alkalmazott módszereiről a pedagógiai, 

pszichológiai, szakmódszertani képzés területén, 

1.4. pszichológiai, szociológiai tájékozottság a tanárjelöltekkel való bánásmód 

megalapozásához, 

1.5. tudás a tanárrá válás és a szakmai fejlődés folyamatáról, 

1.6. tájékozottság a tanácsadással kapcsolatos alapvető ismeretek körében, 

1.7. ismeretek a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanári kommunikációs stratégiák alkalmazásáról, 

1.8. speciális szaktárgyi tanulás-módszertani eljárások ismerete,  
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1.9. tájékozottság a tanár és segítőtársainak (pl. iskolapszichológus) egymást kiegészítő 

kompetenciáit illetően. 

 

2.Képesség: 

 

2.1. képesség a legújabb szakterületi ismereteknek az iskolai nevelésbe való beépítésére, 

alkalmazására, 

2.2. képesség a pedagógiában, a pszichológiában, a szakmódszertanban tanultak iskolai 

alkalmazására, 

2.3. képesség az IKT eszközök alkalmazására, 

2.4. képesség a tanári kommunikációs stratégiák alkalmazására, 

2.5. képes saját pedagógiai nézeteit, tevékenységét elemezni, értelmezni, megtervezni és 

fejleszteni, illetve szükség esetén megújítani és átalakítani a reflektálás eredményeképpen, 

2.6. képes a tanárjelöltet arra sarkallni, abban segíteni, hogy az pedagógiai nézeteit, 

tevékenységét megtervezni, elemezni, értelmezni és fejleszteni, szükség esetén megújítani és 

átalakítani tudja,  

2.7. legyen képes megfogalmazni, transzparenssé tenni, elméletileg is értelmezni nevelési 

döntéseit, 

2.8. legyen felkészült a tanácsadással kapcsolatos ismeretek alkalmazására,  

2.9. a támogatás során tudjon tekintettel lenni a mentorált egyéni sajátosságaira. 

 

3.Attitűd: 

 

3.1. elkötelezett a tanárjelöltek támogatása mellett, 

3.2. nyitott, érzékeny mások pedagógiai tevékenységének értelmezésében az alternativitásra, 

3.3. elfogadja, hogy saját szakmai önfejlesztése s folyamatos megújulása az alapja annak, 

hogy mások tevékenységét támogathassa.  

 

És mindehhez a szakvizsgára való előkészítésen belül 200 kontakt órát rendeltünk 

(mentortanárképzési szakirány), nem felejtve, hogy a megelőzőz általános képzés 200 kontakt 

órájának is vannak a mentorképzést megerősítő vonatkozásai.  

 

Hiába a sok vita, egyeztetés, ahogy telik az idő, ahogy egyre többet beszélünk róla, egyre 

világosabban kiderül, hogy mégsem lenne érdemes a továbbiakban teljes mértékben 

ragaszkodni hozzá, lehetne jobbat is kigondolni. Ennek bizonyítására először elvégzem a 

meglevő kompetencialista kritikai elemzését (a követhetőség érdekében beszámoztam az 

egyes elemeket). 

 

Ismeretek 

 

1.1: ki kell kerülnie a listából (megbízható tájékozottság, tudás a mentor szakjában, 

szakterületein), hiszen a tanárok újraképzése nem vállalható fel 200 órában. Ugyanakkor 

maga a kompetencia mint követelmény (mint felvételi követelmény) marad, ilyen 

tekintetben a kompetenciának megfelelő, már felkészült pedagógusokat kell felvenni 

mentorképzésre. Ebben továbbra is a továbbképzésben való részvételt javasló igazgató és 

munkaközösség vezető szerepe lehet a döntő. Amennyiben a szakterület, a szakmódszertan 

képviselői ezzel kapcsolatban fenntartásokkal élnek, javasolható a továbbképzésre való 

felvétel előtti helyszíni tájékozódásuk.  

Az 1.2. (tájékozottság a tanárképzés aktuális tartalmáról, alkalmazott módszereiről 

szakterületein), az 
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1.3. .(tájékozottság a tanárképzés aktuális tartalmáról, alkalmazott módszereiről a 

pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani képzés területén, az 1.7. (ismeretek a 

szaktárgyakhoz kapcsolódó tanári kommunikációs stratégiák alkalmazásáról), 1.8. (speciális 

szaktárgyi tanulás-módszertani eljárások ismerete) kompetenciaelemek összevonhatók, 

hiszen mindegyik a tanárképzés aktuális tartalmával kapcsolatos ismereteket érinti.  

Az 1.4. (pszichológiai, szociológiai tájékozottság a tanárjelöltekkel való bánásmód 

megalapozásához) azért lényeges, mert a tanároknak ugyan gyakorlatuk van 10-18 éves 

tanulókkal való foglalkozásban, de a tanárjelöltek már a fiatal felnőttek csoportjába tartoznak. 

A fiatal felnőttekkel való megfelelő bánásmód feltételezi a tanári pálya mögötti szociológiai 

ismertek, folyamatok (ki megy ma tanárnak?) természetének megismerését is.  

Az 1.5. (tudás a tanárrá válás és a szakmai fejlődés folyamatáról) a pályára készülésben való 

jelentősége miatt megtartandónak látszik.  

Az 1.6. (tájékozottság a tanácsadással kapcsolatos alapvető ismeretek körében) 

szükségessége természetes, hiszen a mentor egyik fő feladata a segítés, támogatás, eközben 

megkerülhetetlen a tanácsadási szituációk megfelelő, tudatos kezelése. Erről ma már a 

szociálpszichológia sokat tud, ami szükséges, de amely ismeretekkel a jelenlegi tanárok 

(legyenek bármilyen fiatalok) képzésük során még nem találkoztak.  

Az 1.9. (tájékozottság a mentortanár és segítőtársainak egymást kiegészítő kompetenciáit 

illetően) megtartását az indokolja, hogy a mentortanár munkája az iskolában is team-hez 

kapcsolódik (igazgató, más szakos tanárok), s a tanárjelöltet is be kell vezetnie az iskolát 

segítő személyekkel (pl. iskolapszichológus) és intézményekkel (szak- és szakmai 

szolgálatok) célszerű együttműködésbe. 

 

Képesség 

Irrealitása miatt ki kell kerülnie a listából a jelenlegi 2.1.-es kompetencia elemnek 

(képesség a legújabb szakterületi ismereteknek az iskolai nevelésbe való beépítésére, 

alkalmazására), hiszen, hogy erre szükség van, egyáltalán nem biztos (iskolafok, irányultság, 

tanulók), másrészt a képzés ideje alatt az erre való ösztönzés inkább csak ismeretszerzés 

szintjén kerülhet elő. 

A 2.2. (képesség a pedagógiában, pszichológiában, a szakmódszertanban tanultak iskolai 

alkalmazására elvárható, hogy a hallgató új, számára eddig ismeretlen tudások esetében 

eredménnyel próbálkozik, törekszik a tanultak alkalmazására, beiktatja önfejlesztési feladatai 

közé. 

A 2.3. (képesség az IKT eszközök alkalmazására) túlzás, hiszen ezeknek az eszközöknek az 

alkalmazását csak kipróbálni lehet, a képzés során csak az alkalmazásba való a bevezetés 

lehetséges, ha valakinek ilyen előzményei nincsenek. A készségszintű alkalmazás feltételezi 

az önfejlesztő gyakorlást (ha az iskola rendelkezik ilyen eszközökkel), ami már túlmutat a 

képzés idején. Itt kell megjegyezni, hogy ez az a kompetencia, amiben a képzés végén tartó 

tanárjelöltek sokkal jobbak lehetnek mentoraiknál, ami viszont a kollegiális együttműködés, 

az egymástól tanulás, a horizontális tanulás kialakulásának fontos momentuma lehet. 

A 2.4. (képesség a tanári kommunikációs stratégiák alkalmazására) fontos, amennyiben 

világosan látjuk, hogy a tanári kommunikáció nem önmagában, hanem mindig kontextusban 

értelmezhető, s a nem-szakspecifikus és a szakspecifikus módszerek, nevelési eljárások fontos 

összetevője. 

A 2.5. (képes saját pedagógiai nézeteit, tevékenységét elemezni, értelmezni, megtervezni és 

fejleszteni, illetve szükség esetén megújítani és átalakítani a reflektálás eredményeképpen) 

egyike a legfontosabbaknak, hiszen az önreflexió gyakorlása a szakmai továbbfejlődés 

feltétele. 
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A 2.6. (képes a tanárjelöltet arra sarkallni, abban segíteni, hogy pedagógiai nézeteit, 

tevékenységét megtervezni, elemezni, értelmezni és fejleszteni, szükség esetén megújítani és 

átalakítani tudja), a tanácsadás legfontosabb területe. 

A 2.7. (legyen képes megfogalmazni, transzparenssé tenni, elméletileg is értelmezni nevelési 

döntéseit) fontos kívánalom, de kiegészíthető vele a 2.5.  

A 2.8. kompetencia ebben a megfogalmazásban maradhat.(legyen felkészült a tanácsadással 

kapcsolatos ismeretek alkalmazására), kifejezi azt a szintet, ami a képzés eredményeként 

elvárható. Ugyancsak ezt lehet mondani a 2.9.-re vonatkozóan (a támogatás során tudjon 

tekintettel lenni a mentorált egyéni sajátosságaira) is. 

  

Az attitűdök között felsorolt kompetenciaelemek változtatást nem igényelnek. 

 

2.3. Javaslat egy kompromisszumok nélküli kompetencialistára 

 

A mentorképzés új koncepciójához kiindulópont lehet annak eldöntése, hogy az eredményes, 

gyakorlott tanárhoz képest melyek azok a plusz kompetenciák, amelyekkel a felkészült 

mentornak rendelkeznie kell ahhoz, hogy feladatkörét jól el tudja látni?  

 

Megítélésem szerint ezek a plusz kompetenciák a következők: 

- felkészültség tanácsadásra 

- a fiatal felnőttek pszichológiai sajátosságainak ismerete 

- a pályakezdés, a pályafejlődés jellemzőinek ismerete, ezekben a folyamatokban a 

reflektív gondolkodás szerepének elfogadása 

- tájékozottság a tanári pálya választásának szociológiai hátterét illetően 

- a tanárképzés jelenlegi rendszerének, tartalmának (szaktárgy, szakmódszertan, 

pedagógia, pszichológia) ismerete,  

- szakspecifikus és szakfüggetlen tájékozottság minél több területen a korszerű oktatást 

illetően  

- elkötelezettség a tanárjelöltekkel való foglalkozás mellett 

Megerősítésre szoruló kompetenciák (a pályán levő tanároknak is szükségük van rá, s a 

jelöltek is hangsúlyosan igénylik):  

- az iskola belső világának ismeretében, annak alakításában való gyakorlottság,  

- új területeken, feladatkörökben tájékozódási készség, tájékozódni tudás.  

   

A megerősítésre szoruló kompetenciákkal kapcsolatban két dologra mindenképpen érdemes 

gondolni: a helyzettől függ, milyen képzési igényei vannak az érintett kollégáknak, milyen 

gyakorlati terepet jelentenek a tanárjelöltek számára a továbbképzésben résztvevő kollégák 

által képviselt iskolák A kompetenciák tehát változatlanul megjelenítendők, de a 

kompetenciák elemei, a továbbképzés tartalmai változhatnak a mentortanári továbbképzésben 

a résztvevők szakmai állapotától, a képviselt iskolák pedagógiai sajátosságaitól függően.  

A plusz és megerősítésre szoruló kompetenciák e két csoportjából bonthatók le ezek elemei, 

valamint a továbbképzés tartalma.  

 

Az eddigiek alapján a következő kompetencialista bontakozik ki : 

 

I.  Felkészültség tanácsadásra 

II.  A fiatal felnőttek pszichológiai sajátosságainak ismerete 

III.  A tanári pályakezdés, a tanári pályafejlődés jellemzői, ezekben a reflektív 

gondolkodás szerepe 

IV.  A tanári pálya szociológiai megközelítésben 
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V.  A tanárképzés jelenlegi rendszerének, tartalmának ismerete,  

VI.  Szakspecifikus és szakfüggetlen tájékozottság minél több területen a korszerű oktatást 

illetően 

VII. Szakszerű tájékozottság az iskola belső világában, készség és képesség új 

feladatkörökben a tájékozódásra  

VIII. Elkötelezettség a tanárjelöltekkel való foglalkozás mellett 

 

Mielőtt a részletekre térnénk, a kompetenciák lebontásával kapcsolatban néhány megjegyzés: 

 

A kompetenciák ismereti elemei (1.) a továbbiakban megértett és emlékezetben tárolt, 

intellektuális műveletekre alkalmas, különböző szintű ismereteket jelentenek. (tapasztalati 

tudás, szakfogalmak, összefüggések, tendenciák, törvényszerűségek, algoritmusok elméleti 

ismerete stb.), amelyek a gyakorlattal különböző kapcsolatban vannak. Ezeket a 

kompetenciaelemeket a következőkben 1-sel jelöljük, több elem felsorolása esetében a 

decimális számozást alkalmazzuk.  

A képesség helyett az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetencia elemek (2.) 

elnevezést alkalmazzuk abból a tényből kiindulva, hogy a képességfejlesztés időben elhúzódó, 

egyénileg változó mennyiségű gyakorlást igénylő folyamat, s ez a mentorképzés 200 órájában 

(még ha a szakvizsgára előkészítő képzés 200 óráját is idekötjük) legfeljebb csak elkezdhető. 

A képesség szint legfeljebb akkor, azoknál a kollégáknál érhető el, akiknél a tevékenységnek 

már komoly elméleti, gyakorlati előzményei vannak, a mentorképzés a tanulási folyamat 

betetőzését jelenti. Az ismeretek alkalmazásához kapcsolódó kompetenciaelemeket a 

következőkben 2-sel jelöljük, több elem felsorolása esetében a decimális számozást 

alkalmazzuk.  

Az attitűdöket, személyes tulajdonságokat (3.) a megszokott értelmezésben alkalmazzuk. 

Ezeket a kompetenciaelemeket a következőkben 3-sal jelöljük, több elem felsorolása 

esetében a decimális számozást alkalmazzuk.  

 

A mentori tudás kompetenciákra való hasogatása, a kompetenciák összetevőinek azonosítása 

nagyon fontos a képzés tervezése és kivitelezése érdekében, Ugyanakkor azt is tudjuk, hogy a 

képzési folyamat összetett, leválasztani egymásról a különböző elemeket reménytelen 

vállalkozás lenne. Ezért úgy gondolom, a kompetenciák kijelölése, ezek belső struktúrájának 

megkeresése főleg a képzés célszerű tartalmának megtalálásához, a szervezési módok, 

módszerek, eszközök kiválasztásához ad segítséget. 

 

 

 

Kompetenciák lebontva: 

I. Felkészültség tanácsadásra 
 1.1. a tanácsadás elméleti alapjainak, irányzatainak ismerete 

 2.1. a tanácsadás gyakorlása ellenőrzött körülmények között 

 3.1. a tanácsadással járó felelősség elfogadása 

II. Tájékozottság a fiatal felnőttek pszichológiai sajátosságairól 

 1.2. a fiatal felnőttek pszichológiai sajátosságainak ismerete 

 1.3. a pályakezdés jellemzői általában 

 3.2.érzékenység növekedése a pályakezdők pszichológiai gyökerű problémáival kapcsolatban 

III. A tanári pályakezdés, a tanári pályafejlődés jellemzői 

 1.4.a pályakezdési pánik, a praxis-sokk jellemzői 

 1.5.a szakmai idealizmustól a kiégésig 

 1.6. a reflektív gondolkodás elmélete      
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  2.2. az önreflexió gyakorlása ellenőrzött körülmények között 

  3.3. az önreflexió gyakorlatába való bevezetés jelentőségének felismerése a  

   mentori munkában 

IV. A tanári pálya szociológiai megközelítésben 

 1.7. jelenlegi (változó) helyzet a fiatal felnőttek értéktudatában, értékkövetésében 

 1 8. a tanári pálya választásának, elhagyásának, a pályán maradásnak a szociológiai háttere  

 3.4. érzékenység növekedése a pályakezdők szociológiai gyökerű problémáival kapcsolatban 

V. A tanárképzés jelenlegi rendszerének, tartalmának ismerete 

 1.9. a szakterület tanári pályára készülők számára kínált kurzusainak tartalma, belső 

rendszere 

 1.10. a szakmódszertani kurzusok tartalma, belső rendszere, kapcsolódás szaktárgyi, a 

pedagógiai-pszichológiai képzéshez 

 1.11. a pedagógiai, pszichológiai kurzusok tartalma, belső rendszere, kapcsolódás a 

szakmódszertanhoz  

 1.12. a tanárképzés tanulmányi és értékelési rendszere 

 2.3. a szaktárgyban, a szakmódszertanban, a pedagógiai, pszichológiai blokkban megismert 

új tudások, eljárások önfejlesztési programba való felvétele 

 2.4. tanulmányi portfolió készítése 

 3.5. annak elfogadása, hogy a saját szakmai (szaktárgyi, módszertani, pedagógiai, 

pszichológiai) önfejlesztés az alapja annak, hogy a képzésből frissen érkező tanárjelölteket 

támogatni lehessen 

VI. Szakspecifikus és szakfüggetlen tájékozottság minél több területen  

 1.13. saját szakterületén tájékozottság a korszerű módszertani irányzatokat illetően 

 1.14. saját szakterületén túli tájékozottság a módszertani irányzatokat illetően  

 2.5. felkészültség tanítási óra elemzésre saját szakterületén és az oktatás szakfüggetlen 

jellemzői alapján 

 3.6. az iskola belső világában a különböző szaktárgyak egymás melletti elsajátításához 

kapcsolódóan átélhető folyamatokkal kapcsolatban az érzékenység növelése 

VII. Szakszerű tájékozottság az iskola belső világában, készség és képesség új 

feladatkörökben a tájékozódásra  

 1. 15. az iskola mint szervezet működésének pedagógiai, pszichológiai, szociológiai ismerete 

 1. 16. az oktatáson kívüli tevékenységrendszer, hatásrendszer lehetséges változatai az 

iskolában 

 1. 17. az iskola diszfunkcionális működésének tünetei, jellemzői 

 1. 18.. az együttnevelés feltételei, következményei 

 2. 6. folyamatos törekvés az ismeret szintjén elsajátítottak beépítésére a saját gyakorlatban 

 2. 7. az alternatívák elemzésére való felkészültség 

 3. 8. elkötelezettség a saját önfejlesztés mellett 

VIII. Elkötelezettség a tanárjelöltekkel való foglalkozás mellett 

 1.19. annak megértése, hogy milyen kapcsolat van a saját szakmai önfejlesztés, a folyamatos 

megújulás és a tanárjelölt tevékenységének támogatása között 

 2.8. kapcsolatrendszerében, kommunikációjában képes a tanárjelölt egyéni sajátosságainak 

figyelembevételére  

 3. 9. érzékenység mások tevékenységében az alternatívák elfogadására  

 

2.4. A kompetenciáktól a továbbképzés tartalmáig  

A kompetenciák elérése érdekében megjelenő tartalom a továbbképzésben többféle lehet. 

Mint azt már jeleztem, függ a tanárjelöltek szükségleteitől, a továbbképzésben résztvevők 

szakmai állapotától, rajtuk keresztül az egyes iskolák igényeitől, és természetesen a 

közoktatás általános igényeitől.  
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Az ELTE-n a 2009-2011-ben folyó mentorképzésben a következő tartalmak feldolgozására 

került sor. Ezeket a tartalmakat a következőkben kapcsoljuk a kompetenciákhoz, de 

természetesen tudjuk, hogy az egyes tartalmak több kompetencia fejlesztését is 

szolgálhatják/szolgálhatták, és hogy a tartalmak kompetenciafejlesztő hatása függ a 

pedagógiai folyamat minőségétől is – ez a felnőttképzésben sincs másképp. A tartalmak 

felsorolásakor a betűtípusokkal különítettük el a szakvizsgára előkészítő általános képzésnek 

a szakirányú mentorképzésben is szerepet játszó tartalmát, valamint a kifejezetten a 

mentorképzési szakirány tartalmát.  

 

I. Felkészültség tanácsadásra 
      A tanácsadás elmélete és gyakorlata  

      A tanárjelöltek a tanítási gyakorlaton 

      A tanárjelöltekkel való foglalkozás a tanítási gyakorlat menetében 

      A vezetőtanár és a mentortanár feladatköre, szerepe 

II. Tájékozottság a fiatal felnőttek pszichológiai sajátosságairól,  

      A fiatal felnőttkor pszichológiája 

      Életkori krízisek 

III. A tanári pályakezdés, pályafejlődés jellemzői, feltételei       

      A pályakezdési pánik, a praxis-sokk, a szakmai idealizmustól a kiégésig 

      A reflektív gondolkodás elmélete, gyakorlata 

IV. A tanári pálya szociológiai megközelítésben 
      Kapcsolódó szakirodalomban önálló tájékozódás 

V. A tanárképzés jelenlegi rendszerének, tartalmának ismerete 

       A tanárképzés átalakulásának folyamata 1997-től napjainkig, az ELTE  

       tanárképzési dokumentumainak tükrében 

       Egy félévről tanulmányi portfolió készítése        

       Szakmódszertan saját szakon 

VI. Szakfüggetlen tájékozottság minél több területen a korszerű oktatást illetően 

      Tanítási óra elemzése szakterületen és nem szakterületen 

       Szakmódszertan nem szakterületen (matematika, magyar, történelem, kémia,  

       földrajz, angol, informatika) 

       Projektoktatás 

VII. Az iskola belső világában szakszerű tájékozottság 

       Fegyelmezés az iskolában  

       Konfliktusmegoldási stratégiák - elmélet, gyakorlat 

       Együttnevelés – érzékenyítő tréning 

       Az együttnevelés gyakorlata 

       A mentortanár feladatköre 

       Szubkultúrák az iskolában  

       IKT eszközök alkalmazása 

       A mentortanár segítőtársai az iskolában, az iskolán kívül 

       Közigazgatási, jogi alapismeretek 

       Egységesség – differenciáltság - adaptivitás az oktatásban 

       Az iskolai értékelés aktuális kérdései 

       Az osztályfőnöki munka  

       Gyermekvédelem az iskolában 

       Előítéletek kialakulása és kezelésük 

       Mentálhigiéne: pedagógusok, tanulók 

       Integráció, inklúzió 

       Alternatív pedagógiai koncepciók  
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       Agresszivitás az iskolában  

       Drogprevenció, pedagógus, iskola  

VIII. Elkötelezettség a tanárjelöltekkel való foglalkozás mellett 

       A gyakorlóiskolai vezetőtanár feladatköre 

       A vezetőtanár és a tanárjelöltek együttműködése 

       A tanárjelöltek szükségletei a tanítási gyakorlathoz kapcsolódóan 

 

Ami a képzés tartalmát illeti, az eddig eltelt pályázati időszakot átszőtte az ELTE-s 

szakmódszertanos kollégák elégedetlensége. A fentiektől eltérő véleményüket a kerekasztal 

beszélgetésen szóban is, ebben a kötetben írásban is kifejtették. Egy részük véleménye szerint 

ugyanis a mentortanároknak jelentkezők szaktárgyukat, módszertani tudásukat illetően nem 

megfelelőek, intenzív továbbképzésre, sőt újraképzésre szorulnak rá. A mentorképzés 

számára a szakmódszertanosok által készített anyagok tartalmukban, terjedelmükben 

egyértelműen ezt az újraképzési elképzelést támasztják alá. A szakos továbbképzés mellett 

ugyanakkor nem tartják fontosnak, hogy a mentortanár ki tudjon tekinteni a saját szakjából, 

legyen tájékozott más tantárgyak jelenlegi módszertani trendjeiben, sőt, ezt kifejezetten 

feleslegesnek tartják. Ugyanakkor azt is gyakran kifejezésre juttatják, hogy csak az 

elfogadható, ha a tanárjelölt és a mentortanár szakja ugyanaz. Nincsen szükség speciálisan 

mentori tudásra, az egy jó tanártól automatikusan elvárható. – Több helyen is találkozni olyan 

(nem dokumentált) állítással, hogy a tanárok maguk is szaktárgyi, szakmódszertani képzést 

igénylik inkább.  

Ha ezekhez az álláspontokhoz megpróbálunk elfogultság mentesen közelíteni, kimondhatjuk: 

biztos, hogy nem minden szaktanár szaktárgyi, szakmódszertani színvonala megfelelő. Hogy 

a mentortanárképzésbe a megfelelő színvonalú kollégák kerüljenek, azt a kiválasztás módja 

garantálhatja, azaz javaslásuk az iskola igazgatójának és a szakmai munkaközösség 

vezetőjének közös felelőssége. De ahogy ezt már fentebb is jeleztem, ha a szakterületek 

részéről van erre igény, erő, kiegészülhet ez a mechanizmus a jövőben a szakmódszertanos 

oktatók előzetese óralátogatásaival, „szűrésével”. Ezt csak melegen üdvözölni lehetne. 

Itt jegyezném meg, hogy a pályán levő kollégák tudásának, tájékozottságának 

megbecsülésekor nem kellene arról megfeledkeznünk, hogy az elmúlt időszakban EU-s 

forrásokból milliárdos támogatások jutottak pályázati keretekben a közoktatás módszertani 

megújítására. Pedagógusok ezrei (nem túlzás) vettek részt módszertani továbbképzésekben, 

régiónként iskolák százai vállalták, hogy e megújulási törekvések feladatellátási helyeivé, sőt, 

referencia iskolává válnak. A mentorképzés kiváló lehetőség arra, hogy mindennek az 

eredményeit a mentorképzésbe jelentkezők esetében megismerjük, hogy a különböző 

fejlesztéseket összekapcsoljuk, a befektetett szellemi és anyagi energiát kanalizáljuk, 

elismerjük, erre építsünk.  

A fentieket is mérlegelve mondhatjuk azt is, hogy a mentorképzésbe jelentkező tanárok nem 

feltétlenül tudják ugyanazt szaktárgyukból és módszertanból mint a tanárjelöltek. Állíthatjuk, 

közös a tudásuk választott szakterületük, a tananyag ismeretében, logikájának birtoklásában, 

és a módszertan alapjaiban. Azonban nem ismerhetik a gyakorló tanárok, a potenciális 

mentortanárok, amit a tanárjelöltek az egyetemi oktatók szakterületük legfrissebb (talán még 

meg sem jelent) kutatási eredményeiből tanultak, sok esetben nem rendelkeznek az IKT 

eszközök készségszintű iskolai alkalmazásával. A tanárjelöltek meg nem tudhatják mindazt, 

amit a gyakorlott tanárok a szaktudomány iskolai megjelenítéséről, tananyaggá 

transzformálásáról már tudnak, nem ismerik a „mai gyerekeket”, a velük való bánásmód 

fortélyait, a tantestületben való élet, a szülőkkel való kapcsolat, a megoldandó feladatok 

csínját-bínját. Ez a helyzet így természetes, s egy kialakuló együttműködés során ez a 

tudásbeli eltérés alapja lehet a kölcsönös tanulásnak. Akkor, amikor a tanár-tanuló 
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kapcsolatban is egyre inkább elfogadjuk az egymástól tanulás lehetőségét, miért ne lehetne ez 

ugyanígy a mentortanár – tanárjelölt (kialakuló kollégiális) viszonyában?  

Ez persze nem jelenti azt, hogy a mentortanárok ne kapjanak tájékoztatást a mentorképzésben 

a legújabb általános és szakspecifikus módszertani törekvéseiről, de a tanárképzést 

megismételni nem lehet, jobban kellene bízni a tanárok önfejlesztésében. 

Ezzel együtt, ha egy mentori képzésre jelentkező tanár szaktanári szerepében bizonytalan, a 

szaktárgyi és a szakmódszertani segítséget nagymértékben igényli (vagy a szakmódszertanos 

kollégák ezt személyhez kapcsolódóan szükségesnek tartják), akkor fontos, hogy először 

szaktanári identitásában erősödjön meg. Erre valók lennének az egyetemeken indítandó (az 

ELTE-n jelenleg legalábbis egyelőre hiányzó) szakos tanártovábbképzések. A szakterületen 

való megerősödés után nyilván nagyobb odaadással lehetne a mentori tanulmányokra 

koncentrálni. Ez a felvetés tehát nem zárja ki a kétlépcsős mentortanárképzést.  

Nem felesleges, hanem kifejezetten fontos, ahogy ezt már fentebb is érintettem, hogy a 

mentor tájékozott legyen más szaktárgyak módszertani törekvéseinek ismeretében. Ezt 

legalább három szempont indokolja. Részben az, hogy a tanulók is különböző órákon vesznek 

részt, nem mindegy, hogy az iskolában alkalmazott módszerek mennyire húznak egy irányba. 

Részben az, hogy ezt a tájékozottságot a pedagógiai műveltség részeként tartjuk számon, 

beszűkült szakbarbárnak lenni a pedagógiában sem kívánatos állapot. Részben pedig az 

indokolja, hogy amennyiben a tanárjelölt és a mentor szakja nem egyezik (és erre, a realitást 

elfogadva, lehet majd példa), a mentor feladata lesz az iskola igazgatójával, más szakmai 

munkaközösség vezetőjével vagy más szakértővel együtt a jelölt számára megfelelő szaktanár 

kiválasztása, felkérése. (Ebben az összefüggésben ismét megjelenik a gyakorlóiskolai 

vezetőtanárok lehetséges tanácsadó szerepe.)  

Kétségtelen, hogy a fentiek csak akkor elfogadhatók, ha a módszertanok nem merülnek ki 

tanítási technikák tanításában, hanem továbbgondolható formában foglalkoznak a tantárgy 

tanításának jelenlegi funkciójával (nem mellőzve a tárgy tanítására jellemző mai helyzet 

kialakulásának vázolását, összekapcsolva a továbbképzésen résztvevő hallgatók 

élettapasztalataival), az új módszertani trendekkel (fontosnak tartva a nemzetközi kitekintést), 

bemutatva az új szakspecifikus módszereket, az új oktatási segédleteket. Az azonban alig 

elképzelhető, hogy – ha szükséges – a saját gyakorlat átalakítását, a módszerek begyakorlását 

ne a mentorjelölt önfejlesztésére bízzuk, bevonva ebbe a folyamatba a munkaközösséget, akár 

a szaktanácsadókat is. Kritikus helyzetekben a vezetőtanárok, a szakmódszertanos kollégák 

óralátogatásai perdöntően fontosak lehetnének. 

Lezárásként azt kellene még kiemelni, hogy miközben a közoktatásban a diákok körében 

egyre nagyobb hangsúllyal, megalapozottan törekszünk az önszabályozó tanulás igényének, 

feltételeinek a kialakítására, a pedagógusok továbbképzésében, jelesül a mentorképzésben 

sem tekinthetünk el ettől. A mentortanárok önszabályozó tanulásban való megerősítése látszik 

hosszútávon célravezető megoldásnak, sőt, a modell-folyamatnak. A fentiekben bemutatott 

kompetencialista összességében alkalmas lehet erre.  
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Major Éva (ELTE BTK Angol Nyelvpedagógia Tanszék) 

A mentor mint szaktanár 

 

 

A mentorképzés jelenlegi koncepciójának kidolgozásakor az egyik olyan kérdés, amelyben 

még nem alakult ki konszenzus, a szakterület és a szakmódszertan, illetve a pedagógiai 

tartalmak aránya volt. Az ELTE bölcsész szakterületi módszertanok képviselőinek 

elképzelése szerint a képzésnek nagyobb arányban kellene fejlesztenie a szaktárgy tanításához 

kapcsolódó mentori kompetenciákat.  

A legfontosabb érvek emellett: 

 A nemzetközi tapasztalatok egyértelműen azt mutatják, hogy a tanárjelöltek könnyebben 

elfogadják és könnyebben tudnak együtt dolgozni a mentorral, ha velük azonos szakos. 

 Az egyes szakok módszertani hagyományai nagyon eltérőek, és a mentortanár leginkább a 

saját szakjának megfelelő módszertani irányait, szemléletét tudja képviselni. 

 Az idegen nyelvek esetében az óramegbeszélések is általában idegen nyelven folynak, 

hiszen a módszertant, és az ehhez kapcsolódó terminológiát is idegen nyelven tanulták a 

hallgatók. A szakkifejezések idegen nyelvű alkalmazása elengedhetetlen a hallgató további 

önálló tanulása, szakmai életben, konferenciákon való részvétele, vagyis szakmai fejlődése 

szempontjából. Ezért idegen nyelvszakosok számára a képzésnek a módszertanhoz 

kapcsolódó része akkor a leghatékonyabb, ha idegen nyelven folyik. 

 A tanárok visszajelzése szerint bármiféle továbbképzés egyik legfontosabb vonzereje, 

motiváló tényezője, ha a szakterületükön (idegen nyelv esetén elsősorban a nyelvtudás), és a 

módszertan újdonságai területén fejleszthetik tudásukat és kompetenciáikat. A 

mentorképzésnek is meg kellene felelnie ennek az elvárásnak. 

 

Mindez nem jelenti azt, hogy a mentori feladat kizárólag „a tanítás segítése” lenne, emellett a 

szakos mentor is hatékonyan segíthet abban, hogy a hallgató megismerje az iskola világát. 

A következőkben azt szeretném bemutatni, hogy melyek azok a feladatok, amelyeket a 

mentor szakjához köthetők, és ehhez kapcsolódóan melyek azok a kompetenciák, amelyek 

fejlesztésére szükség lenne a képzés során. 

 

Szaktanári feladatok a szakmai gyakorlat során 

 

1. A tanórához kapcsolódó feladatok 

 Akcióterv készítése a tanárjelölttel  

A mentor valamilyen értékelő segédeszköz (kérdőív, értékelőlap) segítségével a jelölttel 

együtt felméri, hogy melyek azok a tanításhoz kapcsolódó területek, kompetenciák, 

(pedagógiai és szakterületi egyaránt) amelyeknek a fejlesztésére koncentrálnak majd a 

gyakorlat időtartama alatt. A későbbiekben vissza-vissza térnek ehhez a tervhez, és együtt 

elemzik az eredményeket, illetve módosítanak a terven. (Például tervezés, tanári beszéd, a 

hallott szövegértés tanítása, kiejtéstanítás, stb.) 

 Óramegfigyelések 

Az óramegfigyelések szempontjai szintén az óra „szakos” jellegéhez kapcsolódnak, 

különösen, ha „célzott megfigyeléséket” is adunk feladatnak, és a reflexió egy szakspecifikus 

témához kapcsolódik. Például egy nyelvi óra esetén érdemes megfigyelni, hogy mikor szólal 

meg a tanár magyarul, ami nyilvánvalóan nem releváns más órák esetében. 

 Óratervezés, óraelemzés  

A szakos tanmenetekhez, érettségi követelményekhez, tankönyvekhez és a módszertani 

hagyományokhoz kapcsolódik, szakonként eltérő módszerekkel. 

 A tanári munka értékelése 
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A tanárjelölt munkájának értékelési kritériumai szintén nagyon eltérőek lehetnek. Azon túl, 

hogy a jelölt értékelése szóban és írásban, formatív vagy szummatív módon történik, az 

értékelés tartalma megint csak a szakma különböző területeihez kötődik. 

 

 Osztálytermi diskurzus 

A tanári kommunikáció szintén teljesen eltérő lehet az egyes szakok esetében, a tanári 

beszédidő szerepe nyilván teljesen más egy matematika, egy magyar, vagy egy idegennyelv 

órán. 

 

2. A tanórán kívüli feladatok 

 A mentor mint szakmai forrás 

A mentor egyik szerepe a szakmai támogatás, a szakterülethez és a szakmódszertanhoz 

kapcsolódó ismeretek és kompetenciák bővítésének segítése, a szakirodalomban való 

eligazodás támogatása, a szakmai szervezetek, események megismertetése, annak támogatása, 

hogy a jelölt a szaktanári közösség tagja legyen. 

 A szakmai kommunikáció fejlesztése  

Az osztálytermen kívüli szakmai diskurzusok a pedagógusokkal, a szülőkkel, a tanárjelölt 

társakkal való kommunikációban szintén szerepe lehet a szakterületnek, hiszen például a 

nyelvtanár esetében gyakran merülhetnek fel iskolán kívüli kérdések (pl. Mikor 

nyelvvizsgázzon a gyerek? Miért nincs több nyelvórája), stb. 

 Tehetséggondozás, felzárkóztatás, külön foglalkozások 

A szakkörök, nyelvi vagy egyéb klubok szervezése, lebonyolítása, a versenyre felkészítés, 

felzárkóztatás módszerei, lehetőségei szintén általában a szakos tanár feladata, így erről is 

képet kaphat az azonos szakos jelölt. 

 

Mindezek alapján a tervezett képzéshez fűzött javaslataink (dőlt betűvel) tartalmazzák azokat 

a tudáselemeket, és képességeket, amelyek a fentiek szellemében a szaktudáshoz és a 

szakpedagógiához kapcsolódnak, és véleményünk szerint elengedhetetlenek a hatékony 

mentorképzéshez: 

 

Tudás: 

megbízható tájékozottság, korszerű szakterületi tudás, 

tájékozottság a tanárképzés tartalmáról a szakterület, a pedagógiai, a pszichológiai, a 

szakmódszertani képzés területén, 

pszichológiai, szociológiai tájékozottság a tanárjelöltekkel való bánásmód megalapozásához, 

megbízható ismeretek azokon a területeken, amelyek a tanárjelölt szakmai önállóságának 

megszerzése érdekében aktuálisan szükségesek (jelenleg: a szakos szakterületi ismeretek, a 

nevelés, az oktatás tervezése, az adaptív pedagógiai folyamat, az értékelés – a pedagógia, a 

pszichológia, a szakmódszertan, szempontjai integráltan),  

tudás a tanárrá válás folyamatáról, a foglalkozási ártalmakról (különös tekintettel a hétköznapi 

és a tudományosan megalapozott pedagógiai tudás viszonyára; a foglalkozási ártalmak 

tekintetében pedig a kiégésre), 

ismeretek a tanácsadással kapcsolatos alapvető ismeretek körében, 

ismeretek a szaktárgyakhoz kapcsolódó tanári kommunikációs stratégiák alkalmazásáról, 

speciális szaktárgyi tanulás-módszertani eljárások ismerete, 

tájékozottság a tanár és segítőtársainak egymást kiegészítő kompetenciáit illetően. 

