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Bevezetés 

Tanulmányunk célja, hogy bemutassuk, milyen tanegységek, tárgyak, kurzusok 

keretében és milyen módon jelenik meg a Nemzeti alaptanterv (továbbiakban NAT) a 

Debreceni Egyetem (továbbiakban DE) és Nyíregyházi Főiskola (továbbiakban NyF) 

tanárképzési moduljaiban, különös hangsúlyt fektetve az egyes kompetenciaterületekre, 

készségek, képességek fejlesztésére mint nevelési célokra, s ezen belül az önismeret és 

társas kultúra területeire. Bemutatjuk, hogy képzési szintenként és intézményenként 

hogyan jelennek meg ezek a tantárgyleírásokban, mely fő dimenziókra helyeződik a 

hangsúly az önismereten és társas kultúrán belül, hogyan valósul meg egyrészt a 

pedagógus-jelöltek önismeretének és társas kultúrájának, illetve ezek dimenzióinak a 

konkrét fejlesztése, másrészt milyen eszközöket, tudást, ismereteket kapnak ahhoz, 

hogy munkájuk során ők is tudják fejleszteni a gyerekek önismeretét és társas 

kultúráját. Elemezésünk végén kitérünk az egyes pozitívumok és hiányosságok 

bemutatására, melyek alapján célunk megfelelő alap nyújtása olyan fejlesztési terv, 

program, konkrét javaslatok megfogalmazására, melyek segítségével a felmerülő 

problémák kiküszöbölhetők, s megfelelő mennyiségű és minőségű képzést kapnak a 

hallgatók a két terület fejlesztéséhez kapcsolódóan.  

Kutatásunkban a NAT-ból indultunk ki az önismeret és társas kultúra definiálásához. 

Tanulmányunkban fel kívánjuk tárni, hogy a NAT-ban meghatározott önismeretre és 

társas kultúrára vonatkozó fejlesztési célok és ezek fontossága alapján megkapják-e a 

leendő pedagógusok a képzés során a megfelelő elméleti, gyakorlati tudást ahhoz, hogy 

mindezeket tudatosítsák, s a gyakorlatban is alkalmazni tudják tanárként. Megvizsgáltuk 

egyrészt az alap-, mester- és osztatlan képzéshez kapcsolódó pedagógusképzés közös 

pedagógiai-pszichológiai moduljához kapcsoló tantárgyak leírásait, 

tematikáit. Másrészt az egyes műveltségi területekhez 

kapcsolódóan vizsgáltuk meg egy-egy képzés 

tantárgyhálóját és leírását. Tanulmányunk első 

felében bemutatjuk a tanárképzésben az elmúlt 

években bekövetkezett változásokat, majd 

pedig az önértékelés és társas kultúra 
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legfontosabb jellemzőit foglaljuk össze a NAT szempontjából. A legfontosabb módszerek, 

elemzési szempontok ismertetése után kerül sor az eredmények és következtetések 

összefoglalására. 

 

I.A pedagógusképzésben bekövetkezett változások és jelenlegi helyzet 

A magyar felsőoktatás bolognai képzésre való áttéréséhez kapcsolódón a 

pedagógusképzés a 2006/2007-es tanévben tért át a kétciklusú képzésre. Ennek 

megfelelően az alapképzésben a diszciplináris szakokhoz egy 10 kredites tanári modul 

elvégzése volt kötelező azon hallgatók számára, akik tanári végzettséget szeretnének 

szerezni, ezzel azonban tanítani semelyik oktatási szinten nem lehet. Ez alól kivételt 

képez az óvópedagógia szak, ahol alapképzéses diplomával el lehet helyezkedni 

óvópedagógusként bármilyen fenntartású intézményben. Az NyF képzési rendszerében a 

tanító szak hasonló ehhez, amely szintén alapképzésként valósul meg. A tanári 

mesterképzésben a hallgatóknak öt félév alatt a diszciplináris követelményeken kívül a 

DE és az NyF képzésében egy 40 kreditnyi pedagógiai-pszichológiai modult, a két 

szakhoz egy-egy rövid szakmai gyakorlatot és egy egyféléves összefüggő szakmai 

gyakorlatot kell teljesíteni, melyek külső intézményekben, általános és középiskolákban 

végzenek.  Erre készítik fel őket az elméleti tudást megalapozó előadások és a különböző 

helyzetekre, módszerek alkalmazására felkészítő gyakorlatok, melyeket a szakmai 

gyakorlatok során az iskolában pedagógusként dolgozó vezető tanárral konzultálva 

alkalmazhatnak. A tanári mesterképzésben két szakot kell teljesíteni, amennyiben nem 

rendelkezik korábban szerzett pedagógusvégzettségre jogosító diplomával. A képzés 

kimeneteli követelményei egyértelműen a NAT-ra alapozva határozzák meg, hogy milyen 

kompetenciákkal kell rendelkeznie a tanárjelöltnek, azonban azt láthatjuk, ezek a tanulók 

fejlesztésére vonatkoznak elsősorban, nem pedig a leendő tanár egyes képességeinek 

fejlesztésére:  

1. „a tanulói személyiség fejlesztésére: az egyéni igényekre és fejlődési feltételekre 

tekintettel elősegíteni a tanulók értelmi, érzelmi, testi, szociális és erkölcsi 

fejlődését, a demokratikus társadalmi értékek, a sajátos nemzeti hagyományok, 

az európai kulturális és az egyetemes emberi értékek 

elsajátítását; - tanulói csoportok, közösségek 

alakulásának segítésére, fejlesztésére: a tanulói 

közösségekben rejlő pedagógiai lehetőségek 

kihasználására, az egyének közötti 

különbségek megértésének 
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elősegítésére, a közösségben kialakuló konfliktusok kezelésére, az interkulturális 

nevelési programok alkalmazására, az együttműködés készségeinek fejlesztésre;” 

2. „- az egész életen át tartó tanulást megalapozó kompetenciák hatékony 

fejlesztésére: különösen az olvasás-szövegértés, információfeldolgozás, a 

hatékony tanulás, a szociális és állampolgári kompetenciák, a 

kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetenciák, az alapvető gondolkodási 

műveletek, a problémamegoldó gondolkodás folyamatos fejlesztésére, a tanulók 

előzetes tudásának, iskolán kívül megszerzett ismereteinek és készségeinek, 

valamint az iskolában elsajátított tudásának integrálására, az önálló tanulás 

képességeinek megalapozására, fejlesztésére, a tanulók testi-lelki-szellemi 

egészségének fejlesztésére;”1 

Az osztatlan képzés bevezetésére a 283/2012. (X. 4.) kormányrendelet alapján a 

2013/2014. tanévben került sor. A képzés során 10, 11, illetve 12 félév alatt lehet tanári 

diplomát szerezni attól függően, hogy a hallgató egyik vagy mindkét szakja középiskolai 

közismereti tanárszak, illetve az egyik az idegen nyelvek műveltségi területhez tartozó, 

osztatlan képzésben szervezett közismereti tanárszak. A DE képzésében ehhez a 

300/360 kreditből a tanárjelölteknek mintegy 100 kreditnyi tanárképzési modult kell 

teljesíteni, amiből 40 kredit kapcsolódik pedagógiai-pszichológiai kurzusokhoz, 50 kredit 

az összefüggő szakmai gyakorlathoz, a többi pedig a szakdolgozat, a sikeres portfólió 

védés, a rövid szakmai gyakorlatok (iskolai és iskolán kívüli helyszíneken), a közösségi 

pedagógia gyakorlat és választható tanegységek teljesítésével szerezhető.  

A NyF osztatlan tanárképzésében a követelmények a következőképpen alakulnak: a 300 

kreditből a tanárjelölteknek100 kreditnyi tanári felkészítés modulból 26 kredit pedagógia-

pszichológia tárgyat, 16 kredit szakmódszertant és 54 kreditnyi gyakorlatot kell 

teljesíteni. 91-91 kredit kapcsolódik a szakmai tárgyakhoz. A többi kreditpontot a 

szabadon választható tárgyak (12 kredit), a szakdolgozat (8 kredit) és a pontfólió (2 

kredit) teszi ki.   

A DE gyakorlatában bár a pedagógia-pszichológia tárgyak nagyrészt megegyeznek a 

mesterképzésben találhatókkal (még ha bizonyos esetekben a név változott, de a 

legtöbbnek megvan a  mesterképzésben megfeleltethető párja, 

kettő kikerült, de négy új tárgy pedig bekerült az osztatlan 

képzésbe), azzal a különbséggel, hogy itt 10-12, a 

mesterképzésben pedig 4,5 félév alatt kell ezeket 

teljesíteni, de új elemként jelent meg a közösségi 

                                       
1 http://btk.unideb.hu/oktatas/MA/szakleirasok/Tanari%20N/OSZTOTT_TMA_NAPPALI_5FELEV.pdf 
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pedagógiai szolgálat, valamint az összefüggő szakmai gyakorlat is egy félévről két félévre 

növekedett. Az osztatlan tanárképzés képzési kimeneti követelményei alapvetően a NAT-

ra épülnek, ez konkrétan olvasható, mint ahogy a következő idézetben is láthatjuk: „A 

képzés célja tanárok képzése, akik széles körű szaktudományos, pedagógiai, 

pszichológiai és általános műveltséggel, elméleti és gyakorlati tudással, készséggel és 

képességgel rendelkeznek. Felkészültek a Nemzeti alaptantervben, a fejlesztési területek, 

nevelési célok alapján meghatározott köznevelési feladatokra és az oktatói-nevelői 

munka értékeinek, a közműveltségi tartalmak közvetítésére, a tudásépítésre, a 

kulcskompetenciák fejlesztésére és érvényesítésére. Felkészültek továbbá arra, hogy az 

iskolai nevelés-oktatás, köznevelési törvényben meghatározott szakaszaiban, a 

köznevelési rendszer intézményeiben a Nemzeti alaptanterven alapuló és jóváhagyott 

kerettantervek műveltségi területein, valamint az iskolarendszeren kívüli képzésben, 

felnőttoktatásban a szaktudományos, szakterületi felkészültségüknek megfelelő területen 

szakrendszerű oktatást és az intézményben pedagógiai munkát végezzenek, továbbá 

megszerzett tudásuk, gyakorlatuk alapján, alkotó módon, részt vegyenek 

oktatásfejlesztési programokban.”2 Mind a tanári mester, mind az osztatlan képzésben 

megjelenik, hogy a pedagógusjelölt képes legyen az önreflexióra, azonban az 

osztatlanban már megjelenik a szakmai önkorrekcióra való felkészítés igénye is. A 

tanulók különböző képességeinek, készségeinek fejlesztésére vonatkozóan ugyanazok a 

kritériumok fogalmazódnak meg (szó szerint), mint a mesterképzésben (l. első idézet). 

Fontos megjegyezni, hogy a záróvizsgák három részből állnak: külön kell vizsgázni a 

pszichológiai, a pedagógiai és a szakmódszertani ismeretekből (ez utóbbi esetében 

mindkét szakból külön-külön). Ez pedig meghatározza az egyes diszciplináris képzések 

kínálatát, hiszen biztosítani kell az egy-egy szakhoz kapcsolódó közismereti tárgyak 

tanításához szükséges módszertani ismeretek feltételeit külön kurzus(ok)ként. 

