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1. Közgazdásztanár képzés jellemzői 
 

A gazdasági területen folyó tanárképzés az országban öt felsőoktatási intézményben folyik. 

Ezek: Budapesti Corvinus Egyetem, Budapest Műszaki és Közgazdaságtudományi Egyetem, 

Budapesti Gazdasági Főiskola, Eszterházy Károly Főiskola, Eger és a Nyíregyházi Főiskolán. A 

képzések során az első négy intézményben okleveles közgazdásztanár diplomát lehet szerezni 

a következő területeken: elméleti, pénzügy-számvitel, vendéglátás - idegenforgalom, 

kereskedelem-marketing és vállalkozási szakokon. A nyíregyházi képzésben jelenleg csak 

mellék szakirányként vehető fel az ügyvitel tanári képzés, most folyik az ügyvitel szakirányos 

közgazdásztanár szak indítása 

 

A közgazdásztanár képzés jelenleg osztott és osztatlan formában zajlik. Általános probléma, 

hogy évek óta nincs nappali tagozaton hallgató. 

 

1.1. Tanárképzés a Budapesti Corvinus Egyetemen 

A Budapesti Corvinus Egyetemen, illetve jogelődjein már régóta, mintegy 100 éve folyik 

(Pfister, 2011.) tanárképzés. A képzés tartalma, szervezeti formája többször változott. A 

nyolcvanas évek közepe óta szinte folyamatos reformok jellemzik. A változások 

eredményeként mind a közgazdász, mind pedig a közgazdásztanár képzés lényeges, tartalmi 

és formái változásokon ment keresztül. Ezzel összefüggésben a tanárképzésben részt vevő 
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hallgatók létszáma is meglehetősen hullámzó volt. Hol csak néhány fős (5-10 fő/év)1, hol pedig 

– főleg a kilencvenes évek végétől - 50-70 fős2 évfolyam volt a jellemző.  

Jelentős változást hozott a Bolognai-rendszerre való áttérés (15/2006.(IV.3.) OM rendelet). A 

közgazdásztanár képzés mester szintű képzési szakként került be mindenütt az egyetemek 

képzési palettájába. Ennek közvetlen hatása a jelentkező hallgatók összetételében azonnal 

megjelent. Megfelelő mennyiségű jelentkező hiányában azóta a mi egyetemünk sem tud 

indítani nappali, csak levelező tagozaton tanárképzést annak minden előnyével és 

hátrányával. A BCE a közgazdásztanár képzést a következő szakokon akkreditáltatta: 

 közgazdásztanár  (elméleti) 

 közgazdásztanár  (pénzügy-számvitel), 

 közgazdásztanár (vendéglátás – idegenforgalom) 

 közgazdásztanár (kereskedelem-marketing) 

 közgazdásztanár (vállalkozási) 

 

Az akkreditálás ellenére indítani a jelentkezések miatt csak többnyire egy vagy két szakot 

tudunk (ezek: a vállalakozási és esetenként kereskedelmi-marketing szakok). Jelenleg csak 

vállalkozási szakunk van. 

A Bolognai rendszer felülvizsgálatának eredményeként már két év óta indítható osztatlan 

tanárképzés (10 félév + 2 félév iskolai gyakorlat). Sajnos ennek ellenére egyetemünk továbbra 

sem tud nappali tagozatos képzést indítani jelentkezők hiányában.  

Az alábbi ábra szemléletesen mutatja a közelmúlt másfél évtizedének létszámingadozását. 

                                       
1 Ekkor az ötéves képzés keretében a második év végén jelentkeztek a hallgatók tanár szakra.  
2 Ezekben az években fennállt az a lehetőség, hogy a hallgatók párhuzamosan vegyenek részt a közgazdász és a 
közgazdásztanári képzésben. A sikeres államvizsgát tevő hallgatók két diplomát kaptak. 



 
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 

 

 

1. ábra: Közgazdásztanár szakos hallgatók létszáma. Forrás: egyetemi statisztika 

 

A felsőoktatási törvény alapján (2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról) az osztatlan 

tanárképzéssel párhuzamosan jött létre egyetemünkön a Tanárképző Központ, amely 

szervezetileg közvetlenül az oktatási rektorhelyettes irányítása alá tartozik. 2015. februárja 

óta a tanárképző intézet profilja bővült, ezt jelzi megváltozott neve is: Tanárképző és Digitális 

Tanulási Központ (TDTK), amelyen belül két iroda működik: a Tanárképző és Oktatás-

módszertani Iroda  (TOMI),  valamint a Digitális Tananyagfejlesztő és Szolgáltató Iroda (DTSZI). 

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen mesterképzés keretében, levelező tagozaton folyik 

a tanárképzés. Képzéseinkre a hallgatók bekerülési útja különböző: 

a) közgazdasági alapképzés után közgazdásztanár mesterképzés 

b) közgazdasági mesterképzés után pedagógiai mesterképzés 

c) főiskolai tanári végzettség után közgazdásztanár mesterképzés 

Attól függően, hogy a különböző hallgatók milyen 

előképzettséggel kerülnek felvételre, a tanárképzés során 

a tantervi hálók eltérőek. A képzésben nagyon vegyes 

korosztály vesz részt. Egyre inkább terjed az a 

gyakorlat, hogy a tanárképzésbe jelentkezők 
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néhány évet közgazdászként dolgoznak, majd élethelyzetük megváltozása (például 

családalapítás, gyerekszülés) után jelentkeznek tanárképzésbe. E tendencia pozitív hatása, 

hogy nemcsak elméletileg felkészültek, hanem gyakorlati tapasztalattal is rendelkeznek, amit 

a későbbi pályájukon jól tudnak hasznosítani. Hátránya, hogy a jelentkezők képzettségük 

megszerzése óta eltelt idő függvényében eltérő elméleti közgazdasági ismeretekkel 

rendelkeznek. 

Mindezek következményeként a tanárképzés jellemzőjévé válik: 

a) egyéni képzési utak kialakulása, általános képzési program elágazásai az 

előtanulmányoktól függően 

b) szakmai és pedagógiai, pszichológiai ismereteket felfrissítő és felújító blokk 

szükségessége  

 

1.1.1. Milyen alapokkal érkeznek az alapszakot végzettek? 

A Budapesti Corvinus Egyetemen a különböző karokon folyó alapképzés tanterveinek 

dokumentumelemzését összegezve kiemelhető, hogy a BA/BSc végzettséghez a következő 

ismereteket kell elsajátítani: 

a) közgazdasági, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 70-90 kredit értékben (ebben 

megjelenik minden szakon a mikroökonómia, makroökonómia, nemzetközi 

közgazdaságtan, pénzügy, vállalatgazdaságtan, matematika, gazdasági informatika, 

számvitel, statisztika, vezetés – szervezés, gazdaságjog. 

b) társadalomtudományi ismeretek blokk 10-20 kredit értékben 

c) a választott szaknak megfelelő szakmai törzsanyag 70-90 kredit értékben 

d) a szakok többségénél szakmai gyakorlat 

Mindegyik szaknál megjelenik egy készségfejlesztő modul, amelyben tanulás- 

és kutatásmódszertan, kommunikáció és protokollgyakorlat, 

illetve prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés 

van. 

Az alapképzések programját tekintve a 

mesterképzésbe érkező hallgatók rendelkeznek 
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azokkal a közgazdász szakmát érintő  alapvető ismeretkörökkel, amelyek a középfokú 

szakképzésben szükségesek. A felsőfokú szakképzésben való szaktanári munkához azonban 

további szakmai tartalom szükséges. A mesterképzés ideje alatt szükség van arra, hogy a 

meglévő és a képzés ideje alatt szerzett szakmai ismeretek bővítsük, illetve a szakmai 

ismeretek alapján az interdiszcipliranilitást, a rendszerszemléletet és a gyakorlatorientáltságot 

megerősítsük.  

A kompetencia alapú képzés a tantárgyi adatlapok feldolgozása alapján megállapítható még 

gyerekcipőben jár, csak néhány esetben jelenik meg a készségek, attitűdök és 

felelősségvállalás elemei.  Célszerű lenne a tantárgyak és szerkezetük átgondolása. 

 

1.1.2. Tanárképzés tartalma 

A tanárképzés jelenleg a hallgató előképzettsége alapján három modulban folyik.  

„A” modul: közgazdásztanár mesterképzési szak (levelező tagozat 4 félév, 120 kredit) 

modul neve tantárgyak 

száma 

kreditérték ebből előadás ebből 

szeminárium, 

gyakorlat 

tanári modul 12 36 25 % 75% 

összefüggő 

szakmai 

gyakorlat 

 30  100 % 

szakmai modul 10  48 58,3 % 41,7 % 

választható 

tárgyak 

2 6 0 % 100  

1. táblázat: Közgazdásztanár „A” modul. Forrás: Tantervi háló BCE dékáni hivatal 
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„B” modul: Mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettség megszerzését követően 

vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett egy szakmai tanári szakképzettség 

esetén 3 félév, 90 kredit 

modul neve tantárgyak 

száma 

kreditérték ebből előadás ebből 

szeminárium, 

gyakorlat 

tanári modul 11 33 27 % 73% 

összefüggő 

szakmai 

gyakorlat 

 20  100 % 

szakmai modul 7 35 57 % 43 % 

választható 

tárgyak 

2 6 0 % 100  

2. táblázat: Közgazdásztanár „B” modul. Forrás: Tantervi háló BCE dékáni hivatal 

 

„C” modul: Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfokozat 

és a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakképzettség esetén, 3 félév, 

90 kredit.  

modul neve tantárgyak 

száma 

kreditérték ebből előadás ebből 

szeminárium, 

gyakorlat 

tanári modul 4 12 25 % 75% 
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összefüggő 

szakmai 

gyakorlat 

 20  100 % 

szakmai modul 10  52 32,7 % 67,3 % 

választható 

tárgyak 

2 6 0 % 100  

3. táblázat: Közgazdásztanár „C” modul. Forrás: Tantervi háló BCE dékáni hivatal 

 

A modulok tartalmi elemzése alapján megállapítható: 

- az egyes területek aránya nem változtatható meg jelentősen a jogszabályi előírások 

miatt 

- egy-egy modulban érdemes a tantárgyak tatalmát korszerűsíteni, a tantárgyak 

közötti kapcsolatokat hangsúlyozni és a tantárgyak együttesével egy komplex 

szemléletet biztosítani hallgatóinknak 

- az igények változása miatt jelentkező hiányterületek beépítése miatt az 

elsajátítandó ismereteknek nemcsak korszerűsítése, hanem szelekciója is szükséges. 

 

A tanárképzésen belül kiemelt szerepe van a kompetenciák fejlesztésének. Megnéztük, hogy 

az egyes modulokon belül (tanári, szakmai, iskolai gyakorlat és választható tárgyak) célzottan 

jelen vannak-e tanári kompetenciák. Ehhez a tantárgyi adatlapokon található tárgyleírásokat 

vettük alapul. Azt kell megállapítanunk, hogy minden modul fejleszti az összes kompetenciát. 

Természetesen ez nem azt jelenti, hogy egyenlő mértékben mindegyiket és, hogy e téren nincs 

hova fejlődni. (4. sz. táblázatunkban az x-ek száma jelzi, hogy milyen mértékben jelenik meg 

adott kompetencia az adott képzési modulban.) Ez pusztán megerősíti azt a 

véleményt, amely szerint a tanárképzés egy rendkívül összetett, 

komplex folyamat, a különböző moduloknak nem csupán 

egymás mellett kell elhelyezkedni a képzési 

struktúrában, hanem ahogy azt az előbb már 
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hangsúlyoztuk egy egységes egészet kell képeznie a hatékonyság és a minőségi elvárások 

biztosítása érdekében. 

