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A PEDAGÓGIAI ELEMEK HORIZONTÁLIS ELEMZÉSE 

A Nat és a szakmai kerettantervek elemzés során arra fókuszáltunk, hogy milyen gazdasági és 

pénzügyi ismeretelemek, tananyagtartalmak kerülnek feldolgozásra a jelenlegi 

tartalomszabályozás mellett a közoktatásban, és hogyan biztosíthatóak a különböző fejlesztési 

területek, célok és műveltségi területek közötti horizontális kapcsolatok. A szakmai 

kerettantervek előírása szerint a rendelkezésre álló időkeret 33 %-a a Nat-ban meghatározott 

tartalmak, készségek átadásához kell.  

 

A tartalmi szabályozás jogszabályi háttere: 

2011. évi CXC. törvény a nemzeti köznevelésről 

110/2012. év (VI.4.) kormányrendelet a Nemzeti alaptanterv kiadásáról, módosítva 73/2013. 

(III.28. kormányrendelet) 

2011. évi CLXXXVII. törvény a szakképzésről 

51/2012, (XII.21.) EMMI rendelet a kerettantervekről 

Országos Képzési Jegyzékről és az Országok Képzési Jegyzék módosításának eljárásrendjéről 

szóló 150/ 2012. (VII.6.) Kormányrendelet 

217/2012. (VIII.29.) Kormányrendelet az állam által elismert szakképesítések 

követelménymoduljairól 

Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR)  
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Elemzésünket a BCE közgazdásztanár képzés szempontjából végeztük. Ezért a közgazdasági és 

pénzügyi közép- és felsőoktatási szakképzés áll vizsgálatunk fókuszpontjában.  

Alkalmazott módszer az első részben dokumentumelemzés. A második részben személyes és 

fókuszcsoportos strukturált interjúkat készítettünk.  

A személyes interjúk alanyai: BCE oktatási rektorhelyettese, illetve a korábbi Pedagógiai 

Tanszék tanszékvezetője, aki korábban a kar dékánhelyettese is volt. Három fókuszcsoportot 

képeztünk: 1. a TDTK központ munkatársaiból és a Közgazdasági Kar dékánja (5 fő), a 2. 

fókuszcsoportba közgazdasági szakközépiskolákban tanító kollégák és a közgazdásztanárokat 

képző intézmények képviselői voltak (15 fő). A harmadik fókuszcsoportot a jelenleg 

közgazdászképzésben részt vevő hallgatók alkották (5 fő). Az interjúkról hangfelvételek és 

jegyzetek készültek. 

 

1. Dokumentumelemzés 
 

A közgazdásztanár képzés elemzéséhez piaci analógiát használva a keresleti és kínálati oldal 

felmérésével indultunk el. A keresleti oldal teljes elemzése természetesen e tanulmány 

kereteit meghaladnák – hiszen ez például alapos munkapiaci felmérést igényelne -, ezért a 

közoktatás és a gazdasági jellegű szakképzés által meghatározott igényekre korlátozódik 

bemutatásunk. 

A közgazdásztanárok iránti mennyiségi és minőségi igényt meghatározzák egyrészt: a 

különböző szintű szakképzések 

a) iskolarendszerű szakképzés 

b) nem iskolarendszerű szakképzés 

c) felsőoktatási szakképzés 

d) BA/BsC és Ma/MsC 

e) szakirányú továbbképzések 
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másrészt pedig a jogszabályi környezet által megfogalmazott elvárások, képzési kimeneti 

követelmények.  

A kínálati oldalról a jelenlegi közgazdásztanár képzést vizsgáltuk meg, figyelembe véve azt a 

tényt, hogy a BCE tanárképzésére különböző, más felsőoktatási képző intézményekből is 

jönnek hallgatók. 

1.1. A Nemzeti alaptanterv 
A dokumentumelemzések során a Nemzeti alaptantervből indultunk ki. Itt két dologra 

koncentráltunk: 

a) a gazdasági és pénzügyi ismeretekhez kapcsolható kompetenciaelemek mely 

műveltségi területeken, hogyan jelennek meg. 

b) az előzőekben megnevezésre kerülő kompetenciaelemek elemzése a Nat fejlesztési 

feladatai és célkitűzései alapján 

 

1.1.1. Műveltségi területek 

A műveltségi területeket vizsgálva megállapítottuk, hogy a gazdasági és pénzügyi 

kompetenciák elsősorban az „Ember és társadalom” területhez tartoznak. Érdemes felfigyelni, 

hogy itt elsősorban képességek és készségek kerülnek meghatározásra és nem a 

tudástartalom. Ezek közül vizsgálatunk szempontjából a legfontosabbak: 

a) ismeretszerzés, az információk rendezése, értelmezése és értékelése 

b) az emberi cselekvés és következményeinek felismerése 

c) az internet kritikus és tudatos használata 

d) tájékozódás térben és időben 

e) szövegtömörítés és szöveg átfogalmazása adott szempontok szerint 

f) vizuális ábrázolás 

g) oknyomozás megtervezése 

h) önálló véleményalkotás és álláspontok védelme 

i) szerepcsere különböző helyzetekben 
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j) komplex elemzés, gyors és lassú változások megkülönböztetése 

 

A közoktatás 9-12. évfolyamán a Nat által meghatározott műveltségi területek arányát a 

következő táblázatba foglaltuk össze: 

Műveltségi területek 9-10. évfolyam 11-12. évfolyam 
(minimális 
százalékos arány) 

Magyar nyelv és irodalom 10-15 10 

Idegen nyelvek 12-20 13 

Matematika 10-15 10 

Ember és társadalom   8-15 10 

Ember és természet 15-20 10 

Földünk- környezetünk   5-  8 - 

Művészetek   8-15   6 

Informatika   4-  8   4 

Életvitel és gyakorlat   4-  8 - 

Testnevelés és sport 14-20 15 
1. táblázat: Műveltségi területek a Nemzeti alaptantervben. Forrás: saját készítés a Nat alapján 

 

Táblázatunkból könnyen kiolvasható, hogy a tíz műveltségi terület közül súlyát tekintve 9-10. 

évfolyamon az Ember és társadalom a hatodik, míg a 11-12. évfolyamon a testnevelés súlya 

másfélszeres, az Idegen nyelvek területe pedig 1,3 - szoros súllyal jelenik meg. Négy 

műveltségi terület: a Magyar nyelv és irodalom, Matematika, az Ember és természet, valamint 

a vizsgált Ember és társadalom súlya azonos.  

Véleményünk szerint a tanulók érettségi szintjének, korosztályi sajátosságainak megfelelő 

irányú az arányváltozás. A műveltségi területek arányát áttekintve azonban 

megfogalmazódott, hogy a 9-10. évfolyamon érdemes lenne növelni az „Ember és 

társadalom” arányát. A 11-12. évfolyamon túlsúlyosnak találjuk a 

műveltségi területek között a testnevelést. A mindennapi 

mozgás iránti igény kialakítását az alsóbb évfolyamokon 

célszerű kialakítani. Ez lehetővé tenné az életkori 
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sajátosságokat figyelembe véve más területek arányának növekedését. 

 

A következő lépésként azt vizsgáltuk, hogy a gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából a 

műveltségi területek horizontálisan összevetve milyen közös kompetencia elemeket 

tartalmaznak. Ez az elemzés arra kíván rámutatni, hogy mely műveltségi területek, hogyan 

tudnak kapcsolódni más műveltségi területekhez, az ott elsajátított képességekhez és 

készségekhez, ennek következtében hol léphet fel a közoktatásban a szinergia.  

 

Műveltségi 
terület 

                                                                      9-12. évfolyam 

Magyar nyelv 
és irodalom 

- beszédkészség fejlesztése, szóbeli és írott szövegek, a vizuális közlés 
megértése, értelmezése, értékelése, kérdések megfogalmazása, 
reflektálás, összefoglalás 

- szövegalkotás és olvasási stratégiák, szövegelemzés alapvető 
eljárásainak önálló alkalmazása 

- a szókincs folyamatos fejlesztése 
- a kommunikációs folyamatok összetevőinek azonosítása, 

értelmezése és felhasználása 
- saját vélemény megfogalmazása, megvédése, korrekciója, a 

kommunikációs zavarok, konfliktusok feloldásának lehetőségei 
- lényegkiemelés, önálló jegyzetelési technika kialakítása, különböző 

vélemények összevetése, különbségek és hasonlóságok 
értelmezése és kritikája 

- IKT-nak megfelelő olvasási stratégia, az ehhez kapcsolódó hibák és 
veszélyek feltárása 

- információk célszerű gyűjtése, szelekciója, rendszerezése, kritikája 
- verbális és nem verbális információk együttes kezelése 
- - az idézés formai és etikai szabályai 
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Idegen 
nyelvek 

- kommunikatív kompetencia fejlesztése 
- legyen képes más műveltségi területek egy-egy érdekes és fontos 

problémáját a tanult idegen nyelven feldolgozni 
- IKT eszközök készségszintű használata 
- szövegértés és – alkotás 

Matematika - tájékozódás térben és időben a valóságos viszonyokról, a 
tájékozódást segítő eszközök használata 

- mennyiségi jellemzők kifejezése számokkal, a számok értelmezése a 
valóság mennyiségeivel, mennyiségi következtetések 

- szétválogatás különböző szempontok szerint, halmazok 
eszközjellegű használata 

- modellezés, fogalmak, összefüggések megjelenítése 
- változó helyzetek, időben lejátszódó történések megfigyelése, 

analízise, azonosítás és megkülönböztetés, szempontok önálló 
megadása 

- adatok jegyzése, rendezése, ábrázolása 
- együttváltozó mennyiségek összetartozó adatpárjainak jegyzése, 

tapasztalati függvények és sorozatok alkotása és értelmezése 
- szavakban megfogalmazott helyzet, történés matematizálása, 

matematikai modellek keresése, választása, készítése, értelmezése 
adott szituációban 

Ember és 
társadalom 

- ismeretszerzés különböző írásos forrásokból, statisztikai 
táblázatokból, grafikonokból, diagramokból 

- a rendelkezésre álló információk önálló rendezése, értelmezése, 
értékelése 

- egy történelmi oknyomozás megtervezése 
- a legfontosabb társadalomtudományi kézikönyvek, lexikonok 

ismerete, használata, az internet kritikus és tudatok felhasználása 
- szövegtömörítés, szöveg átfogalmazása adott szempontok szerint 
- különböző szövegek, filmek, hanganyagok vizsgálata a történelmi 

hitelesség szempontjából, feltevések megfogalmazása a történelmi 
személyiségek cselekedeteinek, viselkedésének mozgatórugói 

- az emberi cselekvés és annak következményei közötti kapcsolatok 
felismerésének gyakorlása 