 

II. Az önértékelés és társas kultúra a NAT szemszögéből   

A NAT szerint az önismeret a társas kultúra alapja, hiszen csak akkor tudunk 

beilleszkedni egy csoportba, közösségbe, s ebből kifolyólag a társadalomba, ha ismerjük 

saját magunkat, képességeinket, tudásunkat, személyiségünket. Ez 

nemcsak azért fontos, hogy tisztában legyünk 

pozitívumaikkal, esetleg negatív vonásainkkal, 

tulajdonságainkkal, s ennek megfelelően találjuk meg 

helyünket, feladatunkat a világban, hanem azért 

                                       
2 http://btk.unideb.hu/oktatas/MA/szakleirasok/Tanari%20osztatlan/OSZTATLAN_TMA_10-12FELEV.pdf 
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is, mert ez erőteljesen rányomja a bélyegét emberi kapcsolatainkra, egy-egy 

közösségben való helyünkre, a megfelelő szerepek elsajátítására. A megfelelő 

önértékelés és társas kapcsolatok biztosítanak kedvező légkört a szellemi fejlődéshez, a 

készségek optimális alakulásához, valamennyi műveltségi terület kiműveléséhez. Éppen 

ezért a NAT külön hangsúlyt fektet ezekre: bár nem kapnak helyet külön órákon, hiszen 

ezek nem taníthatók külön tudásként, de beépül más tárgyakba. Ezek fejlesztése azért is 

fontos, mert így alakul ki olyan tanulási légkör az osztályokban, melyben jól érzik 

magukat a diákok, megfelelően motiváltak és kellőképpen tudnak koncentrálni a 

tananyagra. Mindkét képesség, de főleg az önismeret erőteljesen kapcsolódik az életen 

át tartó tanuláshoz, a megfelelő jövőtervek kialakításához, olyan célok kitűzéséhez, 

melyek megvalósíthatósága reális, s így nem éri kudarc az egyéneket.  Mindezt a Magyar 

Közlöny így foglalja össze: „Az önismeret – mint a személyes tapasztalatok és a 

megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, fejlődő és fejleszthető képesség – a 

társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, 

készségeinek optimális alakulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre 

jutását, s valamennyi tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy 

képessé váljék érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő 

beleélés képességének az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös 

elfogadásra. 

Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsajátított 

készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, a tanítás-tanulás 

egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tudatosuljon, a saját/egyéni 

fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk tudják alakítani. A megalapozott 

önismeret hozzájárul a kulturált egyéni és közösségi élethez, mások megértéséhez 

és tiszteletéhez, a szeretetteljes emberi kapcsolatok kialakításához” (Magyar 

Közlöny, 2012: 10642). 

A gyakorlatban ezek fejlesztése elsősorban osztályfőnöki órán, iskolán belüli és kívüli 

közösségi tevékenységek (vetélkedők, játékok, kirándulások stb.) valósul meg, ahol az 

osztályfőnöknek van a legnagyobb szerepe. Emellett azonban láthatjuk, hogy egyéb 

kompetenciaterületekbe ágyazva is megjelennek: pl. a hon- és 

népismeret esetében a saját nemzeti identitás 

meghatározásában, a felkészülésben a felnőtt 

szerepekre, a kommunikációs készségekben, a testi-

lelki egészség fejlesztésében, s tulajdonképpen 

minden műveltségi területhez kapcsolódó tudás 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010  
A pedagógusképzés átalakításának  
országos koordinálása, támogatása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
www.ofi.hu 

 

szintjének ismerete is az önismerethez tartozik. A társas kultúra fontos terepei az olyan 

tanórák, ahol kevesebb hangsúly helyeződik az elméleti ismeretekre, inkább a közös 

tevékenységek végzése a fő cél, úgy mint a testnevelés órán a sportjátékok, vagy az 

énekórákon a kórusban éneklés. Ezeken ugyanis rejtett módon zajlik a hatékony 

együttműködés, vitakultúra, konfliktus-kezelés, egymásra való hangolódás, megértés, 

empátia stb. elsajátítása és a tudás mélyítése. Az énkép, önismeret külön szerepet kap a 

kiemelt fejlesztési területek között: „A Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és 

kompetenciák csak akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító 

tényezőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, 

azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított tudás, 

készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók képesek legyenek 

énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, készségeket, tanulást segítő 

beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás egész folyamatában gondoskodni kell 

arról is, hogy egyre kompetensebbnek érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és 

életpályájuk alakításában. Az egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető 

célként tűzhető ki az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az 

önállóság; az önfejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek 

eredményeként a személyes méltóság.” (NAT 2012, 13.) 

 

III. Módszerek bemutatása 

A feltáró és leíró jellegű kutatásunkban központi célként fogalmazódik meg, hogy miként 

jelenik meg a NAT által előírt nevelési célok közül az önismeret és társas kultúra 

fejlesztése. Annak vizsgálatára, hogy mi a jellemző gyakorlat a két intézmény képzési 

rendszereiben, dokumentumelemzést végeztünk. Elemző munkánkban az intézmények 

különböző képzési rendszereihez előírt kurzusok tantárgyleírásait vettük alapul. 

Elemeztük a tantárgy elsajátításának célját bemutató leírásokat, illetve a meghatározott 

tantárgyi programokat.  

A tantárgyleírásokban a változók, kategóriák kialakítása részben a NAT fejlesztési 

területek, nevelési célok alatt megadott önismeret és társas kultúra fejlesztése 

meghatározása alapján történt (lásd fentebb). Másrészt 

felhasználtuk a NAT-ban a Műveltségi területek részletes 

ismertetésekor megjelenített, az egyes területek 

tárgykörébe tartozó, megvalósítandó célokba 

beépített önismereti és társas kultúra fejlesztésére 

vonatkozó elemeket. Az elemzési kategóriák 
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felállítása során célszerűnek találtuk az önismeretre és a társas kultúrára vonatkozó 

előírások szétválasztását. Az önismeret fejlesztésére vonatkozó, a NAT-ban megjelenő 

előírások az alábbi fogalmak mentén szerveződnek: énkép, önértékelés, érzelmek, 

akarat, önállóság, felelősség önmagáért, empátia. Ezen kategóriákon belül a 

következőkben bemutatott kategóriákat találtuk a NAT tartalmának elemzése során:  

Énkép: képességeinek, tudásszintjének, saját pozitív és negatív tulajdonságainak, 

személyiségbeli vonásainak ismerete, hiányosságok felismerése, testi-leki egészségi 

állapot, testkép, testtudat, saját értékek, saját korlátok 

Önértékelés: önbizalom, önkritika, pozitív énkép, önelfogadás 

Érzelmek: érzelmek hiteles kifejezése, érzelmi szabályozás, érzelmi reakciók és 

fegyelmezésük 

Akarat: önkontroll, önszabályozás 

Önállóság/önfejlesztés, felelősség önmagáért: saját/egyéni fejlődés, fejlődésre, 

változásra való hajlam, felelősség a fejlődésért, önállóság, elköteleződés, saját magával 

szembeni elvárások, önálló tanulás képessége, önfejlesztés képessége 

Empátia: elfogadás, beleélés, reflektálás 

A társas kultúra fejlesztésére vonatkozó, a NAT-ban megjelenő előírások az alábbi 

fogalmak mentén szerveződnek:  

Kommunikáció: az információs és kommunikációs kultúra, anyanyelvi és idegennyelvi 

kommunikáció, kommunikáció és hálózati együttműködés az interneten keresztül, 

virtuális és valós kapcsolatok megkülönböztetése, együttműködés, konfliktuskezelés, 

technikák elsajátítása, fair play 

Közösségi lét: emberi kapcsolatok, társas érintkezés, társas viszonyokra érzékeny, illem, 

szociális, értékeorientációs, interperszonális, interkulturális együttélés, normatudat, 

viselkedési és az általánosan elfogadott magatartási szabályok ismerete és betartása, 

közösségi viselkedésformák, közösségi magatartási normák, társadalmi és kapcsolati 

tőke 

Érdekek képviselete: érdekérvényesítés, közösségi érdekek képviselete, közös érdekeket 

érintő döntéshozatalban való részvétel, közjó iránti elkötelezettség 

Multikulturális értékek: multikuturális értékek tisztelete, mások 

kultúrájának megismerése és tisztelete, empátia, 

hagyományőrzés, nemzeti identitás megőrzése, Európai 

kultúra, értékek, identitás megismerése és 

megőrzése, állampolgári ismeretek 
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Társas szükségletek: családi és személyes kapcsolat, szexuális kultúra, felelős 

magatartás, a családi életre, a felelős, örömteli párkapcsolatra való felkészítés, nemi 

szerepek, felkészülés a felnőtti lét szerepeire 

Fenntarthatóság: élethosszig fenntartható egészséges fizikai és lelki egészségi állapot, 

alkotóképesség fenntarthatósága, örömteli pszichomotoros tevékenység. 

Összefoglalásképpen elmondhatjuk, hogy az elméleti kódok megalkotása a NAT-ban 

szereplő definíción és az előírásokon alapul. Célunk a NAT tartalmaiban megjelenő 

meghatározások alapján besorolni a tantárgyleírásokban megjelenő önismereti és társas 

kultúrára vonatkozó tartalmakat az ismertetett kategóriákba. 

Az általunk elemzett dokumentumok a következőek voltak: mind a DE és a NyF 

képzésében az alapszakokhoz tartozó 10 kredites, tanárszakot megalapozó tárgyak 

tantárgyleírásait, a mesterképzési tárgyak pedagógiai-pszichológiai moduljához tartozó 

tantárgyleírásokat, valamint az osztatlan tanárképzés pedagógiai-pszichológiai tárgyait 

elemztük. Ezen túl a kiválasztott diszciplináris területek tantárgyleírásait is elemzés alá 

vontuk. Ezen belül külön kiemeltük a DE és a NyF esetében is alapszakként indított, 

pedagógusképzésbe tartozó két szakot, az óvodapedagógus szakot (DE) és a tanító 

szakot (NyF). Ezen szakok tantárgyleírásait is elemeztük.  

 

IV. 1. A NAT megjelenése a különböző képzési színtereken 

A továbbiakban azt mutatjuk be, hogy miként jelenik elsőször is a NAT és a NAT-ban 

bemutatott kompetenciaterületek, ezek fejlesztése a különböző képzési területeken a két 

intézményben.  

 

IV. 1. 1 Alapképzés 

Az alapképzésben a Debreceni Egyetemen és a Nyíregyházi Főiskolán a következő 

tárgyakat kell teljesíteni, hogy tanári mesterszakra jelentkezhessen egy hallgató: A 

tanárjelölt személyiségfejlesztése, A nevelés társadalmi alapjai, Gondolkodók a 

nevelésről és a DE esetében Bevezetés az oktatás és az iskola világába kurzust, míg a 

NyF esetében Bevezetés a pszichológiába tárgyat tanulnak a hallgatók.  

Ezek közül a DE esetében A nevelés társadalmai alapjai előadás 

érinti a NAT-ot, méghozzá a kábítószer-probléma 

szempontjából: a kurzus során a hallgatók 

megismerhetik, hogy milyen segítséget, eszközöket, 

lehetőségeket nyújt a NAT a kábítószer-fogyasztás 

hatékony távol tartásához az iskoláktól, s mit 
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tehet a tanár, ha felismeri, hogy egy tanuló esetleg drogot használ, kihez fordulhat 

segítségért. A Bevezetés az oktatás és az iskola világába kurzus egy szeminárium, 

amelynek keretében a hallgatók betekintést nyerhetnek az iskolák belső világába, 

működési mechanizmusaiba. Gyakorlatorientált tárgyként központi témákról kell 

véleményt alkotni a diákoknak. A nevelési elvek, értékforrások és az iskola és érzelmek 

tárgykörök keretében kerül sor a NAT kompetenciaterületeinek ismertetésére, az utóbbi 

keretében fontos hangsúlyt fektetve a szociális-érzelmi kompetenciákra. 

