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Karlowits-Juhász Orchidea – Knausz Imre  

Miskolc Egyetem BTK Tanárképző Intézet  

Önkéntesség és felelősségvállalás 

 

Horizontális pedagógiai elemekhez kapcsolódó komplex elemző tanulmány 

Elemző tanulmány 

 

A tanulmányról 

 

A tanulmány az önkéntesség és a felelősségvállalás témájával kapcsolatban a Miskolci 

Egyetem tanárképzésének gyakorlatát veszi górcső alá. Ehhez mindenekelőtt áttekintettük a 

vonatkozó törvényi és intézményi dokumentumokat, amelyek a következők: 8/2013. (I. 30.) 

EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről, a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében zajló osztatlan tanárképzés 

tantárgyi hálója, tantárgyi tematikák, az intézet keretében zajló Társadalom Igazságosság 

Felelősségvállalás (TIF) program dokumentációja.  

A dokumentumelemzésen kívül a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói, illetve a 

Bölcsészettudományi Kar oktatatói körében interjús kutatást végeztünk. A Tanárképző Intézetből 

minden főállású és óraadó oktató (összesen 13 fő, köztük az intézetigazgató) válaszolt a kérdéseinkre. 

A Bölcsészettudományi Karról (a Tanárképző Intézeten kívül) összesen 14 oktatót interjúvoltunk meg, 

akik mindnyájan tanítanak osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatókat. A megkérdezett oktatók 

intézeti megoszlása a következő:  

- Történettudományi Intézet: 5 fő (köztük egy általános rektorhelyettes) 

- Magyar Nyelv- és Irodalomtudományi Intézet: 3 fő (köztük egy dékánhelyettes), 

- Filozófiai Intézet: 3 fő (köztük az intézetigazgató), 

- Modern Filológiai Intézet: 2 fő, 

- Politikatudományi Intézet: 1 fő (aki egyben dékánhelyettes). 

A strukturált interjúkban a következő kérdések szerepeltek, amelyek közül az 5., 6. és 7. 

kérdést kizárólag a Tanárképző Intézet oktatóinak tettük fel:  

1. Van-e saját önkéntes tapasztalata? Ha van, akkor konkrétan kik körében, milyen 

tevékenységet, milyen időintervallumban, milyen intenzitással végzett?   

2. Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakör megjelenését fontosnak tartja-e 

a tanárképzés gyakorlatában? Kérem, indokolja a válaszát! 
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3. Valamelyik saját kurzusában megjelenik-e az önkéntesség és a társadalmi 

felelősségvállalás témaköre? Ha igen, melyik kurzusa keretében (cím, ea./szem., 

évfolyam, hallgatói csoport), konkrétan milyen módon, milyen tematikai egységben?   

4. Mit gondol, lehetne-e valamelyik saját tantárgyába integrálni (vagy érdemibb módon 

integrálni) az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témáját?  Ha igen, melyikbe, 

milyen módon?  

5. Kollégái tantárgyai közül tud-e olyanról, ahová lehetne integrálni ezt a témakört? Ha igen, 

melyikbe, milyen módon? 

6. Volt-e arra példa, hogy hallgatók önkéntes tapasztalatai előkerültek valamelyik kurzusán? 

Ha igen, milyen kurzus keretében, konkrétan milyen módon?  

7. Van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy a hallgatók esetleges önkéntes tapasztalatait (pl. a 

TIF programban szerzett tapasztalatait) melyik saját tantárgyába és milyen módon 

integrálhatná?  

8. Van-e valamilyen egyéb megjegyzése az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás 

témájának pedagógusképzésben való megjelenésével kapcsolatban?  

 

Képzési és kimeneti követelmények  

 

Az Európa Tanács – hazánk által is elfogadott – 2010-es chartája deklarálja, hogy a 

demokratikus állampolgárságra nevelésnek és az emberi jogi nevelésnek a közoktatáson kívül 

a felsőoktatási intézményekben, különösképpen a pedagógusképzésben is meg kell jelennie.
1
 

A tanári felkészítés követelményeit tartalmazó hatályos jogszabályunk (KKK) ezt magában is 

foglalja, nevezetesen: a végzett tanár  

 alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyamatokról, a demokrácia 

működéséről; 

 elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzékenység, 

segítőkészség jellemzi; 

 nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés iránt; 

 segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus 

társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti és 

egyetemes emberi értékek elfogadását; 

                                                           
1
 Európa Tanács chartája 2010, 12. o.  
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 az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének elfogadására, nyitott 

mások véleményének, értékeinek megismerésére, tiszteletben tartására.
2
 

A fentieken kívül egyes konkrét szakok esetében is megjelennek (bár eléggé következetlenül 

és összehangolatlanul) a témára vonatkozó követelmények. Például az erkölcstan- és 

etikatanár „tájékozott a mai modern társadalom morális kérdései, a demokratikus alapértékek, 

az emberi jogok, a társadalmi egyenlőtlenségek, a környezetvédelem, a globalizáció, a 

kulturális különbségek körében”, a könyvtárostanár pedig „tudatos értékközvetítést vállal 

(humanizmus, béke, haza, nemzet, szabadság, demokrácia, szolidaritás, kulturális 

pluralizmus, nemzeti kultúra, környezetvédelem), harcol az értékek rombolásával (fajgyűlölet, 

militarizmus, kultúraellenesség, kulturális monopólium, egyéni és kollektív jogok megsértése, 

a természeti környezet tönkretétele) szemben”.
3
 

 

Közösségi pedagógiai gyakorlat 

 

A téma szempontjából kulcsfontosságú a KKK-ban megjelenő ún. közösségi pedagógiai 

gyakorlat előírása, amely az érintett rendeletben csupán homályosan került definiálásra, 

nevezetesen: „képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat szünidőben vagy 

szorgalmi idő alatt is teljesíthető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály 

tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök stb.) 

szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt tapasztalatokat.”
4
 

Intézményi szinten megfontolandó ennek a gyakorlati formációnak a nemzetközi service 

learning programok mintájára történő kialakítása, illetve oktatáspolitikai szinten ezen 

programok preferálása, támogatása. A közösségi szolgálati tanulás (Service Learning) 

terminológiai meghatározására részletesen kitérünk a modellajánlásban.  

A közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatával összhangban dolgozta ki erre 

vonatkozó – figyelemreméltó és követendő – koncepcióját az ELTE Pedagógiai és 

Pszichológiai Kara, és jelentette meg Közösségi pedagógiai gyakorlat című hallgatói 

segédletét 2015-ben.
5
 A minimálisan 30 órát felölelő gyakorlaton részt vevő hallgatók egy 

szervezet munkájába bekapcsolódva végzik közösségi szolgálatukat (az előírt óraszámból 

legalább 20 óra a terepen töltött idő, és legalább 10 óra a felkészülési idő). A segédlet a 

                                                           
2
 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és 

kimeneti követelményeiről.  
3
 uo. 

4
 uo.  

5
 CZETŐ–MÉSZÁROS 2015 
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végezhető tevékenységek tipikus példájaként említi a szakkörök, foglalkozások, programok 

szervezését és megvalósítását, illetve a gyermekotthonok, tanodák, segítő szervezetek 

munkájába való bekapcsolódást. A Mészáros-Czető szerzőpáros által készített útmutató 

praktikus módszertani leírást ad a közösségi szolgálat tervezéséhez, megvalósításához és a 

folyamatot kísérő, illetve lezáró reflexióhoz. 

