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Jelen kutatási jelentés az „Új stratégia a pedagóguspálya hazai népszerűsítésére” c. TÁMOP-

kutatás első munkafázisának kutatási összefoglalója.  

 

Az 1. fázisban elvégzett feladatok 

A/ A kutatócsoport és a kutatás megszervezése 

A kutatás újszerűsége többek között abban áll, hogy a kutatás nemcsak a pedagóguspálya 

népszerűsítésére vonatkozik közvetlenül, hanem arra is, hogy 

a) miként folytatják ez a tevékenységet más országokban  

b) miként lehet a pedagóguspálya népszerűsítését mediatizálni.  

   Annak érdekében, hogy a kutatás ezen vonatkozásait is ki lehessen vitelezni, a kutatás 

megindítása előtt olyan kutatócsoportot kellett verbuválni, amilyennek a működéséről nem 

tudunk az elmúlt időszakokra vonatkozóan: neveléstudományi szakemberek kellett, hogy egy 

munkacsoportot alkossanak médiaszakemberekkel. Ezt a munkacsoportot végül is az Eszterházy 

Károly Főiskola munkatársi gárdájából verbuváltuk össze.  

 Ab/ A feltárandó témák meghatározása 

A pályázat elnyerését követően 14 pontban meghatároztuk, hogy melyek azok a szempontok, 

amelyekről lehetőség szerint valamennyi ország esetében információkat kívánunk nyerni. Ez azt 

jelenti, hogy 14 olyan vetületet jelöltünk ki, amelyet horizontálisan is meg tudunk vizsgálni: 

vagyis valamennyi országot átölelően, az egyes országok jellemzőit egybevetve tudunk 

elemezni.  



 

Ac/ A kutatás során megvizsgálandó országok összekapcsolása kutatási kérdésekkel 

Az országok kiválasztásában (ahogy azt a pályázati anyagban is megírtuk) igen sok szempont 

vezetett minket; a kutatás megkezdésekor az egyik legfontosabb feladat az volt, hogy 

meghatározzuk, melyik ország vizsgálatakor milyen szempontot tartunk feltétlenül 

kidolgozandónak. Vagyis miközben a koncepció alapján valamennyi országban mind a 14 

szempontot megpróbáltuk szem előtt tartani a feltárás során, közben a minket elsődlegesen 

érdeklő témákat szét is osztottuk az országok között, hogy melyik témát melyik ország esetében 

vizsgáljuk meg jobban részletekbe menően stb., mint máshol. Vagyis az országtanulmányokat 

kettős metszet jellemzi: az általános áttekintés mellett egy-egy speciálisan elmélyítve 

megvizsgált vetület.  

A kutatás horizontális metszeteire az alábbiakat jelöltük ki:  

1. Az ország általános bemutatása, a társadalom „általános állapota” 

2. Az oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

3. A tanári életpályamodell hiánya vagy megléte 

4. Megléte esetén ennek jellemzői 

5. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

a. pl. heti óraszám 

b. fizetés 

c. kedvezmények 

d. a tanári pálya társadalmi presztízse stb. 

6. A tanárrekrutáció módszerei 

7. A tanárképzésbe való bejutás jellemőzi 



a. kritériumok 

b. szelekciós módszerek 

8. A tanárképzés jellemzői 

a. iskolafokozatok szerint 

b. szaktárgyak szerint 

c. területi megoszlás szerint stb.  

9. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

10.  A célcsoportok számára szóló rekrutációs anyagok 

a. tematikája 

b. a kommunikáció  csatornái 

c. módja 

d. kritériumrendszere  

11.  Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a tanárképzésben 

12. Tanár-továbbképzés 

13.  A pályán maradás jellemzői 

14. A tanári pálya presztízse növelésének speciális formái, eszközei. 

 

Ezt utóbb pontosítottuk, kibővítettük az SZTT olyan téma- és egyéb javaslataival, amelyeket a 

közös egyeztetések során a jelen munkára vonatkozóan megfelelően vonatkoztathatónak 

találtuk.  

 



(Az SzTT témajavaslatsora az alábbi volt:  

 TÁMOP 3.1.5. pedagóguskutatása a pedagóguspálya választásának motívumai, 

pályaelhagyás okai – pszichológiai megközelítéssel, adatbázissal. Megjelent 

eredményekkel.  

 Érdemes összekötni a pedagógusmunka természetének feltárásával, elemzésével – erre 

kellene építeni ezt az ajánlást. A  munka természete bemutatandó, ahhoz, hogy vonzó 

lehessen a pálya. A kultúrában élő kép elavult.  