- helyzetek elbeszélése, lejátszása a különböző szereplők 
nézőpontjából 
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- önálló véleményalkotás, érvek gyűjtése, tárgyilagos és 
személyeskedő érvelés megkülönböztetése, álláspontok védelme, 
cáfolata, mások érvelésének összefoglalása, a 
véleménykülönbségek tisztása, saját vélemény továbbfejlesztése 

- különféle értékrendek összehasonlítása, saját érték tisztázása 
- kérdések megfogalmazása a forrás megbízhatóságára, a szerző 

esetleges elfogultságára, rejtett szándékára vonatkozóan 
- primer történelmi források elemzése, különböző társadalmi-

történelmi összefüggések felidézése 
- társadalmi-történelmi témák vizuális ábrázolása, rendezése 
- tájékozódás térben és időben, kölcsönhatások elemzések 
- egy-egy korszak komplex elemzése, a gyors és lassú változások 

megkülönböztetése  
- primer történelmi források elemzése, különböző társadalmi-

történelmi összefüggések felidézése 
-  tájékozódás térben és időben, kronológiai adatok rendezése, 

kölcsönhatások elemzése, témák vizualizálása, vizuális rendezése 
- egy-egy korszak komplex elemzése, a gyors és lassú változások 

megkülönböztetése 

Ember és 
természet 

- rendszerszemlélet alkalmazása 
- önálló ismeretszerzési folyamatok, eredmények kritikus értékelése, 

problémafelvetés, -azonosítás, alternatív megoldások azonosítása, 
egyéni álláspontok kialakítása 

- a fenntarthatósághoz készített projektmunka 
- felelős állampolgári magatartás kialakítása 
- a tudomány – technika –társadalom komplex 

összefüggésrendszere,  
- halmazstruktúrák magyarázata összetevőik, szerkezetük és 

kölcsönhatásuk alapján,  
- hierarchia és hálózatosság következményeinek elemzése élő 

rendszerekben 
- mechanikai szemlélet és evolúciós gondolkodás alkalmazása 
- természetbeni jelenségek, folyamatok időbeli leírása 

függvényekkel, grafikonok elemzése, folyamatok sebességének 
értelmezése 



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 

 
9 

 

Földünk- 
környezetünk 

- a környezet értékeinek és problémáinak megismerése, lokális, 
regionális és globális kapcsolatainak értelmezése, a változások 
időbeli elhelyezése 

- a szerves és szervetlen anyagok természetben és a társadalmi 
életben betöltött jelentőségének felismerése, bizonyítása, 

- energiatakarékosság jelentősége, az emberiség energiaigénye és a 
fenntarthatóság ellentmondásainak értelmezése 

- természeti és társadalmi jellemzők, összefüggések és 
kölcsönhatások értékelése, ezekkel kapcsolatos tények, szöveges 
információk feldolgozása, ábrázolása 

- környezeti változások értékelése, környezetkárosító hatások, 
ezekkel kapcsolatos felelős döntéshozatal, a kialakuló gazdasági és 
társadalmi érdekütközések felismerése rövid és hosszú távon 

- egyszerű előrejelzések, tendenciák megfogalmazása, prognózisok 
értelmezése 

- fenntartható fogyasztás értelmezése 

Művészetek - megismerő és befogadóképesség fejlesztése, együttműködés, 
csoportos játék és megjelenés 

- kapott feladatok újrafogalmazása,  
- a folyamatok elemzése, értékelése 
- problémamegoldás, kreativitás 

Informatika - az információ és az informatika hatása a gazdasági-társadalmi 
környezetünkre 

- az információs környezet tudatos alakítása 
- az összetett munkához szükséges eszközkészlet kiválasztási 

szempontjainak megismerése 
- adatok gyűjtése, tárolása, csoportosítása, értelmezése, 

következtetések levonása, biztos eszközkezelés 
- összetett dokumentumok létrehozása, átalakítása, formázása, 

interaktív bemutatók, anyagok készítése 
- komplex alkalmazások a problémamegoldáshoz 
- egyszerű modellalkotás 
- paraméterek módosításának hatása 
- infokommunikációs publikálás szabályai, szerzői jogok biztosítása 

Életvitel és 
gyakorlat 

- fenntarthatóság, emberi környezet állapotának megőrzése, 
javítása,  
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- tudatos, cselekvő részvétel  
- együttműködés, kompromisszum készség fejlesztése,  
- felelősség a közös munkában 
- összetett tevékenységek menet közbeni, a kereteknek megfelelő 

alakítása, szervezése, a feltételek és az erőforrások összerendezése, 
a gátló tényezők felismerése, elhárítása 

- kitartó, fegyelmezett munka, céltudatosság 
- hatékonyság hatásának mérlegelése 
- önmérséklet a fogyasztói szokásokban 

Testnevelés 
és sport 

 
 

 

2. táblázat: A gazdasági és pénzügyi nevelés szempontjából kiemelhető horizontális 

kompetenciaelemek a Nat műveltségi területei szerint a 9-12. évfolyamon 

 

A műveltségi területek összevetésének eredményeként láthatóvá vált, hogy melyek azok a 

kompetenciaelemek, amelyek mindegyik területen megjelennek lehetővé téve a tantárgy- és 

témakörök közötti kapcsolatok erősítését.  A készség szintű horizontális kompetenciaelemek 

közül kiemelendők azok, amelyek a megfogalmazásban ugyan kisebb nagyobb eltéréssel, de 

tartalmi egyezőséggel minden területen megfogalmazódnak: 

a) kommunikációs készségek fejlesztése (verbális, írásbeli, vizuális) 

benne: szövegértés-, alkotás, -tömörítés, lényegkiemelés, olvasási stratégiák (IKT 

olvasási stratégiák is!).  

b) tájékozódás térben és időben, a lejátszódó folyamatok, kölcsönhatások, saját 

cselekvések következményeinek megfigyelése, leírása (eszközhasználat például: 

függvények, modellekkel, valamint: önálló ábrázolás, rendezés) elemzése, 

eredmények értelmezése, előrejelzések, tendenciák meghatározása, 

rendszerszemlélet kialakítása 

c)  saját vélemény megfogalmazása, megvédése, korrekciója, 

különböző vélemények összevetése, értékelése 

d) IKT eszközök készségszintű alkalmazása 

e) problémafelvetés, - megoldás, kreativitás 
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f) együttműködés, felelősség, kompromisszumos készség, fegyelmezettség, 

céltudatosság, kitartó munka, önmérséklett 

 

3. ábra: Szófelhő a Nemzeti alaptanterv műveltségi területeinek leggyakrabban megjelenő 

kompetencia elemei alapján. Forrás: Nat 

 

A végzett elemzés egyértelműen rámutatott arra, hogy a horizontális kompetenciaelemek 

összehangoltan, egymást felerősítve jelennek meg, segítve az Ember és társadalom, ezen 

belül is a gazdasági és pénzügyi ismeretek rendszer- és készség szintű elsajátítását a 

közoktatásban.  

 

1.1.2. Fejlesztési területek és célok 

Ezután a Nat fejlesztési területei és céljai közül a „Gazdasági és pénzügyi nevelés” területét 

vizsgáltuk meg részletesen. Itt a gazdasági szereplők magatartását, életét 

meghatározó lokális, regionális, nemzetgazdasági és globális 

gazdasági intézmények és folyamatok megismerése 

fogalmazódik meg célként.  
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Először megvizsgáltuk azt, hogy az egyes célok megjelennek-e a Budapesti Corvinus 

Egyetemen folyó közgazdásztanár-képzés tantárgyainak leírásában. 

Az egyes célok illetve rész-célok mellett feltüntettük azoknak a tárgyaknak a címét, 

amelyekben szerepelnek az érintett ismeretelemek. 

A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkeznie a 

világgazdaság, - 

nemzetgazdaság, - 

vállalkozások, Kisvállalkozás-fejlesztési politika, 
Kisvállalkozások finanszírozása, pénzügyei, 
Kisvállalkozások menedzsmentje,  
Vállalkozások indítása és működtetése, 
Vállalatértékelés 

háztartások, - 
életét meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. 

Cél, hogy a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket  

az értékteremtő munka, Az iskola szervezeti világa,  
Összefüggő egyéni szakmai gyakorlat, 
Pedagógusmesterség,  
Csoportos iskolai gyakorlat,  
Pályaválasztás, pályakövetés elmélete és 
gyakorlata,  
Általános módszertan (közgazdasági 
tárgyak tanításának általános 
módszertana) 

a javakkal való ésszerű gazdálkodás,  - 

a pénz világa, - 

a fogyasztás Vállalatok társadalmi felelőssége 
területén. 
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Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és 
közvetett következményeit és kockázatát. 
 

Pályaválasztás, pályakövetés elmélete és 

gyakorlata,  

Alkalmazott közgazdasági elméletek, 

Vállalatértékelés  

(de ezek nem pénzügyi döntések) 

 

Lássák világosan rövid és hosszú távú 
céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, 
az egyéni és közösségi érdekek 
összefüggését, egymásrautaltságát.  

Szervezetdiagnosztika, szervezetfejlesztés 
 

 

Ennek érdekében a köznevelési intézmény 
biztosítja a pénzügyi rendszer 
alapismereteire vonatkozó pénzügyi 
szabályok, a banki tranzakciókkal 
kapcsolatos minimális ismeretek és a 
fogyasztóvédelmi jogok tanítását.  
 

Alkalmazott közgazdasági elméletek 

 

Ahogy a tantárgyi adatlapok gyorselemzéséből látszik, a közgazdásztanár képzésben vannak 

lefedetlen tartalmi területek. 

Az elvárások közül a további elemzés szempontjából érdemes kiemelni: 

„Tudják mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. Lássák 

világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kapcsolatát, az egyéni és 

közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltságát.” (Nat) 

 

Ennek a célkitűzésnek a teljesítése a közoktatásban összetett 

feladatot jelent tanárnak és diáknak egyaránt. Feltételez 

olyan ismeretek és készségek meglétét, illetve 
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kialakulását, amelyek a részfeladatok meghatározásában, a kerettantervekben egyáltalán 

nem, vagy csak minimális súllyal jelennek meg. Elsődlegesen a hozzárendelt órakeretek 

jelentenek korlátot, de meg kell említeni már itt, hogy ezekhez az elvárásokhoz a 

közismereti tanárok többnyire nem rendelkeznek jól megalapozott, rendszerszemléletű 

közgazdasági ismeretekkel. Az egyes ismeretkörök készségfejlesztéshez kapcsolódó 

módszertani ismeretek mind a közismereti tantárgyakat tanító, mind pedig a 

közgazdásztanárok képzésében is hiányterületként mutatkoznak. 