 

 

 Képesség: 
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 képesség a legújabb szakterületi ismereteknek az iskolai nevelésben való alkalmazására, a 

tananyagba való beépítésére, 

 képesség a pedagógiában, a pszichológiában, a szakmódszertanban tanultak iskolai 

alkalmazására, 

 képesség az IKT szakórai alkalmazására, 

 képesség a tanári kommunikációs stratégiák alkalmazására, 

 törekvés a szakmailag helytálló önreflexióra, saját szakmai fejlődésének elemzésére, 

 felkészültség a tanácsadással kapcsolatos ismeretek alkalmazására, 

 legyen képes tudatosítani és transzparenssé tenni nevelési döntéseit, ezeket legyen képes 

elméletileg is megalapozni, 

 a támogatás során tudjon tekintettel lenni a mentorált egyéni sajátosságaira. 

 

Ennek a tudásanyagnak, és ezeknek a képességeknek a fejlesztésére építve dolgozták ki a 

BTK szakmódszertan oktatói a következő alapmodellt a mentorképzés szaktárgyi és 

szakmódszertani részének tartalmát illetően: 

 

A mentorképzés szaktárgyi és szakpedagógiai részének tartalma: 

 

Közös képzés 

 

Terület 
Jelleg 

 

A bölcsész mentorok 

feladatai a nemzetközi 

tapasztalatok tükrében 

a nemzetközi tapasztalatok 

tanulságai, általános 

reflexiós és önreflexiós 

technikák stb. 

gyakorlat 

Az IKT alkalmazása a 

bölcsészeti műveltségi 

területen 

az e-learning szerepe a 

mentorálásban, az IKT 

legújabb alkalmazásai 

gyakorlat 

 

 

Terület 
Jelleg 

 

1. Alkalmazott szaktudományok  

 a tudományterület újabb, tanításhoz kapcsolódó 

eredményei (Pl. a nyelvszakosok esetében alkalmazott 

nyelvészeti témák) 

előadás 

2. Szakpedagógiai kompetenciafejlesztés 

 A szakhoz kapcsolódó tantárgypedagógia új elemei (pl. 

az IKT, vagy kooperatív technikák konkrét alkalmazási 

lehetőségei) 

szeminárium 

3. Az óraelemzés szak specifikus technikái 

 értékelés, önértékelés (nyelvszakosok esetében az 

Európai portfólió nyelvtanárjelölteknek használata 

 felvett órarészletek elemzése 

 mentorjelöltek által tartott saját órák elemzése 

 a szakos órához kapcsolódó reflexiós gyakorlatok  

szeminárium és óralátogatások 
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Összefoglalóan tehát a reflektív tanárképzési modellben, amely manapság már széleskörűen 

elfogadott, alapvetően nehéz elkülöníteni a „szakos” és „nem szakos” mentori 

kompetenciákat, hiszen az ehhez kapcsolódó pedagógiai és tantárgypedagógiai kompetenciák 

is nehezen elkülöníthetők. Ugyanakkor szerettünk volna rámutatni arra, hogy feltétlenül 

sokrétűbben és hatékonyabban tudja ellátni a feladatát a mentor, ha a tanárjelölttel azonos 

szakos, ezért a mentorképzésben is jelentős szerepet kell szánni a szakterületi és 

szakmódszertani speciális képzési résznek. 
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Schróth Ágnes (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola) 
A gyakorlóiskolák javaslata a természettudományos mentortanárok képzésére 

 

Bevezető gondolatok 

 

A mentor szó jelentése: idősebb tanácsadó, pártfogó, atyai jóbarát. (Bakos Ferenc: Idegen 

szavak és kifejezések szótára, 2004.) 

Napjainkban széles körben és nagyon különböző tevékenységi területeken, mint például a 

multinacionlis vállalatok dolgozói között vagy a hátrányos helyzetben levő emberek 

segítésére alkalmazzák a mentorálás rendszerét. Kialakult ez a tevékenység a pedagógusképző 

intézmények gyakorlatvezető tanítói, vezetőtanárai, szakvezető tanárai és hallgatói körében is. 

Célja az, hogy a tanárrá válás folyamatában hozzáértő és felkészült szakemberek segítsék 

azokat, akik ezt igénylik.  

A kétszintű tanárképzés mesterképzési (MA) szakaszának utolsó félévében összefüggő, 

egyéni szakmai gyakorlaton vesznek részt a tanárjelöltek. A gyakorlat célja, hogy a hallgatók 

mentori támogatás mellett találkozzanak a pedagógus pálya élethelyzeteivel, feladataival. A 

mentorálás védelme alatt, de szinte teljes felelősséggel végez tanári feladatokat a hallgató, 

ugyanakkor – a gyakorlóiskolában szerzett tapasztalatokat felhasználva – lehetősége van arra, 

hogy különböző módszereket kipróbáljon, és kialakítsa, fejlessze saját pedagógiai és 

szakmódszertani eszköztárát. 

A tanári MA képzésben részt vevő hallgatók összefüggő egyéni szakmai gyakorlatát irányító 

mentortanárok képzésében – az egyetemi oktatókkal közösen - az ELTE gyakorlóiskoláinak 

kulcsfontosságú szerepe természetes módon adódik abból az adottságukból, hogy 

vezetőtanárokat foglalkoztatnak. A gyakorlóiskolai vezetőtanárok maguk is mentorálási 

feladatokat látnak el a hallgatók szaktárgyi tanítási gyakorlatának vezetése során, több 

éves, évtizedes gyakorlati tapasztalatokkal rendelkeznek e tevékenység hatékony 

megvalósításához. Maga a gyakorlóiskola nemcsak szellemi műhelyként, hanem mint az 

oktatás gyakorlati terepe is képes bekapcsolódni a mentortanárok képzésébe. 

 

A természettudományos tanárképzés helyzete röviden 

 

A középiskolás diákok körében a természettudományi tanár szakok, mint továbbtanulási célok 

iránt kicsi az érdeklődés. Ennek a helyzetnek egyértelmű oka a tanári pálya társadalmi és 

anyagi presztízsének alacsony volta. Más természettudományos végzettséggel (orvos, 

mérnök, kutató) jobb állást kaphatnak a fiatalok. Körülbelül tíz éve folyamatos a hallgatók 

létszámának csökkenése. A felvételi ponthatárok alacsonyak. A tanár szakos hallgatók 

jelentős része nem akar tanári pályán elhelyezkedni, de mivel más egyetemi szakra nem 

vették fel a pontszámaival, elvégzi a tanár szakot, hogy legyen diplomája. 

Mivel a kétszintű tanárképzésben a tanári diploma értéke szaktárgyi szempontból lényegesen 

kevesebb lesz, mint a kutató diplomáé, így várhatóan továbbra is kevés szakmailag 

kiemelkedő hallgató választja a tanári mesterszakot valamely természettudományi modulon a 

továbbiakban. Várhatóan lesznek olyan hallgatók, akiket más mesterszakra nem vesznek fel, 

viszont egyetemi diplomát akarnak szerezni, így elvégeznek egy természettudományos 

modult a tanárszakon.  

Természetesen jelen lesznek a rendszerben a tehetséges, a tanári pálya iránt elkötelezett, 

szakmailag jól felkészült hallgatók is, csak a természettudományi szakokon a fent említett 

megbecsülések hiányában sajnos várhatóan kevesen. A jelenlegi jelentkezések alátámasztják a 

fenti állításokat, de végleges következtetéseket az elkövetkező évek számszerű tényadatai 

alapján vonhatunk le. 
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A gyakorlóiskolai tapasztalatok 

 

A mentortanári képzés céljának, tartalmának meghatározásához első lépésben abból kell 

kiindulni, hogy a természettudományi modult végző tanár szakos hallgatók a szaktárgyi 

tanítási gyakorlatuk során mely tanári kompetenciák fejlesztésében részesülnek a 

gyakorlóiskolákban, melyekre jut ott kevesebb idő, mely területeken van szükség az 

összefüggő gyakorlat során elmélyítésre, kiegészítésre.  

 

A gyakorlóiskolába jelenleg érkező hallgatók nagy részének pszichológiai-pedagógiai 

ismeretei hiányosnak mondhatók. A korábbi egyetemi kurzusokon megszerzett ismeretek 

gyakorlott alkalmazása a szakos iskolai gyakorlat előtt nem elvárható, de a tanítás 

megkezdéséhez szükséges elméleti pszichológiai-pedagógiai-szakmódszertani ismeretek 

birtoklása megkönnyíti a hallgatók szakos tanítási gyakorlatát. Ezt az ismeretet meghatározza, 

hogy milyen érdeklődést mutat egy tanárjelölt a tanári pálya iránt az alsóbb években. 

Legtöbb tanárjelölt a gyakorlatának végéig komolyan szükségét érzi a tanórák részletes 

előkészítéséhez és elemzéséhez kapcsolódó segítségnek, irányításnak. Vannak kimondottan 

lelkes tanárjelöltek, akik sokféle módszert, oktatásszervezési módot ismernek, és terveznek 

kipróbálni a szakos tanítási gyakorlatuk során. Ezeknek az elképzeléseknek a szaktárgyra 

történő átültetésében komoly segítséget igényelnek.  

 

A természettudományi modult végző tanár szakos hallgatók a tanári MA képzésben az 

egyetemi évek alatt magas óraszámban kapnak majd pedagógiai, pszichológiai és ennél 

lényegesen kisebb óraszámban szakmódszertani képzést, valamint a szaktárgyi órák száma is 

kevesebb, mint a korábbi képzési struktúrában. Az iskolai élettel is a pedagógiai és 

pszichológiai képzésük során ismerkednek meg. A gyakorlóiskolákba kerülve a vezetőtanár 

irányításával csak szakos tanítási gyakorlatot végeznek. A gyakorlóiskola iskolai életébe való 

bekapcsolódásukat, így egy iskola légkörének tanári minőségben való megismerését 

akadályozni fogja, hogy az általános oktatási-nevelési gyakorlat, mint a gyakorlóiskolai 

munka fontos eleme megszűnik.  

 

A fent említett alacsony felvételi pontszámok miatt gyakori tapasztalat, hogy sok 

természettudomány szakos hallgató szakmai felkészültsége kívánnivalót hagy maga után. Ezt 

a gyenge szaktárgyi vizsgajegyek, és a sok ismételt vizsga is alátámasztják. A gyakorlóiskolai 

vezetőtanár sok esetben elmagyarázza a hallgatónak a megtanítandó anyagot, vagy legalább 

kikérdezi tőle, mielőtt a gyerekek elé engedi a tanárjelöltet. Természetesen vannak kiválóan 

felkészült hallgatók is. 

 

Tervezés 

A tanárjelöltek a szakos tanítási gyakorlatukhoz kapcsolódóan ütemtervet és óratervezeteket 

készítenek. A tanítás tervezését azonban nem gyakorolják pl. teljes tanévre vonatkoztatva. A 

hallgatók többségének komoly gondot jelent egy tanóra megtervezése. Az érdeklődő és 

kellően szorgalmas hallgatók a szakos tanítási gyakorlat végére eljutnak arra a szintre, hogy 

meg tudnak tervezni egy tanórát: az óra szaktárgyi és pedagógiai célja, időbeosztás, tartalom, 

alkalmazott módszerek és óraszervezési módok, szemléltetés. Természetesen további 

fejlesztés szükséges ahhoz, hogy készségszintűvé váljon egy óra megtervezése. A tanári 

munka sikeressége nem kis részben a tervezés szakszerűségén múlik, amely kezdő tanároknál 

a megfelelő tapasztalatok híján segítő vezetést igénylő tevékenység kell hogy legyen. 

 

A tanórák tartása 
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Egy tanár munkaidejének több mint a felében (heti 22 óra) a szakórán folytatott 

tevékenységével nevel, legalább ennyi időt készül az órákra, ezért központi szerepe van a 

pedagógusképzésben a tanórák tartásának, a hallgató szaktárgyi didaktikai felkészítésének. 

Komoly nehézséget jelent a hallgatóknak, hogy a birtokukban levő szaktárgyi ismeretet 

miként formálják a diákoknak a megfelelő korosztály szintjéhez. Ez egyrészt jelenti a 

szaktárgyi ismeretek mennyiségét, másrészt az alkalmazott módszereket, óraszervezési 

módokat. Nagyon eltérő a tanulók motiválásának mikéntje is az egyes korosztályoknál, illetve 

csoportoknál. A szakos tanítási gyakorlat végére a hallgatók tapasztalatokat szerezhetnek 

ezeken a területen, hiszen törekszünk arra, hogy különböző korosztályokban tanítsanak a 

tanárjelöltek.  

A hallgatók a gyakorlóiskolában segítséget kapnak abban, hogy miként alakítsanak ki jó 

munkakapcsolatot egy osztállyal, milyen módszerekkel és óraszervezési módokkal tanácsos 

egy-egy tananyagot feldolgozni, hogyan építsék be napi gyakorlatukba a korszerű 

szemléltetési eszközöket. Alkalmuk van rá, hogy saját elképzeléseiket kipróbálják, esetleges 

hibázásaiknak nincs számukra évekre kiható következménye.  

A tanítási gyakorlat fontos eleme a tantárgyi értékelés módszereinek és eljárásainak 

megismerése, gyakorlati alkalmazása, de az időkeret rövidsége nem elégséges ahhoz, hogy 

ezekben a tanárjelöltek elégséges gyakorlatot szerezzenek.  

A hallgatók a szakos tanítási gyakorlat során a hospitált és a megtartott tanórák elemzését 

rendszeresen elvégzik, abban jártasságot szereznek.  

A gyakorlóiskolákban biztosított a lehetőség a hallgatók számára, hogy lépésenként 

fejlődjenek az óratartás technikájában. A diákok itt segítően, megértően viszonyulnak a 

tanárjelöltek szárnypróbálgatásaihoz. Ezáltal a gyakorlóiskolai munka végére (30 óra után) 

alkalmassá válnak a hallgatók arra, hogy komplexebb szaktárgyi és pedagógiai helyzeteket 

együtt kezelve tudjanak dolgozni a gyerekekkel, de természetesen további folyamatos 

önképzésre, önfejlesztésre van szükség.  

Szükséges, hogy a mentortanár vezetésével a gyakorlóiskolában megkezdett folyamat 

folytatódjon. Ennek alapfeltétele, hogy maga a mentortanár is rendelkezzék például az 

óraelemzés terén megfelelő elméleti ismeretekkel és rutinnal, tisztában kell lennie a 

mérésmetodikai alapelvekkel, a feladatok összeállításának módszertanával, rendelkeznie 

kell a megfelelő kérdezéstechnikák alkalmazásának képességével. 

 

Tanórán kívüli feladatok 

Az általános oktatási és nevelési gyakorlat keretében 30 óra állt a hallgató rendelkezésére, 

hogy egyrészt óralátogatásokkal, másrészt iskolai programokon való részvétellel betekintést 

kapjanak egy iskola életébe. A természettudományi modult végző tanár szakos hallgatók 

számára a tanári MA képzésben ez a tanegység megszűnik, a gyakorlóiskola életéből csak a 

szaktárgyi munkát látja a hallgató. Elvész az a lehetőség, hogy a gyakorlóiskolában a hallgató 

jobban megismerje a pedagógus hivatás olyan területeit, mint az osztályfőnöki munka, 

tanulmányi versenyek, szaktárgyi és egyéb kirándulások, táborok szervezése stb., azaz 

egységében lássa a szaktanári és iskolapedagógusi feladatokat. 

 

A hallgatók a szakos tanítási gyakorlatra kiválasztott tanulócsoport osztályfőnöki munkájával 

és osztályfőnökével érintőlegesen megismerkedhetnek, azonban a 60 órás képzési időkeret 

során az osztályfőnöki munka gyakorlati vonatkozásai nem kaphatnak kellő hangsúlyt. Az 

osztályfőnöki feladatokkal történő alaposabb megismertetés így elsősorban a mentortanárokra 

hárul.  

A természettudományi szakos tanárjelöltek képzésében igen fontos elem a szaktárgyi 

munkával kapcsolatos iskolai egységekkel, szertárakkal történő ismerkedés. Ez a 

gyakorlóiskolai munka során részben megtörténik, hiszen az órák előkészítéséhez a hallgatók 
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a szertárt rendszeresen igénybe veszik. Szükséges azonban, hogy a szertár felszerelésével 

(beszerzési források), fenntartásával (tevékenységi engedélyek, leltározás) és működtetésével 

(pl. élősarok fenntartása, gondozása) kapcsolatban is alaposabb ismereteket kapjanak a 

tanárjelöltek. 

A tantárgyhoz kapcsolódó taneszközök megismerése és alkalmazása szorosan kapcsolódik a 

szertári munkához, illetve a tanórák előkészítéséhez. Ennek mennyisége és mélysége azonban 

értelem szerint a tizenöt megtartott tanórához igazodik, ami nem elégséges, ezt a területet a 

mentortanárnak is gondoznia szükséges, figyelmet fordítva arra is, hogy a tanárjelöltek a 

taneszközök készítésében is tapasztalatokat szerezzenek. 

 

A fentieken túlmenően a hallgatók vezetőtanáraik révén az alábbi tanári részkompetenciák 

terén is részesülnek ismeretekben, de a rendelkezésre álló időkeret nem tesz lehetővé 

elmélyedést ezeken területeken:  

 tankönyvek kiválasztása, használata, tankönyvrendelés;  

 tehetségek felismerése, gondozása, versenyeztetés, versenyfelkészítés;  

 a lemaradók felzárkóztatása, korrepetálás;  

 érettségi felkészítés, érettségiztetés;  

 munkaformák alkalmazása a tanórákon és a tanórán kívüli foglalkozásokon, különös 

tekintettel a nem frontális típusokra (kooperatív munkák, projektek);  

 a tanulás tanítása; az iskola mint szervezet;  

 munkajogi ismeretek;  

 a gyermekvédelem; 

 mentálhigiéné;  

 egészségnevelés.  

 

A gyakorlóiskolai munka közvetlen folytatása az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat. 

Szükséges ezért, hogy élő maradjon a munkakapcsolat a hallgató és a vezetőtanára között, 

hiszen egy megkezdetett tanulási folyamat folytatásaként lehet igazán hatékony az ötödik 

féléves iskolai gyakorlat. Ez nélkülözhetetlenné teszi a vezetőtanárok és a mentorok közötti 

szoros együttműködést is. A gyakorlóiskolák valamennyi felsorolt területen megfelelő 

szakemberekkel állnak rendelkezésre a mentortanárok - az egyetemi oktatókkal közösen 

történő - elméleti és gyakorlati képzéséhez.  

 

Fejlesztendő területek az összefüggő egyéni szakmai gyakorlat keretében 

 

Feltétlenül szükséges a hallgatók körében történő monitorozás (pl. SWOT analízis vagy más 

minőségbiztosítási technika keretében), hogy képet kaphassunk arról, hogy maga a tanárjelölt 

milyen területeken igényel további segítséget azt követően, hogy első tanítási tapasztalatait a 

gyakorlóiskolában megszerezte.  

Az ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskolában minden félév végén a hallgatók kitöltenek egy 

véleményező lapot a szakos tanítási gyakorlatukról. A 219 hallgató véleményéből általunk 

kiemelt két kérdés (1. számú melléklet) alapján megállapíthatjuk, hogy a hallgatók igen 

fontosnak és hasznosnak tartják a gyakorlóiskolai munkát, azon belül is elsősorban a tanítási 

órákat és megbeszélésüket.. Ez egyértelműen mutatja, hogy a pálya elején a tanítási órák 

megtartásában, azokra való felkészülésben igényelnek nagyobb segítséget a hallgatók. Az 

egyéni összefüggő szakmai gyakorlat keretében ezekre a területekre is figyelmet kell 

fordítani. 

Az egyéb iskolai programokban való részvételt, az osztályfőnökkel való találkozást, valamint 

a tanítás utáni hospitálást egy jelentősebb réteg már haszontalannak ítélik. Ennek oka, hogy a 
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szűkös időkeretben nincs mód ezekben a területekben elmerülni. Az egyéni szakos gyakorlat 

során mindenképpen hangsúlyt kell fektetetni ezekre a területekre is. 

 

A tanárjelöltek gyakorlóiskolai tevékenységei során a tanítási gyakorlatból hiányzik, illetve 

további elmélyítést, fejlesztést igényel (a rendelkezésre álló időkeret, illetve a terhelhetőség 

miatt) az alábbiak megismerése: 

 

A tanórák tartása  

Minden természettudományi modul esetében 

 Az IKT eszközök alkalmazásának lehetősége a szaktárgyi órákon.  

 A hagyományos (pl. táblavázlat) és az új szemléltetési formák összhangja. 

 Az érettségi követelményrendszer ismerete, alkalmazása a tanórákon. 

 A tananyag feldolgozása a különböző korosztályú gyerekek szintjén.  

 A kompetenciaalapú oktatás minél szélesebb körben való alkalmazása az adott 

szaktantárgy keretein belül. 

 A szakmailag pontos kérdésfeltevés és fogalmazás. 

 A pályaválasztás lehetősége az adott szaktárggyal. 

 Az órán tanultak és a mindennapi élet összekapcsolása. 

 Az ismert módszerek minél nagyobb számban való alkalmazása a tanórákon. 

Biológia 

 Gyakorlati órák és terepi foglalkozások vezetése 

Fizika 

 Mérések, kísérletek vezetése, elemzése. 

 A számolási feladatok tanításának technikája. 

Földrajz 

 Topográfiai ismeretek elsajátíttatásának módszerei. 

 A társadalmi és gazdasági kérdések tanítása – szoros kapcsolat a nem 

természettudományos tantárgyakkal. 

Kémia 

 Kísérletek vezetése, elemzése. 

 A számolási feladatok tanításának technikája. 

 Vegyszerek kezelése az iskolában. 

Matematika 

 A feladatmegoldás, problémamegoldás tanításának technikája. 

 

A tanórán kívül 

Szaktanári munka 

 A tervezés rövid, közép és hosszú távú szempontjai és gyakorlata: tanterv, tanmenet, 

óraterv készítése. 

 A szaktárgyi versenyek rendszerének ismerete. 

 Feladatlapok, munkalapok összeállítása. 

 Szakos kollegák óratartásának megismerése – hospitálások. 

 Szaktanári adminisztrációs munka – naplóvezetés. 

 Táborok, erdei iskolák, tanulmányi kirándulások szervezése. 

 Szakmai munkaközösség feladatai, munkája. 

 Az iskolai könyvtár szerepe a természettudományos tanításban. 
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Általános tanári feladatok 

 Az osztályfőnöki munka megismerése. 

 Kapcsolattartás a szülőkkel, iskolaszék/szülői szervezet. 

 Iskolai megbízatások: iskolapszichológus, gyermekvédelmi felelős, DÖK tanár 

 Munkaköri jogviszonyok az iskolában, közoktatási jog. 

 Kapcsolattartás azokkal a tanárokkal, akikkel közösek a diákok. 

 

Mint az előző fejezetből is kitűnik, a gyakorlóiskolában folytatódik az egyetemi évek 

pedagógiai-pszichológiai és tantárgy-pedagógiai képzése a gyakorlatban, és a munka 

megalapozza az összefüggő egyéni szakmai gyakorlatot. Ezért a gyakorlóiskoláknak 

folyamatosan kapcsolatban kell lenniük a pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani 

egyetemi oktatókkal, valamint a külső iskolai mentorokkal. 

 

 

Célok és feladatok mentortanárképzésben 

 

A mentortanári képzés céljait az ELTE-TTT 2/2009. határozat egyéni összefüggő iskolai 

gyakorlatra vonatkozó tematikája és az előző fejezetben elemzett tapasztalatok alapján a 

következőkben jelölhetjük ki: 

A mentortanár 

 a tanári munkáját eredményesen végző, hiteles közoktatási pedagógus 

 egyben az egyetemi képzésben részt vevő oktató; 

 jól felkészült, empatikus tanácsadó; 

 ügyes tréner. 

 

 Szaktárgyában alapos, a tanított tananyagnál mélyebb, lehetőleg naprakész felkészültségű 

legyen. Legyen tisztában tantárgya tanításának tervezési lehetőségeivel (nyílt és zárt, lineáris 

és epochális tervezés), szintjeivel (ismerje az országos szintű szabályozókat, és iskolája helyi 

tantervének ezekhez való viszonyát), tudjon segítséget nyújtani mentorált hallgatójának a 

tanmenetek és óratervezetek szakszerű elkészítéséhez. 

 Legyen képes tanórák szakszerű elemzésére, a hallgatók reflektív tanítási gyakorlatának 

irányítására. 

 Rendelkezzen változatos tantárgy-pedagógiai kultúrával, ismerje és alkalmazza a 

kompetenciaalapú oktatást saját gyakorlatában. 

 Legyen gyakorlata a szaktárgyához kapcsolódó iskolai egység (szertár) felszerelésében, 

működtetésében. 

 Rendelkezzen széles körű ismeretekkel a tantárgya oktatásához szükséges taneszközök 

(tankönyvek és szemléltetési anyagok, eszközök) fajtáival, beszerzésével, használatával 

kapcsolatban, tudjon maga is szemléltető anyagokat, eszközöket fejleszteni. 

 Ismerje a tantárgyi értékeléshez szükséges mérésmetodikai alapelveket, tudjon segítséget 

adni a tanulók írásbeli és szóbeli pedagógiai értékeléséhez diagnosztikus, formáló és 

szummatív eljárások keretében. 

 Legyen tapasztalata az érettségi vizsgára történő felkészítésben és a vizsgáztatásban. 

 Ismerje a tehetséggondozás és a felzárkóztatás technikáit. 

 Rendelkezzen osztályfőnöki tapasztalatokkal és legyen képes tapasztalatainak elméleti 

ismereteivel történő ütköztetésére, reflektív elemzésére. 

 Legyen tapasztalata tanórán kívüli foglalkozások, tanulmányi kirándulások, 

terepgyakorlatok, projektek lebonyolításában. 

 Ismerje a tanulás tanításának módszereit, eljárásait. 
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 Legyen tisztában az iskola, mint szervezet felépítésével, az oktatás jogi környezetével, a 

konfliktusmegoldás technikáival. 

 Tudjon segítséget nyújtani mentoráltjának az iskolai gyermekvédelmi és egészségnevelési 

feladatok ellátásához. 

 

A fentiekben leírtak alapján fontosnak tartjuk kiemelni, hogy a mentortanári irányítást 

csak abban az esetben lehet igazán hatékony, amennyiben a mentortanár és a tanárjelölt 

szakja megegyező. 

 

A mentortanárképzés tartalma 

 

Javasoljuk, hogy a kurzusok egy része kötelező legyen, más részük választható. A jelentkező 

hallgatók – saját tudásuk és tanári gyakorlatuk ismeretében, továbbá az elvárások 

(vizsgatematika, gyakorlati kötelezettségek) listájának birtokában – maguk döntsék el, hogy a 

választható kurzuskínálatból mire van szükségük ahhoz, hogy eredményesen elvégezhessék a 

képzést. Javasoljuk, hogy a pedagógus szakvizsgával rendelkező tanároknak csak egyes 

elemeit kelljen elvégezniük a mentortanárképzésnek. A választható és kötelező kurzusok 

óraszámát meg kell szabni. 

Új elemként javasoljuk a képzés részévé tenni a mentorok munkájának követését. Ennek 

formája a konzultációk és továbbképzések mellett a mentorált hallgatók általi minősítésük is 

lehet. 

A javasolt részletes képzési tartalmat a 2. számú melléklet tartalmazza. 

 

Általános képzési tartalom 

Az általános képzési szakaszban azokat a tantárgyakat javasoljuk oktatni, amelyek 

ismeretanyagában egy korábban mentorálási feladatokat nem végzett gyakorló pedagógus 

vélhetően kevésbé tájékozott. Például: 

 A mentortanár szerepe az iskolában (jogi háttér, az óravezetés és óraelemzés metodikája, 

pedagógiai és pszichológiai aspektusai).  

 Kommunikációs tréningek. 

Integrálható a pedagógus szakvizsgára felkészítő képzés vezetőtanári kurzusainak egy része. 

 Az országos oktatási környezet áttekintése. Helyzetkép, célok, törekvések, lehetséges 

irányok. 

 Az iskola, mint szervezet működése, a vele kapcsolatos partneri viszonyok (szülők, 

fenntartó). 

 Osztályfőnöki munka. 

 Gyermekvédelem. 

 Egészség- és környezeti nevelés. 

 Didaktikai ismeretek: 

- tervezési szintek (tanterv, tanmenet, óravázlat) elmélete és gyakorlata; 

- (az előzőhöz kapcsolódva) felkészülés az órára, szempontok és ezek prioritása; 

- értékelés (módjai, módszerei, az egyes típusok és módszerek felhasználási lehetőségei és 

korlátai; mérésmetodikai alapelvek jelentősége); 

- (az előzőhöz kapcsolódva) a mentorjelölt tegyen szert bizonyos fokú jártasságra a 

mérésekhez használt feladatok típusaiban és e feladatok készítésében; ezek alapján tudjon 

értelmezni mérésre szolgáló feladatokat és mérési eredményeket (PISA, országos 

kompetenciamérések). 

 Pedagógia-pszichológia: 

- elméleti és gyakorlati(!) képzés, tréning (pl. a Gordon-tréninghez hasonló), 

kommunikációs gyakorlatok; 



 203 

- a tanácsadás pszichológiája, módszerei, megvalósítása; esetmegbeszélő műhelymunka 

(tréninggel!); 

- az óraelemzés szempontjai, módszertana; 

- az iskolai munka légköre, kollegialitás; 

- sajátos nevelési igényű tanulók. 

 Iskolai és iskolán kívüli programok tervezése, szervezése, lebonyolítása 

- ünnepek;  

- kirándulás;  

- erdei iskola (részben a szaktárgyi képzéshez tartozik);  

- különféle funkciójú táborok (részben a szaktárgyi képzéshez tartozik). 

 A közoktatás jogi szabályozásának az iskolai munkát leginkább érintő részei. 

 

Szaktárgyi képzési tartalom 

 A szaktárgya tanításának sajátos új módszerei, munkaformái: kooperatív páros- és 

csoportmunka többféle módszere, témahét, differenciálás lehetősége, és ezeket alkalmazni is 

tudja. 

 A tanítási gyakorlatban hasznosítható új, naprakész szakmai ismeretek. 

 Szertárismeret (szakfüggő modulokban). 

 A szaktárgyi értékelés elmélete és gyakorlata (szakfüggő modulokban). 

 Tankönyvelmélet, tankönyvelemzés, tankönyvhasználat (szakfüggő modulokban). 

 Az érettségi vizsgáztatás és az érettségi felkészítés (szakfüggő modulokban). 

 Szaktárgyi szemléltetés és taneszköz-fejlesztés (szakfüggő modulokban). 

 Tehetséggondozás és felzárkóztatás. 

 A tanulás tanítása. 

 Szervezeti formák és adaptivitás az oktatásban (szakfüggő modulokban). 

 A szaktárgyi gyakorlati órák módszertana (szakfüggő modulokban) 

 Tanórán kívüli foglalkozások módszertana (szakfüggő modulokban) 

 További szakterületi tanítási modulok pl. korszerű tantárgy-pedagógiai eljárások 

 Az IKT eszközök alkalmazásának lehetőségei a szaktárgy tanításában, ezen eszközök 

használatának ismerete. 

 Iskolai szaktárgyi tanulmányi verseny, témanap programjának összeállítása, tanári/tanulói 

feladatai 

 

A témák többsége gyakorlatként szerepeljen a képzési rendben, amelyek lebonyolításához a 

gyakorlóiskolák megfelelő, életközeli terepet jelenthetnek. Az általános képzési tartalomban 

a pedagógiai-pszichológiai tárgyakat oktató egyetemi oktatókkal, a szaktárgyi és a tantárgyi 

pedagógiai tartalmakban pedig a szakmódszertan egyetemi oktatókkal kell együttműködnie 

a gyakorlóiskoláknak. 

Ugyancsak a gyakorlóiskola közege teszi megoldhatóvá az olyan kurzusok elindítását, 

amelyek egyébként alacsony létszám mellett nem lennének jól működtethetők (pl. 

kooperatív tanítás). A gyakorlóiskolai vezetőtanárok rendelkeznek megfelelő elméleti 

ismeretekkel, és a gyakorló tanárok előtt – saját iskolai tapasztalataikból merítkezve – 

hitelesek az egyes kérdésekben. 

 
A képzés bemeneti és kimeneti követelményei 

A mentorképzés bemeneti elvárásai 

 egyetemi szintű tanári diploma; 

 érettségi vizsgáztatói tapasztalatok (lehetőleg közép- és emelt szinten is); 

 legalább 5 év tanítási gyakorlat a közoktatásban, lehetőleg minél több évfolyamon; 

 legalább 4 év osztályfőnöki tapasztalat. 
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Tartalom 

 Kötelező tárgyak: arányuk a képzésen belül 30% 

 Választható tárgyak: arányuk a képzésen belül: 70% 

 A gyakorlatok aránya a kötelező és választható tárgyakon belül egyaránt legalább 50% 

(Az ajánlott tárgyak az előző bekezdésben kifejtve.) 

A mentorképzés kimeneti elvárásai 

 záróvizsga (elméleti ismeretek); 

 portfolió beadása: a képzés alatt elsajátított különféle gyakorlatok, kipróbált módszerek 

stb. olyan gyűjteménye, amelyhez a mentorjelölt szakszerű értelmezést, a tapasztalatairól 

leírásokat stb. fűz; 

 bemutató óra tartása a saját iskolában, óraelemzéssel. 

 

A gyakorlóiskolák szerepvállalása: képzési hely biztosítása;  

oktatási és vizsgáztatási feladatok ellátása; 

a mentor munkájának további segítése. 

 

Összegzés 

 

A jelen anyagban össze kívántuk foglalni, hogy a gyakorlóiskolák szempontjából miként 

látjuk a tanári MA képzésben részt vevő hallgatók összefüggő egyéni szakmai gyakorlatát.  

Véleményünk szerint a gyakorlóiskolák fontos szerepe abból adódik, hogy az elméleti és a 

gyakorlati tudás együtt van jelen a vezetőtanárok munkájában, több évtizedes tapasztalatában, 

valamint abból adódó hitelességükben, hogy maguk is – az egyetemi oktatói feladat mellett - 

közoktatási feladatokat látnak el.  

A tanári MA képzésben résztvevő hallgatók összefüggő egyéni szakmai gyakorlatát 

mentoráló tanárok felkészítésében, a mentorok és a hallgatók közös munkájának segítésében 

összehangoltan kell a pedagógiai-pszichológiai és a szakmódszertani egyetemi oktatóknak, 

valamint a gyakorlóiskolai vezetőtanároknak dolgozniuk  

Mivel a tanórák tartásának kiemelt szerepe van a tanári pályán, és fontos az elméletben 

megtanultak alkalmazása, ezért a mentorok munkáját akkor tartjuk hatékonynak, ha 

szaktárgyuk azonos a mentorált hallgató szaktárgyával. 
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1. számú melléklet 

TTK-s értékelő lap összesített adatai 

 

Mi a véleménye az iskolai gyakorlatról? Kérjük, válaszoljon az alábbi kérdésekre! 

 

Az iskolai gyakorlat különböző részeit mennyire találta szükségesnek és hasznosnak? 

Kérjük, húzza alá a megfelelő választ! 

 
 SZÜKSÉGES       HASZNOS 

 
a) Hospitálás a tanítás előtt a vezetőtanárnál  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

1  198  8         182 

 

b) Hospitálás a tanítás után a vezetőtanárnál  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

 38  160   74  103 

 

c) Hospitálás más vezetőtanároknál  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

 10   178   34           164  

 

d) Más tanárjelöltek óráinak látogatása  

FELESLEGES SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

  18   186  33          180 

  

e) Gyakorló tanítás  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

 178  4  201 

 

f) Óramegbeszélés  

FELESLEGES SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

  1   196   6           138 

 

g) Informális beszélgetés a vezetőtanárral  

FELESLEGES SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

  8  188  22           181 

 

h) Kapcsolat az azonos szakos tanárokkal  

FELESLEGES SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

  22  172   67          126  

 

i) Osztályfőnökkel való kapcsolat  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES  KEVÉSSÉ NAGYON 

   57  138   119          67 

 

j) Részvétel a tanítási órán kívüli programokban  

FELESLEGES  SZÜKSÉGES   KEVÉSSÉ  NAGYON 

 66             105          109            94 
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Milyen mértékben fejlődött a tanítási gyakorlat alatt? Kérjük, húzza alá a megfelelő 

választ! 

 

a) Tervező, előkészítő munkában   SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

     2 41 176 

b) Megvalósításban, kivitelezésben   SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

     2  45 175 

c) Önismeretben     SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

     9  78 121  

d) A tanulók megismerésében   SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

     7  99 107 

e) Önbizalomban     SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

     19  104 73 

f) Hivatástudatban     SEMMIT VALAMENNYIT SOKAT 

            22:  75  102 
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2. számú melléklet 

Javaslat a mentortanári záróvizsga tematikájához 

 

1. A mentori tevékenységgel kapcsolatos pedagógiai, szociológiai és pszichológiai ismeretek. 

A pedagógus pályafejlődés szakaszai és lehetséges változatai. 

 

2.  A tanári és mentortanári munka jogi feltételrendszere. A diákok, a szülők és a tanárok 

jogai és kötelességei az iskolában. A gyermekvédelem alapfogalmai (hátrányos helyzet, 

veszélyeztetettség), a gyermekek jogai. Az iskola feladatai, valamint a szaktanár sajátos 

szerepe és lehetőségei a gyermekvédelemben.  