 Kulcselemek: differenciált munka (pedagógus munkák 5-15-terület, munkakör), pályakép 

mellett a munkahely legyen a középpontban: iskola mint munkahely, pedagógusmunka 

mint kreatív csoportmunka bemutatása. További kommunikációs komponensek feltárása. 

 A munka járulékos haszna: pedagógus HR koncepcióba bevihető a keletkező tartalom pl. 

iskolaigazgatók számára – erre fókusz a kutatásban. 

 Érdemes országokat kiválasztani, de EU, OECD körében teljes körű áttekintést lenne 

érdemes készíteni 2 szempontból megnézni: Van-e ilyen szakpolitikai cselekvés? Ha igen, 

érdemes-e ezt inspiráló ötletként felhasználni? 

 Érdemes a pedagógus szakmai szervezeteket, szakmai szervezeteket is megkeresni – az 

akcióba fordításhoz inputokkal szolgálhatnak. 

 Egyéb szakmai folyamatokhoz kapcsolandó: kutatótanár, mestertanár karrierpontokat 

érinteni kell. 

 OECD tanártematikus Reviewben feltártak ilyen típusú gyakorlatokat: német –maga a 

kancellár átad kiválasztott tanároknak minőségdíjakat, bírálóbizottsággal – aminek 

pályázati rendszere van. 

 Teacher Summitok – 4, 5. Kanadában –globálisan ezt a témát célozza. 

 EU- s fejlesztések a résztvevő pedagógusok más szakmai minőséget képviselnek – a 

fejlesztés résztvevői bemutathatók példaként (innovatív megközelítés- más szakmai 

minőség, nem a napi szakmai rutin oldal. 

 profi marketingkommunikációs szakemberek benne van-e? 

 Teach for America – nagyhatású program, sok ország követi pl. Teach for Slovakia – ez 

áttekinthető. 

 Országkiválasztás: pedagógus professzionalizálási politika pl. Hollandia – 

professzionalizálást támogató szakpolitika – a cél a minőség a pedagógusmunka kapcsán 

– ennek éppúgy hatása van. Benne modellek. 

 Speciális területek bevonása: SNI – kockázatos terület, fordított hatású lehet, de 

szakmailag a lenyűgöző eredményeik vannak, emellett a normál iskola mellett 

támogatóként működnek. Innovatív, elkötelezett pedagógusok vannak – kommunikációs 

tartalék, amit ki kellene használni. 

 EU Bizottság honlapján 2012: Recruitment and Selection eu országokra, honlap európai 

adatokkal 



 Hazai jó gyakorlatok feltárása pl.  Rácz tanár úr életműdíj, Graphisoft-díj  (OKTV 

felkészítő tanárok) bemutatni 

 Teach for …. mozgalom, jó reklámoldallal, bár nagyon szelektív 

 kimeneti oldalon: workshop, ív kategóriák vannak, de születnek-e médiaelemek? Ezek 

készítését javasolja, bár szűkös az idő. 

 ha valamit meg akarnak valósítani, akkor  miért ők. 

 film melléktermékek. 

 Nemzetközi kitekintéseknél TÁMOP-os redundanciájának veszélyére hívja fel a 

figyelmet.) 

 

 Ad/ Kutatási részcsoportok felállítása 

 A(z ilyen jellegű) kutatás(ok) egyik nehézsége, hogy igazán hasznos, naprakész és jól 

felhasználható adatokat jó eséllyel akkor lehet nyerni, ha az adott országokra vonatkozó 

tartalmakat feldolgozó szakembereknek személyes szakmai kontaktjuk van a célországban. Ezért 

a szakmai megbeszéléseink során nemcsak nyelvtudás szerint osztottuk el az 

országtanulmányozási feladatokat, illetve nemcsak az alapján, hogy valaki mennyire jártas már 

az adott ország oktatásügyi kérdéseiben, hanem aszerint is, hogy rendelkezik-e az adott 

országban kontaktszemélyekkel. Mivel a munkacsoport neveléstudományi kérdésekkel 

foglalkozó tagjai széles munkatársi ismeretségekkel rendelkeznek nemzetközi szinten is, ezért 

sikerült minden esetben megoldanunk, hogy a célországokban olyan személyekkel kapcsolatban 

álló kollégák legyenek az adott országért felelős kutatók a munkacsoportunkban, akik 

professzionális, felsőoktatásban vagy oktatáskutatói állásban dolgozó szakemberei a kutatási 

témánknak. Így sikerült elérni, hogy a nyomtatott és elektronikus források felhasználása mellett 

valamennyi országtanulmány legalább egy külföldi kontaktszeméllyel együttműködésben 

készüljön, így érve el egyrészt azt, hogy szakmailag egy-egy helyi szakértő által is kontrollált 

adatok, információk kerüljenek csak be az országtanulmányokba, másrészt hogy naprakész 

adatokkal rendelkezzünk a kutatandó témakörre vonatkozóan, harmadrészt hogy kisebb, helyi, 

lokális példákat is gyűjthessünk az egyébként igen nehezen feltárható résztémáinkra 

vonatkozóan.  