A fejlesztési területeken megfigyelhető és összekapcsolható horizontális pedagógiai elemeket 

a következő táblázatban foglaltuk össze: 
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 Erkölcsi 
nevelés 

Nemzeti 
öntudat, 
hazafias 
nevelés 

Állampolgár-
ságra, 
demokráciára 
nevelés 

önismeret, 
társas 
kultúra 
fejlesztése 

családi 
életre 
nevelés 

testi és 
lelki 
egészségre 
nevelés 

Felelősség 
másokért 

fenntarthatóság, 
környezet- 
tudatosság 

Pályaorien-
táció 

Gazdasági 
és 
pénzügyi 
nevelés 

Média-
tudatosság 

Tanulás 
tanulása 

Felelősségtudat  •  • •   • •  • • • 

önálló 
gondolkodás 

• •       • • •  

önálló cselekvés       •  •    

problémamegoldás       •   •   

elköteleződés  •      •     

szabály- és 
mintakövetés 

• • • •  •  • •    

konfliktusok 
kezelése (érték és 
érdek) 

• 
 

   • 
 

• 
 

   • 
 

• 
 

 

különböző 
megközelítések 
mérlegelése, 
megértése 

• 
 

  • 
 

        

vitakultúra  
fejlesztése 

  •          

önismeret    •     •    

értelmező, kritikai 
beállítódás 

  •     •  • • • 

egyéni és közjó 
közötti összhang 
megteremtése 

  • 
 

    • 
 

 •   

döntések rövid és 
hosszú távú hatása 

       •  • 
 

  

együttműködés       • • • •   
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kölcsönösség    •   •  • 
 

• 
 

  

versengés         • 
 

•   

tudás új feltételek 
közötti 
alkalmazása 

        • 
 

• 
 

• 
 

• 
 

tanulást segítő 
beállítódás 
kialakítása 

• 
 

       • 
 

  • 
 

3. táblázat: A fejlesztési területeken megfigyelhető és összekapcsolható horizontális pedagógiai elemeket 
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Ezt követően áttekintettük, hogy a közgadásztanár-képzés egyes kurzusaiban megjelennek-e a horizontális pedagógiai elemek. Az elemzéshez a tantárgyi 

adatlapokat hívtuk segítségül. Az eredményeket a következő táblázatokban foglaltuk össze (félkövérrel jelöltük a táblázatban azokat a horizontális 

pedagógiai elemeket, amelyek a Gazdasági és pénzügyi nevelés műveltségi területen megjelennek). 

A Tanári modul tárgyai: 

 A 
nevel
ési 
folya
mat 
tartal
ma és 
jelle
mzői 

A 
pedagógus 
személyisé
gének 
fejlesztése  

A 
tanítá
s, 
tanulá
s 
folya
mata 

Általán
os és 
fejlődé
s-
lélekta
ni 
ismere
tek  
 

Az 
iskola 
szerve
zeti 
világa 
 

Az 
iskola 
társada
lmi-
kulturá
lis 
környe
zete 

Digitális 
tananyagfejl
esztés  

Nevelés a 
kultúra 
kontextus
ában 

Összef
üggő 
egyéni 
szakma
i 
gyakorl
at  

Pedagó
giai 
pszichol
ógia 

Pedagógusme
sterség  

Pszich
és 
zavaro
k az 
iskolá
ban  

Szakmai 
kommuni
káció  

Összef
üggő 
egyéni 
szakma
i 
gyakorl
at  

Csopo
rtos 
iskolai 
gyakor
lat 

Felelősségtu
dat  

• •     •  •   •  • • 

önálló 
gondolkodás 

• • •   •  • •     •  

önálló 
cselekvés 

     • •  •     • • 

problémame
goldás 

     • •  •     • • 

elköteleződé
s 

        •     •  

szabály- és 
mintaköveté
s 

        •     •  
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konfliktusok 
kezelése 
(érték és 
érdek) 

        •     •  

különböző 
megközelítés
ek 
mérlegelése, 
megértése 

 • • • •   • • • • •  •  

vitakultúra 
fejlesztése 

        •     •  

önismeret         •     •  

értelmező, 
kritikai 
beállítódás 

• • •   •   • •  •  •  

egyéni és 
közjó közötti 
összhang 
megteremté
se 

   
 

  •   
 

•     •  

döntések 
rövid és 
hosszú távú 
hatása 

• • •   •   •  
 

   • • 

együttműkö
dés 

    •    •  •  • • • 

kölcsönössé
g 

    •    • 
 

 
 

   •  

versengés              •  

tudás új 
feltételek 

      •   
• 

 
 

 
 

•  •  
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közötti 
alkalmazása 

tanulást 
segítő 
beállítódás 
kialakítása 

        •     •  
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4. táblázat: Horizontális pedagógiai elemek a Tanári modulban 

 

A tárgyleírásokban szereplő célzott kompetenciafejlesztések kulcs-elemeit az alábbi szófelhő szemlélteti: 

 

4. ábra: Szófelhő a horizontális pedagógiai elemek előfordulásáról a Tanári modulban 

 

A szófelhő meghatározó elemei: fejlesztés, hatékony, alkalmazás, kompetenciák, pedagógiai, szakma
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A választható tárgyak esetében így alakult a horizontális pedagógiai elemek megjelenése: 

 Gyerekkor a mediatizált 
társadalomban 

Gyerekkor és kultúra 
 

Konfliktusmegoldási 
tréning 
 

Módszertani kérdések 
az iskolában 

Pályaválasztás, 
pályakövetés elmélete 
és gyakorlata 

Szervezetdiagnosztika, 
szervezetfejlesztés 
 

Felelősségtudat        

önálló gondolkodás   • • •  

önálló cselekvés   • •   

problémamegoldás   •  • • 

elköteleződés       

szabály- és 
mintakövetés 

      

konfliktusok kezelése 
(érték és érdek) 

  •    

különböző 
megközelítések 
mérlegelése, megértése 

• • • • • • 

vitakultúra fejlesztése       

önismeret   •    

értelmező, kritikai 
beállítódás 

      

egyéni és közjó közötti 
összhang 
megteremtése 

      

döntések rövid és 
hosszú távú hatása 

      

együttműködés       

kölcsönösség       

versengés       
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tudás új feltételek 
közötti alkalmazása 

      

tanulást segítő 
beállítódás kialakítása 

      

 

  



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 

 
23 

 

 

5. táblázat: Horizontális pedagógiai elemek a választható tárgyak között 
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A választható kurzusok tárgyleírásaiban szereplő célzott kompetenciafejlesztések kulcs-elemeit az alábbi 

szófelhő szemlélteti: 
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5. ábra: Szófelhő a horizontális pedagógiai elemek előfordulásáról a választható tárgyak között 
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A szaktárgyi modul esetében így alakult a horizontális pedagógiai elemek megjelenése: 

 

Szaktárgyi modul tárgyai: 

 Alkalmazott 
közgazdasági 
elméletek 
 

Általános 
módszertan 
(közgazdasági 
tárgyak 
tanításának 
általános 
módszertana) 

 Kisvállalkozás-
fejlesztési 
politika 
 

Kisvállalkozások 
finanszírozása, 
pénzügyei 
 

Kisvállalkozások 
menedzsmentje 
 

Üzleti 
kommunikáció 

Vállalatértékelés 
 

Felelősségtudat      •    

önálló 
gondolkodás 

• •  • •    

önálló cselekvés     • •  • 

problémamegoldás        • 

elköteleződés         

szabály- és 
mintakövetés 

    • •  • 

konfliktusok 
kezelése (érték és 
érdek) 

        

különböző 
megközelítések 
mérlegelése, 
megértése 

• •  •  •  • 

vitakultúra 
fejlesztése 

        

önismeret         
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értelmező, kritikai 
beállítódás 

• •   •    

egyéni és közjó 
közötti összhang 
megteremtése 

        

döntések rövid és 
hosszú távú hatása 

 •   •    

együttműködés         

kölcsönösség         

versengés         

tudás új feltételek 
közötti 
alkalmazása 

     • •  

tanulást segítő 
beállítódás 
kialakítása 

        

         

 

5. táblázat: Horizontális pedagógiai elemek a Szaktárgyi modulban 
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A Szaktárgyi modul tárgyleírásaiban szereplő célzott kompetenciafejlesztések kulcs-elemeit az 

alábbi szófelhő szemlélteti: 
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6. ábra: Szófelhő a horizontális pedagógiai elemek előfordulásáról a Szakmai modulban 

 

 

Ahogy a táblázatokból is látszik, a közgazdásztanár-képzésben (az iskolai gyakorlatokat kivéve) 

az elméleti képzés jelenik meg hangsúlyosan. Kompetenciákat, készségeket szinte alig 

fejlesztenek célzottan a kurzusok során.  Ez alól kivételt jelentenek a következők: 

 önálló gondolkodás  

 különböző megközelítések mérlegelése, megértése  

 értelmező, kritikai beállítódás  

 döntések rövid és hosszú távú hatása  

Egyáltalán nem, vagy csak rendkívül kis mértékben célzott a következő kompetenciák, 

készségek fejlesztése: 

 elköteleződés 

 szabály- és mintakövetés 

 konfliktusok kezelése (érték és érdek) 

 különböző megközelítések mérlegelése, megértése 

 vitakultúra fejlesztése 

 önismeret 

 versengés 

 tanulást segítő beállítódás kialakítása 

Ahogy láthatjuk (félkövérrel kiemelve), két olyan elem is szerepel, ami a Gazdasági és pénzügyi 

nevelésben megjelenik. Kérdés tehát: hogyan lennének képesek a közgazdásztanárok a tanári 

munkájuk során mindezek fejlesztésére, ha a tanárképzésben sem kapnak hangsúlyt ezek az 

elemek? 

Ha részletesebben, modulonként vizsgálódunk, azt 

tapasztalhatjuk, hogy egyes modulok között enyhe 

hangsúlyeltolódást figyelhető meg: a tanári modulban 

egy kicsit célzottabb a horizontális tartalmak 
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fejlesztése, mit a szaktárgyi modulok esetében. Ott egy kis elmozdulás figyelhető meg a 

kompetencialapú képzés felé. Remélhetőleg azzal, hogy megalakult a Tanárképző és Digitális 

Tanulási Központ, és a feltáró munka elkezdődött, a közeljövőben további változások lesznek 

e téren.  