A Miskolci Egyetem tanárképzésében a Közösségi pedagógiai gyakorlat eddig még nem volt 

aktuális (mivel leghamarabb a 4. félév utáni szünetben teljesíthető), a részletes program 

kidolgozása folyamatban van, a fejlesztés legkésőbb 2015 augusztusában lezárul. A 

programfejlesztéshez az alapot számunkra az egyesült államokbeli service learning 

sztenderdek, illetve különböző amerikai és kanadai egyetemek service learning 

programjainak útmutatói adják. A Miskolci Egyetem 2015 őszétől induló kurzusára, illetve az 

alapul szolgáló nemzetközi programokra a modellajánlásban bővebben is kitérünk. 

 

Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) program  

 

A közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatára épülő kezdeményezés a Miskolci 

Egyetem Tanárképző Intézet és a Csatárlánc önkéntes csoport által 2014-ben útjára indított 

ún. Társadalom Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) című program.
6
 A program szakmai 

koordinátora Karlowits-Juhász Orchidea.  

A kezdeményezés célja, hogy a hallgatók minimum 30 órányi önkéntes tevékenységek 

vállalásával 

- vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában, 

- szerezzenek széleskörű ismereteket és tapasztalatokat fontos társadalmi kérdésekről, 

köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés dimenzióiról, 

- kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, amelyek társadalmi 

problémák innovatív megoldását, többek között a szegénység és a társadalmi kirekesztés 

enyhítését tűzték ki célul, 

- szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás különböző formáiról, 

lehetőségeiről, 

- változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szociálisan érzékenyebbé), 

váljanak felelős értelmiségivé, illetve 

- aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elterjedéséhez. 

                                                           
6
 TIF-program (http://www.csatarlanc.com/tif; http://www.tanarkepzo.hu/tif)    

http://www.csatarlanc.com/tif
http://www.tanarkepzo.hu/tif
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A TIF programban való részvétel önkéntes. A programba bekapcsolódó hallgatók egy 

motivációs beszélgetésen, majd egy felkészítő foglalkozáson vesznek részt. Közösségi 

szolgálatuk során egy egyszerű jelenléti naplót, illetve egy előre megadott szempontokra 

épülő, reflektív portfóliót vezetnek. A Tanárképző Intézet a TIF programban legalább 30 

órányi önkéntes tevékenységet teljesítő hallgatók számára egy, a nemzetközi Youthpass 

tanúsítványhoz hasonló, angol és magyar nyelvű igazolást állít ki, amely bemutatja magát a 

programot, illetve igazolja a program során végzett tevékenységeket (lásd külön melléklet: 

melleklet_TIF_HU.pdf; melleklet_TIF_EN.pdf).  

A program nyitott az egyetem bármely karán tanuló hallgatók számára (jelenleg a 

Bölcsészettudományi, a Gépészmérnöki és Informatikai Karról, illetve a Zeneművészeti 

Intézetből vesznek részt hallgatók a programban). A bevezetés és kipróbálás éve után, a 

2015/2016-os tanév őszi félévétől kezdődően összegyetemi szinten meghirdetésre kerülő, 

szabadon választható reflexiós szemináriumok kísérik a folyamatot (Segítő tanulás I-II.). A 

kurzusok tematikájának részletes kidolgozása jelenleg folyamatban van, 2015 augusztusáig 

lezárul. A tantárgyfejlesztéshez az alapot az egyesült államokbeli service learning 

sztenderdek, illetve különböző amerikai és kanadai egyetemek service learning 

programjainak útmutatói adják. Mint arra fentebb már utaltunk, a kurzus, illetve az alapul 

szolgáló nemzetközi programok tartalmára a modellajánlásban bővebben is kitérünk. 

 

Önkéntesség és felelősségvállalás a tantárgyi tematikákban 

 

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének tantárgyi tematikái közül kizárólag az osztatlan 

tanárképzés aktuális tematikáit vizsgáltuk meg. Ezek alapján azt látjuk, hogy az önkéntesség 

témája egyáltalán nem, a felelősségvállalás témája pedig igen csekély mértékben, csupán egy-

egy tárgy tematikájában jelenik meg (és ott is csak közvetett módon). Azonban fontosnak 

tartjuk megjegyezni, hogy – az interjútapasztalatok alapján, amelyek bemutatására lentebb 

kerül sor – a felelősségvállalás témája a tanórák tartalmában nagyobb mértékben van jelen, 

mint a hivatalos tematikákban.  

Az elemzett dokumentumok közül témánk szempontjából az alábbi tematikákat emeljük ki: 

 Szociálpedagógia: a tematika része a szociális segítés intézményrendszere, részletesen 

tárgyalja a gyermekeket veszélyeztető körülményeket, és külön pontban foglalkozik 

„további segítő szervezetekkel”. 
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 Pedagógiai pszichológia: a tematika a pedagógus munkáját részben mint segítő 

tevékenységet mutatja be, ezzel megalapozhatja a másik ember problémáival kapcsolatos 

általánosabb segítő attitűdöt. 

 Oktatás és társadalom: Társadalmi kontextusban való gondolkodás. 

Az osztatlan tanárképzés tematikáin kívül a „kifútó” pedagógia szak, illetve szintén „kifutó” 

osztott képzés tematikáéi közül – mivel az több interjúban is említésre került – megnéztük a 

Az Észak-magyarországi régió közoktatási problémái című kurzus tematikáját is, 

amelyben érdemben előkerül a depressziós régió társadalmi-gazdasági problémáinak 

megismerése. 

 

A Miskolci Egyetem tanárképzésében résztvevő oktatók hozzáállása, tapasztalatai és 

javaslatai 

 

2015 májusában-júniusában a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének, illetve a 

Bölcsészettudományi Kar egyéb – tanárképzéshez kapcsolódó – oktatatóinak körében interjús 

kutatást végeztünk az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témájában. A Tanárképző 

Intézetből minden főállású és óraadó oktató (összesen 13 fő, köztük az intézetigazgató) 

válaszolt a kérdéseinkre. A Bölcsészettudományi Karról (a Tanárképző Intézeten kívül) 

összesen 14 oktatót interjúvoltunk meg, akik mindnyájan tanítanak osztatlan tanárképzésben 

résztvevő hallgatókat. Az alábbiakban az egyes kérdések mentén foglaljuk össze a kutatás 

tapasztalatait.  

 

1. Van-e saját önkéntes tapasztalata? Ha van, akkor konkrétan kik körében, milyen 

tevékenységet, milyen időintervallumban, milyen intenzitással végzett? 

 

A 27 válaszadó közül 5 fő nem említett saját önkéntes tapasztalatot. A legtöbben (több mint 

tízen) szakmai jellegű önkéntes tapasztalatokat említettek (pl. munkakörön kívül hallgatók 

mentorálása, segítése, különböző szakmai társaságokban, szervezetekben betöltött, 

javadalmazás nélküli funkciók, feladatok).  

 

„Önkéntes munkára saját tapasztalatom a tehetséggondozásnak nevezett folyamatban 

van (amikor egy diákkal külön foglalkozni kezdek, még nem tudom, mennyire 

tehetséges, a döntő tényezőnek a szorgalom tűnik). Kiemelkedő intenzitással 1988-

2003 között végeztem gimnazisták körében, alkalmasint pedig egyetemisták között, 
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2001 óta. A tevékenységi eszköz latinnal és/vagy történelemmel való foglalkozás, a 

cél a személyiség nyitottabbá, érdeklődőbbé tétele.” 