 

3. Az iskolai munka tervezésének szintjei, összetevői. A tantervek műfajai és típusai, 

szerepük a tantárgy tervezésében. Az iskola pedagógiai programjának összetevői, szerepe az 

iskolai nevelő-oktató munkában. A tanév tervezése: tanmenet, lineáris és epochális, nyílt és 

zárt tématervezés. Felkészülés a tanítási órákra; az óratervezetek tartalmi és formai 

kritériumai, használatuk a gyakorlatban. Az óraelemzés és reflektívitás.  

 

4. A szaktárgyi érettségi vizsga: a közép- és emelt szintű vizsga célja, szerkezete, 

követelményei, a követelmények szerepe a szaktanári munka tervezésében és kivitelezésében. 

A tételek összeállításával és a vizsgáztatással kapcsolatos követelmények és eljárások. A 

felkészítés lehetőségei a tanórán és a tanórákon kívül; a szaktárgyi versenyek és jelentőségük 

az érettségi vizsgára történő felkészülésben. 

 

5. A tankönyvek és segédkönyvek fogalma, fajtái, kiválasztásuk és elemzésük szempontjai. A 

közoktatásban használatos szaktárgyi tankönyvek és segédkönyvek összehasonlítása, 

elemzése. A tankönyvek és egyéb írott szövegek szerepe a tanítás tervezése és a tanórai 

felhasználás során. A tankönyvhasználat lehetőségei és hibái; a szaktanár eszközei a 

szövegértés és szövegalkotás, valamint a kritikai gondolkodás fejlesztésében.  

 

6. A tanítás és a tanulás eredményességét befolyásoló tényezők. A motiváció és a 

figyelemirányítás a szaktárgy oktatásában; az érdeklődés felkeltésének és fenntartásának 

eszközei, megoldások a fáradás, a monotónia és a szorongás elkerülésére. A fegyelmezés 

lehetőségei a tanítási módszerek függvényében. A tanítandó ismeretek mélysége, diagnózis, 

indukció, dedukció. A tanulás jellemzői, célszerű és tantárgyspecifikus tanulási módszerek. A 

tanulás tanítása.  

 

7. Az osztályfőnöki munka jellemzői és feladatai. A szaktanár mint osztályfőnök: a szaktanári 

és nevelési feladatok egymást segítő összekapcsolásának lehetőségei. Az előítélet természete 

és mérséklésének lehetőségei az iskolai gyakorlatban. A serdülőkori krízis sajátosságai, 

kezelése. Konfliktusok az iskolában és megoldási lehetőségek. 

 

8. Egységesség és differenciálás az iskolarendszerben és a tanítás szervezése során. Az 

iskolai szelekció és a hátrányos helyzet, az esélyegyenlőtlenség okai és mérséklésének 

lehetőségei; a különleges bánásmódot igénylő tanulók. A tehetséggondozás és a felzárkóztatás 

lehetőségei. 

 

9. A szaktárgy tanítása során alkalmazott órajellegek és óratípusok bemutatása, jellemzői és 

szerepe. Az egyes óratípusokra történő felkészülés és a lebonyolítás sajátos módszertani 

aspektusai, különös tekintettel a rendelkezésre álló idő beosztására és a pedagógiai-



 208 

pszichológiai kívánalmak (motiváció, adaptivitás) gyakorlati megvalósítására. A konstruktív 

pedagógia elve és érvényesítésének lehetőségei az egyes óratípusok keretében. 

 

10. A tanóra szervezésének munkaformái különös tekintettel az adott szaktárgy 

tekintetében: a frontális, csoport, páros és egyéni munkák szerepe, pedagógiai és módszertani 

értéke, alkalmazási lehetőségeik bemutatása és összehasonlítása konkrét példákon keresztül. 

A kiscsoportos oktatás tervezése, szervezése, módszertani és pedagógiai kérdései. Önértékelés 

és társas összehasonlítás, kooperáció és verseny, cselekedtetés és passzivitás az egyes 

munkaformákban. 

 

11. Gyakorlati órák a szaktárgy oktatásában. A tanulókísérleti órák szerepe, jelentősége, 

előkészítése, lebonyolítása. gyakorlati foglalkozások alkalmazási lehetőségei az új ismeretek 

rögzítése, elmélyítése és ellenőrzése során. A munkalapok és feladatlapok fogalma, fajtái, 

összeállításuk szempontjai és felhasználásuk a gyakorlati vizsgálatokban. A szertár 

felszerelése és működtetése. 

 

12. A szaktárgy keretében a szemléltetés fogalma, szerepe, formái, eszközei a tanítási 

órán; frontális és nem frontális szemléltetési módok. A vizuális szemléltető eljárások 

módszertana: nyomtatott és vetített szemléltetési módok (videó, projektor, aktív tábla) 

megválasztása, használatuk előnye és korlátaik. A tanár táblai munkájának jellemző hibái és 

azok elkerülésének lehetőségei.  

 

13. Informatikai eszközök alkalmazása a szaktárgyi tanórán frontális, csoportos, páros és 

egyéni munkákban. Az interaktív oktatóprogramok és a világháló alkalmazási lehetőségei a 

szaktárgy tanulásában és tanításában, használatuk sajátos előnyei és esetleges veszélyei. A 

szaktanár munkáját segítő honlapok, digitális tudásbázisok az Interneten. 

 

14. Az értékelés formái, funkciói, alapelvei a szaktárgy oktatása során. Mérésmetodikai 

alapelvek és értékelési stratégiák az iskolában. A szóbeli értékelés szerepe, formái és 

módszerei a tanórán; a tanár kérdezéstechnikája. A tanulói referátumok, projektmunkák 

előkészítése és értékelése. A teljesítményszorongás fogalma, gyökerei, leküzdésének 

lehetőségei. 

 

15. Az írásbeli feladattípusok és alkalmazásuk az ismeretek és kompetenciák 

értékelésében. A szaktárgy tanításában használt feladattípusok összehasonlítása és 

pedagógiai-módszertani elemzése különös tekintettel a hibalehetőségekre. Az írásbeli 

dolgozatok és vizsgatematikák összeállításának szempontjai; a dolgozatírás és a vizsga, 

lebonyolítása, értékelése. Félévi és tanév végi értékelés. Az osztályozás és a szöveges 

értékelés dilemmája. 

 

16. Tanórán kívüli tevékenységek a tanteremben és a tantermen kívül. A szaktárgyi 

szakkörök, önképzőkörök szervezésének, tervezésének és a tanulói érdeklődés, aktivitás 

fenntartásának módszerei. A projektmódszer alkalmazása az oktatásban; tanulmányi 

kirándulások, táborok, erdei iskolák tervezése és lebonyolítása. A jeles napok és témahetek 

szerepe, jelentősége a szaktárgy oktatásában. 

 

17. A természettudomány új eredményeinek megismerésére és a tanulók felé különböző 

szinten közvetíthető bemutatása. 
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Schróth Ágnes (ELTE Trefort Ágoston Gyakorlóiskola) 

A természettudományi szakterületi mentorképző kurzus tematikája környezettan tanári 

szakon 

 

Bevezető gondolatok 

A környezeti és társadalmi problémák sokasodásával elfogadott ténnyé vált, hogy a 

fenntarthatóság pedagógiája, benne a környezeti nevelés a közoktatás egyik kiemelt területe. 

A fenntarthatóság kérdése, és így a környezeti nevelés is napjainkban minden pedagógus 

számára fontos nevelési és oktatási feladat. 

A kilencvenes évek első felében kezdődött főiskolai szinten, majd a tanárképző egyetemeken 

is - az általános iskola felső tagozatában és a középiskolai osztályokban 

környezettant/környezetvédelmet stb. tanító - szaktanárok képzése, és a tanár-továbbképzések 

elindulása, majd az országos Ökoiskola hálózat kiépülése. A tanítóképzésben is folyik 

megfelelő szakirányú oktatás és továbbképzés.  

A környezettan tanár szak speciális helyzetben van a felsőoktatásban, mivel a közoktatás nem 

rendel mellé kötelező műveltségi területet, illetve tantárgyat, így kevés iskolában tanítják 

órarendi keretekben. A közoktatási törvény előírja minden iskola számára a környezeti 

nevelési program megvalósítását, így a környezettan szakos tanár tevékenysége lehet az 

iskolában a környezeti nevelés koordinálása. Az ún. szabadidő szervező tanárok feladata az 

iskolai táborok, erdei iskolák szervezése. Ezek a területek szintén a környezettan szakos 

tanárok kezében összpontosulhatnak. A közoktatáson kívül a civil szervezetek, az 

oktatóközpontok is szívesen alkalmaznak környezettan végzettségű pedagógusokat. 

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen az eredeti 25 - 35 fős évfolyamok létszáma 

valamennyire lecsökkent a környezettudomány szak elindulása után. Sajnos a mesterképzés 

bevezetésével évfolyamonként néhány főre apadt a környezettan tanár szakos hallgatók 

száma. 
 

A szakterületi tanári kompetencia rövid leírása 

 

Szaktanári kompetenciák a környezettan tanárszakon 

A tanár rendelkezzen a megfelelő szakmai ismeretekkel, világlátással, és képes legyen ezeket 

átadni tanítványainak 

A tanár 

 képes legyen az új információk befogadására, elhelyezésére az eddigi ismeretei között. 

 rendelkezzen komplex látásmóddal, ami magában foglalja a természeti, az épített, a 

társadalmi és a gazdasági környezetet, valamint a lokális, a regionális és a globális szemléletű 

környezeti gondolkodást. 

 képes legyen egy téma, kérdéskör integrált és interdiszciplináris szemléletű átlátására, és a 

gondolkodásmód átadására. 

 rendelkezzen környezeti intelligenciával, a környezeti elemek felismerésének és 

kategóriákba helyezésének, valamint a környezeti elemek közti kapcsolatok felfedezésének 

képességével. 

 rendelkezzen – a környezeti problémák kezeléséhez nélkülözhetetlen – interperszonális 

intelligenciával, képességgel a másik emberek céljainak, motivációjának megértésére, 

valamint ezekre történő megfelelő reagálásra 

 rendelkezzen a tudatos és értékelvű gondolkodás képességével, a jövő iránt való 

elkötelezett magatartás, és a fenntartható fejlődés iránti felelősséggel 

 

A tanári munkával összefüggő kompetenciák környezettan tanárszakon 
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A környezettan tanári szaknak megfelelő tantárgy kevés iskolában van. Ebből következően 

speciális helyzetben vannak a környezettan tanárok a tantestületben és az iskola nevelő-oktató 

munkájában.  

A tanár 

 ismerje és alkalmazza nevelő-oktató munkájában a fenntarthatóságra nevelés 

pedagógiájának interaktív, képességfejlesztő, sajátos új módszereit, munkaformáit: kooperatív 

páros- és csoportmunka többféle módszere, témahét, differenciálás lehetősége stb. 

 képes legyen arra, hogy életvitele a környezettudatos magatartás mintáját adja a 

tantestületben és a tanítványai között. 

 ismerje az alkalmazható tankönyveket, szakkönyveket.  

 alkalmazza a szaktárgyi szemléltetés hatékony módszereit, így az IKT eszközöket is a 

szaktárgy tanításában, valamint a tanórán kívüli programokon. 

 tudjon szervezni a környezeti neveléssel kapcsolatos tanórán- és iskolán kívüli 

programokat. Pl.: erdei iskola, jeles napok, nyári táborok, szakkörök, tanulmányi verseny, 

témanap stb. 

 ismerje a tanórán kívüli foglalkozások speciális módszertanát. 

 megkülönböztetett figyelemmel foglalkozzon az érdeklődő, tehetséges tanulókkal. 

 kapcsolódjon be diákjaival a fenntarthatóság pedagógiájával kapcsolatos hazai és 

nemzetközi projektekbe. 

 legyen képes arra, hogy a fenntarthatóságra nevelés pedagógiáját az iskolai életben 

elfogadtassa. 

 tudjon kialakítani jó munka-kapcsolatokat az iskola különböző területein dolgozó tanárok 

között. 

 tudatosítsa az érintett környezeti jelenségek tárgyalása során a gyerekekben, hogy ők 

maguk is sokat tehetnek saját környezetük védelméért, hogy iskolájuk, családjuk, lakóhelyük 

sok cselekvési lehetőséget kínál a környezeti gondok helyi mérséklésére. 

 

A szakterületi mentorképző kurzusok céljai, 

 

A mentorképzési program legfontosabb céljai, hogy a mentor  

 nevelési és oktatási szemlélete a fenntarthatóság pedagógiájának irányába fejlődjön. 

 bővítse ismereteit a környezeti kérdésekben, a tanított tananyagnál mélyebb, lehetőleg 

naprakész felkészültségű legyen.  

 által elsajátított tudás egyrészt példaértékűen alkalmazható legyen saját iskolai 

munkájában, másrészt betekintést adjon abba, hogy mely területeken szükséges segítenie a 

leendő környezettan tanár pályára való felkészülését.  

 legyen képes tanórák és foglalkozások szakszerű elemzésére, a hallgatók reflektív tanítási 

gyakorlatának irányítására. 

 tudjon segítséget nyújtani mentorált hallgatójának a tanmenetek és óratervezetek szakszerű 

elkészítéséhez. 

 bővítse tantárgy pedagógiai kultúráját, elmélyítse ismereteit a kompetenciaalapú oktatás 

napi gyakorlatáról. 

 ismereteket szerezzen a tanórán kívüli foglalkozások, így például a tanulmányi 

kirándulások, terepgyakorlatok, projektek stb. lebonyolításában. 

 

A szakterületi mentorképző kurzusok tartalma 

 

Törekedni kell arra, hogy a környezettan tanár szakos hallgatók mentorálását környezettan 

szakos tanárok lássák el. A környezettan szakos tanárok számára természetes, hogy több 

szakterület ismereteiben kell jártasnak lenniük. Amennyiben olyan tanár vesz részt a 
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mentorképzésben, aki két természettudományos végzettséggel rendelkezik, lesznek olyan 

területek, amelyben alapképzettségük hiányosabb.  

Javaslom, hogy egyedi megvizsgálás után legyen lehetősége a továbbképzésben részt vevő 

kollegáknak szabadon választani kiegészítő kurzusokat az ELTE más képzési formáiból. 

A környezettan szakos tanároknak és mentoroknak tisztában kell lenniük azokkal a 

környezettani ismeretekkel is, amelyek közoktatásban az egyes tantárgyak keretében 

megjelennek.  

       Szakmódszertan 

TÉMA ÓRA KREDIT 

A környezettan tanítás általános alapkérdései, hagyományai és jelene 3 1 

A fenntarthatóság pedagógiája  6 2 

A fenntarthatóság kérdésének közvetlen tanítási lehetőségei 3 1 

A környezeti nevelés megjelenése az iskolai oktatás kereteinek 

szabályozásában 3 1 

A tanórai munka, egy foglalkozás tervezése, felépítése 6 2 

Környezettan oktatás tanórai keretben 3 1 

Környezeti tartalmak a szaktárgyakban a NAT, a kerettanterv és az 

érettségi követelmények alapján 3 1 

A környezettan tanítás tanórán kívüli iskolai lehetőségei, formái, 

tartalma, szerepe 9 3 

A környezettan tanítás iskolán kívüli lehetőségei, formái, tartalma, 

szerepe - látogatás a Természettudományi Múzeumban, a Fővárosi 

Növény- és Állatkertben. 9 3 

Környezeti elemek tanítása - terepmunka 15 5 

Hulladék – tudatos vásárlás, látogatás a HUMUSZ-nál 6 2 

A környezettan tanítás és környezeti nevelés módszerei, eszközei - 

hospitálás tanórán 9 3 

Iskolazöldítés, azaz „Iskola és fenntarthatóság” – látogatás egy 

ökoiskolában 6 2 

   

Összesen 81 27 

 

A környezettan tanítás általános alapkérdései, hagyományai és jelene 

 

A 20. század elején a természetismeretre és természetvédelemre való nevelés volt a fő cél. A 

környezeti károk egyre nagyobb mértéke, és a hivatalos fórumok megjelenése mellett, a 

környezeti nevelés szempontjából komoly motiváló szerepe volt a 20. század harmadik 

harmadában megjelenő nemzetközi és hazai irodalmi és ismeretterjesztő alkotásoknak. A 

környezetért, a környezetben történő nevelés során kialakult készségek alkalmazásával 

különböző célok (pl.: akciók, kampányok stb.) megvalósítására lesznek képesek a tanulók. A 

környezetben (környezet által), a környezetről folyó nevelés eredménye az önálló 

élményszerzés lehetősége. A környezetről, a környezetért megvalósuló nevelés következtében 

aggodalom alakul ki a tanulókban az egyes környezetet károsító tényezőkkel kapcsolatban 

A Riói Csúcstalálkozó (1992) és a Johannesburgi Csúcstalálkozó (2002) után a klasszikus 

környezeti nevelésről a hangsúlyok a fenntarthatóságra nevelés irányába mozdultak el. Ez a 

pedagógiai gyakorlat kiterjed az emberi együttélésre, az ember - természet kapcsolatára, a 
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testi - lelki egészségnevelésre, a társas készségek (pl.: konfliktuskezelés, döntés, 

együttműködés) fejlesztésére.  

A humán tantárgyak tartalmába is beépül a környezettudatossággal, és a fenntarthatósággal 

kapcsolatos felelősség kérdése. 

A mind a környezettani ismeretek tanítása, mind a környezeti nevelés során a különböző 

intelligencia és kompetencia területek fejlesztése valósul meg. 

 

A fenntarthatóság pedagógiája  

A fenntarthatóság pedagógiájának fogalma. A fenntarthatóság pedagógiájának fogalma 

történetileg a környezeti nevelésből nőtt ki. Az új fogalom bevezetése hangsúlyeltolódást 

jelez. A fenntarthatóság középpontba állítása a természetről a társadalomra irányítja a 

figyelmet. A fenntarthatóság pedagógiájának megfogalmazása mögött annak a belátása 

húzódik meg, hogy a természeti környezet megóvása lehetetlen a társadalom 

fenntarthatóságának elérése nélkül. A fenntarthatóság pedagógiája fogalma tehát magában 

foglalja mindazokat a pedagógiai tevékenységeket, melyek célja a természeti, társadalmi és 

gazdasági.  

A fenntarthatóság pedagógiájának pszichológiai, pedagógiai alapjai. A fenntarthatóság 

pedagógiája pszichológiai alapjainak vázolása során azok a pszichológiai összefüggések, 

tények és elméletek kerülnek bemutatására, melyek a fenntarthatóságot veszélyeztető vagy 

éppen szolgáló emberi cselekedetek hátterét adják. A fenntarthatóság kérdéskörével 

foglalkozó evolúciós -, társadalom-, személyiség- és tanulás-lélektani valamint játékelméleti 

elgondolásokat és ezek pedagógiai következményeit is bemutatja a kurzus.  

Nemzetközi trendek a fenntarthatóság pedagógiája terén. A fenntarthatóság pedagógiája 

egyre nagyobb figyelmet kap világszerte. Az ENSZ a 2005-2015 közötti évtizedet a 

Fenntarthatóságra Nevelés évtizedének nyilvánította. A folyamatosan növekvő politikai 

elkötelezettség azonban világszerte eddig még csak korlátozott eredményeket hozott. 

Világméretű trend, hogy a fenntarthatóság pedagógiája a fiatalabb gyerekek (óvoda, alsó 

tagozat) körében sikeres, míg a középiskolákban, a felsőoktatásban és a felnőttképzésben 

eddig még nem sikerült átütő eredményeket elérni. Globális szinten a fejlesztés fő iránya az 

iskolák egészét átható fejlesztések terjedése és az iskolák társadalmi kapcsolatainak erősítése.  

A hazai helyzet (különös tekintettel az ökoiskolákra). A nemzetközi trendek hazánkban is 

érvényesülnek. Ugyanakkor a fenntarthatóság pedagógiája területén is kiegészítik e trendeket 

a hazai oktatás jellegzetességei, ezért hazánkban e területen is kiemelkedő problématerület a 

10-18 évesek oktatásának kérdésköre és a természettudományos tantárgyak elkülönülése. Az 

ENSZ évtized egyik megvalósulási formája hazánkban az ökoiskola hálózat fejlesztése. A 

hálózat azokat a példamutató iskolákat fogja össze, melyek tervezetten, intézményi szinten 

összehangolva foglalkoznak a fenntarthatóság pedagógiája témakörével, folyamatosan 

fejlesztve tevékenységüket ezen a területen.  

 

A fenntarthatóság kérdésének közvetlen tanítási lehetőségei 

 

Az ökológiai lábnyom olyan számítási módszer, amellyel kiszámolható és megérthető, hogy a 

természet forrásainak (a természetnek) mekkora részét használja az emberiség, és azt, hogy 

mennyi természeti forrás áll a rendelkezésre. 

Társadalomföldrajzi kérdések 

A környezet állapotát, minőségét ma döntően az ember, mint társadalmi lény határozza meg. 

Ez nemcsak a természeti javak kisajátítását, az ipari és mezőgazdasági termelést jelenti, de az 

emberiség településterében is átalakítja, elszennyezi környezetét mindennapos tevékenysége 

során. Egy közösség sikerességének és fenntarthatóságának az egyik kritériuma viszont a 

közösséget szolgáló, fenntartható és egészséges környezet. 
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Az urbanizáció előrehaladtával az emberiség egyre nagyobb hányada él mesterséges 

környezetben, így a települések szerkezetének, működésének, sajátosságainak megismerése a 

környezeti nevelés része. Lehetőség van ebben az irányban a környezeti nevelés humán 

oldalról való megközelítésének, így például a néprajznak, a hon- és népismeretnek, a 

történelemnek a szemszögéből is, ami hazánkban még eléggé gyerekcipőben jár, és 

kiaknázatlanul hagyja a szemléletformálás ezen lehetőségeit.  

A megtermelt javak egyenlőtlen elosztása sok embert sújt. Lényeges annak megismerése, 

hogy miként élnek, milyen módon reagálnak a globális környezeti kihívásokra a szegény és a 

gazdag országok emberei.  

 

A környezeti nevelés megjelenése az iskolai oktatás kereteinek szabályozásában 

 

Törvényi szabályozás: A Közoktatási törvény minden iskola számára előírja az iskolai 

környezeti nevelési program kidolgozását és megvalósítását. OM rendelet előírja: A 

szabadidő-szervező feladata különösen: a) az iskola pedagógiai programjához kapcsolódó 

tanórán kívüli foglalkozások, programok előkészítése, szervezése, a környezeti neveléssel 

összefüggő tevékenység segítése (erdei iskola, tábor stb.) 

Tantervi szabályozás: Nemzeti alaptantervben közös követelmény: „A környezeti nevelés 

átfogó célja elősegíteni a tanulók környezettudatos magatartásának, életvitelének kialakulását 

annak érdekében, hogy a felnövekvő nemzedék képes legyen a környezeti válság 

elmélyülésének megakadályozására, elősegítve az élő természet fennmaradását és a 

társadalmak fenntarthatóságát”,  

Kerettantervben a környezeti nevelés tartalma és módszerei megjelennek az egyes tantárgyak 

közös céljaiban, valamint a tanított tananyag tartalmában. 

A kétszintű érettségi követelményrendszere egyértelműen megadja, hogy az egyes 

tantárgyakban milyen környezeti tartalmakat kell tanítani. 

Iskolai szabályozás: Az iskola környezeti nevelési programot tanári munkacsoport készíti el, 

majd a pedagógiai program részeként a nevelőtestület és a fenntartó fogadja el. Tartalmára, 

szerkezetére szakemberek által készített mintaprogramok állnak rendelkezésre.  

 

A tanórai munka, egy foglalkozás tervezése, felépítése 

 

Az éves program megtervezéséhez különböző tantervi modellek alkalmazására van lehetőség.  

A tanórák tervezésében (óravázlat, foglalkozásterv) és megvalósításában a lehető legnagyobb 

mértékben az interaktív és kompetenciafejlesztő módszereket kell alkalmazni. Fontos szerepe 

van a tanórák értékelő elemzésének. 

 

Környezettan oktatás tanórai keretben 

 

Tantárgyakhoz kapcsolódóan. A középiskolai oktatásban a környezeti nevelés egyik 

lehetősége, hogy az adott tantárgy tanítása során a tanár minden alkalommal megbeszélje a 

tanulókkal a környezet- és egészségvédelemmel kapcsolatos kérdéseket is. Az a tény, hogy a 

tanulók különböző tantárgyak óráin és több tanár közvetítésével találkoznak a környezet- és 

egészségvédelem kérdéseivel, bemutatja számukra, hogy az élet minden területén fontos 

problémáról van szó. Egyes modulok tartalmaznak környezeti tartalmakat. Ilyenek például: 

egészségtan, ember- és társadalomismeret, etika, jelenismeret. 

Egy lehetséges környezettan tantárgy tartalma, felépítése, létező tantervi programok 

megismerése. Az iskolának lehetősége van arra, hogy önálló, vagy integrált tantárgyat 

akkreditáltasson. Az egyes tantárgyak kerettantervi tematikája szerint sok helyen nyílik 

lehetőség arra, hogy a diákok a környezeti kérdések tudományos, társadalmi és gazdasági 
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vonatkozásait megismerjék. Környezettan tantárgynak (modulnak) az elmélyítés, a 

szintetizálás a fő célja. Lehetőség van a társadalmi, gazdasági összefüggések mélyebb 

áttekintésére.  
 

Környezeti tartalmak a szaktárgyakban a NAT, a kerettanterv és az érettségi követelmények 

alapján 

 

A környezettan tanár szakos hallgatóknak tisztában kell lenniük azokkal a környezettani 

ismeretekkel, gondolatokkal, világszemlélettel, amelyek közoktatásban az egyes tantárgyak 

keretében megjelennek. 

• Biológia: kiemelt hangsúlyt kap az élővilág és az életközösségek változatosságának, 

biológiai sokféleségének jelentősége, rávilágít az ökológiai rendszerek működésében 

felismerhető lényeges összefüggésekre, rámutat arra, milyen egészségügyi hatásai vannak 

egyes emberi tevékenységeknek, felvázolja a fejlődés alternatív lehetőségeit a bioszféra 

jövője érdekében. 

• Fizika: az alternatív energiatermelés, és a radioaktivitás fizikai alapjainak, a hagyományos 

és alternatív energiafajták előnyeinek és hátrányainak megismertetése. Rendelkezzenek a 

tanulók megfelelő ismeretekkel a nukleáris erőművek biztonságos működéséről, a radioaktív 

hulladék kezeléséről, a radioaktivitás, a sugárterhelés, a kockázat fogalmáról, a védekezés 

lehetőségeiről. 

• Földrajz: a fontosabb földrajzi-környezeti jelenségek, folyamatok, erőforrások, valamint 

környezeti problémák térbeli elhelyezkedésének megismerése, az alapvető hazai és 

nemzetközi társadalmi-gazdasági, környezeti változások elhelyezése az időben, a gazdaság és 

a környezet érdekeinek lehetőség szerinti összehangolása, a felelős környezeti magatartás 

kialakítása. 

• Kémia: a természetes vizek, a levegő és a talaj kémiai szennyeződéstől történő 

megóvásának szükségességét megismertetése tanulókkal, az érintett környezeti jelenségek 

tárgyalása során annak tudatosítása, hogy ők maguk is sokat tehetnek saját környezetük 

védelméért, hogy iskolájuk, családjuk, lakóhelyük sok cselekvési lehetőséget kínál a 

környezeti gondok helyi mérséklésére. 

• Történelem és társadalomismeret: a bioszféra-válság társadalmi és gazdasági 

összefüggései, a technikai civilizáció és a gazdasági növekedés természeti környezetre 

gyakorolt hatásai. 

 

A környezettan tanítás tanórán kívüli iskolai lehetőségei, formái, tartalma, szerepe 

 

Nemzetközi és hazai környezeti nevelési programok: A nyolcvanas évektől kezdődően 

többféle hazai és nemzetközi programba kapcsolódhatnak be az iskolák. Időtartamuk és céljuk 

sok tekintetben hasonló, de mindegyiknek megvan a saját arculata. Fontos képzési és 

képződés lehetőség a diákok és a tanárok számára, az iskola ki tud lépni saját falai közül. 

A szakköri munka: A szakkörök tematikája korosztályonként, a tanulók érdeklődésétől és az 

iskola lehetőségeitől függően változik. Jó lehetőség egy aktív iskolai környezettudatos 

diákcsapat kialakítására. 

Versenyek: A versenyre való felkészítés a tehetséggondozás egyik fontos területe. A 

versenyek egy része egyéni, inkább természettudományos alapú szakmai ismeretekre orientál, 

másik része csoportos, többirányú, kreatív feladatok megoldását igényli.  

Iskolai akciók szervezése és működtetése, iskolanap, témanap (jeles napok), témahét:  

 

A környezettan tanítás iskolán kívüli lehetőségei, formái, tartalma, szerepe 
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Tanösvények: A tanösvények olyan, általában a turista útvonalak mentén elhelyezkedő terepi 

bemutatóhelyek, amelyek állomásokon táblák vagy kirándulásvezető segítségével mutatják be 

egy adott terület természeti-kultúrtörténeti adottságait és értékeit, valamint azok 

megőrzésének fontosságát és módját. Fontos célja a látogatók környezettudatos nevelése. 

 

Mentőakciók: A természetvédelmi kezelés más módszerei nem segítenek, veszélybe kerül egy 

élőhely, az ott élő populációk. Legtöbbször a lakosságtól, a gyerekektől, néha hivatalos 

szervektől jön az információ. Első tennivalónk, ha csak egy már ismert probléma új 

helyszínen való megjelenéséről van szó, a terepszemle, a helyzet felmérése. Nálunk 

járatosabbakat kell segítségül hívni. Ez lehet természetvédelmi szakhatóság vagy civil 

szervezet (előbbivel mindenképp érdemes konzultálni). Össze kell állítanunk az akciótervet.  

 

Táborok Nomád tábornak olyan önellátó sátortábort nevezünk, amely lehetőleg minél 

messzebb települ lakott településtől, egy nagy összefüggő erdőség közepébe, és amely 

semmiféle közművel, műtárggyal nincs ellátva. 

A nomád tábor keret, amit sokféle tartalommal lehet megtölteni. El tudunk képzelni 

természetbúvár, indián-, olvasó-, hittan-, kézműves, nyelvi tábort, de valószínűleg sokkal több 

a lehetőségek száma. Az fontos, hogy olyan téma köré szervezzünk nomád tábort, amely egy 

kis elvonulást, egymásra figyelést feltételez, és összhangba hozható a természeti környezet 

tiszteletben tartásával. 

 

Környezeti nevelés a múzeumokban  

Az újkori múzeumok fejlődése az érdekességek, kincsek gyűjtésétől és őrzésétől indult, s az 

évszázadok uralkodó eszmeáramlatait követve fejlődtek a mai, a társadalmi problémák iránt 

egyre nyitottabb intézményekig. A műszaki és természettudományi múzeumokra gondolva 

nyilvánvaló a fenntarthatóság pedagógiájához való kapcsolhatóság. Egyik oldalon az 

érintetlen természet kutatása, a másik oldalon az ipari forradalom óta felgyülemlett műszaki 

potenciál - mely részben a környezeti károsodások közvetlen okozója - bemutatása gyarapítja 

ismereteinket és hátteret, alapot ad arra, hogy ilyen témákkal foglalkozzunk pedagógiai 

munkánk során. Nem olyan kézenfekvő, de a többi múzeumban is lehet környezeti neveléssel 

foglalkozni, hiszen a galériák "korabeli" festményein feltűnő tál, életformák, személyiségek, 

vagy a néprajzi múzeumoknak a fogyasztói társadalom előtti életét, működését bemutató 

kiállítások ember és környezetének más és más aspektusával ismertetnek meg. De a 

múzeumok tárgyai önmagukban is a közös és a saját tárgyak megbecsülésére, megóvására 

tanítanak, és segítségül vehetjük őket az eldobható tárgyakkal való foglalkozás, a könnyedén 

eldobó és újat követelő mentalitás elleni nevelés során.  

A Természettudományi Múzeum látogatása, a múzeumpedagógus feladatai. 

 

Zoopedagógia 

Az állatkertek, mint a természettel való találkozás színhelyei a környezeti nevelés ideális 

területei. A diákok főleg az egyes állatfajok egyéni és csoportos szokásait, igényeit, a 

különböző társulásokat ismerik meg. Ehhez azonban ezeknek az intézménynek rendelkezniük 

kell a szükséges infrastruktúrával, szakképzett zoo-pedagógusokkal (az állatkerti környezeti 

nevelők másik neve) és a tevékenységre elkülönített anyagi háttérrel.  

Látogatás a Fővárosi Növény – és Állatkertbe. 

 

Környezeti elemek tanítása 

A környezeti nevelés egyik kiemelt feladata, hogy felhívja a társadalom széles rétegeinek 

figyelmét a vizeinkben, a levegőben és a talajban bekövetkezett kedvezőtlen változásokra, 

megismertetve ennek gazdasági, társadalmi hátterét és következményeit. A víz, a levegő, a 
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talaj témaköröknek minden természettudományos tantárgyban és az önálló környezettan 

tantárgyban is központi szerepe van, és egyike azoknak a témaköröknek, amelyek az iskolai 

környezeti nevelésben központi szerepet játszanak. Másrészt rajtuk keresztül 

megismertethetőek a környezetszennyezés különböző formái, azok gazdasági és társadalmi 

hatásai, valamint a problémák megoldásának lehetőségei. A feldolgozás módja, mélysége 

minden esetben függ például a korosztálytól, a technikai lehetőségektől és a rendelkezésre 

álló időtől. Oktatócsomagok is gyakran segítik a témák megbeszélését. 

 

Víz 

A víz körforgása társasjáték szemlélteti a szennyező anyagok terjedésének lehetőségét is. A 

vízkészlet megoszlása adatelemzéssel történik. Konkrét számadatok ismeretében annak 

kiszámoltatása, hogy a szokások megváltoztatásával mennyi vizet lehet megtakarítani, és ez 

által a keletkező szennyvíz mennyiségét csökkenteni. Grafikonelemzésre van lehetőség a 

közműolló alakulásának megbeszélésekor. A szennyező források fajtái, csoportosításuk, a 

megelőzés módjai rajzos formában is feldolgozhatók. 

A változások nyomon követéséhez, a különböző vizek összehasonlításához szükségesek olyan 

módszerek, amelyekkel megmérhető, kifejezhető minőségük. A víz fizikai tulajdonságainak 

megfigyelése érzékszervi úton lehetséges, a kémiai paramétereinek egyszerű vizsgálata 

általános iskolai korosztálynál tesztcsíkkal, középiskolában gyorstesztekkel. A biológiai 

vízminősítés biotikus index alapján történik. A vizsgálatok szervezhetőek laboratóriumban és 

terepen is, a mérési eredmények rögzítéséhez szakszerű jegyzőkönyv, feladatlap szükséges.  

 

Levegő 

A levegő szennyezőanyagai, az ózonréteg elvékonyodása és az üvegházhatás bemutatására 

alkalmasak a videó filmek, újságcikkek és elemzésük, valamint önálló kutatások végzése. Az 

ismeretek összegzésére, a szakirodalom megismerésére jó módszer a házi dolgozatok írása. A 

tanulói kiselőadás jelentősége azonos a házi dolgozatéval. Az írásbeli megfogalmazás 

készsége mellett a szóbeli pontosságot, igényességet fejleszti. 

A szennyezések (pl.: kén-dioxid, nitogén-oxidok, por), a hatásuk és az üvegházhatás 

tanulmányozására kísérletek végezhetők. A biológia és kémia közös területe a zuzmóskála 

készítése. Az ózon témakör a nemzetközi jelzések és egyezmények tanulmányozására 

(szövegértés, szövegelemzés) jó alkalom. 

A radioaktív sugárzás vizsgálata fontos, hogy reális képe alakuljon ki a diákoknak a sugárzás 

valódi tulajdonságáról, kockázatáról. A mai kor emberének tudnia és értenie kellene a 

radioaktivitás fogalmát, hiszen gyakran döntési helyzetbe kerülhet ebben az életminőségét 

meghatározó témában: pl. telepíthetik-e a paksi atomerőmű sugárzó hulladékát a faluja 

közelébe, stb. 

 

Talaj 

A talaj típusai, szennyező anyagai, kémiai, fizikai jellemzői modellezéssel és kísérletekkel 

tanulmányozhatók. A kísérletek a talaj jellemzése mellett azt is mutatják, hogy a 

szennyezések miként hatnak az egyes élőlényekre. Az indikátorfajok szemléltethetők. 

A megismert vizsgálati módszereket terepen is elvégzik a mentorképzés résztvevői. 

 

Hulladék – tudatos vásárlás 

A „4R” szlogen nagyon tömören fogalmazza meg a jelenlegi, környezeti katasztrófa felé 

sodródó világgazdaság lehetséges túléléséhez szükséges kulcspontokat. Reduce, Reuse, 

Recycling, Refuse. Csupán a fenti szempontok alapján is egyértelmű, hogy tág tere a 

környezettan tanításának, a környezeti nevelésnek a hulladék téma. Mindenki érintett benne, 

mindenkinek vannak tapasztalatai róla. 
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Érdekes feladat a hulladékelemzés, akár otthon, akár az iskolában, akár egy település 

különböző szociális helyzetű részeiben, akár különböző településtípusokban végezzük. Fontos 

következtetéseket vonhatnak le a gyerekek a fogyasztási szokásokról, az életmódról, látva a 

hulladékhoz tartozó életet is, gondolkodhatnak hulladékcsökkentési lehetőségeken. Az 

életciklus-elemzés: az alapanyagok előállításától a hulladékká vált termék kezeléséig az 

anyag- és energiafelhasználás, valamint az eközben felmerülő szennyező anyag  

Látogatás a HUMUSZ-nál. 

