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Magyarországi helyzetkép a pedagógus pálya presztízséről és népszerűsítéséről 

 

 

A pedagógus pálya presztízséről jelen tanulmányunkban voltaképpen csak egy szempont 

alapján szólunk: a népszerűsítés szempontjából. Gondolatmenetünk azon az előfeltételezésen 

alapul, hogy az általunk a pálya presztízsének növelésére tett intézkedések potenciálisan 

növelhetik a pálya népszerűségét, ami megnyilvánulhat a tanári pályát választók számának 

növekedésében és a kedvezőbb hallgatói összetételben. A pálya népszerűsítése rendszerszintű 

érdek, ám nyilvánvalóan a képzőintézmények érdeke is. A népszerűsítő akciók és technikák 

számbavétele legalább két szinten lehetséges. A tanulságok pedig hazai és nemzetközi 

tapasztalatok alapján levonhatók, s szándékaink szerint hasznosítható észrevételeket tudunk 

megfogalmazni az érdekeltek számára. 

 

1. A tanári életpályamodell és jellemzői 

 

Magyarországon az életpályamodell bevezetését megelőzően komoly kutatások zajlottak a 

tanári kompetenciaszintek leírására, illetve a pálya egyes szakaszain elvárható 

kompetenciaszintek, azaz sztenderdek leírására vonatkozóan. Kimmel Magdolna (2013) a 

kutatásban részvevő szakember szempontjából hangsúlyozza, hogy a leírásra került 

sztenderdek a pedagógus életpályamodell szintjeihez alapvetően csak információkat 

szolgáltatnak, de a hivatalos leírásokban figyelembe kell venni a szakértelem fejlődésével 

kapcsolatos kutatások eredményeinek fontos üzenetét, miszerint behatárolható szakaszok 

ugyan vannak, de a fejlődés egyéni. Vagyis rugalmas előmeneteli rendszert szükséges 

működtetni. 

A sztenderdek kidolgozásának értelme Kimmel (2013) szerint abban áll, hogy a tanári 

munka értékelhető a sztenderdek alapján, s a fejlesztés mércéje lesz a sztenderd. A 

sztenderdek egyben átláthatóvá teszik a szakértelem mibenlétét, illetve szakmai diskurzusokat 

lehet folytatni a pedagógus szakértelem lényegéről, s arról, hogy meghatározott hosszúságú 

szakmai gyakorlat birtokában milyen fejlettségi szint várható el a pedagógustól. Lehetséges a 

szakma társadalmi presztízsének a növekedése is, mivel a sztenderdek rávilágítanak a 

szerteágazó ismeretekre, a komplex képességekre, a társadalmilag értékes, nemes attitűdökre, 
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amelyek mind-mind szükségesek a szakma gyakorlásához1. A következőkben áttekintjük a 

kutatások forrásvidékét. 

 

Az ELTE és az Eszterházy Károly Főiskola tanárai és kutatói a 2005-ös kidolgozott 

kompetencialistára alapozva 2008-ban átfogó vizsgálatot kezdtek el a kompetenciák szintjei 

és a sztenderdek kidolgozásának, az ezek értékelésére alkalmas eszközök elkészítésének, 

összegyűjtésének meghatározásával (Falus 2011). Mindezek mellett 2011-ben még a 

megújuló tananyagtartalmakat, a pedagógussá válás és szakmai fejlődést, illetve tanári 

pályaalkalmasság megítélésének módszereit is elemzés alá vették2. A Kotschy Beáta (2011) 

által szerkesztett kötet részletesen taglalja a különböző kompetenciák értékeléshez 

felhasználható szintjeit. A kötetben felvázolt sztenderdek a pedagógusjelöltek és a 

pedagógusok szakmai fejlődésének tervezéséhez, majd az elért szintek megítéléséhez, a 

képzés és a továbbképzések célrendszerének kialakításához, illetve a személyre szabott 

támogatás és önképzés megtervezéséhez egyaránt fontos eszközként szolgálnak. A pályán 

történő előrejutáshoz objektív fogódzót kíván adni, hogy az értékelés országosan hasonló 

kritériumok alapján történjen, főleg ha egy tanár véglegesítéséről kell dönteni. 3 

2013 szeptemberében a pedagógus előmeneteli rendszert tartalmazó köznevelési 

törvény hatályba lépett. A munkakör ellátásához e törvényben előírt iskolai végzettség, 

valamint az állam által elismert szakképesítés, szakképzettség, továbbá a nevelő, oktató 

munkája ellátásához közvetlenül kapcsolódó, azt közvetlenül segítő doktori cím, tudományos 

fokozat, valamint akadémiai tagság, szakmai gyakorlat, publikációs tevékenység, minősítő 

vizsga és a minősítési eljárás keretében elnyert minősítés alapján: Gyakornok, Pedagógus I., 