 

Tanári kompetenciák Tanári 

modul 

Szakmai 

modul 

Iskolai 

gyakorlat 

Választható 

tantárgyak 

1. A tanuló 

személyiségfejlesztése; 

xxx x xxx xx 

2. Tanulói csoportok, 

közösségek alakulásának 

segítése, fejlesztése; 

xx x xxx x 

3. Szaktudományi, szaktárgyi 

és tantervi tudás 

integrálása; 

xxx xxx xx x 

4. A pedagógiai folyamat 

tervezése; 

xxx x xxx xx 

5. A tanulási folyamat 

szervezése és irányítása; 

xxx xx xxx xx 

6. A pedagógiai folyamatok 

és a tanulók 

xxx xxx xxx xx 
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személyiségfejlődésének 

folyamatos értékelése; 

7. Szakmai együttműködés és 

kommunikáció; 

xxx xxx xxx xx 

8. Elkötelezettség és 

felelősségvállalás a 

szakmai fejlődésért 

xxx xxx xxx xxx 

4. táblázat: A tanárképzési kimeneti követelményben szereplő tanári kompetenciák megjelenése a 

tanárképzés során. Forrás: Tantárgyi adatlapok a közgazdásztanár képzés tantárgyi adatlapjai 

 

Fókuszcsoportos interjúinkban megkérdeztünk két, az egyetemi vezetésben szerepet játszó 

(rektorhelyettes, dékánhelyettes és tanszékvezető) oktató véleményét a felsőoktatás 

helyzetéről.  Interjúalanyaink úgy érzik, nagy problémát jelent, hogy a felsőoktatás 

tömegesedésével a gyakorlatok aránya nagyon lecsökkent, a nagy létszámú előadások 

elterjedtek. Emiatt az alkalmazott módszerek, oktató-hallgattó közötti kapcsolatok, 

tehetséggondozási lehetőségek beszűkültek.  Elemzéseink azt mutatják, hogy a 

tanárképzésben e tendencia ellentétes. A kis létszámok és a szemináriumi órák magas aránya 

lehetővé teszi a közvetlen és rugalmas alkalmazkodást a képzés során. Erről hallgatóink is 

pozitívan vélekedtek. Véleményüket a követező pontban mutatjuk be részletesen. 

 

1.2. Tanár szakos hallgatóink véleménye 

 

Irányított fókuszcsoportos interjú és kérdőíves felmérés segítségével 

gyűjtöttük össze jelenlegi és volt hallgatóink egy részének 

véleményét tanárképzésünkről. A kérdőíves felmérésbe 

azok a volt hallgatók vettek részt, akik az idei tanévben 

szervezett workshopon részt vettek és önkéntesen 

kitöltötték kiosztott kérdőíveinket. Kérdéseink 



 
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 

 

alapvetően arra irányultak, hogy hogyan értékelik munkánkat, milyen hiányterületet 

érzékelnek a közgazdásztanár képzésben.  

Pozitívumként emelték ki az oktatók nyitottságát, rugalmasságát, emberközeliségét, a 

tananyagok folyamatos korszerűsítési igényének megjelenését. 

Negatívumként, illetve hiányterületekként a válaszadók a következőket emelték ki:  

- Egyrészt azt gondolják, hogy fontos lenne tudni a tanárképzésben résztvevőknek, hogy 

mi folyik a középiskolákban, mit is kell majd tanítaniuk, azaz ismerjék az adott tárgy 

tananyagát, a kimeneti követelményeket, a rendelkezésre álló taneszközöket, 

„tananyagforrásokat”! 

- Mindezeken túl általános igény, hogy a képzés végére legyenek naprakészek. Ismerjék 

és értsék a legújabb elméleteket, jussanak hozzá a legfrissebb kutatási 

eredményekhez. A tudásuk ne csak elméleti legyen: találkozzanak szakmai „jó 

gyakorlatokkal” is! Legyenek képesek a mikro-, makro- és személyes szinteket is 

összekapcsolni a döntési eljárások terén. 

- Fontosnak tartják, hogy a tanárképzésük során a hallgatók készüljenek fel a más 

szakterületekkel való együttműködésre, illetve lássák át a különböző szaktárgyak 

közötti kapcsolatokat. Tehát szakmai tudásuk legyen erős és rendszerszerű! 

- Kiemelik, hogy a különböző modulos hallgatók szakmai felkészültsége eltérő, 

véleményük szerint a modulok szakmai tartalma ezt nem tükrözi megfelelően. 

- Jelzik, hogy a közgazdasági ismeretekhez tartozó tantárgyakban túl nagy súlyt 

képviselnek a Bsc-s ismeretek, jobb lenne ezeket inkább bővíteni, nagyobb rálátást 

kapni. 

- Oktatásszervezés szempontjából nem tartják elég hatékonynak az egy nap – egy 

tantárgy megoldást 

- Úgy érzik, hogy túl sokat kell a kevés kontakt óra ellenére 

prezentálni, így kevés idő marad a szakmai 

beszélgetésekre. 
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A vizsgálatban résztvevők az oktatott módszertani tartalmak terén is megfogalmaztak 

javaslatokat. Ezek közül a legfontosabbakat kiemeljük:  

- Itt is megjelent a legfrissebb módszertani kutatások megismer(tet)ésének igénye.  

- Többen is szeretnék, ha nagyobb hangsúlyt kapna a motiválás kérdése. 

- Hiányolják a képzésből a HH-s, HHH-s és SNI-s tanulókkal való bánásmód 

megismerésének lehetőségét.  

- Fontosnak tartják, hogy a tanárképzésben essen szó a fegyelmezés módjairól, a 

konfliktus-megoldási technikákról, és sajátítsák el a kiégés elleni technikákat.  

- Emellett természetesen hangsúlyosan szerepelt az a javaslat is, hogy a jövendőbeli 

tanárok változatos módszereket ismerjenek meg a tanulmányaik során, és ezeket 

legyenek képesek használni majd a mindennapi munkájukban. 

- Kiemelten fontosnak tartják, hogy az összefüggő iskolai gyakorlat ne a saját iskolában 

legyen. Szükségük lenne más iskola, más tanárok, más módszerek megismerésére. 

A válaszadók azt szeretnék, ha a módszertani képzés gyakorlatiasabb lenne: a tanárképzésben 

résztvevők ne csak tanuljanak a módszerekről, tanulóként találkozzanak is velük, legyen saját 

élményük azokról. Megfogalmazták azt az igényt, hogy a közgazdász szakmával kapcsolatos 

tantárgyakat lehetőleg tanári végzettségű oktatók tanítsák, így mindjárt mintákat is 

láthatnának a szakmódszertanra. Azt is hiányolják, hogy a megtanult új módszertani 

megoldások gyakorlati kipróbálására kevés idő marad. 

Fontos lenne, hogy ismerjenek módszertani értelemben vett „jó gyakorlatokat”, és maguk is 

legyenek képesek ilyen példák keresésére, megtalálására. A tanulmányaik során erre is meg 

kell tanítani őket. 

Fontosnak tartják, hogy járjanak ki iskolákba, ahol találkozhatnak jó iskolákkal és kiváló 

pedagógusokkal. 

Összességében azt szeretnék, ha naprakész, a mindennapokban 

jól használható tudással rendelkeznének a tanár szakos 

hallgatók a képzésük végére. 
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1.3. A közgazdásztanár képzésben résztvevő oktatók észrevételei 

 A megkérdezettek elsőként azt a problémát említették, hogy gyorsan változik az a piac és 

megrendelői környezet, amelynek meg kell felelnie a közgazdásztanároknak. Nincs stabilitás 

sem az oktatás egészében, sem pedig a közgazdasági tárgyak tanításának terén. Ebből 

adódóan nehéz jövőképet felvázolni. Egyetlen megoldás létezik: folyamatosan monitorozni 

kell a környezetet, és erre alapozva kell a változtatásokat megtervezni és végrehajtani. 

Ezzel párhuzamosan 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 jelenlegi közgazdásztanár-képzésbe többféle hallgató érkezik: olyanok, akik már tanítanak, 

és olyanok, akik egyelőre nem. A már tanítók sem alkotnak homogén csoportot. Egyeseknek 

rögzült módszereik vannak, amelyeket jónak, hasznosnak, elégnek ítélnek meg, és amelyekhez 

ragaszkodnak. Mások új módszereket, megoldásokat keresnek, akik lehet, hogy nem érzik 

magukat eredményesnek tanárként, esetleg kudarcot élnek át a tanítás során: ők sokszor 

tisztában vannak azzal, hogy a módszereik nem hatékonyak. Általánosságban elmondhatjuk 

azokról, akik nem tanítanak, hogy nyitottabbak az újak iránt. 

A fókuszcsoportban résztvevők szerint érdemes lenne a két csoportot „ütköztetni”, hiszen 

érdekes és hasznos lenne látni, megismerni a másik csoport véleményét, tapasztalatait. A már 

tanítók esetében az is a feladata a képzésnek, hogy „letanítsák” őket a rossz módszerekről. Ez 

sok esetben nehezebben megy, mint új módszertani megoldásokkal megismertetni a 

hallgatókat.  

Megváltozott a piac abból a szempontból, 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 
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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.  

Annak ellenére, hogy nagy szükség lenne a szakmai és módszertani ismereteik frissítésére, a 

már tanítók azért sok esetben azért nem térnek vissza az egyetemre továbbképzésekre, mert 

frusztráltak attól, hogy egy sokkal fiatalabb tanítja és vizsgáztatja őket. Megoldás lenne, ha az 

egyetem sztár-oktatói is az előadók között lennének, illetve ha szakmai klub keretén belül 

lennének a továbbképzések. 

Úgy látják a fókuszcsoport résztvevői, hogy a képzés túlságosan szétaprózott. Elvileg 4 

szakirány van (pénzügy-számvitel, vendéglátás – idegenforgalom, kereskedelem-marketing, 

vállalkozási) de évek óta csak a vállalkozási indul el (nincs rá igény, kivéve a marketing 

esetében, de ott a túlterhelt Marketing és Média Intézet nem tudja vállalni a szakmai 

tárgyakat, illetve nem indítana külön kurzusokat a tanár szakosoknak). Érdemes lenne a 

gazdasági informatikus - ügyvitel szakpárt elindítani, itt egyértelműen képzés hiány van. Ez 

nem létező képzés, akkreditálni kellene. 

A szakmai megújulás jegyében érdemes lenne a statisztikát a közgazdaságtanhoz kapcsolni. 

Ebben a KSH partner lehet. A KSH-nak is célja a tananyagok modernizálása. Ennek lehetséges 

útjai: tananyagfejlesztés, szakmai füzetek készítése. Formája: szakmai továbbképzések, 

online-kurzusok (videók, nem konvencionális taneszközök).  

A (köz)gazdasági ismereteket, gazdasági kultúrát a szakképzésen túl a felsőoktatásban is 

változatosabb módszerekkel kellene tanítani. Erre fel kell készíteni a tanárokat.  

Gazdasági ismereteket a történelem és földrajz tantárgyak keretében is tanítanak. A 

történelem és földrajz szakos tanárok általában nem rendelkeznek 

megfelelő gazdasági ismeretekkel.  

Mostani tanárképzés hiányosságaival kapcsolatban a 

következőket fogalmazták meg: 

A tanított gazdasági ismeretek nem fedik le 

teljesen, amit tanítani kell a középiskolákban. 
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Mindenképp érdemes lenne átgondolni az operatív tantermet. Például a tanulók szerint 

változásmenedzsmentet kellene tanulniuk, mert olyan gyorsan változik minden. 

A középiskolákkal szinte teljesen megszakadt a szakmai kapcsolat, nincs párbeszéd az ott 

tanító tanárokkal. Az egyetemről nem látszik, mi van ma egy középiskolában. Az iskolákban 

van igény arra, hogy megmutassák magukat. Az egyetem feladata egyfajta szakmai-

módszertani vezetés adása nekik.  

Megszűnt a kapcsolat a gyakorló helyekkel is. Általános jelenség, hogy az iskolai gyakorlatot a 

közgazdásztanár-jelölt a saját iskolájában végzi, saját kollégái felügyelete alatt. Így nem 

biztosított az objektív szakmai felügyelet, de nincs meg a fejlesztő szerepe sem a gyakorlatnak, 

hiszen nem lép ki a megszokott közegből, nem találkozik más mintákkal. Egy kicsit javítana a 

helyzeten, ha legalább minden záró tanításon képviseltetné magát az egyetem.  

Hasznos lenne a mentortanárképzésbe való bekapcsolódás (a mentortanárok lehetnének a 

minták, akik bevezetik a tanárokat a tanítás világába), bár ez a gyakorló tanítások kérdését 

nem oldaná meg, hiszen nem lenne mindenhol mentortanár.   

Módszertanilag változatosabb mintát kell adni. A modellálást a tanárképzésben kell elkezdeni, 

nemcsak a pedagógiai és pszichológiai tárgyaknál, hanem a szakmai tárgyaknál is. A tanár 

szakos hallgatók igénylik ezt, érdekli őket. Szeretnének megújulni, más eszközöket használni. 

A KKK megfoghatatlan, a tudásra határoz meg kreditet, a készségszint nem jelenik meg, nem 

kap súlyt. A készségek, kompetenciák nem jelennek meg tudatosan a képzésben, nincsenek 

mérve. Ez egy hiányosság, amit orvosolni kellene. 

Az a tapasztalat, hogy a tanár szakos hallgatók nem tudnak reflektálni. Meg kell őket tanítani 

erre. 

