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SZAKMAI ÖSSZEFOGLALÓ 

A 

TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 

„Új stratégia a pedagógus pálya hazai népszerűsítésére” 

című kutatásról1, 2 

 

 

I. A kutatás elméleti kerete és módszertani alapjai 

I.1. Elméleti megfontolások 

Az elmúlt évtizedek nemzetközi kutatásai nem hagytak kétséget afelől, hogy az oktatás 

(tanulás/tanítás) folyamataiban a tanároknak meghatározó szerept játszanak, akármilyen 

(konstruktivista vagy egyéb) pedagógiai paradigmában gondolkozzunk is. Ezzel összefüggésben 

az elmúlt évtizedek szakmai erőfeszítéseinek következtében a hazai kontextusban többszörösen 

                                                           
1 Jelen kutatásban a következő kutatók vettek részt: dr. Bárdos Jenő, Bölcskey Miklós, Bollók Csaba, Czók Brigitta, 
dr. Győri János (kutatásvezető), Majorosné Kovács Györgyi, dr. Mogyorósi Zsolt, Oláhné Téglási Ilona, dr. Tarnóc 
András, dr. Ütőné Visi Judit, dr. Virág Irén.  
2 Jelen szakmai összegfoglaló készítője: Dr. Győri János. Az összefoglaló elkészítéséhez a fenti munkatársak 
tanulmányait, háttértanulmányait és elemzéseit számos ponton felhasználtam.  
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és jelentősen átalakult mindaz, ami a pedagógus tevékenységét, a pedagógus pályát, mindezekhez 

kapcsolódóan a pedagógiai pályára alkalmas személyek azonosítását, képzését, pályán tartását, 

továbbképzését és más kapcsolódó vonatkozást bármikor korábban jellemzett. Ezeket a 

változásokat mindig jelentős társadalmi és szakmai vita övezte, még ha nem is mindig a 

bevezetésüket megelőzően volt mód megvitatni a várható hatásaikat; és bár jellemzően nem 

íveltek kormányokon, választási periódusokon keresztül – ami miatt is a szakma és a 

közvélemény gyakran annak adott és ad mai nap is hangot, hogy az oktatásügy terén minden 

kormányzat mindent mindig újra kezdett – s hiányoztak a hosszú távú stratégiák és programok, 

most visszatekintve mégis úgy látható, hogy ma már valóban nem az a pedagógus mesterség és a 

pedagógus pálya Magyarországon, mint a rendszerváltozás előtti időkben volt, és e változásokban 

a sokféle politikai akarat, policyformálói szándék és társadalmi vízió mintha mégis egy közös 

szándékká állt volna össze. Nem arról van szó, hogy a változások jellege, a mögöttük húzódó 

ideológiai rendszerek homogénak lennének vagy azzá váltak volna az idők során; a pedagógus 

szakmát és pályát ma éppen e különbségekből fakadóan számos belső ellentmondás, feszültség 

jellemzi, amelyek gyakran jól kitapinthatóan kapcsolódnak az egymásnak ellentmondó (vagy 

annak látszó) ideológiai mögötteseikhez. Így a pedagógusképzésben, a pedagógus szakma 

szakmai konstrukciójában, a tanári mesterség mikéntjében, a pedagógus pálya felépítésében és 

más, már említett vagy még nem szóba hozott elemekben progresszív és visszarendezésre 

törekvő, kísérletező és egyensúlykereső elemek egyaránt jelen vannak, jól érzékelhető 

heterogenitásban. Mégis: legalább két olyan elem van a pedagógusszakma konstruálását illetően, 

amely ma lényegesen más helyzetet teremt ezen a téren, mint ami bármikor korábban volt a hazai 

kontextusban. Az egyik a Bologna-rendszerű, osztott tanárképzés bevezetése, majd az osztatlan 

tanárképzési modellbe történő visszaszervezése, mégis egy Bologna-rendszerű felsőoktatási hazai 

és nemzetközi környezetben már.  A másik: a tanári életpályamodell megjelenése a magyar 

oktatásügyben.  

 A Bologna-rendszerű, kétszintű tanárképzés bevezetése majd kivezetése témánk 

szempontjából azért jelentős változás, mert bár ezen a téren látszólag (és sok szempontból nem 

csak látszólag) ugyanoda jutottunk vissza, mint ahol korábban tartott a magyarországi 

tanárképzés, a formai hasonlóság mellett számos strukturális és kontextuális különbség is van, 
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ami azért is fontos tényező, mert közvetett vagy közvetlen befolyással lesznek vagy lehetnek a 

tanári pálya népszerűsége szempontjából. Ilyenek például3:  

- a tanárképzés választása (a várhatóan és nyilvánvalóan legtipikusabb esetben) már a 

középiskolai tanulmányok során, annak végső fázisaiban, tehát kb. 17-19 évesen 

o ugyanakkor ez, a korábbiaktól eltérő módon egy kétszintű érettségi 

rendszerhez kapcsolódó pályaválasztást igényel, amelyben a tanulók 

szempontjai nem feltétlenül esnek majd egybe azzal, ahogy a korábbi, 

hagyományos érettségi fennállása során választották az osztatlan tanárképzést 

 Ez elbizonytalaníthat esetleg érdeklődő fiatalokat. Túlságosan erős 

döntés, hogy  

- a tanárképzés újabb tartalmi elemei mellett az osztatlan tanárképzés végén megjelenő 

(a Bologna-rendszer idején bevezetett) egybefüggő tanítási gyakorlat mint strukturális 

elem 

- az osztatlan tanárképzés visszavezetése Bologna-rendszerben maradó felsőoktatási 

környezetben 

o ami felveti azt a kérdést, hogy milyen lehetőségei lesznek azoknak az 

egyetemistáknak/főiskolásoknak, akik mégis a felsőoktatási képzésük idején 

döntenének a tanárképzés mellett, és akiknek a bevonása a tanárképzésbe 

(addigi képzésük magas szintű eredményei miatt) kívánatos is lenne 

- az osztatlan tanárképzés visszavezetése olyan társadalmi, gazdasági és megújuló 

oktatásügyi környezetben,  

o amelyben kényszerként vagy szakmailag előnyös, kívánatos lehetőségként 

jelenik meg a nem tanári végzettséggel rendelkező és nem tanári pályán 

foglalkoztatottak késői „becsatornázása” a tanári pályára (pl. mérnökök, 

információtechnikai szakemberek, pénzügyi szakemberek, vállalkozók, 

kutatók stb. bevonása a pedagógusi pályára).  

                                                           
3 Minthogy a most elvégzett TÁMOP-kutatásnak az osztatlan tanárképzésre való ráállás (visszaállás) semmilyen 
szempontból nem volt a pályáztató által a vizsgálat körébe bevonni szándékozott témája, ezért a jelen 
összefoglalóban egyáltalán nem érintem azt a kérdést, hogy bármilyen szempontból előnyösnek vagy 
előnytelennek látom azt, hogy visszavezetődik az osztatlan tanárképzés (vagy hogy mely elemeiben látom ezt 
előnyösnek vagy hátrányosnak ezt); kizárólag azt az egyetlen szempontot mérlegelem, hogy milyen hatásai 
lehetnek a tanári pálya népszerűsége szempontjából.  
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A másik, a tanári pálya népszerűségére befolyással bírható elem a tanári pályamodell 

bevezetése Magyarországon. Noha kutatásunk során nem találtunk azt bizonyító adatot, 

miszerint a tanári életpályamodell megléte vagy nem megléte direkt módon és 

szignifikánsan befolyásolná a pálya népszerűségét, az előfeltételezésünk az, hogy az 

életpályamodell hosszú távon számos vonása miatt pozitív befolyással bírhat a pálya 

magyarországi népszerűsége szempontjából. Egyebek mellett ilyen az a tény, hogy  

- már a modell megléte maga is egyfajta stabilitást sugall az életpályahossz egészére 

nézve mindazoknak, akik még nem léptek be a rendszerbe, mert még a tanári pálya 

választása előtt állnak 

- az életpályahossz egészére értett stabilitás az anyagi stabilitást is kifejezi 

- egyértelműbbé teszi azt, hogy a tanári szakma szakma, amelynek professzionalizációja 

részeként érthető az életpályamodell; és maga ez a professzionalizációs folyamat 

érdekes, értékes lehetőségnek tűnhet fel sokak számára   

- az életpályamodellben kifejeződik, hogy a tanári szakma az állam számára hosszú 

távon is fontos, előre tervezendő szakma, tehát amelyre vonatkozóan az prediktálható, 

hogy  megőrzésére és fejlesztésére az állam hosszú távon is megfelelő figyelemmel 

lesz, mert hosszú távon is értéket jelent majd a számára 

- fontos, hogy a magyarországi szakmák közül a tanári pálya az egyik legkorábban 

kidolgozott életpályamodellel rendelkező szakma, amelyeket mintegy mintaként 

tekintenek a később pályamodellesedő szakmák; ez maga, valamint az a tény, hogy a 

tanári életpályamodellt megelőzően már pályamodellel rendelkező hazai szakmák és a 

tanári életpályamodellt a pályamodell kidolgozásban követő szakmák valamennyije 

magas társadalmi presztízzsel rendelkező szakma, kontextuális hatásukban megemelik 

a tanári pálya presztízsét (implicite mintegy azt fejezve ki, hogy ez az egyik 

legfontosabb, legértékesebb szakma, ami választható).  

Ugyanakkor gyengítheti is a pálya vonzó mivoltát néhány más, egymással szorosan 

összefüggő tényező:  

- egyesek számára az életpályamodell túlságosan beszabályozott, „előreírt” élet 

lehetőségét sugallhatja, amely sok kreativitásra, autonómiára törekvő mai fiatal 

számára elijesztő, de legalábbis elgondolkodtató lehet pályaválasztáskor;  
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- hasonlóképp: növeli a szakma „hivatalnoki” jellegének képzetét, amely az imént 

említett összetevők miatt ugyanígy gyengítő hatású lehet 

- minthogy az életpályamodell a tanári pályának olyan képzetét keltheti, amelybe nagy 

megfontolást igénylő beszállni és nem egyszerű „leszállni” róla (mivel sínszerűen 

viszi előre azt, aki rajta van), ezért ugyancsak akadályozhatja a pálya választását.  

Fontos figyelembe venni, hogy mindezek a dilemmák éppen a fiatalok esetében 

jelenhetnek meg nagy erővel, akiknek így meglehetősen végleges döntést kellene hozniuk a 

hosszú távra, még a felsőfokú tanulmányaik megkezdését megelőzően, vagyis éppen olyan korú 

személyek esetében lehet erős e tényezők hatása, akik még életkori okokból is nagyon erősen 

kötődhetnek az autonómia, a kreatív önmegvalósítás hosszú távú célképzeteihez (már csak azért 

is, mert nincs saját családjuk, nincs tapasztalatuk a felsőfokú tanulmányokról, álláskeresésről, a 

munka világáról, a munkavégzés életkori jellemzőiről és egyebekről – tehát az életükből még 

szinte minden olyan elem hiányzik, amely a hosszú távú munkastabilitás előnyeit értelmezhetővé 

és kívánatossá tenné)  

Aktuálisan, rövid távon az is gyengítő tényező lehet, hogy a tanári életpályamodell 

kidolgozásának és bevezetésének folyamata  erősen átpolitizálódott; így miközben egyesek 

számára kétségtelenül éppen ezért vonzó is lehet, más fiatalok számára politikai/ideológiai (nem 

pedig a pálya immanens szakmai jellemőzi miatt) „gyanús”, nehezen elfogadható lehet a tanári 

életpályamodellhez kötött tanári foglalkozás, vagy akár teljes mértékben el is utasíthatják azt, 

mint a maguk számára választható, jövendő életút lehetőséget.  

Akárhogy is azonban, a jelen kutatás témája szempontjából mindkét tényező meghatározó 

jelentőségű. Az osztatlan tanárképzés bevezetése szempontjából azért, mert ez azt jelenti, hogy a 

„célközönség” nagy része még gyerekkorú, nem felnőtt; vagy másképpen mondva: ez azt jelenti, 

hogy a tanári pálya népszerűségének már a 17-19 éves, még a közoktatásban részt vevő fiatalok 

körében kell erősnek lennie, másképp ők egyáltalán el sem indulnak a tanárrá képződés útján. 

Vagyis a kutatócsoportunknak kitüntetetten érdemes, fontos volt olyan szempontokat (is) 

megvizsgálnia és stratégiailag átgondolnia, amelyek arra vonatkoztak, hogy középiskolás tanulói 

életkorban nemzetközileg mi tapasztalható a tanári pálya népszerűsége és népszerűsíthetősége 

szempontjából (nem pedig a BA-t, BSc-t befejező, felsőoktatásban képződő, felnőtt korú 

személyek esetében).    
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Jelen TÁMOP-kutatás alaptéma-kijelölése („Új stratégia a pedagógus pálya hazai 

népszerűsítésére”) nagyon széles lehetőségeket implikál. A megfogalmazásból az egyértelmű, 

hogy az ide tartotó részkutatásoknak – így kutatócsoportunk esetében a nemzetközi gyakorlat 

feltárásának és stratégiai értelmezésének – a pedagógus pályára és annak népszerűsítésére kell 

stratégiai szempontokból fókuszálnia, de számos kapcsolódó vonatkozás csak implicite érthető a 

címből. Például az, hogy a népszerűsítésnek a téma kiírói milyen funkciót tulajdonítanak. 

Kiinduló feltevésünk az volt, hogy a téma kiíróit, az oktatáspolitika formálóit a pedagógus 

szakma népszerűsítése annak a célnak a jegyében érdekelheti elsősorban, hogy ezt a szakmát, ezt 

a pályát a jövőben megfelelő számú s minél inkább arra érdemes és rátermett személy válassza. 

Vagyis a témakijelölés rejtett implikátumai a (tanári) pálya választásának kérdéséhez vezettek el 

minket. A téma jóval összetettebb mivoltát azonban az okozza, hogy – amint arra a magyar 

nyelvű szakirodalomban például Varga Júlia a maga oktatásszociológiai elemzéseiben nagyon 

világosan kimutatja – a tanári pálya választása valójában nem egy választás, hanem választások 

egész sorozata, amelyeknek az egyes elemei egyáltalán nem függetlenek egymástól. Varga arról 

beszél, hogy a tanári pályát legalább 3 kritikus ponton választja egy személy (mi egy kicsit 

módosítva az ő elemzési keretét, 4 pontot nevezünk itt meg):  

- a tanári mesterségre való képződés megkezdése előtt (mint felsőfokú tanulmányok 

egy lehetséges fajtáját) 

- a tanárképzésben való maradáskor 

- a diploma megszerzésekor (vagyis hogy immár a tanári diploma meglétével, tehát a 

tanári pályának már jogilag deklarált lehetőségével választja-e a tanári pályát mint 

foglalkozást)  

- a tanár pályán tevékenykedés (praktizálás) idején (különösen annak első, a pályán 

maradás szempontjából szenzitív első 5 évében, illetve az első 15-20 év után, a kiégési 

szindróma lehetséges bekövetkezésének jellegzetes pályaszakaszaiban).     

E modell implikátumai igen fontosak és messzire vezetnek, de itt most csak kettőt 

említek ezek közül.  

KÉZIRAT, SEMMILYEN FORMÁJÁBAN 

ÉS RÉSZLETÉBEN NEM TEHETŐ MÉG 

NYILVÁNOSSÁ! 
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Először is: érdemes megfigyelni, hogy a 4 szenzitív döntési pont 2-2 párhuzamos 

jellegű döntéspárra osztható, a „rálépés” és az „ott maradás” egymással szorosan 

összefüggő, de korántsem azonos dilemmájára.  

a) 

- a tanári mesterségre való képződés előtt  

- a tanári mesterségre való képződés során 

b) 

- a tanárság mint foglalkozás választása előtt 

- a tanári pályán tevékenykedés során   

Másodszor: mint minden esetben, a választások itt is egyben más lehetőségek nem 

választását is jelentik, és a tanári pálya népszerűsége mint a tanári pályaválasztás előfeltétele 

szempontjából ennek is jelentősége van. A fenti 4 szenzitív pont, tehát a pálya népszerűsége 

szempontjából a pálya választása vagy az azon maradás választása a következő jellegzetes és 

lehetséges választási dilemmákat rejti magában (és még sok más lehetségest, amiket itt nem 

említek meg):  

- a tanári mesterségre való képződés előtt:  

o Elég vonzó ez a képzés és az elvégzése által választható pálya ahhoz, hogy 

belekezdjek ebbe a képzésbe (nem pedig valamilyen más 

egyetemi/főiskolai/felsőfokú szakmai képzésbe, például az orvostanba)? 

o Elég érett vagyok ahhoz, hogy egy olyan felsőfokú képzést válasszak, 

amelynek a végén majd az áll, hogy /olyan korú fiatalokat, mint amilyen most 

én magam is vagyok/ tanárként tanítsak? 

o Elég megbecsült tevékenység ez? A szüleim, a társaim, általában az emberek 

szemében elég presztízsteli tanárnak tanulni? stb.      

- a tanári mesterségre való képződés során 

o Elég érdekes, az érdeklődésemet, intellektuális igényeimet, 

személyiségfejlődésemet megfelelően lefoglaló és fejlesztő ez a tanárképzési 

program, amiben benne vagyok? 
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o Valóban olyan mértékben fejlődök, amilyen mértékben igénybe is vesz 

fizikailag, szellemileg, idői lehetőségeimet tekintve ez a képzés?  stb. 