Pedagógus II., Mesterpedagógus, Kutatótanár fokozatokat érheti el. 4  

 

                                                      
1  Kimmel Magdolna (2013) Képzési és kimeneti követelmények és sztenderdek. 
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferen
cia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true (Letöltés: 2015.03.01.) 
2 Erről részletesebb információkat a Észak-Magyarországi Regionális Pedagógusképzési Kutató- és Szolgáltató 
Központ weboldalán lehet találni: http://epednet.ektf.hu/?page=interest (letöltve 2015.01.13.) 
3 Kotschy Beáta (2011): A pedagógussá válás és a szakmai fejlődés sztenderdjei. Eger, Eszterházy Károly Főiskola 
5-16. 
4  
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%
91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek  (letöltve:2015.03.07.) 

http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true
http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/eletpalyautak_konferencia_beszamolo/4_szekcio/?printMode=true
http://epednet.ektf.hu/?page=interest
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Magyarorsz%C3%A1g:Tov%C3%A1bbi_f%C5%91bb_nemzeti_reformok_%C3%A9s_szakpolitikai_kezdem%C3%A9nyez%C3%A9sek
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Forrás: Thaisz Miklós: Pedagógus életpálya (2013)5 

 

2015. januárról az Oktatási Hivatal látja el a pedagógusok minősítő vizsgájának, 

minősítési eljárásának szervezését, országos pedagógiai-szakmai ellenőrzés szervezését, 

szaktanácsadói névjegyzék vezetését.  

 

2. Tanárrekrutáció, pályán maradás  

 

Az, hogy egy fiatal a pedagógusképzést választja avagy sem, alapvetően attól függ, hogy a 

jelentkezés időpontjában mennyire vonzó számára a tanári pálya. Kutatási eredmények szerint 

ez nagymértékben függ a pályakezdő bérektől (Sági és Varga, 2011; Varga, 2008; Varga, 

2011), de jelentősen befolyásolhatják a pedagóguspálya más tényezői is, így például az 

állásbiztonság, a megfelelő munkakörülmények, az önmegvalósítás lehetősége stb. 

Magyarországon néhány évvel ezelőtt a tanári pálya a legstabilabb, elbocsátásoktól leginkább 

                                                      
5 http://slideplayer.hu/slide/1960092/ (előadás) (letöltve: 2015. 03.08.) 
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védett pozíciót jelentette. Ám az utóbbi évek iskolabezárásai, - összevonások hatására egyre 

erőteljesebbé vált a bizonytalanság érzése (Sági és Varga, 2011; Varga 2008)6 . 

A pályán maradást döntően meghatározza az első években szerzett tapasztalat, ugyanis 

a pályakezdők olyan kihívásokkal találják szembe magukat, ami jelentősen befolyásolja a 

szakmával kapcsolatos attitűdjeiket és karrierútjukat. Az Európai Unió Tanácsa ezért a kezdő 

tanárok segítésére külön figyelmet fordít, ami alapvetően három területen történik: szakmai, 

illetve személyes szinten (mentor, szakértői támogatás), közösségbe való beilleszkedés és az 

integráció szintjén. A bevezető mentori szakasz több európai országban minősítő értékeléssel 

egészül ki, amely a tanári pályához való kapcsolódás fontos mozzanata lehet (Stéger, 2010)7. 

Habár a 2005-ös Teachers matter megállapításai a rugalmas munkaidőt, az állás 

biztonságát és az előmenetel lehetőségeit a tanári pálya vonzó mivoltával kapcsolták össze, 

Varga (2007) szerint az országban már az 1990-es évek óta erősödik a negatív önszelekció, és 

a 2011-es kutatásukban már jelentős problémaként jelenik meg a pályaválasztók belépési 

eredményeinek romlása (Sági és Varga, 2011). 

Ennek hatására a központi intézményfenntartó központ kiírta a Klebelsberg Képzési 

Ösztöndíj Programját, amellyel a jobb képességű hallgatókat ösztönzik a pályán maradásra. A 

program 2014/15-ös kiírásában célként szerepel, a kiválóan képzett, hivatástudattal és 

megfelelő gyakorlati tapasztalattal rendelkező magyar pedagógus-utánpótlásának biztosítása. 