 

1.1.3. Kerettantervek elemzése 

A Nat elemzését a kerettantervek vizsgálatával folytattuk. A kerettantervek elemzése alapján 

állapítható meg, hogy milyen horizontális kapcsolatok jelennek meg a gazdasági és pénzügyi 

ismeretek tudáselemeiben.  Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy vajon a 9-12. évfolyamon 

mely tantárgyakban, milyen súllyal és tartalommal jelennek meg a gazdasági és pénzügyi 

nevelés kompetenciaelemei. Több tantárgyat is találtunk, de ezek többségében az érintettség 

marginális. A „Történelem és állampolgári ismeretek” és a „Földrajz” tantárgyak azok, ahol 

viszonylag nagy súllyal jelennek meg gazdasági és pénzügyi tudástartalmak. Ezek azok az 

elsődleges közismereti tantárgyak, amelyekkel a gazdasági szakképzésekben a tantárgyközi 

koncentrációk tartalmi szempontból nagyon fontosak, különösen a rendszerszemlélet 

kialakítása érdekében. 

A 9-10. évfolyamon a „Földrajz” az a tantárgy, amelyik több mint 50 órában foglalkozik 

gazdasági kérdésekkel. A két év alatt feldolgozásra kerülő tananyagban előkerülő 

kulcsfogalmat a 3. sz. táblázat tartalmazza. Végigolvasva ezeket, jól érzékelhető a 

szabályalkotók azon törekvései, hogy komplex, az ok-okozati viszonyokat, a gazdasági és a 

természeti tényezők kapcsolatrendszerét, kölcsönhatását feltáró ismeretek, tudástartalmak 

kerüljenek átadásra. 

 A 11-12. évfolyamon a „Történelem és állampolgári ismeretek” órák keretében dolgoznak fel 

közismereti jelleggel közgazdasági ismereteket.  A ráfordítható órakeret 

alig több mint 20.  A megjelenő kulcsfogalmakat a 3. sz. táblázat 

tartalmazza. A két tantárgyat összehasonlítva 

megállapíthatjuk, hogy vannak átfedések, amelyek 
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azonban hasznosak, a tárgyalt témakörök árnyaltabb megközelítését biztosítják, segítve a 

rendszerszemlélet kialakulását. 
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  9- 10. évfolyam 11-12. évfolyam 

Történelem 
és 
állampolgári 
ismeretek 

 összesen 22 óra  
kulcsfogalmak: gazdaság, gazdasági tevékenység, gazdasági rendszer, 
termelés, erőforrás, gazdasági szereplők, gazdasági kapcsolat, gazdasági 
teljesítmény, kereskedelem, pénzgazdálkodás, piac, gazdasági válság, adó, 
centrum, periféria, globalizáció, fogyasztói társadalom, adósságspirál, 
fenntarthatóság, fiatalodó és öregedő társadalom, migráció, foglalkoztatási 
szerkezet, euró, internet, tömegkommunikáció, intézményrendszer (EU és 
Magyarország) állam gazdasági szerepvállalása és kapcsolata a gazdaság 
különböző szereplőivel, az állam bevételei, az állam stabilizációs, 
redisztribúciós és allokációs feladatai, gazdaságpolitika (költségvetési és 
monetáris) 
pénzpiac, megtakarítók és forrásigénylők, pénzügyi közvetítők helye a 
nemzetgazdaságban, a vállalkozások helye a nemzetgazdaságban, szerepük 
a GDP megtermelésében, vállalkozási formák, vállalkozások létrehozása és 
működtetése, a vállalkozások és a piac kapcsolata, 

Földrajz összesen 53 óra 
a) világgazdaság jellemző folyamatai 

nemzetgazdaságok átalakuló szerepe, az állam piacgazdaságban 
betöltött szerepe, gazdasági fejlettség és mutatói, a területi 
különbségek, centrum és periféria térségek jellemzői, 
kapcsolatrendszerük sajátos vonásai, a gazdaság szerveződését 
befolyásoló természeti és társadalmi telepítő tényezők, gazdasági 
szerkezet, az egyes ágazatok változó szerepe, a gazdasági szerkezet 
és társadalmi-gazdasági fejlettség összefüggései, a gazdasági és a 
foglalkozási szerkezet kapcsolatának felismerése, a foglalkozási 
átrétegződés, 
integráció, globalizáció, transznacionális vállalat, a működőtőke és a 
pénztőke áramlásának jellemzői, a mindennapok pénzügyi 
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folyamatai, a pénzügyi szolgáltatások megismerése, a tőzsde 
működésének jellemzői, az infláció kialakulásában szerepet játszó 
tényezők, következményei, a hitelfelvétel és az eladósodás 
összefüggései az egyén, a nemzetgazdaság és a világgazdaság 
szintjén, az eladósodás és az adósságválság kialakulásának folyamata, 
az összefüggések feltárása 

b) Magyarország: természeti és társadalmi erőforrások, rendszerváltás, 
napjaink társadalmi és gazdasági folyamatai, hatásuk a fejlődésre, 
társadalmi- és gazdasági fejlődés és fejlettség területi különbségei, 
lehetséges fejlődési utak, húzóágazatok prognosztizálása, regionális 
szerveződése, hazánk és az EU 

c) A társadalmi-gazdasági fejlődés regionális különbségei Európában: 
együttműködés, gazdasági erőtér, regionális politika, EU 
magterületei, gazdasági felzárkózás, piacgazdaságra való áttérés 
társadalmi-gazdasági következményei, elhúzódó gazdasági 
átalakulás következményei 

d) Európán kívüli kontinensek, tájak, országok társadalmi – gazdasági 
jellemzői 

 

7. táblázat: A Nat-ban a Történelem és állampolgári ismeretek és a Földrajz konkrétan megjelenő közgazdasági tartalmak 
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Mindkét közismereti tárgyra jellemző, hogy az adott tantárgy kontextusában kerülnek elő a 

gazdasági és pénzügyi kérdések. Mivel ezeknek a kérdéseknek tartalmi elemei a felszínes 

ismereteken jóval túlmutatnak, ezért a történelem és földrajz tanárok számára bizonyára 

gondot jelent igényes feldolgozásuk, erre nincsenek felkészítve. Az elvárásokban a rendszerbe 

szervezendő gazdasági és pénzügyi tudáselemek, gyakorlatban jól használható készségek 

fejlesztési igénye fogalmazódik meg. Megvalósításuk a jelenlegi idő- és tartalmi keretek között 

nehézséget okoz. 

 

1.1.4. A Nemzeti alaptanterv horizontális elemzésének összegezése 

A Nemzeti alaptanterv horizontális pedagógiai elemzésének összegezésének eredményeként 

megállapíthatjuk a 9-12. évfolyammal kapcsolatban. 

a) A közismereti órák keretében elsősorban Történelem és állampolgári ismeretek (11-

12. évfolyamon 22 órában), illetve Földrajz (9-10. évfolyamon 53 órában) tantárgy 

keretein belül kerül sor gazdasági és pénzügyi ismeretek oktatására. Ezeket a 

tantárgyakat közismereti szaktanárok (történelem, földrajz szakos tanárok) tanítják, 

akik képzésük során csak nagyon alacsony óraszámban, s nem elsősorban pénzügyi 

ismeretekre koncentrálva tanultak közgazdasági ismereteket. Az elméleti gazdasági 

ismeretek képzési struktúrájukban általában az első félévben jelennek meg, ahol a 

hallgatók még nem motiváltak a közgazdasági ismeretek megszerzésében, nem érzik 

szükségesnek elsajátítását. Többnyire csak „átesnek” rajta. A későbbiek során már 

általában nem foglalkoznak ezzel a területtel. A tanítási gyakorlatban az figyelhető 

meg, hogy a tanult közgazdasági ismeretek nem komplexek, és az órákon előkerülve 

csak az adott tantárgy kontextusában tárgyalnak egy-egy 

fogalmat, intézményt. A feldolgozás során a kívánt 

tudástartalom és készség csak érintőlegesen kerül 

kialakításra. Emiatt szükségesnek ítéljük azt, 
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hogy az érintett tanároknak szakmai továbbképzés formájában valósuljon meg a 

Nat-nak megfelelő ismeretkör elsajátítása, illetve frissítése. Ezeket a továbbképzést 

a BCE Tanárképző és Digitális Tanulási Központja megfelelő tartalommal meg tudná 

szervezni. 

b) A dokumentumelemzés eredményei azt mutatják, hogy a közoktatás felé 

megfogalmazott igényekben a készségfejlesztés jelentősége megnőtt. A növekvő 

tudástartam és a rendelkezésre álló órakeretek között egyre jobban feszülő 

ellentmondások két dologra hívják fel a figyelmet. Egyrészt elkerülhetetlen a 

megtanulandó ismeretanyag szelekciója, a megtanulandó tényanyagok 

mennyiségének csökkentése, ugyanakkor az összefüggések, ok-okozati viszonyok, 

hosszabb távú következmények és kölcsönhatásoknak hangsúlyának növekedése. 

Másrészt ahhoz, hogy a kívánt képesség- és készségfejlesztés a formális iskolai 

keretek között megtörténjen, komoly módszertani fejlesztésekre van szükség. 

c) Az IKT eszközök hatékony használatához intenzív taneszköz-fejlesztések szükségesek. 

 

1.2. Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) 
 

A horizontális kompetenciaelemek vizsgálatának egy új vetületét jelenti a Magyar Képesítési 

Keretrendszer, amelyben a magyar oktatási rendszer különböző szintjeinek egységes kimeneti 

szabályozása jelenik meg.  Az MKKR tanulási eredményekben határozza meg szintenként a 

kimeneti elvárásokat és teszi összehasonlíthatóvá más országok képesítési rendszerével. A 

tanulási eredmények alkalmazható tudást és nem az oktatott tudástartalmat emelik ki. Egy 

négyszer nyolcas mátrixban foglalja össze az egyes szintekre jellemző kompetenciaelemeket. 

A mátrix sorai alapján jól definiálható az adott szintet jellemző 

- az elméleti és tárgyi tudás  

- kognitív és gyakorlati készségek 

- a tanulással, munkavégzéssel, saját cselekvéssel 

és a munkatársakkal kapcsolatos attitűdök 
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- a felelősség és az autonómia. 

A közoktatás 9-12. évfolyamának horizontális elemeit elemezve a Magyar Képesítési 

Keretrendszer szerint a 3. és 4. szintre meghatározott tanulási eredmények érdekese. A 

középfokú közoktatási intézményekbe elvileg a tanulók a 2. szintre jellemző tudással, 

képességekkel és készségekkel, attitűdökkel, autonómiával és felelősséggel érkeznek. A 12. 

évfolyam befejezésekor a 4. szint tanulási eredményeivel kell rendelkezni. 