- a tanárság mint foglalkozás választása előtt 

o Most már van tanári diplomám; mégis, nem lenne például a tudóspálya mégis 

csak megfelelőbb nekem?  

o Vannak e képzés végén olyan intézményi lehetőségek, amelyek segítenek, 

támogatnak engem abban, hogy ne csak tanári diplomám legyen, hanem 

valóban el is tudjak majd helyezkedni a tanári pályán, ne legyek ennyi  tanulás 

után végül is munkanélküli?  

o Valóban megfelelő anyagi ellentételezésekkel bír a pedagógusi pálya? Van 

esetleg olyan lehetőség, amelyben a tanári képzettségemet/diplomámat tudom 

hasznosítani, de mivel piaci terület, jobban jövedelmező pálya, mit például egy 

magán nyelviskolai tanári állás (igaz, nagyobb életvezetési rizikókkal is éppen 

a piaci jellege miatt)? 

o Vagy próbáljam ki magam valamilyen piaci, például vállalkozói 

tevékenységben? Végül is a tanári diplomám értéke nem vész el, legfeljebb pár 

év múlva lépek majd kezdőként a tanári pályára, és kezdek el a tanári 

pályámon haladni a tanári életpályamodell szerint? stb. 

- a tanári pályán tevékenykedés során 

o Tényleg ez vagyok én? A szakmai identitásom a „helyén van”? A helyemen 

vagyok?  

o Tényleg elég jó pedagógus vagyok, és lehet azt gondolni, hogy az maradok, az 

is leszek a jövőben is?  

o Elég érdekes nekem még mindig ez az egész? Fejlődök bármit is, vagy mindig 

csak ugyanazt, ugyanúgy darálom újabb és újabb gyerekeknek? Nincsenek 

perspektíváim, más lehetőségeim mégis még az életben? stb.  

o Megbecsül eléggé a társadalom anyagilag és emberileg ahhoz, hogy ezen a 

pályán maradjak?  

E tipikus és lehetséges dilemmák rámutatnak azokra a pontokra, elemekre, amelyek az 

oktatáspolitika szakemberei által 
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- szakmailag átgondolandók 

- technikailag megtervezendők  

- a gyakorlatba bevezetendők 

abban az esetben, amennyiben „a tanári pálya népszerűségét” a „pályához szükséges képzésbe 

való lépés”, „a pályához szükséges képzésben maradás”, a „pályára lépés” és a „pályán való 

maradás” választásai mátrixának vonatkozásaiban, mindezek előfeltételeként, mindezek 

motivációs háttereként értelmezzük.  

 Kutatásunk során azt feltételeztük, illetve azzal kapcsolatos adatokat tártunk fel, miszerint 

a tanári szakma, illetve a tanári pályakép (és ezek népszerűsége, illetbe népszerűsítése) 

szempontjából egyáltalán nem mindegy – sőt meghatározó, hogy milyen tanáriszakma-modellben 

gondolkodunk. Linda Darling-Hammond 4 féle tanári szakmaiságot különít el, rávilágítva, hogy 

egyiknek sincs abszolút értéke vagy érvénye, valamennyinek vannak értékes és adott 

kontextusban hatékonyan működő oldalai éppúgy, mint bírálható, kritizálható vetületei. Valamint 

fontos figyelembe venni, hogy általában ezek a tanári szakmaiságtípusok nem izoláltan, nem 

egymástól teljes mértékben elkülönülten, nem szigorúan lehatárolt módon léteznek, hanem 

általában valamilyen kombinációkban, valamilyen egymásba is átérő módon. A 4 tanári 

szakmaiság típus az ő leírásában a  

- hivatalnoki 

- professzionális 

- piacorientált 

- demokratikus.  

Noha Darling-Hammond igyekszik nem fokozati és minőségi különbségeket tenni 

közöttük, valójában úgy tekint rájuk, mint amelyek időileg a fenti sorrendben bomlottak ki, és 

mindig egy újabb és újabb, az előzőnél fejlettebb, azt kiegészítő fokozatot jelentenek. Ebből is 

fakadóan az ő számára a demokratikus a leginkább pozitív normát jelentő.  

Darling-Hammond leírásában a hivatalnoki módon működő tanár képzésének lényege, 

hogy egyszer az életben elsajátíttatnak vele a tanárképzés során egy tudásrendszert, és a 

továbbiakban a mások (más, vezető oktatásügyi hivatalnokok) által kialakított keretekben és 

tartalmi formákban ő maga is újra és újra elsajátíttatja azt a tanulókkal.  



 

10 
 

A professzionális tanár a saját és mások munkáját reflektíven tekinti, és a tanárképzés 

során elsajátított számos kutatási módszerrel felméri, értékeli, értelmezi, átalakítja azt. Az ilyen 

tanári szakmaisághoz illeszkedő tanárképzésben kisebb hangsúlya van az ismeretanyag-

elsajátításnak, nagyobb a kreatív, alkotó, értelmiségi, kutató tanárrá való képzésnek.   

 A piacorientált tanári szakmaiság modell lényege az, hogy a tanár állandóan idomítani 

tudja a munkáját a piac változó (tartalmú, minőségű) igényeihez. Ebben az esetben a 

tanárképzésben értelmezhetetlen a széles tudományos (tantárgyi) ismeretrendszer kialakítása, 

annál inkább annak elsajátíttatása, hogy miként lehet az állandóan változó igényeknek eleget 

tenni a tanár állandó tanulásával, szakmai átalakulásaival. 

 A demokratikus tanár működésének lényege az, hogy együtt tud működni számos más 

kollégával, a szülőkkel, a helyi társadalommal; ebben az értelemben „környezettudatos” tanár. Az 

ilyen tanári szakmaiságra való képzésben a szociális készségek és általában is a 

készségfejlesztésnek nagy szerepe van, valamint a társadalmi felelősséget-vállalásra való 

felkészítésnek.  

 Munkánk szempontjából evidens, de egyben meghatározó jelentőségű is, hogy az egyes 

tanári szakmaiságmodellek más és más érvek mentén népszerűsíthetők, más és más jellemzáiket 

kiemelve lehet popularizálni őket, más és más technikákkal.  

 Ugyanakkor nem lehet megfeledkezni arról, hogy a tanári szakmaiság kialakítása nem 

ötletszerűen kibomló folyamat, hanem azzal függ össze, az határozza meg, hogy milyen jövőkép, 

milyen, a jövőre kivetített emberkép és munkaerőpiaci igények mentén konsturálja meg egy 

társadalom azt, hogy ki a tanár és milyen célok érdekében, milyennek is kell lennie a 

munkájának. Gopinathan azt emeli ki, hogy a jövőben, a tudás társadalmában, a tudásintenzív 

iparban kreatív, együttműködésben is jeles, de önállóságra is alkalmas, kockázatvállaló, a 

társadalomért felelősséget érző személyekre van szüksége a társadalmaknak.  

 Érdemes azonban tekintetbe venni azt a tényt, miszerint a hatékony tanárképzés alapja az, 

hogy a tanári szakmaiság, amit a tanárképzés kialakít, összhangban legyen a jövő emberéről és 

társadalmáról elgondoltakkal. Vagyis a tanárképzés és a későbbi pedagógiai célok ne legyenek 

disszonanciában egymással. Ez azt jelenti például, hogy ha egy társadalom már a tudásintenzív 

iparra kell, hogy szocializálja az iskolában a fiataljait, akkor azzal nem konszonáns, ha a 

tanárképzés során a hangsúly a „hivatlanok tanári” készségek kialakítására helyeződik. Valamint 
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bejósolható, hogy egy olyan korban, amelyben a munkaerőpiacra való belépésnek a kreativitás, 

autonómia és együttműködés a meghatározó jellemzők, a fiatalok nem találják majd attraktívnak 

a tanári szakma elsajátítását (tanárképzést) és/vagy a tanári pálya választását, ha ezek egy 

egészen más paradigmában fogalmazódnak meg (például – ismét csak – a végrehajtó/hivatalnok 

tanári szakmaiságban.    
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I.2. A kutatás módszertana 

Kutatásunkban 10 ország tanulmányozását kívántuk elvégezni, és róluk országtanulmányokat 

mint kutatási részproduktumokat készíteni. Az országtanulmányokban összefoglaltakat terveztük 

a tanárpálya hazai népszerűsítésére vonatkozó javaslataink alpjaként felhasználni.   

„Országtanulmányok” készítése esetünkben tulajdonképpen nemzeti „oktatási rendszerek 

(bizonyos szempontú) feltárását, elemzését jelenti, illetve az így levonható következtetések 

kialakítását”. Oktatási rendszerek feltáró elemzéséhez a Marc S. Tucker által javasolt „industrial 

benchmarking” módosított változatát láttuk a legalkalmasabb módszernek (Tucker, 2009). A 

Tucker által bemutatott eredeti változat 8 féle tevékenységből áll össze:  

1. A tanulmányozandó országok kiválasztása 

Tucker álláspontja szerint nem az a fontos, hogy csak a „legjobb” országokat 

tanulmányozzuk, hanem az, hogy csupa olyan országot tanulmányozzunk, amely legalább 

egy valamiben kiemelkedő.  

Ennek megfelelően mi is 9 olyan országot választottunk kutatásunk tárgyául, amelyek a 

kutatást megelőző ismereteink szerint legalább 1-1 vonásukban figyelemre méltó 

eredményeket értek el a tanárképzésben, a tanári pálya alakításában, ezek 

népszerűsítésében vagy más, ezekhez kapcsolódó területen.  

 

2. Szakirodalomfeltárás, adattár készítése és elemzése 

Minthogy nem volt módunk célzott feltáró látogatásokat tenni a 9 célországba, a 

szakirodalmi feltárásra a szokásosnál is nagyobb hangsúly helyeződött. Annak érdekében, 

hogy összehasonlítások számára is megfelelő adattárat hoztunk létre, a tanulmányokat 14, 

valamennyi ország esetében egységesen alkalmazott szempont szerint készítettük el. 

Ezekből egy szintetizáló összefoglaló táblázat készítésén még dolgozunk; mindezidáig 4 

szempontot dolgoztunk fel.  

 

3. A kiválasztott országokon belüli szakmai kapcsolatok kiépítése; legalább egy, 

szakmailag releváns helyi személy bevonása a munkába 
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A helyi szakmai kapcsolat kiépítésére Tucker nagy hangsúlyt helyez, hiszen ez a személy 

az, aki a kutatások, szakirodalmi leírások adatait valóban kontextuálisan el tudja helyzeni, 

azok torzításait (a saját, de reflektált torzításai segítségével is) ki tudja egyensúlyozni, az 

ismereteket élettel tudja megtölteni, de akár kreatív továbbfejlesztési elgondolásai is 

lehetnek. A kontakt személy a helyi nyelv ismeretében is előrébb jár, mint a kutatócsoport 

más tagjai, akik nem anyanyelvűek.   

A szakmai kapcsolatokat a legtöbb tanulmány nyitó vagy záró lábjegyzetében vagy egyéb 

módon rögzítettük is. Országonként változó volt, hogy egy vagy több szakmai 

kontaktszeméllyel tudtunk vagy akartunk-e dolgozni. Személyes megbeszéléseink során 

lényegében a programban részt vevő kutató kiemelte a kontakt személy fontosságát, 

sokszor azt is éreztetve akár, hogy „nélküle/nélkülük nem is menne igazán a munka”.     

 

4. A kutatás és értelmezés fogalmi keretének kidolgozása 

A kutatás fogalmi keretei az industrial benchmarkingban éppúgy alakulnak ki, mint 

például az antorpológiai kutatásban. Tehát a fogalmi keretek kialakítását azok 

elbizonytalanodása követi, ahogy az exploratív kutatásban újabb és újabb nem várt és nem 

bejósolt ismeretek merülnek fel, majd ezeket újabb rendszerezés és újabb 

elbizonytalanodás, nem várt módosulások követik mindaddig, amíg valamilyen 

nyugvópontra nem tud jutni a fogalmi rendszer.  

Kutatócsoportunkkal éppen ez történt: minden megbeszélésen átalakult a fogalmi 

rendszer, ahogy újabb és újabb, nem várt és nem bejósolható ismeretekkel bővólt a 

kutatás. Mindazonáltal a jelen összefoglaló lényegében a munkánk lezárt fogalmi 

rendszerét tartalmazza már.   

 

 

5. A kutatócsoport összeállítása megfelelő szakemberekből  

Természetesen ez is kulcsfontosságú.  

Mint lentebb még egyszer utalunk rá, mivel jelen esetben nemcsak a pedagóguspálya 

népszerűsége/népszerűsítése volt a kitűzött feladat, hanem annak feltárása is, hogy ez 

milyen jellegű mediatizáltságokban manifesztálódik, ezért kutatócsoportunkat az 
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országspecialist tanárképzés és tanári pálya szakemberek mellett mádia szakemberekkel 

is bővítettük.  

 

 

6. A kutatócsoport felkészítése az ország (adott téma szerinti) tanulmányozására 

Az industrial benchmarkingban ez azt jelenti, hogy a kutatás központi személyei 

összeállítanak valamennyi ország legfőbb jellemzőiből egy közös anyagot, könyvet vagy 

hasonló produktumot, és mielőtt elkezdődik a munka, ezzel minden kutató 

megismerkedik.  

Számunkra ez logisztikai okokból kivitelezhetetlen volt, így minden munkacsoporttag 

maga állította össze magának  az általa feltárandó ország kontextuális alapinformációit, 

és ezt a munka későbbi fázisában megosztottuk egymással.   

 

 

 

7. Az adatgyűjtés során elegendő idő hagyása a megértés rendezett, rendezetlen és (egy 

magasabb megértési szinten) újrarendeződő állapotainak megfelelő váltogatódására; a 

mozaikok minél teljes(ebb) képpé való összedolgozása.  

Exploratív kutatásoknál ez alapvető fontosságú: időt kell hagyni arra, hogy (amint fentebb 

már szó volt róla) az anyag elrendeződjék és újra „szétessen”, az újabb ismeretek és 

megértések lévén lehessen, kelljen ismételt, már másmilyen rendbe összeilleszteni őket.  

Esetünkben ez kevésbé „drámaian” zajlott, mint ahogy azt Tucker leírása érzékelteti, de 

jelen volt a munkánkban.  

 

Tucker az industrial benchmarkingot a nagy volumenű rendszer szintű összehasonlító 

oktatási eredményességvizsgálatok hatékonyabb felhasználása érdekében ajánlja a pedagógiai 

kutatásokat végzők figyelmébe. Érvelése szerint a PISA, a TIMSS, a PIRLS vagy más kutatások 

ligatáblázatszerűen összeállított eredményei és az ezekhez kapcsolódó, egyszerű demográfiai 

mutatókra épülő adatok és elemzések nem biztosítanak kellő információt a mélyebb és finomabb 
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értelmezésekhez, mindenekelőtt ahhoz, hogy értelmezni lehessen, mitől működik eredményesen 

vagy kevésbé eredményesen egy oktatási rendszer. Az oktatási teljesítmény mutatóinak jelentése 

felfogása szerint csak a társasdalmi/kulturális kontextus egészében ragadható meg, az 

eredményesség finomabb értelmezéséhez tehát ezzel a kontextussal együtt, ebben a kontextusban 

kell megragadni és értelmezni mindazt, amit az adatok maguk mutatnak.     

 Különösen megszívlelendő azonban, amit Tucker az industrial benchmarking módszere 

iparban való hasznosításának alapelveiről mond egy vonatkozásban: nevezetesen hogy mennyire, 

mennyiben vagy hogyan alkalmazható ez a módszer a gazdasági versenyben, versenyelőnyök 

elérése érdekében. Tucker amellett érvel, hogy a hatékony módszerek egyikét sem azért érdemes 

megismerni, mert annak megismerése és másolása által le lehetne győzni a versenytársakat; 

ugyanis ha az adott területen éppen azon a módon versenyez egy vállalat/ország a versenytárssal, 

amelyen egy másik vállalat/ország a lehető legjobb, akkor jó eséllyel csak azt biztosítja be 

magunknak, hogy „örök másodikként” végzi. Márpedig a cél az elsőség; a lehető leghatékonyabb 

módszer elérése. A pedagógia más területén is megfontolásra méltó lehet Tuckernek az az 

álláspontja, miszerint a leginkább versenyképes fejlesztés az, ha minden rendszerből a rá 

jellemző leginkább hatékony elemet emeljük ki, és ezeket az elemeket igyekszünk egy 

organikusan összeillesztett, és a saját kontextusunkban funkcionálisan jól értelmezhető, 

működtethető egésszé integrálni. Ebben az esetben ugyanis a saját rendszerünk minden más 

rendszernél versenyképesebb lesz, ugyanakkor nem lesz „kontextusidegen”.  

 Ehhez azonban az szükséges, hogy azt a rendszert, kontextusegészt is jól megértsük, 

amelyben az aktuálisan tanulmányozott jelenség elhelyezkedik, és megértsük, hogy ebben miért 

és hogyan tud hatékonyan működni. Lényegében egy mintázatot, alakzatot azonosítunk ilyenkor, 

mint valaha a gestalt-pszichológusok tették, amelyben az egyes elemek interakciójának logikáját 

értjük meg ilyenkor. Ebből kell és lehet a saját rendszerfejlesztés céljára levonni a 

következtetéseket.  