Az NYF-en további két választható tárgy is ebbe a tantárgycsoportba sorolható: a 

Kompetenciafejlesztő tanulási környezet és az Életviteli kompetenciákat fejlesztő tréning. 

A tárgyak teljesítése a tanári mesterképzésbe való továbbhaladás feltétele. A tanári 

orientáció tárgyai lehetőséget biztosítanak a hallgatók számára, hogy bepillantást 

nyerjenek a pedagógia és a pszichológia elméleti és gyakorlati alapterületeibe. A NAT 

bemutatásával a kötelező tárgyak közül a Kompetenciafejlesztő tanulási környezet tárgy 

szolgál. Az oktatás tartalmi szabályozása és a tantervelméleti alapok épülnek be a 

tantárgyi programba. A NAT által előírt, megvalósítandó nevelési célok közül több terület 

megjelenik a többi tárgy esetében is. Ezeket a dimenziókat az önismeret és társas 

kultúra dimenzióinak elemzésekor mutatjuk be tanulmányunk későbbi részében.  

A kétciklusú képzésben negatívumként jelenik meg, hogy az alapképzésben teljesítendő 

10 kreditnyi tanári modulban csak a legfontosabb témák kerülnek említésre, ezek 

mélyebb szintű megismerésére nincs lehetőség. Ehhez képest sok téma, így pl. a NAT, 

vagy a tantervelméletek a mesterképzési felvételin pedig kötelező vizsgatétel, s az is 

előfordulhat, hogy erről korábban nem is volt szó: „Ilyenekről nem nagyon volt szó, talán 

didaktikán, vagy a talán a NAT is ilyen kulcspont volt. Megemlítettük, de akkor, amikor 

készültünk a szóbeli felvételre, akkor tanultam meg igazából a leg átfogóbban” 

(hallgató). Így a felkészülés során sokszor a hallgatók önállóan ismerkednek meg és 

dolgozzák fel a NAT-ot, majd pedig az MA/MSc. első évfolyamán részletesen tanulják a 

Didaktika előadáson és a hozzá tartozó szemináriumokon. A hallgatók is kiemelték, hogy 

az egyes, konkrét szakjukhoz kapcsolódó szakmódszertani kurzusokon szintén újra és 

újra előjön a NAT és a kulcskompetenciák témája, de itt már háttérbe szorulnak azok a 

kompetenciaterületek, amit az adott tárgy kevésbé tud fejleszteni. 

 

IV.1.2 Mesterképzés  

Mielőtt bemutatjuk, hogy miként jelenik meg a NAT a 

DE tanári mester képzésében meg kell 

jegyeznünk, hogy a pedagógiai modul tárgyai 
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szinte teljes egészében megegyeznek az osztatlan képzésével (minden tárgynak van 

megfelelő párja a másik képzésben, ezek hasonló tartalmakat hordoznak, még ha a cím 

meg is változott), a tantárgyleírásokban nagy átfedést tapasztalhatunk, így az ebben az 

alfejezetben leírtak érvényesek lesznek az osztatlan képzésre is. A mesterképzési tárgyak 

közül az osztatlan mintatantervből kikerült a Didaktika 2. és A tanulás tanítása, azonban 

új tárgyakként kerültek be A nevelés pszichológiai alapjai 1-2., a Társadalompedagógia 

és A nevelés elméleti és történeti összefüggései. 

A dokumentumok áttekintése során azt állapítottuk meg, hogy egy tárgy keretében a 

Didaktika I és II. előadásokon ismerhetik meg a hallgatók részletesen a NAT-ot, az ott 

megfogalmazódó nevelési célokat, kompetenciaterületeket. Bár annak ellenére, hogy 

előadásról van szó, a tárgy keretében különböző technikákat, gyakorlati eljárásokat 

sajátíthatnak el a hallgatók mintegy ráhangolva őket a szakmai gyakorlaton, a tárgyhoz 

kapcsolódó egyéb szemináriumokon (Pedagógia folyamat 1., 2., A tanulás tanítása, 

Modern szemléltetetés stb.) elvégzendő feladatokra. Megismerhetik, hogy mik is azok a 

kompetenciaterületek, amiket fejleszteni kell majd az iskolában. Tehát ebből kifolyólag 

azt láthatjuk, hogy noha közvetlenül, mint tananyag nem kerül be a Didaktika kurzusokra 

épülő Pedagógia folyamat kurzusokba a NAT ismertetése, de az itt zajló feladatok 

teljesítése során (mikrotanítások, egymás értékelése stb.), erősen kapcsolódnak az 

egyes kompetencia-területekhez, hiszen ezek ismerete nélkül a feladatok teljesítése nem 

lehetséges, sőt akár céltalanná vagy üressé válhat, csak a tananyag szimpla átadására 

redukálódhat. A didaktika tananyagának megismerése és feldolgozása az oktató szerint 

tulajdonképpen önállóan történik, hiszen minden hallgató el tudja olvasni a NAT-ot, 

sokkal fontosabbnak látja az oktató, hogy mint a szervezeti működés alapját adó 

dokumentumként ismerjék és használják fel. Véleménye szerint ugyanis ez egy alap, 

amire a kerettantervek épülnek, s így tulajdonképpen a pedagógusok csak közvetett 

módon, a kerettanterveken keresztül érintkeznek vele. Sokkal fontosabb a szó szerinti 

bemagolásnál az, hogy a valós életben, munkája során hogyan fog megjelenni, s ehhez 

nyújt segítséget ez a kurzus. 

A tantárgyleírások dokumentumelemzése során azt állapítottuk meg, hogy a NAT 

tartalmainak részletes megismerése az alapozó és a szakmai 

törzstárgyak blokkban található. A tanítás mestersége tárgy 

foglalkozik a tanterv elemeivel. A Pedagógiai tervezés és 

értékelés tantárgy keretében nyílik lehetőség a 

közoktatási rendszer bemutatására, azon belül is a 

tartalmi szabályozás jogi kereteinek 
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megismerésére. Ezáltal nyílik lehetőség a törvények, a NAT és a kerettantervről való 

ismeretszerzésre. Ezen túl A tanulásszervezés módszerei tárgy kínál ismereteket arra 

vonatkozóan, hogy hogyan valósul meg a tanítás-tanulás szakszerű megtervezése, 

elemzése és értékelése. A kurzus megismerteti a hallgatókat a tantervelmélet 

kérdéseivel, az oktatás és a képzés tartalmaival. Az oktatás célja, feladata és tartalma, 

annak egyéni és gyakorlati kivitelezése jelenik meg hangsúlyosan a tárgyban.  

 

IV.1.3. Osztatlan képzés 

Hasonlóan a mesterképzéshez az osztatlan tanári képzésben is a Didaktika tárgy 

keretében ismerkedhetnek meg a hallgatók a NAT-tal, s a fő kompetenciaterületekkel a 

NAT alapján, melyben fontos célkitűzésként fogalmazódik meg az értékelő-önértékelő, 

reflektív habitus kialakítása. Az ehhez kapcsolódó Pedagógiai folyamat 1., 2. 

szemináriumokon a hallgatók tantermi helyzeteket figyelnek meg és mikrotanításokat 

végeznek, ezeket elemző megbeszélés követi. A modern szemléltetés párja az osztatlan 

képzésben az IKT az oktatásban, amiben fontos hangsúlyt kap az iskolában megtalálható 

okostábla alkalmazásának lehetőségei az információátadásban, illetve a tudásforrások 

célszerű kiválasztásának gyakorlása. Ez pedig fejleszti egyrészt a hallgató kritikai 

attitűdeit, másrészt ez alapján a pedagógusként is segíteni tudják majd a diákokat 

abban, hogy meg tudják különböztetni az egyes médiumokból érkező hiteles és nem 

hiteles információkat. 

A NyF osztatlan tanárképzésére vonatkozó tartalmakat elemezve láthatjuk tartalmilag 

megtalálható minden elem az új képzési rendszerben, a NAT tartalmai viszont 

hangsúlyosabban tetten érhetők. Ezt részletesen  az önismereti és társas kultúrára 

vonatkozó tartalmak kifejtésekor mutatjuk be. A NAT általános megismerése hasonlóan 

jelenik meg, mint ahogyan azt a mesterképzés esetében láthattuk. A Tanítás-Tanulás 1. 

A tanítás mestersége tárgy keretein belül ismerkednek meg a hallgatók az 

oktatáspolitikai és pedagógiai elvekkel. A tervező, önértékelő, reflektív és innovatív 

tanári magatartás kialakítása és jellemzőinek megismerése az elsajátítandó ismeretanyag 

részét alkotja. A Tanítás- tanulás 2. Pedagógiai tervezés és értékelés tantárgy keretein 

belül az oktatás tartalmi szabályozását és jogi kereteit ismerik meg 

a hallgatók. Az elsajátítandó ismeretanyagban szerepel a NAT 

és a kerettanterv is.  

 

IV.1.4 A választott diszciplináris szakok 
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Az óvópedagógus alapképzést vizsgálva azt láthatjuk, hogy maga a képzés a NAT fő 

kompetenciaterületeire épül: egyrészt ezek mentén igyekeznek a jelölteket is 

felkészíteni, másrészt a különböző kompetenciaterületeken végighaladva megismerhetik 

a képzés során ezek fejlesztési lehetőségeit kisgyermekkorban. Ezt igazolja a képzési 

háló, melyen belül a szakmai elméleti modul a következő tárgyakat tartalmazza: 

matematikai nevelés és módszertana, anyanyelvi, irodalmi nevelés és módszertana, 

környezeti nevelés és módszertana, a játék pedagógiája és módszertana, ének-zenei 

nevelés és módszertana, vizuális nevelés és módszertana, testnevelés és módszertana, 

továbbá differenciált szakmai ismeretek a felsőoktatási intézmény egyedi jellegét adó 

ismeretkörökből (pl.: idegennyelv).3 

Hasonló módon jellemezhető a NyF tanító szakja is. A műveltségi területeket lefedik a 

tantárgyi hálóban található tárgyak. A NAT, a kerettanterv ismereteinek átadása célja a 

különböző tantárgy-pedagógiai és szakmódszertani tárgyaknak. Külön egy-egy szakmai 

elméleti modul kifejtésekor kerül ismertetésre a NAT által előírt fejlesztés. Például a 

Testnevelés és tantárgy-pedagógia II. az Ember és társadalom műveltségterületen, a 

NAT megjelenése pedig a Tantárgypedagógia című tárgy keretein belül kerül kifejtésre. 

Összességében elmondhatjuk, hogy bár csak néhány példát emeltünk ki a 

tantárgylistából, de az okatatási folyamatot áthatja a hallgatók NAT tartalmaival való 

megismertetése.  

A biológia szakon egyrészt a környezettan tanításának módszertana előadáson ismerik 

meg a NAT környezettani vonatkozásait, másrészt a biológia Msc. szakon a biológia 

tanítása I. és II. előadásokon a természettudományos megismerés kompetenciát, a 

kerettanterveket, az oktatási és nevelési célokat a biológiatanításban. Az előadáshoz 

kapcsolódó szemináriumokon egy-egy témában mikrotanításokat végeznek a hallgatók, 

ahol óraelemzési szempontok figyelembe vételével értékelnek mindig szem előtt tartva a 

NAT Ember a természetben c. műveltségi területének cél-és követelményrendszerét. 

Sem a földrajz, sem az ének-zene, sem a magyar szakon nem találtunk olyan 

tárgyleírást, amelyből arra következtethetnénk, hogy kifejezetten a NAT bemutatására 

kerülne sor. 