A bejövő és a kimenő tanulási eredmények közötti különbségeket a következő táblázat 

tartalmazza: 
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Szintek Indulás a kilencedik évfolyamon a 2. szintet 

jellemző kompetenciaelemek alapján 

A tizenkettedik évfolyam végére a 4. szintet jellemző kompetenciaelemek 

Tudás ismeri az adott témakör (műveltségi, 

szakterület) alapvető tényeit, fogalmait, 

egyszerűbb összefüggéseit 

Gazdasági és pénzügyi alapismereteket 

birtokol, további ismeri a társadalom, a 

birodalom, a gazdasági rendszer, a politika, a 

jog, a vallás, a demokrácia és a diktatúra 

fogalmát. Tisztában van az integráció és a 

globalizáció fogalmával 

+ismeri a szakmai nyelvezetet, a szakterület terminológiáját, lehetőleg idegen 

nyelven is. Ismeri és érti az adott egyéni érdeklődésnek megfelelő műveltség-

/szakterület tudáselemeinek összefüggéseit, struktúráját, megérti a bonyolult, 

többtényezős jelenségek összefüggésrendszerét. Rendelkezik az adott 

tudásterületek tényeinek, fogalmainak, összefüggéseinek, eljárásainak 

alkalmazásához szükséges módszerekkel és eszköztudással. 

Ismeri az európai integráció főbb célkitűzéseit, ismeretei vannak a társadalmi-

gazdasági élet alapjairól, a világgazdaságról, a nemzetgazdaságról, a 

vállalkozások és háztartások életét meghatározó gazdasági-pénzügyi 

intézmények és folyamatok lényegéről. A banki tranzakciókkal kapcsolatos 

alapvető ismereteket birtokol. Tud a fogyasztóvédelmi jogokról.  
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Képességek  Képes egyszerűbb ok-okozati összefüggések 

felismerésére, különböző témákkal 

összefüggésben azonosítás, 

megkülönböztetés, összehasonlítás 

elvégzésére megadott szempontok mentén, 

esetenként több összetevőből álló 

feladatok/műveletsorok elvégzésére, 

alapvető eszközök és anyagok használatára. 

Rendelkezik az együttműködéshez szükséges 

alapvető kompetenciákkal 

Képes a család pénzügyi helyzetének 

átlátására, családi költségvetés készítésére, 

mérlegelni a háztartáson belüli megtakarítási 

lehetőségeket, a gazdasági és pénzügyi 

terület fontosabb szereplőinek 

azonosítására.  

+képes az adott témakörhöz, szakterülethez tartozó tudás alkalmazására nem 

megszokott kontextusban, rendszerben gondolkozni, az absztrakció bizonyos 

formáit alkalmazni, új információk önálló megszerzésére és feldolgozására, saját 

tanulási, problémamegoldó stratégia megtervezésére és kivitelezésére, a 

megfelelő korrekciók elvégzésére, a szak-/tanulmányi területe megjelenő 

problémahelyzetek felismerésére, adekvát megoldási javaslatok 

megfogalmazására. 

Belátja a gazdasági döntések őt érintő következményeit, képes pénzügyi terv 

készítésére a saját életéhez kapcsolódóan. Képes átlátni a bankrendszer, a 

vállalkozási formák működésének legfontosabb szabályait, képes a 

munkavállalással összefüggő, a munkaviszonyhoz kapcsolódó adózási, egészség- 

és társadalombiztosítási kötelezettségek, illetve szolgáltatások rendszerét 

átlátni. Alkalmazza a gazdasági fejlettség mutatóit, az összehasonlítás 

módszereit. Átlátja a gazdasági fejlettség területi különbségeit, kapcsolatát az 

életszínvonallal 

Felelősség Egyszerű feladathelyzetekben önállóan és 

felelősséggel dolgozik, összetettebb 

feladatok eset is elégséges az útmutatás, 

kialakul a felelősségtudat és megjelenik az 

önkontroll az elvégzett munka értékelésében 

+felelősséget vállal a saját tevékenységéért, a rábízott kisebb csoport, közösség 

munkájáért 
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Attitűd tanulási helyzetekben, feladatokban nyitott a 

tudását növelő tevékenységekre, tisztában 

van az erkölcsi és közösségi értékekkel, az 

alapvető állampolgári jogokkal és 

kötelességekkel 

+ nyitott új feladatok elvégzésére. Értékelni tudj lehetőségeket, mérlegelni tud 

kockázatokat, alternatívákat és következményeket, képes kompromisszumos 

megoldásokra. Döntési helyzeteken az etikai és jogi normák figyelembevétele az 

értékeke, viselkedés és életmód összefüggéseinek megértése jellemzés, a 

szakma és a minőségi munkavégzés iránt elkötelezett, igényli a folyamatos 

önképzést, alkalmazza annak eljárásait. 

 

8. táblázat: A középfokú közoktatási intézményekben (9-12. évfolyam) a be- és kimeneti követelmények a Magyar Képesítési Keretrendszer alapján 
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A be és kimenő szintek tanulási eredményeinek különbségei határozottan jelölik a 9-12. 

évfolyam nevelési és oktatási feladatait. A kompetenciafejlesztés egyes elemeit tekintve 

kiemelendő: 

a) Tudás: 

- A szakmai nyelv ismerete és használat nemcsak magyar, hanem idegen 

nyelven is megjelenő elvárás. Ennek teljesítéséhez idegen nyelven 

tudásátadásra képes szaktanárokra van szükség. 

- A 12. évfolyam végére ismerni kell a szakterület tudáselemeit, a köztük lévő 

összefüggéseket, kialakult struktúrákat. Rendszerszemléletet kell kialakítani. 

- Megjelenik benne a Nemzeti alaptanterv gazdasági és pénzügyi ismeretek 

fejlesztési területével kapcsolatos elvárások 

b) Készség: 

- Problémahelyzet felismerése, megoldási lehetőségek megfogalmazása, a 

tudás alkalmazása nem megszokott kontextusban. Ennek készségszintű 

kialakítása jelentős arányeltolódást igényel a napi közoktatási gyakorlatban, 

az alkalmazott óratípusokban, tanórai és tanórán kívüli módszerekben. 

Megvalósításában a jelenlegi tartalomszabályozás és a szigorú formális 

keretek komoly akadályt jelentenek. 

- A Nat-tal összhangban megjelenő elvárás a gazdasági döntések 

következményeinek belátása. 

c) Felelősség: 

- A 4. szinten megfogalmazott elvárás teljesítése feltételezi a 9-12. évfolyamon 

az eddigieknél gyakoribb és változatosabb csoportmunkákat, a kooperatív 

tanítási módszerek alkalmazását.  

- Az a kompetenciaelem, amely szerint felelősséget 

érez a rábízott kisebb csoport, közösség 

munkájáért már túl mutat a Nat-ban 

megfogalmazott elvárásokon.  
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d) Attitűd:  

- A nyitottság új feladatok elvégzése iránt, a kompromisszumkésség elemei 

szintén megjelennek a Nat műveltségi és fejlesztési területein. 

 

A Nemzeti alaptanterv és a MKKR összehasonlító elemzése alapján megállapítható: 

- a műveltségi és fejlesztési területekkel az MKKR-ben megfogalmazott tanulási 

eredmények alapvetően összhangban vannak. Ennek ellenére az MKKR-ben 

megjelenő „felelősség” kompetenciaelemmel szükségszerű a Nat kiegészítése. 

- a kerettantervekben megjelenő tudáselemek és az MKKR összehangolása új 

igényként jelenik meg. 

A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdásztanár képzését érinti az MKKR 5. és 6. szintje is, 

hiszen a végzett hallgatók 3-6. szinteken vállalhatnak tanári, oktatói állást.  E két szint részletes 

vizsgálata túlmutat jelenlegi tanulmányunk keretén. 

 

1.3. Az iskolarendszerű szakképzés szakmai kerettanterveinek elemzése   
 

Az iskolarendszerű szakiskolai és szakközépiskola szakképzések kerettanterveit feldolgozva 

megállapítható, hogy a gazdasági és pénzügyi ismeretkör nemcsak a közgazdasági és 

kereskedelmi szakmacsoportokban, hanem más szakmacsoportoknál is megjelennek. Ezek: 

a) szakiskolai képzésben a Mezőgazdasági szakmacsoportban 

b) szakközépiskolai képzésben a következő szakmai ágazathoz 

XIII. Informatika 

XXI. Közlekedés 

XXIII. Környezetvédelem - vízgazdálkodás 

XXIV. Közgazdaságtan 

XXV. Ügyvitel 
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XXVI. Kereskedelem 

XXVII. Vendéglátóipar 

XXVIII. Turisztika  

XXXIII. Mezőgazdaság 

A szakmai kerettantervek kompetencia elemeit összehasonlítva szerkezetük egységesnek 

tekinthető. A fejlesztendő kompetenciák meghatározásának tagolása: feladatok, szakmai 

ismeretek, szakmai készségek, személyes kompetenciák, társas kompetenciák és 

módszerkompetenciák. A konkrét feladatok, szakmai ismeretek értelemszerűen az egyes 

területenként eltérőek. Közös halmazba mikro- és makroökonómiai, vállalatgazdaságtani, 

vezetés-szervezési, számviteli, statisztikai és pénzügyi, vezetési – szervezési, marketing és 

üzleti kommunikációs, kereskedelmi ismeretek tartoznak. 

A szakmai készségek közül a legfontosabb közös tartalom: szövegértés, szövegalkotás (idegen 

nyelven is), számítógép használat, információforrás, táblázat és adatbázis kezelés, szakmai 

kommunikáció, számolási készség. 

Személyes kompetenciák között mindenütt megjelenik: önfejlesztés, megbízhatóság, 

fejlődőképesség, precizitás, jogforrások megfelelő kezelése. 

A társas kompetenciák elemi közül közös halmazba tartozik: kapcsolatteremtő készség, nyelvi 

magabiztosság (idegen nyelven is), meggyőző készség, motiválhatóság, konfliktusmegoldó 

készség. 

A módszerkompetenciákban megjelennek a következők: deduktív, logikus, analitikus 

gondolkodás, információgyűjtés, áttekintő és rendszerező képesség, problémamegoldás és 

hibaelhárítás, valamint gyakorlatias feladatértelmezés. 

A gazdasági szakmai kerettantervekben és a Nemzeti alaptanterv 

gazdasági és pénzügyi fejlesztési területével kapcsolatban 

megfogalmazott elvárások, igények összevetése során 

kiemelendő: 
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- A nemzetközi közgazdaságtani kérdések a közgazdasági szakmacsoport tantárgyaiban 

egyáltalán, vagy alig jelennek meg. Teljesen hiányzó témakörök: Nemzetközi 

együttműködési formák, transznacionális vállalatok jellemzői, valutapiaci ismeretek, 

eladósodás – fizetési mérleg – gazdasági fejlődés kapcsolata. 