 Mindamellett két szempontra érdemes külön is felhívni a figyelmet:  

 Az egyik az, hogy szemben Tuckerrel, aki tehát a PISA és TIMSS-típusú kutatások 

összefüggésében javasolja a pedagógiai kutatóknak az industrial benchmarking módszerének 

alkalmazását az oktatásügy fejlesztésének érdekében, kutatócsoportunk a maga munkája során 
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nem vállalkozott arra, hogy kidolgozza a „létező, lehető legjobb rendszert” a pedaógus szakma és 

pálya népszerűsítése terén. Így mi magunk az Ajánlásokban sem fogunk arra vállalkozni, hogy a 

bemutatott sok jó gyakorlatot, amit az egyes országok tanulmányozása terén összegyűjtöttünk, 

egyetlen integrált, a hazai oktatási kotextussal organikusan fungáló egésszé állítsuk össze. 

Meggyőződésünk szerint ugyanis ez nem a kutatók, hanem a fejlesztők, jelen esetben tehát az 

oktatáspolitikusok és policycsinálók feladata.  

 Másrészt fontos ismét leszögezni: munkánkban nem hogy nem tekintettük mellékesnek, 

hanem eminensen fontosnak tartottuk, hogy a vizsgálandó országokat minél részletesebben és 

tagoltabban bemutassuk társadalmukat, gazdasági helyzetüket, de mindenekelőtt természetesen 

az oktatásügyüket tekintve. Munkánk záró produktumában, az Ajánlásokban, amelyben a most 

megismert hasznos és hatékony módszereket vagy rendszerelemeket ajánlások formájában fogjuk 

a magyar oktatásügy érdekében megfogalmazni, nem fogunk kitérni arra, hogy az egyes jó 

gyakorlatok (az ajánlásaink) milyen kontextusban tudtak funkcionálisan, igazán hatékony 

mintázatot alkotva, organikusan működni; az olvasóknak azonban azt javasoljuk, hogy ők a 

módszereket, amelyeket mi majd javaslatokként ott bemutatunk, keressék vissza az 

országtanulmányokban, és próbálják meg a leírásaink alapján ezek gestaltját, az egész együttes, 

egybejátszó, hatékonyan együttműködő mintázatát a maguk számára is megtalálni és értelmezni.     

Exploratív, rendszerfeltáró és értelmező munkánkat a Tucker által összefoglalt 7 

tevékenység mentén építettük fel, némi módosítással egyes pontokon: a TÁMOP-pályázat 

némely paramétere miatt ugyanis nem nyílt mód arra, hogy kutatócsoportunk tagjai egyénileg 

vagy kisebb munkacsoportokban meglátogassák a feltárandó országokat, és helyben gyűjtsenek 

adatokat, majd rendszerezzék és értelmezzék azokat. Így az eredeti kutatási módszernél nagyobb 

hangsúlyt helyeztünk 

- a helyi szakemberekkel folytatott folyamatos együttműködésre, konzultációra az 

adatok összegyűjtésének és értelmezésének folyamatában is 

- olyan szakembereket hívtunk be a munkacsoportba, akik a kiválasztott országok 

oktatásügyi kérdéseinek, különösen a tanárképzésnek és a tanári pálya adott országbeli 

jellemzőinek terén magas szinten jártasak, az adott téma hazai vezető szakembereinek 

tekinthetők.  
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Mind a helyi szakemberek kiválasztását, a velük való együttműködést, mind pedig az 

egész kutatómunkát igen bonyolulttá tette az a tény, hogy a TÁMOP-pályázatnak megfelelően a 

tanári pálya népszerűségének és népszerűsítésének mediatizálásával kapcsolatos adatokat is 

kellett gyűjtenünk, illetve ezekre is tennünk javaslatokat. Olyan specialisták azonban igen 

nehezen voltak találhatók nemzetközileg is és hazailag is, akik a pedagógus pályának (a 

szakmának és a pályának), illetve médiavonatkozásoknak egyaránt szakemberei.  
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II. Az országtanulmányok főbb eredményei 

 Kutatásunk célja a tanári pálya népszerűsége és népszerűsítése nemzetközi helyzetének 

és gyakorlatának feltérképezése volt annak érdekében, hogy a hazai szakpolitikát megfelelő 

információkkal lássuk el e téren.  A megfelelően releváns adatok gyűjtése érdekében a következő 

9 ország helyzetét és gyakorlatát térképeztük fel:  

 Amerikai Egyesült Államok 

 Anglia 

 Ausztria 

 Finnország 

 Hollandia 

 Japán 

 Németország 

 Szingapúr 

 Szerbia.  

Ezekhez kapcsolódott egy  

 Magyarország 

tanulmány.  

Az országok kiválasztásában számos szempontot tartottunk szem előtt, többek között azt, 

hogy a megvizsgálandó országok között legyen 

- észak-, nyugat- és kelet-európai, észak-amerikai és kelet-ázsiai ország, európai 

dominanciával 

- az egyéb nyelvű országok mellett legyenek német és angol nyelvű országok 

- legyenek német, angol és más pedagógiai hagyományrendszerrel jellemezhető 

országok 

- legyenek méretüket, legújabbkori történelmi fejlődésüket, pedagógiai rendszerüket 

tekintve Magyarországhoz közelálló országok 

- legyenek a PISA, TIMSS-vizsgálatokban rendszeresen élre kerülő országok, és 

legyenek olyanok, amelyek Magyarországgal egy sávban helyezkednek el 
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- legyenek olyanok, amelyek más területek tekintetében jól ismertek a pedagógiai 

innovációik sikerességéről.  

   Az egyes országok számunkra érdekes szakmai jellemzőinek feltárásához egy egységes 

szempontrendszert dolgoztunk ki, mely az alábbiakat tartalmazta:  

1. Az ország általános jellemzői, 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 
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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.  

Az egyes országok jellemzőinek feltáráshoz a következő kutatási módszereket kapcsoltuk:  

1. Szakmai anyagok összegyűjtése és elsődleges feldolgozása 

 nyomtatott dokumentumok gyűjtése és elsődleges feldolgozása 

 internet segítségével elérhető dokumentumok gyűjtése és elsődleges feldolgozása 

 a vizsgált országok szakértő együttműködőivel személyes kapcsolatfelvétel útján 

történő információgyűjtés és ezek elsődleges feldolgozása 

o    elektronikus levelezés 

o    skypekonferencia stb. segítségével 

 video és hanganyagok gyűjtése és elsődleges feldolgozása. 

Célunk az volt, hogy a fent felsorolt valamennyi pontba tartozó anyagokat gyűjtsünk 

lehetőleg valamennyi országban annak érdekében is, hogy a kutatás egy későbbi fázisában 

horizontális elemzéseket is lehessen az egyes országok egyazon információcsoportjába tartozó 

adatai között végezni. A feltáró munka legnehezebb, de egyben fontos része volt a médiaanyagok 

összegyűjtése, rendszerezése és elemzése. E feladatrészt azonban annak speciális jogi, technikai 

és szakmai nehézségei miatt csak korlátozottabb mértékben tudtuk végrehajtani, mint azt 

szerettük volna.  

A szakmai anyagok összegyűjtését követően 
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2. szakmai egyeztetések során az alábbiakat végeztük el: 

o  a tapasztalatok megbeszélése 

o a tanulmányok végleges szerkezeti és tartalmi jellemzőinek meghatározása 

műhelymunkában 

o az egyes országokra vonatkozó anyagok feldolgozásának véglegesítése 

o a tanulmányok kivitelezése.  

 

Az elkészült 9 országtanulmány végül is számos megfontolandó adatot, mintaként is 

szóba jöhető gyakorlatot tartalmazott. Mint leginkább egységes, univerzális jellemzőt azt találtuk, 

hogy  

- valamennyi országban  hitelesnek tekintik a legutóbbi évtizedek egyértelműen egy 

irányba mutató kutatási eredményeit, miszerint a tanulói teljesítményt meghatározó 

egyik legfontosabb – ha nem a legfontosabb – háttértényező a tanár, a tanári munka 

minősége, amely erősen függ attól, hogy 

o a potenciálisan tanárképzésbe vonható korosztályok tagjai közül mely 

képesség- és teljesítménytartományból kerülnek ki a képzendő személyek 

o valamint hogy milyen minőségű és hatékonyságú az elsődleges tanárképzés, 

amelyen keresztülmennek;     

- mindezek alapján univerzálisan egységesnek mondható az a szándék, hogy a 

legjobban felkészült és legjobban képezhető fiatalokat vonják be a tanárképzésbe  

- ami egyben azt is jelenti, hogy  

o a tanárképzési felsőoktatási szervezeti egységek verssenyhelyzetbe kerülnek a 

legjobb hallgatókért más képzési területekkel 

o a tanári pályára állítás (majd később az azon tartás) során versenyhelyzet 

alakul ki a tanárképzésen végigment személyek (képzett tanárok) elnyerése 

érdekében, amikor is versenyhelyzetbe kerülnek egymással  

 a tanári pálya lehetőségét felkínáló 

 állami/önkormányzati és  

 a nem állami/önkormányzati oktatási szervezetek (pl. egyházi, 

alapítványi és egyéb iskolák) 
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 a 

 nem-profit orientált és  

 a profitorientált (piaci szereplő) oktatási intézmények (pl. for-

profit alapítványi, magán-, vállalati és egyéb iskolák) 

 valamint a 

 tanári állást felajánló szervezetek és 

 a nem tanári állásokat felajánló cégek, szervezetek.  

   

Amerikai Egyesült Államok 

Az Amerikai Egyesült Államok esetében magas, tulajdonképpen szélsőségesnek mondható az 

oktatásügy decdntralizációja és diverzifikációja; ahány oktatási körzet van a 320 milliós 

országban (jelenleg több mint 18,000), tulajdonképpen annyi oktatási rendszerről beszélhetünk. 

Így az Egyesült Államok esetében a tanári pálya népszerűségéről, illetve a tanári pálya 

népszerűsítésének technikáiról is igen nehéz bármi közöset mondani, már csak azért is, mert 

maga a tanári pálya is igen sokféle: államonként, oktatási körzetenként változnak a certifikációs 

rendszerek, a tanáralkalmazás rendszere, a tanái foglalkoztatás, a munkakörülmények, például a 

heti óraszám és egyebek. A legtöbb szövetségi államban van ugyan tanári életpályamodell, de 

ezeknek szerkezete és egyéb szempontjai ugyancsak szélsőségesen diverzek.   

 Annál inkább figyelemre méltó, hogy feltáró munkánk során éppen az Egyesült 

Államokban találtuk az egyik legjelentősebb, központi szinten szerveződő és nemzetközileg is 

igen széles hatású programot4, amely a tanári pályát népszerűsíti, a pályára vonzást igyekszik 

elérni. A 2010-es évek fordulóján, a Department of Education (Szövetségi Oktatási Hivatal – 

kvázi oktatási minisztérium) által útjára bocsájtott TEACH program a tanári pályán jelentkező 

súlyos demográfiai nyomás miatt (egy igen széles, nyugdíjba vonuló tanári életkori csoport 

állásból való távozása miatt) azt az ambíciozus célt tűzte ki, hogy 10 év alatt 1,000,000 új tanárt 

rekrutáljon az Államokban (Gordon Győri és Majorosné Kovács, 2015). A program 

alakulástörténetének talán legfontosabb mozzanata az volt, amikor – alig egy évvel a program 

                                                           
4 Ami egyben arra a lényeges tényre is felhívja a figyelmet, hogy a tanári pálya népszerűsítése és akár a rekrutációs 
programok (például anyanyelvű idegennyelv-tanárok rekrutációja vagy más jellegű nemzetközi tanárcsere 
programok esetén) nemzeteken átívelő vagy nemzetek feletti folyamatként is megjelenhetnek.  
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szövetségi kormányzati meghirdetése után – már át is alakították azt PPP-vé (vagyis public-

private-partnership módján működővé). Ez olyan hatalmas cégek hosszú távra stabilan 

kiszámítható anyagi jelenlétét és hatalmas népszerűsítő erejét emelte be a programba, mint 

például a Microsoftét, az NFL-ét és másokét. Nem sokkal később újabb jelentős változás történt a 

programban: 2012-ben egy olyan alprogramot hoztak létre (RESPECT: Recognizing Educational 

Success, Professional Excellence a and Collaborative Teaching), amely már abbreviációs 

megnevezését tekintve is egyértelművé tette, hogy a tanári pálya presztízsének növelését tűzte ki 

célul.  

 A RESPECT program 6 alapelemre, 6 célra épül, miszerint: 

   1. El kell érni, hogy a legmagasabb teljesítményű tanulók és más személyek számára legyen 

a legnagyobb vonzerővé a tanári pálya, méghozzá úgy, hogy a lehető legkülönfélébb társadalmi 

csoportok tagjai közül kerüljenek ki a pályára állók, akik jól fizető pálya elé nézhetnek mint 

tanárok. 

2. Tanári életpályamodellt kell kidolgozni, amely ugyanakkor a versenyképes fizetést is 

magában foglalja. 

3. Olyan szervezeti kultúrát kell kialakítani minden iskolában, amely ezeknek az elhivatott 

személyeknek biztosítani tudja a tanári sikeresség minden feltételét.  

4. Lehetővé kell tenni a tanárok munkájának értékelését és fejlődését.     

5. Támogatni kell, hogy a legjobb tanárok éppen azokkal a tanulókkal foglalkozzanak, 

akiknek a hátrányos körülményeik miatt erre éppen a legégetőbb szükségük van. 

6. Olyan oktatási rendszer kidolgozása, amely azt követően is fenntartható és tovább 

működtethető, amikor a kampány kidolgozására és megindítására fordítható összeg már 

elfogyott, a program maga megszűnt. 

 A TEACH project honlapján található egy figyelemre méltó elem: a tanári pályához 

vezető individualizált utakat bemutató digitális program (Personalized pathway to become a 

teacher). A program két kérdésből indul ki, amelyre a felhasználónak válaszolnia kell: a 

válaszadáskor milyen státusban van az illető, illetve hogy elvégzett-e már az illető valamilyen 
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tanárképzési programot. A státus-kérdésre négy kategória közül lehet választani, vagyis az ő 

pályára állításukat, illetve álláskeresésüket kívánja a program elősegíteni:  

- középiskolai tanuló/végzős középiskolai tanuló 

- felsőoktatásban tanuló hallgató 

- felsőoktatásban végzős hallgató 

- tanár.  

A tanárképzési végzettséggel való rendelkezés egyszerű igen/nem válasszal válaszolható meg.  

 Miután a program használója felelt a fenti kérdésekre, különféle további paraméterekre 

vonatkozó kérdések jelennek meg, például az, hogy hol tervez az USA-n belül tanárképzésben 

részt venni vagy tanítani vagy hogy egyáltalán mely államokban tudja elképzelni, hogy  

tanárképzésben részt venne vagy tanári munkát vállalna, milyen életkorú gyerekeket oktatna 

szívesen, milyen tantárgy vagy tantárgyi terület oktatása érdekli. Amikor a felhasználó kitölti 

ezeket az alapadatokat, információs források széles készlete nyílik ki előtte. Ha például a 

rendszert olyan személy használja, aki középiskolai tanuló, és a tanári pályára készülést 

fontolgatja, akkor a rendszer négy elemet mutat be számára:  

a) hol, hogyan szerezhet BA/BSc diplomát 

b) hol, milyen tanár képzésben részesülhet ezt követően egy master program keretében 

c) miként szerezhet meg az adott államra érvényes tanári certifikációt 

d) illetve hogy milyen állásokat találhat, amelyek fittek lennének a számára. 

Természetesen valamennyi altéma oldaláról számos más adatforrás, más honlap megnyitható, 

például hogy mely államban mely intézmények ajánlanak fel tanárképző programokat, majd ezt 

követően természetesen valamennyi felsőoktatási intézmény megfelelő honlapjai megnyithatóak, 

és azokról már egészen konkrét részleteiben tájékozódhat az érdeklődő.  

Ha valaki még nem rendelkezik tanári képesítéssel, de már végzős, tehát állást keres, akkor az 

állás tervezett helye és más paraméterek szerint pontos leírásokhoz tud hozzájutni arra 
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vonatkozóan, hogy az adott államban / oktatási régióban milyen előfeltételei vannak a tanári 

munkavállalásnak, milyen certifikációkkal és egyebekkel kell rendelkezni ahhoz, hogy ott tanári 

pályát tölthessen be az illető. Ezek az adatok az USA-ban azért bírnak alapvető fontossággal, 

mert mint említettük, az ország sok ezer oktatási körzetre oszlik, és ezek a szabályozók mindenütt 

mások lehetnek. Ha a Teach.org oldalt már végzett tanár használja, és megjelöli azt a földrajzi, 

életkori, tantárgyi területet, amelyen tanári munkát szeretne folytatni, akkor egy sok ezer adatos 

listához jut, amely pontos álláslehetőségekről informálja az illetőt. Természetesen valamennyit 

meg lehet nyitni, és átnézni a munkaadó által kínált feltételeket. A rendszer nyilvánvalóan 

jelentősen hozzá tud járulni a pályán maradáshoz, illetve a tanári mobilitáshoz.  