 

A környezettan tanítás és környezeti nevelés módszerei, eszközei  

 

A környezeti kérdésekkel foglalkozó írott és digitális média alapvető információforrás az 

oktatásban, és lehetőség arra, hogy az egyes kérdésekben képes legyen a tanár véleményt 

kialakítani, a tanulók kérdéseire válaszolni. 

A környezeti neveléssel foglalkozó civil szervezetek szakmai és módszertani segédanyagokat, 

tanár-továbbképzési lehetőségeket nyújtanak a környezettan tanításához, az iskolai környezeti 

neveléshez. 

A számítógép, a multimédia és az idegen nyelv ismerete fontos szerepet játszik a környezeti 

nevelésben. 

A környezettan tanítás egyik legfontosabb módszere a projektmódszer. A projekt-tanulás arra 

készteti a gyerekeket, hogy összegezzék az egy-egy tantárgyban tanult ismereteiket, tudásukat 

az adott témával kapcsolatban. Vagyis az integrált megközelítést feltételezi. Összességében új 

szintű tudás érhető el a módszer alkalmazásával. Alkalmazható: tanórán, összefoglalásként, 

témanapon, témahéten, táborban, erdei iskolában. 

Oktatócsomagok: Pontosan meghatározott tanulási célok elérését segíti, meghatározott 

tananyagon keresztül, strukturált tematika alapján, általában a teljesítményértékelés és 

önértékelés lehetőségeit is biztosítva. Olyan eszköz együttes, amely kiegészülhet a tanulási 

célok rendszerével, teljesítménymérő eszközökkel (tesztekkel, gyakorlati feladatokkal stb.), 

tanári vagy tanulói felhasználási útmutatóval, szemléltető anyaggal aszerint, hogy csoportos 

(pl. tanórai) vagy egyéni feldolgozásra tervezték.  

Tevékenységek: önálló mérések, vizsgálatok, szituációs játékok, drámajátékok, riportkészítés, 

kérdőív készítése, helyzetfelmérés (szociometriai vizsgálat), cikkelemzés, poszterkészítés, 

házi dolgozat írása, tanulói előadások, internethasználat, modellkészítés, asszociációs 

feladatok, csoportmunka, önálló munka stb. 

Készségfejlesztések: problémamegoldó, konfliktuskezelési, együttműködési, önálló 

ismeretszerzési, elemző, megfigyelő, kommunikációs, vita, előadói stb. 

 

Iskolazöldítés, azaz „Iskola és fenntarthatóság”  

Alapfogalmak: a kulcs-szó: holisztikus Iskola az a hely és alkalom, ahol nevelő és növendék 

együttműködnek. Zöld olyan hely, ami környezetbarát (vagyis ami barátja a környezetnek). A 

környezet mi magunk vagyunk, és ami minket körülvesz (természeti, ember által alkotott és 

társadalmi). Környezetbarát az, ami fenntartható, mert egyensúlyban van a környezetével 

Az iskola tartalmi zöldítése: a kulcs-szó: releváns Keretek: közoktatási törvény, NAT 1995 és 

2003, kerettantervek és Segédlet. A tananyagok: a tankönyvek üzenete. Lehetőségek: a 

humán, reál és készségtárgyak ismeretanyagában rejlő környezeti nevelési lehetőségek.  

Az iskola módszertani zöldítése: a kulcs-szó: komplementáris Tantárgyközi: a komplex 

tanulásszervezési formák. Adaptív tanulás: a (változó) helyzetnek megfelelő kompetenciák 

fejlesztése. Részvételi tanulás: a személyiség zöldítése. Kulcs-kompetenciák: a fenntartható 

életmód tanulása 
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Az iskola működési zöldítése: a kulcs-szó: rendszer-szemlélet. Anyag-felhasználás: 

takarékosság (fogyasztás, újrahasznosítás, hulladék, szemét). Energia-felhasználás: 

mértékletes életmód (fűtés, világítás, közlekedés). A termék életútja: hálózatos világkép 

Látogatás egy Ökoiskolában. 

 

 

Diszciplináris ismeretek 

 

TÉMA ÓRA KREDIT 

Környezetfizika 9 3 

Környezetkémia - vízkémia, levegőkémia 15 5 

Környezetbiológia - mikrobiológia, természetvédelmi biológia 15 5 

Környezetföldrajz 15 5 

Összesen 54 18 
 

Környezeti elemek  

Környezetfizika  

A fizika szerepe a környezettudományban. Az ionizáló és nem-ionizáló sugárzások 

környezetünkben. Ezek jelentősége, hatásai és társadalompolitikai vonatkozásai. 

A zaj a modern világ egyik nagy problémája. A témakör áttekintése, a zaj fiziológiai hatásai, a 

védekezés lehetősége. Áramlások a környezetben. A szennyezések fizikai terjedése. Az 

energetika, mint a XXI. század egyik fő problémája. Az energiatakarékosság kérdései. A 

megújuló energiaforrások alkalmazása elterjedésének lehetőségei. 

 

Környezetkémia  

Vízkémia: Vízminőség --- aktuális minőségi- (és mennyiségi) kérdések  

Vízkezelés, szennyvíztisztítás --- jelene és fejlődési trendje 

A vízminőségi paraméterekkel kapcsolatos újabb ismeretek, aktuális módszerek 

Példák a vízminőségi paraméterek helytelen értelmezésére és használatára 

(ivóvíz, felszíni vizek paraméterpéldái) Hazai és EU szintű vízminőségi gondok 

A víz- és szennyvízkezeléssel szemben támasztott főbb jelen és közeljövőben érvényes 

követelmények, a hazai helyzet 

Egyszerűen mérhető paraméterek ismerete, ezek hatása a tisztítási folyamatokra 

Ipari és kommunális szennyvizek valamint ivóvíz kezelési folyamatok műveleti példái annak 

bemutatására, hogy komplex rendszerek milyen egyszerűen befolyásolhatók, ha a környezeti-

alapismereteket a gyakorlatban alkalmazzuk  

Kockázatbecslés és a vízminőségi, vízvédelmi határértékek (avagy bővebben a témakör, napi 

fogyasztás-centrikus felfogásban: Italaink, ételeink és a levegő szennyezőanyag tartalmára 

vonatkozó szabályozás és a kockázatbecslés kapcsolata) 

Levegőkémia: Gázszennyezők forrásai és hatásuk a Föld éghajlatára. Gázszennyezők 

minőségi és mennyiségi meghatározása. Légköri és városi aeroszolok általános jellemzése 

 

Környezetbiológia  

Mikrobiológia: Mikrobiális ökológiai alapfogalmak (törzs, faj, populáció, guild, közösség, 

niche, etc.) és vizsgáló módszerek (tenyésztésen alapuló és tenyésztéstől független diverzitás 

elemző módszerek). Identifikáció, kvantifikáció, anyagcsere intenzitás mérés. Mikróbák a 

természetben. Mikrobák és mikrokörnyezet, mikrobák és makrokörnyezet. Az élőhely hatásai, 

genom méret és genetikai diverzitás. Biogeográfia és a mikrobiális diverzitás kapcsolata. 

Szabadon élő mikroorganizmusok elterjedése, mikrobiális endemizmus. 

Fajok közötti pozitív, negatív és neutrális kölcsönhatások. Sejtek közötti kommunikáció, 
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quorum sensing. Populációk térbeli és időbeni stabilitása. Mikroorganizmusok szerepe a főbb 

tápelemek (C, N, S, P, Fe) biogeokémiai ciklusaiban. 

Nyíltvízi környezetek (folyók, tavak, tengerek) mikrobiológiája. Biofilmek szerveződése 

természetes környezetekben. Terresztrikus és endolitikus környezetek mikrobiológiája. 

Mikrooorganizmusok adaptációja szélsőséges környezeti feltételekhez (hőmérséklet, nyomás, 

tápanyag koncentráció, pH, szalinitás, etc.) 

Természetvédelmi (konzervációs) biológia A természetvédelem aktuális kérdései hazánkban 

és a világban. Az élő és az élettelen természet védelme, az élővilág (fajok, populációk, 

közösségek, élőhelyek, biodiverzitás és a táj) védelmének elmélet alapjai és főbb gyakorlati 

kérdései. A védett területek fenntartásának és kezelésének formái, ökológiai alapjai. Az 

élőhely helyreállítás (rehabilitáció) alapjai különös tekintettel a vizes élőhelyekre.  

 

Környezetföldrajz 

Környezetünk szilárd anyagai és hatásaik. Az alapfogalmak egységesítése és biztossá tétele 

(ásvány, kőzet, érc, drágakő, kristály) A természetes és a környezeti anyagok párhuzamainak 

bemutatása ("kő", beton, kerámiák, üvegek stb.) Ásványok nem konszolidált és összetett 

környezeti rendszerekben (vizek, légkör, talaj)  

Szilárd anyagaink környezeti hatásai. A környezeti ásványátalakulás és ásványképződés 

kémiai és fizikai hatásai. Bányászattal és iparral kapcsolatos hatások (toxikus anyagok 

kibocsátása és megkötése; savasodás stb.; zeolitok, agyagásványok). Épített környezetünk és 

kulturális emlékeink átalakulásai (műemlékek, épületek mállása, ezek kőzetanyag-függése, 

restaurálása; ásványok festményekben, és egyéb műtárgyakban). A hulladéklerakásban és -

elhelyezésben használt ásványok. Az ásványok egészségi kapcsolatai és hatásai (csontritkulás, 

porok, azbesztek stb.) Ásványokkal kapcsolatos hiedelmek a mai köztudatban 

Tájföldrajz és tájökológia A táj, mint a természeti és a társadalmi-gazdasági környezet 

kölcsönhatásként kialakult és állandóan változó természetföldrajzi egység. A tájtipizálás és 

osztályozás, a Föld és hazánk főbb tájtípusai. A főbb tájalkotó tényezők (pl. domborzat, 

éghajlat, hidrológia, hidrogeológia, alapkőzet, élővilág és emberi hatások). A tájökológia: a 

tájszerkezet és funkció változásai a történelem során. A tájszerkezet jelentősége a 

természetvédelem szempontjából. A civilizációs hatások és a táj változásai a történelmi 

időkben és a modern világban. A tájkutatás legújabb irányzatai és módszerei 

 

Az alkalmazott módszerek 

A tanár feladatát tekintve is alapvető változás zajlik a közoktatásban. Tudomásul kell venni, 

hogy – különösen a felsőbb évfolyamokon – a diákok több helyről szerzik meg a tudásukat. 

Ezért napjainkban a szakszerű ismeretátadás mellett, az ismeretek átadásának mikéntje 

ugyanakkora jelentőséggel bír a pedagógusok munkájában. Általános tapasztalat, hogy egy 

tanár azokat a tanulási formákat valósítja meg szívesen diákjaival, amiket már maga is 

kipróbált, aminek részese volt. A továbbképzés során a mentorok olyan új módszereket 

tapasztalnak, ismernek meg, amit több témakörben, oktatási helyzetben alkalmazni tudnak. A 

tanulók korának, érettségének megfelelően kell választaniuk a módszerek közül. 

A szakmódszertani a fejezetben szereplő témák - a fenti gondolatsornak megfelelően – 

gyakorlatok formájában, a résztvevők nagyfokú aktivitására építve kerülnek feldolgozásra. 

Például a leendő mentorok végeznek önálló méréseket, vizsgálatokat, a szituációs játékokat 

eljátsszák közösen, készítenek és kitöltenek kérdőívet stb. Az egyes témakörökben kapnak 

például asszociációs, problémamegoldó, konfliktuskezelési, együttműködési, önálló 

ismeretszerzési, elemző, megfigyelő, kommunikációs, előadói feladatok. Önmaguk is átélik a 

csoport- és pármunkát stb. 
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A diszciplináris ismeretek átadása főleg frontálisan, előadás formájában történik. Az egyes 

fejezetek végén konzultációs lehetőség van. A tartalom szemléltetésére az IKT eszközöket 

alkalmazza az előadó. 

 

A szakterületi mentorképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat leírása 

A szakterületekhez kapcsolódóan a gyakorlatokat két csoportra lehet osztani.  

A gyakorlatok egy részét az órák keretében végzik a résztvevők. Ide tartoznak pl. az említett 

csoport- és pármunkák, mérések, vizsgálatok, mindazon tevékenységek, amelyeket a 

mentorok a tantermi órákon végeznek. 

A gyakorlatok másik része külső terepen zajlik. Ide tartoznak az intézmények, szervezetek 

látogatásai: ökoiskola, Fővárosi Növény- és Állatkert, Természettudományi Múzeum, 

HUMUSZ, valamint a terepen végzett víz-, levegő- és talajvizsgálatok. 

 

A kurzus teljesítésének ellenőrzése és értékelése. 

A kurzus akkor tekinthető teljesítettnek, ha a hallgató az órák 80%-ában jelen volt  

A mentorképzés kimeneti elvárásai 

 záróvizsga (elméleti ismeretek): A két nagy témakörből írt felmérő dolgozata elérte a 40%-

ot. 

 portfolió beadása: a képzés alatt elsajátított különféle gyakorlatok, kipróbált módszerek 

stb. olyan gyűjteménye, amelyhez a mentorjelölt szakszerű értelmezést, a tapasztalatairól 

leírásokat stb. fűz; 

 bemutató óra tartása a saját iskolában, óraelemzéssel 

 

Ajánlott irodalom a mentorképzés résztvevői számára 

 

Kötelező irodalom: 

 

Jakab György, Varga Attila (2007): A fenntarthatóság pedagógiája. L’Harmattan, Budapest. 

Schróth Ágnes szerk. (2004): Környezeti nevelés a középiskolában. Argumentum Kiadó, 

Budapest. 

Victor András (szerk.) (2005): Iskolánk zöldítése. MKNE, Budapest. 

Durbin, G., Morris, S., & Wilkinson, S. (2005): Tanulás tárgyakkal. - Múzeumok 

Mindenkinek, V., NKÖM, Budapest. 

Kerényi Attila (2003): Környezettan. Mezőgazda Kiadó. 

Mészáros Ernő (1997): Levegőkémia. Veszprémi Egyetemi Kiadó. 

Szabó I. M. (1988): A bioszféra mikrobiológiája. I-III. Akadémiai Kiadó, Budapest. 

Nánási Irén (2002): Humánökológia. Medicina Kiadó, Budapest. 

Kerényi Attila (2007): Tájvédelem. Pedellus, Debrecen. 

Vajda György (2009): „Energia és társadalom”, „Magyarország az ezredfordulón” 

sorozatban, MTA Társadalomtudományi Központ. 

Margóczi, K. (1998): Természetvédelmi biológia. JATE Press, Szeged. 

Barótfi I. (2000): Környezettechnika kézikönyv. Mezőgazda Kiadó, Budapest. 

Förstner U. (1993): Környezetvédelmi technika. Springer Hungarica Kiadó Kft., Budapest. 

Ligetvári F. (2000): Környezetünk és védelme. 3. kötet, Ökológiai Intézet a Fenntartható 

Fejlődésért Alapítvány, Miskolc. 

Moser M., Pálmai Gy. (2006): A környezetvédelem alapjai. Nemzeti Tankönyvkiadó Zrt., 

Budapest. 

Margóczi, K. (1998): Természetvédelmi biológia. JATE Press, Szeged. 
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Múzeum, Budapest. 

Varga Attila (szerk.) (2006): Tanulás a fenntarthatóságért. Országos Közoktatási Intézet, 

Budapest, http://www.oki.hu/oldal.php?tipus=kiadvany&kod=TF  

Mogensen & Michela Mayer (2005): ECO-schools: trends and divergences. Interneten: 

http://www.ensi.org/Database/media/downloads/173/ComparativeStudy1.pdf  

McArthur, J. V. (2006): Microbial Ecology. Elsevier Academic Press, Amsterdam. 

Vajda György (2001): Energiapolitika. Magyarország az ezredfordulón sorozatban, 

Akadémiai Kiadó. 

B. Diekmann, K. Heinloth, & Teubner Studienbücher, (1997): Energie, ISBN 3-519-13057-2, 
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Vajda György (2004): „Energiaellátás ma és holnap”, „Magyarország az ezredfordulón” 

sorozatban, MTA Társadalomtudományi Központ. 

Spencer Kagan, & Miguel Kagan (2009): Kagan Cooperative Learning. Váczy Zsuzsa 

fordítása: Kagan kooperatív tanulás (2010) ÖKONET. 

Arnold W., & Brezonik P. (2011): Water Chemistry, An Introduction to the Chemistry of 

Natural and Engineered Aquatic Systems, Oxford Univ. Press, UK. 

Benjamin M. M. (2010): Water Chemistry. 1st edition, Waveland Press Inc., Long Grove, 

Illinois, US. 

Lindquist A., Hahn H., Hoffmann E. (2007): Chemical Water and Wastewater Treatment-IX, 

Published by IWA Publishing, Alliance House, 12 Caxton Street, London, UK. 

Manahan, S. E. (2010): Water Chemistry, Green Science and Technology of Nature's Most 

Renewable Resource, CRC Press, London, UK. 

Marton L. (2009): Alkalmazott hidrogeológia. ELTE Eötvös Kiadó Kft., Budapest. 

Kiss Gábor (szerk.)(2007): Tanösvények tervezése. Módszertani útmutató. Bükki Nemzeti 

Park Igazgatóság, Eger. 

Rees-Wackernagel (2006): Ökológiai lábnyomunk. Föld Napja Alapítvány. 
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Karkus Zsolt (ELTE TTK Biológiai Intézet és ELTE Apáczai Csere János 

Gyakorlógimnázium) 
Gondolatok a gyakorlati képzés megújításáról és a mentorálásról 

(A mentor felkészítés rendszere, próbája és a mentorképzés szakterületi előkészítése) 

 

A 2011. február 4-én rendezett Tanárképzési Nap pódiumbeszélgetésén a szerző által 

elmondottak szerkesztett és bővített változata 

 

 

Bevezető gondolatok a gyakorlati képzéssel kapcsolatban 

 

A formálódó felsőoktatási koncepció alapján várható, hogy a közismereti tantárgyak 

tanárainak képzésében a kétciklusú (osztott) tanárképzést a jövőben felváltja az osztatlan 

képzési forma. Ez a változás, tekintve, hogy a kétciklusú képzés bevezetésével párhuzamosan 

a természettudományos tanárképzés a megszűnés határára sodródott, önmagában üdvözlendő 

változás.  

Kérdés azonban, hogy az osztatlan képzés bevezetése valóban a felvetett 5+1-es koncepció 

szerint történik-e, tehát, hogy a leendő tanár diplomáját ténylegesen csak az 5 éves egyetemi 

tanulmányait követő 1 év gyakorlati (rezidens) képzést követően kaphatja-e meg? Ez a 

képzési rend ugyanis nem feltétlenül a kívánt eredmény (a tanárszakra jelentkező számának 

emelkedése) felé hat.  

Noha az osztatlan képzésnek megvan az a vonzereje, hogy közbülső szelekció nélkül 

mesterfokozat megszerzését teszi lehetővé, az elnyújtott képzési időnek visszatartó hatása 

lehet. Különösen akkor, ha számításba vesszük, hogy a 6 év után megszerzett diploma értéke 

még nem is teljes: a pedagógus életpályamodell tervezete szerint további két gyakornoki év 

következne, amelynek végén egy minősítő eljárás eredményeként válna véglegessé a tanári 

szakképzettség. Ezzel kapcsolatban osztom a Kosztolányi József (Szegedi Tudományegyetem 

TTK) által is kifejtett aggodalmakat: erősen kérdéses, hogy 18 éves korban hány fiatal 

vállalkozik arra, hogy egy lényegében 5+1+2 azaz 8 éves képzést követően egy alacsony 

presztízsű, még az életpályamodell által ígért illetményemelést figyelembe véve is alulfizetett 

(bruttó 180 ezer Ft kezdő bérrel induló) pályán helyezkedhessen el. 

Ezzel azonban nem azt kívánom hangsúlyozni, hogy semmi szükség nincsen a pályakezdők 

gyakorlati képzésére, mentorálására. Nyilvánvaló, hogy a gyakorlati képzés ilyetén módja 

hozzájárulhat ahhoz, hogy a jelöltek sokkal felkészültebben léphessenek a tanári pályára az 

egyetem falai közül. Csatlakozom azonban Erostyák János (Pécsi Tudományegyetem TTK) 

véleményéhez, vagyis, hogy a képzés színvonalának növelését a tanári pálya presztízsének 

emelésével kellene kezdeni, s csak ezt követően szabadna bevezetni egy ennyire elnyújtott 

képzési időt (illetve ami még ennél is fontosabb volna: komoly bemeneti szelekciót). Fordított 

esetben minden marad a régiben: az osztatlan képzési forma dacára továbbra is többségében 

azok fognak jelentkeznek tanári szakokra, akiknek máshová nincs esélyük bejutni – vagyis 

konzerváljuk a kontraszelekciót.  

Az 5+1 szisztéma súlyos belső ellentmondásokat rejt, amelyek a gyakorlati évvel 

kapcsolatosak. Az egyik, hogy a tanárjelölt egy olyan iskola életével és szokásaival 

ismerkedik 1 éven át, amelyben valójában nem fog tanítani. Ebben az iskolában a rezidens 

tanárok gyakorlata egy nehezen elfogadható pedagógiai szituációt eredményez: a tanulókat 

minden évben másik pályakezdő tanítja (vagy legalábbis egyik évben tanára átadja az osztályt 

– nem néhány óra erejéig, mint a gyakorlóiskolákban, hanem egy teljes tanévre!). Egy másik 

neuralgikus pont a gyakorlóiskolai képzés és a rezidens év viszonya: a gyakorlati évben 

végzett tanári munka volumene a hallgató számára látszólag fölöslegessé teszi a 

gyakorlóiskolai szakos tanítási gyakorlatot (a valóságban természetesen nem az, hiszen az egy 
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speciális gyakorlóközeg, a tanári szerepre készülés fokozatainak egyik fontos állomása). Ez a 

helyzet már a jelenlegi rendszerben – amikor a gyakorlati képzés még csak fél év – is 

feszültséget kelt, a hallgatók nem értik, miért van szükség a diplomájukhoz két féle iskolai 

gyakorlatra.  

További probléma, hogy a gyakorlati év anyagilag is igen költséges, ha tekintetbe vesszük, 

hogy időszaka alatt a tanárjelölt a minimálbér 90%-ának megfelelő juttatást, a mentor 

órakedvezményt, a tanárképző intézmény pedig képzési normatívát kapna. Azt azonban el kell 

fogadnunk, hogy ha valóban gyakorlati központú tanárképzést szeretnénk, ez a többletköltség 

valószínűleg nem spórolható meg.  

Sokkal hatékonyabb lenne azonban a pályára történő felkészülés, ha a jelölt ténylegesen 

abban az iskolában végezhetné a gyakorlati évet, amelyben el kíván helyezkedni. Ezért 

érdemes volna megfontolni, hogy a tanárjelölt ne 5+1, hanem már 5 év után kapjon diplomát. 

Ám ha diplomájának birtokában tanárként kíván elhelyezkedni, pályakezdőként – a 

közalkalmazottak jogállásáról szóló törvény által jelenleg is ismert módon – 3 évig 

gyakornokként foglalkoztatnák. Ezt a gyakornoki időszakot a tanárképző intézmények által 

szakmailag felügyelt mentorok irányításával végezné, könnyített munkafeltételekkel, s az így 

felszabaduló idő terhére továbbképzési kötelezettséggel. Ez utóbbi azt jelentené, hogy a 

tanárképző intézmények által tartott továbbképzéseken kellene részt vennie, ez feltétele lenne 

a gyakornoki időszak lezárásának. 

A tanárképző intézmények továbbképzési normatívát igényelhetnének az így felmerülő 

feladatainak ellátásához, tehát a költségek és feladatok tekintetében közel ugyanannyit 

igényelne ez a szisztéma, mint az 5+1+2-es rendszer (sőt valamivel kevesebbet, tekintve, 

hogy nyilván lennének olyanok, akik az 5 év után mégsem tanárként, hanem például 

pedagógiai asszisztensként kívánnak elhelyezkedni, s így be sem lépnek a gyakornoki 

rendszerbe). Ugyanakkor ez a megoldás kevésbé lenne riasztó perspektíva a tanári szakokra 

jelentkezéskor – tehát összességében magasabb hallgatói létszámot eredményezne, mint az 

5+1+2-es rendszer.  

 

 

A mentor felkészítés rendszere 

 

A mentorképzés szerkezetének megtervezése során – akárhogyan alakul is a rezidens év 

fentiekben vázolt helyzete – alapvető kérdés, hogy mi lesz a mentorképzés célja, melyek 

lesznek megvalósításának keretei? Ezzel kapcsolatban már rendelkezésre áll néhány 

kiindulópont, így például a már működő mentorképzési tanfolyamok tapasztalatai, illetve a 

mentorképzés megújításával kapcsolatos tanulmányok, amelyek dr. M. Nádasi Mária (2010) 

szerkesztésében DVD-n is megjelentek a közelmúltban.  

Az ELTE TTK Oktatásmódszertani Centrumának véleménye szerint a jelenlegi 

mentorképzési gyakorlat és az eddigi tervezetek legfőbb hiányossága, hogy az egységes 

pedagógusmesterség elvi alapjából kiindulva szaktárgytól független, egységes 

mentorképzésben gondolkodnak.  

Álláspontunk szerint eredményes mentorálási folyamat csak úgy képzelhető el, ha a 

tanárjelölt és a mentor szakja azonos. Ezt az állítást nemzetközi megfigyelések is 

alátámasztják (Major 2010), de saját gyakorlatom tapasztalatai is megerősítik. Biológia-kémia 

szakos tanárként végeztem, s egyetemi szakmódszertani kurzusok vezetése mellett, azokkal 

párhuzamosan immár 20 éve a közoktatásban is tanítom mindkét szaktárgyamat. Noha 

mindkét szaktárgy természettudományos, és azon belül is sok szempontból hasonló jellegű, 

sok átfedéssel, mégsem tudnám azonos módon mentorálni azokat. Már az eltérő tanulói 

attitűdök miatt is eltérő metódusokra, más megközelítésre van szükség a két tantárgy 

tanításakor, nem is beszélve arról, hogy másfajta kompetenciákat igényelnek és fejlesztenek. 
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Ugyanaz az óraszervezési módszer, értékelési gyakorlat, szemléltetési mód stb., amely 

biológiából bevált, gyakran nem működik a kémia órán – és fordítva.  

A mentor és a mentorált azonos szakja mellett szól az is, hogy a pályakezdő tanár 

munkaidejének túlnyomó többségét szakórák megtartásával, arra történő felkészüléssel 

valamint szaktárgyi értékeléssel tölti, tehát kezdeti nehézségei is elsősorban ezekkel lesznek 

kapcsolatosak. Természetesen fontosak a fegyelmezéssel, a sajátos nevelési igényű 

tanulókkal, a szülőkkel történő kapcsolattartással összefüggő, szaktárgytól független mentori 

segítségnyújtások is. A kezdő pedagógus számára azonban ideális esetben a mentortanár nem 

csupán ilyen kérdésekben segítő partner, hanem erős szerepmodell is. A pályakezdő 

tanárjelölt saját belső tanterve mellett referenciaszemélyekre, szerepmintákra támaszkodik – a 

mentortanár eredményessége tehát eleve kudarcra van ítélve, ha szaktanárként nem tud ennek 

a szerepmodellnek megfelelni – amint azt a nemzetközi tapasztalatok is megerősítik (Gordon 

Győri 2010).  

Az a kívánalom, hogy a mentor és a mentorált szakja megegyezzék, indokolható továbbá a 

tanárképzés sajátosságaival is: a tanárjelölt, amikor megkezdi a rezidens időszakot, magától 

értetődően erősebb elméletből, mint gyakorlatból, a képzés kreditarányaiból kiindulva pedig 

képzettebb pedagógia-pszichológiai ismeretekből és kompetenciákból, mint szaktárgyainak 

szakmódszertanából (pedagógia-pszichológia stúdiumokból a képzési idő alatt összesen 40, 

míg szakmódszertani kurzusokból két szakon 14 kredit értékű képzést kap. A gyakorlóiskolai 

szakos tanítási gyakorlat 3-3 kreditjét tartalmi szempontból egyenlő arányban indokolt 

hozzárendelni a két területhez).  

A tanárjelölt gyakorlatban történő előrehaladását az összefüggő gyakorlati év (jelenleg még 

félév) alatt az egyetem részéről kísérő szemináriumok segítik, amelyek túlnyomó többsége 

úgyszintén pedagógiai és pszichológiai tematikájú. A szupervízió pedagógiai és pszichológiai 

területeken a képző intézmény felől tehát magas színvonalon biztosított, a tanárjelölt a 

mentorától így elsősorban szaktárgyainak tanításához fog segítséget igényelni ‒ fokozottan 

érvényes ez a minor szaktárgyával kapcsolatban. Itt lényeges, hogy egy kis kitérőt tegyünk: a 

jelenlegi kétciklusú (BSc, BA illetve MA szakaszokra bontott) tanárképzés egyik 

legsúlyosabb problémája – amivel a szakmódszertani kurzusokat vezető oktatók is immár 

szembesülnek – a szaktárgyi képzés minor és major szakirányainak egymáshoz viszonyított 

tartalmi aszimmetriája és a pedagógia-pszichológia kurzusokkal fennálló aszinkronja. 

Utóbbin az a sajátosság értendő, hogy a hallgatók az MA szinten, a módszertani kurzusokkal 

egyszerre kezdik meg érdemben a pedagógiai kurzusokat, holott a szaktárgyi módszertannak 

már szüksége lenne a didaktikai és általános pedagógiai ismeretekre és gyakorlati 

kompetenciákra – mindez jelentősen csökkenti a képzés hatékonyságát. 

A tartalmi aszimmetria lényege, hogy a minor és major szakos hallgatók szaktárgyi 

képzettsége – amikor a módszertani kurzusokat megkezdik – lényegesen eltérő. A minor 

szakos hallgatók tudásszintje – önhibájukon kívül, a képzés sajátosságaiból adódóan – 

lényegében egy félig-meddig elfelejtett középszintű érettséginek felel meg. Ezt a hátrányukat 

a képzés további szakaszaiban sem tudják már behozni (a szaktárgyi kreditek aránya ezt nem 

is teszik lehetővé), így pályakezdő tanárként a minor szakjukkal kapcsolatos praxis-sokk 

drámai mértékű lehet. Ennek mérséklése csak szakmetodikából jól képzett mentortanárok 

segítségével lesz kezelhető.  

Összefoglalva az eddigieket: olyan mentorfelkészítést tartunk kívánatosnak, amelyben a 

szaktárgyi tartalmaktól független (pedagógia-pszichológia) és a szakfüggő (szakmetodikai) 

ismeretek egyaránt jelen vannak, kiegyensúlyozott arányban. Továbbá fontosnak tartjuk, hogy 

a mentorképzés kétszakos képzésként valósuljon meg, hogy a felkészített mentortanárok 

úgymond minél több vegyértékkel rendelkezzenek, hiszen képzésük és majdan alkalmazásuk 

így lehet gazdaságos és kellően rugalmas. A szervezés (beosztás) során ugyanis el kell érni, 
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hogy a mentor és a mentorált legalább egyik szakja megegyezzen, ami egyszakos 

mentorokkal sokkal nehezebben kivitelezhető.  

Egy 120 kredites mentorfelkészítést feltételezve 40 – 40 – 40 kreditarányt tartunk ideálisnak a 

szakfüggetlen és a két szaktárgy szakmai-szakmódszertani képzési elemei között. 

Elfogadhatónak tartjuk azonban azt is, ha a mentorfelkészítés egy szakvizsgára történő 

felkészítés egyik szakirányaként valósulna meg 2 éves képzés keretében. Ez esetben a 120 

kredit első évre eső fele tartalmazná a szakvizsgára felkészítő képzés általános elemeit és a 

szakfüggetlen pedagógiai-pszichológiai stúdiumokat, a második év 60 kreditje pedig 30-30 

arányban osztozna a két szaktárgy szakmai és szakmódszertani ismeretei között.  

 

A mentorképzés szakterületi előkészítése 

 

A TÁMOP – 4.1.2-08/2/B/KMR pályázat keretében Karunkon a közelmúltban elindult egy 

tervezési munka, amelynek keretében a természettudományos tantárgyakra specifikus 

mentorképzés tematikáit állítjuk össze. A képzési tervek kidolgozása során a 

szakterületenként 40-40 kreditnyi képzési tartalomban gondolkodunk, de ez esetben nem a 

kreditek összege a lényeges, hanem az azon belüli kreditarányok megtervezése.  

A tartalmi előkészítés során abból indultunk ki, hogy a gyakorlatvezető mentorjelölt több éves 

gyakorlattal rendelkező, tapasztalt pedagógus. Valószínűleg rutinos az iskolájában tipikus 

nevelési feladatok megoldásában és szaktárgyainak közoktatási színvonalú interpretálásában. 

Ugyanakkor az is valószínűsíthető – különösen, ha már 15-20 év is eltelt oklevelének 

megszerzése óta –, hogy egyre inkább nehézségei vannak a változó társadalmi körülmények 

által támasztott újszerű nevelési feladatokkal, és a tanított tantárgyaival kapcsolatos 

tudományterületek új eredményeinek követésével kapcsolatosan. Feltételezhető az is, hogy 

rutinná merevedett metodikai gyakorlata akadályozza új oktatási módszerek és eszközök 

megismerésében és alkalmazásában, veszélyesen lemaradva akár magának a mentorált 

tanárjelöltnek frissen elsajátított kompetenciaszintjétől is. 

Súlyos disszonancia léphet fel az egyetemről frissen kikerült pályakezdő és a mentortanár 

szaktárgyi ismeretei között, abban az értelemben, hogy a mentor lesz a kevésbé felkészült. (Ez 

a disszonancia nemcsak a gyorsan fejlődő szaktudományos ismeretekkel kapcsolatban léphet 

fel, de a tantárgy tanítási metodikájával összefüggésben is – előfordulhat, hogy a mentorált 

tájékozottabb az IKT eszközök vagy pl. a természettudományok oktatásában újszerűnek 

számító felfedeztető tanítás – inquiry based science teaching, IBST – alkalmazásában, mint a 

mentora). Nem szorul magyarázatra, hogy e szituáció a mentortanár súlyos 

presztízsveszteségét okozhatja – a mentorképzésben tehát törekedni kell ennek elkerülésére, a 

hiányosságok pótlására, illetve fel kell készíteni a leendő mentorokat a probléma kezelésére. 

Egyik első feladatunk tehát a szükségesnek tartott mentortanári kompetenciák kijelölése. 

Ehhez jó alapként szolgál a már említett munkaanyag (Nádasi 2010) „A közoktatási 

mentorképzés koncepciója - nyitott kérdések” című fejezetében szereplő kompetencialista. 

Örvendetesnek tartjuk, hogy ebben megjelennek olyan elemek is, amelyek nem kizárólag 

általános pedagógiai és pszichológiai tudásra vonatkoznak, hanem például szociológiai 

ismereteket is megkívánnak. A tanári munka szinte páratlan sokrétűsége azonban igényelné, 

hogy ez a kompetencialista még tovább bővüljön. Így például elengedhetetlen, hogy a leendő 

mentortanároknak legyen alapvető jogi tájékozottsága, tudjon tanácsot adni a pályakezdő 

kollégájának az iskolával kapcsolatos jogi környezetben való tájékozódáshoz, az iskolajog 

alkalmazásával kapcsolatos problémák megelőzéséhez és megoldásához. Nem utolsósorban 

mind a mentornak, mind mentoráltjának saját jogállásukkal is pontosan tisztában kell lenniük, 

mire jogosultak, meddig terjed intézkedési hatáskörük.  

Ugyancsak a szakfüggetlen kompetenciák között tartjuk fontosnak megemlíteni, hogy a 

mentor legyen képes segítséget nyújtani az egészségnevelési feladatok megoldásához – ez 
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ugyanis a hatályos jogszabályok szerint minden szaktanár feladata, azonban az egyetemi 

tanárképzés kurzusai között elvétve fordul elő ilyen tantárgy (sajnálatos módon még a 

biológia szakon is!). Kevésbé tűnik fontosnak, de kifejezetten a kompetenciák körébe tartozik, 

hogy a leendő tanárokat szabadidő szervezői feladatokra készítsük föl. Ez a tanári 

gyakorlatnak szinte mindennapos eleme – de valamennyien autodidaktaként sajátítják el, 

minden bizonnyal maguk a mentortanárok is, szükség lehet tehát legalább az ő képzésükben 

megjeleníteni.  

Az attitűdök felsorolásánál javasoljuk, hogy valamilyen formában szerepeljen közöttük az is, 

hogy a mentortanár legyen képes kollegiális kapcsolatra a tanárjelölttel. Ez alatt azt értjük, 

hogy ne csak arra érezzen elhivatottságot, hogy a reá bízott pályakezdőnek minél több tudását 

és tapasztalatát átadja, hanem adott esetben tanulni is képes legyen mentoráltjától, el tudja 

fogadni annak alternatív ötleteit, pedagógiai, didaktikai megoldásait, legyen nyitott az újszerű 

megközelítésekre – mindez fontos garanciája lehet az eredményes mentortanári munkának.  

Végezetül elengedhetetlennek tartjuk, hogy a mentori kompetencia lista kiegészüljön speciális 

szakmai-szakmódszertani kompetenciákkal. Ezek konkrét tartalmai, továbbá a szakmai és a 

szakmódszertani kreditek arányai az egyes szakokon eltérhetnek, ami természetes módon 

adódik az egyes tantárgyak sajátosságaiból. Így például egy biológia mentortanár számára 

fontos kompetenciaelem a terepi munka irányításának képessége, egy matematika tanár 

számára helyette a modellezés, modellalkotás lehet a hangsúlyos; míg a fizika mentortanárnak 

jártasnak kell lennie a kísérletezés metodikájában, addig a földrajz mentornak inkább 

múzeumpedagógiában stb.  