 

„2003 óta Magyar Pedagógiai Társaság: elnökségi tagként tagnyilvántartás, jubilánsok 

nyilvántartása, belső adatszolgáltatás felelősségi területekkel. 2005-től 

Neveléstudományi Egyesület: elnök. Angol nyelvű folyóirat elindítása, belföldi és 

nemzetközi konferenciák szervezése, testületek működtetése.” 

 

„Tagja vagyok a Magyar-Német baráti körnek, alelnökként tevékenykedem 5 éve. 

Szerintem a TDK is önkéntes tevékenység jó részben, ebben 15 éve dolgozom. Az 

Akademia Baltica politikai és ifjúsági neveléssel foglalkozó nemzetközi szervezetet 

szintén öt éve támogatom. Évente veszek részt a program kidolgozásában és 

koordinálom a magyar partnerek tevékenységét.”   

 

„Alapító tagja vagyok a 25 évvel ezelőtt alakult Magyar Tehetséggondozó 

Társaságnak és immár a harmadik ciklusban – 12 éve – alelnöke. Általában hetente sor 

kerül erre a tevékenységre, mert a feladatmegosztás az alelnökök között ezt 

megköveteli (tehetséggondozó versenyek, tanácskozások, konferenciák, tehetség 

szaklap, tehetségkutatásokban való részvétel).” 

 

Öten vettek/vesznek részt valamilyen közösségi jellegű önkéntes tevékenységben (plébánia 

felújításában való részvétel, filmfesztiválon idegenvezetés és tolmácsolás, saját lakóhelyen 

leromlott állapotú vasúti átjárók rendbe hozása, szemétszedés, Waldorf iskola közösségében 

közösségi munkák, online folyóirat működtetése, szerkesztése).  

 

„Az egyetemi évek alatt rendezvényeken segítettem önkéntesként a problémamentes 

lebonyolításában, valamint a miskolci CineFest filmfesztiválon szoktam önkéntesként 

részt venni tolmácsként és idegenvezető kísérőként. Ezek általában rövid ideig, de 

nagy intenzitással folynak. Átlagosan 1 nap és 1 hét közötti időintervallumban 

mozognak, attól függően, hogy mennyi előkészületet igényel az adott tevékenység.”  

 

„… ide sorolnám a lakóhelyemen működő civil szervezet (CivilZugló Egyesület) 

keretében végzett tevékenység, akikkel a leromlott állapotú vasúti átjárókat mázoljuk 

le (és díszítjük fel) időnként. (…) Emellett a Te szedd akcióban – amelyet az erdők a 
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kirándulók által elhagyott szemetektől való megtisztítására találtak ki – vettem részt az 

idén. Hangsúlyoznám, hogy ilyesmit szervezett akció nélkül is csináltam már 

sokszor.” 

 

„1992-94 között egyik létrehozója voltam egy Waldorf óvodának, és bár egy 

közösségért dolgoztam (hivatalos ügyek, óvodapedagógusok kiválasztása, segítése, 

konkrét megvalósítás), de a saját gyerekeim részesedtek az eredményből. Ugyanígy 

sok energiát fektettem egy Waldorf iskola működtetésébe (pályázatok írása, tanárok 

segítése) 1996-tól 16 éven keresztül, de itt is a saját gyerekeim haszonélvezői voltak 

az eredménynek, tehát nem volt igazán önzetlen a segítés. Alkalmi segítéseim vannak: 

hajléktalanok segítése, gyűjtések stb.” 

 

Rászoruló idegenek körében a válaszadók közül nyolcan segítettek eddig (ételosztás, 

idősgondozás, kórházban gondozott gyerekekkel való foglalkozás, a Máltai Szeretetszolgálat 

kötelékében vállalt tevékenységek, roma fiatalok számára klub szervezése és táboroztatás, 

Hospice-os feladatvállalás, hajléktalanok segítése, adománygyűjtések, gyermekvédelmi 

gondoskodás alatt álló gyerekekkel való foglalkozás). Ez utóbbi jellegű tevékenységek 

jellemzően alkalomszerűek és/vagy még az oktató egyetemista korában voltak jellemzőek.  

 

„Többnyire időseknek segítettem hétköznapi dolgokban (bevásárlás, orvoshoz kísérés, 

főzés) egyetemi hallgató koromban. Manapság erre kevesebb időm van, így inkább 

gyűjtési akciókban szoktam részt venni.” 

 

„2008-2011 között a DEOEC Gyermek Hematológiai és Onkológiai Osztályán voltam 

egyetemistaként heti egy alkalommal segítő. Alkalmanként 2-4 órát töltöttem a 

gyerekekkel és szüleikkel. A feladatunk lényege az volt, hogy az ebéd utáni 

időszakban, amikor sem orvosi vizsgálat, sem szervezett foglalkozás nem volt 

számukra (pl. zene-, művészetterápia), olyankor játszunk és beszélgessünk velük. 

Elsősorban a változatosság és a kedvük fokozása volt a cél, néha a szülőknek, de a 

gyerekeknek is sokat jelentett, ha elmondhatták külső személynek, hogy mit élnek át a 

kezelések idején. Az első évben még csak önkéntesként voltam jelen, a második évtől 

viszont én tartottam a kapcsolatot az osztály pszichológusával, illetve szerveztem az 

önkéntesek munkáját, elkészítettem a beosztást, segítettem nekik a felkészülésben.” 

 



9 
 

Jelenleg összesen két oktató (Tanárképző Intézet) végez heti rendszerességgel karitatív jellegű 

önkéntes tevékenységet (a miskolci Hospice-ban végső stádiumban lévő daganatos betegekkel 

való beszélgetés, az ápoltak fürdetése, illetve család nélkül, lakásotthonban nevelkedő 

gyerekek körében szabadidős tevékenységek, tanulás segítése és egyéni mentorálás).    

 

„2011 óta önkéntesként szerkesztem a Taní-tani Online c. internetes folyóiratot. Ez 

heti szinten megvalósuló rendszeres tevékenységet jelent. Tavaly szeptember óta heti 

egy estét és egy reggelt töltök önkéntesként a miskolci Erzsébet Hospice-ban.” 

 

„Heti rendszerességgel önkénteskedem család nélkül nevelkedő gyerekek körében 

(közös tanulás és szabadidő eltöltés, egyéni foglalkozás, „mentorálás”). 2010 óta 

szervezem a Csatárlánc önkéntes csoportot, ennek keretében nemcsak a miskolci 

gyermekvárosban, hanem a megyei kórház gyermek-rehabilitációs osztályán és 

fogyatékkal élő felnőttek körében is szervezek és végzek önkéntes tevékenységeket. 

2011-2013 között a szentléleki pálos kolostor megmentéséért is szerveztem önkéntes 

akciókat (köztük 19 jótékonysági koncertet, két kiállítást és egy fesztivált).”  

 

2. Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás témakör megjelenését fontosnak tartja-e 

a tanárképzés gyakorlatában? Kérem, indokolja a válaszát! 

 

A válaszadók mindnyájan fontosnak tartják a téma megjelenését a tanárképzés gyakorlatában. 

Néhány oktató azt is hangsúlyozza, hogy nem csak a tanárképzés, hanem általában véve az 

értelmiségi képzés terén is kiemelten fontosnak tartja a témát. Az alábbiakban a különböző 

indokok olvashatók.  