Külön figyelemre méltó lehetősége a TEACH.org honlapnak, hogy minden lehetséges ponton 

kitér a speciális helyzetekre is, például arra, hogy milyen alternatív módokon szerezhet tanári 

képzettséget egy olyan személy, aki diplomával és akár komolyabb munkatapasztalattal ugyan 

rendelkezik már, de tanári képesítéssel még nem, ugyanakkor tanár szeretne lenni. E tájékoztatás 

részeként például eljuthat az érdeklődő a „Center for Carreer Changers to the Classroom.org” 

honlapjára, amely ismét csak igen hasznos információk sokaságát biztosítja az érdeklődők 

számára, többek között például videó-beszélgetéseket lehet megtekinteni olyan személyekkel, 

akik valamely más pályáról léptek be a tanári pálya világába. Ugyancsak fontos lehetőség, hogy e 

honlapról tovább lehet lépni olyan honlapokra, amelyek abban segítenek, hogy a tanári pálya 

iránt érdeklődők hol találnak „Exploring Teaching as a Next Career” kurzusokról információkat. 

Vagyis a honlap konkrét segítséget nyújt abban, hogy a tanári pályára átváltó személyek minél 

több és pontosabb információval rendelkezzenek az átképződés lehetőségeiről, a tanári 

professzióról, arról, hogy mások hogyan vitték véghez és aztán hogyan élték meg a tanári pályára 

való átváltás élethelyzetét és hasonlók. Ugyancsak a TEACH.org oldaláról nyitható meg az 

EducationDegree.com, amely 842 olyan képzési lehetőséget mutat be – további számos általános 

és speciális információval kiegészítve, amelynek mindegyike arról szól, hogy milyen alternatív 

tanáriképesítés-szerzési lehetőségek vannak a legkülönfélébb területeken. 
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Anglia 

 Angliában a tanárok presztízse nagyjából a szociális munkásokéval, a könyvtárosokéval, 

nővérekével és rendőrökével azonos. Az angol gyakorlat szerint a tanárok nem közalkalmazottak. 

Az életpályamodelljükhöz kapcsolódó fieztési kategóriák egy ponton az euórpai uniós átlag alá 

kerülnek, tehát nem a pénzt, nem a fizetést használják elsődleges ösztönző eszközként. 

Ugyanakkor nem is vetik el ezt a lehetőséget: az “egyik ilyen ösztönző intézkedés az eredetileg 

matematikatanárok számára indított Golden Hello program, amelynek a tehetséges hallgatók 

bevonzása, illetve a jó tanárok megtartása a fő célja. Ugyanakkor 2014-ben a program5 már 

nemcsak a matematikára, hanem más kiemelt tárgyakra is fókuszál. A programba beléphet 

minden friss diplomás, aki befejezte tanárképzési tanulmányait /…/. A program gyakorlatilag 

bónusz fizetést jelent, és több kritériuma is van. Többek között a pályakezdő  tanárnak 50%-ban a 

saját szakos tantárgyát   kell tanítania, továbbá iskolától függően 1, vagy 2 teljes tanévet kell 

tanítania, mielőtt kérvényezhetné a kifizetést. (Golden Hello, 2014)” (Tarnóc, 2015).  

Premier Plus névvel külön programot vezettel be annak érdekében, hogy a 

legtehetségesebb fiatalokat vonzzák a tanárképzésbe, a tanári pályára, főként a matematika, a 

természettudományok, a számítástechnika és a vizuális művészetek terén. Figyelmet érdemel, 

hogy a program a következő lehetőségeket biztosítja:  

- személyes konzultáció kijelölt tanácsadóval, 

- mentorálás,  

- óralátogatás,  

- hospitálás,  

- konzultálás szenior tanárokkal,  

- a jelölt bevonása az iskola társadalmi életébe, meghívás különleges iskolai 

eseményekre (http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/premier-plus/benefits)   

Ebben a vonatkozásban említhető meg  

Egy másik programban, a School Experience Programban azok a hallgatók vehetnek részt 

akik középiskolai tanári képesítés megszerzését tűzték ki célul. Rendszeres  

- iskola látogatások során,  

                                                           
5 Habár a DfE a 2011/12-es tanévtől felfüggesztette a programot, felmenő rendszerben még funkcionál. 



 

27 
 

o a hospitálástól,  

o a tapasztalatok megbeszélésén át juthatnak el  

o a tanítási gyakorlatig (shadowing). (http://www.education.gov.uk/get-into-

teaching/school-experience/sep).  

Feltétlenül figyelmet érdemel egy nagyon speciális angol program, a Teach First, amelynek az a 

legfőbb célja, hogy kifejezetten hátrányos helyzetű, tanári pályára alkalmas fiatalokat vonzzon a 

pályára. “A két év időtartamú Teach First program hathetes felkészítéssel kezdődik, amelynek 

során a hallgatók megismerkednek az oktatási és társadalmi egyenlőtlenségek fogalmi és tartalmi 

hátterével és az adott környezetben alkalmazható módszerekkel. A tanítás mellett a résztvevők 

432 óra, vagy 72 napnyi képzésben részesülnek. A tanítás folyamán mentorálásban is 

részesülnek, illetve egy tutor segítségével készülnek az egyetemi vizsgákra. A Teach First 

programba több egyetem is beletartozik. Az első év elvégzése után a jelöltek NQT státuszba 

kerülnek, majd a 2 évben a QTS megszerzése után a végzős diákok a program nagyköveteivé 

válnak. A Teach First országos hálózat, a fővédnöke, maga Károly walesi herceg.” (Tarnóc, 

2015). Ez utóbbi, nevezetesen hogy a program fővédnöke a királyi család prominens tagja, nagy 

mértékben emeli a program (és azon keresztül a tanári pálya) presztízsét.  

Minthogy Angliában fontosnak, hasznosnak tartják, hogy más szakképzettséggel, már 

más pályán elhelyezkedett személyeket is megnyerjenek a tanári pályának (késői tanári pályára 

vonzás), ezért különféle ösztönző alternatív képzési és pályára állítási programokat dolgoztak ki 

számukra. Ugyancsak nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy a kulturális szempontból egyre 

diverzebbé váló angol társadalomban a nyelvi-etnikai kisebbségekből, a bevándorlói 

csoportokból is kikerüljenek tanárok.  

A legfontosabb angol tanárrekrutációs progam, egyben az ide tartozó propagandaanyagok 

fő szlogenje igen kifejező: Teaching: your future, their future. (A tanítás: a te jövőd, az ő 

jövőjük). A tanári pálya marketingjének ugyancsak jó példája a “No one forgets a good teacher 

(Mindenki emlékszik egy jó tanárra) kampány. Ennek során  országos erőfeszítések történtek 

annak érdekében, hogy a tanítás mint ötödik lehetséges karrierválasztás előlépjen a listán a 

média, marketing, orvosi pálya és a jogi pálya mögött. A program lehetővé tette, hogy a 

pályaelhagyók visszatérjenek, illetve más pályákon sikeres emberek belépjenek a pedagógus 

pályára. Érdekes észrevétel az is, hogy a konyhafőnöki szakma nagyobb nyilvánossága, illetve 

http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/school-experience/sep
http://www.education.gov.uk/get-into-teaching/school-experience/sep
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egyes főszakácsok ünnepelt státusza megnövelte a szakács szakma nimbuszát. Ugyanígy a 

sikeres tanárok bemutatása, illetve népszerűsítése növelhetné a tanári szakma megbecsültségét 

is”. (Tarnóc, 2015).  

Angliában ugyancsak nagy figyelmet szentelnek annak, hogy a tanári kiégésből vagy 

hasonló okokból fakadó pályaelhagyást csökkentsék. “A pedagógusszövetség a tanárok pályán 

maradását is segíti mivel az érdekképviseleten kívül több rendkívül fontos szakmai szolgáltatást 

is nyújt. Idesorolható a pálya reflexió, a folyamatos szakmai fejlődés biztosítása és a szakmai 

publikációkhoz való hozzáférés olyan területeken mint a fegyelmi problémák megoldása, vagy 

kreatív tanítási technikák alkalmazása,. Ugyancsak a szakmai és karrierbeli továbblépés 

szempontjából fontos fejlemény az Edge Hill University-vel kötött speciális együttműködési 

szerződés, melynek eredményeképpen a tagok kedvezményesen vehetnek részt az intézmény által 

megajánlott Master of Education programban. Az ATL fontos szerepet játszik az angol 

oktatáspolitika formálásában és tagjai gyakorlatilag beleszólhatnak saját szakmai sorsuk 

alakulásába” (Tarnóc, 2015).  

 

Ausztria 

Ausztriában a tanári bérek alacsonyan indulnak, és 2 évente emelkednek. “A pedagógiai 

főiskolákon bevezetett pályaalkalmassági vizsga keretében nagy hangsúlyt fektetnek a leendő 

tanárok önértékelésére, alkalmasságuk (részben saját maguk által történő) felmérésére. Az 1999-

ben életre hívott Career Counselling for Teachers (CCT) projekt keretében a tanárképző 

intézményekbe jelentkezőknek, valamint a tanár szakos egyetemi/főiskolai hallgatóknak, kezdő 

és tapasztalt tanároknak egyaránt segítséget nyújtanak (Nyikos 2011). A CCT internetes oldalán 

található tájékoztató anyagok a legkülönfélébb témakörökben segítik a pedagógusokat 

(előfeltételek, tanulmányi kínálat, foglalkoztatási lehetőségek, pályaelhagyással kapcsolatos 

tanácsadás stb.). A már tapasztalt, de az oktatásügy területén új kihívásokat kereső tanároknak is 

segítenek abban, hogy hogyan tudják meglévő tudásukat kamatoztatni, valamint új 

kompetenciákra szert tenni. Ilyen új kompetenciának számít pl. a speciális pedagógiai feladatok 

ellátása (magatartászavarral küzdő diákok ellátása, diáktanácsadás, oktatási-képzési tanácsadás), 

az adminisztratív és vezetői feladatok ellátása (adminisztrátor, szakkoordinátor, 
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munkaközösségvezető, iskolaigazgató, iskolafelügyelő/szakfelügyelő), valamint a 

tanárképzésben való részvétel (tanárjelöltek mentora, gyakorlóiskolában való tanítás).6” (Virág, 

2015). Minthogy Ausztriában az egyik legmagasabb Európában az 50 évesnél idősebb tanárok 

aránya, ezért különösen nagy hangsúlyt helyeznek arra, hogy e hamarosan nyugdíjba vonuló, a 

tanárok több mint egynegyedét (26%-át) magába foglaló generáció helyébe a fiatalok közül 

megfelelően nagy számban tudjanak majd újabb tanárokat rekrutálni, a tanárképzésbe bevonni és 

a tanári pályára állítani őket.  

A tanári pályának való megnyerést sokban segíti, hogy az országban magas a pálya 

presztízse, noha sokan azt gondolják, hogy némileg kevese(bbe)t dolgoznak a tanárok (mint 

némely más szakma képviselői). És bár az osztrákok elismerik a tanáraik jó felkészültségét, a 

nyári szünetüket inkább 6 hétre csökkentenék, mert túlzottan hosszúnak találják azt. Mégis, azt, 

hogy a pálya presztízse valóban magas, mi sem mutatja jobban, mint az, hogy “sokan a gazdasági 

szektort vagy éppen az orvosi, mérnöki pályát otthagyva választják a tanári hivatást, ami 

tekintettel a váltással járó fizetéscsökkenésre bizonyára nem jelentene vonzó alternatívát, ha a 

tanári pálya elismertsége alacsony lenne.” (Virág, 2015). Fontos faktor azonban az, hogy maguk 

a tanárok jól mérhetően elégedtlenebbek a szakmájuk presztízsével és a munkakörülményeikkel, 

mint a társadalmi környezetük általában, ami feszültséget kelthet közöttük és a szélesebb 

társadalom csoportjai között, illetve a külső környezet elismertsége ellenére pályaelhagyást 

indukál. Fontos tehát figyelembe venni, hogy a tanárképzésbe lépést, illetve a tanári pályára 

lépést és az ezekben való ottmaradást a tanári pálya presztízse nem valamiféle egységes 

entitásként, hanem két irányból is, egymást nem teljes mértékben átfedve befolyásolja:  

- egyrészt abban a tekintetben, hogy milyen a pálya presztízse a társadalmi 

környezetben általában vagy annak egyes specifikus csoportjaiban /a tanári pálya 

preszízse/ 

- másrészt hogy a tanárképzésben és a tanári pálya válásztásában, illetőleg az ezeken 

való ott maradás döntési helyzetében lévők, a leendő tanárok és a már praktizáló 

tanárok maguk milyennek észlelik a tanári pálya presztízsét /a tanári pálya észlelt 

presztízse/.  

 

                                                           
6 http://www.cct-austria.at/index.php?action=1&texttyp=0&zielgruppe=0&lokalisierung=AT-GER  letöltés 2015. 
február 12. 

KÉZIRAT, SEMMILYEN FORMÁJÁBAN 

ÉS RÉSZLETÉBEN NEM TEHETŐ MÉG 

NYILVÁNOSSÁ! 

http://www.cct-austria.at/index.php?action=1&texttyp=0&zielgruppe=0&lokalisierung=AT-GER
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Finnország 

Finnországban a tanárképzés igen népszerű: az angoltanári képzésre jelentkezőknek az Jyväskyläi 

Egyetem például csak kevesebb mint 10%-át tudta akceptálni 2014-ben. A tanárképzés 

folyamatában a felvételi eljárás jelenti az egyetlen szűrőt, a lemorzsolódásra ez az egyetlen 

alkalom. A sikeres felvételit követően az önértékelés, az egyéni, helyi és iskolai célok elérése 

veszi át a főszerepet a pedagógusjelöltek képzésében. A pályakezdő szakaszra vonatkozóan nincs 

kialakult szabályrendszer, a felelősség minden esetben az önkormányzatoké és az iskoláké. 

Fontos kiemelni, hogy a pályaelhagyók száma is alacsony (Majorosné Kovács, 2011), amiben 

szerepet játszik a szakma folyamatosan és tradicionálisn magas társadalmi presztízse, ami még 

mindig őrzi a finn falvakat járó népszerű tanítók, a “nép gyertyáinak” (kansankynttilät-ek) 

emlékét (Majorosné Kovács, 2015). A tanárképzés speciális demográfiai csoportok körében 

történő népszerűsítése is gyakran helyi, illetve képző intézmények szerinti szinteken történik. A 

férfi tanárok alacsony száma miatt ugyancsak az jyväskyläi tanárképzésben speciális képzéseket 

indítottak el férfi tanárok számára, hogy “fokozzák érdeklődésüket a szakma iránt”; mindamellett 

figyelmet érdemel, hogy e 10 évvel ezelőtti kezdeményezés csak rövid életű volt, mivel a finn 

törtvények semmilyen célból és semmilyen előjellel nem támogatják  a nemi diszkriminációt 

(Majorosné Kovács, 2011).  

  

 

Hollandia 

Hollandia esetében figyelmet érdemel az a tény, hogy az 1970-es évek gazdasági válságát 

követően  csökkentették a tanári béreket, amit az ekkorra éppen kialakult tanári túlkínálat miatt 

tehetett meg az oktatáspolitika, ami viszont pedagógushiányhoz, illetve a tanári minőség 

romlásához vezetett. Ezt ellensúlyozandó és a pálya népszerűségét javítandó “növelték a béreket, 

majd csökkentették az óraszámokat. Ezek az intézkedések azonban nem hoztak áttörést, nem 

szűnt meg a hiány. Mindezek mellett a tanárképzés színvonalát szándékozták megnövelni, ezért a 

kezdeti, a képzésben nem fejlesztett készségeket és a mutatkozó készséghiányokat kötelező 

tanártovábbképzéssel kívánták kompenzálni. Később, 2000-től kezdődően, a hiányok pótlására 

megnyitották a szakmát, és átképzések segítségével más felsőfokú képzettséggel bíró kvalifikált 
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emberek számára is lehetővé tették a tanárrá válást. Az átképzésekről elmondható, hogy 

rugalmas, alternatív képzési utakat kínáltak azok számára, akik alkalmazott tudományegyetemi 

vagy tudományegyetemi diplomával rendelkeztek és sikeres alkalmassági vizsgát tettek. A 

képzések kétévesek, gyakorlatközpontúak és a kompetenciák kialakítását megcélzóak voltak. A 

képzés és továbbképzés mellet így az átképzés lett a másik eszköz, amely elvileg megfelelő 

számú tanárt biztosít az oktatási rendszer számára. 

A tanári pálya vonzóvá tételéhez hozzájárulhat a tanári minőség fejlesztése a bérek 

növelésének támogatásán keresztül, mely a szakmai gyakorlatban eltöltött évekhez és a szakmai 

fejlődési állomásokhoz kötötten valósul meg.” (Mogyorósi, 2015). Ugyanakkor a mesterszintű 

tanárképzés alapelveit még csak most vitatják meg hollandiában, számos része még tisztázatlan, 

így például a pénzügyi háttér is.  

A tanári pályát népszerűsítő kommunikációs kampányok az elmúlt években nem voltak, 

bár legutóbb a miniszterelnök az év három legjobb tanárának nemzeti díjakat adományozott, és 

az eseményeket a pálya népszerűsítése érdekében TV –ben és más médiumokban is bemutatták. 

A tanárrekrutációt célozva 2006-ban volt országos kampány, de nem látszott, hogy jelentős 

hatása lett volna, a kampány sikertelenségét feltáró kutatásról pedig nem sikerült információt 

szereznünk, nem tudjuk, hogy a sikertelenség okait feltárni szándékozó mérés és elemzés 

egyáltalán zajlott-e utólag (Mogyorósi, 2015).   