 

Záró gondolatok a mentor felkészítés megvalósításával kapcsolatban 

 

Összegzésképpen fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a mentorfelkészítés kidolgozásának 

során világosan látni kellene nem csak a gyakorlati év, hanem a gyakorlati képzés teljes ívét: 

melyik eleme milyen célt szolgál, hogyan egészítik ki és támogatják egymást az egyes 

elemek. Különös tekintettel kell lennünk itt a gyakorlóiskoláink nagy hagyományokkal 

rendelkező szellemi műhelyeire, amelyeket a gyakorlati év – hibás felfogás esetén – 

eljelentékteleníthet. A vezető- és a mentortanárok szerepe és feladata eltérő, egymást nem 

kiváltó tevékenységek.  

Minderre tekintettel kell lenni már a mentorfelkészítés követelményeinek tervezése során is. 

Természetesen minél színvonalasabb képzésben szeretnénk gondolkodni, de ügyelni kell arra, 

hogy ez ne lépjen túl egy bizonyos szintet. Ha ugyanis túlságosan magas követelményekre 

épülő, időben és tartalmilag túlzsúfolt képzéseket indítunk, arra zömmel olyan tanárok 

jelentkeznek majd, akik kvalifikáltabb középiskolákban tanítanak, az úgymond „gyengébb” 

iskolák tanárai nem merik vállalni a képzést. Így a leendő mentorok a gyakorlóiskoláinkhoz 

hasonló szociokulturális közegből kerülnek ki, vagyis a tanárjelöltek nem tapasztalnak meg 

lényegesen eltérő oktatási-nevelési körülményeket, holott a gyakorlati félév célja éppen az 

volna, hogy „átlagos” iskolákban szerezzenek tapasztalatokat. Tehát már a felkészítés 

tematikájának kidolgozása során, majd a megvalósítás folyamán is figyelmet kell fordítanunk 

a továbbtanulási rangsorban kevésbé előkelő helyen szereplő iskolák tanárainak folyamatos 

ambicionálására. Megjegyzendő, hogy a bevezetőben említett 3 éves gyakornoki rendszer erre 

a problémára is megoldást kínálna. 
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Gönczi Ibolya (DE Neveléstudományok Intézete) 

Gondolattöredékek a Debreceni Egyetemen folyó tanárképzés gyakorlatáról a Bologna-

rendszerű pedagógusképzés előtt, a jelenben és a körvonalazódó jövőben 

 

 

A Debreceni Egyetem jogelődjeként a Kossuth Lajos Tudományegyetem (KLTE) az 1990-es 

években szembesülve a társadalmi folyamatokból, és a fokozatosan megnövekedett hallgatói 

létszámból eredeztetett minőségi elvárásokkal - hasonlóan a többi, tanárképzést is folytató 

felsőoktatási intézményhez - fontos feladatának tekintette a tanárjelöltek képzésének tartalmi, 

formai kereteinek javítását, hatékonyságának emelését. Az innovációhoz, a minőségi 

fejlesztéshez az ugyancsak változó szabályozási mutatók adtak támpontot. 

Nem túlságosan messzire visszatekintve, a történeti hűség kedvéért említendő az 1925-ös 

esztendő, amikor létre jött az egyetemen a Tanárképző Intézet, amely közel 25 éven át töltötte 

be hivatását. Erre az időszakra esett törvényszerűen az egyetem gyakorlóiskolájának életre 

hívása is, valamint a tanárképzés gyakorlati-képzés rendszerének kialakítása elismert 

szaktanárok felkérésével, bevonásával. Azonban alig egy nemzedéknyi idő után az ismert 

260/1949. Kormányrendelet megszüntette a Tanárképző Intézetet, valamint átszerveződött az 

egyetemi képzési struktúra is. A tanárképzés, a gyakorlóiskolák és a tanítási gyakorlatok 

stabilitása azonban mindig túlélte a folyamatosan nyomon követhető számtalan egyetemi 

reformsorozatot.  

A tanári képesítésről szóló 111/1997 (VI.27.) Kormányrendelet alapján mintázódott - az 

időközben szintén változó - debreceni tanárképzés rendje is az alábbiak szerint. A hallgatók 

saját döntésük alapján a diszciplináris képzés kurzusai mellett felvették, felvehették a 

tanárszakot, amelynek során a rendeletben szabályozott pedagógiai-pszichológia, általános 

pedagógiai, szakmódszertan-oktatástechnológiai tartalmakat, krediteket kellett teljesíteniük. 

Erre épült a tanítási gyakorlat, amely a 110 órás tanítási-pedagógiai és a kéthetes vidéki 

tanítási gyakorlatot jelentette. Szintén a hallgatók döntése volt, hogy a szaktudományos 

tanulmányaik befejezését dokumentáló záróvizsga után a tanári oklevél megszerzéséhez 

szükséges tanári képesítő vizsgát leteszik-e, illetve mikor teszik le. 

Ebben az időszakban – az 1990-es évek végét írjuk – évente közel 800 tanárjelölt fejezte be 

tanulmányait a debreceni egyetemen a bölcsészet-, és a természettudományi karon, valamint a 

műszaki főiskolai kar tanárképzése keretében. A gyakorlati képzés háttérbázisát a személyi 

feltételek szempontjából 166 vezetőtanár, illetve az alsóbb éves pedagógiai-pszichológiai 

gyakorlatokat vezető 250 pedagógus biztosította, az infrastruktúra oldaláról az egyetem akkor 

még két gyakorlóiskolája, 21 bázisiskolája és közel 100 külső gyakorlóhelye adta. 

Az egyetem mindenkori vezetése, oktatói a tanárképzés színvonalának emelésében látták 

annak garanciáját, hogy a közoktatási színtéren is színvonalas oktató-nevelő munkát lehessen 

elvárni és teljesíteni. Ezzel a szándékkal összefüggésben, a fenti kormányrendelet 

megjelenését jóval megelőzően az 1993/94. tanévben a KLTE Egyetemi Tanácsa 

megtárgyalta és jóváhagyta azt a kidolgozott szabályzatot, amely értelmében a megalakítandó 

Tanárképző Kollégiumot az egyetem állandó bizottságai közé sorolta. Ennek szellemében a 

létrehozott Tanárképző Kollégium az Egyetemi Tanács átruházott jogköre alapján a 

tanárképzési rektorhelyettes mellett működő döntéselőkészítő, véleményező és operatív 

feladatokat ellátó testület lett. A Tanárképzési Kollégium egyértelműen meghatározta 

funkcióját, ennek alapján megalkotta szervezeti, működési szabályzatát. Konkretizálta a 

vezetőtanárok munkaköri leírását és kinevezési szabályzatát, definiálta a szaktanácsadók és 

szakmódszertanosok feladatait, finanszírozásukat, a szakmódszertani képzés rendszerét és 

annak szervezeti kereteit. A tanárképzés gyakorlati tartalmi elemei alapján rögzítette a 

tanítási-pedagógiai gyakorlat követelményeit, annak folyamatát, a szervezeti rendet a 

gyakorlatra való jelentkezéstől a zárótanításig, a képesítővizsgával bezáróan. Meghatározta a 
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gyakorlóiskolák mellett működő bázisiskolák szerepét és feladatait a jelöltek gyakorlati 

képzésében.  

A Kollégium szabályzatában az alábbiak szerint rögzítette a vezetőtanárok kiválasztásának 

legfontosabb szempontjait: 

- kiemelkedő szakmai műveltség és az annak megfelelő iskolai oktatómunka, 

- színvonalas pedagógiai felkészültség, tanügyi tájékozottság, elismert tanári 

alkalmasság, 

- reális és igényes követelmények az oktató-nevelőmunkában, 

- a tanítás-tanulás iskolai folyamatának hozzáértő és eredményes irányítása, 

- jártasság a tanárjelöltekkel való együttműködésben, együttműködési képesség. 

 

A fentiek jól tükrözik a tanársággal kapcsolatos alig két évtizeddel ezelőtti szemléletmódot, 

hiszen mind a fogalomhasználat, mind a fogalmak tartalmi elemei a szaktárgyi 

kompetenciákra fókuszáltak. 

Ezzel természetesen nem jelenhető ki, hogy ne jelent volna meg, a gyakorlatban különösen 

hangsúlyozottan e feladat komplexitása. Tulajdonképpen a vezetőtanári és a mentori munka 

több szálon futó összetettségét jelenítette meg egy konkrét feladatkörben a vezetőtanár 

tevékenysége. A féléves pedagógiai-tanítási gyakorlat során a folyamatban valamennyi 

szereplő egy sajátos viszonyrendszer résztvevőjeként, legtöbbször egyszerre többféle 

szerepelvárásnak volt kénytelen megfelelni. 

A vezetőtanár egyrészt magas fokú módszertani kultúrával szaktanári minőségben működött 

együtt a közoktatási státuszú diákjaival, másrészt mentori=támogatói, tanácsadói, szervezői 

feladatokat ellátó szerepben teljesítette feladatait a felsőoktatási státuszú hallgatóival 

szemben. A tanárjelölt szaktanári szerepben definiálhatta magát a diákokkal, és bizonyos 

értelemben kollégaként, de egyszerre diákként is a vezetőtanárával szemben. Talán a diákok 

voltak ebben a szerepértelmezésben a legtisztább helyzetben, ők „a tanulók”. A kéthetes 

vidéki tanítási gyakorlatokon az ottani vezetőtanárok munkájában a mentori jelleg, a 

mentorálás talán fokozottabban és egyértelműen hangsúlyozódott. 

 

A vezetőtanári továbbképzés tartalmi elemeinek kidolgozása köztudottan jóval a „bolognai 

folyamatot” megelőzően számtalan kérdést vetett fel. Magyarország az Európai Unióhoz való 

csatlakozási szándékát 1994-ben fogalmazta meg (ami a hazai oktatásügyben is változások 

előjelét erősítette), amikor a debreceni egyetemen, tehát az 1994/1995 tanévben intenzív 

tanártovábbképzés keretében már biztosított volt a vezetőtanárok továbbképzése. 

Folyamatosan fontos feladatának tekintette a Tanárképzési Kollégium a pedagógus-

továbbképzésről szóló MKM rendeletnek megfelelően a vezetőtanárok továbbképzési 

programjának korszerűsítését. A kidolgozott és beadott programtervezetet a minisztérium a T 

3007303-311/1999 alapítási engedély, és a XXV./2/297/2000 indítási engedély alapján 

akkreditálta. A sikeres akkreditáció alapján 2000-től szakvizsgás pedagógus-

továbbképzésként hirdethette meg az egyetem a vezetőtanári továbbképzést.  

A vezetőtanári továbbképzési program akkreditációjáig 1994 és 1999 között az egyetem 

szervezésében öt gimnáziumból, négy általános iskolából, négy szakközépiskolából 

folyamatosan jelentkeztek tanárok a továbbképzésre. 1994/95-ben:23 fő, 1996/97-ben:17 fő, 

1997/98-ben:24 fő, 1998/99-ben:9 fő végzett. 

A továbbképzés elméleti és gyakorlati moduljainak főbb elemei a következők voltak: 

- a tanárképzés rendszere, helyzete, változásai hazai és nemzetközi megközelítésben, 

- a vezetőtanárok helye, kompetenciái a pedagógusképzésben, 

- a felsőoktatási törvény és a 111/1997. kormányrendelet a tanárképzés 

korszerűsítésének tükrében, 
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- a képzési követelmények ekvivalenciája a különböző tudományterületekkel és a 

módszertanokkal, 

- minőségbiztosítás és pedagógusképzés, 

- a pedagógusszerep és szerepkonfliktusok  

- a pedagógusjelöltek pályára való alkalmasságának megítélése, dilemmái, 

- a vezetőtanárok és tanárjelöltek kommunikációja 

- a pedagógusok mentálhigiénéje 

- szupervízió  

Közbevetően meg kell említeni mint (főleg neveléstörténeti szempontból) jelentős történelmi 

eseményt, az integrációs tárgyalások eredményeként 2000 januárjában létre jött a Debreceni 

Egyetem. Az integrált egyetemen azonban a szisztematikus és korrekt szakmai törekvések 

ellenére nem kapott megfelelő támogatást az egységes tanárképzés. A Tanárképzési 

Kollégium korábbi érdemi tevékenységei alapján természetesen továbbra is kompetens volt a 

tanárképzést érintő számtalan területen, valamint kidolgozott egy tervezetet az egységes 

tanárképzés és pedagógus-továbbképzés integrálására, azonban a tervezet sajnos nem valósult 

meg.  

 

A 2003/2004-es tanévtől ismét folyamatos volt az érdeklődés a vezetőtanári pedagógus-

továbbképzési program iránt. A tanárok, vezetőtanárok belső motivációja mellett 

vitathatatlanul (és jobban is) érvényesült mint külső motiváció, az aktuálisan változó 

jogszabályi háttér is.  

Időközben a hazánkban 2004-ben elfogadott nemzetközi Bologna-stratégia változásokat 

követelt meg a korábbi egyetemi illetve főiskolai szintű tanárképzés tartalmi és szerkezeti 

vonatkozásaiban. Jól ismert ennek a kétciklusú képzési rendszernek a logikája, valamint az 

alakuló, még meglehetősen képlékeny jogszabályi háttere. 

A jelenleg hatályos felsőoktatási törvény vonatkozó pontjai (2005.CXXXIX), valamint az 

alap- és mesterképzést szabályozó 289/2005 (XII.22) Kormányrendelet határozzák meg, hogy 

a tanári mesterszak befejező szakasza közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben 

teljesítendő. A tanári mesterszakhoz kapcsolódó összefüggő féléves szakmai gyakorlat célját, 

szervezeti kereteit, a képzési és kimeneti követelményeit a 15/2006(IV.3.) OM rendelet 

szabályozza. E dokumentumok szerint a féléves szakmai gyakorlat meghatározó szereplői 

közül az egyik a gyakorlatvezető mentor, aki sokrétű, komplex feladat ellátására hivatott. Erre 

a munkára a szakirányú továbbképzések illetve pedagógus szakvizsga gyakorlatvezető mentor 

modulja keretében készülhet fel az egyébként gazdag gyakorlati tapasztalattal felvértezett, 

érdeklődő és elhivatott pedagógus. Fontos kitétele a rendeleteknek, hogy 2015 januárjától 

csak pedagógus szakvizsgával rendelkező pedagógus kaphat új megbízatást vezetőtanári, 

gyakorlatvezető mentori feladatok ellátására. A rendelkezés nem csak a gyakorlati képzés 

szakemberével, hanem magával a gyakorlóhellyel szemben is - amelyet partneriskolának 

definiál- megfogalmazza az egyértelmű elvárásokat. A partneriskolában szakképzett 

gyakorlatvezető mentor(ok) alkalmazása elvárás, valamint olyan iskolai ethosz, kultúra, 

támogató légkör, amelyben a tanárjelölt(ek) számára biztosított a magas szintű gyakorlati 

képzés. Az idézett OM rendelet értelmezi az elismerten nagy múltra visszatekintő 

gyakorlóiskolák szerepkörét is, amelyek funkciója, feladata karakteresen a tanárképzés egy 

másik fázisában jelenik meg, nevezetesen a 60órás, gyakorlóiskolában vezetőtanár irányítása 

mellett teljesítendő tanítási gyakorlatban. Ugyanakkor a gyakorlóiskolák az összefüggő 

szakmai gyakorlat lebonyolításában, mint színtér nem szükségszerűen érintettek. Bővült 

viszont a feladatkörük a vitathatatlan gazdag szakmai tapasztalataik tükrében, hiszen egy 

újabb színtéren töltik be funkciójukat, nevezetesen a mentortanár-képzés gyakorlati részének 

biztosításával teljesítenek, teljesíthetnek fontos feladatot. Ezen a ponton, tehát a 
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gyakorlóiskolák funkcióinak definiálásában merülnek fel értelmezésbeli eltérések, 

különbségek.  

A gyakorlóiskolák szerepe a kétciklusú képzésben is vitathatatlanul meghatározóak, mint a 

vezetőtanárokkal szembeni magas szintű szakmai elvárások, amelyeknek mindig maximálisan 

megfeleltek és megfelelnek továbbra is, egy szóval a színvonalas tanárképzés garanciái. 

Érdemes azonban pro és kontra érvelni a partneriskolai színtér autonómiája mellett is, éppen 

az aktuális jogszabályok, valamint a (folyamatosan változó feltételek között működő) 

tanárképzés strukturális rendjének korrekt értelmezésének alapján. 

Induljunk ki egy sajnálatos társadalmi jelenségből, a családi diszfunkciók, válások számának 

növekedéséből. A gyerekek egyre jelentősebb része diszharmonikusan működő, hátrányos 

helyzetű családokból érkezik az iskolákba. Jellemző ezekre a családra a szülők 

munkanélkülisége, bizonyos devianciák, esetenként az alkoholizmus, és a válások számának 

emelkedése is. Sok gyerek és fiatal sem a családban, sem az iskolában nem éli meg a szociális 

és az anyagi biztonságot. Az ilyen háttérrel rendelkező diákok munka- és tanulási 

motivációja, a tanuláshoz, munkához való beállítódása rendkívül alacsony szintű. Ezzel 

összefüggésben az is megállapítható, hogy önértékelésük alacsony, az egészséges önbizalom 

híján vannak, hiányzik a kommunikációs készség, az együttműködési képesség megfelelő 

szintje, kudarckerülők, esetenként agresszív magatartást tanúsítanak, gyakran elutasítják az 

iskolai kötelezettséggel járó tevékenységeket, a tanulás szervezett formáit. Megfigyelhető az 

is, hogy egyre több fiatalnál halmozottan jelentkeznek a különböző problémák. Egy másik 

tapasztalati tény, hogy ezeknek a tanulóknak a kognitív képességei, a tehetségük éppen a 

szociális bajok miatt maradnak rejtve, és többségében csak abban az esetben mutatkoznak 

meg, amikor sikerül valamelyest hátrányaikat kompenzálni, elhárítani. A felzárkóztatás során 

tanulhatnak meg tanulni ezek a gyerekeknek, ami a lemorzsolódás megelőzésében, illetve 

visszaszorításában játszhat fontos szerepet. A tanulók saját képességeikhez mért fejlődéséhez 

nagyban hozzájárul a hagyományos frontális oktatást színesítő kiscsoportos vagy az egyéni 

formában megvalósuló oktatás. Ebben a segítő folyamatban játszik kiemelkedő szerepet a 

kreatív, jól felkészült szaktanári team mellett a különböző speciális ismeretekkel, szociális 

jellegű tudással, és/vagy végzettséggel is rendelkező szakember (amennyiben a fenntartók 

még tudják a megfelelő státuszt biztosítani számukra), akinek összetett feladatkörébe tartozik 

a hátrányos helyzetű tanulók támogatáshoz juttatása mellett a tanulókkal a szociális helyzetük 

értelmezése, annak reális megítélése, valamint szociális, személyes kompetenciáik fejlesztése 

is.  

Nagyon fontos cél, hogy a nehézségek, gondok ellenére a legmegfelelőbb fejlesztő és 

támogató eszközapparátussal a nehezen kezelhető fiatalok ne morzsolódjanak le, ne essenek 

ki idő előtt az iskolarendszerű képzésből. Ehhez a szükséges elméleti és gyakorlati ismeretek 

és készségek elsajátítása (tehát a tanítás-tanulás) mellett hangsúlyozott elem a fiatalok 

személyiségfejlesztése, önismeretének, önértékelésének, társas-kapcsolati rendszerének 

fejlesztése, gazdagítása is (tehát a nevelési feladatok sora). Az iskolai évek során valamennyi 

gyermeknek – társadalmi réteghelyzetüktől függetlenül - intellektuális és szociális téren 

egyaránt nagyon sok támogatásra van szüksége. A közoktatás képzési programjának 

alakításakor ennek megfelelően figyelembe kell venni a mindenkori célcsoport sajátosságait, s 

ezzel együtt törekedni kell a teljes körű fejlesztésre úgy, hogy a tanulók tanulmányaik közben 

sikerélményt élhessenek meg, és erősödjék motiváltságuk. A diákok eredményes tanulási 

tevékenységének számtalan összetevője van. Meghatározó feltétel a közvetlen szociális 

környezetük stabilitása, anyagi helyzetük rendezettsége, kielégítő lakásfeltételeik, szüleikhez, 

kortársaikhoz, tanáraikhoz fűződő viszonylag feszültségmentes kapcsolataik. Ezek hiányában 

csak nehézségek árán képesek, vagy esetleg nem képesek gondolataikat maximálisan a 

képzésre irányítani, sikereket produkálni, elismerést kivívni, amelyek aztán visszahatnak 

motivációjukra is. Ebben a komplex folyamatban tudna legnagyobb hatékonysággal 
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közreműködni a szociálpedagógiai, szociális, mentálhigiénés ismeretekkel felvértezett, 

ifjúságvédelmi feladatokat (is) ellátó pedagógus. Kompetenciájának fontos eleme, hogy 

tanácsadással szolgáljon a tanulók és a tanárok számára egyaránt a diákok közötti, illetve a 

gyerekek és felnőttek közötti konfliktusok kezeléséhez. Sokrétű feladatának része az egyéni 

és csoportos megbeszélések kezdeményezése a tanulók megfigyelése alapján felismert 

problémákról, illetve az általuk felvetett, javasolt kérdésekről. Módszertani biztonságából 

fakadóan szerepjátékok keretében eredményesen begyakoroltathatja a különböző szociális 

technikákat, pszichésen felkészítheti a tanulókat az előforduló, megmérettetést jelentő 

helyzetekre. A mindenkori szakmai szempontokat figyelembe véve a tanulók tanulmányait 

gazdagító programok, tanulmányutak előkészítésében van, lehet szerepe, de hasonló módon a 

csoportkohézió erősítése érdekében szabadidős programok, kirándulások előkészítésében, 

szervezésében lehet a segítségét kérni. Felkészültsége alapján tevékenységének szintén 

lényeges eleme, hogy a különböző kapcsolati zavarok esetén (ha a tanuló konfliktusba 

keveredik szüleivel, kortársaival, tanáraival) a konfliktusok megoldásában segítsen, ha 

szükséges (egészségüggyel, bántalmazással, kábítószerrel kapcsolatos esetekben), a speciális 

tanácsadó intézményekkel felvegye a kapcsolatot a diák érdekében. 

A hátrányos helyzetű fiatalok támogatásának társadalmi jelentősége több szempontból is 

indokolt és elvárható, megoldandó feladat. A munkaerő-piaci nézőpontból, ha a fiatalok a 

magas színvonalú szakmai képzés mellett szociális tartalmú képzésben is részesülnek, akkor 

ez a komplex fejlesztés hozzájárul(hat) a tanulók kiegyensúlyozott életvitel-tervezéséhez, a 

munkaerő-potenciál aktivizálásához Szociálpolitikai szempontból is fontos alapvetés, hogy a 

társadalom minél nagyobb rétege közép vagy felsőfokú szakképesítéssel rendelkezzen, 

egészséges életvitelt folytasson, hiszen ezáltal a szociális ellátórendszer terhelhetősége is 

csökkenthető.  

A tanulói népesség e sajátos csoportjának háttértényezőinek, és az abból fakadó pedagógiai 

eljárások összetettségének több szempontból történő végiggondolása nem véletlenül került 

abba az érvrendszerbe, amely a partneriskolai színtér indokoltságát erősíti. A hagyományosan 

egyetemekhez, főiskolákhoz kapcsolódó gyakorlóiskolákba felvételt nyert tanulók körében is 

természetesen megtalálhatók a hátrányokkal küzdő családok gyermekei, és az ezzel együtt 

járó probléma-együttes, annak kezelése. Nem tévedünk azonban nagyot, ha azt állítjuk, hogy 

a gyakorlóiskolákban mégsem olyan nagyságrendű ez a jelenség, mint bármely más 

közoktatási intézményben. Az OM ajánlásban olvasható, hogy a féléves, összefüggő szakmai 

gyakorlat célja nem pusztán a szaktárgy tanításának további gyakorlása, hanem az iskola és 

benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, illetve az iskolát 

körülvevő társadalmi, jogszabályi környezet, valamint a szakszolgálatok és a szakmai 

szolgáltató intézmények megismerése a közoktatás terepviszonyai között. A szaktárgy 

tanításán kívüli oktatási nevelési alaptevékenységek között szereplő feladatok teljesítése (pl.: 

ifjúságvédelem, drogprevenció, mentálhigiéne, iskolai agresszió, konfliktuskezelés helyi 

gyakorlatának megismerése, lehetőség szerint segítése) a sokszínűséggel jellemezhető 

partneriskolai közegben, az ott megtapasztalható, megélhető Pedagogikum gazdagítja tovább, 

egészíti ki a hallgatók korábbi tanítási gyakorlata során a gyakorlóiskolákban szerzett 

tapasztalatait. Ugyancsak a minisztériumi ajánlás írja, hogy a partneriskola bár maga is 

akkreditáció alá vethető intézmény, azonban nem érvényesíthető esetében a 

gyakorlóiskolákkal szemben támasztott – 79/2006. (IV.5.) Kormányrendelet 3. számú 

mellékletében meghatározott követelmény, és a féléves gyakorlat pontosan azért került ki a 

gyakorlóiskolákból, hogy a hallgatók a közoktatás általános állapotával és jellemzőivel 

találkozhassanak. 

Egy másik szempontból is érdemes a korrekten körülhatárolt feladatok mentén a gyakorló- és 

a partneriskolák önállóságát megőrizni. Igaz, az első végzős tanárszakos hallgatói létszám 

(2011 szeptemberétől) országosan is rendkívül alacsony számú. Ennek a ténynek ismeretében 
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az összefüggő szakmai félév feladatait a gyakorlóiskolák könnyedén ellátják, elláthatják 

szakvizsgázott vezetőtanárok irányításával. Ezeknek a feltételeknek azonban – ismerve az 

egyetem eddigi vezetőtanári szakvizsgás képzés mutatóit – a jelenlegi egyetemi partneriskolai 

hálózat is eleget tud/na tenni, és természetesen a jövőben is. Ha azonban a várakozásnak 

megfelelően az elkövetkező években (különösen a bejelentett, a tanárképzésre vonatkozó 

változások tükrében) emelkedni fog a tanárszakos hallgatói létszám, akkor mindenképpen 

indokolt a két intézménytípus külön-külön aktivizálása. És végül azt is érdemes figyelembe 

venni, hogy a 2010 őszén már több helyen beindított gyakorlatvezető mentortanár-

továbbképzésbe szép számmal kapcsolódtak be jelenleg is partner- illetve bázisiskolai 

státuszban lévő iskolák pedagógusai. 

 

Mentortanár-képzés a Debreceni Egyetemen 

 

A Debreceni Egyetem konzorciumban a Kölcsey Ferenc Tanítóképző Főiskolával, valamint a 

Nyíregyházi Főiskolával sikeresen pályázott és nyert a TÁMOP-4.1.2-08/1/B-2009-0001 

projektben. A konzorcium vállalása a Regionális Pedagógusképző és Továbbképző Hálózat és 

Adatbázis kialakítása az Észak-Alföldi Régióban (RE-PE-T-HA), valamint a pályázati 

feltételekben meghatározott szakmai feladatok teljesítése.  

Ennek keretében alakultak meg az úgynevezett horizontális és szakmai munkacsoportok 

(amelyeknek részletes bemutatása túlmutat ennek az írásnak a keretein). A szakmai 

munkacsoportok egyike a gyakorlati képzés munkacsoport, amely feladatát a várható 

jogszabály-módosulások, a minisztérium ajánlásai és a projekt többi konzorciumával történő 

egyeztetés alapján végzi. Tevékenységeiként határozta meg a partneriskolák és a mentorok 

kiválasztási szempontjainak kialakítását, a képző intézmények és a partneriskolák közötti 

kapcsolattartás tartalmi és metodikai vonatkozásainak kidolgozását, a mentorképzés 

(szakvizsga) programjának tartalmi és módszertani összeállítását, a mentortanárokkal való 

kapcsolattartás rendszerének kialakítását. 

 

A munkacsoport meglehetősen aktív, intenzív munkájának eredményeként kidolgozta, majd 

2010 őszén a Debreceni Egyetem beindította a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-

szakvizsgára felkészítő továbbképzési programját. A továbbképzés céljainak 

meghatározásánál az alábbi szempontokat tartottuk fontosnak. A képzésben résztvevők 

felkészítése tanárjelöltek gyakorlati képzésének irányítására, a pályakezdők munkahelyi 

beilleszkedésével kapcsolatos gyakorlatvezető mentortanári feladatok ellátására a 

felsőoktatási intézmények által fenntartott gyakorlóiskolákban, partner iskolákban, és külső 

gyakorló helyeken. A továbbképzés keretében kerül sor a szakterületi szakismeretek 

továbbfejlesztésére, valamint a tanári képesítés követelményeiben meghatározott képzési 

célok közvetítésére, a tanári pálya feladatainak megismertetésére és a tanárjelöltek gyakorlati 

képzésének szervezésére, irányítására, a pedagóguskompetenciák fejlesztésére való 

felkészülésre. A képzés segítséget nyújt a gyakorlatvezető mentortanárok számára szükséges 

új hazai és nemzetközi kutatások megismeréséhez, illetve a tanári tevékenység során 

keletkező pszichés feszültségek kezeléséhez, a pedagógus mentális egészségének védelméhez 

is. A képzés jellegéből következően költségtérítéses levelező formában működik. Több iskola 

pályázati keretéből támogatja a bejelentkezett pedagógus képzési költségét. 

A képzés tartalma mind az általános, mind a specializációs részben nagyobb blokkokból és 

azokon belüli tantárgyakból épül fel. Az elméleti jellegű előadások mellett tantermi és 

szemináriumi jellegű foglalkozások, gyakorlóiskolákban szervezett gyakorlatok szerepelnek a 

programban. 
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A pedagógus szakvizsgára felkészítő szakirányú továbbképzés 

1-2. félévének tantervi hálója 

Kód Tantárgynév 

I. félév II. félév 

Óra- 

szám 

Számon-

kérés 
Kredit 

Óra-

szám 

Számon-

kérés 
Kredit 

I. Közigazgatási vezetési ismeretek 

BT_SZAG144 
1. Közigazgatási és 

államháztartási ismeretek 
15 K 

4    

BT_SZEV144 
2. Európai oktatásügyi 

integrációs folyamatok 
10 K 

3    

II. A nevelési-oktatási intézmény, mint szervezet 

BT_SZTI144 
1. Tanügyigazgatási és jogi 

ismeretek 
10 K 3    

BT_SZSZV244 
2. Szervezetfejlesztés és 

vezetési kultúra 
   15 K 4 

BT_SZIK 144 3. Intézmény és környezete 10 G 3    

III. A nevelési-oktatási intézmény hatékonysága 

BT_SZIN144 

1. Intézményértékelés és a 

tanulói, tanári munka 

értékelése 

10 G 4    

BT_SZMI212 

2. Minőségellenőrzés, 

minőségértékelés, 

minőségfejlesztés 

   15 K 4 

IV. A pedagógus a nevelési-oktatási intézmény szervezetében 

BT_SZPF244 
1. Pedagógiai folyamat-

tervezés és -szervezés 
   10 G 3 

BT_SZT244 2. Szakmai önismeret    15 K 4 

V. Az integráció és szegregáció kérdései 

BT_SZESZF144 

1. Esélyegyenlőség, 

szektorközi együttműködés, 

fenntartói megoldások 

15 G 4    

VI. Sajátos csoportok nevelése, oktatása 

BT_SZME144 

1. Egészségpszichológiai és 

az egészségre nevelés 

kérdései 

15 G 3    

BT_SZSP211 
2. Sajátos nevelési igényű 

gyerekek nevelése, oktatása  
   15 K 5 

BT_SZGY244 

3. Gyermek- és 

ifjúságvédelem, hátrányos 

helyzet kezelése 

   15 G 5 

BT_SZFE244 

4. Az élethosszig tartó 

tanulás, a felnőttoktatás 

kérdései 

   10 G 4 

BT_SZSZ200 Szigorlat      2 

 

Összes óra 85   95   

Összes kredit   24   31 

Összes gyakorlat  4   3  

Összes kollokvium  3   4  
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A gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő szakirányú 

továbbképzési szak 

3-4. félév tantervi hálója 

Tantárgy III. félév IV. félév kód 

óra- 

szám 

számo

nkérés 

Kredit óra-

szám 

számo

nkérés 

Kredit 

A pedagóguspálya, a pedagógusképzés követelményeinek ismerete, a mentor szerepe 4 kredit 

Hazai és nemzetközi 

tanárképzési koncepciók  

5 koll 2    BT_SZVMTK100 

Korszerű tanulási 

folyamat, és a pedagógiai 

problémahelyzetek 

értékelése 

   5 koll 2 BT_SZVMTF200 

A hallgatói korosztállyal való foglalkozás nevelés –és oktatás-lélektani ismeretei 4 kredit 

A tanárjelöltek lélektani, 

szociológiai jellemzői 

10 koll 4    BT_SZVMTSZ110 

A pedagógusi szakképzettség szerinti specializációban az adott szakterület legújabb szaktudományi és 

szakmódszertani ismeretei 8 kredit 

Legújabb szaktudományi 

eredmények és 

közoktatási alkalmazási 

lehetőségek I. 

15 gyj 4    BT_SZVM… 

Legújabb szaktudományi 

eredmények és 

közoktatási alkalmazási 

lehetőségek II. 

   15 gyj 4 BT_SZVM…. 

A kiterjesztett pedagógusi szerep iskolai és iskolán kívüli feladatai 8 kredit 

Iskolai/szakmai 

menedzsment 

10 gyj 4    BT_SZVMIM120 

Az iskola és a különböző 

szakintézmények 

kapcsolata 

   10 gyj 4 BT_SZVMIK210 

A mentorálás elmélete és speciális módszerei 17 kredit 

A mentori munka 

tervezése, szervezése 

10 gyj 4    BT_SZVMMT130 

A mentori munka 

megfigyelése, 

koordinálása 

   15 gyj 4 BT_SZVMMM220 

A pedagógus 

kommunikációs 

készségének fejlesztése 

 

10 gyj 3    BT_SZVMKO130 

Konfliktus – és 

agresszió- kezelés a 

tanári/mentori munkában 

 

 

10 koll 4    BT_SZVMKA140 

Konfliktus – és 

agresszió- kezelés a 

   10 gyj 2 BT_SZVMKA240 
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tanári/mentori munkában 

 

Kötelezően választható 10 kredit 

Magatartási, tanulási 

zavarok 

20 gyj 5    BT_SZVMZA150 

Egészségnevelés, 

gyermekvédelem 

   20 koll 5 BT_SZVMEGY230 

Tehetséggondozás 20 koll 5    BT_SZVMTE160 

Digitális pedagógia    20 gyj 5 BT_SZVMDP250 

Gyakorlat 4 kredit 

Szupervízió 5 beszá

moló 

2    BT_SZVMSZ170 

Szupervízió    5 beszám

oló 

 BT_SZVMSZ270 

Szakdolgozat 10 kredit 

Összesen 95 3/5+B 32 85 1/5+B. 23    

 

 

Szem előtt tartva a képzési és kimeneti követelményeket a záróvizsga feltételeként az 

előírt számú vizsga és gyakorlati jegy megszerzését, valamint a szakdolgozat 

benyújtását határoztuk meg. A záróvizsgán a benyújtott szakdolgozat bemutatása 

és védése történik. A témavezető a szakdolgozatot írásban értékeli. A feldolgozott 

témához, valamint az ahhoz kapcsolódó szakterületi kutatásokkal, eredményekkel 

kapcsolatosan, a témavezető által megfogalmazott egy-egy kérdésre adott komplex 

válasz alapján értékeli a vizsgabizottság a szóbeli feleletet. A záróvizsga 

eredményét a záróvizsgán kifejtett szóbeli felelet és a szakdolgozatra kapott 

érdemjegy átlaga adja. Az oklevél minősítése: szakvizsgázott pedagógus. 

 

 A továbbképzési program tartalmi elemeinek összerendezését hosszas elemző munka 

előzte meg. Felhasználtuk a korábbi tanárképzési gyakorlatot segítő vezetőtanári 

továbbképzés tapasztalatait, és minden olyan dokumentumot áttanulmányoztunk, ami a 

kétciklusú tanárképzés gyakorlati képzéséhez alapul szolgált. 

Az alábbiakban bemutatjuk a gyakorlatvezető mentortanár pedagógus-szakvizsgára felkészítő 

továbbképzésben hangsúlyozott mentori gyakorlat programját. A gyakorlati képzés 

munkacsoport összeállította a tanári mesterképzési szak gyakorlatának egyetemünkön 

megvalósuló formai és tartalmi jellemzőit. Így egyrészt a képzők számára lett egyértelműen 

jól definiált a gyakorlati képzés valamennyi fázisának logikája, másrészt remek támpontot ad 

a leendő mentortanároknak a jelenlegi tanárképzési struktúra megértéséhez, valamint a 

majdani jelöltekkel történő munkájukhoz is alapul szolgál.  

A tanári mesterképzési szak gyakorlatának áttekintése az alábbi szempontok mentén 

A gyakorlat formái:  

A/ típusú gyakorlat 

B/ típusú gyakorlat 

C/ típusú gyakorlat 

Az egyéni gyakorlat (30 kredit) leírása 

Szervezés 

Felelősök 

Beosztás 

A gyakorlat célja 

Előkészítés: tervezés 
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Gyakorlás 

Zárás 

Ajánlások, segédanyagok a mentoráláshoz 

Ellenőrző lap 

Mit kell tudni a portfólióról? 