 

„Igazából nem tudok olyan dolgot mondani, ami itt és most fontosabb lenne, mint a 

társadalmi felelősségvállalás kérdése, képessége. És szerintem nem csupán a 

tanárképzésben fontos ez, hanem magának az értelmiségi létnek is az egyik 

nélkülözhetetlen összetevője. A pedagógustársadalomnak attitűdváltáson kell átesnie, 

illetve gazdagítania kell a módszertani repertoárját ahhoz, hogy képes legyen ezen a 

téren pozitívan hatni, formálni. Ez azonban számára is kizárólag saját élményű 

tanulással fejleszthető és sajátítható el.”  
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„Abszolút fontosnak tartom (mindazonáltal nem csak a tanárképzés gyakorlatában). 

Indok: az ember közösségi lény, a pedagógus embereket, tehát közösségi lényeket 

képez-formál, ergo a konkrét személyes tapasztalat hozzásegíti, hogy hatékony és 

hiteles legyen ezen a téren.” 

 

„Sajnálatosnak tartom, hogy pl. az én generációm úgy nőtt fel, hogy sosem találkozott 

programszerűen ezzel a kérdéssel. Még a pedagógusképzésben sem. A társadalmi 

felelősségvállalás egyfelől az értelmiségi lét alapköve, másfelől pedig a 

társadalmunkban oly szükséges szemléletváltás egyik fontos feltétele. Ahhoz, hogy 

befogadóbb, a mostaninál nyitottabb társadalomban éljünk, szükséges lenne erről a 

kérdéskörről részletesen tanulni-tanítani.” 

 

„A pedagógus szerepkör egyik meghatározó eleme az emberek, kultúrák egymáshoz 

való viszonyának erősítése, a társadalmi tőke újratermelésének segítése. Az 

önkéntesség szerepének bemutatása, gyakorlati tapasztalatok szerzése nem csupán az 

eredményes pedagógusi munkát segíti, hanem hozzájárul annak a helyi és tágabb 

közösségi kapcsolatrendszernek kialakításához, amely nélkül ez a hivatás nem 

gyakorolható eredményesen.” 

 

„Úgy gondolom, a társadalom soha nem lett volna működőképes, ha csak az egyéni 

érdekek mentén megfogalmazott stratégiák működnek. Sőt, egyre kevésbé 

működőképes a másokért való önzetlen kiállás és az ilyen tevékenység támogatása 

nélkül. Ennek felismerése és felismertetése a tanári mesterségre való felkészítés 

integráns része.” 

 

„Hihetetlenül fontos! Életünk alapvető problémája a szolidaritás hiánya – általában is 

gondja ez a 21. századi világnak, Magyarországnak nézetem szerint fokozottan. 

Csaknem minden gondunk mélyén az önérdek mindent felülíró pusztítására 

akadhatunk. Nem azt kell tenni és tanítani, hogy mások helyett, azok ’lustasága’ miatt 

kellene bármit megtennünk, hanem azt, hogy az ember kettős kötődése létünk alapja: 

individuálisan és szociálisan egyaránt részesei vagyunk annak a természeti és 

társadalmi hálónak, amelyet éppen ezért csak együtt tarthatunk fenn és 

működtethetünk. Meg kellene értetni a diákjainkkal, hogy óriási önáltatás a 

passzivitás, mert az is aktivitás. Akkor is választ, dönt, cselekszik, ha hallgat, nem lép, 
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nem cselekszik. Nem vonhatja ki magát ez alól, ezt kellene megértetni legalább a még 

formálható generációkkal, és megtanítani nekik.” 

  

„Az egyetemi hallgatók számára az önkéntesség fontos szerepet játszhat abban, hogy 

új helyzetekben próbálják ki önmagukat, miközben saját tapasztalatokat szerezhetnek 

a szociális érzékenyítés gyakorlati oldaláról, a társas kapcsolatrendszer működéséről, a 

csapatmunka jelentőségéről. Mindemellett (a vállalt önkéntes munka jellegétől 

függően) a tanárképzés során megismert ismeretanyagot új nézőpontok felől 

megközelítve próbálhatják meg alkalmazni. Mindezek az élmények pedig 

hozzájárulnak ahhoz, hogy a társadalom felelős tagjaivá válhassanak.” 

  

„Ha egy hallgató, pláne, ha tanárszakos nem érzékeny a társadalmi problémák iránt, 

ott komoly baj van. Azonban a képzés és a nevelés talán növelheti az érzékenységet a 

hallgatókban, és ha tanárok lesznek, már ezzel az attitűddel kezdhetik a pályájukat.” 

 

„Fontosnak, ugyanis kialakítja a diákokban a társadalmi felelősségtudatot, adott 

esetben erősíti a lokális identitástudatot, illetve olyan kohéziós erő, amelyre építhet a 

tanuló társadalmi interakcióiban.” 

 

„Az egyik legfontosabb területnek tartom. Az önkéntes munka segít a tanári 

személyiség fejlesztésében és éppen az önkéntesség révén tanít meg a 

felelősségvállalásra. A társadalmi felelősségvállalás és az NGO-k tevékenysége pedig 

összefügg, mert a tanári feladatok közé bele kell tartozzon az önkéntességre nevelés is, 

ez pedig csak a saját tapasztalatok által lehetséges.” 

 

„A tanárképzés feladata felkészíteni a hallgatókat a társadalom hosszú távú 

működéséért viselt felelősségre, a társadalom szolgálatára. A felkészítés fontos, mivel 

segítheti az etikai, morális értékek kialakítását.” 

 

„Igen, kifejezetten fontosnak tartom, a szegényekkel és az idegennek szemben 

növekvő intolerancia és idegenellenesség fényében különösen.” 

 

„Kifejezetten fontosnak tartanám ennek az összefüggésnek a tudatosítását, ötből ötre 

rangsorolnám, ha pontozni kellene. Egyrészt úgy gondolom, hogy a társadalomra 
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nézve káros mértékű az önzés, az individuális érdekek keresése a közösségi 

gondolkodás kárára. Másrészt azt feltételezem, hogy bár alapvetően a család lenne az a 

társadalmi intézmény, amely e dimenzió jelentőségének felismerését elsősorban 

elősegíthetné, de mivel ezt a csatornát meglehetősen reménytelennek látom, 

felértékelődik az iskolarendszer szerepe a kérdéskör tudatosításában. Harmadrészt 

éppen a tanárképzés az, ahol a közösségi felelősség eszméjének hangsúlyozása a 

legnagyobb valószínűséggel hasznosulhat, gördülhet tovább harmadik személyekre és 

következő generációkra.” 

 

„Az önzetlenség nem kap elég hangsúlyt napjaikban. A pedagóguspálya, amely 

bizonyos mértékig segítő foglalkozás is, szorosan összefügg az önzetlen 

segítőkészséggel, a mások iráni nyitottsággal. Ezek hangsúlyozása és ilyen jellegű 

saját élményű tapasztalatok szerzése fontos lenne a képzés során is.” 

 

„Fontosnak tartom, mert a leendő pedagógusoknak érteniük kellene a másokért végzett 

önzetlen tevékenység pedagógiai jelentőségét. Erre kellene nevelniük a fiatalokat, de 

ez csak akkor lehetséges, ha ők maguk is elfogadják ennek a fontosságát.” 

 

„Igen, elsősorban a személyiségfejlődés és identitás alakulása szempontjából. 

Decentrálásra, altruizmusra és empátiára tanít, ami nélkül az önérvényesítő felnőtt 

világban nagyon nehezen lehetne boldogulni. Egyáltalán, a szabadidőhöz való 

viszonyt is átalakíthatja az önkéntes tevékenység: időt adni valakinek vagy 

valaminek.”  

 

„Az önkéntesség egyrészt a jövőbeni nevelő nevelődésének egyik kiemelt színtere. 