A tanári pályát választó egyetemi és főiskolai hallgatók motiválása a hivatásuk szerinti tartós 

elhelyezkedésre, egyúttal a diplomaszerzést követően álláshely biztosítása, továbbá 

valamennyi tanárszakot választó pedagógusjelöltek számának növelése, a hazai köznevelés 

szakos-tanári ellátottságának megerősítése. A képzés alatti félévek havi 25 000-75 000 Ft-os 

ösztöndíját akkor nyerik el a hallgatók, ha vállalják, hogy az általa megjelölt három megye 

egyikében, a Központ által megjelölt köznevelési intézményi kör intézményei közül választva, 

főállású foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít, és azt tartósan, de legalább az ösztöndíj 

folyósítási idejének megfelelő időtartamban fenntartja 8  . Ezzel leginkább a 

természettudományos szaktanárok munkába állását segíti elő. 

A pedagógusok pályán maradásának egyik ösztönzője a különböző tanároknak járó 

díjak és elismerések is növelik. A díjak egy részét az oktatási miniszter vagy a Nemzeti 

                                                      
6 Sági, M.- Ercsei, K. (2012) A tanári munka minőségét befolyásoló tényezők. In: Kocsis Mihály- Sági Matild szerk. 
(2012): Pedagógusok a pályán. Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet, Budapest, 9-25. 
7 u.o. 
8  
http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k
%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf (letöltve: 2015.03.08.) 

http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf
http://klik.gov.hu/download/6/7e/b0000/KK%C3%96P_egys%C3%A9ges_felh%C3%ADv%C3%A1s_m%C5%B1k%C3%B6d%C3%A9si_szab%C3%A1lyzat%202014-15.pdf
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Erőforrások Minisztériuma adományozza, és szinte minden szakterületet lefed, mint például 

az Apáczai Csere János-díj a kiemelkedő oktatási-nevelési és gyógypedagógia területén 

kiemelkedő tanároknak, Kazinczy-díj magyartanároknak, a Brunszvik Teréz díj kiemelkedő 

óvodapedagógusoknak jár, míg a sport és testnevelés területén a Kemény Ferenc- díjat vehetik 

át a tehetséges tanárok. A miniszteri elismerés mellett alapítványok, egyesületek, gyárak is 

adnak át díjakat (Kémia Oktatásért-díj, Kontra György Innovációs Díj, Rátz Tanár Úr 

Életműdíj, VISZ-díj, az év informatikai oktatója)9. 

A tanári pálya presztízsének növeléséhez vezető, számításba vehető lépések közé 

tartozhat tehát az oktatási ágazatban dolgozók elismerése, ami megfelelő nyilvánosságot 

kapva nemcsak az elvégzett magas minőségű munka elismerése, hanem a szakma 

szépségének és sokarcúságának a felmutatására is alkalmas eszköz. A 49/2012. (XII. 15.) 

EMMI rendelet10  írja le az oktatásban a miniszter által adományozható elismeréseket. A 

kilenc elismerésből itt csak az eddig be nem mutatottak közül emelünk ki egyet, amely magas 

összegű pénzjutalommal is jár. 

Az Eötvös József-díj a pedagógusoknak és a felsőoktatásban dolgozó oktatóknak 

adományozható, akik életpályájukkal kifejezték a pedagógus élethivatás melletti 

elkötelezettségüket. A díjból évente legfeljebb nyolc adományozható, a kisplasztika mellett a 

pénzjutalom összege az illetményalap 12-szerese.  

 

 

3. A tanárképzés jellemzői (iskolafokozat, szaktárgy, területi megoszlás stb.) 

 

Az Eurypedia-n a Tanárok és az oktatás személyi állománya című topikra kattintva11 a 

tanárképzés, a szolgálat körülményei, a folyamatos szakmai fejlődés szempontjai alapján az 

adott országról általános jellemzésként kapunk egy rövid leírást. Kiválasztva itt hazánkat, az 

első szempont szerint azt látjuk, hogy a 2006 szeptemberében indult többciklusú egymásutáni 

(úgynevezett követő) modell felváltotta a korábbi párhuzamos modellt, melyben a főiskolai 

szintű és az egyetemi szintű tanárképzés egyaránt létezett. A kétciklusú modellben az első 

ciklus alatt különböző tudományterületeken szervezett kurzusokon szerezhetnek BA, BSc 

                                                      
9 A különböző díjakról ezen a weboldalon található összegzés: http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-
szamara (letöltve: 2015.03.07.) 
10  49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413 (Letöltés:2015.03.09.) 
11  https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teachers_and_Education_Staff 
(Letöltés: 2015.03.08.)  

http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-szamara
http://tehetseg.hu/dijak-kituntetesek-tanarok-szamara
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Hungary:Teachers_and_Education_Staff
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fokozatot a hallgatók, mely a tantárgyi alapú tanári kvalifikáció számára jelent egyfajta 

alapozást. A tanári mesterfokozat megszerzése a második ciklusban lehetséges.  