Óramegfigyelési szempontok 

A szakmai gyakorlat értékelésének (a jellemzésnek) a szempontjai 

Tartalmi és formai útmutató a zárótanítási óraterv elkészítéséhez 

Útmutató a zárótanítás értékeléséhez 

Az egyetemi szaktanácsadók névsora 

Az iskolán kívüli tevékenységeket ellátó intézmények listája 

A mentortanár-képzésben szereplő mentori gyakorlat I. és II. félévi programjának 

elemei 

A fenti szempontok részletesebb kibontása 

 

A/ típusú gyakorlat: a pedagóguspálya megismerésére, általános pedagógiai képességek 

fejlesztésére irányuló gyakorlatok: pályaismereti, gyermek- és önismereti, 

konfliktuskezelési módszerek, iskolalátogatások, óramegfigyelések és elemzések, 

mikrotanítás, legalább 30 óra; 3 kredit → EGYETEM 

Dokumentációja a záró portfólió része 

B/ típusú gyakorlat: iskolában vezetőtanár irányításával az adott szakképzettség területén 

végzett csoportos gyakorlat szakképzettségenként 60 óra, amely magában foglalja a 

hospitálást, az óramegbeszéléseket és legalább 15 önállóan megtartott órát/foglalkozást (a 

hallgató az egyik szakképzettség tanítási gyakorlatát az 5–8., a másikat pedig a 9–12. 

évfolyamon kell, hogy végezze); szakképzettségekként 3 kredit → ISKOLÁK 

Dokumentációja a záró portfólió része 

Ajánlások a portfólióhoz: 

- Ellenőrző lapok: hospitálások rögzítése (tanár, az óra tárgya, időpont, aláírás); a 

vezetőtanárral töltött idő rögzítése (megbeszélések, tartott órák, időpont, aláírás) 

- Kivonatok a hospitálási naplóból: megbeszélt szempontok szerinti megfigyelések rögzítése 

önálló lapokon 

- Zárótanítási óraterv 

- A tanítási gyakorlat értékelése, jellemzés 

C/ típusú gyakorlat: közoktatási intézményben, felnőttképző intézményben megbízott 

vezetőtanár és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett végzett, 

összefüggő, a képzés utolsó félévében folyó egyéni szakmai gyakorlat, amelynek előfeltétele 

a tanári mesterképzés (a szakdolgozaton kívüli) minden egyéb követelményeinek teljesítése, 

illetve azok teljesítéséhez szükséges kreditek összegyűjtése. A gyakorlat magában foglalja a 

hospitálást, szakképzettségenként heti 2–5 óra (max. heti 10 óra) tanítást/foglalkozást, a 

tanítási órán kívüli iskolai feladatok ellátását, a tanítást kísérő szeminárium elvégzését és 

az adatgyűjtés, tapasztalatszerzés szakszerű dokumentálását, 30 kredit → ISKOLÁK 

Dokumentációja a záró portfólió része 
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Az egyéni gyakorlat (30kredit) leírása 

Szervezés 

Az iskolák megbízottja (igazgató, helyettes): iskolai tevékenységek tervezése, koordinálása 

- szakképzettségek és mentorok összehangolása 

- csoportos programok (tájékoztatás, óramegfigyelés, órán kívüli tevékenység) szervezése 

- a gyakorlat értékelésének adminisztrálása 

 

A képzőhely megbízottja: az iskolán kívüli tevékenységek koordinálása 

- szerződés a partner- és bázisiskolákkal; 

- megállapodás az oktatást segítő intézményekkel (Ped. Int., Okt. Hiv., Családseg. Szolg., ifj. 

védelmi közp., kollégiumok) 

- a gyakorlat értékelésének adminisztrálása 

 

Felelősök 

Gyakorlatvezető oktató (szakmai irányítás, koordinálás, folyamatkövető szeminárium tartása) 

Gyakorlatvezető mentor (minden iskolai tevékenység gondozója) 

Tanárjelölt: jogi státusza szerint hallgató 

 

Beosztás 

- 1 tanárjelölt 1 mentornál 

- Mentorok kiválasztása (gyakorlóiskolákban, partneriskolákban: bármelyik vezetőtanár 

kaphat megbízást; 

bázisiskolákban: a szaktanácsadók javaslatai alapján) 

- A beosztást a tanárképzési csoport végzi 

- Időkeretek: 4 hónap, hetente 4 nap, naponta minimum 4 óra  

- Lehetőleg mindkét szakképzettség gyakorlása a mentortanárnál (szükség esetén az egyik 

más vezetőtanárnál) 

 

A gyakorlat célja 

- A tanári élethelyzet megismer(tet)ése, 

- A tanári kompetenciák fejlesztése 

 

Előkészítés: a sztenderdek azonosítása, tervezés 

 

I. Kompetenciák (sztenderdek) a gyakorlat értékeléséhez 

- Iskolai alaptevékenységek (12 kredit): hospitálások, tanítás és foglalkozás-vezetés (heti 2-

5 óra), felkészülés – önreflexió, mentori megbeszélés (szükség szerint), anyaggyűjtés 

(források), projektmunka, feladatlapok összeállítása) 

- Tanításon kívüli tevékenységek (8 kredit): 

Kötelező egységek: 

- jogi ismeretek, képzési dokumentumok, minőségirányítási program (2 kredit) 

- ifjúságvédelem, drogprevenció, mentálhigiéné, iskolai agresszió, szociális problémák és 

konfliktusok kezelése (2 kredit) 

- a tanárok adminisztrációs kötelezettségei (1 kredit) 

- tehetséggondozás, felzárkóztatás (1 kredit) 

Választható egységek, 2 teljesítés kötelező (2 kredit): 

- osztályfőnöki tevékenység, szülők tanárok találkozásai 

- a projekt-módszer 

- ellenőrzés, értékelés, osztálytermi retorika, a munkafolyamat megszervezése, 

eszközhasználat 
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- a diákönkormányzat eseményei 

- Iskolán kívüli tevékenységek (5 kredit) 

Pedagógiai Intézet (továbbképzések, tanulmányi versenyek, szakszolgálat); Oktatási Hivatal 

(versenyek, érettségi szervezése); Gyermek- és ifjúságvédelmi központ (veszélyeztetett 

tanulók segítése); Családsegítő szolgálat (iskola – család kapcsolata, a tanulók szociális 

helyzete); Kollégiumok, diákotthonok (kollégiumi élet, a kollégium és az iskola 

együttműködése); más, iskolán kívüli foglalkozást szervező, a nevelési-fejlesztési funkciókat 

betöltő szervezetek, intézmények: „kultúrház”, sportegyesületek, diákszínpadok, tánc-

egyesületek stb.; diákjogokkal foglalkozó intézmények (jegyző) 

- Portfólió elkészítése 

II. A kompetenciák (sztenderdek) azonosítása a portfólió értékeléséhez 

- a tantárgy ismerete 

- a tanulás ismerete 

- az oktatás adaptálása az egyéni szükségletekhez 

- tanítási stratégiák alkalmazása 

- kommunikációs képességek, készségek 

- tervezési készségek 

- a tanulás értékelése 

- szakmai elkötelezettség 

- együttműködés 

- szerkesztési elv érvényesülése, rendezettség 

- megjelenés 

 

III. Egyéni fejlesztési program összeállítása a jelölttel a jelölt számára 

 

- az alaptevékenységek megtervezése, a folyamatkövető értékelés, a szeminárium és a 

dokumentáció megbeszélése 

- a kötelező egységek megbeszélése (1. az előadások látogatása és a dokumentumok 

megismerése saját időbeosztás szerint, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentálás; 2. 

esetvizsgálatok egyéni munkával, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentálás; 3. az E-napló 

megismerése, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentáció; 4. megismerkedés a speciális és 

differenciált foglalkoztatással, szakkörökkel, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentáció) 

- a választott tevékenységek programjának megbeszélése és dokumentálása (1. részvétel 

szülői értekezleten, osztályfőnöki órákon és osztályrendezvényen, majd beszámoló, 

megbeszélés, dokumentálás; 2. csatlakozás egy projekt munkafolyamataihoz, majd 

beszámoló, megbeszélés, dokumentálás; 3. az ellenőrzési, értékelési rendszer megismerése, 

hospitálási napló készítése az osztálytermi retorikáról, a munkafolyamat megszervezéséről és 

az eszközhasználatról, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentálás; 4. részvétel 

diákönkormányzati rendezvényen, majd beszámoló, megbeszélés, dokumentálás;) 

- az iskolán kívüli tevékenységek programjának (gyakorlatvezető oktató) egyeztetése az 

iskolai elfoglaltságokkal (gyakorlatvezető mentor), majd dokumentálás 

- a portfólió elkészítésének módszertana (1. a tanítás során készített dokumentumok: 

óravázlatok, megfigyelések jegyzőkönyve, dolgozat, a tanóra digitális rögzítése, tematikus 

terv, a tanórán kívüli tevékenység terve, képek stb.; 2. a jelölt reflexióit rögzítő 

dokumentumok: a tanuló/csoport fejlődéséről készített esettanulmány, a jelölt tanítási 

filozófiája, hivatkozással az olvasottakra, pedagógiai napló, egy problémamegoldás leírása, 

előadásokon készített jegyzet stb.; 3. a jelölt tanításáról/tevékenységéről mások által készített 

dokumentumok, értékelések, a jelölt-társak észrevételei) 

 

A gyakorlás 
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- folyamatkövetés: konzultáció, részértékelések 

- gyakorlás, önreflexiós tevékenység: dokumentáció gyűjtése a portfólió összeállításához 

 

Zárás  

- záró megbeszélés, értékelés (gyakorlatvezető oktató, gyakorlatvezető mentor, másik 

vezetőtanár, tanárjelölt) 

- a portfólió bemutatása, prezentáció 

 

Ajánlások, segédanyagok a mentoráláshoz 

Ellenőrző lap: a gyakorlat minden egyes tevékenységének adatolása (a tevékenység 

megnevezése, a felelős vezetőtanár/megbízott megnevezése, időpont/terjedelem, aláírás) 

ELLENŐRZŐ LAP 

ÖSSZEFÜGGŐ EGYÉNI TANÍTÁSI GYAKORLAT (5. FÉLÉV, 30 kredit) 

A gyakorlás helye:  

A gyakorlás ideje: 2011/2012. I. félév 

A jelölt neve:   

Gyakorlatvezető oktatója:  

Mentora neve: Aláírása: 

1. Blokk: Iskolai alaptevékenység (12 kredit) 

Tevékenységi formák  minimum 

kötelező 

óraszám 

teljesített 

órák 

száma 

Az ellenőrzés 

módja 

Szakóra tartása  Első szakképzettség 2-5/hét   

Aláírás 

 Második 

szakképzettség 

2-5/hét   

Aláírás 

Hospitált órák     

Aláírás 

Megbeszélések     

 

Aláírás 

Tanítási órán kívüli 

feladatok 

Korrepetálás    

Aláírás 

 Szakköri tevékenység    

Aláírás 

 Tehetséggondozás    

Aláírás 

 Szemléltető anyagok 

gyűjtése 

   

Aláírás 

     

 

2. Blokk: Tanításon kívüli iskolai tevékenységek (8 kredit) 

Kötelező előadások Jogi ismeretek, képzési 

dokumentumok, 

minőségirányítási program 

2  Aláírás 

 Ifjúságvédelem, 

drogprevenció, 

mentálhigiéné, 

konfliktusok kezelése 

2  Aláírás 
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 A tanárok adminisztrációs 

kötelezettségei 

2  Aláírás 

 Tehetséggondozás, 

felzárkóztatás 

2  Aláírás 

Választható egységek (2 

kötelező) 

Osztályfőnöki 

tevékenység, szülők-

tanárok találkozásai 

2  Aláírás 

 A projekt-módszer 2   

Aláírás 

 A diákönkormányzat 

eseményei 

2  Aláírás 

3. Blokk:Iskolán kívüli tevékenységek (5 kredit) 

Csoportos látogatások OH Regionális 

Igazgatóság 

  Aláírás 

 Pedagógiai Intézet, Városi 

önkormányzat, stb. 

  Aláírás 

 Inkluzív nevelést folytató 

intézmény 

  Aláírás 

4. Blokk: Portfolió (5 kredit) 

Hospitálási napló, óratervek ? ? ?  Aláírás 

Reflexiók     Aláírás 

A jelöltről készült 

értékelések 

    Aláírás 

 

Mit kell tudni a portfolióról? 

A 15/2006 sz. rendelet 4. számú mellékletének 5.1.3 pontja szerint a tanári mesterképzés 

hallgatóinak portfoliót kell készíteniük. 

A portfólió = dokumentumdosszié (etimológiailag: „levélhordó tárca”). 

Lényegét tekintve olyan dokumentumok gyűjteménye, amelyek megvilágítják valakinek egy 

területen szerzett tudását, gyakorlottságát”. 

A tanárképzésben a portfolió alkalmazása azt a célt szolgálja, hogy a tanárjelöltnek módja 

legyen arra, hogy sokoldalúan és hosszabb időn keresztül mutathassa be szakmai fejlődését, 

tanári kompetenciáinak (ki)alakulását. 

A portfólió ennek eszköze oly módon, hogy a jelölt benne gyűjti össze a tanulásának, 

fejlődésének menetét bemutató dokumentumokat. 

A főszabály, hogy a jelölt a portfoliót az iskolai tanítás gyakorlat, valamint tanításon és 

iskolán kívüli gyakorlatok/tevékenységek elemző megjegyzésekkel kísért (=reflektált) 

anyagából állítja össze. 

A képzők számára viszont akként hasznosul a portfólió, hogy a megmérettetések (pl. tanári 

záróvizsga) alkalmával a jelölt teljesítményének értékelése és minősítése, a szóbeli vizsgán 

túlmenően, a jelölt által készített és bemutatott dokumentumokat veszi alapul. 

A/ Milyen dokumentumokat kell összegyűjteni a portfolióban? 

Mindhárom gyakorlatforma (A – B – C típusú gyakorlat) reflektált anyaga szerepeljen! 

B/ A csoportosítás egy lehetséges szempontja: dokumentum-típusok 

1) A hospitálás (A–típusú gyakorlat) és a tanítás ill. gyakorlat során készített 

dokumentumokat (óravázlat; hospitálási napló; óramegfigyelésekről készített feljegyzések; 

tematikus terv; tanórán kívüli tevékenység terve; tanítási óráról/iskolai foglakozásról készített 

audió/videófelvétel; képek; fényképek; szakmai munkaközösségi megbeszélés során készített 

jegyzetek). 
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A tanórai megfigyelés során a jelölt a tanítási–tanulás folyamat alábbi elemeire koncentrál: 

tanórai kommunikáció; tanítási módszerek és taneszközök; tanórai szervezési módok; 

értékelési eljárások. E mozzanatokról szerzett észleleteit, benyomásait, tapasztalatait 

valamennyi jelölt szabadon jegyzeteli – önmagának. E „szabad” feljegyzések alapján elkészít 

egy olyan hospitálási jegyzőkönyvet, amelyben az önmagának lejegyzett észleletek már 

elemzett, értelmezett, azaz reflektált formát öltenek, kiegészítve azzal a hipotézissel, hogy a 

megfigyelt tanórán vajon mit tanulhattak meg még a növendékek a nyilvánvaló (deklarált?) 

tanári törekvés mellett („rejtett tanterv”). 

A TANÓRAI MEGFIGYELÉSEKRŐL CSAK EZ A REFLEKTÁLT JEGYZŐKÖNYV 

KERÜL BE A PORTFÓLIÓBA ! 

2) A jelölt reflexióit rögzítő dokumentumokat (a jelölt „tanítási filozófiája” hivatkozással 

olvasmányaira; a tanításon kívüli iskolai tevékenységeiről (szakkör, testületi értekezlet, szülői 

értekezlet stb.) szóló feljegyzései, megjegyzésekkel, reflexiókkal; az iskolán kívüli 

tevékenységek köréből szerzett tapasztalatainak írásos rögzítése, megjegyzéseivel, 

reflexióival; előadásokról készített és saját megjegyzéseivel (reflexióival) kísért jegyzet; 

valamely pedagógiai probléma leírása és a kezelésére/megoldására irányuló javaslatai; 

konferencián készített jegyzet reflexiókkal stb.) 

3) A jelölt mikrotanításáról a hallgatótársak által készített értékelő, kritikai írásos 

feljegyzések. 

 

 

Mikor kell ezen dokumentumokat összegyűjteni? 

A dokumentumok gyűjtése folyamatosan történik, ezen belül a kitüntetett alkalmak a tanári 

mesterképzésbe beépített gyakorlatok (20 kreditértékű gyakorlat a kiegészítő, levelező tanári 

mesterképzésben), továbbá a tanári felkészülés informális alkalmai (konferenciarészvétel, 

szakirodalomi olvasmány, iskolai/pedagógiai témájú film stb. 

C/ Mennyi dokumentumot kell összegyűjteni? 

A fő követelmény, hogy a portfólió mutassa be (dokumentálja) a jelöltnek az iskolai 

gyakorlat valamennyi területén (tanítás; tanításon kívüli iskolai tevékenység; iskolán kívüli 

tevékenység) elvégzett munkáját. Ez a megfelelés alapkövetelménye. A portfólió 

értékelésében/minősítésében ugyanakkor a fő szempont NEM a mennyiség, hanem a 

reflexiók szakmaisága, mélysége, a fejlődési út bemutatása. 

D/ A portfólió minősítésének szempontjai 

- A portfólió rendezettsége (áttekinthetősége, szerkezetének világossága) 

- A portfólió hitelessége/megbízhatósága (a készítő neve, hol, milyen alkalommal 

készült adott dokumentum stb.) 

- A jelölt által a dokumentumokra vonatkozó reflexiókban érzékelhető–e fejlődés: azaz 

a későbbi időből származó reflexiók nyelvhasználata közelebb áll–e a professzionális 

beszédmódhoz (terminus technicus–ok), mint az időben korábbi reflexiókéi; a reflexiókban 

fellelhetők–e arra való utalások, hogy a jelölt érti, átlátja szaktárgya tanításának tudományos 

és társadalmi (gyakorlati!) relevanciáját? 

Portfóliója értékelését a jelölt azzal készíti elő, hogy a fentebb bemutatott (A1, A2, A3) 

tipológia alapján „szortírozza” az általa készített/összegyűjtött dokumentumait. 

A portfólió értékelését értelemszerűen a képzésben részt vevő oktatói kar illetékesei 

(pedagógia/pszichológia képviselője; vezetőtanár/mentortanár; a szakmódszertan képvelője) 

végzik.
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Óraelemzési szempontok: 

Hospitált pedagógus: ……………………………………….. Az óra típusa: …………………………….  Időpont: ………………………………. 

I. Tervezés 

 Az óra helye, szerepe a tanítási-tanulási folyamatban 

 A tanítási-tanulási folyamat logikus felépítése 

 Óraterv 

 A tananyag mennyisége 

 A célnak megfelelő módszerek/technikák választása 

 Az életkori/t.pszichológiai jellemzők figyelembe vétele 

 Változatos munkaformák/tevékenységek 

 Eszközök, segédanyagok 

 Tantárgyköziség/gyakorlati vonatkozások 

 Intenzitás/foglalkoztatás 

 Időbeosztás 

 

Látható?  

Logikus?  

Készült? 

Megfelelő? 

Eredményes? 

Végig? 

Sokféle? 

Változatos? 

Felmerül? 

Egyszerre hány T dolgozik? 

Arányos? 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

Megjegyzések 

II. A pedagógus irányító tevékenysége 

 A munkához szükséges rend biztosítása 

 Utasítások pontossága, időzítése 

 Tanulási fajta megválasztása/gondolkodásfejlesztés 

 Döntési helyzetek megoldása 

 Motiválás 

 Szociális tanulási lehetőségek/nevelés 

 Tempó, időbeosztás 

 

Célnak megfelelő? Gyors? 

Célratörő, precíz? Időben? 

P magyaráz? Önálló ismeret? 

Jó döntés? 

Kiket? Mennyi időre? 

Adódott? Kihasználta? 

Megfelelő? 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

III. A pedagógus szakmai képességei 

 Szaktárgyi felkészültség 

 Szaknyelv használata 

 Megfelelő módszerek/technikák/eszközök  

 Pedagógiai tudatosság/kultúra  

 Világosan megfogalmazott követelmények 

 Reális elvárások 

 Kérdéskultúra  

 Megértést segítő magyarázatok/beszélgetések 

 Hibajavítás, ellenőrzés  

 Számonkérés/értékelés  

 Fegyelmezés, konfliktuskezelés 

 

Jó? 

Pontos? Következetes? 

Adekvátak? 

Magas szintű? 

Vannak? 

Reálisak? 

Segíti az önálló gondolkodást? 

Jókor? Segít? Gondolkodtat? 

Ki? Mikor? Hogyan? 

Elfogulatlan? Reális? Biztató? 

Eset/sikeres? 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

 

IV. A pedagógus személyi alkalmassága    
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 Stílus (megjelenés, viselkedés, beszéd, humor) 

 Kapcsolat a tanulókkal 

 Beszéd  

 Metakommunikáció 

 Tolerancia, rugalmasság/életkorhoz alkalmazkodás 

 Vezetési stílus  

Megfelelő? 

Korrekt? Támogató? 

Hallható, érthető? 

Működik?  

Észlelhető? 

Tanulók javaslatok? 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 

V. Az óra 

 Tartalmának összhangja a kitűzött céllal 

 Változatossága 

 Intenzitása 

 Élvezetessége 

 Eredményessége 

 

Összhangban vannak? 

Minden területen? 

Mennyit/mit dolgoztak a t-k? 

Mely momentumait élvezték? 

Elérte a célját? 

 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

1 2 3 4 

 



 245 

A szakmai gyakorlat értékelésének (jellemzésnek) a szempontjai 

 

I. Személyes adottságok, szakmai jellemzők 

 

 Viszonyulás az iskolához, a munkához (megbízhatóság) 

 Elkötelezettség a tanulás, fejlődés iránt 

 Szakmai felkészültség 

 Reális önértékelés 

 Együttműködés a mentorral, kollégákkal 

 A tanulókkal kialakított kapcsolat 

 Önállóság, viselkedés döntési helyzetekben 

 Motiválás 

 Rugalmasság 

 Stílus (megjelenés, viselkedés, beszédmód, hang) 

 

II. Óratervezés 

 Világos, jól megfogalmazott célok 

 Gondos tervezés 

 A célok és a tartalom összhangja 

 Megfelelően kiválasztott, folyamatba illeszkedő tananyag 

 Változatosság (munkaformák, tevékenységek, eszközök) 

 Megfelelő technikák/módszerek alkalmazása 

 Tantárgyköziség, „rejtett tanterv” 

 

III.  Szervezés, irányítás, megvalósítás 

 Utasítások 

 Világos elvárások, reális követelmények 

 Munkaszervezés (csoportok kialakítása, terem átrendezése) 

 A munka intenzitása (egyszerre hány tanulót dolgoztat?) 

 Tempó, időzítés, időbeosztás 

 Tanár szerepek, mozgás, gesztikuláció, metakommunikáció 

 Eredményesség, élvezetes munka 

 

IV. Technikák, módszerek, eszközök alkalmazása 

 Pedagógiai tudatosság (életkor, tanuláspszichológia) 

 Szaknyelv használata 

 Hibajavítás 

 Számonkérés, értékelés 

 Kérdéskultúra 

 Megfelelő anyagok, segédeszközök, források kiválasztása) 

 

Tartalmi és formai útmutató a zárótanítási óraterv elkészítéséhez 

Az óraterv részei 

1. az óra helye, egyéb adatai, előzményei és célja  

2. az óravázlat folyamattervként leírva 

3. egyéb tájékoztató közlések 

Részletezve: 

1. az óra helye, egyéb adatai, előzményei és célja  
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1.1. az óra jellemzői: 

helye (iskola, osztály, csoport) 

időpontja 

tantárgy, téma,  

a jelölt és a szakvezető tanár neve 

tankönyv, segédanyagok megnevezése 

1.2. előzményei:  

a) a tantárgy elhelyezés a tanterv, helyi tanterv rendszerében, 

b) a téma helye, funkciója a tanmenet, tematika rendjében, 

c) tanulók által előzetesen szerzett, feldolgozott fogalmak, elvek, szabályok… összefoglalása, 

d) az osztály, csoport rövid leírása (összetétel, felkészültség…),  

e) a jelölt eddigi kapcsolata a tanulócsoporttal, tantárggyal, témakörrel 

1.3. az óra céljai, követelményei 

a) tematikus, tágabb fejlesztési célok, 

b) közvetlen tanórai célok, fejlesztési elképzelések, (követelmények) 

2. Óravázlat, folyamatterv 

a) gondolatmenet, logikai szerkezet, munkafázisok 

b) tanári, tanulói tevékenységek, munkaformák terve, 

c) módszerek, eljárások tervezett rendje 

d) ellenőrzés, értékelés tervezett formái 

3. Egyéb tájékoztató közlések 

Ide kerülhetnek mindazok a közlések, megjegyzések, magyarázatok, amelyek a folyamatterv 

rovataiba csak jelzésként vagy egyáltalán nem kerülhettek bele. Így a táblakép, feladatlap, 

illusztráció, stb., továbbá azoknak az előzetes meggondolásoknak a leírása, amelyeket a jelölt 

az óra menetével, módszertani jellegével, célkitűzéseivel, követelményeivel és várható 

eredményeivel kapcsolatban közölni kíván. 

Az óraterv formai kritériumai 

a) Az 1. pontban részletezett jellemzők és elképzelések az óraterv bevezető oldalán, oldalain 

szerepeljenek. 

b) A 2. pontban leírtak kerüljenek a folyamatterv oszlopaiba, vagy hasonló szerkesztésű 

struktúrába. 

c) Az egyéb közlések kerüljenek a táblázatba, ha szorosan az adott logikai, módszertani 

egységhez kötődnek, vagy a tervezet további oldalaira. 

d) Az óraterven szerepelnie kell a jelölt, a szakvezető tanár és az iskola cégszerű aláírásának 

és bélyegzőjének. 

Óravázlat, folyamatterv 

Szakmai gondolatmenet és 

munkafázisok 

Tanári, tanulói tevékenységek, 

munkaformák, módszerek 

Eszközök és 

feltételek 

 

   

 

Útmutató a zárótanítás értékeléséhez 

A zárótanítást követő megbeszélés és értékelés a tanárrá válást segítő és a jelölt munkáját 

minősítő alkalom. Az értékelés tárgya a megvalósult tanóra, ennek keretében főleg a jelölt 

tanári teljesítménye. 

A teljesítmény értékelésének viszonyítási pontjai: 

a./ a jelölt által készített és közreadott tervezet és 

b./ a megvalósítás folyamata 

Az értékelés tehát alapvetően a tanári munka szakmai, pedagógiai jellemzőire vonatkozik. 

Figyelembe veendők azonban a jelölt irányítása, felelőssége mellett lezajlott folyamatok az 
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osztályban: a kommunikáció, az együttműködés stílusa, az érintkezési formák jellege, 

minősége.  

Az elemzési, értékelési szempontok az óramegbeszélést és a jegyzőkönyv készítést kívánják 

orientálni. 

Szempontok: 

1. A tanári munka eredményessége 

1.1. a műveltséganyag közvetítésében, feldolgozásában (szakmai, didaktikai érvényesség, 

következetesség, ötletesség) 

1.2. a módszertani jártasság, változatosság terén, 

1.3. a tanulásirányítás, szervezés, időkeretekkel gazdálkodás terén, 

1.4. a pedagógiai kapcsolatteremtés, a kommunikáció, a helyzetek kezelése 

1.5. a diákok teljesítményének és magatartásának értékelése, minősítése terén.  

2. A szakmai, pedagógiai célok megvalósításának eredményessége, minősége 

2.1. az óraterv megvalósulása, 

2.2. a tanóra szakmai, pedagógiai értékei, hatékonysága. 

3. A diákok (osztály, csoportok) munkája, magatartása (motiváltság, együttműködés, 

problémás helyzetek az órán) 

4. A megvalósult tanítás formái, szerkezetei jellemzői: 

4.1. tartalmi és időbeli arányosság,  

4.2. a tanár- és diákaktivitás viszonya, aránya. 

5. A tanóra légköre, pszichés klímája, hangulata. (Segítette vagy gátolta a 

kommunikációt, a teljesítmények létrejöttét, a tanulást, fejlesztést, stb.) 

A megbeszélés, értékelés fontosabb megállapításai a jegyzőkönyvben szerepeljenek, amit az 

elnök, a vezetőtanár és a jegyzőkönyvet készítő hallgató aláírása és az iskola cégszerű 

bélyegzője hitelesít. 

 

Az iskolán kívüli tevékenységeket ellátó intézmények listája 

 Pedagógiai Intézet (továbbképzések, tanulmányi versenyek, szakszolgálat); 

 Oktatási Hivatal (versenyek, érettségi szervezése); 

 Gyermek- és ifjúságvédelmi központ (veszélyeztetett tanulók segítése); 

 Családsegítő szolgálat (iskola – család kapcsolata, a tanulók szociális helyzete); 

 Kollégiumok, diákotthonok (kollégiumi élet, a kollégium és az iskola együttműködése); 

 más, iskolán kívüli foglalkozást szervező, a nevelési-fejlesztési funkciókat betöltő 

szervezetek, intézmények: „kultúrház”, sportegyesületek, diákszínpadok, tánc-egyesületek 

stb.; 

 diákjogokkal foglalkozó intézmények (jegyző) 

 

A gyakorlatvezető mentortanár-szakvizsgás továbbképzésben megjelenő mentori 

gyakorlat programja 

I. félév: pedagógiai folyamattervezés és –szervezés (BT_SZPF244, 10 óra, 3 kredit, Gyj) 

Időpont Helyszín Téma Forma Felelős 

2010. 10. 

15. 

 

DEKLGYG Programismertetés tájékoztató Gyakorlógimnázium 

igazgatóhelyettese 

 DEKLGYG - A tanárjelöltek 

szakmai irányításának 

lépései 

- Tanári szerepek és 

kompetenciák 

- A tanárjelöltek 

kerekasztal Mindkét 

gyakorlóiskolában a 

témára felkért 

előadók 
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szerepkonfliktusai 

- A tanóra értékelésének 

szempontjai és 

gyakorlata 

 

2010. 

10.22. 

 

DEKLGYG 

DEKLÁlt.Isk. 

A kötelező egységekhez 

kapcsolódó gyakorlatok 

(jog, ifjúságvédelem, 

adminisztráció, 

tehetséggondozás) 

fórum Mindkét 

gyakorlóiskolában a 

témára felkért 

előadók 

 DEKLGYG 

DEKLÁlt.Isk. 

A vezetőtanárhoz és a 

tanárjelölthöz 

kapcsolódó 

tevékenységek 

(felkészülés, 

anyaggyűjtés, óravázlat; 

eszközrendszer, 

projektmunka, 

számonkérés) 

hospitálás, 

konzultáció, 

egyéni 

feladatok 

Mindkét 

gyakorlóiskolában a 

felkért vezetőtanárok 

 

2010. 11. 

12. 

DEKLGYG 

 

A szabadon 

választható 

egységekhez kapcsolódó 

gyakorlatok 

(osztályfőnöki teendők, 

a projektmunka, 

kooperatív 

munkaformák, értékelés, 

ellenőrzés, 

diákönkormányzat) 

fórum Mindkét 

gyakorlóiskolában a 

témára felkért 

előadók 

 DEKLGYG 

 

A tanórán kívüli 

tevékenységekhez 

kapcsolódó „jó 

gyakorlatok” 

(érdekes iskolai 

programok, az 

ünnepélyek frissítése, az 

iskolai események 

formái, ötletek 

projektmunkához, 

tehetséggondozás, 

felzárkóztatás, 

ifjúságvédelem) 

ötletbörze A kurzus résztvevői 

és a vezetőtanárok 

 DEKLGYG 

 

A félév zárása, értékelés reflektálás a 

gyakorlatokra 

A képzés szakmai 

felelőse 

A gyakorlati jegy a gyakorlat dokumentációján és a vezetőtanárok értékelésén alapul. 

II. félév: Szakmai önismeret (BT_SZT244, 15 óra, 4 kredit, K) 

A megbeszélések formái és funkciói (gyakorlati példákkal, gyakorlóiskola 

igazgatóhelyettese), 2 óra 
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1. Egy-egy vezetőtanári tevékenységhez kapcsolódó téma szeminarizálása (kerekasztal 4 

témafelelőssel), 1 óra 

2. Egy-egy tanárjelölt órájának megtekintése és a megbeszélés megfigyelése, 2 óra 

3. Önálló óra-előkészítés, hospitálás, óraelemzés, 3 óra 

4. Egy óra megtekintése, csoportos óraelemzés, 3 óra 

5. Iskola-csere: Egy óra megtekintése, csoportos óraelemzés, 3 óra 

6. A portfóliók bemutatása, a gyakorlatok értékelése, 1 óra 

1. Kollégák egymás között: munkacsoportok, a mentorképzésben résztvevő tanárok 

gyakorlóiskolai vezetőtanárokkal együttműködve 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Gimnáziumában 

Ú. I. (történelem) - Nné V. E. (történelem)  

Dr. Fné dr. K. Á. (angol) - Dr. Bné L. Cs. (angol) 

Vné D. K. (biológia, földrajz) - Dr. Fné M. E. (biológia), dr. Ö. K., Sné dr. G. E. (földrajz) 

Dr. Tné B. A. (német, orosz) – G.E. (német), Dr. M.Cs.(orosz) 

Bné. Gy. E. (német-magyar) és Cs. J. (német) - Ferencz Márta (német), C. Gy. (magyar) 

Oné F. M. (matematika, informatika) – Kovács Gábor (matematika), és Dr. B. Bné 

(matematika) 

Debreceni Egyetem Kossuth Lajos Gyakorló Általános Iskolájában 

Bné P. T. (tanító) – T. E. (magyar), B. É. (tanító - magyar), Törökné F. M. (tanító - 

matematika + környezetismeret) 

B. E. (Zene) – N. M. (magyar), T. H. (ének-zene) 

Cs. J. (pedagógia) - Sné B. R. (magyar) 

Nné L. É. (mat-fiz-info) – K. F. (matematika), Z.né B. G. (informatika) 

V. I. (zene) – Vné Cs. T. (angol), T. H. (ének-zene) 

 

A továbbképzési program valamennyi elemének részletes elemzését minden szemeszter után, 

valamint a teljes befejezett képzési ciklus után tervezte a munkacsoport.  

A Tanárképzési Kollégium korábbi dokumentumai, a mentortanár-képzési program 

kidolgozása, a képzés első lezárt félévi tapasztalatai, valamint a minisztériumi ajánlás és a 

pedagógusok életpálya-modellje törvénykoncepció alapján a munkacsoport összeállította a 

Debreceni Egyetem tanárképzésével kapcsolatos iránymutatásait, amelynek szakmai 

értékelése, értelmezése még természetesen folyamatban van. A munkacsoport az alábbi 

ajánlásokat fogalmazta meg.  

 

Vezetőtanárok és gyakorlatvezető mentortanárok a Debreceni Egyetem Tanárképzésében 

 

A tanárjelölt egyetemi hallgatók gyakorlati képzésében kulcsfontosságú szerepet játszanak a 

tanítási gyakorlat irányításával megbízott szakvezető tanárok (a továbbiakban: 

vezetőtanárok), valamint a féléves összefüggő szakmai gyakorlatot koordináló 

gyakorlatvezető mentortanárok (továbbiakban: mentortanárok).  

 

A vezetőtanárok és a mentortanárok kiemelkedő szakmai, pedagógiai felkészültségük alapján 

hivatottak arra, hogy a tanárjelölteket az iskola oktató-nevelő tevékenységébe, a pedagógus 

mesterségébe közvetlen útmutatással beavassák.  

 

A tanítási gyakorlat teljesítése a tanárképzés jelenlegi feltételei mellett az egyetem 

gyakorlóiskoláiban történhet, az összefüggő féléves szakmai gyakorlat pedig a 

partneriskolákban teljesíthető. 
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A gyakorlóiskola az egyetem fenntartásában működő és az egyetem oktatási, kutatási 

tevékenységét támogató, szolgáltatást ellátó egység, amely a rektor általános felügyelete alatt 

(a jogok gyakorlását a tanárképzési rektorhelyettesre átruházva), a városi és a megyei 

szakigazgatási egységével összhangban működik. 

 

A partneriskola olyan – nem egyetemi fenntartású – közoktatási intézmény, amelyet az 

egyetemhez a gyakorlati tanárképzés érdekében kötött együttműködési megállapodás fűz. 

 

A Debreceni Egyetem a korábbi hagyományokat követve, az egyetem által fenntartott 

gyakorlóiskolák valamint partneriskolák szakembereivel oldja meg a gyakorlati tanárképzés 

iskolai feladatait, és egyben abban érdekelt, hogy ezek az intézmények (tantestületek, 

tevékenységük és teljesítményeik alapján is) mintául szolgáljanak a leendő 

tanárgenerációknak. 

 

A vezetőtanárok és mentortanárok a hallgatók gyakorlatának irányítását a Tanárképzési 

Kollégium koordinálásában végzik. 

 

A vezetőtanárok és mentortanárok tanárképzési feladataikat azonos követelmények és eljárási 

rend szerint teljesítik. 

 

A gyakorlatvezető mentortanárral szemben támasztott elvárások 

 

A mentortanár élvezi az iskolavezetés és a tantestület bizalmát. 

 

A mentortanár rendelkezik az adott pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú 

végzettséggel, szakképzettséggel, a jelenleg érvényben lévő törvényi szabályozás alapján 

2015-től pedagógus szakvizsgával. 

 

A mentortanár rendelkezik a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 8 éves szakmai és 4 

éves osztályfőnöki gyakorlattal. 

 

A mentortanár személyiségjegyei, valamint szakmai referenciák (az iskolavezetés, a 

munkaközösségek véleménye) alapján bizonyítottan elismert pedagógus. 

A mentortanár elhivatott, elkötelezett a mentori feladatok, a tanárjelölt, a pályakezdő-tanár 

kollégái támogatása, segítése mellett. 

 

A mentortanár nyitott a különböző, alternatív pedagógiai tevékenységek értelmezésében, azok 

befogadására. 

 

A mentortanárnak a folyamatos továbbképzése és önképzése, tudományos munkái, 

oktatásfejlesztési feladatai (pl tankönyv, munkafüzet összeállítás, tehetséggondozás, stb), 

diákjai sikerei alapján bizonyított a szakmai fejlődése. 