Figyelmet érdemlő ugyanakkor az a huzamos ideje megfigyelhető alapelv, miszerint 

Hollandiában a tanári pálya alakításának, így többek között a pálya népszerűsítése direkt és 

áttételesebb módszereinek kialakításában és működtetésében nagy szerep jut a civil (nem állami 

irányítású) pedagógusi szervezeteknek és speciális szakterületi szervezeteknek. “A minisztérium 

és a szakmai szervezetek a tanítási sztenderdek emelése érdekében bátorítják a tanárokat, hogy 

tanuljanak egymástól, saját kollégáiktól, egy szakértői értékelési folyamatban.  A tanári 

szervezetek által létrehozott testület működteti az országos tanárregisztert, s monitorozza a 

szakmai minősítéseket. A tanárregiszterhez való csatlakozást fokozatosan követelik meg a 

tanároktól.  

Minisztériumi és szakmai szervezetek szerint 2018-ig mindenki bekerül a rendszerbe, s 

szándékaik szerint a regiszter arra indítja a tanárokat, hogy dokumentálják saját képességeik 
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fejlődését. Amit látni szeretnének az az, hogy a tanár kvalifikált, kompetens, s hogy valóban 

befektet saját szakmai fejlődésé be, amint azt a portálon látható kisfilmben Frank Jansma az 

Oktatási Kooperáció szervezet képviselője hangsúlyozza.” (Mogyorósi, 2015).  

A “hivatalos” oktatásirányítás és a a szakmai szerveződések közötti együttműködés 

magas szintjére utal az is, ahogy az oktatási minisztérium és a tanárképzők szövetsége 

együttműködik Hollandiában annak érdekében, hogy a tanárképzés színvonala egyenletesen 

magas legyen és folyamatosan megújulóan az is maradjon, ezzel is növelve a szakma presztízsét, 

vonzó mivoltát. “a Holland Tanárképzők Szövetsége (Association for Teacher Educators in the 

Netherlands, VELON). A szervezet hivatalos partnere a tanárképzéssel kapcsolatos 

kezdeményezésekben a minisztériumnak, adott esetben pedig a minisztérium a partnere a 

szervezetnek az általa kezdeményezett folyamatokban. A VELON célja, hogy támogassa a 

tanárképzéssel foglalkozó oktatók és kutatók szakmai fejlődését és elismertségét. A szervezet 

elindította a tanárképzési szakemberek sztenderdjeinek kifejlesztését és elkezdődött az értékelés, 

továbbá a tanárképzők regisztrációja.” (Mogyorósi, 2015).  

Ugyancsak fontos, hogy mint az általunk kutottt országok közül többen is, az 

oktatásirányítás Hollandiában is lehetővé tette, hogy alternatív utakon is lehessen tanári 

diplomához jutni. Igaz, nem lett problémák és hátulütők nélküli ez a folyamat: “a Lateral-entry 

Recruitment (Primary and Secondary Education) Interim Act, 2000 alapján bárki, aki alkalmazott 

tudományegyetemi, vagy tudományegyetemi diplomával rendelkezett és sikeres alkalmassági 

vizsgát tett, taníthatott, miközben elvégzett egy kétéves képzést. Az alkalmassági vizsga a 

kritikusai szerint túl elméleti volt, kevés megfigyelésen alapult, és nem eléggé voltak bevonva az 

iskola szakos tanárai.  A képzések kiegyensúlyozatlanok voltak színvonalukban, de itt volt példa 

először a kompetencia sztenderdek szerinti, fejlődési terven alapuló értékelésre. A képzésekből 

2005-ig 2000 általános iskolai és 1500 középiskolai tanár kapott diplomát, viszont végül tanári 

pályán csak 1500, az általános iskolai tanárok közül csak 1500, a középiskolai tanárok közül 

pedig összesen 800 maradt a pályán. (Brower 2007)”  (Mogyorósi, 2015). A késői vagy “második 

pályáralépés” intézményében azonban van egy különösen figyelmre méltó elem, amely egyben 

megint csak egy fontos autonómmiaelvhez – ez esetben az iskolák mint intézmények 

autonómiájához – is kapcsolódik: “a tanárok pályára lépésük idején a minimálisan adandó 

alapbérnél magasabb bérre is jogosultak lehetnek, ha figyelembe veszik más területen szerzett 
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szakmai tapasztalatukat. A szakma vonzereje szempontjából ez egy igen fontos tényező, mivel 

így könnyebbé válik a más szektorban dolgozók átkerülése az oktatásba.  Az új tanárok bérskálán 

történő elhelyezésénél a legutolsó fizetést használják indikátorként, ami voltaképpen a korábbi 

szakmai gyakorlat teljes elismerését jelenti, s mellyel Hollandia egyedülálló gyakorlatot valósít 

meg. Fontos szempont az is, hogy az iskolák jelentős autonómiájának köszönhetően az iskola 

vezetése dönt az előléptetésekről” (Mogyorósi, 2015).  

Az iskolák autonómiájának szélességére  mutat az a tény is, ahogy Hollandiában a 

tanárhiányt megrpóbálják megoldani: “A jelentős és tartós tanárhiány miatt az iskolák többsége 

tudatosan toborozza, továbbképzi és megtartja a tanárait. Ebben nagy segítség a tanárképzéssel 

való közvetlen kapcsolat. Egy korábbi oktatási miniszter nem véletlenül jelentette ki, hogy a jövő 

tanárképzési politikája az iskolák humánerőforrás politikájának a része kell, legyen. Az 

oktatáspolitika új csoportokat igyekszik bevonni a képzésbe, adott esetben jól képzett, karrierjük 

közepén tartó szakembereket átképezni a tanári pályára rugalmas, alternatív képzési utakon 

keresztül.” (Mogyorósi, 2015).    

Tanulságos az a célzott mivolt és mégis nagy szabadság és bizalom, ahogy Hollandiában 

a tanárok továbbképzésének bizonyos lehetőségeit is megkonstruálták. 2008. július 1-jén 

létrehozták a „Hollandia tanára" programot, “ami megegyezés egy új típusú tanári ösztöndíjról, 

amelynek célja a tanárok szakmai fejlődése, szaktudásuk mélyítése, illetve további 

specializálódása. Az ösztöndíj akár maximálisan 3 évre is adható, egy tanárnak 3500 euró 

értékben. Az összeg a képzések költségeire, utazásra, illetve a helyettesítésére költhető. Eddigi 

adatok alapján a tanárok nagy része BA- vagy MA-szintű végzettséget adó tanárképző 

programokra iratkozott be (Reich 2013)” (Mogyorósi, 2015) a segítségével.  

 

 

Japán 

Minthogy Japánra vonatkozóan magyar nyelven is könnyen elérhető adatok találhatók a tanári 

szakmára vonatkozóan (ld. Gordon Győri, 2006), az ország jelen kutatás szempontjából történő 

feltárásában némiképp más utat követtem (Gordon Győri, 2015), mint a többi ország esetében. Itt 
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elsősorban ugyanis azt vizsgáltam, hogy a tanári tudást felhasználó oktatási magánpiac, 

elsősorban annak is egy speciális szegmense, a nem-formális kiegészítő oktatást nyújtó 

árnyékoktatás (Gordon Győri, 2006) jelenléte milyen módokon befolyásolja a tanári szakma 

választását, a tanárképzést, a pályára állást és a pályán maradást. Ez esetben ugyanis arról van 

szó, hogy a fent említett négyféle szakmai elemből legalább hármon (tanárképzés, pályára állás és 

pályán maradás) jelentős – és méghozzá sok szempontból hátrányos – versenyhelyzetbe kerül, 

illetve van a szigorúan for-profit piaci szegmenssel, különösen a legutolsóként említett ponton, a 

tanái pályán maradás tekintetében.  

 Hangsúlyozandó, hogy itt a versenyhelyzet esetében nem az állami vagy magánegyetemi 

tanárképzéssel kapcsolatos kérdésről van szó, vagyis nem arról, hogy miként versengenek 

egymással az állami és magánegyetemeken zajló tanárképzési programok a lehető legjobb 

hallgatókért, illetve hogy mennyire profitábilis a magánegyetemek és mennyire az állami 

egyetemek számára a tanárképző programok fenntartása. Azért nem ez a verseny szempontjából a 

valódi kérdés, mert az állami és magánegyetemi tanárképzés célja végső soron ugyanaz: az 

államilag kontrollált formális tanárképzési folyamatok által tanári képesítésű személyeket 

biztosítani a jövő oktatásügye számára. A versenyhelyzet abban keletkezik, hogy miközben az 

állami (és magán-)egyetemek kiképzik a tanárokat mint formális oktatási szakembereket, 

alapvetően a formális oktatás céljaira és az ahhoz szükséges tartalmakat alkalmazva a képzés 

során, a for-profit nem-formális oktatási szegmens (az árnyékoktatás) ugyanezen tanárokat, sőt 

ezeknek a tanároknak a legjavát igyekszik megszerezni minél hamarabb és minél teljesebb 

mértékben a saját céljaira, noha a nem-formális oktatási szegmens tevékensyége nem az állam 

által kitűzött oktatási feladatok teljesítését célozza. Vagyis egyfajta “kakukkfióka” helyzet áll így 

elő a tanárképzési és a tanári munkaerőpiacon: a formális tanárképzés (az állami és 

magánegyetemi képzés) “eredményét”, a képzett tanárokat egy olyan szegmens igyekszik 

“megszerezni, eltulajdonítani”, amely szegmens maga semmilyen erőforrással nem járult hozzá e 

szakemberek kineveléséhez, de az “eredményt” a saját profitcéljaira, saját erősödésére kívánja 

megszerezni magának, függetlenül attól, hogy ezzel árt-e vagy sem az állami oktatásügy 

egészének.  



 

35 
 

 Bár e leírás megfelelően megjeleníti, hogy milyen versenyhelyzettel kell így 

szembenéznie a japán tanárrekrutációs, tanárképzési és tanáripályán-tartási kérdésekkel 

foglalkozó szakembereknek, a való életbeli képlet természetesen bonyolultabb.   

  Egyrészt joggal feltételezhetjük, hogy a legnagyobb árnyékoktatási cégek jól kidolgozott 

tanárszelekciós technikákat (szofisztikált HR-módszereket) alkalmaznak, amikor megválogatják 

leendő munkatársaikat. Azt is joggal feltételezzük, hogy e cégek foglalkoznak a tanári 

tevékenységre való felkészítéssel is, illetőleg a már képzett tanárok tudás- és 

képességrendszerének átformálásával annak érdekében, hogy az általuk alkalmazott szakemberek 

a számukra leginkább fontos, tehát leginkább profitábilis tanári képességekkel rendelkezzenek, és 

ezzel is biztosítsák az adott vállalkozás versenyelőnyét. Végül azt is joggal feltételezhetjük, hogy 

a nagy, ipari méretekben működő árnyékoktatási cégeknél egyfajta tanárimunka-minősítő és 

tanár-továbbképzési rendszer is működik, természetesen cégenként más és más formákban.  

Mindezen tevékenységekről azonban nem sikerült pontosabb információkat gyűjteni, mivel ezek 

az információk – természetesen – ipari titkok részét képezik. 

 Ugyanakkor az is figyelemre méltó, hogy az árnyékoktatási cégek egy része a saját, 

képzett szakemberei számára is versenyhelyzetet teremt akkor, amikor szakképzetlen, vagy csak 

e cégek által – tanári mesterség szempontjából értve – “alig képzett” tanárokat is beállít a 

munkaerő sorába. Egyes cégek, mint például a Benesse levelező árnyékoktatási cég kifejezetten 

nagy hangsúlyt fektet arra, hogy nagy tömegben alkalmazzon munkára kisebb, gyors 

felkészítésen átesett (de lehetőleg felsőoktatási végzettséggel is rendelkező) háziasszonyokat, 

akik otthon a gyerekük napi ellátása után szívesen foglalkoznak (akár alacsony bérért is) egy kis 

“láthatatlan tanári”, némiképp intellektuális munkával, némi jövedelemmel a családi háztartáshoz 

is hozzájárulva. 

 E piaci helyzetnek megfelelően a hétköznapi japán környezet tele van a tanári pályát 

hirdető, a tanári pálya választására buzdító hirdetményekkel, reklámokkal. A metrón, az 

újságokban, az interneten és más felületeken folyamatos a tanári pálya reklámozása, illetve annak 

hirdetése, hogy milyen formális oktatásügyi intézményekbe (állami/önkormányzati vagy 

magániskolába) vagy nem-formális oktatást biztosító oktatási cégekhez érdemes elmenni 

tanárnak és miért. Ezek a nyomtatott, mozgóképi vagy interaktív reklámok természetesen 

közösek abban, hogy a tanári pálya szépségeit emelik ki (olykor – nem is ritkán – túlidealizálva 
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azt), viszont többnyire nemcsak úgy önmagában vagy általánosságban, hanem már az oktatás 

valamely formájához, annak valamely intézménytípusához vagy konkért intézményéhez kötve.           

 Tekintve, hogy a tanári pálya Japánban a konfuciánus hagyományok miatt is, és azért is, 

mert történetileg az igen magas társadalmi presztízsű szamuráj réteg polgárosodásához 

kapcsolódik (Gordon Győri, 2006), a pálya sok fiatal számára vonzó és pozitív töltésű jelentéssel 

bír ma (noha ezt nem minden kutatás igazolja egyértelműen; ld. pl. OECD-presztízskutatás).   

 

 

Németország 

A német oktatásügy egyik jól ismert sajátossága, hogy csak nagyon kevés eleme jelenik meg 

szövetségi kormányi szinten, jelentős része tartományi szinteken szerveződik. Többek között 

ezzel is összefügg, hogy az országban nincs egységes tanári életpályamodell. A tanárképzést a 

tanári gyakornoki periódus követi, amely után a véglegesített tanár a 

köztisztviselői/közalkalmazotti bértábla szerinti menteben jut előre a munkaélete során; tehát azt 

lehetne mondani, hogy nem speciálisan tanári életpálya modellről van szó, hanem köztisztviselői 

előmeneteli életpályáról. Az így alakuló fizetések és juttatások elegendők a tanárok a biztos 

középosztálybeli létéhez, amely egyben azt is jelenti, hogy másodállásuk, “maszek oktatási 

tevékenységük” jellemzően nincsen – erre egy külön tanári csoport, a magántanárok szakosodtak.  

 Minthogy a tanárképzés az egyéb felsőoktatási képzésekkel egybevágón kétszakaszos 

(BA/MA), ezért a tanári pályaorientáció szempontjából az igazán fontos célcsoport a már BA-n 

tanulók csoportja. Bár központilag nincs meghatározva, hogy milyen célcsoportokat kívánnak 

célzottan is bevonni a tanárképzésbe, három ilyen célcsoport mégis jól azonosítható:  

- egyészt a real tárgyak képviselői nem jelentkeznek megfelelő számban a 

tanárképzésre, így őket igyekeznek jobban megnyerni  

- másrészt a férfiak alulreprezentáltak a tanári pályán, és ezen kívánnak változtatni  

- harmadrészt a migrációs háttérrel rendelkező tanulók számát és arányát növelni a 

tanárképzésben (Ütőné Visi és Virág, 2015).  
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Ugyancsak figyelemre méltó, hogy Németországban már több mint másfél évtizede működik 

ehy olyan program, a Carreer Counselling for Teachers (CCT), amely a képzettség/gyakorlottság 

szerinti négy célcsoportnak nyújt segítséget:  

- a tanárképző intézményekbe jelentkezőknek,  

- a tanár szakos hallgatóknak, valamint  

- a kezdő és  

- a tapasztalt tanároknak.  

A CCT internetes oldalán található tájékoztató anyagok különböző témakörökben adnak 

tájékoztatást az érdeklődőknek. Az oldal négy különböző célcsoport számára kínál információkat.  

1. A tanárképzés iránt érdeklődők, akik többek között az alábbi témákban találhatnak 

számukra fontos információkat a honlapon:  

 tanárképzés, tanári pálya (összevetés más képzési szektorokkal, a tanári tevékenység 

bemutatása, a tanárképzésbe való bejutás lehetőségei, karrierlehetőségek, bérezés, 

külföldi és belföldi munkalehetőségek stb.) 

 önkitöltős online tesz (tanári pályaorientáció, kompetenciák fejlettsége stb.) 

 riportok (tanárszakos hallgatókkal, végzett tanárokkal) 

 linkek (tanárképző intézményekről, tanári stúdiumról, tanácsadásról, 

továbbképzésekről stb.)7 

2. A tanárképzésben részt vevő hallgatók 

3. Pályakezdők 

4. Gyakorlattal rendelkező, tapasztalt tanárok (Ütőné Visi és Virág, 2015).  

 Mindamellett a pálya iránt érdeklődőket számos más forrásból is igyekeznek tájékoztatni, 

és ezeken az anyagokon keresztül is megnyerni őket az oktatásnak. A „Lehrer werden – Das 

Portal des Deutschen Bildungsservers zur Lehrerausbildung” a tanárképzés előtt és alatt, a 

pályakezdés első éveiig nyújt információkat. A Monitor Lehrerbildung nevű honlap 

(http://www.monitor-lehrerbildung.de/web/) pedig a 16 tartomány szintjére lebontva nyújt 

tájékoztatást a tanári pályáról, a képzésbe kerülés lehetőségeiről és feltételeiről, a munkába állás 

feltételeiről. A tanári hiányszakmák nepszerűbbé tételére különösen nagy figyelmet fordítanak a 

honlap szerkesztői.  