 

1.4. Helyzetelemzés összegezése  

Az előzőekben részletesen leírtak közül a leglényegesebbeket 

kiemelve megkapjuk arra a kérdésre a választ, hogy hol tartunk 

most és miket kell a jövőben megváltoztatni. Ezek a 

következők:  
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- Új tanulási környezet formálódik, amelyben a régi és új találkozása nyomán 

kibontakozó problémák kikényszerítik a tanulási-tanulási folyamat valamennyi 

szereplőjének alkalmazkodását. Az ezzel járó hangsúlyeltolódások minőségében 

változtatják meg szaktanári és pedagógiai szerepeinket, napi munkánkat, magát az 

iskolát és ennek következményeként tanárképzésünket. 

- A Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkező hallgatók motiváltsága egyre nagyobb 

szóródást mutat, preferenciáik, előzetes tudásuk meglehetősen heterogénekké váltak. 

Mindez szükségessé teszi az egyetemi oktatók pedagógiai, pszichológiai és 

módszertani ismeretekkel való felvértezését. 

- A középiskolai tanárok és az egyetemi oktatók elöregedése. Az oktatás mindkét 

szintjén a következő években várható egy nyugdíjazási hullám. Ennek hatására biztosra 

vehető a közgazdásztanárok iránti kereslet jelentős növekedése.  A várható 

demográfiai hatásokat figyelembe véve fontos feladat, hogy a felsőoktatásba 

jelentkező hallgatók egy nagyobb körének megnyerése az osztatlan tanárképzésre, 

illetve közgazdasági képzésben részt vevő Bsc-s hallgatók tanári életpálya iránti 

érdeklődésének felkeltése. 

- A tanárképzés operatív tantervébe elkerülhetetlenül be kell építeni HH, HHH és SNI-s 

tanulókkal való foglalkozással kapcsolatos ismereteket és többnyire még ki kell 

dolgozni az adott szakmai területre vonatkozóan azokat a tananyagokat (pedagógiai, 

pszichológiai és módszertani), amelyekkel felvértezve végzett hallgatóink tanulóikkal 

összefogva hatékonyan faraghatják le ezeket a hátrányokat.  

- A megváltozott társadalmi-gazdasági környezetben a pedagógusok szerepe 

felértékelődik. A tanárképzés számára ez pozitív hatással jár. Megerősödik helye a 

tudományegyetemeken belül, az állam támogatja a tanárképzésbe jelentkező 

hallgatókat.  

- Nem tűnik indokoltnak a tanárképzés túlzott 

specializációja. Az szakközépiskolákban az 

tapasztalható, hogy az egy-egy közgazdasági 

tárgyhoz tartozó óraszám olyan alacsony, 
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hogy a gyakorlatban a közgazdásztanárok minden közgazdasági tárgyat tanítanak. 

- A kormányzati stratégiákban meghirdetett célok, az ezekkel rövidtávon végrehajtott, 

sokszor ellentétes irányba ható intézkedések bizonytalanná teszik a felsőoktatási 

intézmények, így a tanárképző központok működésének intézményi környezetét. Ezek 

a folyamatok a hatékony tervezhetőséget akadályozzák, nagy rugalmasságot és aktív 

alkalmazkodást igényelnek. Nem ülhetünk rá eddigi eredményeinkre, sikereinkre 

- A kialakuló tendenciának megfelelő fontos az egyéni képzési utak lehetőségének 

biztosítása a levelező mesterszakos hallgatók számára. Lehetővé kell tenni, hogy 

általános képzési programnak legyenek elágazásai, amit az előtanulmányoktól függően 

lehet kiválasztani. A kreditelismerési szabályokat egyértelművé és ismertté kell tenni. 

- A levelező mesterszakos hallgatók számára szükséges szakmai és pedagógiai, 

pszichológiai ismereteket felfrissítő és felújító blokk.  

- Elkerülhetetlen az interdiszcipliranilitás a rendszerszemlélet és a gyakorlatorientáltság 

megerősítése. Egy-egy modulban érdemes a tantárgyak tatalmát korszerűsíteni, a 

tantárgyak közötti kapcsolatokat hangsúlyozni és a tantárgyak együttesével egy 

komplex tudást biztosítani hallgatóinknak. 

- Az igények változása miatt jelentkező hiányterületek beépítése miatt az elsajátítandó 

ismereteknek nemcsak korszerűsítése, hanem szelekciója is szükséges. 

- A kis létszámok és a szemináriumi órák magas aránya lehetővé teszi a közvetlen és 

rugalmas alkalmazkodást a tanárképzés során. 

- A tanárképzésen belül kiemelt szerepe van a tanárképzés kimeneti követelményében 

meghatározott kompetenciák fejlesztésének. Ennek az elvárásnak valamennyi a 

tanárképzésben tanított tárgyban meg kell jelennie. 

- A képzés túlságosan szétaprózott 

- Érdemes lenne a gazdasági informatikus - ügyvitel szakpárt 

elindítani, itt egyértelműen képzés hiány van 

- A (köz)gazdasági ismereteket, gazdasági kultúrát a 

szakképzésen túl a felsőoktatásban is 

változatosabb módszerekkel kellene 
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tanítani. Erre fel kell készíteni a tanárokat.  

- Gazdasági és pénzügyi ismereteket a történelem és földrajz tantárgyak keretében is 

tanítanak. A történelem és földrajz szakos tanárok általában nem rendelkeznek 

megfelelő gazdasági ismeretekkel, ezért érdemes lenne számukra rövid ciklusú, 30 

kredites szakmai továbbképzéseket szervezni.  

- Érdemes lenne változásmenedzsmentet tanulniuk tanár szakos hallgatóink, mert olyan 

gyorsan változik minden az oktatási rendszerben is. 

- Az egyetemről nem látszik, mi van ma egy középiskolában. Az iskolákban van igény 

arra, hogy megmutassák magukat. Az egyetem feladata egyfajta szakmai-módszertani 

vezetés adása nekik. 

- Megszűnt a kapcsolat a gyakorló helyekkel is. Általános jelenség, hogy az iskolai 

gyakorlatot a közgazdásztanár-jelölt a saját iskolájában végzi, saját kollégái felügyelete 

alatt. 

- Hasznos lenne a mentortanárképzésbe való bekapcsolódás 

- A szaktanári KKK megfoghatatlan az egyetemi oktatásban megjelenő tantárgyak 

szempontjából. Elsősorban a szakmai tudáselemekre határoznak meg kreditet a 

tantárgyi adatlapok, a készségszint nem jelenik meg, nem kap súlyt. Így a készségek, 

attitűdök, felelősségvállalás nem jelenik meg tudatosan a képzésben, nincsenek 

mérve. Ez egy olyan hiányosság, amit mindenképpen orvosolni kellene. 

- Az a tapasztalat, hogy a tanár szakos hallgatók nem tudnak reflektálni. Meg kell őket 

tanítani erre. 

 

A részletes helyzetelemzés lehetővé teszi, hogy elvégezzük a BCE Tanárképző és Digitális 

Tanulási Központ SWOT analízisét és a következő táblázatban összegeztük megállapításainkat: 

  



 
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 

 

 

 

A BCE tanárképzésének és Tanárképzési és Digitális Tanárképző Központjának GYELV- 

mátrixa 

 

Erősségek Gyengeségek 

Tanárképző és Digitális Tanárképző 

Központ megalakulása - határozott profil 

kialakulása. 

 

A tanár szakos hallgatóink egyre nagyobb 

arányban kerülnek be a gyakorlati életből.  

 

Alkalmazkodás a megváltozott 

feltételekhez. 

 

Közvetlen tanár-diák viszony. 

 

Differenciált képzési utak biztosítása 

 

Rugalmasság, kölcsönös alkalmazkodás 

 

jó szakemberek 

operatív tanterven belüli hiányterületek 

(pl. SNI tanulókkal való foglalkozás, 

változásmenedzsment) 

 

elaprózott képzési struktúra (sok, alacsony kredit 

értékű tárgy) 

 

a képzés túl elméleti, a pszichológiai, pedagógiai 

blokk túlsúlya jellemző, kevés a módszertani óra 

 

 A készségek, kompetenciák nem jelennek meg 

tudatosan a képzésben, nincsenek mérve. 

 

az órákat tartó tanárok nem használják a korszerű 

módszereket, zömében az óraszervezés frontális, 

a tudásátadást tekintik alapvető feladatuknak,  

nem rendelkeznek pedagógiai végzettséggel 
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hazai konferenciákon való részvétel 

 

belső igény a képzés megújulására 

 

TÁMOP programokban való részvétel, 

együttműködés a tanárképző 

intézményekkel 

 

gennováció (IKT eszközök, animáció, játék 

a tanulási – tanítási folyamatokban) 

 

új fejlesztési terület: digitális tanulás, e – 

learning anyagok fejlesztése 

 

egyetemen belüli elismertség és 

támogatottság 

 

tankönyvhiány – például módszertani tárgyak 

esetében 

 

oktatásszervezés  (egy nap, egy tantárgy) 

 

szaktanszékekkel való együttműködés 

 

elhaló kapcsolatok a közgazdasági és 

kereskedelmi szakközépiskolákkal 

 

a tanított gazdasági ismeretek nem fedik le teljes 

egészében azokat az ismereteket, amelyeket a 

szakképzésben tanítani kell 

 

összefüggő iskolai gyakorlatoknál a hallgatók a 

saját iskolájukba kerülnek -  ugyanazokat a 

mintákat látják, mint amit már ismernek 

 

honlap 

 

alumni – rendszer hiánya 
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nemzetközi kapcsolatok hiánya 

 

 

 

 

 

 

Lehetőségek 

 

Veszélyek 

a pedagógusképzés megújulása – 

jogszabályok adta lehetőségek 

 

oktatási innovációk, amelyek segítségével 

hatékonyan alkalmazkodhatunk a képzést 

igénybe vevők jellemzőinek változásához 

 

tartalmában és szerkezetében változó 

közgazdásztanár képzés 

 

optimális képzési kínálat kialakítása 

 

duális képzés -  a gazdasági szakoktatók 

iránti kereslet növekedése 

pedagógus szakma társadalmi és anyagi 

megítélése nem változik 

 

oktatáspolitikai változások 

 

reálisnak tűnő jövőkép hiánya -  formális lépesek 

sorozatában történő és nem rendszerszemléletű 

alkalmazkodás 

 

lemaradás a hasonló profilú képzést nyújtó 

intézményekkel folyó versenyben 

 

túlzott alkalmazkodás, stabil értékrend hiánya 
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LLL -  felnőttképzéshez kapcsolódóan a 

pedagógiai-pszichológiai és módszertani 

ismeretek iránti kereslet növekedése 

 

tanárképzés  ( a szakmai tárgyakat olyan 

oktatók tartják, akik maguk is 

rendelkeznek pedagógus végzettséggel – 

így rögtön egy minta átadás történhet, 

amelyet később  a módszertani órákon 

akár elemezni is lehetne) 

 

képzők képzése (felsőfokú oktatásban 

dolgozók) 

 

blended tananyagok kidolgozása -  

kontaktórák gyakorlatorientáltabbá válhat 

 

tükrözött osztályterem gyakorlata 

 

műhelymunka jelleg erősítése a 

tanárképzésben, a hallgatók bekapcsolása 

lassú, utólagos adaptáció a változásokhoz – 

elmaradás a versenytársakhoz képest 

 

képzési struktúra és valós igények szétválása 

 

jelentkezők hiánya 

 

a társadalmi és anyagi megbecsülés, bizalom 

hiánya miatt a kontraszelekciós folyamat erősödik 

 

az életpálya módosító hallgatók túl nagy a 

generációs különbséggel kezdik a tanári pályát 

(más felkészítést igényelnek) 

 

a tanárképzésbe bekerülő hallgatók rögzült 

módszerei, magatartási mintái 

 

a tantervi háló összeállításánál az adottságokból 

és nem az igényekből való kiindulás 

 

a képzési tartalom szelekciójának elmaradása 
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meglévő kutatási munkákba, projektekbe 

– motiváltság nőne 

 

kiemelkedően tehetséges hallgatók 

doktori képzésben való részvételének 

biztosítása, segítése 

 

közgazdásztanár szakmai klub, kapcsolati 

háló létrehozása, továbbképzések 

szervezése ezen kereteken belül az 

egyetem sztároktatóinak bevonásával 

 

Nat – közismereti tanároknak gazdasági és 

pénzügyi ismeretekkel kapcsolatos 

továbbképzés 

 

mentortanárképzésbe való bekapcsolódás 

 

A legtöbb közgazdász hallgatóban is van 

valamilyen szintű érdeklődés a tanítás 

iránt – szakkolégium-szerű szerveződést 

létrehozni és ezt kihasználnia 

 

az oktatók elszigetelten végzik munkájukat, nem 

alakul ki közöttük hatékony interakció 

 

Az egyetemről nem, vagy alig látszik, mi van ma 

egy középiskolában 

 

gyakorló iskolákkal való együttműködés hiánya 

 

a nemzetközi kapcsolatok elhanyagolása – 

szakmai lemaradás veszélye 

 

kreativitás hiánya 
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demonstrátorok, Phd hallgatók bevonása 

pedagógiai munkába: előkészítő, hogy be 

ösztönösen, hanem tudatosan tanítson. 