 

A gyakorlatvezető mentortanár feladatai a tanárképzés V. félévében az összefüggő szakmai 

gyakorlat irányításában 

 

A mentortanár feladata a gyakorlati félév komplex funkcióját szem előtt tartva a tanárjelölt 

megismertetése az iskola világával, valamennyi iskolai tevékenységgel, a különböző szintű, az 

iskolai életet szabályozó dokumentumokkal. 
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A mentortanár részt vesz a tanárjelölt egyéni fejlődési tervének összeállításában, annak aktív 

megvalósításában, támogatja a jelölt önálló szakmai törekvéseit.  

 

A mentortanár segíti a hallgató felkészülését a tanítási óráira, jelen van a tanítási óráin, azok 

tapasztalatairól rendszeresen megbeszéléseket tart. 

 

A mentortanár szervezi, irányítja és segíti a tanárjelölt tanítási órán kívüli tevékenységét, 

annak sikeres teljesítését, rendszeresen konzultál a hallgató másik szakját segítő mentorral, és 

kapcsolatot tart azokkal a kollégákkal, akik a különböző tevékenységek megvalósításában 

érintettek. 

 

A mentortanár igazolja a jelölt részvételét a különböző nevelési feladatok megvalósításában. 

 

A mentortanár folyamatosan ellenőrzi, reflektálja, értékeli a hallgató szakpedagógiai, 

pedagógiai, pszichológiai ismereteinek gyakorlati alkalmazásában megmutatkozó készségét, 

felkészültségét, valamint a többi pedagógussal, a diákokkal, a szülőkkel való együttműködését. 

 

A mentortanár összegző véleményt készít a tanárjelölt félév során nyújtott teljesítményéről, a 

jelölt által összeállított portfóliót értékeli, és részt vesz bizottsági tagként a végső érdemjegy 

kialakításában. 

 

Hazai tanárképzési rendszerünk hosszú évek óta formálódóban van, így nehéz most még 

bármiféle értékelést megfogalmazni vele kapcsolatban. A sok befektetett szellemi és 

gyakorlati munkaóra eredményként a törekvések, az irányok bár még sok dilemmával 

terheltek, mégis tisztulni látszódnak. És nem kérdés, hogy a XXI. század emberének 

harmonikus, boldog és egészségtudatos életvitelének megvalósításának egyik markáns 

feltétele a közoktatás, a pedagógusképzés, - és továbbképzés rendszerének, tartalmának 

egymással szorosan összefüggő és folyamatos innovációja. 
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rendelkezéseinek végrehajtásáról 
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Szabóné Bárdos Csilla (PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnázium és Szakközépiskola) 

A közoktatási intézményekben a gyakorlatot vezető mentorok kiválasztására és 

felkészítésére vonatkozó módszertan kidolgozása 

Mentorképzési program 

 

Oktatáspolitikánk több szempontú változásának lehetünk szemtanúi. Izgalmas kérdés, 

miképpen eredményezik ezek a változások pedagógusképzésünk megújulását, miként teszik 

lehetővé a gyakorlati felkészítés tartalmi, szerkezeti korszerűsítését, hogyan alakítható ki 

mindezek segítségével a tanári pálya, a tanári hivatás iránti elkötelezettség a ma pedagógus-

jelöltjeiben. 

A tanári pályára való felkészülés folyamata több szakaszból áll. Magába foglalja a képzés 

előtti élményeket, a képzés során szerzett tudást és tapasztalatokat, a tanítás első éveiben átélt 

élményeket. A pályaválasztás előtti időszak már az általános iskolában elkezdődik. Az 

életkori sajátosságokból adódóan mégis a legmeghatározóbb a középiskola. Mi sem bizonyítja 

ezt jobban, hogy a tanárjelöltek tanítási gyakorlatuk megkezdésekor sok esetben 

támaszkodnak középiskolai élményeikre. A gyakorlóiskolában aztán ismét a pályaválasztás 

közelébe kerül a hallgató. Ha a gyakorlat előtt „faggatjuk” őket, ki szeretne tanár lenni, 

többségük egyből nemet mond, vagy még esetleg nem tudta eldönteni. Majd a tanítási 

gyakorlat végére sokuknak megváltozik véleménye, megérinti őket a pálya szépsége, kezd 

kialakulni bennük a hivatástudat. Így sokszor szembesülünk azzal a paradoxonnal, hogy míg a 

tanári pálya nem, addig a pedagógusi munka annál inkább népszerű a fiatalok körében. Sok 

tehetséges fiatal végezne oktató-nevelő munkát, ha anyagilag megtalálná a számítását. 

Tapasztalhatjuk, a tanárrá válás nem megy egyik pillanatról a másikra. A hallgatók a tanítási 

gyakorlat elején még inkább diákok, s csak fokozatosan alakul ki bennük a „tanári tudat”. 

Ebben a folyamatban alapvető fontosságú a gyakorlótanítást vezető tanár személyisége, 

szakmai felkészültsége. Ő az, aki lehetőséget ad a gyakorlati tapasztalatok megszerzésére, 

teret biztosít a hallgató pedagógusi pályával való megismerkedéshez, önmaga és 

elképzeléseinek kipróbálására. Mindez igen alapos és jól megszervezett munkát igényel.  

A gyakorlóiskolában a szakvezető változatos tanítási praktikák bemutatásával, kipróbálásával 

ösztönözheti a hallgatót a színvonalas óratartásra. E gyakorlati formának szépséghibája 

azonban, hogy a vezetőtanár nem engedheti teljesen szabadjára hallgatóját, nem biztosíthat 

olyan széles teret s lehetőséget számára, melyben a tanárjelölt önmaga győződhetne meg a 

tanítással kapcsolatos elképzeléseinek helyességéről, avagy hibáiról.  

A rövidke gyakorlatnak nem is lehet célja a „mindent megmutatni akarás”. Fontosabb és 

valóság közelibb, ha a tanítás élményszerűségét sikerül felvillantani. Éppen ezért, sokszor 

hiányérzettel engedjük tovább a hallgatót, tudván, a kezdeti nehézségek után most nyílna 

lehetőség arra, hogy mind szélesebb körben vezessük be őt az iskola világába.  

Ezért is bíztató, hogy a gyakorlati tudás felértékelődésének lehetünk szemtanúi a ma 

tanárképzésében. Az új tanári mesterszak, az előző gyakorlati rendszerrel ellentétben, a 

közoktatási intézményhez kapcsolódó féléves egyéni összefüggő szakmai gyakorlattal zárul.  

A pedagógus pályára való felkészítésben speciális tanulási helyzetet jelent a szakmai 

gyakorlat. Fontosságát maguk a jelöltek is elismerik. Sőt, nagyobb szerepet is adnának a 

gyakorlati képzésnek. Akár az egész egyetemi képzést végigkísérő, folyamatos iskolai 

gyakorlatot sem tartanak elképzelhetetlennek. Már a gyakorlóiskolában kialakul bennük az 

igény, hogy megismerjék az intézményt. Szívesen vesznek részt iskolai programokon, attól 

függetlenül, hogy a feladataik közé tartozik-e, avagy sem. Igénylik a személyes kötődést egy 

adott tanárhoz, akitől kérdezhetnek, akitől segítséget várhatnak. Így értékelődik fel az új 

képzési rendszerben megjelenő, az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat egyik 

kulcsszereplőjének pozíciója, a gyakorlatvezető mentor szerepe. A gyakorlatvezető mentoré, 

aki az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat során valamennyi iskolai tevékenység gondozója, 
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a hallgatói egyéni fejlődési terv megvalósításának legfontosabb szakmai támogatója. 

Feladatainak meghatározása számos kérdést vet föl. Ezen kérdések megválaszolását, a 

gyakorlati rendszerben való tájékozódást segíti a mentorok kiválasztására és felkészítésére 

vonatkozó módszertan kidolgozása. E témakörön belül munkacsoportunk 3 fő területre 

koncentrált. 

Ez jelenti egyrészt a mentori tevékenységek és feladatok összegyűjtését, melyek a féléves 

gyakorlat során a mentori munkát jellemzik; azon kompetenciák meghatározását, melyek 

megléte elengedhetetlen a hatékony mentori munkában; illetve azoknak a kritériumok 

meghatározását, melyek teljesítését követően gyakorlatvezető mentorrá válhat a partneriskola 

pedagógusa, vagyis a mentortanári megbízás feltételeit. Mindemellett munkacsoportunk 

egy, a pedagógusképző intézmények képzésétől formailag független, 60 órás mentorképzési 

program összeállítására is vállalkozott. A program magába foglalja a mentorképzés 

anyagának kidolgozását, a próbaindítást és a képzés akkreditálását, a mentorkiválasztás 

módszertanának és a képzés minőségbiztosításának átgondolását egyaránt. A képzés 

tematikája, a Pécsi Tudományegyetem mentortanári szakvizsga tematikájával összhangban 

készült el.  

A mentorképzés anyagának összeállításánál, a gyakorlatvezető mentor feladatainak 

meghatározásánál kiindulási alapként szolgáltak az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat 

tevékenységcsoportjai. Úgymint: 

1. a szaktárgy tanításával kapcsolatos tevékenységek 

2. a szaktárgy tanításán kívüli oktatási, nevelési alaptevékenységek 

3. az iskola, mint szervezet és támogató rendszereinek megismerése 

4. a szakmai gyakorlaton szerzett tapasztalatok feldolgozása szemináriumokon 

5. a szakmai gyakorlat során végzett tevékenységeket bemutató portfólió elkészítése 

Ezek alapján a gyakorlatvezető mentor feladatait 12 területre lebontva a következőkben 

határoztuk meg:  

1. Megismerkedés a hallgatóval 

(bemutatkozás, tegeződés-magázódás, elérhetőségek, az intézmény épületének bemutatása, a 

hallgató eddigi tanítási tapasztalatainak megbeszélése) 

2. A gyakorlat feladatainak ismertetése 

(időtartama, szakaszai, tartalmi jellemzői) 

3. Az intézmény általános bemutatása 

(története, jellege, arculata, személyi, tárgyi feltételek, eredmények, jövőkép) 

4. Az intézmény, mint szervezet, illetve a pedagógiai munkát segítő szakemberek, 

intézmények bemutatása 

(az intézmény vezetése, munkaközösségek, diákönkormányzat, szülői szervezet) 

5. Adminisztrációs feladatok ismertetése 

(napló, törzslap, bizonyítvány, beszámoló) 

6. Az intézményi dokumentáció bemutatása 

(alapító okirat, pedagógiai program, helyi tanterv, SzMSz, házirend) 

7. Az iskola működéséhez kapcsolódó törvényi szabályozók megismertetése 

(Közoktatási Törvény, munkaügyi szabályok, kollektív szerződés) 

8. A szaktárgy tanításával kapcsolatos tudnivalók ismertetése 

(helyi tanterv, tanmenet, óratervezet, tárgyi feltételek, értékelési szempontok) 

9. A tanítandó osztályokkal kapcsolatos információk / speciális nevelési területek 

bemutatása 

(osztály összetétele, mértéktartás, beteljesülő jóslat szindróma) 

10. Tanórán kívüli tanári tevékenységek felvázolása 

(napközi, szakkör, kirándulás, ügyelet, szülői értekezlet, fogadóóra) 

11. A tanítási gyakorlat lezárása, többszintű értékelés 
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(mentor – tanárjelölt; tanárjelölt – mentor; tanárjelölt - diák) 

12. Kapcsolattartás a gyakorlatvezető oktatóval 

(tanárjelölt fejlődésének nyomon követése, portfólió összeállítása) 

 

A gyakorlat ideje alatt a tanárjelölt, olyan, a pedagógus munkakörébe tartozó 

tevékenységeket ismer meg és szerez róluk tapasztalatot, amelyekhez gyakorlati jellegüknél 

fogva az egyetemi képzés nem tud megfelelő terepet, lehetőséget biztosítani. Cél a jelölt teljes 

intézményi tevékenységre való szocializálása. Az új szerkezetű, modern pedagógiai 

koncepciókon alapuló tanárképzés a mentortanártól megkívánja: 

- a tanárjelölt előzetes tudásának, kompetenciáinak diagnosztizálását, a fejlesztési 

súlypontok meghatározását (a mentor és a hallgató együttműködve határozza s tervezi meg a 

fejlesztést) 

- mivel a tanítás tanulása önszabályozó folyamat, a tanárjelölt önfejlődését elősegítő 

körülmények biztosítását 

- az elmélet és gyakorlat mentorálásba való integrálását 

- a reflektív gondolkodás elmélyülését, annak kritikai módon, szakmai bölcsességgel 

történő segítését. 

A mentor elsődleges szerepe tehát, hogy segítő támogatásával, irányításával a hallgató 

megismerje az iskola működését, tanítási gyakorlatot szerezzen. Mindeközben óhatatlanul is 

minta lesz a hallgató számára szakmai tudásával, módszertani felkészültségével, teljes 

habitusával. Munkájával kapcsolatos elvárások egyben kirajzolják az ún. mentori 

kompetenciákat, megjelenítve azokat az elvárásokat, melyeknek meg kell felelnie a 

mentortanárnak. Magukba foglalják a szakmai felkészültség komponenseit, úgymint a tudást, 

a képességeket, és az attitűdökket / nézeteket. Ezek közül talán a legmeghatározóbbak a 

következők: 

a mentortanár: 

- munkáját a pedagógusi kompetenciák és kompetenciafejlesztő módszertani kultúra magas 

szintű és tudatos alkalmazása jellemzi 

alkalmas:  

- a hatékony szakmai együttműködésre és kommunikációra 

- képes az iskolai gyakorlat megtervezésére, megszervezésére, vezetésére, értékelésére 

- alkalmas a hallgatók tanórai és tanórán kívüli tapasztalatszerzésének irányítására 

- a hallgatók munkájának nyomon követésére, fejlesztő értékelésére 

- a szakmai kompetenciák felismerésére, fejlesztésére, mérésére, értékelésére 

- a hallgató szakmai szocializációjának támogatására, segítésére 

nyitott:  

- a hallgatói kezdeményezések iránt, fontosnak tartja, hogy a hallgató megtalálja a 

személyiségéhez illeszkedő saját szakmai fejlődési útját 

képes: 

- az adott szakterületen a korszerű, jó gyakorlat bemutatására 

- mintát és segítséget adni a pedagógiai szituációk és folyamatok tervezésében, 

megvalósításában, elemző értékelésében 

- a pedagógiai problémák, konfliktushelyzetek kezelésére 

elkötelezett:  

- az eredményes iskolai gyakorlat kiemelt jelentősége mellett. 

A kiemelt kompetenciák is tükrözik, az egyéni összefüggő szakmai gyakorlatnak célja nem 

pusztán a szaktárgy tanításának további gyakorlása, hanem az iskola és benne a tanár komplex 

oktatási-nevelési feladatrendszerének elsajátítása, az iskolát körülvevő társadalmi, jogszabályi 

környezet, a szakszolgálatok, a szakmai szolgáltató intézmények megismerése a közoktatás 

terepviszonyai között. Hogy mit várhatunk el a hallgatótól, mi lehet a kitűzött cél, az mindig 
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attól függ, milyen alapokkal rendelkezik, mi várható el tőle szakmai, módszertani 

szempontból. A pedagógusjelöltek hatékony és eredményes segítése érdekében 

elengedhetetlen azonban a mentortanár pedagógiai, pszichológiai és módszertani tudásának 

megújítása, bővítése, olyan segítői, tanácsadói kompetenciák megerősítése, kialakítása, 

melynek következtében alkalmassá válhat a partneriskola pedagógusa a mentori szerepre. 

Mindez kirajzolja a mentorképzési programok főbb célrendszerét, tartalmi csomópontjait.  

Az általunk kidolgozott, a próbaképzés időszakát élő, 60 órás mentorképzési programunk egy 

40 órás általános tartalmú képzéssel indul. Ehhez kötelezően egy 20 órás specializáció 

választható, amely lehet az általános képzés kiegészítése, lehet inklúzív pedagógiai 

ismereteket feldolgozó specializáció, vagy igény szerint a műszaki mentortanár képzési irány. 

Alapképzésünk főbb moduljai: 

 A kompetencia alapú pedagógusképzés követelményei, a mentor szerepe 

 Az iskola, mint szervezet működése, kapcsolatrendszere 

 A hallgatókkal való foglalkozás nevelés- és oktatás-lélektani vonatkozásai 

 A pedagógusi szakképzettség legújabb szaktudományi és neveléstudományi paradigmái 

  Pedagógusszerepek 

 A mentorálás elmélete, módszertana 

 A mentori munka intézményi területei – gyakorlat 

Az általános képzés kiegészítéseként, 20 óra keretében a tehetséggondozásról, mérés-

értékelésről, iskolai gyermekvédelemről, a tanuló személyiségének megismeréséről, 

egészségnevelésről, mentálhigiénéről, inkluzív pedagógiai alapfogalmakról, interaktív és 

reflektív technikák tanításban alkalmazott formáiról kapnak ismeretet a képzés résztvevői.  

Az inkluzív pedagógiai specializáció olyan innovatív modell értékű részprogram, amelynek 

elsajátításával a mentortanár képessé válik arra, hogy a gyakorlatát végző tanárjelöltet 

megismertesse a közoktatásban, integrált oktatásban résztvevő sajátos nevelési igényű tanulók 

segítését szolgáló pedagógiával és módszertannal.  

A műszaki mentortanár-képzés már megszerzett műszaki képzettségre épül, az adott 

szakirányba tartozó tantárgyak, tantárgycsoportok oktatására, nevelési tevékenységre készít 

fel. A szakképzés didaktikai, szakmódszertani és oktatástechnológiai sajátosságainak 

figyelembevételével fókuszál az oktatandó tantárgycsoport műszaki aspektusaira. 

Tematikánkból hiányzik ugyan a diszciplináris és szakmódszertani ismeretek köre, de úgy 

véltük, a mentortanári képzésre való jelentkezés alapfeltétele, hogy a kolléga mind 

szakmailag, mind módszertanilag a legkorszerűbb ismeretekkel rendelkezzen. S ezzel fel is 

vetődik az első probléma. Miként történjen a mentorképzésre jelentkező pedagógusok 

„szűrése”, hogy már magán a képzésen is a feladatok ellátására leginkább alkalmasak 

vegyenek részt. Ennek megoldását a képzés bemeneti, illetve kimeneti részéhez kötődő attitűd 

és kompetenciavizsgálati kérdőív elkészítésében látjuk. Jelenleg a bemeneti kérdőív készült 

el, melynek tartalmi felépítése a következő. Elsőként a képzésre jelentkezett kollégák 

pedagógusi munkájához kapcsolódóan kér néhány információt, amely a pályán eltöltött évek 

számára, a tanított évfolyamokra, és szakra vonatkoznak. Kíváncsiak voltunk, hogy a 

képzésre jelentkezés saját szándékból, avagy vezetői kérésre történt-e, hiszen ez meghatározó 

a kolléga motiváltsága szempontjából. A kérdőív feltérképezi a hallgatóság előzetes elvárásait 

a képzéssel kapcsolatban. Majd abból kiindulva, hogy míg tanárjelölt hallgatókkal nem 

találkozhattak valamennyien, pályakezdő kollégája viszont mindenkinek volt, a pályakezdők 

felkészültségére, a tanári pályával kapcsolatos félelmeikre kérdeztünk rá. Az utolsó kérdések 

a résztvevők személyiségére, önismeretére vonatkoznak. 

Képzésünk célcsoportja a már jelenleg is külsős szakvezető kollégák, illetve a leendő 

mentortanárok. Miután már a következő tanévtől nagy számban várható, hogy a hallgatók 

összefüggő szakmai gyakorlatra jelentkeznek, sürgetővé vált, annak meghatározása, milyen 

feltételekkel kaphatja meg a partneriskola tanára a mentori megbízását. Ehhez kapcsolódóan a 
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Pécsi Tudományegyetem az alábbiakban határozza meg a gyakorlatvezető mentorral szemben 

támasztott elvárásokat és a kiválasztás módját.  

Pedagógusképzési Koordinációs Központ Tanácsa 4/2011. (III. 22.) számú határozatában a 

következőket fogalmazza meg 

„A PTE-KE tanárjelöltjei egyéni (összefüggő szakmai) gyakorlatának vezetésére 2015. 

január 1-jéig gyakorlatvezető mentori megbízást az kaphat,  

− akinek pedagógus-munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettsége és 

szakképzettsége, valamint 

− a nevelő-oktató munkában eltöltött, legalább 5 éves szakmai gyakorlata van, továbbá 

− aki vállalja, hogy 2013 júniusáig gyakorlatvezető mentori végzettséget szerez; 

− aki rendelkezik az iskola igazgatójának támogató nyilatkozatával, 

− aki sikeresen pályázott, vagy akit az egyetem felkért a gyakorlatvezető mentori feladatok 

ellátására, 

− aki vállalja, hogy szerepel a TÁMOP 4.1.2. projekt országos adatbázisában.” 

A gyakorlatvezetői mentori megbízásra pályázatot kell benyújtani.  

„A pályázatnak az alábbiakat kell tartalmaznia: 

− szakmai önéletrajzot, 

− a pedagógusi hitvallás bemutatását,  

− a pedagógus munkakör betöltéséhez szükséges felsőfokú iskolai végzettséget és 

szakképzettséget igazoló dokumentum – igazgató által – hitelesített másolatát, 

− a nevelő-oktató munkában eltöltött legalább 5 éves aktív szakmai gyakorlat – igazgató 

általi – igazolását, 

− gyakorlatvezető mentor szakirányú továbbképzés, vagy a gyakorlatvezető mentor modul 

elvégzésének – igazgató által – hitelesített másolatát. Ennek hiányában a pályázó 

nyilatkozatát arról, hogy 2013 júniusáig vállalja a mentorképzés elvégzését.  

− A pályázó és az intézményvezető közös nyilatkozatát arról, hogy hozzájárulnak 

− az iskola és a gyakorlatvezető mentor országos adatbázisba való bekerüléséhez,  

− a pályázó óráinak látogatásához és az iskolában folyó munka alaposabb megismeréséhez a 

felsőoktatási intézmény képviselői részéről. (Előre egyeztetett módon és időpontban.)  

− E nyilatkozatban az igazgató egyben vállalja, hogy támogatja kollégája gyakorlatvezető 

mentori tanulmányait.” 

 

Az, hogy a gyakorlatvezető mentor meghatározóvá válik a tanárjelölt pedagóguspályán való 

maradásában, nem vitatott. Fokozatosan felértékelődik majd ez a szerep, miután mind 

szélesebb körben válik ismerté, mi is a mentortanár feladata. Bízva abban, hogy egyre több 

kolléga szeretne részt venni a mentori megbízáshoz szükséges képzésen, várható, hogy 

tömegessé válik a mentorképzés. Fontos lenne ragaszkodni azonban ahhoz, hogy elfogadott 

mentorvégzettség megszerzése csak felsőfokú tanintézethez kötődjön, ne indulhasson meg 

ebben képzési formában is az „elpiacosodás”, ahol a minőségi képzés van, hogy 

megkérdőjelezhető. 

A mentori munkához kapcsolódó elvárások sok és felelősségteljes feladatot rónak a 

pedagógusra. S mindezt a kötelező alapórái mellett várják el tőle. Megfontolandó az 

órakedvezmény lehetősége számukra, annak ellenére, hogy a mentori munkát külön díjazzák, 

illetve, hogy mindez a problémát jelenthet a tantárgyfelosztásban. 

A mentorképzés tematikájának, anyagának kidolgozása már önmagában egy alapos, jól 

átgondolt munkát kíván, hiszen ennek alapján ismerkedik meg a pedagógus a mentortanári 

szereppel. A képzés szerves részét kell képezze annak minőségbiztosítása is. Ez nem csupán a 

résztvevői értékelések, javaslatok összegyűjtését, mérlegelését jelenti. Ki kell dolgozni, 

miként lehet biztosítani a mentori tevékenység későbbi szakmai felügyeletét, s mely módon, 
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kik tudják segíteni a mentori munkát. Ennek kidolgozása, a képzési kimeneti attitűd-mérés 

mellett, munkacsoportunk következő rövid távú feladata.  

 

Irodalom 

 

TÁMOP 4.1.2-08/1/B pályázati anyag 

Ajánlás a tanári mesterszak összefüggő szakmai gyakorlati félévének tartalmára. Budapest 

2009. szeptember 30. 
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Baumstrak Bea (Pszichológiai Doktori Iskola) 

Hallgatói kilátások, várakozások, visszajelzések 

 

Fontos a hallgatói vélemény és tapasztalat megjelenése a tanárképzés rendszerében, főleg az 

átalakuló tanárképzésben, hiszen a hallgatói jelentkezések, a képzésben résztvevők minősége 

és aktivitása fog tükröt tartani, hogy milyen is az éppen aktuális képzés. Véleményem szerint 

a számok valós tények. A régi rendszerű tanárképzésben számtalan hallgató végzett, hiszen 

nem jelentett óriási többletterhelést megszerezni egy tanári oklevelet és számos szak értékét 

viszont nagyban növelte a második végzettség megszerzése.  

Beszélgetőtársaimmal arra kerestük a válaszokat, hogy mi a véleményük, milyen 

tapasztalataik, észrevételeik vannak a jelenlegi tanárképzéssel kapcsolatban, mi működik jól 

ebben a rendszerben és milyen fejlesztendő területeket látnak? Először az érdekvédelem 

szempontjából kaptunk választ a kérdésre. Különböző problémákat azonosítottak az országos 

érdekvédelmi szervezetben, viszont meghatározó közös vélemény volt az, hogy a 

tanárképzéssel kapcsolatos kormányzati reformot hatástanulmányoknak kellett volna 

megelőzniük. A túl gyors változás, – mely várhatóan megannyi oktatásszervezési dilemmát és 

problémát fog okozni (véleményünket a bolognai folyamat bevezetésénél tapasztaltak 

mondatják) – nem a hallgatók érdeke. Megjelent olyan képzésben résztvevő hallgatói 

vélemény is, aki kifejezetten szerencsétlennek érzi magát az új tanárképzésben. A 

félszakosság hátrányait hangsúlyozták ezek a hallgatók, úgy érzik, hogy szakmailag nem elég 

felkészültek a tanári pályára. Szubjektív véleményem szerint a hallgatókra, arra, hogy mi a 

véleményük az éppen aktuális oktatási rendszerről komoly befolyással van, hogy oktatóik 

hogyan vélekednek ebben a kérdésben. Ezért azt gondolom, ha az oktatók a 

természettudományos tanárképzés osztottságát elfogadhatatlannak tartják, hallgatóik nem 

fognak beszámolni arról, hogy de pedig ők ezt mégis milyen jónak látják. Ezért hasonló a 

helyzet a félszakosság kérdését illetően, ha egy hallgató azt hallja, hogy ő mennyivel 

kevesebbet ér, mint egy két önálló szakos, akkor el is hiszi. Úgy gondolom, ebben hatalmas 

oktatói felelősség van, amit nem minden esetben kezelünk a helyén. Kérdezem én, hogy miért 

nem az a tény dominál, hogy a tanárképzés tartalmi megújításának köszönhetően valódi 

megoldási javaslatokat, tapasztalatokat kapnak a hallgatók mind oktatási mind pedig nevelési 

kérdésekben. Egyik beszélgetőtársam hiányolta az elméleti alapozást, a ráhangolást, melyet 

jómagam úgy látok, hogy a 10 kredites előzetes tanulmányok kiváló attitűdformáló hatásúak 

és kellő alapot adnak a további tanulmányokhoz is. Megfogalmazódott az a kérdés, kritika is, 

hogy túl sok-e a pedagógia és pszichológia, elveszi-e a teret a szaktárgyi tudás elől. A válasz 

egyértelműen az, hogy nem, mivel a szaktanár egyben pedagógus, a tanárság is egy szakma, 

ezért a tanítás módszere legalább annyira fontos, mint a tartalom. Óriási a felelősség, hiszen a 

tanár emberekkel, gyerekekkel foglalkozik, dolgozik, nevel, és sokszor pszichológusa is a 

gyerekeknek, a „jó tanár” emléke meghatározó, és a rosszé is.  

A beszélgetés leghangsúlyosabb eleme az volt, hogy nincsen megfelelő és használható 

visszajelzésünk a jelenlegi tanárképzésről. Vannak kiküszöbölendő hiányosságok, vannak 

valós problémák, melyek megoldásra várnak, de egyetlen évfolyam sem végzett még az 

önálló bolognai tanári mesterszakon. Nem beszélve arról, hogy semmilyen információnk 

nincsen az ő intézményi beválásukról. Tudja-e valaki, hogy milyen pedagógus lesz a jövő 

januárban végző diplomás. Amíg ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszolni, addig nem lehet 

azt mondani, hogy az jelenlegi rendszer tapasztalati alapján tudunk egy még jobb rendszert 

csinálni. Milyen lesz az új rendszer? Osztatlan, több szakos? Nagyon csábító lehet, de nem 

csapjuk-e be a hallgatókat. Tizennyolc évesen döntsék el, hogy erre a pályára készülnek, 

amiből a jelen elképzeléseket látva még nem tudjuk, hogy hol és hogyan van az átjárás, 

mennyire marad meg a hallgatói szabadság. Betesszük őket egy csőszerű rendszerbe, 

hasonlóan a 40-50 évvel ezelőtti tanárképzéshez. Tanuljanak osztatlan képzésben öt évig, 
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majd menjenek egy év szakmai gyakorlatra. Hat évig legyenek a képzésben, majd ezután 

helyezkedjenek el egy olyan pályán, amit a társadalom sem etikailag, sem anyagilag nem 

ismer el. Kérdezem én, hogy miért választaná egy tehetséges nyelvszakos, vagy 

természettudós a hat éves képzést negyed annyi fizetésért, mint a három, vagy maximum öt 

éves képzést. Nem azok a hallgatók fogják ezt választani, akik bizonytalanok és inkább 

kényelmesen elücsörögnek a felsőoktatás meleg helységeiben, vagy motiválatlanok abban, 

hogy valós versenyben vegyenek részt, vagy szimplán nem elég tehetségesek ahhoz, hogy a 

BA/MA képzést elvégezzék. Nem szerkezeti variációkon kellene vitatkozni, hanem a 

szakmai-tartalmi változások eredményeit felhasználva társadalmi pressziót kellene elérni a 

pálya megbecsültségét illetően.  

Látszik az is, hogy sokan gondolják, hogy a „régi” jobb volt. Ha most megkérdezünk egy 

BA/MA képzésben résztvevőt, persze hogy azt mondja, hogy a régi jobb volt. Egy reformnak 

időt kell adni, hogy működés közben is lássuk. Azt mindenki látja, hogy a jelenlegi 

közoktatási problémákra reagálni kell, és az egyik megoldás maga a tanárképzés, melyben 

nagy a felelősség, de nagy lehet a haszon is. Egy példán keresztül érzékelhető ez a 

problémakör: egy orvost felelősségre vonunk azonnal, ha hibázik, de ha egy pedagógus 

hibázik, felelőssége mikor derül ki? Jó esetben 10-15-20 év múlva. Van-e még egy olyan 

pálya, ahol a felelősség ekkora és a szabadság is ekkora.  

Megfogalmazódtak a konkrét tennivalók, feladatok, elvárások is a hallgatók részéről. 

Orvosolni kell a fent említett problémákat, megoldásokat kell találni, gyors hibakorrekcióra 

van szükség, fontos a visszajelzések gyűjtése, ebben kiemelt a hallgatók szerepe is és a 

közoktatással való kapcsolattartás. Vonzóvá kell tenni a tanári pályát, elcsépeltnek tűnő 

szavak, de növelni kell a tanári pálya presztízsét és hangsúlyozni a társadalmi relevanciáját, 

amihez hozzájárul maga a tanárképzés is. Kiemelt fontosságú a motiváció, hogy a legjobbak 

menjenek tanárnak, ez az egyik legnagyobb nehézség, hiszen a fent említett felvetésből ered, 

hogy nem vonzó a tanári pálya, de az egyetemi oktatóknak is óriási hatása van a hallgatókra, 

az ő szerepük is kiemelkedő abban, hogy ki milyen tanárképzési rendszerben látja a 

megoldást, jómagam az osztott képzést preferálom.  

Ezek a szempontok, vélemények megerősítést adhatnak, adhattak abban, hogy a jelenlegi 

tanárképzésnek van és lenne is jövője. Kérdés, hogy az új rendszer előkészítése, átgondolása, 

munkálatainak nagysága és hatása, amely teljes káoszhoz vezethetne, mindezek felismerése 

nem fogja-e azt mondatni, hogy a jelenlegi rendszer hibáinak kiküszöbölése is jó döntés lenne 

a tanárképzés számára.  
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Salát Magdolna (ELTE PPK, ELTE Rektori Hivatal) 

Reflexió egy átementre 

 

 

A bolognai rendszer bevezetésével a felsőoktatásban a legnagyobb változás a tanárképzést 

érte. Ez a változás kettős volt. Egyrészt érintette a szerkezetet, amiről az utóbbi időben 

rengeteg vita zajlott, zajlik. Zajlanak ezek a viták úgy, hogy még nincs kép a képzésből kilépő 

hallgatókról, hiszen az első ilyen diplomákat (olyan hallgatóknak, akik teljes idejű képzésben 

vettek részt) először a 2011/2012-es tanév őszi félévében lehet kiadni. Ezzel együtt nem 

tudjuk azt, hogy a hallgatók hogyan ítélik meg a képzést, és nem tudjuk azt sem, hogyan 

fogadja majd a munkaerőpiac, a közoktatás ezeket az új tanárokat. De azt tudjuk, hogy az 

iskoláknak új tanárokra van szükségük. Hiszen új kihívások elé néznek egy átalakuló, utat, 

utakat kereső társadalomban. Csak azt tudjuk, hogy a természettudományos területen nem 

jelentkeznek a hallgatók tanári mesterképzésre. Ennek okait sokan a képzés szerkezetében 

látják. Én magam inkább abban a kilátástalanságban és pertízsnélküliségben, amit a tanári 

pálya egy olyan hallgató számára jelent, aki biomérnök, fizikus, vegyész vagy biztosítási 

matematikus is lehet. 

A képzés átalakulása a szerkezet mellett érintette a tartalmat is. És azt gondolom, ez a 

fontosabb változás. Hiszen nagyon tudatos és alapos folyamat eredményeképp, nagymértékű 

tartalmi és módszertani innovációt megvalósítva olyan szemléletű tanárképzést, pedagógiai és 

pszichológiai képzést sikerült kialakítani, ami megfelel a korszerű nemzetközi trendeknek és 

hazai kihívásoknak is. Mindezt azért gondolom, mert a korábbi rendszerű tanárképzésben 

végzett tanárként nem éreztem magam alaposan és hatékonyan felkészítve a tanárságra. Sokat 

tudtam, tanultam meg a szaktárgyamhoz (magyar nyelv és irodalom) kapcsolódóan, de nem 

tanultam meg azt, hogy mindezt hogy is közvetíthetném az iskolában hatékonyan, a tanulók 

sajátosságaiból és egyediségéből kiinduló és azt tiszteletben tartó módon. Egy alapos 

szaktudományos felkészítés során kiképzett bölcsész lettem. De nem lettem pedagógus. A 

szakmát nem tanultam meg, csak a szaktudományt. 

Oktatói tapasztalatimból úgy látom, a tanári mesterszak megpróbálja kiküszöbölni ezt a 

csorbát. A pedagógiai és pszichológiai tárgyak, valamint a gyakorlatok képzésben elfoglalt 

helye lehetőséget ad a tanárjelölteknek arra, hogy egy tudatos választást követően ne csak 

megismerkedhessenek a tanítás-tanulás elméleteivel, de élő kapcsolatuk is legyen az iskola 

világával. Saját tanulási folyamatukat irányítva megtanulják, hogyan tudják hatékonyan 

segíteni a tanulók tanulását és elfogadják azt, hogy csak a tanulás saját maguk és leendő 

tanulók számára való természetessé tételével tudnak jó tanárok lenni. 

A képzésben természetesen vannak hibák. Leginkább az annyira fontos sokszínűség és szabad 

párosítás adja az oktatásszervezés számára a legnagyobb feladatot. És még valami: a képzők 

egymásrautaltsága. Hiszen egy ilyen képzési szerkezetben csak úgy lehet(ne) eredményesen 

dolgozni, ha az egyes képzési szereplők (szakterületek, tantárgypedagógusok, vezető- és 

mentortanárok, valamit a pedagógiai és pszichológiai terület képviselői) ki tudják alakítani az 

együttműködés olyan módszereit és fórumait, ami egyvalamit helyez a képzés középpontjába: 

a tanárjelöltet. Ezen a téren, személyes tapasztalatim alapján úgy látom, van még munka. És 

ezen a területen van munka. A többivel akár meg is várhatnánk az első beválásvizsgálatokat.  
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Báli Bernadett (HÖOK elnöki tanácsadó) 

Tanárképzés az országos hallgatói érdekképviselet szemüvegén keresztül 

 

 

Az ELTE Pedagogikum Központ által rendezett - a pedagógus képzés átalakításáról szóló - 

konferencián a szervezők a hallgatók tapasztalatait is bemutatásra érdemesnek találták. Azt 

gondolom, hogy a beszélgetés több olyan szempontot is a felszínre hozott, amely addig 

kevésbé vagy egyáltalán nem jelentek meg a témáról folyó szakmai diskurzusban. A Hallgatói 

Önkormányzatok Országos Konferenciájának képviselőjeként örömmel vettem részt ezen a 

magas színvonalon megrendezett tanácskozáson. A HÖOK a felsőoktatási törvényhez 

kapcsolódó, az ősszel nyilvánosságra került anyaggal kapcsolatban többször is kifejtette 

álláspontját, miszerint hosszabb és megfontoltabb előkészítést igényelt volna a koncepció és 

ezen belül a pedagógus képzés átalakítására tett javaslatok kidolgozása. Kiemelten fontosnak 

tartjuk továbbra is, hogy a végleges döntés megszületése előtt országos felmérések és 

hatástanulmányok készüljenek a jelenlegi és a korábbi tanárképzési rendszerről. A 

tanulmányoknak és a felméréseknek tartalmazniuk kell a gyakorló pedagógusok, a közoktatási 

intézmények és a felsőoktatási intézmények véleményét, igényeit, javaslatait. Fel kell mérni 

az eddigi tapasztalatokat az évek óta pedagógusként dolgozók, a frissen végzett pályakezdők, 

a tanítási gyakorlatot végzett/végző hallgatók, a jelenlegi osztott képzési rendszerben 

tanárképzést végző alap- és mesterszakos hallgatók, a szakmódszertanos és pedagógia-

pszichológia tárgyakat tanító oktatók, a vezető- és mentortanárok részéről. Csak alapos 

felmérések után lehet megfontolt, a valódi igényeket kiszolgálni képes, minőségi tanárképzési 

rendszert kidolgozni, és eldönteni a struktúrával és a tartalommal kapcsolatos vitás 

kérdéseket. A megfelelő hatástanulmányok válaszokkal szolgálhatnak arra, hogy melyik 

szervezeti felépítés biztosítja a magas szintű tanárképzést leginkább, melyik struktúra elégíti 

ki inkább az elérni kívánt eredményeket.  