A 2011- ben hatályba lépett felsőoktatási törvény 2013 szeptemberétől léptette életbe a 

változtatásokat.  A tanárképzésbe belépőknek alkalmassági vizsgán kell részt venniük, az 

immáron osztatlanná váló tanárképzésbe történő belépést megelőzően. Az alsóközépfok 

jövendő tanárait nyolc féléves osztatlan programban képzik, amit két félév gyakorlat követ, 

míg a felsőközépfokra 10 féléves osztatlan képzésben, majd a két féléves gyakorlat ideje alatt 

lehet felkészülni. Mindkét képzés mesterfokú oklevelet ad. E tekintetben tehát nincs 

különbség a most már kifutó Bologna-típusú osztott tanárképzés, és a jövőben meghatározó 

osztatlan képzés között.  

Magyarországon a legtöbb tanár közalkalmazott, jogállásuk a közalkalmazotti törvény 

alapján szabályozott. Bérezésük a közalkalmazott bértábla alapján történt. Ebben változást 

jelent az életpályamodell bevezetése után az előmeneteli rendszerhez alkalmazott bértábla 

bevezetése.  A tanárok folyamatos szakmai fejlődése döntően a tanár-továbbképzéseken 

keresztül valósul meg. 1996-tól a közoktatási törvény módosításával hétévente kötelezik 

minimum 120 óra továbbképzésen való részvételre a pedagógusokat. 

 

Az osztatlan tanárképzés 

 

A Fokozatváltás a felsőoktatásban - A teljesítményelvű felsőoktatás fejlesztésének 

irányvonalai12 című felsőoktatási koncepciót megjelenítő dokumentum speciális beavatkozási 

területként tartja számon a pedagógusképzést. A területre vonatkozó elképzelés 

kiindulópontja az, hogy minőségi iskolarendszert csak kiváló pedagógusokkal lehet 

működtetni és fejleszteni. A dokumentum hangsúlyozza, hogy „a tartalmában és 

szerkezetében megújított pedagógusképzés valódi hatása azonban csak évtizedek múltán lesz 

érzékelhető és mérhető, ezért szükséges a továbbképzéssel és a pedagógus életpályával együtt 

kezelni” (im.76.) a kérdéskört. Ez a szempont, nevezetesen, hogy a pedagógusképzés valódi 

hatása csak évtizedek múlva lesz érzékelhető és mérhető, nem került túlzott hangsúlyozásra a 

Bologna-rendszerű tanárképzés utáni reform előkészítésében. Így erről Pukánszky Béla13:  

                                                      
12  
http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!Docu
mentBrowse (Letöltés: 2015.03.08.) 
13  Pukánszky Béla (2012): A tanárképzés paradigmái és szerkezeti-tartalmi változásai Magyarországon. 
http://www.pukanszky.hu/postbologna.pdf. 

http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.kormany.hu/download/d/90/30000/fels%C5%91oktat%C3%A1si%20koncepci%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse
http://www.pukanszky.hu/postbologna.pdf


7 
 

„ A Bologna rendszerű (egységes) tanárképzés bevezetése óta alig tel el még egy pár 

év, az új képzés eredményeinek és gyengeségeinek minden szempontra kiterjedő 

hatásvizsgálata még el sem kezdődött, de a pedagógusképzés irányítói máris hozzáfogtak egy 

– a bolognai rendszer előtti elemekre épülő – osztott tanárképzési rendszer kodifikálásához.” 

(Pukánszky 2012, p.1)  

 

A megújítás főbb elemeiként kiemelésre kerül a dokumentumban a pályaalkalmassági 

vizsga, a kétszakosság, ami lehetővé tesz, hogy a tanár ne csak egy óra kereteiben találkozzon 

a tanítványaival, az osztatlanság, ami a tudományos ismeretek szerinti minőségi szelekciót 

tesz lehetővé, miközben ugyanannyi pedagógiai tartalomhoz jutnak a hallgatók a főiskolai és 

az egyetemi szinten. Fontos változásként emeli ki a dokumentum a gyakorlati év bevezetését, 

ahol mentorpedagógusok segítik a jelölteket, így biztosítva a mindennapi gyakorlati 

kihívásokra való felkészülést, amit csak hosszú gyakorlati képzési szakasszal lehet 

megvalósítani.  