- A szakmai kerettantervek nagy hiányossága, hogy azokból lényegében nem jelennek 

meg a gazdálkodás térbeli és időbeli összefüggései. Nem foglalkozik a lokális –

regionális-globális vetületek közötti összefüggésekkel, hatásokkal. Ugyanígy adósak 

maradunk a hosszú távú szemlélet átadásával. Csak statikus gazdasági döntésekkel, 

ezek közvetlen hatásainak leírását tartalmazzák a kerettantervek, a szakmai 

tananyagok zöme nem készült el írásos formában. A fogyasztók és a vállalatok 

intertemporális döntéseivel, azok közvetett hatásaival, a gazdasági válság, gazdasági 

fejlődés témaköreivel való foglalkozásnak még az igényei sem merülnek fel.  

- Ugyancsak hiányzik az egyéni és a közjó közötti kapcsolatok közgazdasági szemléletű 

tárgyalása, mint például az intézmények szerepe a gazdaságban, potyautas kérdés 

tárgyalása 

- A negyedik hiányterület a fenntarthatóság, a gazdálkodás során a környezettel 

kapcsolatos összhang kialakításának kérdése rövid és hosszú távon (pl. externáliák, 

környezettudatos termelés és fogyasztás) 

A fenti hiányterületek miatt megfogalmazódó kérdés: vajon a gazdasági jellegű 

kerettantervek szakmai tudástartalma elegendő-e? Indokolt-e, hogy a közgazdasági 

szakmacsoportba tartozó szakképzések ezeken a területeken nem igényelnek többet, 

mint a Nat közismereti tárgyai? Vajon a jelenlegi iskolarendszerű szakképzés tantárgyi 

struktúrái, ismeretkörei képesek-e közvetíteni, kialakítani egy közgazdasági szemléletet, 

rendszerszemléletű használható tudást? Képes-e kialakítani a lifelong learning-hez 

szükséges stabil közgazdasági alapokat?  

A szakmai kerettantervek tartalmi elemzése alapján a 

válasz határozottan: nem. A szakmai képzések 

elaprózottá váltak, a heti 2-2,5 órás tantárgyak 
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az elvárt kompetenciafejlesztési feladatokat nem tudják teljesíteni, tartalmuk nem felel 

meg az életkori sajátosságoknak, akadályozzák a jól használható multidiszciplináris 

rendszerbe rendezett ismeretek kialakulását. Erősen túlsúlyossá váltak a pénzügyi és 

adózási ismeretek.  

 

1.4.  Az egyes szakmacsoportokba tartozó szakképzések tartalmi elemzése 
 

Az egyes szakmacsoportokba tartozó szakképzések tartalmi elemzése azt mutatja, hogy a 

következő témakörök ismeretére van szüksége a közgazdász tanároknak: 

-  elméleti alapozó ismeretek: mikro- és makroökonómia, nemzetközi 

közgazdaságtan, gazdaságtörténet, elmélettörténet, vállalatgazdaságtan, vezetés-

szervezés, marketing, üzleti kommunikáció, kereskedelmi és vendéglátói ismeretek  

- módszertani alapozó ismeretek: pénzügyi ismeretek, vállalati pénzügyek, 

számvitel, statisztika, adózási ismeretek, bankismeretek, stb 

- egyéb ismeretek: ügyviteli ismeretek, gépírás, dokumentumkészítés, jogi 

ismeretek, informatika. 

 

Mindezeken túl vannak olyan ismeret-területek, amelyek nem szerepelnek a 

kerettantervekben, de a Nat-ban igen. 

- nemzetközi együttműködési formák megismerése - nemzetközi gazdaságtan 

- egyéni és a közjó közötti kapcsolatok - közösségi és intézményi gazdasági 

ismeretek, közjószág, potyautas magatartás 

- fenntarthatóság, a környezettel való összhang a 

gazdálkodás során - externáliák, erőforrások 

felelősségteljes használata, környezettudatos 

fogyasztás és termelés 
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- hosszú távú szemlélet 

- lokális – regionális – globális gazdasági kérdések összefüggése 

Az előző kettő a térben és időben történő tájékozódást hátráltatja 

- transznacionális vállalatok 

- tudatos fogyasztó - intertemporális választások 

- fogyasztói szokások, szükségletek változása – kultúra 

Mindez azért jelent problémát, mert ezekkel az ismeretekkel, témakörökkel a szakmai 

kerettanterv nem számol, annak felülvizsgálatára, az abba való integrálásukra mindenképp 

szükség van.  
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2. Vizsgálatok 
 

2.1. Interjúk 
 

Egy-egy interjút készítettünk a Budapesti Corvinus Egyetem oktatási rektorhelyettesével, Dr. 

Szántó Zoltánnal, illetve a Tanárképző Központ volt vezetőjével és a Társadalomtudományi Kar 

volt oktatási dékánhelyettesével, Dr. Kovács Zoltánnal. Az interjúkban arra voltunk kíváncsiak, 

véleményük szerint jelenleg mi és hogyan támogatja A Budapesti Corvinus Egyetemen adott 

horizontális Nat tartalmak megalapozását. 

Az interjúalanyaink úgy érzik, egyre nehezebb a megfelelő szintű elméleti és gyakorlati 

ismereteket átadni, minőségi oktatást biztosítani a hallgatóknak. Ennek egyrészt oka a 

felsőoktatás expanziója, azaz egyre nagyobb „merítés” történik az adott korosztályból. 

Következményeként egyrészt számolni kell azzal, hogy az egyetemre jelentkezők motiváltsága 

egyre nagyobb szóródást mutat, preferenciáik meglehetősen heterogénekké válnak, 

elkötelezettségük igen változatos képet mutatnak, másrészt pedig a felsőoktatás is 

tömegesedik, aminek hatására a szabványszerű, elszemélytelenedő megoldások egyre 

nagyobb teret kapnak. Mindezek következtében nő a lemorzsolódás aránya, az oktatás 

minősége, hatékonysága romlik. 

Az egyetemre bekerült diákok tipikus netgenerációs diákok, akik folyamatosan újabb és újabb 

ingerekre, információkra vágynak. A gyors információszerzési lehetőség türelmetlenné teszi 

őket. Az idővel, a tervezéssel hadilábon állnak: tudják, hogy az okostelefon mindig kéznél van 

és segít nekik. Sok mindenben magabiztosnak tűnnek, de döntési helyzetek során 

bizonytalanok, szükségük van a külső támogatásra. Folyamatosan igénylik 

a visszajelzéseket, keresik az elismerést.  
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Megszokták, hogy minden azonnal a rendelkezésükre áll, lényegében nem kell várni, minden 

a jelenben érhető el, így stabilizálódik rövid távú szemléletük.  

Jellegzetesen változik a gondolkodási módjuk is. Nem a lineáris, lépésről lépésre történő, 

elemző megismerés jellemzi a netgeneráció tanulását, hanem egészből haladnak a részek felé. 

Erősödik a holisztikus szemlélet. A vizuális megközelítési mód, a képi gondolkodás a 

multimédiás eszközök révén előtérbe kerül.  

Mozaikszerű érettség jellemzi őket. Vannak olyan területek, amelyeken a korábbiaknál 

lényegesebben tájékozottabbak, érettebbek, ugyanakkor más területeken nagyon gyerekesek 

maradnak. Érzelmi fejlődésük többnyire elmarad az értelmi képességekétől. 

Az állandó online jelenlét lehetővé teszi, hogy érzelmeiket, sérelmeiket, feszültségeiket, 

konfliktusaikat azonnal megosszák társaikkal, akiktől azonnali együttérzést, megértést és  

Mindezeket figyelembe véve úgy látják, hogy megváltozott az egyetem feladata.  

Annak érdekében, hogy megfelelő tudásra tudjanak szert tenni a hallgatók, a kompetenciáikat 

is fejleszteni kell, sokkal inkább, mint korábban. Itt elsősorban azokat az akadémiai tudás 

megszerzéséhez szükséges kompetenciákról van szó, amelyeket a közoktatás nem tud 

fejleszteni. Ez erőfeszítéseket igényel az egyetemtől mint szervezettől és az oktatóktól is. Új 

oktatási módszerek kellenek, hiszen az elméleti ismereteket nehezebb átadni a hallgatóknak, 

mint a gyakorlatias jellegű tudást. A projektfeladatok, a problémaalapú képzések, a team 

munka mind-mind vonzó számukra. A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ az egyetem 

vezetőségével együttműködve módszertani továbbképzést dolgoz ki az oktatók számára 

annak érdekében, hogy módszertani kultúrájuk gazdagodjon, tudatosan használják azokat a 

megoldásokat, eszközöket, amelyek segítségével amellett, hogy a hallgatók kompetenciáit 

fejlesztik, motiválni is tudják őket. Azaz hatékonyabbá válik az oktatás.   

A Közgazdásztanár-képzésbe jellemzően a munka világából 

kerülnek be hallgatók. Alig találni olyan jelentkezőt, aki 

BA képzést követően jelentkezik a tanárszakra. Az, 
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hogy a gyakorlatból érkeznek, egyrészt azt jelenti, hogy van terepismeretük, másrészt azzal is 

jár, hogy nehezebben kezelik az iskolai problémákat, túl nagy generációs különbséggel kezdik 

a tanári pályát. Módszertani lemaradásaik vannak.  

A jelenlegi tanárképzés elsődleges hibája az, hogy a módszertan nem kap megfelelő súlyt. A 

közgazdásztanár-képzés túl elméleti, a pszichológia-pedagógiai blokk túlsúlya jellemző. A 

tanárképzésben tanítók maguk is módszertani mintául szolgálnak. Ezért probléma, hogy 

korszerűtlen, mára már nem hatékony módszereket használnak többen is. Módszertani 

könyvek vagy nincsenek, vagy elavultak. ( Sokszor elavult tananyagok jelennek meg a szakmai 

tárgyakban is.) Az oktatók alapvető feladatnak a tudásátadást tekinti. A készségfejlesztésekre 

sokszor nem marad sem idő, sem energia.  