 

IV. 2. Az önismeret és társas kultúra fejlesztésének 

lehetőségei a különböző képzési színtereken 

 

IV. 2. 1 Alapképzés 

                                       
3 Forrás: http://www.degyfk.hu/kepzesek/alapkepzes/ovodapedagogus#4 
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Az alapképzésben teljesítendő tanárképzési modulok közül a DE-n A tanárjelölt 

személyiségfejlesztése szeminárium egy gyakorlatorientált  kurzus, melynek keretében 

különböző kiscsoportos technikákat ismerhetnek meg a hallgatók, ezek által az önismeret 

fejlesztése valósul meg (mely egyébként célként is megfogalmazódik), hiszen a hallgatók 

saját személyiségüket ismerhetik meg a tanult technikák alkalmazásával, amely 

elengedhetetlen ahhoz, hogy tanárként a diákok elé tudjanak állni. Fontos hangsúlyt 

fektet az oktató a lelki egészségre, mely elemzésünkben szintén az énképhez tartozik 

ezzel felkészítve a hallgatókat az egyes lelki, mentális problémák megelőzésére, mint 

például a burning out. A társas kultúra a kapcsolati készségek alakítása által fejlődik, 

melyet a közösségi lét egyik dimenziójának tekintünk. A bevezetés az iskola és oktatás 

világba kurzus keretében fejlődik a hallgatók kommunikációs készsége, vitakultúrája 

azáltal, hogy különböző iskolához kapcsolódó filmeket, videókat, képeket vitatnak meg, 

de emellett bemutatásra kerül a tanári kommunikáció fő ismérvei. Célként fogalmazódik 

meg az önreflexív elemzési képesség és empátia fejlesztése, amely egy-egy téma 

kiscsoportos feldolgozása révén valósul meg. Az eddig felsorolt tényezők elsősorban a 

hallgatók egyes, önismeretre és társas kultúrára vonatkozó kompetenciáit fejlesztik, de a 

bevezetés kurzusban külön témakört alkot az iskola és érzelmek kapcsolata, s az, hogy 

mi jellemzi a tanulók szociális-érzelmi kompetenciáit az életkori sajátosságok figyelembe 

vételével a különböző iskolafokozatokon. 

A NAT által előírt önismeret és társas kultúra nevelési céljait megalapozó ismeretek 

elsajátítása a következőképpen jelenik meg a tantárgyleírásokban az NyF-en: a tanári 

szakot megalapozó ismereteket tartalmazó mintatanterv teljesítése során alapvető 

pszichológiai és pedagógiai fogalmi meghatározások és értelmezési keretek tisztázására 

sor kerül. A Bevezetés a pszichológiába tárgy keretein belül megismerik a hallgatók az 

érzelmek pszichológiáját (mint egy alapvető lelki jelenséget), illetve a személyiség 

értelmezési lehetőségeit, mely a személyiségbeli vonások ismerete általunk kódolt 

kategória elméleti megalapozásaként értelmezhető.  A hallgatóknak alkalmuk nyílik az 

elméleti alapok interdiszciplináris megközelítésének tanulmányozására. A nevelés 

társadalmi alapjai tárgy keretében az egyéni fejlődés társadalomba történő 

beágyazottsága kap hangsúlyt, amely az önismereti tartalmak 

megjelenését bizonyítja a kurzus tartalmában. A társas 

kultúra ismeretanyaga is megjelenik ebben a 

tantárgyleírásban: a kommunikációra vonatkozó 

alapismeretek ismertetése, azon belül is a 

tömegkommunikáció nevelésben betöltött 
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szerepe válik hangsúlyossá. A NAT-ban megjelenő önismeret és társas kultúra fogalmi 

rendszerében hangsúlyos tartalmak közül nagy számban jelennek meg A tanárjelölt 

személyiségfejlesztése című kurzus tantárgyleírásában az általunk meghatározott és 

elemzett kategóriák. Az önismereti tartalmak közül az önelfogadás, önbizalom és 

önreflexió témakörében írja elő a tantárgyi program a saját élményű megtapasztalást. A 

társas kultúra elemeinek szintén mint saját élménynek kell megjelenni a gyakorlati óra 

keretében: a társas viszonyokra való érzékenység, emberi kapcsolatok (a 

tantárgyleírásban kiemelve: keresése és megteremtése), együttműködés, 

érdekérvényesítés, illetve a lelki egészség fenntarthatóságának képessége általunk 

kijelölt változókat, NAT elemzési kategóriákat fedik le a tantárgyleírásban olvasottak.  

A társas szükségletek elemzési kategória megjelenése a család funkciók megismerése 

során valósul meg A nevelés társadalmi alapjai tárgy keretein belül.  

A választható tárgyakban megjelenő változók szintén a saját kompetenciák fejlesztésére 

vonatkoznak. A Kompetenciafejlesztő tanulási környezet tantárgy keretében az önkritika 

illetve a szabályok betartásának képessége kategóriákat találtuk. Kiemelendő, hogy a 

hallgatók itt ismerkedhetnek meg tantervelméleti alapokkal is. Az Életviteli 

kompetenciákat fejlesztő tréning gyakorlati kurzusának leírásában (szintén sajátélmény 

hangsúllyal) megjelenő NAT kategóriák: kommunikáció, társas érintkezés, 

együttműködés, érdekérvényesítés.   

 

IV.2.2 Mesterképzés 

A mesterképzésben két olyan kurzus van, ami összességében az önismeret fejlesztését 

tűzi ki célul, ennek különböző dimenzióit figyelembe véve (énkép, önállóság, empátia). A 

tanári pálya komplex kérdései elsősorban a szakmai önismeretre és a pályaidentitás 

racionalizálására, mélyítésére fekteti a hangsúlyt a tapasztalatok reflektív értelmezése és 

értékelése, valamint a szakma és önművelés iránti szakmai elkötelezettség fejlesztése 

által. Az oktató szerint a tanári mesterség szeminárium keretében a hallgatók 

szembenézhetnek a saját iskolás éveikből hozott, olykor negatív tapasztalatokkal vagy 

téves ismeretekkel annak érdekében, hogy a pályaismeret és önismeret fejlesztése által 

szakítani tudjanak a rossz sémákkal. hasonlóképpen az előzőhöz e 

tárgy keretében is a tapasztalatok reflektív értelmezése és 

értékelése zajlik, s a kurzus során az oktatók igyekeznek 

kialakítani diákjaikban az elköteleződést a szakmai 

fejlődés és önművelés iránt. 
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A leggyakrabban megjelenő önismereti elem az önállóság, önálló fejlődés igényének 

kialakítása a hallgatókban, melynek eredményeképpen egyedül kell bizonyos 

problémákra vagy váratlan helyzetre megoldást találni, illetve kialakulhat bennük az 

újdonságok megismerésének, az állandó, akár életen át tartó fejlődés, önálló tanulás 

igénye, a mindezeket hatékonyan támogató kompetenciák fejlesztése. Ezek az elemek 

megjelennek A tanítási-tanulási folyamat kurzuson. A nevelésszociológia, a Kutatások a 

nevelésszociológiában, az Oktatásstatisztika elemzések és A tanári pálya komplex 

kérdései kurzus az önműveléshez, illetve a szakmai fejlődés igényének kialakulásához 

szükséges kompetenciák fejlődését célozza meg. A tanulás tanítása, A tanulók 

megismerése és az iskolai teljesítmény kurzusok keretében pedig az élethosszig tartó 

tanuláshoz szükséges kompetenciák fejlesztésére történő oktatás valósul meg, tehát a 

hallgatók itt tanulhatják meg, hogy miként fejlesszék diákjak erre irányuló készségeit. 

A Didaktika kurzusok elsősorban a tanítási folyamatra koncentrálnak, e keretbe ágyazva 

a kiscsoportos feladatok során fejlődik a közösségi léthez, kommunikációhoz kapcsolódó 

kompetenciaterületek, a kritikai gondolkodás, az önállóság, s az önálló fejlődés igénye, 

illetve az önértékelés, mivel az egyes feladatokhoz kapcsolódóan egymást kell 

értékelniük a hallgatóknak, s ez meghatározhatja a korábban saját teljesítményről, 

tudásról és képességekről alkotott véleményt. A Didaktika, s a hozzá kapcsolódó 

gyakorlati kurzusokon — Pedagógiai folyamat 1., 2, Modern szemléltetés, A tanulás 

tanítása — végzett feladatok, problémakörök megfogalmazása és a lehetséges okok 

feltárása fejleszti a hallgatók önálló gondolkodását, s önfejlesztésre, önálló tanulásra 

inspirál, akárcsak a velük szemben megfogalmazódó esetleges kritikák, mindezek pedig 

meghatározhatják a pálya- és énkép alakulását, pozitív irányú változását. A tanári és 

hallgatótársi visszajelzések befolyásolhatják az önértékelést: önkritika 

megfogalmazódását, az önelfogadást segíthetik elő, a pozitív tapasztalatok, a dicséretek 

pedig önbizalommal tölthetik el a leendő pedagógusokat. Ezért az előbb felsorolt 

tárgyakon kívül más kurzusok is hangsúlyt fektetnek a megfelelő önértékelés 

kialakításához: A Iskolai tehetségfejlesztés keretében sor kerül a diákok önreflexiós 

képességének fejlesztésére, a Közoktatás és drogprevenció a tapasztalatok reflektív 

elemzését és értelmezését tűzi ki célul. 

Az énkép dimenziói többféleképpen jelennek meg az egyes 

tantárgyleírásokban. A saját énkép meghatározása, 

erősségek és gyengeségek feltárása jelenik meg az 

Iskolai tehetségfejlesztés kurzusban, a testi, lelki 

egészség, azaz a komplex egészségfogalom, s 
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ennek védelme, illetve fejlesztésének lehetőségei az Iskolai mentálhigiéné kurzus 

keretében. Ez utóbbiban ismerhetik meg a hallgatók, hogy milyen módon őrizhetik meg a 

hallgatók egészségi állapotukat a testmozgás segítségével és a káros 

egészségmagatartási formák kerülésével, s ezt hogyan kommunikálják a diákok felé. 

A társas kultúra dimenziói közül a kommunikáció, a közösségi lét, a multikulturális 

értékek jelennek meg. A kommunikációs komptenciák fejlesztése során az egyes tárgyak 

esetében a hallgatók egymás között kialakuló konfliktusok kezelési módjainak 

bemutatására, vitakultúrájának fejlesztésére kerül sor (Tanári mesterség: 

konfliktuskezelés), másrészt, hogyan kommunikáljanak munkájuk során a társzervezetek 

képviselőivel: úgymint iskola pszichológus, nevelési tanácsadó, családsegítő stb. (Iskolai 

mentálhigiéné, hátrányos helyzet, veszélyeztetettség). A Modern szemléltetés keretében 

a digitális információátadás egyes módszereit sajátíthatták el a hallgatók, az új 

kommunikációs eszközöket hogyan lehet alkalmazni a hatékony tanulási környezet 

kialakításához. A közösségi lét értékei közül külön hangsúlyt fektet a képzés a tanuló 

közösség fejlesztésére, a csoportszerkezet jellemzőire, az itt zajló folyamatokra, az 

ebben rejlő potenciálok kiaknázásra, olyan tanuló csoportok kialakításának módszereire, 

ahol hatékony tanulási folyamat valósul meg a diákok között (tárgyak: A 

személyiségfejlesztés pedagógiai-pszichológiai alapjai, A nevelés szociálpszichológiája, 

Nevelésszociológia, Didaktika). A multikulturális értékek közül mások elfogadása, a 

tolerancia, ami az empátiát is jelöli az önismereten belül, elsősorban a tanulási 

nehézségeket, speciális nevelést bemutató, gyógypedagógiához kapcsolódó tárgyaknál 

jelenik meg, amelynek keretében a hallgatók megismerhetik, hogy milyen tünetei vannak 

az ilyen problémákkal küzdő gyerekeknek, hogy fel tudják ismerni, ha munkájuk során 

találkoznak ilyen esetekkel. Ilyen tárgyak a Tanulási nehézségek, mely fontos hangsúlyt 

fektet egyébként a tanulók értelmi, érzelmi és szociális fejlesztésére, és az Együttnevelés 

a közoktatásban, melyben fontos célként fogalmazódik meg az egyének közötti 

különbségek megértésének elősegítése. Az állampolgári kompetenciák, az európai és 

nemzeti értékek megismerését és elfogadásának fejlődését segíti elő az 

Oktatásrendszerek az Eu-ban c. előadás.  