Ugyancsak a megújítás fontos eleme a továbbképzések rendszerének újragondolása. A 

felsőoktatási intézményekben a tanárképzés és továbbképzés tartalmi-szervezeti kérdéseinek 

egységes koordinálása céljából tanárképző központokat szerveztek, és ezek a meglévő 

infrastruktúra és oktatói kapacitás birtokában a leghatékonyabban képesek ellátni a 

továbbképzésből fakadó feladatokat. 

A kormányzati célkitűzés egyértelműen arról szól, hogy 2017-ig be kell fejezni a 

pedagógusképzés és továbbképzés teljes megújítását. Ennek a megújulási folyamatnak 

megkerülhetetlen komponense a pedagógusképzés megújítása. Ehhez tartozóan a felsőoktatási 

koncepcióban olyan akciók kerülnek előtérbe, melyek tartalmi, finanszírozási, szervezeti, 

szervezési, ellenőrzési és jogi szempontok alapján valósíthatnak meg minőségfejlesztést. Az 

akciók fókusza: a gyakorlati év tartalma, finanszírozása, a gyakorlóiskolák működése, 

kapacitásai, a pedagógusképzés tartalmi ellenőrzése, a továbbképzési rendszer átalakítása, a 

tanárképző központok ellenőrzésének rendszerszintű kialakítása, a Klebelsberg Képzési 

Ösztöndíj továbbfejlesztése, a képzőintézmények profiltisztítása. 

 

 

4. Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a tanárképzésben 

 

 

A Bologna rendszerű tanárképzést 2013-tól fölváltó új osztatlan és nem egységes tanárképzés 

kétszakos, szimmetrikus, vagyis ugyanannyi kredit szerezhető szakonként. Az osztatlan 
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jellegből adódóan nincs elkülönült alap- és mesterképzés, s a képzési irányultsági területek 

eltérnek, külön képeznek tanárokat az általános iskolák számára, s külön a középiskolák 

számára. Az új képzés szerkezeti vázlata lentebb látható: 

 

 

 

Forrás: Pukánszky (2012): Érdekek és értékek, a közelmúlt pedagógusképzés-reform 

konfliktusai 

 

 

 

A képzési szerkezetet bemutató ábrából leolvasható, hogy jelentősen növekedett a 

gyakorlati idő, s ezzel együtt a gyakorlat kreditértéke, vagyis a képzés gyakorlatorientáltságát 

a koncepciót kialakító szakemberek fontosnak tartották. Az is látszik, hogy a pedagogikum 

100 kreditje mindkét képzési formában (akár 5+1, akár 4+1 év a képzési idő) egyenlően áll 

rendelkezésre, amiből pedagógiára, pszichológiára és szakmódszertanra 50 kredit jut. 

 

5. Tanártovábbképzés 

 

A kormány Köznevelés-fejlesztési stratégia 14  című dokumentuma megfogalmazza az új 

pedagóguspolitika alkotóelemeit, melyek között az életpálya, a bértábla, a tanfelügyelet, 

szaktanácsadás mellett megtaláljuk az új továbbképzési rendszert. Az alkotóelemek feladata a 

minőségi munka hatékony ösztönzése, a pedagógushivatás szakmai megújításának támogatása, 

a szakma presztízsének növelése.  

                                                      
14 http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf  

http://www.kormany.hu/download/6/fe/20000/K%C3%B6znevel%C3%A9s-fejleszt%C3%A9s.pdf
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Az új továbbképzési rendszerrel kapcsolatban így fogalmaz a dokumentum: 

„A legjobb pedagógusok pályán tartása érdekében nem elég a magas szintű 

pedagógusképzés, hanem ugyanolyan fontos folyamatos szakmai támogatást és korszerű 

pedagógus továbbképzéseket nyújtani számukra. Ennek a módszertani képzéseken felül része 

kell, hogy legyen a személyiségfejlesztésre irányuló, a kiégést megelőző, vagy kezelő 

továbbképzés is. Az előmeneteli rendszer fokozatainak teljesíthetősége érdekében a 

pedagógus-továbbképzési rendszer korszerűsítése, a szaktanácsadói rendszer folyamatos 

fejlesztése. A mesterségbeli tudás fejlesztése érdekében változatos képzések akkreditálása, 

melyek teljesíthetők tanfolyami (tréning jellegű) formában, távoktatási formában, kevert 

formában, moduláris formában, folyamatba ágyazott képzés formájában. A pedagógusképzés 

formális keretein túlmenően elengedhetetlen a nem formális tanulás lehetőségeinek 

megteremtése a pedagógusok számára.” (Köznevelés-fejlesztési stratégia 2014:53) Ehhez 

fontos lépés a pedagógus-továbbképzések mindenki számára mindenhol elérhető kínálata, ami 

2015 végéig kerül kialakításra. 