 

a megnevezett hiányterületek és a tanári 

szupervízió beépítése a tantervi hálóba 

 

team-munkában gondolkodni, ahol 

idősebb oktatók és PhD hallgatók alkotnak 

egy csapatot (előadás, szeminárium, 

projektmunka) – ennek megvalósulásának 

segítése 

 

szakmai együttműködés, módszertani 

eszköztár bővülése, tudásátadás és 

készségfejlesztés különböző útjai 

 

A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ 

honlapján egy módszertani bank 

létrehozása, amelyhez hozzáférhetnek, és 

amelyet folyamatosan bővíthetnek a 

korábban végzett hallgatók is 
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Nemzetközi kapcsolatok – idegen nyelvű 

tartalomfejlesztések 

 

Idegen nyelvű online kurzusok, képzési 

programok indítása  

 

Konferenciák szervezése, illetve 

nemzetközi és hazai konferenciákon való 

részvétel 

 

Sikeres középiskolai tanárok bevonása a 

módszertani képzésbe (jó gyakorlatok 

bemutatása) 

 

Párhuzamos képzési lehetőség kiharcolása 

5. táblázat: A SWOT analízis eredményeit összefoglaló mátrix. Forrás: saját készítés 

 

 

2. Jövőkép 
 

Stratégiánk összeállítását az eddigi elemzések alapján egy jövőkép összeállításával folytatjuk. 

Mivel maga a tanárképzés öt éves időtartamot ölel át, így elsődleges célunk megfogalmazni, 

hogy milyen változások várhatók a jövőben, mire készítsük fel mostani és leendő 

tanár szakos hallgatóinkat, milyen irányba fejlesszük 

tevékenységünket, tanárképzésünket. 

Jövőképünk összeállítása során figyelembe vettük a 

fókuszcsoportban, a strukturált interjúkban és a 

kérdőíves felmérés során kapott válaszokat és 
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alapvetően három területet átfogva (iskola, diák és tanár) rajzoljuk fel elképzelésünket választ 

keresve arra a három hagyományos kérdésre, hogy mit? kinek? hogyan? kell? tanítani a 

jövőben. 

 

2.1. A jövő iskolája 

Kérdőívünkben először arra voltunk kíváncsiak, hogy mit gondolnak a megkérdezettek, 

mennyi ideig marad fenn az oktatás mai modellje, a hagyományos iskolaszerkezet. 

 

2. ábra: Mennyi ideig marad fenn a hagyományos iskolaszerkezet, modell? N=21. Forrás: saját 

felmérés adatai 

 

A válaszadók fele 5-10 éven belül jelentős változásokat vár, és 20-20 % az, aki a közeljövőre 

(1 és 5 év között) illetve az igencsak távoli jövőre (25 évnél is később) teszi mindezek 

bekövetkeztét. 

 

Szerettük volna megtudni, hogy meghatározza-e a válaszadók 

véleményét az, hogy milyen intézményben tanítanak. A 

középiskolás tanárok mindegyike azt gondolja, hogy 10 

éven belül megszűnik a hagyományos 

iskolaszerkezet. Ezzel szemben a felsőoktatási 

intézményekben oktatók között senki sem volt, 

20%

50%

20%

5%

5%

Mennyi ideig marad fenn a hagyományos 
iskolaszerkezet, modell?

1-5 év 5-10 év 15-20 év 20-25 év tovább
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aki rövid távú (1-5 éven belüli) reformokat várt volna, viszont jelentős arányban voltak azok, 

akik csak 15-20 év múlva várnak reformokat, és olyan válaszadó is volt, aki azt feltétezi, hogy 

a változások még ennél is később történnek meg. 

 

 

3. ábra: Mennyi ideig marad fenn a hagyományos iskolaszerkezet, modell?- a válaszok megoszlása a 

képzési szint szerint. N=21.  Forrás: saját felmérés adatai 

 

A kapott válaszok azt mutatják, hogy a változások által kiváltott adaptációs kényszert a 

felsőoktatásban oktatók nem érzik úgy, mint a középiskolák tanárai. Mindez abból fakadhat, 

hogy a tömegesedés ellenére még mindig történik – ha a korábbinál csekélyebb is – szelekció 

a felsőoktatásba jelentkező diákok között, illetve abból az oktatói körben többé-kevésbé 

általánosnak tekinthető véleményből, hogy a felsőoktatásban a diák alkalmazkodjon, ne a 

tanár. Az adaptáció hiánya miatt a felsőoktatásban egyre több probléma várható, a 

minőségromlás továbbra is jellemző marad, egyre erőteljesebbé válik az az igény, hogy az 

oktatók pedagógiai ismeretekkel rendelkezzenek, és módszertanilag 

felkészültek legyenek.  

A következő kérdés arra irányult, hogy milyen irányú a 

várható változás. Ehhez az OECD által felvázolt, a jövő 

iskolájával kapcsolatos lehetőségeket adtuk meg, 

0%
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és arra kértük őket, válasszák ki azt, amelynek megvalósulása szerintük a legvalószínűbb. 

A lehetséges szcenáriók a következők voltak  (OECD, 2001): 

A. Megmarad a hagyományos, bürokratikus, robosztus oktatási rendszer, amelyben az iskola 

alapvetően ellenáll a változásoknak, és a helyi szülői elvárásokhoz igazodik. Radikális 

változtatásokra a tanítási-tanulási folyamatokban, a tanári szerepekben nem kerül sor. 

B. Piaci modell. A kereslet, kínálat törvényeinek, a piaci versenynek érvényesülése az oktatási 

piacon. Emiatt az iskolák különböző értékelésének, az akkreditációknak a jelentősége 

megnő. A képzési folyamatok nem elsősorban a munkapiaci igényekre, hanem a tanulók, 

szülők keresleteinek megfelelően alakulnak. A magánfinanszírozók a döntésekre nagy 

hatással vannak. Jelentős az IKT eszközhasználat. 

C. Az iskola alapvető szociális, közösségi központ. Az iskolán belül intergenerációs tanulói 

csoportok kialakulása jellemző. Az érintettek közötti hálózati kapcsolatok erősek. 

D. Az iskola egy központosított tanuló szervezet. Az iskolák önállósága nagy, saját profillal 

rendelkeznek. Nagy irántuk a közbizalom. A központi támogatottság megfelelő mértékű. 

Az oktatás széles korosztályokra terjed ki, innovatív. A tanárok társadalmi elismertsége 

magas. Támogató szélesebb környezet (politikai, média, stb.) jellemzi. Intenzíven figyelnek 

a tudástartalmak változására. A tanulók és tanárok is hálózatosodnak (nemzetközi szinten 

is). 

E. A tanulói hálózatok a jellemzőek. A tudásnak és a tanulásnak már nem elsődleges forrása 

az iskola. A közép- és az alapképzés között éles választóvonal jelenik meg. A tantervi 

struktúra elhalása jellemzi. A tanulási környezetben jelentős a változás, a tanulás 

elsősorban egyéni úton, a hálózat segítségével történik, amit a szülők és más szakemberek 

támogatnak. 

F. Tanári exodus. Krízishelyzet: elöregedő tanári társadalom, nincs utánpótlás, a minőség 

folyamatosan romlik. Az iskolák tanár nélkül maradnak. A tanítási-

tanulási folyamatok feltételeinek romlanak, állandó 

finanszírozási problémák. Az otthon végzett oktatás 

piaca felvirágzik.  
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4. ábra: A lehetséges alternatívák közötti választások. N=21.  Forrás: saját felmérés adatai 

 

 

Az eredmények azt mutatják, hogy a megkérdezett tanárok közül senki sem gondolja azt, hogy 

a jövőben az iskola nagy önállósággal bíró, saját profillal rendelkező központosított tanuló 

szervezetté válna, ahol az oktatás széles korosztályokra terjed ki, innovatív, és a tanárok 

társadalmi elismertsége magas. Ezzel szemben legtöbben (33%) úgy vélekednek, hogy 

megmarad a hagyományos modell, radikális változásokra semmilyen téren nem kerül sor. (Ez 

a válasz némileg ellentmond az előző kérdésre kapott válaszokkal.) Őket követik azok (a 

válaszadók negyede), akik szerint a piaci modell valósul meg, azaz a kereslet-kínálat szabályai 

az oktatásban is érvényesülnek. Közel minden ötödik megkérdezett pedagógus gondolta azt, 

hogy a tanulók szerveződnek hálózatokba, és szintén ilyen arányban ítélik nagyon pesszimistán 

az iskolák jövőjét, hiszen ők azt gondolják, nem lesznek tanárok, az iskolai oktatás feltételei 

annyira elromlanak, hogy az otthon tanulás lesz csak a járható út. 

A következő kérdés az iskolák lehetséges jövőjével (10-15 évnyi 

távlatban) kapcsolatos állításokat tartalmazott. A válaszadó 

feladata azt volt, hogy jelölje meg a megadott skálán, 

mennyire ért egyet az adott állítással (1 = egyáltalán 

nem tartja valószínűnek, 5 = nagyon valószínűnek 
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tartja ennek bekövetkeztét). A kapott válaszok összegezése alapján a jövő iskolájának várható 

jellemzőit kívántuk meghatározni. 

Az alábbi diagramon az összes válaszadó értékelését tüntettük fel: 
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5. ábra: A jövő iskolájának jellemző a válaszok alapján. N=21.  Forrás: saját 

felmérés adatai.  

 

A kapott eredmények összhangban voltak 

várakozásainkkal. Megvizsgáltuk, a 

0,00 0,50 1,00 1,50 2,00 2,50 3,00 3,50 4,00 4,50

A tanárok jól képzett szakemberek.

Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon

Az iskola adaptációja az információs kultúrához

A tanulócsoportok heterogének.

A tantervi struktúra, a tantárgyi határok
elmosódása

Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás
figyelhető meg a készségek, képességek,…

Szakmai innovációk

Az iskola helyi kötődése erős.

A tanárok jól motiváltak.

Témakörönként tömbösített oktatás (alacsony
óraszámú tantárgyak esetében) jellemző

A különböző országokban kiadott
bizonyítványok, végzettségek…

Az osztálykeretek felbomlanak, az informális
lehetőségek bővülnek.

Az iskolák iránti bizalom és társadalmi
támogatottság színvonala magas.

Az iskoláknak lehetőségük van képzésük,
kínálatuk differenciálására.

Az oktatási intézmények, így az iskola is erős
kontroll alatt működik.

Az oktatási intézmények bürokratikus
intézmények.

Az iskolák oktatási tevékenységének
szabályozása tartalomközpontú.

A tanárok anyagi és társadalmi elismertsége
magas

Minden országban ugyanazt a tananyagot és
értékelési rendszert használják.

Mi jellemzi az iskolákat 10-15 év múlva?
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legvalószínűbbnek ítélt jellemzők hogyan jelennek meg a felső- és középfokú oktatásban 

dolgozó tanárok szerint bontva: 

a) Az egyetemi/főiskolai oktatók szerint a jövő iskoláját a következő jellemzik: 

 A tanulócsoportok heterogének. 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

 Az iskola adaptációja az információs kultúrához. 

 A tantervi struktúra, a tantárgyi határok elmosódása. 

 Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a készségek, 

képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség irányában. 

 Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon. 

 

b) A gimnáziumi/szakközépiskolai közgazdásztanárok ilyennek látják a jövő iskoláját: 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

 Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon. 

 Az iskola adaptációja az információs kultúrához. 

 Az oktatási intézmények, így az iskola is erős kontroll alatt működik. 

 Szakmai innovációk. 

 A különböző országokban kiadott bizonyítványok, végzettségek 

összehasonlíthatók, bárhol elfogadják. 

Jól látható, hogy a legvalószínűbbnek ítélt hat jellemző közül három megegyezik a vizsgált két 

csoportban. Ezek szerint a felsőoktatásban és a középiskolákban tanító pedagógusok szerint is 

a jövő iskolájában a tanárok az adaptációs kényszer hatására jól képzett szakemberek 

lesznek, akikre intenzív IKT eszközhasználat lesz jellemző a tanórákon. Kiemelendő, hogy 

csak az egyetemi/főiskolai oktatók esetében jelenik meg jellemzőként a 

hangsúlyeltolódás a készségek, képességek, attitűdök, felelősség 

irányába. Valószínűleg ebben szerepet játszik az, hogy a 

középfokú intézményekben már kompetencia alapú 

képzés folyik évek óta, ezért ezt a jellemzőt már ma 
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is fontosnak tekintik, és nem tartották szükségesnek a jövőhöz kapcsolódóan kiemelni. 