Az interjúkból az derül ki, hogy nem kaptak arra vonatkozóan 

iránymutatást, hogy egy adott módszer konkrétan a 

gyerekek önfejlesztésére vonatozik, mert ilyen nincs. Így 

a gyerekek megismerésén és saját személyiségükön 

keresztül, a tananyagátadás során, becsempészve 

ebbe az egyes önismereti elemeket, valósulhat 
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meg látens módon. A pedagógus(jelölt) fantáziáján, kreativitásán múlik, hogy ezt 

miképpen tudja megvalósítani, de fontos, hogy kapcsolódjon a gyerekek mindennapi 

életéhez, s segítséget nyújtanak, a különböző drámapedagógiai elemek, szerepjátékok 

stb. 

A NyF esetében a Mestertanár pedagógiai-pszichológiai egység tantárgyain belül az 

önismeret és társas kultúra fejlesztésére vonatkozó általános elméleti ismeretek 

átadására, és annak tanulók esetében történő fejlesztésének módszertanának 

megismerésére is sor kerül. Az önismereti tartalmak elméleti ismereteinek (az 

alapképzés tanári szakot megalapozó ismereteket tartalmazó blokkjára épülve) átadása 

folytatódik. Az énkép mint elemzett változó, a személyiségbeli vonások, az érzelmek 

megjelenése, a fejlődés és az  életkori sajátosságok ismertetésén keresztül jelenik meg 

Az emberi fejlődés című tárgyban. A különböző önismereti tartalmak fejlődésére 

vonatkozó ismeret elsajátítása fontos eszköze a fejlesztés útjának meghatározásakor. A 

tanítás mestersége és az Iskola és társadalom tárgyak esetében az önreflexió jelenik 

meg, mint önismereti változó, a tanári önreflexió jelenségének tudatosítása révén. Az 

iskola és társadalom tárgyban az önreflexió képességének átadása jelenik meg. 

Az önismeret több dimenziójának fejlesztését célul tűzi ki a Szakmai identitás fejlesztése 

tantárgy. A mesterképzés tárgyai között tehát, ugyanúgy mint a tanári felkészítés 

blokkban az alapszak esetében, találunk egy olyan tárgyat, amelyen a hallgatók saját 

önismeretének fejlesztése válik hangsúlyossá. Önismereti tartalmak közül az önértékelés, 

önreflexió, önismereti tudatosság, énkép jelennek meg a tárgy esetében. 

Több tantárgy esetében hangsúlyos a tanulói személyiség megismerése, amely a kódolt 

változók között a személyiségbeli vonások ismeretéhez sorolható be. Vizsgálati eljárások 

megismerése: tesztek, a megfigyelés és kérdőíves eljárások felhasználása sajátítható el 

Az emberi fejlődés, A tanulói személyiség megismerése tantárgyak keretein belül. Ezen 

tanulói jellegzetességek azonosítása elengedhetetlen eleme lesz a fejlesztés tervezéséhez 

és kivitelezéséhez. A Pedagógiai tervezés és értékelés tantárgy keretein belül a hallgatók 

elsajátítják azokat az ismereteket, melyek a tanár kompetenciájába tartozó mérési, 

értékelési módszereket tartalmazzák.  

A leendő tanár kompetenciáinak fejlesztésekor azon képességek 

kialakítása is középpontba kerül, melyek a tanulók 

önismeretének fejlesztésére készítik fel a tanárjelöltet. 

Eddig azt láthattuk, hogy zömében olyan elméleti 

ismeretek megalapozása történik a képzésben, 

melyek által a hallgatók megismerik az 
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önismeret tárgykörébe tartozó főbb fogalmakat és elméleti megközelítéseket, továbbá 

saját önismeretükre vonatkozóan tapasztalatokat szerezhetnek a képzés során. Mindezen 

törekvéseken túlmutat az eredmény, miszerint A Pályatervezés tárgy keretein belül 

kérdőívek, tesztek megismertetése történik, melyek felhasználhatók a tanulói önismeret 

fejlesztésekor. A pályaválasztás hatékonyságának elősegítése, a tanárjelölt erre való 

felkészítése a cél a tárgy esetében.  

A hallgatók saját önismeretét fejlesztik a különböző feladatok, amelyeket az órákon 

dolgoznak fel. Ezek keretében megismerhetik azt, hogy miben jók, s miben kevésbé. Az 

önismeret fejlesztését célzó tantárgy (A tanárjelölt személyiségfejlesztése) oktatója 

elmondta, hogy célként jelenik meg a foglalkozásokon, hogy a hallgatók „kiálljanak 

elmondani a gondolataikat érzéseiket mert sokszor ez is nehezen megy, megfogalmazni 

egyáltalán az érzéseiket (…) felvállalni a gondolataikat a többiek előtt. Aztán az 

empátiának a  fejlesztése (…)” Emellett a mikrotanítások, hospitálások segítetnek a 

megfelelő önértékelésben, reflektivitásra ösztönöznek, megtanulhatják az érzelmek 

helyes kinyilvánítását, s ezek értelmezését a társaik részéről. A reflektív habitus 

kialakítása a képzés szintjén megfogalmazódik, de mindenképp figyelemreméltó, hogy 

ezt a hallgatók is érzékelik. 

A társas kultúra dimenziói közül a kommunikáció, a közösségi lét, a multikulturális 

értékek, az érdekek képviselete és a fenntarthatóság változói jelennek meg. A 

kommunikáció megjelenése több dimenzióban elemezhető. Egyrészt megjelennek a 

tantárgyleírásokban olyan tartalmak, melyek a tanárjelölt elméleti kommunikációs 

ismereteinek bővítését írják elő. A NAT tartalmaknak megfelelően az információs és 

kommunikációs kultúrára vonatkozó ismeretek, illetve a kommunikáció és hálózati 

együttműködés az interneten jelennek meg a tárgyakban (Kommunikáció elmélete és 

gyakorlata) az ehhez tartozó saját kompetenciák fejlesztését, úgymint együttműködés, 

konfliktuskezelés techikáinak elsajátítása (A kommunikáció elmélete és gyakorlata, 

Szakmai identitás fejlesztése). 

A kommunikáció elemzési kategórián belül a digitális információátadás egyes módszereit 

is elsajátítják a hallgatók. Megismerkednek az új kommunikációs eszközökkel, 

megtanulják azok alkalmazását annak érdekében, hogy hatékony 

tanulási környezetet tudjanak kialakítani (Digitális 

pedagógia). 

A közösségi lét és érdekek képviselete alkategóriái 

legjellemzőbben Az iskolai szervezet és fejlesztése 

és a Pedagógiai szociálpszichológia tárgyak 
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esetében jelennek meg. Előbbi tárgy az iskola csoportkapcsolatait, az iskolai 

együttműködést és a döntéshozatal jellegzetességeit emeli ki. Utóbbi tárgy esetében a 

hallgatók megismerik az iskolai osztály jellegzetességeit, és megismerési lehetőségeit. A 

közösségi magatartási normák, a társas érintkezés változókat fedik le ezek a tantárgyak.  

A közösségi lét kategóriájához sorolhatóak a befogadó pedagógia alapelveit hangsúlyozó 

tantárgyak. Az empátia, mint az elfogadás egyik alapja megjelenik több tárgy esetében. 

Fontos célként fogalmazódik meg az egyének közötti különbségek megértésének 

elősegítése, az eltérő tanulói személyiségfejlődés ismerete. A Pedagógiai 

szociálpszichológia és az Együttnevelés tárgyainak kiemelten feladata a segítséget 

igénylő tanulók megismerése, a sajátos nevelési igény elméletének áttekintése. 

Megismertet a közösségi magatartási normákkal. Az együttnevelés tárgy gyakorlati 

teendők megfogalmazását is tartalmazza. Az empátia, mások elfogadásával kapcsolatban 

ki kell emelni azt a problémát, hogy természetesen ezt minden (leendő) pedagógus alany 

fontosnak tartja, de hiányként emelik ki, hogy igazából nem kapnak elég támogatást 

arra, hogy mit kezdjenek egy ilyen gyerekkel az osztályban. S tudják, hogy integrálni kell 

őket, de azt már nem, hogy ezt hogy lehet megvalósítani. Azonban ebben az is szerepet 

játszik, hogy egyedi szituációk vannak, így nem is lehet felkészülni minden esetre. Egy 

gyakorló pedagógus interjúalany a problémát a következőképpen fogalmazta meg: „még 

lehetne nagyobb hangsúlyt fektetni, szintén a gyakorlatra. Tehát egy mesterséges 

környezet... hát nem mesterséges környezet, ahol tanítunk a gyakorló iskolában, de 

azért valljuk be őszintén, ott nem nagyon találkoznak a gyerekek, vagy a hallgatók 

diszlexiás, diszgráfiás gyerekekkel és persze megtanuljuk elméletben ezeknek a 

kezelését illetve akár a hiperaktív gyerekeknek a kezelését, de egyszerűen nem lehet úgy 

alkalmazni. És mondjuk, annyira sokrétű nem tudom, hogy mennyire fér bele egy ilyen 

képzésbe, de talán a több gyakorlat az, ami szerintem fontos lenne.” 

A multikulturális értékek kódolt változói megjelennek a Multikulturális nevelés tárgy 

esetében, úgymint az interkulturális együttélés (megjelenik, mint társadalmi 

kirekesztődés ellen irányuló pedagógiai ismeretek elsajátítása), multikulturális értékek 

tisztelete (megjelenik, mint a sztereotípia és előítélet mentes nevelési gyakorlat 

elfogadása). Tervezési és módszertani ismeretek elsajátítását is 

előírja a tantárgy. A Szakmai identitás fejlesztése tárgy 

szintén kitér a sztereotípia- és előítélet-mentességre, 

mely jelen tanulmányban interkulturális együttélés és 

multikulturális értékek tisztelete változók alapján 

kódolható.  
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A fenntarthatóság kategóriája a Személyiség- és egészségpszichológia tárgy tantárgyi 

céljaiban érhető tetten. A tantárgy kiemeli az egészséges életmódra való neveléshez 

szükséges tanári kompetenciák fejlesztését, mely az általunk kijelölt változók esetében 

az egészséges fizikai és lelki állapot kategóriához sorolható. A tárgy fontos hangsúlyt 

fektet a „tanár mint segítő” lelki egészségére, ezzel felkészítve a hallgatókat az egyes 

lelki, mentális problémák megelőzésére, mint például a kiégés. 