 

6. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre; rekrutációs anyagok 

 

A 2013-ban megindult osztatlan tanárképzés a bevonni szándékozó célcsoportnak ismét a 

középiskolai korosztályt, illetve a még alapképzésben lévő, de tanári mesterképzést folytatni 

kívánó hallgatókat célozza meg.  

Ennek kapcsán az interneten található promóciós videókat és online újságokat és 

Országos Felsőoktatási Információs Központ (OFIK) weboldalát tekintettük át. Ezek közül 

jelen tanulmányunkban a felvi.hu-n található tanárképzéssel kapcsolatos rekrutációs anyagait, 

illetve a youtube videó megosztó portálon található ELTE-PPK promóciós videóját 

elemezzük. Érdekességként megemlíthető, hogy alapvetően sok, a tanárképzést kommunikáló 

információ érhető el online, de ezek nagy részéhez nehezen lehet hozzáférni (regisztrálni kell, 

nem átlátható keresési felület) vagy pedig elavult információkat tartalmaz, ami eléggé rossz 

képet sugall a pályáról. Ellenben szakképzéseket prezentáló anyagok többnyire jó minőségűek 

és könnyen hozzáférhetőek, aminek hátterében egyes cégek, alapítványok támogatása áll (pl: 

OKJ-s nappali képzéseket bemutató videók és weblapok15). 

A Országos Felsőoktatási Információs Központ (felvi.hu) weboldalán a szakleírások 

között az osztatlan tanárképzésről és a tanári mesterképzésről nem lehet információkat találni 

csak a képzést indító intézmények vannak felsorolva. A pedagógia alapszak leírásában is 

                                                      
15 https://www.youtube.com/watch?v=fuSeRs1B7wA, http://www.szakkepesites.hu/ (2015.03.08.) 

https://www.youtube.com/watch?v=fuSeRs1B7wA
http://www.szakkepesites.hu/
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inkább a széleskörű elhelyezkedési lehetőségek és elméleti alapok kerülnek előtérbe, mint 

maga a tanári hivatásra való ösztönzés. A leírás mellett található Diplomán túl című 

szövegdobozban az érdeklődő a munkalehetőségekről, megszerzett tudásról és 

tapasztalatokról találhat információkat16. Ha továbbmegyünk a kereten belül jelzett oldalakra, 

akkor a Végzés utáni kilátások menüpontban látványos statisztikákról olvashatunk. A 

megjelenő lapon egy tömör információkat elemző poszter ugrik elő, ami két nagyobb részre 

osztható. A fejlécben találhatóak a végzettek száma, képzési helyek térképes megjelenítése, 

nemek aránya és a továbbtanulás mesterszakon százalékos megjelölése. A pedagógia alapszak 

esetében ezek a következők: 2011/12-ben 209 fő kapott oklevelet, 11 képzési helyre lehet 

jelentkezni, 81%-os a nők aránya és 30%-os a mesterképzésben résztvevők aránya. A kép 

második nagyobbik részében a 2013. májusi állapotról kaphatunk információkat. Eszerint a 

végzettek 64%-a végez diplomás munkát (ebből 12% tanul is mellette), és havi átlagos bruttó 

keresetük 169 341 Ft. Ebből nem derül ki világosan, hogy az illető a szakmájában 

helyezkedett-e el, csak annyit tudhatunk meg, hogy 7%-uk éppen állást keres, 12%-uk pedig 

egyéb tevékenységet folytat. A további menüpontokban a munkalehetőségekről, 

elhelyezkedésről és fontos szakmai weboldalakról kapunk tájékoztatást, illetve jó 

kezdeményezés, hogy a Véleményezés menüpontban a szakmájukban elhelyezkedők 

megírhatják tapasztalataikat. A Diplomán túl menüpontban Szakok és szakmák címmel egy 

interaktív felület jelenik meg, amelyen belül felfedezhető a „Pedagógusképzés képzési 

területe” is17. A linkre rákattintva, rendszerezve láthatóak a képzésen belül alapszakok; jelen 

esetben a csecsemő és kisgyermeknevelő, konduktor, óvodapedagógus, gyógypedagógus, 

osztatlan tanári képzés és a tanító alapszak bemutatása, ami szintén a fentebb felvázolt 

szisztémában ad összehasonlítási alapot. 