                                                           
7 http://www.cct-germany.de/de/1/pages/index/34 letöltés: 2015. február 10. 

http://www.cct-germany.de/de/1/pages/index/34
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Németország egyik speciális hagyománya, hogy az oktatásügy és az ezen keresztüli 

társadalmi jövőteremtés (például tehetségazonosítás, tehetséggondozás) terén (Gordon Győri és 

Nagy, 2011) döntő szerepet játszanak a nagy alapítványok. Ugyancsak a Monitor Lehrerbildung 

honlapján érhető el “az a rekrutációs brossúra, mely a tervezett és célzott rekrutáció stratégiai 

lépéseit foglalja magában. A három szervezet (Bertelsmann Stiftung, CHE Centrum für 

Hochschulentwicklung, Deutsche Telekom Stiftung und Stifterverband für die Deutsche 

Wissenschaft) által életre hívott és megvalósított projekt azt vizsgálta, hogy a különböző 

tanárképző intézmények mennyire elkötelezettek ezen a területen, hogyan célozzák meg 

szisztematikusan a tanárképzés területére alkalmas diákokat, célcsoportokat, milyen problémák és 

megoldásokat mutat a gyakorlat” (Ütőné Visi és Virág, 2015).    

 

Szerbia 

Az ország sajátos legújabbkori történelmi helyzete miatt itt még egy csak kevés részelemében 

kidolgozott tanári pálya- és erre épülő rekrutációs rendszerről beszélhetünk, már csak azért is, 

mert Szerbia még a jogharmonizáció időszakát éli, nagyon sok fontosabb és égetőbb probléma 

van, mint a tanári pályarendszer kidolgozása, e szakma presztízsének növelése.  

 

. Az Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény ugyan körülírja és szabályozza a 

tanárok és nevelők státusát, munkavégzésük feltétleit és hivatásbeli fejlődésük lépcsőit, de ez 

még nem olyan jellegűen strukturált dokumentum, amely alapjén pedagógus életpályamodellről 

lehetne beszélni (Oláhné Téglási, 2015) még akkor sem, ha a pedagógus pálya előmeneteli 

rendszerének egyes fokozati elemei emlékeztetnek a hazai rendszerre:  

- Gyakornok → vizsga 

- Licenciával rendelkező pedagógus →továbbképzések 

- Pedagógiai tanácsos – szakmai és jogi képzés után a minisztérium által szervezett vizsgát 

kell tenni 

- Független pedagógiai tanácsos 
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- Pedagógiai főtanácsos 

- Pedagógiai legfelső tanácsos (Oláhné Téglási, 2015).  

Szerbiában jelenleg nincsenek makroszintű program, amelynek segítégével a tanári pálya 

népszersűítését, a pályára történő rekrutációt céloznák meg. Az egyetemek, tanárképző felsőfokú 

intézmények sem folytatnak célzott rekrutációt, legfeljebb a saját honlapjaikon jelentetnek meg 

olyan információkat, amelyek a tanárképzési programjaikra vonatkoznak, de például nem 

folytatnak reklámtevékenységet a középiskolákban vagy más szóba jöhető terepeken. Helyi 

szinteken azonban megjelennek olyan törekvések, amelyek azt célozzák, hogy a tanári pályát 

többen, jobb képsségekkel rendelkezők válasszák. A Vajdaságban például “nagy hangsúlyt 

fektetnek a magyar nyelvű oktatásra. Cikkek  foglalkoznak azzal, hogy kevés a magyar nyelven 

oktató tanár, a tanárképzésben kevés magyar hallgató van jelen. Vajdaságban több olyan magyar 

nyelvű online újság is van, ahol időről időre megjelennek a tanári pályáról szóló cikkek (pl. 

Vajdaság MA, Pannon RTV, Családi Kör). Az egyetemek honlapjain általános tájékoztatást 

találhatunk a képzésekről, kiemelt szerepe a tanárképzésben csak a Novi Sad-i Egyetem 

szabadkai magyar nyelvű tanítóképző karának van: ezt több magyar nyelvű hírportálon hirdetik. 

Van az egyetemeken azonban Karrier iroda, ahol a hallgatók tájékoztatást kapnak a szakjuknak 

megfelelő állásajánlatokról, lehetőségekről.” (Oláhné Téglási, 2015)   

 

 

 

Szingapúr 

A kutatócsoportunk által vizsgált országok közül Szingapúr mutatta a legegységesebb képet a 

tanári pálya vonzóvá tétele, a tanárrekrutáció, tanárképzés, tanári munkába állás és a pályántartás 

szempontjából. A csupán alig néhány évtizede létező városállam a létrejötte óta számtalanszor 

kinyilvánította,  hogy az egyetlen valódi természeti forrás, amellyel rendelkezik, az ember, és így 

a legfontosabb, mert a leginkább hosszú távon is jövedelmező befektetése, ipara ebből 

következően nem is lehet más, mint az oktatásügy. Az állam vezetői pedig mindig is nagy 
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hangsúlyt fektettek arra, hogy ez az ideológia8 az ország lakóit azok életkorára, képzettségére, 

etnikai jellemzőire függetlenül egységesen áthassa. Vagyis hogy az oktatás jelentősége mindenki 

számára egyértelműen kitüntetett legyen az élet egyéb tényezői között, és hogy a tanári mesterség 

ennek megfelelően ugyancsak a legmagasabb presztízzsel rendelkező szakmák közé számítson. 

Ugyancsak fontos megemlíteni, hogy Szingapúr évtizedek óta a tudásalapú gazdaság 

megteremtésén fáradozik, illetve hogy jórészt már meg is teremtette ezt, ami megint csak 

össztársadalmilag nyilvánvalóvá teszi mindenki számára a tanári pálya kulcsszerepét a 

társadalom egészének jövője szempontjából; az, hogy a legrátermettebbek dolgozzanak az 

iskolákban a legmegfelelőbb, leghatékonyabb tanítási módszerekkel.   

 Ilyen társadalmi kontextusban nem meglepő, egyrészt az, hogy sokan kívánnak 

tanárképzésbe lépni, másrészt hogy az állam ebben az elképzelésükben ösztöndíjakkal és más 

megerősítő formákkal támogatni is próbálja az arra leginkább érdemeseket (a hosszabb-rövidebb 

ideig Szingapúrban való maradást és az ottani tanári pályára lépést szabva támogatási 

előfeltételként). 

 Mindezzel együtt is, igyekeznek nem a véletlenre bízni azt, hogy végül is ki kerül a 

tanárképzésbe és azon keresztül a tanári pályára. Az egyik ilyen szofisztikált technika arra alapul, 

hogy Szingapúrban valamennyi diák számára (bizonyos életkorban) kötelező a közösségi 

szolgálat. Minthogy sokan közülük a tanítást választják a közösségi szolgálati tevékenységeként, 

és ennek keretében korrepetálnak, szakköröket vezetnek, a tehetséggondozásban vesznek részt, a 

fogyatékossággal küzdőket segítik a tanulásban vagy más tanító jellegű tevékenységet végeznek, 

az őket oktató tanároknak módjuk van azonosítani, hogy ki alkalmas tanári tevékenységre és ki 

kevésbé. A tanárok pedig arra biztathatják a legjobb tanítási képességeikkel rendelkező diákokat 

arra, hogy később majd a tanári pályát válasszák, de alkalmasint hivatalos formákban (például a 

közösségi munka értékelő szövegében) is rögzíthetik ezt a tényt. Ennek köszönhetően akár 

személyesen is lehet inspirálni a fiatalokat a tanárképzésben való részvételre, illetve a tanári 

pálya választására, hiszen személyesen is tudni lehet, hogy kiket érdemes e téren toborozni, 

motiválni.       

                                                           
8 Ami tényleg inkább csak ideológia, mert Szingapúr rendelkezik a világ egyik valaha is volt, legelőnyösebben 
elhelyezkedő kikötőjével kelet és nyugat között (és ebből ennek megfelő méretű, hatalmas profitot is termel 
évtizedek óta).  
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 A szingapúri tanárképzés jellemzőiről, a más szakmákból a tanári szakmába vonzásról és 

ennek tanérképzési tudnivalóiról más publikációkban írtam már (Gordon Győri, 2006).  A jelen 

kutatás szempontjából figyelemre méltóbb az, amilyen – mondható “totális” – technikával 

dolgoznak a városállamban azon, hogy a pálya megtartsa a vonzerejét a már tanárként dolgozók 

körében is, illetve hogy hozzásegítsék a praktizáló tanárokat ahhoz, hogy ne érezzék úgy, hogy 

talán más pályára szeretnének átmenni. Vagyis a szakmai fejlesztő támogatások nagyon 

szisztematikusan fölépített és egybekapcsolt rendszerét állítják a praktizáló tanár mellé: olyan 

rendszert, amelyben minden egyes tanárral személyesen foglalkoznak9.  Ezt a célt szolgálja az 

EPMS-rendszer (Enhanced Performance Management System). Mielőtt ezt a 2000-es évekre 

bevezették Szingapúrban, minden tanárt alaposan kiképeztek minden elemére és minden 

vonatkozására. Az EPMS olyan önértékelési és munkaértékelési, egyben pályatervezési eszköz 

vagy rendszer, amit éppen ezért minden tanár és minden intézmény igen komolyan vesz az 

országban. Noha az EPMS lényegesen befolyásolja a fizetésemelési és előléptetési lehetőségeket, 

fő erőssége abban van, hogy a tanárok mélyen bíznak abban, hogy a rendszer elsősorban a 

szakmai fejlődésüket támogatja.  

Az EPMS keretében a tanárok évente konzultálnak azokkal az e feladatra (is) speciálisan képzett 

oktatásvezetőkkel, például az igazgatókkal vagy igazgató helyettesekkel. Minden évben 

                                                           
9 Ami egyben azt is jól kifejezi, milyen magas „munkaeszköz”-értéket tulajdonítanak a tanároknak maguknak: olyan, 
már sok pénzből „létrehozottt” „munkaeszköznek” tekintik őket, amelynek az értékét csak akkor lehet megtartani, 
sőt növelni hosszú távon, nem pedig rövid úton felélni és így elherdálni, ha folyamatosan „karbantartják” és 
fejlesztik őt. Fontos megjegyezni, hogy az itt alkalmazott kifejezések egyike sem arra kíván utalni, hogy a tanárokra 
Szingapúrban dehumanizált módon tekintene az oktatásirányítás és a társadalom általában; erről természetesen 
szó sincs – sőt, éppen az ellenkezőjéről van szó. Szingapúrban felismerték, hogy mivel a tanár folyamatosan magas 
stressz-szintű tevékenységet végez, valamint a tanárok tevékenységének szignifikáns része olyan, mint a támogató 
szakmák képviselőié, szükség van rá, hogy folyamatos és személyes támogatást kapjon az erre kiképzett 
szakemberektől, nemcsak annak érdekében, hogy az a „finom műszer”, ami a tanár személyisége és tudása ne 
kopjon el, hanem folyamatosan még tovább csiszolódjon, hanem annak érdekében is, hogy a tanárok körében ne 
válhasson általánossá a kiégési szindróma. Hiszen nem szabad megfeledkezni arról, hogy a tanári kiégés nem a 
pálya kezdeti szakaszait jellemzi elsősorban, hanem annak középső vagy későbbi fázisait; vagyis éppen azokat a 
szakmai szakaszokat, amikor amúgy egy tanár már a legnagyobb tapasztalati tanulási folyamatokon is keresztül 
ment, akkor, amikor az „akadémikus tudás” és a „tapasztalatilag begyűjtött és feldolgozott tudás” már a 
legmagasabb szinteken integrálódhat a tanárban mint munkaerőben. Vagyis a kiégés miatti pályaelhagyás nemcsak 
„egy tanár” elvesztését jelenti szakmai szempontokból, hanem jellegzetesen és tipikusan a legértékesebb szakmai 
fázisaikban tevékenykedő tanárok elvesztését, ami – könnyen belátható – hallatlanul gazdaságtalan, minden 
szakmai szempontból kitüntetetten nagy veszteség. A szingapúri tanártámogatás logikája tehát nem az, hogy a 
tanári támogatási rendszereknek elsősorban a kezdő tanárra kell fókuszálniuk, csupán ott megerősíteni őket, a 
kezdőket, hanem az, hogy ez a fejlesztő támogatás a maga folyamatos és személyes formáival a legértékesebb 
munkaerőket is hatékonyan őrizze meg a szakma számára, és az e pályaszakaszokra jellemző speciális módszerekkel 
csiszolja az ő képességeiket, személyiségüket is tovább. Nem véletlen, hogy a világ vezető oktatásügyi szakemberei 
adóznak egyértelmű elismeréssel ennek a rendszernek. 

KÉZIRAT, SEMMILYEN FORMÁJÁBAN 

ÉS RÉSZLETÉBEN NEM TEHETŐ MÉG 

NYILVÁNOSSÁ! 
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megtárgyalják, hogy az előző évben milyen szakmai fejlesztéseken és milyen személyes 

fejlődésen ment az adott tanár keresztül, és mindezek tükrében együtt alakítják ki a következő év 

fejlődési/fejlesztési tervét. E roppant személyes és kollegiális megbeszélések során egész konkrét 

stratégiákat alakítanak ki az éves továbbképzésekre, szakmai konzultációkra és egyebekre 

(például kezdőknél a szakmai irányvonal kialakítására) vonatkozóan, amelyeknek hatékonyságát 

aztán a legközelebbi beszélgetés során egy évvel később ismét csak közösen értékelik. Az EPMS 

tehát, bár sok értékelő elem van benne, nem olyanféle értékelő rendszer tehát, mint például a 

szakfelügyelet, hanem sokkal inkább a szakmai fejlődést és személyes támogatást biztosító 

rendszer. Fontos elem tehát abban, hogy a tanárok a pályát ne hagyják el, hanem ideálisan 

fejlődjenek benne.  

Mindezek mellett a széles körűen kiépített tanári szakmai támogatórendszerben további fontos 

szerepet játszanak a vezetőtanárok, évfolyamfelelős tanárok, munkaközösség-vezetők, egyéb 

szakmai közösségek vezetői és mások. Mindennek és további faktoroknak köszönhetően a 

szingapúri tanárokat mélyen áthatja az az érzés, hogy ők egy nagyon komoly és értékes 

professzió képviselői, egyben annak a letéteményesei, hogy ez a jövőben is így legyen az egyes 

egyének, társadalmi csoportok és az egész társadalom jóléte, integrációja és fejlődése, 

emelkedése érdekében. E nagyon szisztematikusan a tanári pályarekrutációtól és kezdeti 

tanárképzéstől kialakított, fenntartott és folyamatosan megerősített szakmai tudat ugyancsak 

fontos szerepet játszik abban, hogy a tanári pályaelhagyás nemigen jellemző Szingapúrban.       

 

 

Magyarország 

Magyarországon az egyik legfontosabb (korábban már említett) jellemző a tanári életpályamodell 

létehozása és bevezetése volt. A tanári kompetenciákat a tanárrá válás és tanárként tevékenykedés 

6 típusára/fázisára bontották le: 0. A gyakorlatra bocsátás előtti, 1. A diplomás tanár, 2. A 

véglegesített tanár, 3. A tapasztalt tanár, 4. A kiváló tanár, 5. A mestertanár szintje. Ez egyben 

emelkedő szakmaiságot is jelent, ami érthetővé teszi azt is, hogy sokan miért tekintik a tanári 

életpályamodellt egyben előmeneteli rendszernek is (sőt, leginkább annak). 
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 A magyarországi helyzet fontos, pozitív vonása a közalkalmazotti vagy nem 

közalkalmazotti jogállásból fakadó viszonylagos egzisztenciális biztonság; ami ugyan alacsony 

társasalmi presztízzsel és a kiegyensúlyozott középosztálybeli létet messze nem lehetővé tevő 

fizetéssel kapcsolódik még az új rendszerben is, de az életvitelt viszonylagosan stabillá tevő 

mivolta miatt mégis sokan megbecsülnek. Fontos, hogy a tanári pálya választásában 

Magyarországon fontos szerepet játszik a mai napig is a sok (tavaszi, nyári, téli) szünet.    

 A tanárképzés választása Magyarországon jelentősen függ a pályakezdő bérektől, de a 

fent már említett állásbiztonság mellett a munkakörülményeknek is nagy szerepe van e szakma 

válaaztásában vagy elutasítéséban, az önmegvalósítás lehetősége és hasonlók. A tanári pályán 

maradást pedig nagy mértékben befoláysolják az “imprinting” (kezdő meghatározó) élmények a  

tanári szakma első néhány esztendejében.  

 A tanári pályán maradást, a pályával/szakmával való kapcsolat erősítését számos díj és 

jutalom erősíti Magyarorszégon. Ilyen például a Klebelsberg Ösztöndíj Program a 

tanárképzésben való részvétel megtámogatására, vagy a már akítv pedagógusok száméra az 

Apáczai Csere János-díj, a Kazinczy-díj, Kontra György-díj, Rátz Tanár Úr díj, és még sok más 

állami, önkormányzati és/vagy más ösztöndíj/jutalom is.   