A társas kultúra több dimenziójának fejlesztését célul tűzi ki a Szakmai identitás 

fejlesztése tantárgy. A tantárgy esetében a fő cél, hogy a tanárjelölt saját élményt 

szerezzen a különböző kompetenciaterületeken. A tárgy esetében a társas kultúra elemei 

közül a kommunikáció, az együttműködés, konfliktuskezelés, társas viszonyokra való 

érzékenység, és a multikulturális értékek tisztelete jelennek meg.  A társas kultúra 

területén fontos kiemelni, hogy a megjelenő kódolt változók mellett az a fontos tantárgyi 

cél is megjelenik, hogy a hallgatók a kurzus elvégzése után birtokában lesznek azoknak a 

konkrét technikáknak, melyekkel képesek lesznek a tanulók különböző társas kultúra 

terén jelentős (kommunikáció, együttműködés, konfliktuskezelés) képességeinek 

fejlesztésére (Kommunikáció elmélete és gyakorlata). Az önismerettel ellentétben e 

területen a hallgatók nemcsak az egyes szemináriumi feladatok során tapasztalhatják 

meg ezek jelentőségét, hanem a szakmódszertani kurzusokon konkrét technikákat 

sajátíthatnak el arról, hogy milyen kooperatív és egyéb technikák vannak (pl. 

projektmódszer), melyeket az osztályteremben is tesztelni tudnak. Azonban komoly 

problémaként merül fel, hogy a hallgatók itt ismerkednek meg először azzal, hogy 

hogyan kell csoportban hatékonyan dolgozni egy-egy feladat megoldásához. Emellett 

problémát jelentenek a nagy létszámú, kezelhetetlen csoportok. Itt tulajdonképpen egy 

ördögi körrel találkozhatunk: a hallgatók iskolás éveik alatt nem tanulják meg  a 

csoportmunka lényegét, az egyetemen aztán találkoznak ezzel, megtanulják a különböző 

eljárásokat, akár alkalmazhatják  is ezeket — és alkalmazzák is — a szakmai gyakorlat 

során, de visszatérve az iskola világába tanárként már alig vannak olyanok, akik ilyen 

csoportfoglalkozásokkal dolgoznak az órákon, mivel túl idő- és energiaigényes, a 

gyerekek nincsenek ehhez hozzászokva stb. Azonban a hallgatók sikerként élik meg és 

érdekesnek tartják, hogy ezeknek a kurzusokon a különböző 

szakosoknak együtt kell vállalni és megoldani feladatokat, s e 

tekintetben úgymond eltűnnek a diszciplináris 

különbségek. Ezek a csoportfoglalkozások – az egyik 

hallgató alany véleménye szerint – mégsem 

készítették fel őt kellőképpen arra, hogy ő is 
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csoportfoglalkozást tudjon tartani a pedagógiatanári szakmai gyakorlatán. Ez azonban 

szakonként változó. 

 

IV.2.3 Osztatlan képzés 

A DE gyakorlatában az osztatlan képzésben két pszichológiai modulon kívül bár 

tartalmában hasonló, mégis más című pszichológiai tárgyak vannak. A 

tanulásmódszertan pszichológiája (a mesterképzésben A tanítási-tanulási folyamat e 

tárgy párja) célként tűzi például az állampolgári kompetenciák fejlődését is, de csak a 

tudásdiagnosztikai, tanulási módszerek fejlesztésének kompetenciái jelennek meg a 

leírásban, amelyek a tanuló teljesítményének, értékelésének módszereire vonatkoznak. 

Az önismerethez tartozó énkép, szociális kép és önértékelés fejlesztésének lehetőségei a 

tanulók körében, tehát az erre való felkészítés zajlik A tanuló személyiség megismerése 

kurzus keretében. A saját énkép, önértékelés és pedagógus szerepek, énkép 

meghatározásához járul hozzá A tanárjelölt személyiségfejlesztése gyakorlat, mely tárgy 

készségfejlesztő hangsúlyú, a szakmai szerepet előtérbe helyező önismereti csoportnak 

tekinthető. A komplex egészségfogalommal, egészségfejlesztő programokkal való 

megismertetés zajlik az Iskolai mentálhigiéné kurzuson, de a mesterképzéshez 

viszonyítva itt már megjelenik a tanulói agresszivitás, zaklatás felismerésének és 

kezelésének módjai, a stressz- és konfliktuskezelési technikák megismerése és 

alkalmazásuk képessége, kapcsolatfelvétel a gyermekvédelemmel és 

iskolapszichológussal. Az Iskolai tehetséggondozás során az egészség védelmén és 

fejlesztésén, az énkép megismerésén kívül kiemelt célként fogalmazódik meg az egyének 

közötti különbségek megértése mint multikulturális érték, az empátia fejlesztésének 

lehetősége, ami a mesterképzésben szintén nem fogalmazódik meg a tárgy leírásában. 

Az együttműködésre való hajlam mellett megjelenik az előítélet-mentességre és mások 

elfogadására, vagyis empátiára való nevelés, mint kompetenciafejlesztés az új tárgyként 

megjelenő Társadalompedagógia kurzuson, de a Közoktatás és drogprevenció osztatlan 

képzésben lévő változatában is. A hátrányos helyzetűek, marginalizálódott, tanulás 

problémákkal küzdő gyerekek elfogadását és felismerését segítik elő a különböző 

tantermi helyzetekben még ezeken kívül a Tanulási nehézségek és 

az SNI tanulók az iskolában kurzusok. 

Új egységekként jelennek meg az Anyanyelv ismeretek 

1., 2, illetve A tanulásmódszertan pszichológiája, 

melyek kifejezetten a tanárok és diákok közötti 

hatékony kommunikáció fejlesztésére teszik a 



 
Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 
TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010  
A pedagógusképzés átalakításának  
országos koordinálása, támogatása 

 

Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet 

1143 Budapest, Szobránc u. 6-8. 
www.ofi.hu 

 

hangsúlyt, de szerepet kap benne az anyanyelv tiszteletének, ápolásának igénye is a 

hallgatók részéről, illetve ezek fontosságának meghatározása, hogy ők is erre tudják 

nevelni a gyerekeket az iskolákban. A készségfejlesztés előtérbe kerülését mutatja az is, 

hogy a kurzus teljesítése aláírás megszerzésével történik. A diákokkal, szülőkkel, 

kollégákkal, egyéb iskolai szerepelőkkel, szakszolgálattal való hatékony kommunikációt 

és együttműködést mint társas értéket segíti elő A nevelés pszichológiai alapjai 2., az 

SNI tanulók az oktatásban, A tanári pálya komplex kérdései kurzusok. A többi tárgy 

egyrészt szinte teljes egészében megegyeznek a mesterképzés tárgyaival, vagy csak 

nevében változott, de ugyanazokat a kompetenciaterületek fejlesztését célozzák meg 

hasonló módon a tematikák leírása alapján. 

Az NyF gyakorlatában hasonlóan mint a mesterszak esetében megtaláljuk azon 

tárgyakat, melyek a tanárjelölt saját önismeretei és társas kultúra kompetenciáit 

fejlesztik. Mivel a tantárgyleírások elemzésének tanulsága, hogy  több tárgy esetében 

igaz, hogy a tárgyak által átadott kompetenciák lefedik a mesterképzési kompetenciákat, 

ezért a két képzési rendszer különbségeinek kiemelésére koncentrálunk. Előbb azonban 

leírjuk azokat az ekvivaklenciákat, melyek jellemzőek a mester és osztatlan képzésre: A 

szakmai identitás fejlesztése, Az emberi fejlődés, Pedagógiai szociálpszichológia, 

Személyiség- és egészségpszichológia, Tanulói személyiség megismerése ugyanazon 

önismereti és társas kultúrára vonatkozó kompetenciákat fejlesztik a hallgatók esetében, 

mint ahogyan azt a mesterképzés során bemutattuk. A Tanítás-tanulás 1.  A tanítás 

mestersége, Tanítás-tanulás 2.Pedagógiai tervezés és értékelés,  és Tanítás-tanulás 3. 

Differenciált tanulásszervezés tárgyak rendre a mesterképzésben: A tanítás mestersége, 

Pedagógiai tervezés és értékelés, Differenciált tanulásszervezés. Összességében elméleti 

szinten ugyanazon ismeretanyagok jelennek meg az osztatlan képzés tárgyaiban, mint a 

mesterképzésben, viszont több módszertani ismeret, készségfejlesztésre irányuló 

módszer elsajátítását kínálják a tárgyak.   

Kölönös figyelmet kíván az elemzett témánk szempontjából azoknak a  a tárgyaknak a 

bemutatása, amely szinte teljesen lefedik azon ismeretek átadását, mellyek a 

tanárjelöltek képesek lesznek a tanulók önismetetének és társas kultúrájának NAT által 

meghatározott fejlesztésére. A Gyermek szociális és életviteli 

kompetenciáinak fejlesztése című kurzus olyan tanegység, 

mely sem az alapképzés sem a mesterképzés területén 

nem jelent meg sem tartalmában sem, és hasonló 

formában sem. Ahogy a tárgy fogalmaz, a 

szociális és életviteli kompetenciák 
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fejlesztésekor figyelembe veszi a személyes harmóniát (vö. önismeret) és a társadalmi 

beilleszkedést (vö. társas kultúra). A kurzus során elsajátított ismeretanyag lefedi az 

általunk felállított NAT kategóriák közül az önismereti területen az énkép, önértékelés, 

érzelmek, önállóság/felelősség, empátia kategóriákat; társas kultúra területén pedig a 

kommunikáció, közösségi lét, érdekek képviselete, multikulturális értékek kategóriákat. 

Mindezt úgy oktatja a tárgy, hogy az ismeretátadás középpontjában a tanulók azon 

képességeinek fejlesztése áll, hogy a tanulókat fejleszteni tudják ezen területeken. 

Az Iskolai konfliktusok megoldása tantárgy elsősorban azon tanári kompetenciák 

elsajátítására helyezi a hangsúlyt, melyek révén a tanárjelöltek képesek lesznek a 

tolerancia és a szociális készségek fejlesztésére a tanulóknál. Ezek a fogalmak a társas 

kultúra elemeihez sorolhatóak. Megállapíthatjuk tehát, hogy a hallgatók ismeretének, 

kompetenciáinak bővítése mellett ismét említi a tantárgyleírás a tanulói készségek 

fejlesztésére való felkészítést.  

Mindkét intézményben az Iskolai tanítási gyakorlatok célkitűzése, és az elsajátítandó 

kompetenciák leírása a NAT önismereti és társas kultúrát fejleszeni kívánó előírásainak 

megfeleltethetőek. Megjelenik a tanulói személyiség fejlesztésének célja mellett a tanulói 

csoportok fejlesztétének célja is. A kommunikáció, a szakmai együttműködés is 

szerephez jut a leírásokban. Az elsajátítandó ismeretanyagok leírása két területen 

tartalmazza az önismeret és társas kultúra fejlesztésére alkalmazható kompetenciák 

elsajátítását. Nevelési gyakorlat (osztályfőnöki óra, más szakemberek például 

iskolapszichológus, logopédus munkájának megismerése, szociometriai vizsgálat, iskolai 

bál szervezése) és az iskolán kívüli tanítási és nevelési lehetőségek megfigyelése (Iskolai 

tanítási gyakorlat I.) és tartása (Iskolai tanítási gyakorlat II.) is előírt elem a 

tanárképzésben. Az önismeret és társas kultúra fejlesztése a Közösségi pedagógiai 

gyakorlat keretein belül hangsúlyossá válik. A közösségi lét elemei, mint a társas kultúra 

kiemelt dimenziója a közösségek hatékony fejlesztésének elsajátításában valósul meg.  