A tanárképzésről való kommunikáció másik módja a youtube videóportálon található 

ELTE PPK: Minden, ami ember című promóciós videója18, amiben az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kar szellemiségét mutatják be. A közel 6 perces videó hirtelen Varga Livius (a 

Quimby együttes alapítója) narrációjával kezdődik, aki székekkel és nyüzsgő emberekkel 

körülvéve ül egy aulában, kezében egy képpel, aminek csak a keretét és a hátát látjuk 

akasztókkal. Miközben arról mesél, hogy egy képet keresett, ami visszaadja „mi az, hogy PPK 

                                                      
16  
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_k
onkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir (letöltve: 2015.03.08.) 
17  
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/sza
kleirasok/index (letöltve: 2015.03.08.) 
18 https://www.youtube.com/watch?v=bqSFH0B1Baw (letöltve: 2015.03.08.) 

http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir
http://www.felvi.hu/felveteli/szakok_kepzesek/szakleirasok/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/szakleiras_konkret?szak_id=81&kpzt=2&kepzes=A&sz=szakleir
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index
http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index
https://www.youtube.com/watch?v=bqSFH0B1Baw
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és mit jelent PPK-snak lenni”, egy laptop kijelzője jelenik meg a kar honlapján található fotók 

böngészésével; a beszéd alatt lágy zongoradallam szól. A beszéd közben végig a „képet” nézi 

és merengve mondja: „Hát, végül nem volt könnyű, de megtaláltuk. A kép (közben maga elé 

emeli, de a néző nem látja), amire ha ránézek, eszembe jut minden, ami ELTE PPK. Reméljük, 

másoknak is.” Majd hirtelen feláll, a videó pár emberre mutat, akik a kezükben tartják vagy 

eléjük viszik a képet, és mosolyognak; a háttérzene megerősödik és felgyorsul. Aztán egy 

szőke hajú hölgy tűnik elő, aki úgy érzi, szerencsés, hogy ott tanulhatnak, mert „itt tanítanak 

az egy szakterületek legnagyobb tekintélyei.” Közben közeli portrék tűnnek fel híresebb 

tanárokról, kutatókról, majd visszatér a kép a hallgatóhoz, így megtudhatjuk, hogy a Hallgatói 

Önkormányzat elnöke szólt hozzánk, aki azt gondolja, a szaktekintélyek miatt az oktatás 

magas színvonalú és izgalmas. 1:11-nél feltűnik Dr. Kovács Mónika, nemzetközi és 

tudományos dékánhelyettes, aki az Erasmus ösztöndíj lehetőségéről beszél, miközben már a 

homályos képből kiélesedő sportolókat láthatunk, akiket fehér BEAC (az egyetem sportklubja) 

pólóban ülő emberek figyelnek. Hevesi Krisztina veszi át a beszédet: kifejti, hogy az ELTE 

legnagyobb adottsága a komplexitásában rejlik. Ekkor röplabdázó fiatalok edzésére ugrik a 

videó. 1:26-nál megjelenik Kardos Júlia arca, aki arról a „pluszról” beszél, amit nem lehet 

szavakkal leírni, csak érezni lehet. „Ami nem lesz benne a diplomádban, ez benned van. Azt 

hiszem, ezt jelenti PPK-snak lenni.” Ezalatt a videó őt mutatja be, ahogyan táncol egy 

szobában, ami kanapékkal van körbe; a falon NAPKAZY felirat található piros, fekete és kék 

színben. 1:54-nél Balázs Regina tűnik fel, aki Mérő tanár úrtól idéz, mellette feldíszített 

fenyőfa és egy fiatalember, miközben azt mondja: „Ha már csináljuk, csináljuk komolyan. 

Erre tanít a PPK.” Ekkor folyosón tanuló lányokra ugrik a kép. „Amiért szeretem?” – kérdezi 

Dr. Trencsényi László, akinek közeli profilja jelenik meg s filmben. Amíg elmondja, hogy az 

egyetem tanárképzési modelljét, a tanárhoz, pedagógus mesterség és a mesterségbeli tudását 

legalább olyan fontosnak tartja, mint a szaktárgyakat, újra a folyosón tanuló diákokra mutat a 

kamera. Elmondása szerint ezt a hitvallást a kar vállalta és vállalja most is. Ezalatt egy 

könyvpolcra közelít a kamera, ahonnan hiányzik egy könyv, amit aztán egy mosolygó lány 