 

2.2. Fókuszcsoportos interjúk 
 

A következő lépésben fókuszcsoportos interjúkat készítettünk. A kutatás szereplőivel 

csoportosan beszélgettünk alapvetően négy kérdéscsoportról: 

a) jövőkép az iskoláról, a tanítási- tanulási folyamatról 

b) tanár- és diákszerep változása 

c) milyen szaktanárokra lesz szükség a jövő iskolájában, milyen szakmai és pedagógiai 

ismeretekre van szükség a jövő pedagógusának, szaktanárának 

d) tanárképzés megreformálása - a képzési kimeneti követelményeket kell-e változtatni, 

ennek megfelelően tartalmak, tantárgyak változtatása, a már pályán lévők 

továbbképzési igények meghatározása 

Fókuszcsoportos technika kiválasztásának indoklása: 

Úgy vélekedtünk, hogy jól kialakított 5-6 fős, viszonylag homogén 

csoportokban, nyitott kérdésekkel az adott téma jól 

körüljárható. Természetesebb szituáció alakítható ki. A 

beszélgetés során így jobban felderíthetők a 
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résztvevők nézetei, vélekedései (Babbi, 1995), intenzívebb lesz és jól megfigyelhető az az 

interakciós folyamat, amelyben kialakul a csoport véleménye. Így lehetőségünk nyílt arra, 

hogy a beszélgetések során ne egy statikus képet (Friedrich 1976) kapjunk, hanem 

megfigyeljük az újabb és újabb szempontok, vélemények bevonásával formálódó és 

gazdagodó csoportvélemény kialakulását. Azt gondoltuk, hogy ilyen kereteket biztosítva az 

interjúba bevont csoporttagok az egyes kérdésekkel kapcsolatos álláspontjukat - az egyéni 

interjúkhoz viszonyítva - részletesebben fejtik majd ki, jobban alátámasztják. A 

fókuszcsoportos interjú előnyeire számítva bíztunk abban, hogy ennél a módszernél a 

résztvevőknek lehetőséget biztosíthatunk arra, hogy tapasztalatiknak, várakozásaiknak 

megfelelően alakítva a beszélgetést a miértekre és a hogyanokra helyezhessük a hangsúlyt, 

diverzifikáltabb képet kapjunk (Merton -  Fiske – Kendall, 1990.) és fellépjen a szinergia-hatás 

(Stewart – Shamdasani, 1990.) 

A  fókuszcsoportos interjúkkal kapcsolatban a  szakirodalomban megfogalmazott hátrányokra 

– például egyéni vélemények háttérbe szorulása, csoportnyomás,a résztvevők 

konfliktuskerülése, stb. (Kidd-Parshall 2000.) a csoportok összetétele és motiváltsága miatt 

nem számítottunk. A résztvevők mindegyik kialakított csoportban korábbról is ismerik 

egymást, és valamennyien érintettek a tanárképzés korszerűsítésében, a felmerülő problémák 

megoldásában. Ennek ellenére kiegészítő módszerként kérdőíves megkérdezést használtunk. 

 

A csoportokról: 

Három fókuszcsoportot képeztünk. Az egyes csoportokba tartozókat érintettségük alapján 

soroltuk be.  

Az első csoportba a BCE oktatói közül azokat kerültek, akik a tanárképzésben, 

illetve a tanárképzésekkel kapcsolatos döntéshozatalban évek óta 

részt vesznek, így motiváltak a tanárképzés 

korszerűsítésében, annak szakértőinek tekinthetők. 

Eddigi tevékenységük alapján várható a 
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szükségesnek ítélt folyamatokban, változtatásokban aktív részvételük és együttműködésük. 

Érdekeltségük ennek következtében egyértelmű a jövőkép feltárásában, a korszerűsítési 

folyamatok beindításában. 

A második fókuszcsoportot a tanárképzésben oktató kollégákból alakítottuk ki, véletlen 

mintavétellel. 

A közgadásztanár-képzésben résztvevő oktatók szerint kihívást jelent a közgazdásztanár-

képzés számára az, hogy az élethosszig való tanulás szemléletének elterjedése nyomán olyan 

tanárokra van kereslet, aki a felnőttképzésben is tudnak tanítani. Emellett a duális képzés 

miatt nagy igény lesz gazdasági szakoktatókra, illetve olyan tanárokra, akik őket tudják 

kiképezni. A felnőttoktatásnál egy tölcsér-forma figyelhető meg a sok szakirányú 

továbbképzés miatt. Azok nagy része, akiket az egyetemen képeznek, (szakirányú) esti 

iskolában is fog tanítani.  Mindez azt jelenti, hogy fel kell készülni arra, hogy nemcsak olyan 

tanárokat kell „kiképezni”, akik a középiskolás korosztály esetében hatékonyak, hanem 

olyanokat is, akik képesek motiválni, inspirálni a felnőttként, sokszor munka mellett tanulókat. 

Problémát jelent, hogy az elmúlt időszakban sokat változott a közgazdaságtan mint tudomány, 

mint szakma is. Ezt nem tudta követni az oktatási eszközök piaca: az elérhető tankönyvek 

elavultak olyan szinten, hogy sokszor mást értenek egyes fogalmakon, mint a közgazdaságtan 

tudománya. A tanárok helyzete ebben az esetben nem könnyű, hiszen el kell dönteniük, mit 

oktatnak: ami a tankönyvekben van, vagy az aktuális ismereteket. A kérdést csak nehezítik a 

KKK-ban megfogalmazott követelmények. 

A tanárképzésben tanított gazdasági ismeretek nem fedik le teljesen, amit tanítani kell a 

középiskolákban. Mindenképp érdemes lenne átgondolni az operatív tantermet. Például a 

tanulók szerint változásmenedzsmentet kellene tanulniuk, mert olyan gyorsan változik 

minden. 

A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján létre 

kellene hozni egy tanári segédletet (módszertani 
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bankot), amelyhez hozzáférhetnének a korábban végzett hallgatók.  

A középiskolában tanító tanárok tartsanak egy feladatokkal tarkított kurzust az egyetemi 

képzés során, hiszen ők tudják, mi van az iskolában! 

Módszertani jó-gyakorlatok kerüljenek be a képzésbe! A tanulók szeretnék, ha órákat 

látogathatnának. Érdemes lenne visszatérni a mikrotanítás gyakorlatához is, ami azért maradt 

abba, mert nehéz volt megszervezni, hogy jelen legyenek a középiskolás diákok. 
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Ezt követően a közgazdásztanár-képzésben jelenleg is résztvevő hallgatókkal készítettünk 

fókuszcsoportos interjút. Az érintett témák: 

 mit gondolnak a jelenlegi közgazdásztanár-képzésről, 

 milyennek látják az oktatás és azon belül a közgazdásztanár-képzés jövőjét 

 

A fókuszcsoport tagjai szerint a közgazdásztanár-képzésbe bekerülők előzetes ismeretei, 

tudása között nagy különbség van. Ennek az is az oka, hogy sokan (élethelyzetükből adódóan), 

több éves közgazdasági szakmai munkát követően döntenek úgy, hogy tanárként szeretnének 

elhelyezkedni. Nekik egyes (számukra ismétlő) tárgyak feleslegesek. Ezek helyett inkább olyan 

tárgyakat látnának szívesen, ahol vagy teljesen új ismereteket szereznek, vagy korábbi 

tudásukat frissíthetik, aktualizálhatják. Azt gondolják, hogy ők megfelelő szakmai tudással 

rendelkeznek, nekik inkább módszertani tárgyakra lenne szükségük. Szerintük közgazdász 

tanárként inkább ott vannak hiányosságaik. Úgy gondolják, hogy akkor tudnának igazán jól 

olyan módszereket használni, amelyek hatékonyak a megváltozott tanulóknál, ha azokról saját 

élményük lenne. Azaz egyrészt őket is így tanítanák, másrészt kipróbálhatnák a módszereket 

a gyakorlatban. 

Azt látják, hogy a horizontális Nat tartalmak átadásában segítséget jelent mindkét élethelyzet 

a pedagógusok számára, de egyben nehézséget is. Azt gondolják, hogy a differenciált képzési 

struktúra megfelelő ennek kezelésére, de további perszonalizációt látnának szükségesnek.  

A tanárképzés jövőjével kapcsolatban azt gondolják, hogy hosszú távon megvalósulhat a 

tükrözött osztályterem, azaz otthon, előre elolvassák az anyagokat, megnézik a videókat, és 

az egyetemen, a konzultációkon érdemi munka folyhat majd, a tanultak továbbgondolásával. 

Javaslataikat így összegezhetjük: 

 Végig kell gondolni a bekerülési feltételeket! 

 Pontosan kell definiálni a képzés tartalmát! 
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 A képzés legyen sokkal inkább személyre szabott! Az egyéni kurzuslista összeállításakor 

legyenek figyelembe vehetőek a következő szempontok: végzettségek, végzés éve, 

szakterület, tanított tárgyak, érdeklődési kör. 

 A közgazdásztanár-képzésben oktatók maguk is legyenek módszertani minták! 

 Konkrét tananyagokhoz kapjanak ötletet, konkrét módszertant! 

 Legyen módjuk megtanulni, hogyan használhatják a digitális eszközöket a tanári munka 

során. Lássanak erre is példákat!  

 A módszertani tárgyak legyenek gyakorlatiasabbak! Találkozzanak „jó-gyakorlatokkal”, 

ismerjék meg egymás megoldásait, módszereit! 

 Az iskolai gyakorlat ne a tanár szakos hallgató saját iskolájában legyen! 
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Miután megvizsgáltuk a tanári, oktatói, intézményi oldalt, a közgazdásztanár-képzésben 

jelenleg is résztvevő hallgatókkal folytattunk beszélgetést. A beszélgetés során 

megfogalmazódott még néhány, a korszerűsítéskor figyelemre érdemes probléma: 

A közgazdásztanár képzésbe különböző úton bekerülő hallgatók előismeretei között nagyok a 

különbségek, véleményük szerint ehhez nem igazodik megfelelően a tanterv.  

 Azok a hallgatók, akik úgy kerülnek be a tanárképzésbe, hogy már rendelkeznek 

közgazdász diplomával, feleslegesnek ítélnek az alapvető közgazdasági tárgyakat, 

hiszen azokat már tanulták, vizsgáztak belőle. Ezek helyett olyan tárgyakat látnának 

szívesen, amelyek felfrissítik és kibővítik meglévő szakismereteiket. Nekik inkább több 

módszertani tárgyra lenne szükségük, inkább ezen a területen érzik hiányosságukat. 

 A módszertani képzéssel kapcsolatban kiemelik, hogy elméletben megtanulják ugyan 

a korszerű módszereket, de nincs idő kipróbálásukra, így azokat félve, vagy egyáltalán 

nem használják a tanítás során. 

 Az őket tanító tanárok sokszor csak hagyományos módszereket használnak, így nem 

szolgálnak mintául. Ahogy a felsőoktatás egészében, úgy a tanárképzésben is 

tipikusnak mondható ez a helyzet. A tanárképzésben is (különösen a szakmai 

modulnál) tanítanak olyan oktatók, akik nem rendelkeznek tanári diplomával. Ők 

jellemzően azokat az (akár évtizedekkel ezelőtt látott) módszereket használják, 

amelyekkel őket tanították. A hallgatókban különösen nagy az igény arra, hogy a 

szaktárgyak esetében találkozzanak követésre érdemes mintával, hiszen ők is ilyen 

jellegű tárgyakat tanítanak a középiskolákban. Fontos lenne, hogy a tanuló oldaláról is 

legyen élményük a módszerekről, hiszen így tudják igazán megítélni azokat.  