A társas kultúra fejlesztésének tekintetében is elmondhatjuk összességében, hogy 

kiemelt szerepet kap a saját élmény. A NAT tartalmak és az oktatás során elsajátított, 

megtapasztalt tartalmak nagyfokú átfedést mutatnak. Az önismeret és társas kultúra 

fejlesztése mint megvalósítandó nevelési cél, ahogyan azt már 

említettük, szorosan kötődhet a saját tapasztalatokhoz. A 

társas kultúra tekintetében ez a következőképpen 

valósulhat meg a gyakorlatban, ha a tantárgyi 

tematikát az oktató beszámolója által elemezzük: 

az óra része „az ismerkedés a kapcsolat 
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kialakítása, felépítése, csapat kialakulás, csoportfejlődés aztán a saját családdal 

kapcsolatos ismeretek (…) elfogadni a másik véleményét, hozzászólásait, felvállalni a 

gondolataikat a többiek előtt. (…) előítéletek, sztereotípiák csökkentése, pályamotivációk 

felmérése, kommunikációfejlesztés, konfliktuskezelés ide tartozhat.” A társas kultúra 

fejlesztésének elsajátításáról, annak megismertetéséről egy másik oktató így 

nyilatkozott: „minden olyan tárgy, amely az ő szociális kompetenciájukat fejleszti, az 

ilyen célt szolgál.” 

Az elméleti tárgyak esetében a tartalmak, amelyek megjelennek a hallgatók által 

elsajátított ismeretekben a következők. Ismereteket szereznek a csoportok működéséről, 

fejlődéséről, az osztálytermi kommunikáció jellegzetességeiről, a szociális készségek 

fejlesztéséről, amely megalapozhatja a társas kultúra fejlesztésének megvalósulását.  

Az interjúkban is gyakran összekapcsolódtak az önismeret és a társas kultúra, főleg, ha 

az önkifejezésre és az empátiára gondolunk. A társas kultúra elemeinek vizsgálatakor azt 

tapasztaltuk, hogy a leggyakrabban előforduló dimenzió a kommunikáció, legyen az 

verbális, nonverbális, de a lényeg, hogy akár pedagógusról, akár a hallgatókról van szó, 

nagyon sokat számít, hogy tudjanak egymással kommunikálni, ki tudják fejezni 

gondolataikat, érzelmeiket, s nem mindegy, hogy ez hogy valósul meg. Hasonlóan az 

önismerethez, a képzés ebben az esetben is abból indul ki, hogy ahogyan a pedagógus 

kommunikál, úgy fognak a gyerekek is, tehát a tanárnak mintaadó szerepe van ebben, s 

ezáltal tudja fejleszteni a gyerekek kommunikációs készségeit is. De azt is láthatjuk, 

hogy ezek fejlesztése igen csak nehézkes: „A kommunikáció, a döntési képesség, az 

empátia, ami egy nagyon nehezen fejlődő képesség egyébként is. Nem tudjuk 

megmondani mik azok a tréningek, amik, ha ebből hallgat 2-3-5 órát, akkor biztos, hogy 

fejlődni fog neki. Ezek ilyen komplex képességek, amelyek analitikus tréningezéssel nem 

fejleszthetők, hanem csak ilyen helyzetgyakorlatokkal, a helyzetnek, a gyakorlatnak az 

ismeretével és a gyakorlatnak a reflektált áttudatosításával. Ez a „best practices” nem 

véletlenül ilyen népszerű. Nem biztos, hogy mindegyik mögé lehet elméletet tenni, a mi 

feladatunk annyi lehet, hogy egyrészt és ezt én nagyon fontosnak találom a tanárképzők 

szempontjából, hogy a tanárképzésben résztvevő oktatók is ismerjék a gyakorlatot” 

(oktató). Ilyen gyakorlatok a különböző kommunikációs 

gyakorlatok, melynek keretében zajlik a hatékony vitakultúra 

elsajátítása, hogyan vonuljon vissza a tanár és mikor 

tegye ezt, de itt is elsősorban nem a technikák 

elsajátítása kell, hogy domináljon, hanem a 

szemléletmódra próbálják megtanítani a 
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hallgatókat: arra, hogyan kell meghallgatni a másik felet, ne meggyőzni akarja, hanem 

megérteni, hogy mit miért mond. Ebben segítenek a különböző pszichológiai tréningek. 

IV.2.4 A választott diszciplináris szakok 

Az óvópedagógia alapképzésben a gyakorlatorientált kurzusok az eredményes 

óvodapedagógusi tevékenységhez szükséges készségek, képességek kialakítását segítik 

elő. Olyan szervezeti és tevékenységformákat biztosítanak, amelyek a tartalmilag és 

módszertanilag komplex, fokozatosan bővülő önállóságú, egymásra épülő óvodai 

feladatrendszer megvalósítására tesznek alkalmassá. A gyakorlati képzés fogalmába 

beleértendők önismereti, kommunikációs és játszóképesség-fejlesztő tréningek, a 

hallgatók hospitálásai, csoportos és egyéni óvodai gyakorlatai, a pedagógiai és 

módszertani stúdiumok keretében végzett gyakorlatok, valamint a speciális programok 

gyakorlatai is.4 

A tanító szakon az önismeretre vonatkozóan számos ismeret elsajátítására sor kerül. A 

sajátélményű órák keretében az énkép megjelenik ennek összetevőinek tudatosítása 

formájában (Szakmai önismeret és kompetenciafejlesztés I.). Más tanárképzési 

szakokhoz képest kiemelendő, hogy megjelenik az egyéni bánásmód kérdése. Kiemelten 

a személyiségfejlődési zavarok, magatartászavarok, tanulási zavarok kérdéskörére 

térnek ki a hallgatók, s szereznek ebben a témában elméleti ismereteket 

(Személyiségfejlődés és viselkedési zavarok című tárgy). A multikulturális értékeket is 

több tárgy hangsúlyozza (Romológiai ismeretek I., Romológiai ismeretek II. Romológiai 

ismeretek III.)  

A biológiaképzésen belül a környezettan tanításának módszertana előadás lehetőséget 

biztosít a fenntarthatóság, környezettudatosság fontosságának megismerésére és 

fejlesztésére, ismerteti az önművelés lehetőségeit e témában. Szakmódszertani 

ismereteket ad a frontális, csoportos és párban folyó munka jellemzőiről, előnyeiről és 

hátrányairól. A biológia tanítása előadáson és gyakorlatokon egyrészt hospitálhatnak a 

hallgatók, kipróbálhatják a saját csoportjuk előtt az egyes módszereket, ezeket 

megvitatják, értékelik, s kreativitásuk is megmutatkozik azáltal, hogy egyéni módon, de 

kiscsoportokban együttműködve dolgozhatnak ki szemléltető eszközöket, modelleket, 

animációkat. Ezzel egyrészt saját önismeretük, énképük, 

önkritikájuk fejlődik, másrészt társas készségeik a 

szakmódszertani ismereteik és készségeik mellett. 

Folyamatosan hangolódnak rá és készülnek fel a 

tanórai oktatásra. Az egészségtan keretében 

                                       
4 Forrás: http://www.degyfk.hu/kepzesek/alapkepzes/ovodapedagogus#4 
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megismerik a test felépítését, ami hozzájárul az testi énkép fejlődéséhez. 

Az ének-zenetanár képzésben az önállóság, az önfejlesztés képességének fejlesztése 

fogalmazódik meg célként a hallgatók esetében a Zeneismeret, Karvezetés, Vezénylési 

gyakorlat, Zenepedagógiai repertoárismeret tárgyak esetében. A kurzusokban fontos 

elemként jelenik meg, hogy a hallgató önállóan tudjon zenedarabokat választani és 

ezeket bemutatni, megtanítani a diákoknak, egy-egy fellépés során pedig önálló előadást 

tudjon összeállítani és bemutatni. A népzene megismerése hozzájárul a nemzeti identitás 

megerősödéséhez, más, hazánkban élő népek kultúrájának megismeréséhez és 

elfogadásához mint a multikulturális értékek elemei a Népzenei és Zenepedagógiai 

repertoár kurzusok keretében.  

A magyar nyelvtanár szakon érthető módon elsősorban a kommunikációshoz, 

hagyományőrzéshez mint multikulturális értékhez kapcsolódóan jelenik meg a 

képességfejlesztés a hallgatókra vonatkozóan. A Kommunikációs készségfejlesztő 

gyakorlatok, A nyelvi viselkedések paradigmája, a Szociolingvisztikai alapismeretek, A 

Finnugor népek és nyelvek, Nyelvi értékítéletek és mítoszok tárgyak segítik 

megismertetni a hallgatókat a rokonnyelvek népeivel, kultúrájával. A Magyar helynevek, 

Magyar személynevek, Szókincstörténet, Ómagyar kor nyelve pedig az anyanyelvhez 

kötődést erősítik. A Szövegalkotás, a Szónoklattan s általánosságban a képzéshez 

kapcsolódó dolgozatok, elemzések készítése fejlesztik a hallgatók önállósságát. A 

digitális, infokommunikációs és az állampolgári ismeretek fejlődése valóul meg az 

Információtechnika és nyelvhasználat kurzus keretében. 

Az Inkluzív nevelés tanára mesterszakon kiemelten megjelennek önismereti és társas 

kultúra fejlesztésére vonatkozó tartalmak. Az önismeret elsősorban az elfogadás, 

reflektálás, beleélés saját élményű megtapasztalásán alapul (Személyes hatékonyság 

fejlesztése, Inkluzív nevelés attitűdformálás.), melynek célja, hogy a hallgatók képessé 

váljanak inkluzív pedagógiai gyakorlatra. Gyermek szociális és életviteli kompetenciáinak 

fejlesztése tantárgy keretében mind a társas kultúra, mind az önismereti tartalmak 

fejlesztérére vonatkozóan kapnak gyakorlati ismereteket a hallgatók. Önismereti 

tartalmak közül megjelenik az öntudat, önbizalom, reális énkép kialakítása, a gyermek 

saját magával szembeni elvárásainak kezelése. A társas kultúra 

elemei főként a kommunikációra és a közösségi létre 

vonatkoznak: tartalmat tekintve a kommunikációs és 

kooperációs készség, a vitázó- és érvelőképesség 

valamint a konfliktustűrő, konfliktuskezelő és 

megoldóképesség jelenik meg a tárgyban. Ezen 
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túl empátia, tolerancia és a frusztráció kezelése kerül a tárgy fókuszába. Társas kultúra 

elemeinek megjelenése is nyomon követhető saját élményű tartalmakban a 

Kommunikáció-konfliktuskezelés című tantárgyon belül.  

 

IV.3. Erősségek és hiányosságok 

A Bologna-típusú képzéshez viszonyítva az osztatlan tanárképzés nemcsak a félévek 

számában, hanem tartalmában is módosult. Mindenképpen pozitívumként könyvelhető el, 

hogy a pedagógia-pszichológia modul bár az NYF-en kurzusszámban kevesebb lett (a DE-

n pedig több), de mégis több hangsúlyt fektetnek az egyes kurzusokon belül a hallgatók 

önismeretének és társas kultúrájának egyes elemének fejlesztésére. Ezek konkrét 

megjelenése és célként való megfogalmazódása az egyes tantárgyleírásokban is kézzel 

fogható. További fontos tényező, hogy az egyes kurzusok esetében tartalmi változások 

nemcsak a címek változását, vagy új kurzusok megjelenését vonta maga után, hanem 

ezeken belül több kompetenciaterület fejlesztése is megfogalmazódott igényként. A 

gyakorlati ismeretek elsajátítása, a saját fejlesztő munkára való felkészítés 

hangsúlyosabb, mint a mesterképzési szakon vagy az azt megelőző alapszakos 

kötelezően teljesítendő tárgyak esetében látjuk. Olyan módszerek ezek, amelyek 

elsajátítása segíti majd a saját pedagógiai munkát.  Elméleti szinten megkapják a 

hallgatók ugyanazon ismeretanyagokat az osztatlan képzés tárgyaiban, mint a 

mesterképzésben, viszont az osztatlan tanárképzés már több módszertani ismeret, 

készségfejlesztésre irányuló módszer elsajátítását kínálja.   