éppen visszatesz. A videó további részében gyors váltásokban még más hallgatók és tanárok 

számolnak be az egyetemi életről és lehetőségekről, és a pillanatról, amikor kiderült, hogy 

felvételt nyertek. Ekkor a videó elején bemutatott képkeret ismét a kezekbe kerül. 4:06-nál 

megjelenik egy fiatalember kezében a kerettel és bátorítóan mondja: „Ha a PPK-ra 

jelentkeztél megtetted az első lépést… a legjobb lépést. Most már nincs más dolgod, mint 

egymás után tenni a lábaidat. Mi várni fogunk.” Ezalatt homályosan feltűnik Varga Livius 

ismét, aki egy forgóajtón keresztül belép az aulába, kezében a kerettel. Közben felgyorsul a 
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zene, és még gyorsabb bevágások következnek az eddig szereplő hallgatóktól, mi lett volna, 

ha nem veszik fel őket ide. A következő snittben Livius leteszi a képet, amire a néző már 

nagyon kíváncsi. Aztán a kamera végre felfedi a „képet”, ami nem más, mint egy keretbe 

illesztett tükör. Livius belenéz, mosolyog, majd felteszi kalapját és eltűnik a tükör elől, ami 

addig ott marad a széken. De a kamera követi távolodó alakját. Eközben a dékán büszkélkedik 

az egyetem rangsoráról, majd hozzáteszi:„A mi karunk, olyan kar, ahol minden a hallgató 

körül forog.” Aztán kiélesedik egy sakktábla, aminek a bábuit rendezgeti. A videó szlogennek 

végződik „Úgyis mondhatnám, a PPK minden… ami az ember”. Ezt a dékán mondja, 

miközben Livius belekacsint a kamerába, majd feltűnik a kar épületének bejárata. A zongora 

hangja ellágyul, a hirdetőtábla előtt pedig egy kari zöld kitűző élesedik ki egy öltönyre tűzve. 

A videó ráközelít, és egy felirat jelenik meg: ELTE PKK Minden, ami ember. 

Összefoglalva a fentieket, a tanári pálya sztereotipizált presztízse abban mutatkozik 

meg, hogy hogyan képes a tanár mint ember önmagát adni a munkája során, és hogyan tudja 

ezt továbbadni a tanítványainak. A videóban szereplő tükör mint kép (a „Minden, ami PPK”) 

a személy fontosságát jelzi; a hírességek, kutatók megszólalásai azt a képet erősítik, amit 

minden laikus hisz a tanárságról. Ám kevés gondolat szól a tanári pálya küzdelmeiről és a 

vele járó adminisztratív terhekről, avagy összességében a praxisról.  

 

Összegzés 

A tanári pálya presztízsnövelésének egyik kulcsa lehet maga az osztatlan tanárképzés, 

melyben az egy év összefüggő gyakorlat nemcsak kvázi realitáskontrollként működik, hanem 

erősíti azt a képet, hogy tanárrá válni csak hosszú időn keresztül tartó, szisztematikus elméleti 

és gyakorlati tanulmányokra épülő egyetemi végzettség megszerzése után lehetséges. A 

gyakornoki státus, majd a minősítő vizsga intézménye ugyancsak erősíti fenti képet, hiszen 

„rendes tanárrá” csak ezután lesz a diplomás tanár. Ugyanakkor az életpályamodell és a 

hozzákapcsolódó illetményrendszer itt válik élessé. Az érezhető anyagi megbecsülés és az 

életpálya karrier lehetőségeinek bővülése lényegében a presztízsnövelés másik 

kulcsfontosságú elemeként vehető számításba. A magasabb presztízs pedig kétségtelenül 

hozzájárul a pálya népszerűségének növekedéséhez. 

Másrészt a népszerűsítési törekvéseket áttekintve látnunk kell, hogy a tanári pályát 

erőteljesen népszerűsítené, ha a képző intézmények promóciói jobban teret kapnának a 

médiában. Tapasztalataink azt mutatják, hogy mindegyik képzőintézmény igyekszik 

megnyerni közvetlen környezetében levő célcsoportokat, ám ez a törekvés a médiában 
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nehezen jelenik meg, és csak újabban látjuk a képi vagy közösségi oldalakon megjelenő 

anyagokat. 

A tanári életpályamodell ugyan ösztönző lehet, de ehhez a médiában is a pozitív képet 

– sikereket, eredményeket, karrier lehetőséget – kellene megerősíteni a tanárverések, a 

korrupció és a kiégés helyett. A (jelen tanulmányban nem bemutatott) sajtóanyagok vizsgálata 

során találkoztunk olyanokkal is, ahol maga a tanár beszéli le diákjait a tanári pályáról szinte 

csak annak hátrányait sorolva fel, hogy a tanuló tehetségét és képességeit inkább más 

szakmákban kamatoztassa. Ez persze már nemcsak a médiáról szól, hanem a szakmáról is. 

Egészen pontosan arról, hogy ha a tanárok pozitívan tudják értékelni saját munkájukat és azon 

keresztül professziójukat, akkor hiteles forrásként ők maguk válhatnak a tanárság mint 

szakma legfőbb népszerűsítőivé. 