 A több modulon zajló képzés miatt nehézzé vált az órarend összeállítása. Ezért az 

elmúlt években egyre inkább elterjedt a gyakorlat, hogy bizonyos 

tárgyakat egy egész napos tömbösített formában tartják 

az oktatók. A hallgatók nem kedvelik a jelenlegi 

oktatásszervezésnek ezt a módját. Véleményük 

szerint a tanult ismeretek így nem tudnak 
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érlelődni, nincs lehetőségük a reflexióra. Egy-egy ilyen nap nagyon fárasztó, így 

kevésbé hatékony. 

 Túl sokat kell prezentálni, kevés idő marad a szakmai beszélgetésre. 

 Nem tartják jónak, hogy az iskolai gyakorlat saját iskolájukban van. Szeretnének 

megismerni más iskolát, más tanárokat és más módszereket is. 

 

3. Az elemzésekből meghatározható igények, elvárások  
 

Az első részben elvégzett dokumentumelemzések eredményeként jó látható, hogy 

módosultak a gazdasági tárgyakat tanító szaktanárok felkészültsége iránti igények. A 

szükséges szakmai ismerettartalmak elsősorban ezekhez az ismeretterületekhez 

kapcsolódnak: 

 mikro- és makroökonómia,  

 nemzetközi közgazdaságtan,  

 gazdaságtörténet,  

 elmélettörténet,  

 vállalatgazdaságtan,  

 vezetés-szervezés,  

 marketing,  

 üzleti kommunikáció,  

 pénzügyi- és bankismeretek,  

 kereskedelmi és vendéglátóipari ismeretek,  

 számvitel,  

 statisztika,  

 adózási-, jogi-, ügyviteli és informatikai ismeretek. 
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A legfontosabb változások egyelőre a középfokú szakképzést érintik. A felsőoktatásban most 

körvonalazódnak a várható változások.  

 

3.1. A képzési kimeneti követelményeket érintő változások a közgazdásztanárokkal 

szemben 
A végzett elemzések azt mutatják, hogy az elvárt tanári kompetenciákon belül arányeltolódás 

figyelhető meg. Az igény a multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a 

készség-, attitűd- és felelősségvállalás fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk főbb 

jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a tanítási-tanulási 

folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan integrálni képes, innovatív, a változásokat 

menedzselő szakemberek irányába mozdul el. Ez a képzés pedagógiai és pszichológiai, illetve 

módszertani elemeinek újragondolását igényli. A módszertani felkészítésekre nagyobb 

hangsúlyt kell fektetni. 

A közgazdásztanárok szakmai tudása iránti szakmai igények módosulását a következőképpen 

összegezhetjük: 

 A szakmai kerettantervekből a korábban önálló – iskolarendszerű szakképzésben két 

éven keresztül, a 11. és 12. évfolyamon heti három órában tanított – Elméleti 

közgazdaságtan tantárgy kikerült. A tantárgy témaköreinek egy része bekerült a 9-10. 

évfolyamon tanított Gazdasági és jogi ismeretek című tantárgyba. Ennek egyértelmű 

következménye, hogy a középfokú szakképzésben az elméleti közgazdásztanárok iránti 

kereslet csökkent. 

o A felsőfokú szakképzésben, a BsC és MsC képzésekben az elméleti ismeretek 

súlya a korábbiakhoz képest nem változott. Az itt felmerülő igény elsősorban 

nem a nálunk végzett hallgatók iránt jelenik meg 

keresletként. Jellemzően az egyetemek, főiskolák 

tanszékei a náluk tanultakból válogatják ki a 

leendő Phd hallgatókat és kollégákat. 
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Ők elsősorban módszertani képzési igénnyel jelennek meg egyetemünk 

tanárképző központjában. 

 A pénzügyi és banki ismeretek aránya a szakképzésben egyértelműen megnőtt, 

várható e tanárok iránti kereslet növekedése. 

 A statisztikai ismeretkör önálló tantárgyként került be az iskolarendszerű 

szakképzésbe, korábban ez csak egy modulként jelent meg az Üzleti gazdálkodás című 

tárgyban. Várható ezért a Statisztika tantárgy oktatására képes tanárok iránti kereslet 

növekedése. 

 A gazdasági jellegű szakképzési kerettantervek elemzése azt mutatja, hogy a 

kommunikációs tárgyak aránya nő. Kommunikáció szakos tanár képzése jelenleg nem 

történik. 

 Ugyancsak hiányterületet jelez a középfokú szakképzésekben magas óraszámban 

megjelenő Ügyviteli ismeretek (elmélet és gyakorlat) tantárgy.  

 Új tantárgyanként jelentek meg: Foglalkoztatás I. és II., illetve Munkahelyi egészség és 

biztonság. Tartalmuk alapján megállapítható ezekhez szaktanárképzés jelenleg nincs. 

 A Jogi ismeretek újra lekerült a 10. évfolyamra általános szakképző tárgyként, az igény 

nőtt.  

A felsoroltak jelzik, hogy szükség van a meglévő szakpárok átgondolására, az igényváltozáshoz 

igazodó esetleges módosításokra. Mielőtt ezekre javaslatot tennénk, vizsgáljuk meg 

részletesen a közgazdásztanár képzés jelenlegi helyzetét elsősorban a Budapesti Corvinus 

Egyetemre fókuszálva. 

 

3.2. Közismereti tanárképzés 
A dokumentumelemzések ráirányítják a figyelmet a közismereti tanárokra. 

A közismereti tanárképzésen belül elsősorban a történelem és 

földrajz tanárok esetében érdemes kiemelni, hogy a kívánt 

gazdasági ismeretek jellege, mélysége és 

rendszerszemlélete meghaladja azokat az 
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ismereteket, amelyek képzésükbe bekerülnek. Az elvárások tükrében igényként határozódik 

meg egy olyan szakirányú továbbképzések kialakítása, amelyek éppen ezekre a 

hiányterületekre képeznek. Érdemes erre az igényre felfigyelni és megfelelő tartalmú, 

minőségű képzéseket felkínálni. 

 

 

4. Tanítás-módszertani továbbképzés elemzése 
 

A Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanulás Központja a korábbi hallgatói 

visszajelzésekre alapozva 2015-ben elindította tanítás-módszertani továbbképzést. A 

továbbképzés célja, hogy az egyetem oktatóit olyan, a mindennapi oktatómunkájukat segítő 

ismeretekhez, jártasságokhoz és készségekhez juttassa, amelyekkel az egyetemi foglalkozások 

tervezése, saját tanári tevékenységük és a hallgatók tanulása eredményesebbé és 

élményszerűbbé tehető. A módszertani kultúra javítása mellett várhatóan segíti a közgazdász 

alap és mesterképzésben, így a közgazdásztanár-képzésben is a kompetenciaelemek közül a 

horizontális kompetencia elemekre helyezni a hangsúlyt.  

A foglalkozások kiscsoportos formában kerülnek megszervezésre, amely lehetőséget biztosít 

a közvetlen tapasztalatok megvitatására, az alkalmazott tanítási módszerek különböző 

területeinek megvizsgálására és saját élményen alapuló fejlesztésére.  

A továbbképzés fő területei 

1. A résztvevőknek a tanulással és tanítással kapcsolatos elméleti ismereteinek bővítése 

valamint egyéni nézeteinek, hiedelmeinek feltárása.  

2. Tudásmegosztás – a felsőoktatásban eredményesen 

alkalmazható módszerek, jó gyakorlatok bemutatása. 
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3. Bevezetés az együttműködésen alapuló csoportmunka módszereinek megismerésébe, 

a saját felsőoktatási gyakorlatban való alkalmazási lehetőségeinek bemutatása.  

4. Egyéni tanácsadás, konzultáció.  

 

A foglalkozásokon a következő fő tartalmi egységek feldolgozására kerül sor: 

1. A tanítás 

 A tanításhoz fűződő egyéni viszony feltárása, elméletek bemutatása; 

 A hallgatók tanulási sajátosságai, tanulási stílusa. A hallgatók tanulási 

sajátosságainak megismerési módszerei; 

 Az oktatás tanulásközpontú megszervezésének feltételei; 

 

2. Korszerű oktatási módszerek a felsőoktatásban 

 A hallgatók motiválásának eszközei, módszerei 

 A hallgatói tanulási tevékenység aktivizálásának eszközei, módszerei 

 

3. Kooperatív módszerek az oktatásban 

 A kooperatív tanítási-tanulási helyzet.  Mi is az a kooperatív pedagógiai 

tevékenység, melyek a kooperatív csoportmunka formái? 

 Az önirányító csoportmunka módszerei. Kooperatív tanítás és tanulás 

önirányító csoportmunkában; 

 Projektmunka. Kooperatív tanítás és tanulás projektmunkában; 

 

4. Digitális tananyagok fejlesztési lehetőségei 

 PDF mint e-learning tananyag? Lehetőségek 

az online tananyagfejlesztésben. 



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 

 
60 

 

 Az e-learning rendszer beépített tananyagszerkesztőjének használata. 

 Kitekintés az interaktív tananyagok fejlesztésének világába: képernyővideós, 

multimédiás, élőszereplős és szimulációs e-learning tananyagok. 

 

5. Online kurzusmenedzsment a gyakorlatban 

 E-learning rendszerek. Nyílt és zárt rendszerek sajátosságai, jellemző 

felhasználási módok. 

 Alapszintű funkciók, a tananyagok megosztásától a kommunikációs 

lehetőségekig. 

 Vizsgáztatás a keretrendszerben: tesztek menedzselése és oktatói 

megközelítések. 

 Miben támogathat még az e-learning rendszer? 

 

6. Web2-es és IKT eszközök használata a felsőoktatásban 

 .Csoportok létrehozása, menedzselése, csoportmunka web2-es eszközökkel 

 Mérés és értékelés IKT eszközökkel 

 Korszerű oktatási módszerek támogatása IKT és web2-es eszközökkel 

 Mit tanulhatunk a számítógépes játékoktól? 

 

A kurzus lehetővé teszi, hogy a részvevők saját élményeikre alapozva, társas tanulás során 

dolgozzák fel az egyes témákat, amely elindíthatja a résztvevők közötti tudáscserét, és 

hosszabb távon is biztosíthatja az oktatómunka során szükséges együttműködést. 

A képzés végére a résztvevők alapvető ismeretekkel rendelkeznek a tanításról 

és annak tartalmáról. Módszertani eljárásokat ismernek meg a 

hallgatók tanulási sajátosságainak feltárására, az aktív és 

együttműködő tanulási környezet megteremtésére.  
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