Azonban azt is látnunk kell, hogy a tanulók önismeretének, a társas együttélésének, 

együttműködésének, hatékony csoportlégkör kialakításának fejlesztési lehetőségei talán 

kevesebb hangsúlyt kap, kevesebb kurzus keretében nyílik lehetőség a konkrét 

gyakorlatok megismerésére és kipróbálására mindkét vizsgált intézményben. A „terepen” 

pedig már élesben kell ezeket kipróbálni. Bár tény, hogy az A, illetve B típusú 

gyakorlatok során sok segítséget, támogatást kapnak az egyetemi és a vezető 

tanároktól, s sokkal kevesebbet kell élesben tanítani, ami kellőképpen rá tudja hangolni a 

hallgatókat a komolyabb téttel bíró egyféléves szakmai gyakorlatra. Az osztatlan 

képzésben még nincs tapasztalatunk a szakmai gyakorlattal 

kapcsolatban, de mindenképpen pozitívumként emelhető ki, 

hogy itt már két félév áll rendelkezésre arra, hogy a 

hallgatók megtanulják gyakorlatban a tanítás 

fortélyait, megismerhessék az iskola belső világát, 

felépítését, intézményrendszerét, s 
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találkozhassanak a mindennapi osztálytermi szituációkkal, problémákkal.  

Mindenféleképpen hangsúlyos elemként jelent meg a gyakorlatok, szemináriumok előnye 

az előadásokkal szemben. Természetesen fontos az elmélet is, de a pedagóguspályára 

való felkészítés az egyes témák önálló feldolgozása és megismertetése révén valósulhat 

meg. „Nagyon jó tananyagok kellenek. Át kell tolni az elméleti tudást az önállóan 

feldolgozható tananyagok felé. Ez persze azt jelenti, hogy nem az az önállóan 

feldolgozható tananyag, amikor odaadunk egy olvasmánylistát és azt mondjuk, hogy 

dolgozd föl, hanem olyan, ami a rendszerépítésben, az értelmezésben segít nekik. A 

kontaktórákat pedig arra kellene használni, hogy ott igenis ezek a megbeszélő, kibeszélő, 

na, most ez nem valamiféle ilyen lelki moralizálás, hanem egész egyszerűen, hogy 

belelássunk a hallgató fejébe, hogy érzékeljem azt, hogy ő mit gondol bizonyos 

dolgokról.” (oktató). Hasonlóképpen az egyes pszichológiai tréningek segítik a 

hallgatókat saját és a diákok személyiségük megismerésében. Azonban hiányként 

fogalmazódik meg, hogy az itt elsajátított technikákat nem lehet szakmai gyakorlat során 

(kifejezettem pszichológiai gyakorlat keretében) kipróbálni, mert ez a bolognás képzésre 

való áttérésben eltűnt. Fontos, hogy mielőbb kikerüljenek a terepre a hallgatók, ne csak 

az utolsó évben, vagy azután, hogy mielőbb megtapasztalják azt, hogy mi vár majd 

rájuk. 

Nagyban hozzájárul a szakmai gyakorlaton átélt tapasztalatok, esetek megbeszélése a 

kísérő szemináriumon (vagy ehhez hasonló, de csak választható kurzuson, a Pedagógiai 

esetmegbeszélésen), ami szintén támaszt és segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy 

milyen módon küzdjenek meg a felmerülő problémákkal. Ehhez szorosan kapcsolódik az 

az igény, hogy az egyes tanítási gyakorlatra felkészítő szemináriumokat tanítási 

tapasztalattal rendelkező oktató tartsa.  

Érdekes elemzési szempont lehet, hogy a hallgatók az elsajátított NAT tartalmakat 

hogyan tudják használni a gyakorlatban. Ezen túl az is kérdés lehet, hogy a különböző 

előadásokon és szemináriumokon megszerzett tudást hogyan használják fel a 

gyakorlatban a tanárjelöltek, vagyis a nevelési célok megvalósításának milyen útjai 

vannak a gyakorlatban. Az interjúk tanulságai alapján elmondhatjuk, hogy a gyakorlatba 

történő átültetés nehezebb a hallgatók számára. Ez azért is lehet, 

mert a gyakorlati idő alatt a tanórákon a tananyag átadására 

koncentrálva kevesebb idő és energia jut a NAT által 

előírt nevelési célok teljesítésére. Ezt a gyakorlaton 

lévő hallgatók mentora a következőképpen 

foglalta össze: „Az elmélet gyakorlatban való 
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alkalmazása az viszont lehet az a mi feladatunk, ezt mutatjuk meg és akkor már semmi 

gond. Hogy honnan lehet az órához a célkitűzéseket egyáltalán összeszedni milyen 

hogyan lehet ezt tananyaghoz kapcsolni, hogyan lehet kihasználni a tananyagban rejlő 

személyiségfejlesztési, készségfejlesztési feladatokat. De tulajdonképpen nincs ezzel 

különösebb gond, úgy gondolom, hogy ismerik.”  

Ellentmondást kapunk az oktatók, a dokumentumelemzés és a pedagógusok véleménye 

között. Előbbiek szerint ugyanis pedagógusok önismeretének fejlesztésén van a hangsúly 

a képzésben, az egyik pedagógus interjúalany szerint pedig mintegy 90%-ban a 

tananyag a diákok fejlesztésére koncentrál, emellett „mivel a hallgatók önismerete is 

csorbult”, ezért nincs energiájuk a diákokét fejleszteni, ami egyébként is évtized alatt 

összegyűlt tapasztalatok révén jön csak elő. Személyiségtől is függ, hogy ezek a 

tartalmak hogyan alakítják a (leendő) pedagógusok szemléletét. Az egyik hallgató 

egyáltalán nem tartja ezt fontosnak és még nem is foglakozott ezzel, amiben az is 

szerepet játszik, hogy a szakmai gyakorlaton örülnek, ha az adott órát megfelelően 

tudják felépíteni, s a tananyagot átadni. Hasonlóan ítéli meg ezt a témát az egyik 

pedagógus is, aki a hallgatók mentorálását végzi az egyik gyakorló iskolában. Véleménye 

szerint ez a gyakorlóhely feladata is, hogy megtanítsa a fejlesztési célok beépítésére a 

hallgatót: „Az elmélet gyakorlatban való alkalmazása az viszont lehet az a mi feladatunk, 

ezt mutatjuk meg és akkor már semmi gond. Hogy honnan lehet az órához a 

célkitűzéseket egyáltalán összeszedni milyen hogyan lehet ezt tananyaghoz kapcsolni, 

hogyan lehet kihasználni a tananyagban rejlő személyiségfejlesztési, készségfejlesztési 

feladatokat.” 

Mindkét intézményben, mind a mester-, mind az osztatlanképzés tantárgyhálóit vizsgálva 

megállapíthatjuk, hogy a lelki, mentális egészség, ennek megőrzése és fejlesztése 

mellett nagyon háttérbe szorul a testi egészség. Bár megjelenik a testmozgás, mint az 

egészségfejlesztés eszköze, de szinte csak említés szintjén. Hasonlóképpen az önkép 

dimenziói közül míg az érzelmek elméleti vonatkozásai részletesen ismertetésre kerülnek 

az elméleti tárgyak során, addig az érzelmi szükségletek fejlesztése csak egy-két 

tárgynál jelenik meg az értelmi és a szociális mellett, ez is a tanulókra vonatkozva, a 

saját érzelmi intelligencia fejlesztése sokkal kevésbé. Az általunk 

vizsgált kategóriák közül ugyanígy kiemelhetjük a 

fenntarthatóság fogalmát, mely szintén NAT tartalom, 

ugyanakkor nem azonosítottuk a 

dokumentumelemzés során. A testi  és lelki 

egészség fenntartásának fejlesztése, és az 
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alkotóképesség fenntartása nem vagy csak említés szinten jelennek meg a 

tantárgyleírásokban. 

A társas kultúra területei közül nem találkoztunk egyik intézmény képzési programjában 

sem az önérdek-érvényesítés, saját érdekek képviseletének fontosságával, illetve azzal, 

hogyan lehet ezt a képességet fejleszteni, átadni úgy, hogy az önös érdekek ne 

kerüljenek a közösségi érdekek elé. A család, mint a társas szükségletek dimenziójának 

megismerése csak A tanuló személyiségfejlesztése tárgy keretében jelenik meg, 

miközben a hallgatók éppen abban a korban vannak, amikor fontos, hogy megfelelő 

ismereteket szerezzenek az egészséges, jól működő párkapcsolatról, szexuális életről és 

felelősségteljes családalapításról. Arról nem is beszélve, hogy ha ők nem kapják meg 

ezeket az ismereteket, akkor nem is tudják átadni a diákoknak sem. 

 

Összegzés 

A vizsgált intézmények tanárképzésében dolgozó, hallgató és az ehhez szorosan 

kapcsolódó interjúalanyok véleményét és a dokumentumelemzés eredményeit 

összegezve azt láthatjuk, hogy mind az oktatók, mind a hallgatók elégedettek a 

képzéssel, úgy érzik, hogy mind a szakmailag, mind pedagógiai-pszichológiai tekintetben 

megfelelő felkészítést kapnak ahhoz, hogy pedagógusként tudjanak dolgozni. Azonban 

ebben is a leghangsúlyosabb elem a szakmai gyakorlat, amikor is élesben tudják 

kipróbálni magukat és tesztelni tudásukat, ezek jelentik a legnagyobb előrelépést a 

felkészülésben, ezért fontos lenne, ha a képzés során mielőbb sor kerülhetne ilyen 

gyakorlatokra, még ha rövidebb idejűek is lennének, mint az egyféléves (osztatlanban 

éves) szakmai gyakorlat. Egyedül a régen a pályán lévő pedagógusok látják úgy, hogy 

leendő kollégáik felkészültsége nem megfelelő, de ebben generációs különbségek is 

szerepet játszanak.  

Az önismeret és társas kultúra fejlesztésével kapcsolatban azt láthatjuk, hogy ez a 

képzésben a saját önismereti és társas kultúrához kapcsolódó dimenziókon keresztül 

valósul meg leginkább, így készíti fel a hallgatókat arra, hogy ők is fejleszteni tudják a 

gyerekeket ebből a szempontból. Azt is látnunk kell, hogy mivel e kompetenciák 

fejlesztése látens módon zajlik az iskola világában, így ezek 

fejlesztésére a leendő pedagógusok sem tudnak és eleinte 

talán még nem is képesek nagy hangsúlyt fektetni. Az 

interjúkból kiderült, hogy éppen ezért ha történt is 

fejlesztés ezeken a területeken a szakmai 

gyakorlat, vagy tanítás során, ezek inkább órán 
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kívüli alkalmakon (napközi, versenyek, kollégiumi és extrakurrikuláris programok), vagy 

pedig egy-egy problémával küzdő gyerekkel történő foglalkozás keretében valósul meg.  

Említést nyert az interjúk során, hogy az önismeret és társas kultúra fejlesztésének 

mikéntje bár elméleti és saját élmény szinten megvalósul, a gyakorlatba történő 

átültetés módszereinek ismertetése mélyebb kifejtést igényelne. A módszertani 

ismeretek esetében külön szót kell ejtenünk a különböző csoportos technikák 

alkalmazására, ami nagyban segít a társas kultúra fejlesztésében. Ezeket megtanítják, az 

elsősorban szakmódszertanhoz kapcsolódó órákon, de az kétséges, hogy alkalmazni 

fogják-e a leendő pedagógusok munkájuk során, mivel ezek a technikák 

(projektmódszer, kooperatív és konfliktuskezelési technikák stb.) sok időt, felkészülést és 

energiát igényelnek. Ezek alkalmazása tehát már egyéni döntés eredménye. 

 

 

 