  Ae/ A munka folyamatosságának fenntartása és a zajló munka folyamatos 

összehangolása érdekében rendszeresen tartottunk munkacsoport-megbeszéléseket, valamint 

e-mailen és más kommunikációs formákban egyeztettünk.  

 

 B/Az elvégzett munka 

 Ba/  

Már a feltáró munka során, még az országtanulmányok végleges formába öntése előtt világossá 

vált, hogy a feltárandó téma sokkal több ágú, sokkal szélesebben érint egy sor alapvető 

pedagógiai, pedagógusi szakmai, valamint pedagógusi életpályát és karrierre vonatkozó kérdést 

érint, mint amennyit a munka kezdetekor ebből látni lehetett. Sok más elem mellett 

szakmamodernizációs, a tanárok és a társadalom viszonyát érintő, a tanárokra vonatkozó 

társadalmi képet érintő és egyéb vonatkozásokat. Így menet közben ezeket is elkezdtük 

szisztematikusan gyűjteni, rendszerezni és elemezni. Ezekből sok minden bekerült végül az 

országtanulmányokba is, de vannak olyan vetületek, információk, amelyek jellegüknél fogva 

alkalmasabbaknak arra, hogy azok a vezetői összefoglalóba, rövid szakmai összefoglalóba 

és/vagy a javaslatok közé kerüljenek, illetőleg ezekhez a produktumokhoz szolgáljanak szakmai-

fogalmi keretül. Mindezek miatt úgy látjuk, hogy e menet közbeni fogalmikeret-bővülésnek 

köszönhetően a fent nevezett produktumaink szélesebb perspektívákat átfogóbb és több 

indpirációt biztosítani tudó leírások lettek, illetve lesznek, mint ahogy azt a kiinduláskor remélni 

lehetett.  

 

 Bb/  

Ugyanakkor a munka során folyamatos nehézséget okozott, hogy a téma mediatizáltságára 

vonatkozó ismeretek összegyűjtése hallatlanul nehéz, és kérdéses, módszertanilag mennyiben 

vitelezhető ki jelen kutatás keretei között, illetve hogy a médiajellemzőket feltáró kutatási 

elemek mennyire egyeztethetők a pedagógiai témafeltárásokkal. Ugyancsak problémaként 



merült fel, hogy a médiaelemzés a jelen kutatás témájára vonatkozóan mennyire és mennyiben 

teszi lehetővé a hagyományos médiaelemzések módszertanának alkalmazását. E nehézségek 

miatt a médiaelemzések az egyes országtanulmányokhoz nem egységes módszertannal és nem 

egyenletes mélységgel készülhettek csak el: van, ahol inkább háttértudásként, háttéranyagként 

lettek ezek az ismeretek szerepeltethetők, míg más esetekben a tanulmányok meghatározó 

elemeivé, illetve részelemeivé lehetett integrálni őket.          

 

 Bc/  

Ugyanakkor azt tapasztaltuk, hogy a pedagógus pályára, annak társadalmi megítélésére, a pálya 

presztízsjellemzőinek, az ezt előmozdító programok, technológiák feltárásában sokféle szintet és 

jellemzőt tudunk megragadni, így sikerült elérnünk azt, hogy országos programoktól tanárképző 

intézmények belső stratégiáiig, lokális technikáktól regionális törekvésekig, informális szintektől 

a formális szintekig, egyszer alkalmazott projektektől kezdve kormányokon átívelő programokig, 

nemzeti trendektől nemzeteket átfogó, nemzetek feletti vagy nemzetközi jelenségekről 

egyaránt tudtunk adatokat gyűjteni, illetve az országtanulmányokban ezeket megjeleníteni.  

 

 Bd/ 

A jelen kutatás 1. fázisának legfontosabb munkalépése megtörtént, befejeződött: az 

országtanulmányokat a munkacsoport az egyeztetett időpontokra elkészítette. 

 

 Be/ 

A munka természete miatt csak az országtanulmányok elkészülte után nyílt lehetőség a rövid 

szakmai összefoglaló, a vezetői foglaló, illetőleg a jelen kutatási jelentés elkészítésére.  

 



Budapest, 2015. 02. 15.  

 

 

         Dr. Győri János 

         kutatásvezető   
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