 “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 felhozható, hogy alapvetően sok online elérhető tanárképzést kommunikáló 

információ van, 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 weblapok ) 
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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 inkább a 

széleskörű elhelyezkedési lehetőségek és elméleti alapok kerülnek előtérbe, mint maga a tanári 

hivatásra való ösztönzés. A leírás mellett található Diplomán túl című zöld keretben az érdeklődő 

a munkalehetőségekről, megszerzett tudásról és tapasztalatokról találhat információkat.  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 a 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% álláskeresésben van és 12%-

uk egyéb tevékenységet folytat. A további menüpontokban a munkalehetőségekről és 

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” is.  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 videója , 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 egy aulában ül körülötte székekkel és mozgolódó 

emberekkel és kezében egy képpel, aminek csak a keretét és a hátát látjuk akasztókkal. Miközben 

mesél arról, hogy egy képet keresett, ami visszaadja „ mi az, hogy PPK és mit jelent PPK-snak 
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lenni” ,egy laptop kijelzője jelenik meg kar honlapján található fotók böngészésével és 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 és 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 és visszatér a kép 

hozzá, 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 dékán helyettes, 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, 

amiben kifejti, hogy az ELTE legnagyobb adottsága a komplexitásában van és 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 és 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 és miközben mondja „ha már csináljuk, csináljuk 

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

Dr. Trencsényi László és közeli profilja jelenik meg, és amíg elmondja, hogy az egyetem 

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

olyan fontosnak tartja, mint a szaktárgyakat újra 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 és egy mosolygó lány visszateszi. 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 és 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 
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homályosan feltűnik Varga Livius ismét, aki egy forgóajtón keresztül belép az aulába, kezében a 

kerettel. Közben felgyorsul a zene és még gyorsabb bevágások az eddig szereplő hallgatóktól mi 

lett volna, ha nem veszik fel őket ide és Livius leteszi a képet, amire a néző már nagyon kíváncsi. 

Aztán a kamera végre felfedi a „képet”, ami 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 és 

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”, amit a dékán mond el, miközben Livius belekacsint a kamerába és 

feltűnik a kar épületének bejárata. A zongora hangja ellágyul és a hirdető tábla előtt egy kari zöld 

kitűző élesedik ki egy öltönyre tűzve. A videó ráközelít, és egy felirat jelenik meg: ELTE PKK 

Minden, ami ember. 

Összegezve mindezt látható, a tanári pálya sztereotipizált presztízse abban mutatkozik 

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

adni tanítványainak. A videóban szereplő tükör mint kép azaz, „minden ami PPK” a személy 

fontosságát jelzi és 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. Talán emiatt a kicsit torzított kép miatt 

hagynak fel a pályakezdők a pedagógiával.” (Mogyorósi és Czók, 2015).   
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III. Tanulságok, következtetések 

 

1. A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 „Új stratégia a pedagógus pálya hazai 

népszerűsítésére” című kutatás jelen kutatási része azt mutatja, hogy a témakör olyan 

komplex, hogy valójában nem lehet egyetlen jelenségként vagy tevékenységként tekinteni 

rá. Sok összetevős, sok dimenziójú, sokszintű témáról van szó. Nem (egyetlen, egységes) 

stratégiát, hanem stratégiákat lehet és érdemes csak ráépíteni. 

2. Korábban évekig azt láttuk, hogy a nagy volumenű, rendszer szintű nemzetközi 

összehasonlító oktatási eredményvizsgálatokban (TIMSS, PIRLS, PISA stb.) 

rendszeresen az élre kerülő országokban (Szingapúr, Finnország) huzamos idő óta magas 

színvonalú tanárképzés zajlik. Ez rávilágított az évtizedekig magas szinten tartott és 

folyamatosan továbbfejlesztett tanárképzés tartalmi és minőségi színvonalának 

kulcsszerepére. Mindazonáltal legfontosabb kutatási eredményként jelen feltáró munkánk 

más nemzetközi vizsgálatokkal egybevágóan azt mutatja, hogy a tanári pálya magas 

színvonalra emelése és hosszú távon magas színvonalon tartása nem egyetlen elemtől 

függ csupán, hanem egy sor elem strukturált egyberendezettségétől mint feltételtől, 

amelyben az egyes elemek önálló és a többi elemhez kapcsolódó funkciói egyaránt 

tisztázottak, kidolgozottak és megfelelő módszerekkel arra alkalmas szakértői csoportok 

által, megfelelő pénzügyi és egyéb strukturális támogatással hosszú távon működtetettek. 

A tanárszakma képe és a tanári pályakép társadalmi szintű formálása, annak 

népszerűsítése tehát csak rendszerszerű gondolkodásban koncipiálható. 

3. Az osztrák és némely más ország példája nyomán jó okkal feltételezhető, hogy a tanári 

pálya presztízse és a pálya észlelt presztízse egy négyelemű mátrix lehetőségei mentén 

befolyásolja a pályára lépést vagy azon maradást (magas társadalmi presztízs, magas 

észlelt presztízs; magas társadalmi presztízs, alacsony észlelt presztízs; alacsony 

társadalmi presztízs, magas észlelt presztízs; alacsony társaalmi presztízs, alacsony észlelt 
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presztízs), mint ahogy jó okkal feltételezhető az is, hogy a kétféle presztízs közül a 

képzésbe és pályára lépést eldöntő elem az észlelt presztízs lesz. A tanári szakma 

népszerűsége, minél vonzóbb mivolta felől nézve a matrix legértékesebb eleme “a magas 

társadalmi presztízs, magas észlelt presztízs”, míg a legkedvezőtlenebb ennek a 

tükörfordítottja, az “alacsony társadalmi presztízs, alacsony észlelt presztízs”.  

A másik két elem sajátos bizonytalanságokat és egyensúlytalanásgokat jelöl: a 

magas társadalmi presztízs, alacsony észlelt presztízs arra mutat, hogy míg a társadalom 

általában magasra értékeli a tanári pályát, addig éppen leginkább érdekeltek maguk nem, 

ami visszatarthatja őket a képzésbe való lépéstől, a pálya választásától, illetőleg az 

ezekben való ott maradástól. Ez a mintázat arra utal, hogy vagy a társadalom hordoz 

általában valamiféle idealizált képet a tanári szakmáról/pályáról, vagy az érdekeltek 

valamilyen benső, szakmai ismeret- és/vagy tapasztalatrendszer miatt devalválják, 

alulértékelik a szakma adott társadalomban betöltött értékét. Ez azért veszélyes, mert 

arra mutat, hogy a tanárképzésbe és a tanári pályára lépők közül sokan lehetnek, akik az 

odakerülés után szembesülnek azzal, hogy a valóság jóval kedvezőtlenebb, mint az 

átalános társadalmi (idealizált, felülértékelt) kép a tanári szakmáról és pályáról, és ez a 

“reality shock” eltérítheti őket a pályára készüléstől vagy a pályán maradástól. Ez a 

modell azért is nagyon kedvezőtlen, mert az iskolai munka során a tanárok észlelt 

pályapresztízse direkt vagy implicit kommunikációk által tovább adódhat a következő 

generáció tagjainak is, ami egy a tanári hivatás választása szempontjából kedvezőtlen 

korai szocializáció részeként negatívan befolyásolhatja e nemzedék pályaképét, 

pályaorientációját. A másik egyensúlytalansági esetben viszont a társadalom értékel alul, 

a tanári pályához közeli személyek tudatában viszont magas értéke van a tanári 

pályának, ami viszont azt jelenti, hogy az adott országban vagy társdalmi csoportból, 

kulturális közösségből csak azok fogják a tanái pályát választani, akik megfelelően erős 

és stabilan kialakult énképpel és értékrenddel, alkalmasint valódi magas szintű 

elhivatottsággal, elhivatottságérzéssel rendelkeznek ahhoz, hogy egy alulértékelt pályát 

válasszanak, és ezzel mintegy a társadalmi vagy szubkulturális normáik ellenében 

definiálják magukat, a jövőjüket, a szakmaválasztásukat. Vagyis mindazok, akiknek a 

számára könnyebb és megnyugtatóbb olyan pályát választani, amelynek világosan 

magas a társadalmi presztízse, inkább fogják a magasabb presztízsű és (anyagilag 
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és/vagy más vetületeiben kedvezőbben díjazott pályákat választani, mint például az 

orvosi, informatikusi vagy egyéb pályákat. 

Ugyanakkor e négyelemű tanáriszakmai-presztízs mátrixból az adott országra 

jellemző mintázat felismerése azért is nagyon fontos, mert az egyes mintázati 

lehetőségek világosan kijelölik, hogy az oktatáspolitika felelőseinek mire és miért 

érdemes elsődlegesen figyelnie:  

- A magas társadalmi presztízs és a magas észlelt presztízs esetében az értékrend 

megtartása, szinten tartása a fő cél, és az, hogy ezt például azon az úton is elősegítsék, 

hogy a tanárképzésbe, majd a tanári pályára, illetve ennek egyes 

szintjeire/nívócsoportjaiba valóban szigorú szűrőkkel csak azokat engedik be, illetve 

tovább, akik ezt a képet bizonyosan nem erodálják, inkább megerősítik a szakmán kívüli 

és belüli személyek körében.  

- A magas társadalmi presztízs, alacsony észlelt presztízs esetében érdemes a realitáshoz 

közelebbi szakmai képet kialakítani a társadalomban, rámutatni a pálya mindennapjaira, 

annak nehézségeire is akár, hogy ne legyen túl traumaszerű, valóban valóságsokk az, 

amit a képzésbe és pályára érkezők átélnek. Ugyanakkor úgy érdemes ezt a reálisabb 

képet formálni, hogy a pálya pozitív összképe mégis fennmaradjon. Ugyancsak: érdemes 

az erőforrásokat a tanárképzésben és a tanári pályára lépés előtt állókra vagy a már 

tanári pályán lévőkre koncentrálni, és bennük viszont sok pozitív élmény, tapasztalat 

segítségével megerősíteni a pályához való vonzalmat, kialakítani a pozitív pályatudatot, 

például pozitív minták bemutatásával, egyértelmű elismerési rendszerekkel és 

hasonlókkal.  

- Az alacsony társadalmi presztízs és magas észlelt presztízs esetén a fő célcsoport inkább 

a társadalom maga lehet, annak érdekében, hogy a következő generációkból ne csak a 

speciálisan elhivtottak, ne csak az akár mártirságelemekkel átszőtt küldetéstudattal 

rendelkező személyek lépjenek a tanárképzésbe, a tanári pályára és maradjanak ott. 

- Végül az alacsony társadalmi presztízzsel és alacsony észlelt prestízzsel jellemezhető 

országok, oktatási rendszerek esetében hatékony kezdő stratégia lehet az, hogy a pozitív 

pályakép kialakításában először olyan személyekre, azokra az kevesekkre koncentrálnak 

az oktatáspolitika képviselői, akik valamilyen személyes tényző (személyiség, 
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családtörténet, ideológiai háttér, gazdasági helyzet stb.) miatt mégis csak 

szenzitivizálhatóbbaknak tűnnek a pozitív észlelt presztízs benső kialakítására, és ha már 

megfelelő számú ilyen személy van, akkor lehet kedvezőbb esély a társadalmi presztízs 

magas szintjének kialakítására, például őket pozitív példákként bemutatva.10   

4. A tanári pálya struktúrájának tervezettsége és részelemeiben szinkronizált, egybehangolt 

működtetése mint alapfeltétel mellett a policyalkotóknak fontos azzal is számolniuk, hogy 

a tanári pálya alakításának és népszerűsítésének központilag, államilag tervezett 

folyamatai a modern demokráciákban és piacgazdaságokban olyan kontextusban 

működnek, amelyben a kiszámítható és megtervezhető folyamatok mellett főként   

a. a piac 

b. a szupranacionális tényezők és a globalizáció  

c. ezzel egyidejűleg a lokális önérdekérvényesítő lehetőségek fokozódása  

d. a társadalmak diverzitása, az egyre tagoltabb társadalmi csoportok 

érdekérvényesítő egyezkedési folyamatainak egyre szofisztikáltabbá válása 

                                                           
10 Mindazonáltal a a fentiekhez több fontos megjegyzés is fűzendő: 
Egyrészt az, hogy az ismertetett mátrix elemei csupán hipotetikusak, kutatásilag nem igazoltuk, hogy mi számít 
„magas” vagy „alacsony” társadalmi vagy észlelt presztízsnek, milyen mutatóktól kezdődően magas vagy alacsony a 
tanári pálya presztízse.  
Másrészt az, hogy a nemzetközi mérések ellenére kétségeink vannak afelől, hogy az egyes országok, egyes 
társadalmi csoportok körében azonos módszerrel mérhető tanáripálya-presztízs értékek mindazonáltal valóban 
összevethetők-e vagy sem. Minthogy a bármilyen egységes és objektív eszközökkel mért „presztízs” a lényegét 
tekintve mégis csak mindig szociális és kulturális konstruktum marad, amely éppen ezért benső, csak immanensen 
jellemző episztemológiával, jelentésstruktúrá-mintázattal jellemezhető. Ugyanakkor nem szeretném ezzel azt 
állítani, hogy nincs haszna vagy felesleges lenne a presztízsmérésnek és –egybevetéseknek, csak jelezni szeretném 
ennek egyes korlátait.  
Harmadrészt fontos figyelni arra, hogy bár az itt taglalt jelenség „társadalmi” szintmutatója fontos érték, de nagyon 
általános mutató ugyanakkor, minthogy a társadalmakat minden esetben számos (szociológiai, szociokulturális, 
kulturális és egyéb) szempont szerinti alcsoportokra oszthatjuk, aminek egyébként a tanári pálya népszerűsége 
szempontjából komoly jelentősége lehet. Tételezzünk fel például egy társadalmat, amelyben magas a tanári pálya 
presztízse (általában vagy átlagos mutatóját tekintve), éppen azokat a társadalmi csoportokat kivéve mondjuk, 
amelyek az oktatásban „sikertelenek”. Vagy egy olyan társadalmat, amelyben általában alacsony a tanári pálya 
társadalmi presztízse, de amelyben egyes alcsoportok körében kifejezetten magas mégis, méghozzá adott esetben 
olyan alcsoportok körében, amelyek az oktatás terén (és ebből fakadóan alkalmasint a társadalmi élet más 
területein is) kifejezetten „sikeresek”. Egyrészt mind a kétféle mintázat arra mutat, hogy oktatáspolitikai 
szempontból felületes és kevéssé hatékony lenne ilyenkor pusztán a társadalom egészét szem előtt tartani, 
másrészt arra mutatnak, hogy a tanári pálya népszerűségének alakításához alapvetően nem elkerülhető a 
társadalmi alcsoportok szociokulturális és kulturális jellemzőinek ismerete és az ehhez illesztett programok 
tervezése, különösen akkor, ha világosan kitűzhető az, hogy egy-egy kisebb társadalmi célcsoport attitűdjét 
változtassuk meg, ami nem is olyan ritka dolog, sőt, valószínűleg inkább ez a jellemző. .   
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és más tényezők miatt egy sor bizonytalansági, folyamatosan változó, nem 

államilag/központilag tervezhető folyamat is jelen van, amely több-kevesebb befolyással 

bír a tanári pályáról alkotott képre, illetve a tanári pálya népszerűségére, valamint ezek 

tudatosan, tervezetten való befolyásolhatóságára. Így érdemes elkülöníteni a tanárszakma 

és a tanári pályakép 

a) tervezett folyamatok segítségével történő formálását 

b) nem tervezett folyamatokban zajlódó formálódását 

c) ezek kölcsönhatásban zajló mechanizmusait.   

5. E rendszer legfőbb elemei az alábbiak:  

a. a tanáriszakma-kép és a tanári pályakép központilag/államilag tervezett formálása 

és nem központilag/államilag tervezett folyamatokban zajló formálódása, illetve 

ezek folyamatos kölcsönhatása a pálya népszerűségének alakulásában 

b. a tanáriszakma-kép és a tanári pályakép talaján megtervezett konkrét 

tanárrekrutációs projektek, programok folytatása a rövid és/vagy hosszú távú 

szándékoknak, igényeknek és lehetőségeknek megfelelően 

c. a tanárképzési szelekciós mechanizmusok ezekkel egybehangolt módokon 

d. a tanárképzés, beleértve annak fő és speciális válfajait 

e. foglalkoztatástechnikák például  

i. annak érdekében, hogy tanárképzésben részt vettek között is további 

szelekciókat lehessen végezni az oktatásügy aktuális és/vagy hosszú távú 

igényeinek megfelelően 

ii. illetve megfelelő képzettségű tanárokat megfelelő oktatási intézményekbe 

lehessen irányítani 

iii. megoldható legyen például a  

1. késői pályára lépés (a tanárképzést követő újabb, nem tanárjellegű 

képzések után) 

2. pályaváltoztatás általi pályára lépés (más pályákról) 

3. a pályakitérőkkel történő pályára visszalépés 

4. és hasonlók    

f. mentorálás, pályavezetési, pályaépítési támogatás 

i. különös hangsúllyal a pálya kezdetén 
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ii. de hasonlóan nagy figyelemmel és erőráfordítással a tanári pálya 

kibontakozása során folyamatosan 

g. a rendszer valamennyi elemével szinkronizált tanár-továbbképzés 

h. a tanári kiégés elleni stratégiák 

i. a g. és h. pontokban egyaránt olyanféle technikákkal, mint például  

1. a sabbatical-típusú negyedév, trimeszter, szemeszter vagy év 

a. a piaci szegmensben 

b. más tanári területen 

c. más nem piaci és nem tanári szegmensben 

2. a tanárok horizontális fejlődési/egymástfejlesztési technikái 

i. a tanári pályán való előrehaladás egységes, pontos, meritokratikus 

kritériumrendszere és transzparens gyakorlata 

j. a jutalmazás és megerősítés technikái például 

i. pénzjutalmak 

ii. kitüntetések 

iii. speciális kedvezmények nyújtása 

iv. a népszerűség, személyes elismertség növelésének egyéb technikái 

k. a senior fokozatokat elérő tanárok tudásának és tapasztalatának visszaforgatása a 

rendszerbe mint folyamatos fejlesztőelem és garancia.  