Olyan erények begyakorlására ad módot, mint pl. az altruizmus, szolidaritás, empátia, 

segítőkészség, lemondás, odafigyelés a másikra, együttérzés, tettekben megnyilvánuló 

embertársi tisztelet és szeretet. Másrészt – és együtt a társadalmi felelősségvállalással 

– iskolában nem megszerezhető élettapasztalatot, a közösségiség és az értelmes munka 

élményét nyújthatja, továbbá annak a belátását, hogy nem elszigetelt atomokként, 

individuumokként, ill. nem öncélú intézmények aktoraiként élünk és dolgozunk. Minél 

nagyobb egy személy, ill. intézmény ereje, hatalma, potenciálja, annál nagyobb az őt 

körülvevő közösség, társadalom iránti kötelezettsége, felelőssége. Ezt gyakorlatban is 

érvényre szükséges juttatni.” 
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„A tanár kiemelkedő feladatának minták (etikai, gondolkodási) stb. megmutatását 

tartom, hogy aztán a hallgató melyiket választja, az már az ő döntése. NER-

Magyarországon a leginkább hiányzó minták egyike a felelősségvállalásé. Felelősséget 

csak egyén vállalhat, ha e magatartás általánossá válnék, akkor tűnhetnék majd a 

felelősségvállalás társadalmi mértékűnek.” 

 

Két oktató az indokok között szerepeltette a 2011-es köznevelési törvény által bevezetett 

kötelező iskolai közösségi szolgálatot is.  

 

„Új jogszabály vonatkozik a közösségi szolgálat középiskolai bevezetésére. A tanárok 

feladata lesz ennek koordinálása, rajtuk fog múlni az, hogy minél hatékonyabban, 

értelmesebben szervezzék és tervezzék ezt a feladatot. ugyanúgy fel lehet/kell rá 

készíteni őket, mint bármelyik más oktatási/nevelési feladatra. A közösségi szolgálat 

és az arra való felkészítés számos olyan készség fejlesztésre kiváló, ami alapvető 

pedagógiai készség, kompetencia, és amelyek fejlesztéséhez gyakorlati tevékenység a 

legalkalmasabb. Talán a legfontosabb ezek közül az empátia, a kreativitás, az 

altruizmus, nézőpontváltás készsége, szervezés-tervezés készsége.”  

 

„Fontosnak tartom, hogy ennek módszerét, metodikáját megismerjék a hallgatók a 

képzés során különösen majd a középiskolákban tanítóknál tartom fontosnak, mert a 

2011 decemberében elfogadott Nemzeti köznevelési törvény bevezette az iskolai 

közösségi szolgálatot, mint az érettségi kiállításának előfeltételeként teljesítendő 

tevékenységet.”  

 

Összegezve a társadalmi felelősségvállalás és önkéntesség témájának fontosságára vonatkozó 

válaszokat, az alábbi indokokat emeljük ki:  

- a társadalmunkban a szolidaritás hiánya, az intolerancia és az önérdek mindent felülíró 

hatása érzékelhető,  

- a téma megjelenése nem kizárólag a tanárképzésben fontos, a társadalmi felelősségvállalás 

ugyanis az értelmiségi lét alapeleme,  

- a tanári szerepkör (mivel egyben példaadó és segítő foglalkozás) integráns része kell, 

hogy legyen a másokért való felelősségvállalás, 

- a pedagógusoknak mind szemléletben, mind módszertanilag fejlődniük kell ezen a téren, 
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- a törvényben foglalt kötelező iskolai közösségi szolgálatra való szemléletbeli, tartalmi és 

módszertani felkészítés szempontjából is fontos, hogy ezek a gyakorlati tartalmak 

megjelenjenek a tanárképzésben, 

- mindehhez saját élményű tanulásra, nézőpontváltásra, tapasztalatszerzésre van szükség, 

amelynek praktikus eszköze lehet az önkéntesség. 

 

3. Valamelyik saját kurzusában megjelenik-e az önkéntesség és a társadalmi 

felelősségvállalás témaköre? Ha igen, melyik kurzusa keretében (cím, ea./szem., évfolyam, 

hallgatói csoport), konkrétan milyen módon, milyen tematikai egységben? 

 

Összességében elmondható, hogy a felelősségvállalás kérdése több kurzus esetén is felszínre 

kerül, azonban az önkéntesség témája csak elvétve jelenik meg. A Tanárképző Intézet oktatói 

az alábbi kurzusokat említették, meg.   

 

- Észak-magyarországi régió közoktatási problémái (társadalmi felelősség kérdése, történeti 

és társadalmi vonatkozású kurzuselemek), 

- Tanítás mestersége (státuszkezelés, méltányosság), 

- Szociálpszichológia (altruizmus, önkéntesség), 

- Pedagógiai helyzetgyakorlatok,  

- Környezeti nevelés,  

- Az iskola belső világa, 

- Projektpedagógia (a témához kapcsolódó pedagógiai projektek),  

- választható szemináriumok (önkéntesség, társadalmi felelősségvállalás), 

- a tehetséggondozás szakirány tárgyai. 

 

Két oktató is kifejtette, hogy lényegében minden kurzusa során igyekszik ezt a témát 

megjeleníteni: 

 

„A társadalmi felelősségvállalás minden témánál megjelenik, alapvetően olyan 

szempontból, hogy a problémák, jelenségek hatását többféle szempontból vizsgáljuk, 

és kiemeljük azon csoportok szempontjait, akik nem tudják a saját érdekeiket 

képviselni.” 
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„… rendre megjelenik a téma lényegében minden kurzusomon (ha a tematika egészen 

más irányú, akkor is mindig megtalálom a módját, hogy bekapcsoljam ezt a témát). 

(…) Az önkéntesség témáját saját önkéntes és kutatási tapasztalataim által szoktam 

beemelni az óráim tartalmába.” 

 

Az intézetigazgató szerint többek között ezt a kérdéskört szolgálják a tanulmányi 

kirándulások, amelyeket az oktatók mindig depressziós célállomásokra szerveznek, s ily 

módon érzékenyítő célokat társítanak hozzájuk.  

A kurzusok és a tanulmányi kirándulások mellett célirányos érzékenyítő programok 

szervezésére is sor kerül az intézetben:  

 

„A kurzusaimon kívül minden évben érzékenyítő foglalkozásokat is szervezek a 

hallgatók számára civil szervezetek bevonásával. A VáltóSáv Alapítvány 

foglalkozásán börtönviselt, a Melegség és megismerés programban LMBTQ 

fiatalokkal találkozunk és beszélgetünk, az UCCU Alapítvány roma fiataljai pedig a 

roma identitásról és kultúráról tartanak interaktív foglalkozást.” 

 

A Tanárképző Intézeten kívül a Bölcsészettudományi Kar többi intézetének kurzusaiban is 

megjelenik a vizsgált témakör. Az alábbiakban a konkrétan megemlített kurzusokat emeljük 

ki:  

- Magyarország története a 19-20. században, 

- Politikai rendszerek Magyarországon,  

- Az antikvitás irodalma és kultúrája, 

- Szakmódszertan (történelem), 

- Országismeret (német), 

- A történelem tanulása, 

- Kulturális sokszínűség az iskolában, 

- A civil társadalom kezdetei Magyarországon európai keretek között, 

- etikai témájú kurzusok, 

- vallásfilozófiai és antropológiai kurzusok, 

- svéd történeti tárgyú kurzusok. 

 

Több oktató nem konkrét kurzusokat említ, hanem azt állítja, hogy igyekszik minden releváns 

illeszkedést megtalálni a téma megjelenítése érdekében.    
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„Mindig igyekeztem felhívni a diákok figyelmét az ilyen típusú önszerveződések 

múltbeli mintáinak fontosságára, a tapasztalatok jelenben történő 

hasznosíthatóságára.” 