A személyes interjúk alapján még érdemes néhány dolgot kiemelni: 

Az interjúalanyaink úgy érzik, hogy nagy problémát jelent a felsőoktatás tömegesedése, mivel 

ennek következményeként a gyakorlatok aránya nagyon lecsökkent, a nagy létszámú (nem 

ritkán 400-500 fős) előadások elterjedtek. Emiatt az alkalmazott módszerek, oktató-hallgató 

közötti kapcsolatok, tehetséggondozási lehetőségek beszűkültek.  A jövő egyetemén ez az 

arány véleményük szerint megfordul, nő a gyakorlatok aránya. Az előadásokhoz való 

hozzáférés tipikusan on-line kapcsolatokon keresztül valósul meg. A hallgatók otthon ezekkel 

az előadásokkal és e-learning, blended anyagok segítségével készülnek fel a kontakt órákra, 

ahol a képzés tevékenységalapú és gyakorlatorientált lesz. A projektfeladatok, a 

problémaalapú képzések, a team munka a jelenleginél lényegesen gyakoribbá válik. A 

hallgatók az elméleti tudáshoz is gyakorlati ismereteken keresztül kell fognak eljutni, mivel az 

összefüggő, nagy elméletek nehezen feldolgozhatóak számukra. Induktív úton, az egyedi 

megfigyelésekből az esettanulmányokban lévő problémákból kiindulva kell általánosítani. 

Megváltozik a szorgalmi- és a vizsgaidőszak egymást követő hullámzása. Az értékelés, 

visszajelzés folyamatossá válik, egy-egy vizsga letétele komplexebb ismereteket igényel, és 

kevesebb idegeskedéssel jár. A mai értelemben vett puskázás megszűnik. Minden kérdéshez 

mindent lehet használni, hiszen a feladatok kreativitást, az ismeretek új feltételek melletti 

alkalmazását igénylik.  

A mai fiatalok által használt technikákat a tanároknak is elsajátítják. Természetesen válik az az 

egyetemi oktató, aki a változásokkal lépést, a megjelenő az új technikai eszközöket azonnal 

hatékonyan integrálja az oktatásba, módszertanilag felkészült. A hallgatók nyitottá, érdeklővé 

válnak, és hajlandó lesznek elolvasni a szemináriumra a kötelező és ajánlott irodalmat, 

megnézni a videót, elkészíteni a házi feladatot, az órán vitatkozni, érvelni, stb. 

Az egyetem folyamatosan reflektál a változásokra. Az oktatás 

egyébként mindig is alkalmazkodott a megváltozott 

feltételekhez, de az oktatásban ugyanakkor van egy 

konzervativizmusra való hajlam, amely az akadémiai 

értékeket tiszteletben tartja. Ezt a hallgatók 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 

 

színesebb, motiváltabb és változatosabb módszertani eszközöket felsorakoztató képzés 

tükrében értelemszerűen elfogadják.  

Tehát a jövő egyetemét kölcsönös alkalmazkodási folyamat jellemzi, de természetesen 

különböző szinteken különböző mértékben, hiszen egy doktori képzés más, mint egy 

alapképzés, és az osztatlan képzés is más, mint a Bologna-rendszerű. 

A tudásanyag közvetítésébe be kell csempészni olyan elemeket, amivel fel lehet kelteni az 

érdeklődésüket.  

Az oktatásban is lehet team-munkában gondolkodni, ahol idősebb oktatók és PhD hallgatók 

alkotnak egy csapatot (előadás, szeminárium, projektmunka), tehát nem egy oktató oktat egy 

tárgyat, hanem az oktatók is teamben dolgoznak. Ilyenkor (és egyébként is) az oktatók között 

is legyen interakció, tudják, hogy a másik mit tanít. Nem hatékony, ha minden tanárnak 

megvan a jegyzete és a ppt-je, és a többiektől elszigetelten oktat. Jó példa már erre most is 

ahogy a Szociológia alapjai tárgyat megújították. A tárgyhoz tartozik egy előadás és egy 

szeminárium is. Ez utóbbit PhD hallgatók tartják, akik fogékonyak az újra, sokkal közelebb 

vannak egy 18-19 éves hallgatóhoz. A hallgatók általában magas pontszámmal kerülnek be, 

várakozással telten, és csalódnak, ha a 350 fős előadást frontális előadás formájában tartják a 

számukra. 

Most egy fiatal adjunktus az előadó (Király Gábor), aki interaktivitást tud becsempészni még 

egy nagy létszámú előadásba is. Pl. videóbejátszások segítségével színesíti az előadást, 

kérdésekkel vonja be a hallgatókat, az előadáson is lehet szemináriumi pontokat lehet 

szerezni. A hallgatói visszajelzések rendkívül pozitívak. Azelőtt, amikor bement az oktató és 

jobb esetben vitt magával egy ppt-t, nem tudta lekötni a hallgatókat. 5 perc után az esti 

programjaikat szervezték a telefonjukon. 

Az interjúalanyok reményeik szerint 10 év múlva még több külföldi hallgató, még több angol 

nyelvű képzés és sok e-learninges tananyag lesz. A papíralapú anyagok 

háttérbe szorulnak, a könyvtárban is jellemző lesz a digitális 

eszközhasználat. Egyre több hallgató tér vissza a 

mesterképzésre, de az igazi műhelymunka a doktori 

iskolában zajlik majd. Még nagyobb arányú lesz a 

magyar hallgatók külföldi tanulása. 
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Egyre több olyan projekt lesz az egyetemen, amibe be lehet vonni a hallgatókat. Az ugyanis a 

tapasztalat, hogy vonzó számukra, ha be tudnak kapcsolódni alkalmazott kutatási projektekbe. 

A változásokhoz a tanárok részéről nagy szükség van rugalmasságra, nyitottságra, nemzetközi 

tapasztalatokra. Nekik viszont módszertani támogatásra van szükségük, amelyek belső 

képzések keretében kapnak meg. A felsőoktatásban is a tanári képzettségeket, valamilyen 

módon az előmeneteli rendszerbe beépülnek. Elsősorban a tanársegédeket kellene 

alkalmassá tenni a szemináriumi munkák vezetésére. Persze kérdés, ha az egyetemi karrier 

presztízse csökken, és kérdés, hogy ilyen körülmények között érdemes-e még nehezíteni a 

feltételeket. A megfogalmazott várakozások szerint az egyetemi karrier az információs és 

tudástársadalomban nőni fog. 

A felsőoktatásban az oktatói pálya mobillá válik, oktatás – kutatási fázisok váltják egymást. Így 

a rendszer sokkal rugalmasabbá válik. Ezt a jövőben kifejlett és méltányos, igazságos pályázati 

rendszer fogja ez segíteni.  

Tanár szakos hallgatóink ilyen egyetemen szerzik meg képzettségüket. Ennek nagy előnye lesz, 

hogy hatékony tanítási mintákat, ötleteket sajátíthatnak el. 

 

 

Az elemzés során megvizsgáltuk, hogy a megkérdezett által adott választ mennyire 

befolyásolta az a tény, hogy hány éve dolgozik az oktatásban:3 

a) A 0-10 év gyakorlattal rendelkezők szerint 

 Az iskoláknak lehetőségük van képzésük, kínálatuk differenciálására. 

 Az iskolák iránti bizalom és társadalmi támogatottság színvonala magas. 

                                       
3 A válaszok közül a hat leggyakrabban előfordulót vettük figyelembe 
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 Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a készségek, 

képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség irányában. 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

 A tanárok jól motiváltak. 

 Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon 

 

b) A 10-20 év gyakorlattal rendelkezők szerint: 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

 A tanulócsoportok heterogének. 

 Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a készségek, 

képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség irányában. 

 Az iskola adaptációja az információs kultúrához 

 Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon 

 

c) A 20-30 év gyakorlattal rendelkezők szerint: 

 Az oktatási intézmények, így az iskola is erős kontroll alatt működik. 

 Az oktatási intézmények bürokratikus intézmények. 

 Az iskola adaptációja az információs kultúrához 

 Témakörönként tömbösített oktatás (alacsony óraszámú tantárgyak esetében) 

jellemző 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

 

d) A 30-40 év gyakorlattal rendelkezők szerint: 

 A tanulócsoportok heterogének. 

 Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon 

 A különböző országokban kiadott bizonyítványok, 

végzettségek összehasonlíthatók, bárhol 

elfogadják. 
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 Az iskola adaptációja az információs kultúrához 

 Az iskola helyi kötődése erős. 

 A tanárok jól képzett szakemberek. 

Az kapott eredmények alapján megállapítható, hogy a 10-20 éves gyakorlattal rendelkező 

kollégák azok, akik a várakozásnak megfelelő jellemzőket emelték ki. A 20-30 éves 

tapasztalattal bírók pesszimistábbak, náluk megjelennek olyan jellemzők is (pl. az oktatási 

intézmények bürokratikusak és erős kontroll alatt működnek), amelyeket az elmúlt évek 

tapasztalataiból vetítenek előre. 

A jellemzők rangsorolása a különböző csoportokban jól kifejezik, hogy a pedagógus életpálya 

különböző szakaszaiban elsősorban milyen kérdések fajsúlyosak a tanárok számára.  

 

Összegezésként megfogalmazható, hogy a mintában szereplők válaszai alapján a jövő 

iskolájának legvalószínűbb jellemzői: 

- Heterogén tanulói csoportok 

- Jól képzett (szakmai, pedagógiai és pszichológiai szempontból egyaránt) tanárok 

- Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a készségek, 

képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség irányában. 

- Az iskola folyamatos adaptációja az információs és tudásalapú társadalmi-gazdasági 

változásokhoz 

- A tanár és diák egyenrangú partner a tanulási-tanítási folyamatban 

- A tanulási-tanítási folyamat gyakorlat és tapasztalat orientált, élményalapúvá válik 

- Az on-line központúságot továbbra is ellensúlyozza a tanár és diák személyes 

találkozása 

Ezek a jellemzők segítenek meghatározni a közgazdásztanár képzés 

korszerűsítéséhez kapcsolódó feladatokat, hiszen végzett 

hallgatóink ilyen iskolákban fognak valószínűleg dolgozni. 
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2.2. A jövő diákja  

A jövő diákjának képét megrajzolva érdemes kiindulni a mai iskolában lévő generációk 

jellemzőikből. (Daruka 2014.)  A mára kialakult tendenciák várhatóan folytatódni fognak.  

A jövő diákjára jellemző lesz, hogy:  

1. A rohamosan bővülő információs halmazban az ingerküszöb szintje nő, újabb és újabb 

ingerekre, információkra vágynak.  

2. A gyors információszerzési lehetőség türelmetlenné teszi őket. Ugyanakkor a döntési 

helyzetek során látszólagos magabiztosságuk ellenére bizonytalanok, a hozzáférhető 

információk tömegéből nem tudnak megfelelően szelektálni, szükségük van a külső 

támogatásra. Folyamatosan igénylik a visszajelzéseket, keresik az elismerést.   

3. A kortársakkal kialakított hálózatok kiemelkedő szerepet töltenek be az életükben. 

Nyitott, online, (többnyire nemzetközi) hálózatokba csatlakoznak. Egyre inkább 

jellemző, hogy a kortársakkal kialakított hálózatok mellett a heterogén összetételű 

(életkor, foglalkozás, lakhely, iskolázottsági szint, stb.) csoportok szerepe nő.  A 

„hálózati lét” a gyors gondolatmegosztást, véleménycserét tesz lehetővé, de egyben a 

megszerzett tudás bővítésének a forrása (nem ellenőrzött) is. 

4. Fontos jellemzőjük az un. „multitasking”. Egyszerre több dologra figyelnek, több 

folyamatba kapcsolódnak be, több információt dolgoznak fel. Ezzel természetesen 

együtt jár, hogy egy-egy dologra rövidebb ideig koncentrálnak, figyelmük ugrál az egyik 

dologról a másikra, „a korábban többé-kevésbé jól elkülöníthető tevékenységek egyre 

inkább összecsúsznak” (Székely L. 2012)  

5. A multitasking következményeként figyelhető meg az a generációs 

jellemző, hogy az idővel nem tudnak megfelelően 

gazdálkodni. Mivel egyszerre foglalkoznak több 

dologgal, nem érzékelik, hogy mennyi idő telt 

el, egy-egy feladat megoldásának mekkora 

az időigénye. Az idő érzékelése 
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szubjektívvé válik. Nincsenek hozzászokva ahhoz, hogy a megoldandó feladatot 

kiemelve késleltessék a többire figyelést. Így mindent az utolsó időpontban, többnyire 

kapkodva, nemegyszer a legkönnyebb ellenállást választva, felszínesen készítenek el. 