 

Hallgatói képviselőkként természetesen a legfontosabb kritérium számunkra, hogy azok a 

hallgatótársaink, akik a pedagóguspályát választják a lehető legszínvonalasabb, a tanári 

munka sokszínűségét, az alternatív pedagógiai módszereket is bemutató képzésben 

részesüljenek. Úgy gondoljuk, hogy a pedagógusok társadalmi megbecsültségének javítása, a 

magyar kormány, a politikai és szellemi elit egyik legsürgetőbb feladata, ehhez azonban olyan 

jogszabályi és finanszírozási háttér szükséges, amely hosszútávon, szakmai alapon és nem a 

napi politikai játszmák mentén teremti meg a lehetőségeket a fejlődésre. 
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Dukán András Ferenc (ELTE TTK, hallgató) 

A jelenlegi tanárképzés előnyei és hátrányai 

 

 

A jelenlegi képzés egyértelmű és menthetetlen hibája a „másfélszakosság”. Úgy gondolom 

nem lehet úgy tanárokat képezni, hogy az egyik szakjukban profik lesznek, a másikhoz pedig 

épp hogy értenek valamennyit. És ez nem csak a kreditszámok kiegyensúlyozatlansága miatt 

van így. Sokkal nagyobb baj, hogy az 50 kredites minor és a 40 (néhol 50) kredites tanári 

mesterszakos modul kétszer kettő évbe van beleerőszakolva. A természettudományoknál, ahol 

az ismeretek kiemelten egymásra épülnek, nem lehet csak azt figyelembe venni, hogy hány 

kreditnyi anyagot kell leadni. 

2 és 3 féléves kiegészítő képzések indulnak, ahol ez a probléma még jobban kidomborodik. 

Ha 5 év állna rendelkezésre az összes modul tanítására, akkor volna lehetőség arra, hogy 

időben elkezdődjön a szakmódszertan és a pedagógia is, márpedig ezek szintén 

elengedhetetlenek a jó tanárok képzéséhez.  

Jelenleg a hallgatók közül sokan félnek a második szakjuktól, nem érzik úgy, hogy képesek 

lesznek azt oktatni. Ez az érzés ráadásul tovább erősödik, hiszen mesterszakon az oktatók 

gyakran emlékeztetik arra a diákokat, hogy tudásuk elégtelen. Mit tehet a hallgató? 

Továbbképezheti magát. 5 és fél évig tanul, utána pedig még mindig nem fog tudni rendesen 

két szakot tanítani. Hogy kicsit piaci hasonlattal éljek: a befektetett időnek és a diploma 

értékének (különösen a jelenlegi tanári fizetések és megbecsültség mellett) ár-érték aránya 

kiugróan rossz. Persze nem kell félni, lesznek tanárok. Mindig lesz olyan, akinek ki lehet 

használni a lelkesedését. De erre építeni egy rendszert, nem hinném, hogy etikus volna. 

A jelenlegi tanárszakos hallgatók teljes bizonytalanságban vannak. Mire lesz jó a diplomám? 

Tényleg nem fogja senki nézni, hogy melyik volt a fő- és melyik a minorszakom? Hogy fogok 

elhelyezkedni, ha februárban végzek? És ezekre, illetve az ehhez hasonló kérdésekre senki 

nem tudja a választ. Találgatni lehet, de ez teljesen elfogadhatatlan a jelenleg a rendszerben 

tanuló diákok számára. 

A jelenlegi rendszer másik nagy hátránya a szakmódszertan háttérbe szorítása. Meglátásom 

szerint ez a pedagógia-pszichológia és a „szakma” közös hibája. A pedagógia-pszichológia 

túlburjánzott, ezért kevés tananyag jut a szakmának, aki viszont sok esetben a 

szakmódszertanos krediteken spórol. Arról nem is beszélve, hogy szakmódszertanos 

oktatókból nagy a hiány. Ki akar szakmódszertanos lenni, amikor számos szakmában 

másodrendűként kezelik? Megoldást jelenthetnek a szakmódszertani doktori programok, de 

teljes változás csak a jelenlegi akadémiai réteg hozzáállásának változásával érhető el. 

A jelenlegi rendszer egyértelmű és vitathatatlan előnye az összefüggő szakmai gyakorlat. A 

mai világban szerintem ez elengedhetetlen, hiszen egyre jobban előtérbe kerül mindenhol a 

gyakorlatorientált képzés. Ráadásul a diákokkal való bánást nem lehet akadémiai 

módszerekkel, laboratóriumi körülmények között megtanulni. Itt ugyanakkor fontos, hogy 

megfelelő segítők álljanak mindenkinek a rendelkezésére. Ezt jelenleg nem látom még 

biztosítottnak. 

Másik nagy előnye a rendszernek az átjárhatóság lenne. Itt azonban csak feltételes módról 

beszélhetünk, hiszen természettudományos területen tanári szakirányon végzők majdnem 

behozhatatlan lemaradásban vannak, azokkal a társaikkal szemben, akik 50 kredittel több 

ismerettel vághatnak neki a diszciplináris mesterszakoknak. A másik irányba még nehezebb 

az átjárás (legalábbis az ELTE-n). Tanári mesterszakot csak 10 elvégzett pedagógia-

pszichológia kredit mellett lehet megkezdeni. Ez egy „átlag” BSc-s diplomával rendelkező 

hallgató számára lehetetlenné teszi, hogy tanári pályára váltson. Ennek ellenére természetesen 

én magam is fontosnak tartom, hogy az átjárhatóság legalább ezen a minimális szinten 
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megmaradjon. Akik vállalják a következményeket, azokat segíteni kell, hogy számukra jobb 

pályára válthassanak. 

Összességében azt látom minden probléma gyökerének, hogy a tanárképzésben érintettek nem 

azt tartják szem előtt, hogy hogyan lehet a legjobb tanárokat képezni, hanem azt, hogy miként 

lehet a saját területükhöz tartozó kreditszámokat növelni. 
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Hunyady György 

Az „ELTE-modell” dekonstrukciója 
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Appendix 

A tanárképzéssel kapcsolatos nézetek vizsgálatára szolgáló skálarendszer 
 

 

Ezután arra kérném, hogy fejezze ki, hogy a következő állításokkal mennyire ért egyet egy 

ötfokú skálán. Adjon 1-t, ha egyáltalán nem ért egyet és 5-t, ha teljesen egyetért. 
 
       egyáltalán nem                                      teljesen 

       ért egyet            egyetért 

A bejövő évfolyamok középiskolából hozott tudása nem 

elegendő a felsőfokú tanulmányok megkezdéséhez. 
1 2 3 4 5 0-X  

Meg kell emelni a tanulók középiskolában szerzett 

tudásának szintjét, amihez mindenekelőtt jó tanárok 

kellenének. 

1 2 3 4 5 0-X  

A felsőfokú tanulmányok követelményeit és módszereit 

ahhoz kell igazítani, hogy ma mennyit tudnak a 

középiskolából bejövő évfolyamok. 

1 2 3 4 5 0-X  

Felzárkóztató tanulmányokat kell közbeiktatni, az 

igénytelen középiskola és a hagyományosan igényes 

felsőoktatás közé, ami a tanárnak is és a hallgatónak is 

többletmunka. 

1 2 3 4 5 0-X  

A közoktatásból hozott tudás elégtelensége jól mutatja, 

hogy a korábbi tanárképzési rendszer nem volt 

hatékony. 

1 2 3 4 5 0-X  

A középiskolai felkészítés titka az, hogy az iskolákba 

szakmájukat szerető és megszerettetni tudó 

tanáregyéniségek kerüljenek, akiknek szakmai és 

módszertani tudása megkérdőjelezhetetlen. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanár szaktárgyát is akkor tudja megszerettetni, ha 

egészséges személyisége van és magatartása példaadóan 

emberséges. 

1 2 3 4 5 0-X  

A természettudományi utánpótlás hiánya azt mutatja, 

hogy az eddig kibocsátott tanárok szakmai és 

módszertani tudása nem volt elegendő a diákok 

érdeklődésének és szeretetének felébresztéséhez e széles 

terület iránt. 

1 2 3 4 5 0-X  

A hatékony, jó pedagógus felkészítése abból áll, hogy 

megtanítjuk a szaktárgyára és arra, hogy a szaktárgyi 

tudását és elkötelezettségét tovább tudja adni.  

1 2 3 4 5 0-X  

Az iskolai felkészítés eredményességében ma döntő 

tényező a tanuló motiválása és annak fenntartása.  
1 2 3 4 5 0-X  

A tanári hivatás választásában az a döntő, hogy a diákok 

érdekes órákat hallhattak tanáraiktól és nem az, hogy 

milyen pedagógiai problémák megoldását látták az 

iskolában. 

1 2 3 4 5 0-X  

A korszerű ismeretek szakszerű közvetítése a tanár 

elsőrendű feladata, és ennek a jó példái vonzzák a 

diákokat erre a pályára.  

1 2 3 4 5 0-X  

Vannak olyan hallgatók, akik azért választják és 

látogatják a tanárszakot, mert a gyermekek 

személyiségének fejlődése foglalkoztatja őket és azt 

szeretnék előmozdítani.  

1 2 3 4 5 0-X  
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A tanári hivatás választásában (különösen a középiskolai 

tanulmányokat közvetlenül követő döntésben) perdöntő 

lehet a személyes iskolai tapasztalat, a tanároktól kapott 

jó vagy rossz példa, és az ennek nyomán a hallgatóban 

kialakuló „laikus pedagógia”.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanári hivatás választásában sokszor a biztos 

munkaviszony és a nyári szünidő hossza a meghatározó. 
1 2 3 4 5 0-X  

A tömegképzés átlagához igazodva a kiváló hallgatók 

haladását is lelassítjuk az egyetemeken.  
1 2 3 4 5 0-X  

Meg kell szüntetni a tömegképzést, csak az tanuljon 

tovább, aki eleget tud tenni az igényes 

követelményeknek. 

1 2 3 4 5 0-X  

A szakmailag kiváló hallgatók számára az egységes 

alapképzés során meg kell teremteni és fel kell kínálni a 

tehetséggondozás sajátos, gyors útját.  

1 2 3 4 5 0-X  

Már az alapképzésben szakmai teljesítményük alapján 

külön útra kell terelni a leendő kutatókat és a leendő 

tanárokat.  

1 2 3 4 5 0-X  

Fontos, hogy a társadalom minél szélesebb rétegei 

jussanak el a felsőoktatásba, szerezzenek oklevelet, a 

képzett emberek a gazdasági növekedés és a társadalmi 

stabilitás alapja. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű kétciklusú képzés bevezetésével a 

tanári pálya iránti érdeklődés ugrásszerűen visszaesett.  
1 2 3 4 5 0-X  

A tanári pálya iránti érdeklődés nem mindenütt, hanem 

sajátosan a természettudományok területén esett vissza. 
1 2 3 4 5 0-X  

A tanárszak iránti érdeklődés nagyban függ attól is, 

hogy az alapképzést elvégzők számára mennyire 

hozzáférhető más lehetőség, a tudományágak kutatói és 

más szakértői kínálata.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszer annyiban felelős a tanárszakra 

jelentkezés csökkenéséért, hogy szabad választást hagy 

az alapképzést végzők számára mire akarnak szakosodni 

a mesterképzésben.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai képzés megszüntette azt a korábbi 

gyakorlatot, mely a tanári pálya iránt valóban 

érdeklődők többszörösét képezte tanárnak.  

1 2 3 4 5 0-X  

Adott körülmények között az a legfontosabb, hogy 

egyáltalán legyenek tanár szakos hallgatók, legyenek 

olyanok, akik erre a hivatásra készülnek. 

1 2 3 4 5 0-X  

El kell hárítani a tanulmányok elől minden felesleges 

akadályt, mesterképzés előtti szűrést, és anyagi 

eszközökkel is ösztönözni kell a tanárszak felvételét és 

elvégzését.  

1 2 3 4 5 0-X  

A felsőoktatási intézményekbe úgy kell meghirdetni a 

felvételi helyeket, hogy a valóban szükséges pályákra, 

például tanárnak, jelentkezhessenek a középiskolások. 

1 2 3 4 5 0-X  

Bízzuk a hallgatók tanulmányaik során kiérlelt 

döntésére, hogy válasszák a tanárszakot, mert ez 

kötelezi el őket a hivatás mellett és tartja meg a pályán. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárok társadalmi presztízsének, anyagi 

megbecsültségének javításával, valamint marketing és 

PR eszközökkel szükséges előmozdítani a tanári pálya 

iránti érdeklődést a fiatalok körében. 

1 2 3 4 5 0-X  
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A kétciklusú képzéshez képest nagy az előnye az 

osztatlan felkészítésnek, amikor a tanulmányok 

kezdetétől lehet tudni, hogy ki készül tanárnak.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai képzésben a szakmai és a pedagógiai jellegű 

tanulmányok aránytalanul oszlanak el a két ciklus 

között, a tanári mesterképzésben nem lehet kellően 

elmélyíteni a szakmai felkészítést, és a torlódó 

pedagógiai-pszichológiai és szakmódszertani 

stúdiumokat nem lehet időben egymásra építeni.  

1 2 3 4 5 0-X  

Az osztatlan képzés kezdeteitől fogva a tanári 

felkészítés céljait szolgálhatja, a szakmai szocializációt 

nem töri meg és nem keresztezi semmi.  

1 2 3 4 5 0-X  

A középiskolai tanulmányok után meghozott döntések 

felülvizsgálatának a lehetőségét meg kell adni a 

hallgatóknak, ha mégsem akar tanár lenni, akkor 

válthasson át diszciplináris képzésre, mint ahogy a 

diszciplináris felkészítésben részesülőknek is meg kell 

engedni, hogy átmenjen tanárszakra. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az osztatlan képzés hátránya, hogy nem biztosít 

lehetőséget az alkalmatlan hallgatóknak a kilépésre, 

ezért azok is tanári oklevelet szereznek, vagy sokéves 

tanulás után végzettség nélkül távoznak. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszer első ciklusa, az alapképzés 

elvégzése nem tudni mire jó az iskola világában, az 

alapdiplomát itt nem lehet mire használni.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszer bevezetésekor az alapképzési 

szakok természettudós és bölcsész kidolgozói törődtek 

azzal, hogy az a munkaerőpiacon felhasználható 

felkészültséget nyújtson. 

1 2 3 4 5 0-X  

A természettudományos és bölcsész alapképzésnek a 

bolognai rendszerben nem feladata az iskolai funkciók 

ellátására való felkészítés. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszer elveibe ütközik, ha az alapképzés 

diplomája nem egyenértékű és van olyan tanári 

specializáció, amellyel a tudományág kutatói és egyéb 

szakértői mesterképzésére nem lehet felvételt nyerni.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzés egységes mesterszintre emelése 

előmozdítja, hogy a felsőoktatásból a 21. század magyar 

iskoláiba a legjobbak kerüljenek be tanárként. 

1 2 3 4 5 0-X  

Tanárokat nem az európai munkaerőpiac számára 

képezzük.  
1 2 3 4 5 0-X  

A tanári munka erős nyelvi kötöttsége miatt minden 

nemzet saját magának képez tanárt, a tanárok tudása 

csak nehezen konvertálható a különböző országok 

között. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű képzésnek nagy ígérete, hogy a 

„tanár idegen nyelven” szakképzés megnyílt 

lehetőségével élni fog és felkészít humán és 

természettudományos tantárgyak idegen nyelvű 

oktatására a hazai kétnyelvű iskolákban és külföldi 

oktatási rendszerekben.  

1 2 3 4 5 0-X  
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A szaktárgyak oktatásának és az oktatási rendszerek 

működésének külföldi tapasztalatai manapság 

nélkülözhetetlenek a hazai tanári munka jó 

színvonalához és fejlesztéséhez is.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanár valójában nem kell, hogy beszéljen idegen 

nyelvet, mindennapi feladatai során a nyelvtudását nem, 

vagy alig használja 

1 2 3 4 5 0-X  

Az, hogy kiből válhat jó tanár, genetikailag 

meghatározott. 
1 2 3 4 5 0-X  

A tanári hatékonyság különleges és nem is tanulható 

adottság, lehet gyakorolni és finomítani, de valakiben 

vagy megvan, vagy nincs. 

1 2 3 4 5 0-X  

A fiatalok iránti elkötelezettség és érdeklődés, a velük 

szembeni empátia és segítőkészség a tanári hivatás 

művészi gyakorlásának nélkülözhetetlen személyiség-

feltétele. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az alkalmasságot (főleg a gyakorlatból) le lehet mérni, 

és ez alapján a tanári készségek a képzés során 

módszeresen fejleszthetők. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanári rátermettséget jól méri a főbb tantárgyakból 

szerzett középiskolai érdemjegy. 
1 2 3 4 5 0-X  

Tudós tanárokat kell képezni, az ő hatékonyságuk 

emelheti meg a közoktatás színvonalát és hatékonyságát.  
1 2 3 4 5 0-X  

A tanárok szaktárgyi tudása szabja meg a közoktatás 

színvonalát, ezt kell megerősíteni és megemelni, hogy a 

diákok többet tudjanak és jórészük helytálljon a 

felsőoktatásban is. 

1 2 3 4 5 0-X  

Azok a tudós tanárok, akik a tudományágukat magas 

szinten ismerik és elmélyült művelésére is képesek: 

önálló, alkotó gondolkodásuk a legvonzóbb példa a 

tehetséges diákjaik számára. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanároknak abban kell tudományosan felkészülni és 

elmélyedni, hogy a tanulási folyamatot hogyan 

tervezzék, szervezzék és értékeljék.  

1 2 3 4 5 0-X  

Tudós tanár nem a tanárképzés végeztével lesz 

valakiből, hanem a tanári életpálya során alakulhat 

valaki azzá egyrészt korszerű tudományos ismeretei 

folyamatos bővítésével, másrészt a tudományos 

ismeretei alkotó módon való közvetítésével, a diákok 

tudományra hangolásával. 

1 2 3 4 5 0-X  
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Megint arra kérném, jelezze, hogy a következő megállapításokkal mennyire ért egyet! 1-es, ha 

egyáltalán nem, 5-ös, ha teljes mértékben. 
  egyáltalán nem            teljesen 

         ért egyet     egyetért 

A kétciklusú képzésben nincs mód arra, hogy a tanári 

pályát választók elsajátítsák második 

szakképzettségük szemléleti alapjait.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű képzés első ciklusa szolgál a 

tudományos ismeretek és szemlélet elmélyítésére, ha 

ez az első szakképzettség vonatkozásában sikeres, az 

kisugárzik a második szakképzettség területére is. 

1 2 3 4 5 0-X  

Valójában minden tanár, vagy a tanárok többsége az 

egyik szakját tanítja szívesebben és rendszeresebben, 

a második szakképzettségre az iskolai 

munkaszervezés kényszerei miatt van szükség. 

1 2 3 4 5 0-X  

A második szakképzettségre való felkészülés 

kreditvolumene eléri a korábbi főiskolai tanárképzés 

mértékét, így e tekintetben is el lehet és el kell 

juttatni a hallgatókat a szemléletformálásnak arra a 

szintjére, amelyen a tanárok jórésze állt, mégpedig 

mindkét szakja tekintetében. 

1 2 3 4 5 0-X  

A második szakképzettség kreditvolumene ugyan 

nem nagy, de a jól irányzott és célszerűen felépített 

tanterv így is képes biztosítani a tanári 

pályakezdéshez szükséges szakmai ismereteket és 

szemléletet. 

1 2 3 4 5 0-X  

A kétszakos képzés mai rendszerében a szaktárgyi 

képzések aszimmetriája problémát okoz. 
1 2 3 4 5 0-X  

Bolognai rendszerben úgy szereznek két tanári 

szakképzettséget a hallgatók, hogy a második 

szakképzettség megalapozottsága és tárgyi tudása 

valójában elégtelen a színvonalas iskolai 

oktatómunkához. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzés látszólagos kétszakossága félrevezeti a 

hallgatót és az őt alkalmazó iskolát is, hiszen a két 

szakképzettség nem lehet egyenértékű az oktatás 

gyakorlatában. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű képzésben az első 

szakképzettséghez vezető tanulmányok kreditértéke 

meghaladja a korábbi egyetemi képzését és a 

második szakképzettséghez vezető tanulmányok 

elérik a korábbi főiskolai tanárszak mértékét. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanári életpálya folyamán a második 

szakképzettséggel kapcsolatos szakmai és 

módszertani tudás továbbképzésben is elmélyíthető, 

ezért nem szükséges, hogy a tanárképzés során a két 

szakképzettségre egyforma figyelem jusson. 

1 2 3 4 5 0-X  

A pedagógiai-pszichológiai képzés arányának 

erőteljes növekedése a szakmai felkészítés és tudás 

rovására ment végbe.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárnak a mai közoktatásban olyan nevelési 

problémákkal kell megküzdeni, melyek 

megoldásához a szakismeret önmagában nem ad elég 

alapot, erre minden korábbinál jobban fel kell 

készülni pedagógiából és pszichológiából. 

1 2 3 4 5 0-X  
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A tanárképzésben nélkülözhetetlen a szilárd 

szakismeretek és szakmai szemlélet elsajátítása, ezt a 

pedagógiai-pszichológiai tanulmányok soha nem 

fogják pótolni. 

1 2 3 4 5 0-X  

A szaktárgyak ismeretanyaga a tudományok 

fejlődésével és differenciálódásával rohamosan nő, a 

tanárnak ezzel lépést kell tartania és képesnek kell 

lennie tanítványait eligazítani a tudománynak a 

tananyagon túlterjedő világában és meg kell óvni 

őket az áltudományos nézetektől. 

1 2 3 4 5 0-X  

A közoktatásban jelenleg nem a tanárok 

szakismeretének hiánya a tanulás gátja, hanem 

inkább a diákok motiválatlansága, érdektelensége, 

értelmi és érzelmi kallódása, melyre helyes válasz a 

tanárok jobb felvértezése pedagógiai-pszichológiai 

tudással. 

1 2 3 4 5 0-X  

A pedagógiai-pszichológiai tanulmányokban 

aránytalan túlsúlyban vannak az elméleti 

neveléstudományi ismeretek a gyakorlati tartalomhoz 

képest.  

1 2 3 4 5 0-X  

A neveléstudomány és pszichológiai tanulmányok 

elméleti része gyakran csak elvont, bő beszéd az 

iskolai munkáról, ehelyett a gyakorlati tanári 

tevékenységhez kellene jó megoldási kulcsokat adni.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanári hivatásra való felkészülés során egyszerűen 

nem lehet eleget beszélni az iskoláról, a tanár 

mozgásteréről, funkcióiról és eszközeiről, ez a 

tudatos és önreflexív tanári munka nélkülözhetetlen 

előfeltétele. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzésben most megnőtt az iskola terepén 

végzett gyakorlat, ezt kell a neveléstudományi és 

pszichológiai ismereteknek előkészíteni és a 

feldolgozásban támogatni, ez biztosítja elmélet és 

gyakorlat koherens egymásra épülését.  

1 2 3 4 5 0-X  

A pedagógiai stúdiumok azért elméletiek mert túl sok 

a neveléstörténet. 
1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzés középpontjába a szakmódszertan 

oktatását és az iskolai gyakorlatot kell állítani. 
1 2 3 4 5 0-X  

A szakmódszertan fordítja a gyakorlat nyelvére a 

szaktárgyi tudományból és pedagógiai-pszichológiai 

stúdiumokból tanultakat. 

1 2 3 4 5 0-X  

Se a szakmai felkészítés, se az általános pedagógiai-

pszichológia tanítása nem éri el célját, ha a szaktárgyi 

pedagógia nem köti össze őket és nem teszi ki őket az 

iskolai gyakorlat próbájának. 

1 2 3 4 5 0-X  

Előrelépés, hogy a képesítővizsga a bolognai 

rendszerben nem egy elméleti dolgozat védése, 

hanem az iskolai gyakorlatban szerzett 

tapasztalatokat leíró és önreflexív módon elemzett 

portfólió. 

1 2 3 4 5 0-X  

A szakmódszertan azért nem tölti be a szerepét, mert 

nem újult meg, például nem vette figyelembe az 

internet és az infokommunikációs technológia 

nyújtotta lehetőségeket. . 

1 2 3 4 5 0-X  
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Szinte lehetetlen a bolognai rendszer egységes 

tanárképzésében a 10-14 évesek és a 14-18 évesek 

oktatását végző tanárok eltérő felkészítésének 

igényeit együtt kielégíteni. 

1 2 3 4 5 0-X  

Sok esetben nincs is értelme általános, illetve 

középiskolai tanárról beszélni, hiszen a tanár 8 vagy 

6 éven át az érettségiig kísérheti tanítványait, és erre 

fel is kell készülnie. 

1 2 3 4 5 0-X  

A magyar gimnáziumok legszebb hagyományai 

idején is a tudós tanárok is 10 éves kortól 18 éves 

korig tanították diákjaikat. 

1 2 3 4 5 0-X  

A megkívánt szakmai ismeretanyag és a használható 

módszertani tudás annyira más 10 és 14 évesek, 

illetve 14 és 18 évesek tanításában, hogy a kétféle 

tanár egyidejűleg és egy időkeretben nem is 

készíthető fel.  

1 2 3 4 5 0-X  

A két korosztályra való összekényszerített képzés 

egyszerre lesz részben hiányos, részben felesleges.  
1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzés három főbb részterületét logikailag is, 

időben is szervesen egymásra kell építeni.  
1 2 3 4 5 0-X  

A diszciplináris alap- és mesterképzéstől eltérően a 

tanárképzésben nincs helye a tantárgykínálatból való 

szabad választásnak, itt pontosan meg kell szabni, 

hogy a közoktatási tananyag ismeretét milyen tárgyak 

biztosítják, és milyen sorrendben kell elsajátítani 

őket. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű tanárképzés keretében is elő 

lehet írni, hogy a hallgató milyen ismeret- és 

képességfejlesztő kurzusokat látogasson, mi kell a 

ciklusok egymásra épülő követelményeinek 

teljesítéséhez. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanári hivatásra való felkészítés a főbb területek 

tartalmilag és munkaszervezésben összehangolt 

oktatását követeli meg. 

1 2 3 4 5 0-X  

A koherencia megteremtéséhez a tanárképzésben 

alapvetően a pedagógiai és pszichológiai modulnak 

kell tartalmában alkalmazkodni a diszciplináris 

ismeretkörök és ahhoz tartozó szaktárgyi pedagógiák 

tartalmaihoz. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzésnek a szakmák kezébe kell kerülnie. 1 2 3 4 5 0-X  

A gyerekek fejlődéséről és fejlesztéséről sokaknak 

van sokféle elképzelése, de hogy mit kell megtanítani 

nekik és hogyan, azt az egyes tudományágak tudós 

művelői tudják a legjobban. 

1 2 3 4 5 0-X  

Azt nem lehet elvitatni, hogy a pszichológiai tudással 

megalapozott pedagógia maga is egy szakma, és az 

oktatásügy és maga a tanárképzés akkor van a 

legjobb kezekben, ha ennek a hivatásnak a hozzáértő 

szakemberei irányítják, képviselik és fejlesztik. 

1 2 3 4 5 0-X  

Nem véletlen, hogy a felsőoktatási intézményekben a 

természettudományoknak és a 

bölcsészettudományoknak magasabb a tudományos 

rangja és tekintélye, mint a pedagógiának.  

1 2 3 4 5 0-X  
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A tanárképzés akkor lehet eredményes, ha az abban 

résztvevő diszciplináris területek elismerik a 

pedagógia - pszichológia és szakmódszertan 

tudományos egyenrangúságát és elfogadják a 

tanárképzésben a pedagógia és pszichológia irányító 

szerepét 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzésben résztvevő oktatási egységek és 

szakemberek munkáját a meglévő hagyományokra és 

az intézményi szerkezetre tekintettel kell koordinálni.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzésben többféle szakember és több 

szervezeti egység vesz részt, ezek munkájának 

tartalmi összerendezése és működésének 

összehangolása nélkül nem lehet hatékony e hivatásra 

valófelkészítés. 

1 2 3 4 5 0-X  

Tanárképzés a természettudományi és 

bölcsészettudományi képzési területek számára 

mennyiségében és minőségében egyaránt olyan 

fontos feladat, hogy ezeknek a területeknek a 

szervezeti gazdái, az érintett karok nem mondhatnak 

le a tanárképzésért viselt felelősségről. 

1 2 3 4 5 0-X  

Nyilván össze kell hangolni egy felsőoktatási 

intézményben a különböző szakképzettséget nyújtó 

tanárképzéseket, de csak növeli a szervezeti 

bizonytalanságot, ha a hagyományok szerint szorosan 

összekapcsolódó diszciplináris és tanári-szakmai 

felkészítés szervezetileg elválik egymástól. 

1 2 3 4 5 0-X  

A koordinációt az oktatásszervezési kérdésekre kell 

korlátozni, a tartalmat a szakterületi illetékesekre kell 

bízni, ők tudják a legjobban. 

1 2 3 4 5 0-X  

A diszciplináris és a tanárképzés szétválásának 

mások a hagyományai a természettudományi és a 

bölcsészettudományi területen.  

1 2 3 4 5 0-X  

A bölcsészettudományi területen a diszciplináris és 

tanári-szakmai felkészítés hagyományosan együtt 

folyt, együtt zajlik a bolognai rendszerű 

alapképzésben is, ami takarékos oktatásszervezési 

megoldás, és a továbbhaladás útja tekintetében 

meghagyja a hallgatók szabad választását. 

1 2 3 4 5 0-X  

A természettudományi képzési területen a viszonylag 

nagy létszámú tanárképzéstől régóta elválik a 

kutatóképzés, és ha ezt a bolognai rendszerű 

alapképzésben nem őrizték volna meg, akkor a 

tehetséges kutatók és szakértők szakmai 

előrehaladása indokolatlanul lefékeződött volna. 

1 2 3 4 5 0-X  

A kutatók és tanárok képzésének elvi és gyakorlati 

szétválasztásakor azt a veszélyt mindenképpen el kell 

kerülni, hogy a szakmailag kevésbé tehetségesek 

vagy eredményesek szoruljanak a tanári pályára, 

kiválasztásukban szakmai kontraszelekció 

érvényesüljön. 

1 2 3 4 5 0-X  

A természettudományok terén a kiváló hallgatók 

számára nem versenyképes perspektíva a tanári 

pálya, a tanári pálya sokkal inkább gyengébbeknek 

való.  

1 2 3 4 5 0-X  
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A bolognai rendszerű két ciklussal a hazai 

hagyományoktól idegen keretbe kényszerítették a 

tanárképzést. 

1 2 3 4 5 0-X  

Korábban célszerű és hatékony volt a hazai 

tanárképzés, igazán kár volt megbolygatni. 
1 2 3 4 5 0-X  

Semmi nem indokolja, hogy az európai többciklusú 

képzés kereteibe szorítsák a tanárképzést, hiszen az 

hazai piacra dolgozik. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszer két ciklusa alkalmat adott arra, 

hogy az alapozó szakmai tanulmányokat és a 

célirányos pedagógiai felkészítést egymásra építsék a 

tanárképzésben. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzésben a bolognai rendszer bevezetése 

lehetőséget biztosított egy másfél évtizedes szakmai 

megújulási folyamat kiteljesedésére. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az egyetlen tanári mesterszak megnevezése és 

szervezése olyan egységesítés, amely nem érzékelteti 

tanárképzés sokszínűségét és korlátok közé is szorítja 

azt. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az egyetlen tanárszak megalomán gondolat, hiszen 

10000 szakképzettség kombináció egy kézben tartása 

mind elvileg, mind technikailag képtelenség.  

1 2 3 4 5 0-X  

Óriásiak a különbségek az egyes szakterületek, 

szakképzettségek között, és a tanárságot ezek 

határozzák meg, ezek adnak arcot hozzá.  

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárképzés sokszínűségét és változatos 

kombinációit épp az teszi lehetővé, ha a különböző 

szakképzéseket egy átfogó szabályoknak 

engedelmeskedő rendszerbe állítjuk és elérjük, hogy 

különböző utakon egyként tanári felkészültséghez 

vezessenek el. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az biztosítja a közoktatási igényeknek megfelelő 

egységes kimeneti tudás megszerzését, hogy a 

tanárképzés egy, minden szakképzettséget és képzési 

formát magába foglaló szak. 

1 2 3 4 5 0-X  

Komoly probléma a tanárképzésben érintettek 

tájékozatlansága, amit az emel ki és súlyosbít, hogy a 

bolognai rendszer kétségtelenül bonyolult.  

1 2 3 4 5 0-X  

A hagyományos tanárképzés jól áttekinthető volt, 

megvolt az elágazó utak célja és átlátható volt a 

képzés rendje. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű képzés nemcsak a hallgatók, de 

a tanárok számára is átláthatatlan: a zavarok forrása 

az alap- és a mesterképzés kapcsolata, a tanári 

mesterképzés rengeteg szakképzettsége, a 

részfeladatok sok felelőse, miközben a 

tanárképzésnek nincs egy valódi gazdája. 

1 2 3 4 5 0-X  

A bolognai rendszerű képzés bevezetése rengeteg 

változást hozott, nemzetközileg ismert és 

működőképes logikáját elfedte a túl részletes 

szabályozás, és az intézmények nehézkessége és 

vonakodása is lassította az átállást az egymást követő 

ciklusok nyitottabb, rugalmasabb rendjére. 

1 2 3 4 5 0-X  
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A bolognai tanárképzés rendszere ugyan bonyolult, 

de a betanulás legnehezebb szakaszán már túl 

vagyunk: az intézmények már megoldották az átállás 

alapvető kérdéseit, a hallgatók az új rendszert 

elfogadták, abban már eligazodnak. 

1 2 3 4 5 0-X  

A tanárszaktól elriaszthatja a hallgatókat a képzés 

idejének összefüggő tanítási gyakorlattal való 

meghosszabbítása is. 

1 2 3 4 5 0-X  

Aki tanárnak készül és ezt megtehette korábban a 

főiskolán két szakon négy év alatt, az nem biztos, 

hogy örül annak, hogy ugyanezért két képzési 

cikluson át öt és fél, hat évet kell eltöltenie a 

felsőoktatásban.  

1 2 3 4 5 0-X  

Bármilyen értékes is a gyakorlat, de nagyon 

megnyújtja a képzést és bonyolult szervezési, 

szakmai vezetési és értékelési feladatot jelent, amire 

az intézmények nem voltak igazán felkészülve. 

1 2 3 4 5 0-X  

Az állam is többlet-költséget vállal, a hallgató is 

hosszabban, többet dolgozik a terepgyakorlattal 

megtoldott tanári mesterképzés keretében, de ez épp 

úgy megéri, mint más hivatásokra való felkészülés, 

az osztatlan, de a szakosító továbbképzéssel 

kiegészülő orvos- vagy jogászképzés hossza.  

1 2 3 4 5 0-X  

Az iskolai gyakorlat megszervezésének, 

lebonyolításának, értékelésének komplex feladata a 

tanárképző intézményeket érzékennyé tesz a 

közoktatás jelen helyzetére és kihívásaira, ezáltal 

erősíti a képzési tartalmakban elméleti és gyakorlati 

részek koherenciáját.  

1 2 3 4 5 0-X  

Az öt féléves tanári mesterszak hallgatói februárban 

végeznek, és így lehetetlen lesz számukra az 

iskolákban elhelyezkedni.  

1 2 3 4 5 0-X  

Nincs annak jó üzenete és hatása, ha a tanév derekán 

zárul egy képzés, még akkor sem, ha számolunk 

azzal, hogy a rendelkezésünkre álló 12 félévvel a 

hallgatók viszonylag szabadon gazdálkodnak és meg-

megcsúsznak tanulmányi kötelezettségeik ütemes 

teljesítésével. 

1 2 3 4 5 0-X  

A gyakorlati félév beiktatása a tanárképzésbe egy 

olyan szakmai lehetőség és előrelépés, ami miatt 

megérte, hogy formabontó módon 5 féléves legyen a 

tanári mesterszak. 

1 2 3 4 5 0-X  

Megoldást kell és lehet találni a gyakorlat megfelelő 

elhelyezésére a felsőoktatási tanárképzés keretében, 

annak végén, anélkül, hogy az iskolai terepen végzett 

gyakorlatot kiszakítanánk a felkészítésnek a 

képzőintézmény által irányított, ellenőrzött és értékelt 

folyamatából. 

1 2 3 4 5 0-X  

Valós problémát az ötödik félév nem jelent sem a 

hallgatónak, sem a közoktatásnak, mert a tanár 

szakos hallgatók a gyakorlatot követő félévet 

értelmesen és hasznosan tudják eltölteni.  

1 2 3 4 5 0-X  

 

 