 

„Igyekszem úgy oktatni, hogy előadásom aktuális társadalmi problémákat is érintsen. 

Így például beszélek az antiszemitizmus, az idegenellenesség és általában az 

előítéletesség problémájáról a dualista Magyarország történetével összefüggésben.” 

 

„Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás konkrétan nem, de az önálló és a 

felelősségteljes gondolkodásra való nevelés minden egyes órámon ott van.” 

 

4. Mit gondol, az Ön intézete által tanított tárgyak közül be lehetne-e illeszteni valamelyikbe 

az önkéntesség, a társadalmi felelősségvállalás témáját? 

 

A válaszadók közül összesen hárman gondolják úgy, hogy a saját intézetükben oktatott 

táragyak nem vagy kevésbé alkalmasak e témakör beillesztésére. Az oktatók többsége 

azonban úgy véli, hogy ezek a tartalmak beilleszthetőek a képzésükbe.  

 

A Tanárképző Intézet munkatársai több konkrét kurzust is említettek:  

- Észak-magyarországi régió közoktatási problémái,  

- A társadalmi és iskolai egyenlőtlenségek újratermelődésének okai, 

- Bevezetés a pedagógiai tanulmányokba, 

- Szakmai önismeret, 

- Pedagógiai pszichológia, 

- Általános pszichológia, 

- Személyiséglélektan, 

- Mentálhigiéné, 

- A mentorálás pszichológiája, 

- különböző iskolai gyakorlatok.  

 

A Tanárképző Intézet oktatói között olyanok is voltak, akik az érintett témát általában véve 

beilleszthetőnek tartják a tantárgyi hálóba:  
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„Minden tantárgynál lehetségesnek tartom, hogy közösségi szempontokat 

ütköztessünk egyéni szempontokkal.” 

 

„Ha nem is minden kurzusunk esetében, de sok esetben tervezetten beilleszthetőnek 

tartom a témát. Közösen le kellene ülnünk egy tantárgyi mátrixot készíteni, amelyben 

megjelöljük az egyes tantárgyakhoz való konkrét kapcsolódási pontokat, tartalmakat. 

Korábban volt már egy hasonló kísérletünk, akkor a hátrányos helyzet témájának a 

horizontális kapcsolódási pontjait próbáltuk meg felmérni, megtervezni.” 

 

A Tanárképző Intézeten kívül a Bölcsészettudományi Kar többi megkérdezett oktatója az 

alábbi beillesztési lehetőségeket említette: 

 

„Az önkéntesség tematikája beépíthető mindazon tárgyakba, melyek az ember 

társadalmiságát is taglalják.”  

 

„A Politikatudományi Intézet által kínált alap- és mesterszak számos kurzusban adnak 

lehetőséget az ilyen típusú tevékenységek megismertetésére.” 

 

„Az osztatlan etika tanári képzésbe abszolút beilleszthető.” 

 

„Azt gondolom, hogy számos tárgyunk tematikájába beleilleszthető lenne, hiszen 

irodalmat és társművészeteket, valamint eszmetörténetet és kultúratudományt tanítunk. 

Valójában számos tárgyunk oktatásában már benne van ez a tematika, csak nincs 

külön néven nevezve.”  

 

„Akár irodalomtudományi, akár nyelvtudományi tárgyakról van szó, a diákok kérdései 

sokszor ezekre a témakörökre irányítják a figyelmet. Így ha marginálisan is, de ezeken 

az órákon is lehetséges, néha szükséges ezeket a témaköröket érinteni.” 

 

5. Kollégái tantárgyai közül tud-e olyanról, ahová lehetne integrálni ezt a témakört? Ha igen, 

melyikbe, milyen módon? 
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Ezt a kérdést csak a Tanárképző Intézet munkatársainak tettük fel. Az oktatók többsége nem 

tudott a kérdésre válaszolni. Egy oktató a Projektpedagógia című tárgyat említette, az 

intézetigazgató pedig az alábbi választ adta:  

 

„Tanulási nehézségek, Művészetpedagógia, Projektpedagógia, Szakmai önismeret, 

Pedagóguspályához tartozó kompetenciák, Szociálpedagógia – kb. ezek a tárgyak 

azok, ahol a legkönnyebben beilleszthetők. Az utóbbi kivételével inkább gyakorlatias 

módon, szituációs gyakorlatok, konkrét aktivitások előidézésének segítségével.” 

 

A pszichológus kolléganő a következőt válaszolta:  

 

„Gyakorlatilag szerintem kreatívan és ügyesen bármelyik tantárgyhoz kapcsolható, 

mivel az önkéntesség egy rendkívül sokrétű, összetett, interdiszciplináris 

tevékenység.”  

 

Hárman pedig konkrét kollégát említetek, mint a téma megjelenésének lehetséges „helye”: 

 

„Annyit tudok, hogy Karlowits-Juhász Orchidea foglalkozik ezzel a kérdéssel 

intenzíven, így az ő tematikájába szervesen illeszkedik.” 

 

„Karlowits-Juhász Orchideánál rendszeresen megjelenik mind elméletében, mind 

pedig gyakorlatában. Illetve Knausz Imre esetében vannak még további lehetőségek.” 

 

E tanulmány íróinak konkrét javaslatai lentebb, az Önkéntességgel és felelősségvállalással 

kapcsolatos tartalmak helye az osztatlan középiskolai tanárképzés pedagógia-pszichológia 

moduljában című alfejezetben olvashatók.  

 

6. Volt-e arra példa, hogy hallgatók önkéntes tapasztalatai előkerültek valamelyik kurzusán? 

Ha igen, milyen kurzus keretében, konkrétan milyen módon?  

 

Ezt a kérdést is csak a Tanárképző Intézet munkatársainak tettük fel. Összesen három oktató 

mondta, hogy emlékszik ilyen esetre:   

 

„Igen, az általános lélektan kurzus keretében a projektív tesztek témekörnél.” 
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„Mivel a társadalmi felelősségvállalás többféle módon megjelent, a hallgatók is 

beszéltek a saját tapasztalataikról.” 

  

„Mivel a saját önkéntes tapasztalataimat igyekszem beépíteni a tanóráimba, illetve a 

Tanárképző Intézet által működtetett önkéntes programot rendszeresen reklámozom a 

hallgatóm körében, így ezek kapcsán rendre előkerülnek a hallgatók önkéntes 

tapasztalatai is, amiknek a megosztására mindig számok időt, és igyekszem ezeket a 

tapasztalatokat munkába fogni az óráimon.” 

 

7. Van-e ötlete arra vonatkozóan, hogy a hallgatók esetleges önkéntes tapasztalatait (pl. a 

TIF programban szerzett tapasztalatait) melyik saját tantárgyába és milyen módon 

integrálhatná?  

 

Ez szintén egy olyan kérdés, amelyet kizárólag a Tanárképző munkatársainak tettünk fel. 

Kollégáink egy része nem tudott rá választ adni, többen azonban kifejtették a véleményüket: 

  

„Mindenképpen ösztönözném a kortárs példaadás lehetőségének megteremtését: mondja el, 

vigyen el minket, szervezzen meg egy közös alkalmat, amin a kurzus tagjai is ott vannak stb.” 

 

„A társadalmi és iskolai egyenlőtlenségek újratermelődésének okai című kurzusra keretében 

fontos lenne az ilyen jellegű tapasztalatok kibeszélése, elemzése.” 