Az időgazdálkodást külön kell nekik tanítani. 

6. A tér és idő fogalma relativizálódik. Számukra a múlt és a jövő veszít a jelentőségéből 

abban az értelemben, hogy minden azonnal a rendelkezésükre áll, lényegében nem 

kell várni, minden a jelenben érhető el, így stabilizálódik rövid távú szemléletük. A 

távolság is veszít jelentőségéből, hiszen egymástól jelentős fizikai távolságban lévő 

szereplőket másodpercek töredéke alatt kapcsol össze, lehetővé téve a kommunikáció, 

tranzakciók különböző formáit. Képzésük során erősítendő a hosszú távú szemlélet. 

7. Ezt a generációt gyakran éri az a vád, hogy keveset olvas. Ma már kutatások igazolják 

ennek ellenkezőjét.  Az írás és olvasás szerepe, fontossága a multimédiás eszközök 

terjedése ellenére megmarad. Az internetes kommunikáció (pl. email, Facebook, sms, 

blogok és még egy csomó olyan dolog, amit ma még nem is ismerünk) és keresés (pl. 

tartalomkeresés) alapvetően szövegalapú marad. Az IKT környezetben azonban az 

olvasás maga is változik. Egy-egy szöveg olvasásakor a hiperlinkeken keresztül sok az 

elágazási lehetőség. Az olvasás során szerzett információkat, benyomásokat, 

gondolatokat, érzelmeket azonnal megosztják kortársaikkal a közösségi oldalakon, 

blogokon, ezzel mintegy társas tevékenységgé válik. (Goldhaber 2004, Tari 2012.) 

8. 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. A 

tananyagok összeállításánál, a tanórák (ha lesznek ilyenek 

egyáltalán) szervezésekor mindezt figyelembe kell 

venni. 

9. A felsoroltakon kívül érdemes még 

kiemelni, hogy mozaikszerű érettség 
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jellemzi őket. Vannak olyan területek, amelyeken a korábbiaknál lényegesebben 

tájékozottabbak, érettebbek, ugyanakkor más területeken nagyon gyerekesek 

maradnak.  Érzelmi fejlődésük többnyire elmarad az értelmi képességekétől. „Hiába a 

technológiai fejlődés, egy gyerek érzelmi kapacitása csak a saját pszichés tempójában érik, 

nem képes a gyorsuló világhoz simulni. Tehát értenek sok mindent, de feldolgozni vajmi keveset 

képesek ebből. Az online tér nárcisztikus világában töltenek sok időt, ….” (Tari, 2012.).  A 

folyamatos hálózati lét hatására érzelmi inkonzisztencia alakul ki. A közösségi térben 

társaikkal szinte kötelező jelleggel, a nap nagy részében megszakítás nélkül 

kommunikálva, az ismeretségi körnek való megfelelési kényszer következtében 

formálódik az online „énkép”, amely jelentősen különbözhet a valós személyiségtől. A 

hálózatra feltöltött, sokszor túlzottan személyes jellegű tartalmak hatására az intimitás 

határai elmosódnak, ami kiszolgáltatottá tehetik őket. 

Az online és az offline személyiség közötti különbség lehetővé teszi számukra, hogy 

hamis személyiség, ill. névtelenség mögé bújva mondjanak véleményt, kritizáljanak. 

Teszik ezt úgy, hogy a következményekkel, felelősségre vonással nem kell számolniuk. 

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

konfliktusaikat azonnal megosszák társaikkal, akiktől azonnali együttérzést, megértést 

és tanácsot kapnak. A szakértők szerint így nem alakul ki az érzelmek megfelelő egyéni 

feldolgozása, a megfelelő konfliktuskezelési stratégia, az un. „saját megoldás”. 

- Globalizálódó társadalmunkban világuk kitágul, a globális és lokális normák, 

értékrendek közötti eltérések, a kereskedelmi televíziók műsorainak többsége által 

közvetített magatartási minták, értékrendek erőteljesen befolyásolják vágyaikat, 

motivációkat, megkérdőjelezik az előző generációk nyújtotta minták hatékonyságát. 

Egyidejűleg kell eligazodniuk és megfelelniük a család – 

iskola – média- és a hálózatok adta négyszögben, a 

különböző elvárásoknak.   

A generációs jellemzőkkel foglalkozó elméleti és 

empirikus kutatások eredményeit összegezve 
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fogalmaztuk meg kérdéseinket. A kérdőíves felmérés során kapott válaszok alapján 

kijelenthetjük, hogy abban egyetértenek a tanárok, hogy megváltozik a diákok ismerete, 

tudása. A változás iránya azonban nem rajzolódik ki egyértelműen. Míg vannak olyanok, aki 

azt gondolják, hogy a jövő diákjai jól informáltak lesznek és széles körű tudással 

rendelkeznek majd, addig mások úgy vélik, hogy a felkészületlenség, az általános 

tájékozottság hiánya, a felületes tudás lesz a jellemző. A tudáselemekből a tanárok szerint 

azok érdeklik majd őket, amelyek piacképesek és amelyek ismeretének gyakorlati haszna van. 

A válaszadók szerint mélyebb összefüggésekre, alaposabb ismeretekre nem tartanak majd 

igényt. A legpesszimistább vélemény szerint a jövő tanulói nem tudnak majd kézzel írni, 

szókincsük leépül, kifejezőkészségük csökken. 

A válaszadók abban is egyetértettek, hogy intenzív IKT használat lesz a jellemző a jövő 

diákjaira – amit a tanárok mai elképzelése szerint elvárnak a tanároktól, az iskolától is. 

Természetessé válik számukra az internetes forrásokból való tájékozódás, amit továbbra 

sem tartanak igazán megbízható forrásnak a pedagógusok. A tankönyveket ki fogják váltani 

a különböző digitális eszközök (jelenleg az okostelefonra és a tabletre tudtak gondolni a 

válaszadók).4  

 

A jövőképre vonatkozó válaszok között megjelent a közösség témája is. Itt mindenki, aki 

beszélt róla, rendkívül borúlátó volt: azt feltételezik, hogy az egyéni érdekérvényesítés lesz a 

jellemző, a közösségi értékek a háttérbe szorulnak, a tanulócsoportok eltávolodnak egy 

mástól. Az oktatás, az iskola elszemélytelenedik.  

                                       
4 Ennél a kérdésnél is volt, aki igazán pesszimistán látta a jövőt: azt feltételezte, hogy a jövő diákjait csak az internet érdekli majd, de csak 

chat-elésre és szórakozásra fogják használni. 

 

Commented [M1]: ide kellene hivatkozást írni 

Commented [ML4R3]: MIvel kellene egy csomó betű, jó lenne 

Commented [M3]: szerinted kellene itt valamit összegezni a 
szakirodalom alapján? Van honnan átvenni! 

Commented [ML2R1]: Ha van kéznél, betennéd? Ha nincs, 
keresek 
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A jövő diákjairól mesélve minden válaszadó azt gondolja, hogy a képességeik és a 

személyiségük is más lesz, mit a mai tanulóké. Mindössze egy olyan pedagógus volt, aki 

pozitív irányú változást feltételezett: szerinte a jövő fiataljai jól informáltak, gyorsak és 

kreatívak lesznek. A többség kisebb-nagyobb mértékben, de pesszimista volt. A kevésbé 

pesszimisták szerint a jelenlegi folyamatok hatására szélsőségesebbé válnak majd a diákok 

képességei, jellemzően nyitottabbak lesznek ugyan, de nehezebben motiválhatóak. 

Végtelen mennyiségű információ áll a rendelkezésükre (amelyre ki is vannak éhezve), de 

azzal nem tudnak jól gazdálkodni, az összefüggéseket képtelenek lesznek átlátni.  

Érdeklődőek és nyitottak lesznek, de csak abban az esetben, ha a tanárok felkészültek és 

rugalmasak lesznek és alkalmazkodnak hozzájuk.  A diákok fontos jellemzője már ma is, és 

várhatóan a jövőben sem fog változni a „multitasking”, ehhez a tanárnak szükségszerűen 

igazodni kell, erre fel kell készíteni a tanárképzés során. 

A pesszimista vélemények szerint (a mainál is inkább) motiválatlan, érdektelen, felkészületlen, 

fegyelmezetlen, szétszórt és dekoncentrált lesz a fiatalság, akiből hiányozni fog a 

tekintélytisztelet, a tanárokat egyenrangú félként kezelik majd. A legpesszimistább válaszadók 

egyike potenciális analfabétának látja a jövő tanulóit, másikuk szerint a tanulócsoportok 

nagyobbrészt érdektelen tömege akadályozza a tanulásban a motiváltabb kisebbséget. Ezért 

a többség a fegyelmezéstől és a saját lemaradásától, a kisebbség pedig a rossz körülmények, 

a gyenge tanárok és a zavaró rossz tanulók miatt frusztrált. Véleményük szerint a diákok egyre 

jobban utálják majd az iskolát, mert nő a különbség az élet és az iskola között. 

 

A diákok oktatással szembeni elvárásai megváltoznak, az iskola szerepe újradefiniálódik. A 

tanároknak alkalmazkodnia kell a megváltozott tanulókhoz. Egyrészt segíteni kell őket a 

tanulásban (módszerekkel, tanulási technikák, stratégiák 

„megtanításával”), másrészt használnia kell azokat a technikai 

eszközöket, amelyek a mindennapok részesei. A 

tankönyveket fel kell váltania az e-tankönyveknek és 

jegyzeteknek, a tanároknak pedig magabiztosan 

kell tudniuk használni ezeket az eszközöket. 
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Mindezeken túl további módszertani változásokra is szükség van, hiszen valószínűleg 

egészen máshogy lesznek motiválhatóak a jövő tanulói, mint a maiak. Élményekre, vizuális 

ingerekre, folyamatos értékelésre lesz szükségük – pont úgy, mint a számítógépes játékok 

világában. A válaszadók úgy látják, hogy ennek következtében a pedagógustársadalom is 

polarizálódni fog: lesznek olyanok, akik tudnak mindezekhez alkalmazkodni, és lesznek, akik 

nem. A felmérésben kapott válaszokat egy szófelhő készítő programba berakva a következőt 

kaptuk: 

 

 

6. ábra: A válaszok alapján készített szófelhő a jövő iskolájának diákjáról 

 

A kirajzolódó válaszok alapján véleményünk szerint arra lehet következtetni, hogy a ma 

tanárai számára a gyors generációs változások miatt kialakuló 

szakadékok, ellentmondások mára már annyira élesek és 

annyira kezelhetetlenek, hogy meglévő szakmai 

(pedagógiai-pszichológiai) ismereteik birtokában 

többségük nem képes az iskolában lévő 

generációk jellemzőinek pozitívumát kiemelni, 



 
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 

 

az igazodási és közös pontokat megkeresni. E borúlátó jövőkép akadályozhatja a hatékony 

adaptációt és a tanítási-tanulási folyamatban szükségessé váló oktatási innovációk sorozatát. 

Külső segítség nélkül megvalósítani.  Ebben jelentős szerepet kell felvállalni a tanár 

továbbképzéseknek. 

 

 

2.3. A jövő közgazdásztanára 

Felmérésünkben a következő kérdéskör az elképzelt jövőbeli iskola közgazdásztanárára 

vonatkozott. Arra voltunk kíváncsiak, hogy a válaszadó véleménye szerint hogyan változnak 

meg feladatai, napi rutinjai (szakmai autonómia, óravezetés, felkészülés a következő órára, 

kapcsolattartás a diákokkal, szülőkkel, iskolavezetéssel, tananyagfejlesztés stb.).  

A kérdésekre kapott válaszokban itt is megjelentek optimista és pesszimista jövőképek, de 

kijelenthetjük, hogy ennél a kérdésnél derűlátóbbak voltak a tanárok, mint az iskola, az oktatás 

jövőjét firtatónál. Összesen csak három válaszadó látja negatívan a következő évtizedeket. Ők 

attól tartanak, hogy az autonómia tovább csökken, maradnak a kötelező és ellenőrzött 

tartalmak, a tanárok kreativitására nem lesz igény. Megjelent egy olyan gondolat is, amely 

szerint az elméleti közgazdaságtan külső nyomásra a középiskolai oktatásban teljesen 

elsorvad.  

A derűlátó többség azt várja, hogy a szakmai önállóság növekedni fog, kevesebb 

adminisztrációra lesz szükség a munkájuk során. A felszabadult időben lesz ideje a 

pedagógusoknak a szakmai hírek követésére, kutatómunkára, tananyagfejlesztésre, 

kreatívabb eszközök kidolgozására és használatára. Azt is várják, hogy módszereikben is 

megújuljanak a közgazdásztanárok: képesek lesznek a megváltozott diákok differenciált 

képzésére, egyedi módszerek alkalmazására. Hétköznapivá válik egyrészt a digitális 

eszközök használata (amelyhez ők tudnak tananyagokat 

fejleszteni), másrészt a (külső partnereket is bevonó) 

projektmunka, a csoportmunka. A kapcsolattartás a 

szülőkkel szinte teljesen áttevődik a digitális térbe.  
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A munkaközösségek erős hálót alkotnak majd, ahol érdemi munka, közös szakmai-pedagógia 

tervezés és munka folyik. Azt várják, hogy a nemzetközi szintű fejlesztésekbe is be fognak 

kapcsolódni. Így időnként (3-4 évente) több hónapos külső tapasztalatszerzésre lesz 

lehetőségük: külföldi és hazai iskoláknál, cégeknél. A kapcsolat nemcsak a kollégákkal, hanem 

a szakmai szervezetekkel, a gazdasági élet szereplőivel is szoros lesz. 

Összességében elmondható, hogy azt várják: a jövő közgazdásztanárai szakmailag és 

módszertanilag is felkészültek, naprakészek, rugalmasak és innovációkra képesek lesznek, 

akiknek munkája valódi tanári munka lesz, nem pedig nagyrészt adminisztráció. Érdekes, 

hogy míg az oktatás egészét tekintve meglehetősen borúlátóak, a közgazdász tanárok (és 

saját jövőjüket) illetően sokkal optimistábbak. 

 

7. ábra: A válaszok alapján készített szófelhő a jövő iskolájának diákjáról 

 

A kapott válaszok összhangban vannak várakozásainkkal. A 

közgazdásztanár képzés megreformálása során érdemes 

ezekre odafigyelni, a képzési struktúra beépíteni 
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például a digitális tananyagkészítést, a kutatómunka módszertanát. 

 

a.  Közgazdásztanár képzésének jövője 

A közgazdásztanár képzéssel kapcsolatos elképzeléseket összegezve meghatározhatók 

azok a területek, amelyekre koncentrálva megfogalmazhatók az alapvető célkitűzések. 

A kérdőíves vizsgálatban arra kértük a válaszadókat, jelöljék meg, mennyire tartja 

fontosnak a közgazdásztanár képzés fejlesztésében, a tanári pályára való felkészítésben az 

egyes területeket. (1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontos). Az összes válaszadótól 

kapott értékelés átlaga a következő diagramon látható: 

 

8. ábra: A közgazdásztanár képzésében szerepet játszó tényezők. Forrás: saját felmérés 

 

Láthatjuk, hogy az összes válaszadót vizsgálva a legkiemeltebb területek a motiválás, az 

IKT eszközök használata, a konfliktuskezelés és a kommunikáció.  

Képzési szint szerint bontva a kérdést azt látjuk, hogy a középfokú 

iskolákban tanítók átlagosan ugyanolyan fontosnak ítélik meg 

a kommunikáció és a konfliktuskezelés oktatását a tanár 

szakos hallgatók számára, mint a motivációét. Ez 

abból adódhat, hogy a kapcsolatuk sokkal 
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szorosabb és közvetlenebb a tanítványaikkal, mint a felsőoktatásban tanítóknak, így nyílt 

konfliktusaik is gyakoribbak lehetnek.  

 

 

9. ábra: Közgazdásztanár képzésben szerepet játszó feladatok. Forrás: saját felmérés 

 

Ha a tanításban eltöltött idő szerint nézzük a kérdést, egy érdekes eredménnyel 

találkozhatunk. Eddig minden csoport számára a motiválás volt a legfontosabb kérdés, de 

a 30-40 éve tanítóknál ezt megelőzi a kommunikáció. 
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10. ábra: Mennyire tartja fontosnak az egyes területeket a felkészítésben? Forrás: saját felmérés 

 

Összességében elmondhatjuk, hogy a vizsgálatban résztvevők szerint a tanári pályára való 

felkészítés kiemelt területei a motiválás, az IKT eszközök használata és a kommunikáció, 

és legkevésbé fontos területnek (a felsoroltak közül) az osztályfőnöki munkára való 

felkészítést és a tehetséggondozást ítélték.  

 

 

Válaszaikat szófelhőbe rendezve a következő képet kapjuk: 
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Mennyire tartja fontosnak a közgazdásztanár képzés 
fejlesztésében, a tanári pályára való felkészítésben?
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11. ábra: Szófelhő a kapott válaszok alapján. Forrás: saját felmérés 

 

A gyakoriságuk alapján kiemelkedő kulcsszavak jelzik azokat a területeket, amelyekre a 

korábbinál nagyobb figyelmet kell szentelni a tanárképzésben. A kiemelkedő kulcsfogalmak 

jelzik, hogy mely területeken kell továbblépnünk. 

 

b. A továbbképzések jövője 

A vizsgálat során szerettük volna megtudni a válaszadók véleményét arról is, hogy milyen 

gyakran van szükségük a gyakorló közgazdásztanároknak módszertani továbbképzésekre. 

Mindössze minden tizedik válaszadó gondolja azt, hogy a sikeres pedagógiai munka érdekében 

évente részt kellene venni a tanároknak ilyen jellegű képzéseken. Kicsit 

több, mint a felük 2-3 évente, harmaduk 4-5 évente tartja 

szükségesnek a módszertani továbbképzéseket, és volt 

olyan is, aki feleslegesnek tartja azok szervezett 

formában történő lebonyolítását a folyamatos 

önképzés miatt. 
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12. ábra: Módszertani továbbképzések iránti igény gyakorisága.Forrás: saját felmérés 

 

Iskolatípusonként vizsgálva az eredményeket azt látjuk, hogy míg a középiskolai tanárok között 

legtöbben úgy gondolják, hogy a közgazdásztanároknak gyakori módszertani 

továbbképzésekre van szükségük, addig az egyetemi és főiskolai oktatók nagy része 

megelégszik a ritkább továbbképzésekkel. 
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52%

33%

5%

Milyen gyakran van szüksége egy gyakorló 
közgazdásztanárnak módszertani továbbképzésekre?

minden évben 2-3 évente 4-5 évente nincs rá szükség
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13. ábra: Az igény gyakorisága (forrás: saját felmérés) 

 

E kérdés megítélése közti különbség oka lehet többek között az is, hogy a középiskolai tanárok 

rendelkeznek tanár szakos diplomával, egyetemi tanulmányaik alatt részesültek módszertani 

képzésben, tehát ők ismerik az ilyen jellegű képzéseket. Az egyetemi oktatókról nem 

mondhatjuk el ugyanezt. Jól ismert problémája a felsőoktatásnak, hogy az ott tanítóknak csak 

kis részének van pedagógus végzettsége. Ők jobbára ösztönös pedagógusok, akik soha sem 

tanultak módszertant, nem tudják, milyenek a módszertani képzések. 

Emellett a felsőoktatásban oktatók sokszor nem is érzik szükségét annak, hogy széles körű 

módszertani ismereteik legyenek. Az egyetemeken még mindig a frontális oktatás a jellemző. 

Annak ellenére, hogy egyre több fegyelmezési probléma merül fel, illetve egyre kevesebb 

hallgató jelenik meg az órákon, kevesen gondolják azt az oktatók közül, hogy ez az ő hibájuk 

is, és nemcsak a hallgatóké. 

Ha az oktatásban eltöltött idő szerint nézzük a kérdést, láthatjuk, hogy a legtöbb ideje (30-40 

éve) tanítók tartják szükségesnek a gyakori (maximum 3 évente) módszertani képzést, és a 

legrövidebb ideje tanítók között vannak csak olyanok, akik szerint 

feleslegesek a módszertani továbbképzések a folyamatos 

önképzés miatt.  
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Milyen gyakran van szüksége egy gyakorló 
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14. ábra: Egy gyakorló közgazdász tanár továbbképzési igénye. Forrás: saját felmérés 

 

Ha a közgazdásztanárok szakmai továbbképzését firtató kérdést nézzük, láthatjuk, hogy sokkal 

többen vannak azok (28%), akik szerint évente kellene ilyen jellegű továbbképzéseken részt 

venni a tanároknak, mint akik a gyakori módszertani képzéseket tartották szükségesnek. 
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Milyen gyakran van szüksége egy gyakorló 
közgazdásztanárnak módszertani továbbképzésekre?

minden évben 2-3 évente 4-5 évente nincs rá szükség
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15. ábra: Szakmai továbbképzések iránt jelentkező igények. Forrás: saját felmérés 

 

Az egyes iskolatípusokban oktatók ezt a kérdést is máshogyan ítélik meg. A középiskolákban 

tanítók ezeket a képzéseket is gyakrabban látják szükségesnek, mint a felsőoktatásban 

dolgozó kollégáik.  
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Milyen gyakran van szüksége egy gyakorló 
közgazdásztanárnak szakmai továbbképzésekre?

minden évben 2-3 évente 4-5 évente 10 évente nincs rá szükség
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16. ábra: Szakmai továbbképzések iránti igények időszakonként. Forrás: saját felmérés 

 

Érdekes eredményt kapunk, ha a tanítással töltött idő szerint vizsgáljuk a kérdést, hiszen azok 

szerint van leggyakrabban szükség szakmai jellegű továbbképzésre, akik legrégebb óta (30-40 

éve) vannak a tanári pályán, és ennél a kérdésnél is a rövidebb ideje tanítók gondolják azt, 

Hogy a szervezett képzések feleslegesek a folyamatos önképzés miatt. 
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17. ábra: Szakmai továbbképzés iránti igény 30-40 éves tapasztalattal. Forrás: saját felmérés 

 

Az elemzések során megfogalmazódó jövőkép főbb jellemzői: 

A jövő iskolájának jellemzői: 

- Heterogén tanulói csoportok 

- Jól képzett (szakmai, pedagógiai és pszichológiai szempontból egyaránt) tanárok 

- Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a készségek, 

képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség irányában. 

- Az iskola folyamatos adaptációja az információs és tudásalapú társadalmi-gazdasági 

változásokhoz 

- A tanár és diák egyenrangú partner a tanulási-tanítási folyamatban 

- A tanulási-tanítási folyamat gyakorlat és tapasztalat orientált, élményalapúvá válik 

- Az on-line központúságot továbbra is ellensúlyozza a tanár és diák személyes 

találkozása 

A jövő diákjának főbb jellemzői: 

- a képességek, előzetes ismeretei mainál jóval 

szélesebb skálája,  

- magas ingerküszöb,  

- nehezebb motiválhatóság,  

0% 20% 40% 60% 80% 100%

0-10

10-20 év

20-30 év

30-40 év

Milyen gyakran van szüksége egy gyakorló 
közgazdásztanárnak szakmai továbbképzésekre?
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- bizonytalanság a döntési helyzetekben,  

- a visszajelzések, értékelések folyamatos igénylése,  

- nyitottság,  

- online hálózatokhoz való csatlakozás,  

- multitasking,  

- tér – és idő fogalmának relativizálódása (időgazdálkodási problémák és rövidtávú 

szemlélet), 

-  holisztikus megközelítése a dolgoknak, vizuális látásmód, közösség átértékelődése 

 

A jövő közgazdásztanárának a szakmai önállóság növekedni fog, kevesebb adminisztrációra 

lesz szükség a munkájuk során. Megváltoznak a tanári szerepek. A felszabadult időben lesz 

ideje a pedagógusoknak a szakmai hírek követésére, kutatómunkára, tananyagfejlesztésre, 

kreatívabb eszközök kidolgozására és használatára. Módszereikben folyamatosan 

megújuljanak: képesek lesznek a megváltozott diákok differenciált képzésére, egyedi 

módszerek alkalmazására. Hétköznapivá válik egyrészt a digitális eszközök használata 

(amelyhez ők tudnak tananyagokat fejleszteni), másrészt a (külső partnereket is bevonó) 

projektmunka, a csoportmunka. A kapcsolattartás a szülőkkel szinte teljesen áttevődik a 

digitális térbe.  Képzéseinknek ezekhez az elvárásokhoz kell igazodnia 

 

3. Stratégia célkitűzések 
 

A helyzetelemzés, erősségek és lehetőségek alapján, és a jövőkép birtokában már 

meghatározhatók a Tanárképző és Digitális Tanulási Központunk stratégiai elképzelései.  

 

Küldetésünk: 

Multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet 

átadására, a készség-, attitűd- és felelősségvállalás 

fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk 
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főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a tanítási-tanulási 

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

menedzselő, a hazai és nemzetközi tudományos térben tájékozott közgazdásztanárok 

képzése, továbbképzése. 