 

„Talán a pedagógiai pszichológia gyakorlat lenne erre alkalmas tantárgy. Valószínűleg olyan 

formában, hogy szervezett keretek között a kurzus néhány alkalmát külső helyszínekre 

szervezném, ahol önkéntes tapasztalatokat gyűjtenének, majd további órákon feldolgoznám 

velük a tapasztalatokat.” 

 

„Bevezetés a pedagógiába, Követő szeminárium, pl. tapasztalatokról beszámoló, többi 

hallgató motiválásának szándékával, ill. azt bizonyítandó, hogy az önkéntes képességei is 

fejlődnek, tapasztalatot szerez, miközben másokat segít.” 

 

„Igen, az összes pszichológia kurzushoz integrálható, mivel alap pszichológiai folyamatokat 

érint: motiváció, rapport teremtés, figyelem, empátia, attitűd, stb.”  
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„Lényegében minden szemináriumon törekedni kellene erre. Nem hiszem, hogy egy kötelező 

szeminárium ezt rendszerszerűen felvállalhatná.” 

 

„Azt nem tudom elképzelni, hogy a tárgy részeként végezzenek önkéntes munkát, vagy arra 

készüljenek, mert ez éppen az önkéntességet zárja ki. De azt, hogy az értelmiségi felelősségét 

hangsúlyozzuk a társadalom minőségének alakulásában, azt minden tantárgynál, mindenféle 

beszélgetésnél lehetségesnek tartom.” 

 

„A szabadon választható sávban minden szemeszterben hirdetek meg olyan szemináriumot, 

ami lényegében erre a témára épül. A szeptembertől induló Segítő tanulás szeminárium 

szintén szabadon választható kurzus, amely önkéntes tapasztalatszerzésre épül. Itt a hallgató 

természetesen nem az önkéntes tevékenységre kapja a kreditet, hanem annak reflektív 

feldolgozása, a tematika szerinti tartalommal való szintetizálására. Ez a kurzus senki számára 

nem kötelező, azonban bárki számára összegyetemi szinten elérhető. Hozzáteszem, a 

Tanárképző Intézet TIF programjában e kurzus végzése nélkül is bármelyik hallgató vállalhat 

önkéntes tevékenységet szervezett keretek között.” 

 

8. Van-e valamilyen egyéb megjegyzése az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás 

témájának pedagógusképzésben való megjelenésével kapcsolatban? 

  

Végezetül összes interjúalanyunktól megkérdeztük, van-e a témával kapcsolatban valamilyen 

további megjegyzése. Bár néhányan nemleges választ adtak, azonban többségük érdemben 

válaszolt erre a kérdésre is. Többen újra megerősítették, hogy kiemelten fontosnak tartják a 

témakör megjelenését a tanárképzésben, illetve nem csak a tanárképzésben.  

 

„A felelősségvállalás, mint követendő minta bemutatása, a legmeghatározóbb 

szükségek egyike a mai Magyarországon, lévén egyebek között a demokrácia alapja.” 

 

„Konkrét javaslatot nem tudnék megfogalmazni, viszont nagyon is egyetértek a 

pedagógusképzés keretében az önkéntesség megjelenítésével, a kapcsolódó ismeretek 

elmélyítésével, továbbá az ilyen típusú önkénteskedési lehetőségek népszerűsítésével, 

az információk minél szélesebb körű, diákokhoz történő eljuttatásával.” 
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„Speciális megjegyzésem nincs, de általánosságban fontosnak tartom, a társadalmi 

felelősségérzet növelése szempontjából.” 

 

A rektorhelyettes szerint „a pedagógusképzésben van leginkább helye az érzékenyítésnek, a 

társadalmi kérdések iráni fogékonyság növelésének.” Több oktató pedig konkrét javaslatokat 

is megfogalmazott az utolsó kérdéshez kapcsolódóan:  

 

„Javaslom személyes, egyéni tapasztalatszerzésre is alkalmas programok beépítését a 

képzés folyamatába, pl. hátrányos helyzetű tanulók csoportos segítésének vagy 

iskolaépület felújításának formájában. Megjegyzem, hogy szellemi megalapozás és 

spirituális háttér nélkül kevésbé hatékony. Tudatosítani kell azt az átfogó kontextust, 

amelybe a szóban forgó önkéntes munka ágyazódik, és amely az értelmét adja, és ez 

ne puszta szólam legyen, hanem a résztvevők számára világosan átélhető szellemi-

spirituális valóság.” 

 

„A továbblépéshez írott, nyilvános forrásból elérhető forrásokra, anyagokra lenne 

szükség.” 

 

„Jó volna nemzetközi csapatot szervezni, hogy tapasztalatcserére legyen lehetősége a 

diákoknak." 

 

A Tanárképző Intézet oktatói közül hárman is kiemelték a tantárgyi háló összehangolását, 

újragondolását a téma szempontjából:  

 

„Érdemes lenne minden tárgy tematikáját átgondolni, kapcsolódási pontok 

keresésének szándékával, ill. a különböző gyakorlatokba beillesztésének lehetőségeit 

keresve.  

 

„Tudatosan össze kellene hangolnunk a tantárgyainkat, hogy minél több aspektusból 

jelenjen meg.” 

 

„Közösen át kellene gondolnunk, hogy tantárgyinkban hol vannak, hol lehetnének az 

illeszkedési pontok. Egy téma-specifikus tartalmi mátrixot kellene alkotnunk, hogy 
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minél több helyen, minél szélesebb spektrumot lefedve, minél szervezettebben, 

átgondoltabban – ezáltal hatékonyabban – jelenjenek meg ezek a tartalmak.” 

 

Mindehhez azonban nélkülözhetetlen a személyes példaadás, mint azt az egyik oktató 

hangsúlyozza:  

 

„Az a véleményem, hogy elsősorban nem, és nem csak elméleti előadásokat kell 

tartani erről, hanem modellálni kell. Ez pedig azt jelenti, hogy a kulcsfigura az oktató. 

Ha ő nem úgy él és mozog a világban és az oktatói közegében, ahogy arról beszél, 

akkor hiteltelen és hatástalan marad minden szó. Ha én magam nem végzem 

felelősségteljesen és felelősségtudatosan a munkámat, fölösleges szót ejtenem efféle 

kérdésekről. Azt is gondolom, hogy ha egyszer az életben megfizetnék tisztességesen 

a pedagógusokat, akkor nemcsak elvárható lenne az önkéntesség és az arra nevelés 

tőlük, hanem maguktól is megtennék ezt, mert maradna erejük és idejük erre is. De 

ehhez egy felelősségteljesen gondolkodó, a vezetői pozícióból következő hatalmas 

felelősséget vállaló oktatáspolitikára lenne szükség.”  

 

Ehhez a gondolatmenethez szervesen kapcsolódik a következő két interjúrészlet:  

 

„Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás (a pedagógusok esetében is) csak a 

valóban demokratikus értékeken nyugvó és azokat gyakorlatban is megvalósító 

közegtől nyeri lendületét és értelmét.” 

 

„Fontosnak tartom, de úgy gondolom, hogy előbb a középosztálynak kell egy 

bizonyos élhető életszínvonalat elérni ahhoz, hogy másokon is képes legyen érdemben 

segíteni, illetve a politikai vezetőknek kell elsősorban személyes magatartásukkal 

példát mutatniuk.” 
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Önkéntességgel és felelősségvállalással kapcsolatos tartalmak helye az osztatlan 

középiskolai tanárképzés pedagógia-pszichológia moduljában 

 

A dokumentumelemzések és az interjútapasztalatok alapján a témánk osztatlan 

tanárképzésben való megjelenésének a következő kapcsolódási pontjait, illetve potenciális 

kapcsolódási pontjait látjuk.   