 

Stratégiánk fókuszában öt kiemelt terület: 

a) a közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása 

b) Felnőttképzés 

c) Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése 

d)  Együttműködés szakmai partnerekkel (tanárképző intézményekkel, közgazdasági és 

kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést 

irányító szervezetekkel) 

e) nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása 

 

Elsődleges célkitűzéseink: Országos digitális módszertani központtá válás 

Versenyképes, minőségi képzések nyújtása   

Ezeknek alárendelten határozhatjuk a fenti területek célkitűzéseit: 

a) Közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása 

Célkitűzések: Tartalmában és szerkezetében változó közgazdásztanár képzés 

Optimális képzési kínálat meghatározás a változó igényekhez 

igazodva 

Teljesítményelvű, hallgatóközpontú tanítási-tanulási környezet 

kialakítása képzéseinken 

A képzések komplexitásának biztosítása 

Műhelymunkák kialakítása és erősítése 

Tanszékek közötti koordinációs 

feladatok hatékony ellátása 

Idegen nyelvű kurzusok 

indítása 
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Párhuzamos képzési lehetőség akkreditálása 

b) Felnőttképzés 

Célkitűzések: Környezeti változásokhoz igazadó továbbképzések:  

Felsőfokú szakképzések (rövid ciklusú) és szakirányú szakképzések 

közismereti és közgazdász tanárok, az oktatási rendszerben dolgozók 

számára 

A felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani továbbképzése 

Phd hallgatók és demonstrátorok módszertani képzése 

Bekapcsolódás a mentortanár képzésbe 

 

c) Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése 

Célkitűzések: Innovatív fejlesztések - Gennovációk 

e-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése 

tükrözött tantermi oktatások megvalósítása 

A Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján egy módszertani 

bank létrehozása és működtetése 

d)  Együttműködés szakmai partnerekkel, kollégákkal (tanárképző intézményekkel, 

közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatási intézetekkel, 

szakképzést irányító szervezetekkel) 

Célkitűzések: A végzett hallgatók alumni hálózatának kialakítása és működtetése 

Gyakorló iskolai hálózat újraszervezése és működtetése 

Szakkolégium szerű szerveződést létrehozása közgazdasági 

alapképzésben részt vevő hallgatók számára 

 

  Hazai kutató és fejlesztő munkákba 

bekapcsolódás 

e) nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok 

kialakítása 
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Célkitűzések: Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási programokba 

Szakmai együttműködések kialakítása hasonló profilú intézményekkel 

Idegen nyelvű online kurzusok, képzési programok indítása  

 

Konferenciák szervezése, illetve nemzetközi és hazai konferenciákon 

való részvétel 

 

Célrendszerünk elfogadása és megvalósítása biztosítja Tanárképző és Digitális Tanulási 

Központunk több lábon állását, megerősödését, elfogadottságának növekedését az 

egyetemen belül. 

A célkitűzések és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segíti a TDTK kialakult 

szervezeti és működési felépítése.  
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Melléklet 
 

KÉRDŐÍV 

A Budapesti Corvinus Egyetem közgazdász tanárképzésének korszerűsítése 

érdekében kéri az Ön segítségét. A kérdőív a közgazdász tanárképzés lehetséges 

jövőjét, benne a tanárképzés iránti várható igényváltozás feltárását szolgálja. 

Válaszait felhasználjuk a képzések, továbbképzések tematikainak elkészítéséhez, 

a tantárgyi struktúra fejlesztéséhez. Közreműködésüket köszönjük! 

 

I. Az iskolák változása 

1. Véleménye szerint a mai, hagyományos iskolaszerkezet, modell meddig marad fent? 

Karikázza be a megfelelő választ! 

1-5 év 5-10 év  15-20 év 20-25 év tovább 

 

 

2. A jövő iskolájával foglalkozó OECD tanulmányban öt lehetséges szcenáriót vázoltak fel. Ön 

szerint melyik megvalósulásának van a legnagyobb valószínűsége?  Jelölje be! 

 

G. Megmarad a hagyományos, bürokratikus, robosztus oktatási rendszer, amelyben 

az iskola alapvetően ellenáll a változásoknak, és a helyi szülői elvárásokhoz 

igazodik. Radikális változtatásokra a tanítási-tanulási folyamatokban, a tanári 

szerepeken nem kerül sor. 

 

H. Piaci modell. A kereslet, kínálat törvényeinek, a piaci versenynek érvényesülnek 

az oktatási piacon. Emiatt az iskolák különböző értékelésének, az 

akkreditációknak a jelentősége megnő. A képzési folyamatok nem elsősorban a 

munkapiaci igényekre, hanem a tanulók, szülők keresleteinek megfelelően 

alakulnak. A magánfinanszírozók a döntésekre nagy hatással vannak. Jelentős az 

IKT eszközhasználat. 

 

I. Az iskola alapvető szociális, közösségi központ. Az iskolán belül intergenerációs 

tanulói csoportok kialakulása jellemző. Az érintettek közötti 

hálózati kapcsolatok erősek. 

 

J. Az iskola egy központosított tanuló 

szervezet. Az iskolák önállósága nagy, 

saját profillal rendelkeznek. Nagy 

irántuk a közbizalom. A központi 

támogatottság megfelelő 
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mértékű. Az oktatás széles korosztályokra terjed ki, innovatív. A tanárok 

társadalmi elismertsége magas. Támogató szélesebb környezet (politikai, média, 

stb.) jellemzi. Intenzíven figyelnek a tudástartalmak változására. A tanulók és 

tanárok is hálózatosodnak (nemzetközi szinten is). 

 

K. A tanulói hálózatok a jellemzőek. A tudásnak és a tanulásnak már nem elsődleges 

forrása az iskola. A közép- és az alapképzés között éles választóvonal jelenik meg. 

A tantervi struktúra elhalása jellemzi. A tanulási környezetben jelentős a 

változás, a tanulás elsősorban egyéni úton, a hálózat segítségével történik, amit a 

szülők és más szakemberek támogatnak. 

 

L. Tanári exodus. Krízishelyzet: elöregedő tanári társadalom, nincs utánpótlás, a 

minőség folyamatosan romlik. Az iskolák tanár nélkül maradnak. A tanítási-

tanulási folyamatok feltételeinek romlanak, állandó finanszírozási problémák. Az 

otthon végzett oktatás piaca felvirágzik.  

 

3. A következő állítások az iskolák lehetséges jövőjével kapcsolatosak.  

Segítségükkel állítsa össze az Ön által elképzelt jövő iskolájának főbb jellemzőit!  

Jelölje be az alábbi skálán, hogy mennyire ért egyet az adott állítással (1=egyáltalán nem 

tartja valószínűnek ennek bekövetkeztét, 5=nagyon valószínűnek tartja ennek bekövetkeztét) 

A kezelt időtáv 10-15 év legyen! 

 

Az oktatási intézmények, így az iskola is erős kontroll alatt működik.  1       2       3        4        5 

Az oktatási intézmények bürokratikus intézmények. 1       2       3        4        5 

Minden országban ugyanazt a tananyagot és értékelési rendszert 

használják. 

1       2       3        4        5 

A különböző országokban kiadott bizonyítványok, végzettségek 

összehasonlíthatók, bárhol elfogadják. 

1       2       3        4        5 

Az iskola adaptációja az információs kultúrához 1       2       3        4        5 
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Az iskola helyi kötődése erős. 1       2       3        4        5 

Az iskolák oktatási tevékenységének szabályozása tartalomközpontú. 1       2       3        4        5 

Az iskoláknak lehetőségük van képzésük, kínálatuk differenciálására. 1       2       3        4        5 

Az iskolák iránti bizalom és társadalmi támogatottság színvonala magas. 1       2       3        4        5 

Az iskolák tevékenységében hangsúlyeltolódás figyelhető meg a 

készségek, képességek, attitűdök, együttműködés és felelősség 

irányában. 

1       2       3        4        5 

A tanulócsoportok heterogének. 1       2       3        4        5 

A tantervi struktúra, a tantárgyi határok elmosódása 1       2       3        4        5 

Az osztálykeretek felbomlanak, az informális lehetőségek bővülnek. 1       2       3        4        5 

Témakörönként tömbösített oktatás (alacsony óraszámú tantárgyak 

esetében) jellemző 

1       2       3        4        5 

A tanárok jól képzett szakemberek. 1       2       3        4        5 

A tanárok jól motiváltak. 1       2       3        4        5 

A tanárok anyagi és társadalmi elismertsége magas 1       2       3        4        5 

Intenzív IKT eszközhasználat a tanórákon 1       2       3        4        5 

Szakmai innovációk 1       2       3     4        5 
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II. Tanítási-tanulási folyamat 

1) A jövőkép körvonalazása után gyűjtsük össze a tanítási – tanulási folyamat várható jellemzőit 

a gazdasági képzést folyatató iskolákban! Ellentétpárokat fogalmazunk meg. Jelölje a 

feltüntetett skálán, hogy mennyire ért vele egyet!  Minél inkább egyetért az adott 

jellemzővel, annál inkább az ahhoz közelebbi értéket válasszon. 

 

tanárközpontú 1  2  3  4  5  6  7  tanulóközpontú 

saját ütemben végzett 

tanulás 

1  2  3  4  5  6  7 minden tanuló azonos ütemben 

dolgozik 

megmaradnak a formális 

keretek 

1  2  3  4  5  6  7 a tanterem és az iskola online 

kiterjesztése, az órakeretek 

felbomlása 

rögzített tudástartalmak 

átadása 

1  2  3  4  5  6  7 tanárok és diákok 

együttműködésén alapuló 

tudástartalmak előállítása 

perszonalizált 1  2  3  4  5  6  7 egységesített 

előzetes tudásra épít 1  2  3  4  5  6  7 kerettantervek által 

meghatározott haladási ütem és 

irány 

homogén tanulócsoportok 1  2  3  4  5  6  7 heterogén tanulócsoportok 

mikroszinten szabályozott 1  2  3  4  5  6  7 makroszinten szabályozott 

IKT eszközök otthoni 

használata 

1  2  3  4  5  6  7 az IKT eszközöknek az oktatás 

minden szintjén ugyanolyan 

mértékű használata 

önszabályozás 1  2  3  4  5  6  7 külső kényszer 
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standardok működtetése 1  2  3  4  5  6  7 helyi önállóság a minőség, 

hatékonyság és eredményesség 

értelmezésében 

kevesebb tananyag, 

hatékonyabb közvetítés a 

tanulók 

befogadóképességének 

figyelembevételével 

1  2  3  4  5  6  7 állandóan bővülő, tanári 

közvetítésre váró tudásanyag 

 

2. Hogyan képzeljük el a jövő közgazdásztanárának munkáját? Tegyük fel, hogy Ön az 

előzőekben elképzelt jövőbeli iskola közgazdásztanára. Hogyan változnak meg feladatai, napi 

rutinjai? (szakmai autonómia, óravezetés, felkészülés a következő órára, kapcsolattartás a 

diákokkal, szülőkkel, iskolavezetéssel, tananyagfejlesztés stb.)  

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Tanárképzés 

1. Jelölje meg, hogy az alábbiakat mennyire tartja fontosnak a közgazdásztanár képzés 

fejlesztésében, a tanári pályára való felkészítésben!  

(1=egyáltalán nem fontos, 5=nagyon fontos) 

a tanulók motiválása 

 

1  2  3  4   5 

differenciális lehetőségek 

 

1  2  3  4   5 

kooperatív tanítási módszerek használata a 

közgazdasági szakórákon 

1  2  3  4   5 

csoportmunkák értékelése 

 

1  2  3  4   5 

kommunikáció a kollégákkal, tanítványokkal, 

szülőkkel 

 

1  2  3  4   5 

szélsőséges tehetségű tanulókkal való 

együttműködés 

 

1  2  3  4   5 

felkészítés az osztályfőnöki munkára 

 

1  2  3  4   5 

konfliktuskezelés 

 

1  2  3  4   5 

IKT eszközök használata a szakórákon 

 

1  2  3  4   5 

önfejlesztés, tudományos kutatás, 

kutatásmódszertan 

 

1  2  3  4   5 

 

 

2. Véleménye szerint milyen ismeretkörök hiányoznak 

még a tanárképzésből? 
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III. Továbbképzés 

 

1. Véleménye szerint milyen gyakran van szüksége egy gyakorló közgazdásztanárnak 

pedagógiai, módszertani továbbképzésekre? 

A. minden évben 

B. 2-3 évente 

C. 4-5 évente 

D. 10 évente 

E. 20 évente 

F. nincs rá szüksége a folyamatos önképzés miatt 

 

2. Véleménye szerint milyen gyakran van szüksége egy gyakorló közgazdásztanárnak közgazdász 

szakmai továbbképzésekre? 

A. minden évben 

B. 2-3 évente 

C. 4-5 évente 

D. 10 évente 

E. 20 évente 

F. nincs rá szüksége a folyamatos önképzés miatt 
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