 

Neptun kód Tanegység 

Heti 

óra-

szám 

Féléves 

óra-

szám 

Beszámolás 

Önkéntességgel és 

felelősségvállalással kapcsolatos 

tartalmak 

1. év 2. félév 

BTOPED2N01 

BTOPED2L01 

Bevezetés a 

pedagógiai 

tanulmányokba 

2 30 
gyakorlati 

jegy 

A pedagógia mint segítő foglalkozás. 

A személyes felelősség kérdése a 

pedagógiában. 

2. év 1. félév 

BTOPED3N01 

BTOPED3L01 

Oktatás és 

társadalom 
2 30 kollokvium 

A szegénység mint morális kihívás. A 

jobb helyzetben lévők felelőssége. 

BTOPED3N02 

BTOPED3L02 

Általános 

pszichológia 
2 30 kollokvium 

Alkalmazott tudományterületek, ill. 

szociálpszichológia. 

2. év 2. félév 

BTOPED4N01 

BTOPED4L01 

Tanítás- és 

tanuláselmélet 
2 30 kollokvium 

Tanuláselméleti összefüggések: az 

öntevékenység mint lehetőség a 

tanulásra; az ügyek melletti 

elkötelezettség mint tanulási 

motiváció. 

Iskolai összefüggések: a tanulók 

önkéntes munkája és a 

tanulásszervezés; projektpedagógia és 

önkéntesség; felelősségvállalásra való 

nevelés. 

BTOPED4N02 

BTOPED4L02 

Fejlődés-

pszichológia 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Fejlődési rendellenességek, 

fogyatékosságok. A fogyatékkal élők 

iránti felelősség.  

BTOPED4N03 

BTOPED4L03 

Elméletek a 

nevelésről 
2 30 kollokvium 

Az önkéntesség és a társadalmi 

felelősségvállalás problémája a 

pedagógiában. Elsősorban Dewey! 

BTOPED4N04 

BTOPED4L04 
Szakmai önismeret 2 30 kétértékű 

Empátia, értő figyelem, segítő 

kapcsolat. 

3. év 1. félév 

BTOPED5N01 

BTOPED5L01 

Pedagógiai 

pszichológia 
2 30 kollokvium 

Tanulók megismerése: tolerancia. A 

fogyatékkal élők iránti felelősség. 

BTOPED5N02 

BTOPED5L02 

Pedagógiai 

helyzetgyakorlatok 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Konkrét tanár-diák, diák-diák, tanár-

szülő helyzetekben megjelenítve: 

empátia, tolerancia, nyitottság, 

felelősségvállalás. 

BTOPED5N03 

BTOPED5L03 

Szociál- és 

személyiségpszicho. 
2 30 kollokvium 

Önkéntesség, altruizmus, 

lelkiismeretesség, nyitottság.  

3. év 2. félév 

BTOPED6N01 

BTOPED6L01 

Pedagógiai 

pszichológiai 

gyakorlat 

2 30 
gyakorlati 

jegy 

Tolerancia az osztályteremben, a 

tanulók megismerése. 

BTOPED6N02 

BTOPED6L02 

Tanulási nehézségek 

az iskolában 
2 30 

gyakorlati 

jegy 
A fogyatékkal élők iránti felelősség. 
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BTOPED6N03 

BTOPED6L03 
Szociálpedagógia 2 30 

gyakorlati 

jegy 

A szegény sorsú és veszélyeztetett 

gyerekek és fiatalok iránti felelősség. 

4. év 1. félév 

BTOPED7N01 

BTOPED7L01 

Tanítási gyakorlat (I. 

szak) 
3 45 

gyakorlati 

jegy 
A feldolgozás, reflexió során. 

BTOPED7N02 

BTOPED7L02 

Szakmódszertan I. 

(I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások.  

BTOPED7N03 

BTOPED7L03 

Szakmódszertan I. 

(II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

4. év 2. félév 

BTOPED8N01 

BTOPED8L01 
Tehetségfejlesztés 2 30 

gyakorlati 

jegy 
Vonatkozó iskolai programok. 

BTOPED8N02 

BTOPED8L02 
Tanítási gyakorlat 3 45 

gyakorlati 

jegy 
A feldolgozás, reflexió során. 

BTOPED8N03 

BTOPED8L03 

Szakmódszertan II. 

(I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

BTOPED8N04 

BTOPED8L04 

Szakmódszertan II. 

(II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

5. év 1. félév 

BTOPED9N01 

BTOPED9L01 

Szakmódszertan III. 

(I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

BTOPED9N02 

BTOPED9L02 

Szakmódszertan III. 

(II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

5. év 2. félév 

BTOPED10N01 

BTOPED10L01 

Szakmódszertan IV. 

(I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

BTOPED10N02 

BTOPED10L02 

Szakmódszertan IV. 

(II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi 

vonatkozások. 

6. év 1. félév 

BTOPED11N01 

BTOPED11L01 

Összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlat I. 
 300 

gyakorlati 

jegy 

A feldolgozás, reflexió során. 

BTOPED11N02 

BTOPED11L02 

Követő szeminárium 

I. (I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

BTOPED11N03 

BTOPED11L03 

Követő szeminárium 

I. (II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

BTOPED11N04 

BTOPED11L04 

Portfólió-

konzultáció 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

6. év 2. félév 

BTOPED12N01 

BTOPED12L01 

Összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlat II. 
 200 

gyakorlati 

jegy 

A feldolgozás, reflexió során. 
BTOPED12N02 

BTOPED12L02 

Követő szeminárium 

II. (I. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

BTOPED12N03 

BTOPED12L03 

Követő szeminárium 

II. (II. szak) 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

 

Félévekhez nem kötött tanegységek 

BTOPEDSZVN 

BTOPEDSZVL 

Szabadon 

választható tárgy 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Segítő tanulás I-II. (Service Learning): 

segítő tevékenységek, közösségi 

szolgálat a gyakorlatban, illetve annak 

reflexiója. A 2015/2016-os félévtől 

kitekintő tárgyként összegyetemi 

szinten is meghirdetésre kerül (eltérő 

Neptun kóddal). 

BTOPEDKPN 

BTOPEDKPL 

Közösségi 

pedagógiai gyakorlat 
2 30 

gyakorlati 

jegy 

Segítő tevékenységek, közösségi 

szolgálat a gyakorlatban, illetve annak 

reflexiója. (Leghamarabb a 4. félév 

utáni szünetben teljesíthető.) 
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8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 

tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről 

 

Európa Tanács chartája 2010  

Az Európa Tanács chartája a demokratikus állampolgárságra nevelésről és emberi jogi 

nevelésről. Strasbourg, Oktatási Osztály, Európa Tanács, 2010 

http://www.coe.int/t/dg4/education/edc/Source/Charter/Charterpocket_HU.pdf  (letöltés dátuma: 

2015.06.10.) 

 

CZETŐ–MÉSZÁROS 2015 

Czető Krisztina – Mészáros György: Közösségi pedagógiai gyakorlat, ELTE 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Budapest, 2015  

http://tkk.elte.hu/wp-content/uploads/2015/04/Hallgat%C3%B3i-

seg%C3%A9dlet_K%C3%B6zgyak.pdf (letöltés dátuma: 2015. június 10.) 

 

TIF-program 

http://www.csatarlanc.com/tif 

http://www.tanarkepzo.hu/tif     
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