6. A tanári pálya népszerűsége egyebek mellett   

- a társadalom általános fejlettségétől a tudástársadalmi átalakulás, a tudásintenzív 

gazdaság kialakulása vagy működése szempontjaiból 

- a szakma általános társadalmi presztízsétől más szakmákkal való összevetésben 

o ennek történelmi/kulturális vetületeitől 

- a szakma speciális vetületeiben jelentkező presztízstényezőktől 

o az oktatás szintjétől (pl. óvoda, elemi iskola, középiskola, felsőoktatás stb.) 

o az oktatási intézmények fenntartói jellegétől (állami, egyházi, magán) 

o az oktatási tartalmi irányaitól (pl. szakmai képzés, akadémikus orientációjú képzés 

stb.)      

- a szakma, a pálya jövedelmi viszonyaitól és ennek meritokratikus, illetve megfelelően 

emelkedő jellegétől  
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- a tanári pálya életpályamodellbe illesztettségétől  

- a szakma „hivatalnok/közalkalmazott” vagy „innovátor/transzformátor”-képének 

dominanciájától  

- a tanári szakma szociodemográfiai jellemzőitől 

o férfi-női alkalmazottak arányától 

o etnikai és más kisebbségek jelenlétének arányától, jellegétől 

o a vidék-város adott társadalomra jellemző különbségeitől 

- a tanárképző intézmények típusainak társadalmi presztízsétől 

- a tanárképzési fokozatok társadalmi megbecsültségétől 

- a tanárképzés képzési tartalmainak szakmailag progresszív mivoltától 

- a szakma családbarát jellegének hangsúlyozásától 

- a szakma nemzetközi nyitottsággal kapcsolatos jellemzőitől 

- a formális és nem-formális oktatás közötti különbségek és hasonlóságok társadalmi 

megítélésének jellegétől 

függ.   

 Az, hogy szükséges-e egyáltalán a tanári pálya népszerűsítése, és ha igen, mennyiben, 

milyen eszközöktől és milyen csatornákon keresztül, miképpen meditalizálva, a technikai és 

egyéb lehetőségeken túl még attól is függ, hogy az adott országban  

- hogyan alakulnak a demográfiai tényezők (pl. a fiatal korosztályok létszáma) 

- milyen státusban van az élethossziglani és élet egészére kiterjedő dimenziókat tekintve az 

oktatás világa és milyen lehetőségei vannak a belátható jövőben.  

 

7. A tanári pálya népszerűsítésének alapvetően kétféle technikája van: 

a/ közvetlen (például a pályát, mesterséget népszerűsítő, rekrutáló kampányok, a 

fizetésemelés és hasonlók) 

b/ közvetett technikák. Közvetett népszerűsítési technika mindenekelőtt a tanári mesterség 

és pályakép társadalmi reprezentációjának alakítása. Ebben kulcsszerepe van annak, hogy 

egy társadalomban sikerül-e olyan képet kialakítani a tanári szakmáról, a tanárok 

személyiségéről, a tanítás-tanulásról, az oktatási intézményekről, az oktatás világáról 

magáról, hogy arra a társadalom legszélesebb rétegei bizalommal tekintsenek; hogy a 
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társadalom legszélesebb rétegei bízzanak a tanárokban, a tanári munka fontosságában, 

hasznában, értékében az egyénre, a közösségekre és a társadalom egészére nézve. E 

bizalom növelése nélkül a tanári pálya népszerűsége nem javítható. Ez kutatásunk egyik 

legfontosabb eredménye. Pragmatikus vonatkozásban: jó, ha a tanári pálya 

népszerűsítésének nem közvetlen technikáinak alkalmazása során nagy hangsúly 

helyeződik a társadalmi bizalom kialakítására, továbbformálására, növelésére a pálya 

iránt. Ez önmagában jelentősen emelheti a pálya népszerűsítését, mivel a 

szociálpszichológia eredményei is azt mutatják, hogy az emberek többsége szeret olyan 

társadalmi szerepeket betölteni, amelyre bizalommal tekintenek az adott társadalom 

tagjai. Ez része a magas presztízsnek, és vonzza a legjobb színvonalon teljesítő, (az 

oktatásban kívánatos) konstruktív személyiségű embereket. (Ami ugyanakkor nem teszi 

feleslegessé a tanárképzést megelőző szelekciót.)  

 

8. A tanári pálya népszerűsítésének hagyományos technikái (például a nyomtatott sajtóban 

megjelentetett információk, cikkek, egyetemek/főiskolák saját hallgatóik vagy leendő 

hallgatóik meggyőzésére szolgáló tájékoztató füzetek, kis terjedelmű kiadványok és 

egyebek) mellett az utóbbi évtizedekben megjelentek olyanféle fontos, új technikák is, 

mint 

a. az interneten zajló népszerűsítés/rekrutáció 

b. tömegmédiában zajló népszerűsítés/rekrutáció 

c. civil/közösségi médiában zajló népszerűsítés/rekrutáció 

d. a pályára alkalmas egyének azonosítása és individuális meggyőzésére tervezett 

népszerűsítési/rekrutációs technikái.  

9. A tanáriszakma-kép és -pályakép népszerűsítő anyagok országfüggetlen jellemzője, hogy 

a tanári pályának 

a. idealizált képét adják, amelyben  

i. az egyéni fejlődés/növekedés elemei  

ii. a gyerekekkel való munka öröme 

iii. a gyerekek (más személyek) fejlesztésének öröme 

iv. spirituális célok mint például 

1. az emberek (emberiség) javításának éthosza 
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2. nemzeti/kulturálisközösségbeli értékek képviseletének éthosza 

jelennek meg nagy hangsúllyal. 

b. Ugyanakkor a tanári munka és életpályakép reális elemei, mint például  

i. a napi tanári munka jellege 

1. a tanítás rekurzív (egyes elemeiben monoton) elemei 

2. az adminisztratív munkák 

ii. a szakma tipikus konfliktusai 

1. főnökökkel 

2. tanulókkal 

3. szülőkkel 

4. kollégákkal  

 és hasonlók egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen jelennek meg bennük 

 Ugyanakkor egyes szerzők figyelmeztetnek az idealizált, egyoldalú pályakép 

kommunikálásának veszélyeire, és kapcsolatot találnak e között, illetve az egyes országokban 

gyakori gyors/korai pályaelhagyás jelensége között.  

10. A tanárszakmát és tanári pályát népszerűsítő célzó tanárképben nagy hangsúllyal jelennek 

meg olyan elemek, amelyek 

a. egyrészt a felnövekvő új generáció (leendő tanárok) világképére 

b. másrészt a jelen és a jövő várható tanárképére  

játszanak rá, és modern tanárképet mutató, illetve a tanári szakmát/pályát 

modernizációsan fejlesztő új elemeknek tekinthető. Ilyen például az, hogy  

o a tanári szakma kollaboráción alapuló szakma 

o a tanár 

  a modernizációnak és  

 a társadalmi diverzitás által történő társadalmi integritás növelésének 

legfőbb letéteményese   

o az új világ és új társadalmak, új világrend kialakításának letéteményese 
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o nem közszolgálati hivatalnok elsősorban, hanem (vagy úgy közszolgálati 

hivatalnok, hogy):  

 kreatív 

 alkotó 

 transzformátor (nem pedig csak tudásátvivő) 

személy.   

11. A kutatócsoportunk által vizsgált országok különböző modellekkel szolgálnak abban a 

tekintetben, hogy a tanári pálya népszerűségét és megtartó erejét befolyásoló, tervezhető 

tényezők mennyiben centralizált vagy decentralizált oktatásügyi rendszerekben 

működnek. Miindkét esetben találtunk egyértelműen hatékony példákat: arra is, amikor 

ezek erősen centralizált oktatásügyek alkotóelemeiként működnek (például Szingapúrban 

vagy Japánban), és arra is, hogy decentralizált vagy akár szélsőségesen decentralizált 

rendszerekben valósulnak meg és fejetik ki hatékony hatásukat (például Hollandiában 

vagy az Egyesült Államokban). Nem gondolhatjuk tehát azt, hogy a tanári pálya 

népszerűsége és befolyásolási technikáinak hatékonysága döntően az oktatásügyek 

centralizált vagy decentralizált mivoltától függnek. Sokkal inkább attól, hogy megfelelően 

strukturált, részelemeikben jól kidolgozott, valamely belső logikát a most kutatott 

jelenség valamennyi szintjén szisztematikusan követő struktúrákról (vagyis rendszeresen 

felépített struktúrákról) és ezekkel egybevágó logikával létrehozott, egymáshoz 

módszeresen kapcsolódó (nem pedig vonzónak tűnő, de ötletszerű, fragmentált 

elgondolásokon és megvalósítási formákon épülő) programokról, projektekről van-e szó, 

amelyek megfelelően tudják-e figyelembe venni az oktatásügy sokféle, egymástól eltérő 

vonatkozását (az oktatás általános szerkezete, helyzete, a tanári demográfiai jellemzők, 

tanárképzés, a munkavállalás és a munkaélet általános jellemzőit az adott országban, a 

tradíciókat, a társadalom általános és a tanári szakma speciális kulturális jellemzőit és 

még sok minden mást). Hollandia esete arra példa, hogy egy olyan országban, amelyben 

szabad polgárok szabad, de természetesen szakmailag szabályozott szerveződései 

évszázadok óta jól működő rendszereket alkotnak a társadalomban, mennyire hatékony 

lehet a tanári pálya népszerűsége, a pálya presztízse megőrzése és fejlesztése érdekében 

ezekre, mármint a szakmai szervezetekre is építeni. A holland példa azt mutatja, hogy 
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lehetnek olyan társadalmi szerveződési formák, amelyekben az állam és a tanárszakma 

szakmai szerveződései a folyamatokat, teendőket a kölcsönös bizalom talaján megosztják, 

és így egyikük sem válik túlsúlyossá. Igaz, mint a példáinkkal utaltunk rá, más, 

éppenséggel ellentétes modellek is működhetnek hatékonyan – a fentebb már részletezett 

kritériumok teljesülése esetén. 

12. Hollandia példája további fontos tanulságokkal is szolgál. Egyrészt arra hívja fel a 

figyelmet, hogy nem elég csak arra gondolnunk, hogy “a tanár számít”. Számos 

egybevágó kutatás bizonyította az elmúlt évtizedekben azt a tényt, hogy egy speciális 

tanárcsoport tagjai “még inkább” számítanak: az igazgatók. Gopinathan és mások 

kutatásai egyértelműen mutatják, hogy az iskola mint intézmény munkáját, hatékonyságát 

döntő mértékben befolyásolja az igazgató felkészültsége, attitűdje, vezetői rátermettsége. 

Érdemes tehát kitágítani, kibővíteni a horizontot, amikor a tanári pálya népszerűségéről s 

ennek növelése technikáiról gondolkodunk, és kitüntetett figyelmet szentelni annak, hogy 

miként lehet a tanárképzést, a tanári pályát és a tanári pályán maradást különösen 

népszerűvé, vonzóvá, presztízstelivé tenni azon személyek előtt, akik jól azonosíthatóan 

kiemelkedő vezetői készségekkel rendelkeznek, vagy arra várhatóan magas 

hatékonysággal kiképezhetők a tanári szakma terén.      

13. Jelen összefoglaló során több ponton is rávilágítottunk arra, hogy a tanári pálya 

népszerűségének fontos összetevője a tanárképzés minősége. Ha ez nem megfelelő, akkor 

a tanári pálya iránt fogékony fiatalok vagy más személyek még azt megelőzően elvesznek 

a szakma számára, mielőtt a pályára léphettek volna. E tényből azonban nemcsak az 

következik, hogy tartalmi/kurrikuláris vonatkozásokban megfelelő tanárképzési 

programok szükségesek, hanem legalább ennyire, ha nem méginkább az is, hogy nagyon 

magas standardok alapján kell kiválogatódniuk a tanárképzésben résztvevő személyeknek, 

oktatóknak maguknak is, és hasonlóan magas standardok alapján, jól kidolgozott 

technikákkal kell az ő tudás- és képességrendszerüket folyamatosan karbantartani, illetve 

továbbfejleszteni. 

14.  Evidenciaként többször is szó volt már róla, hogy a pedagógus szakma presztízse sok 

szempontból a társadalmon múlik, ami szorosabban a családok sokaságát jelenti. A 

pedagógus szakma presztízsének alakulásában nyilvánvalóan fontos szerepet játszik a 

családi szocializáció. E tény legalább kétféle szempontból lehet jelentős a pedagógus 
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szakma népszerűsége növelésének technikái, illetve ezek stratégiai és módszerbeli 

elemeinek kidolgozása szempontjából.  

a. Egyrészt jó okkal gondolhatjuk azt, hogy azok a gyerekek, fiatalok, akik olyan 

családban nőnek fel, amelyben legalább egy közeli rokon (szülő, nagyszülő, 

testvér vagy más), tehát legalább egy, a gyermek számára valóban szignifikáns 

személy pedagógusként tevékenykedik, legalábbis szenzitivizált környezetben 

nőnek fel. Hiszen ezekben a családokban nagy valószínűséggel állandóan 

jelenlévő – de legalábbis bizonyára rendszeresen visszatérő – téma a pedagógusi 

munka. Igaz, ennek negatív aspektusai is jelen lehetnek (a tanári munkára jellemző 

stressz, amit a pedagógus pályán tevékenykedő családtag átél, az állandó 

túlmunka, a végeréhetetlen dolgozatok tömege, az alkalmasint alacsony presztízs 

és/vagy fizetés, a sok tantestületi, munkaközösségi vagy egyéb értekezlet és 

tanácskozás és továbbiak), amelyek inkább távolító hatást fejthetnek ki még a 

pedagógus szakma iránt érdeklődő gyerekekben is. Akár ez a helyzet, akár a 

kedvezőbb változat igaz, mivel ezek a gyerekek „pedagóguslégkörben” nőnek fel, 

és mivel számukra (akár a maga árnyoldalaival is) ismerős valóság a tanári pálya 

világa, érdemes speciálisan rájuk tervezett, közöttük a pedagógus pálya 

népszerűségét növelő technikákat is alkalmazni 

b. Egyben olyan technikákat, amelyek a társadalom elé „tanárgenerációk” pozitív 

példáját tudják állítani és azt sugallni, hogy ez még a mai modern és posztmodern 

társadalmainkban is jó és értékes lehetőség az egyének és a családban egymást 

követő generációk számára egyaránt.       

15. Ugyancsak: amikor a pedagógus mesterséggel való azonosulás folyamatán és ennek 

befolyásolhatóságán gondolkodunk, szinte mindig és önkéntelenül is a kamasz 

korosztályra gondolunk: a körülbelül 17-19 évesek világára, akikre nemcsak az a 

jellemző, hogy ők közel állnak már életkorilag ahhoz, hogy eldöntsék, milyen 

felsőoktatási intézményben – esetleg valamilyen tanárképzési képzési formában – 

folytatják a tanulmányaikat, hanem az is, hogy ők az emberek társadalmi tevékenységét 

már megszilárdult társadalmi szerepekben tudják látni is értelmezni, és ebben a 

kontextusban azonosulni vagy nem azonosulni velük. A kisgyerekek ugyanis még csak az 

emberi tevékenységeket látják, közvetlenül magát a cselekvést, amelyet persze már 
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számukra is szakmaként azonosítható tipikus személyek tipikus helyzetekben tipikus 

módokon végeznek (például a karmester, a bolti eladó vagy a rendőr), de nem tudnak még 

mögé szociálisan rögzített szerepkonstrukciókat állítani (aminek a lényege az, hogy e 

tevékenységek folytatásához megfelelő, meghatározott tanulási tevékenységek sorozata 

szükséges, hogy ez vagy az a szakma a társadalmi hasznosság szempontjából ezt vagy azt 

a szerepet tölti be, és még nagyon sok minden más, amelyeknek tudati megformálásához a 

társadalmi élet jellemzőinek megértésében sokkal fejlettebb a kamaszok képesek 

legkorábban. Mindazonáltal a kutatócsoportunk által a munka során a tanárképzési és 

tanárrekrutációs honlapokon átnézett internetes „Hogyan, miért, miként lettem tanárrá?”-

jellegű, szerepazonosulási lehetőségeket felkínáló videós önvallomások között 

felbukkantak olyanok, amelyekben arról is szó esett, hogy a tanári pálya választásának 

vágya a szakma iránti nagyon korai kisgyerekkori azonosulásból bontakozott ki. A 

pályaválasztási és a gyeremek-fejlődéstani kutatók –például a tehetséges személyek 

fejlődését vizsgáló szakemberek – ismerik az „egy szakmával, egy tevékenységgel való 

korai szerelembe esés (<early fall in love>)” jelenségét. Amikor egy óvodás- vagy 

kisiskolás korú (3-5-8 év körüli) gyerek „villámcsapásszerűen” felismeri, hogy ő ez (az 

éppen látott, hallott operaénekes, nyomozó vagy filmrendező) lesz, akármi legyen is. Bár 

a szakirodalom ebben nem adott eligazítást, jó okunk van feltételezni, hogy a pedagógus 

pálya is alkalmas az ilyen korai „szakmai szerelembe esésre”.  Ami arra mutat, hogy nem 

elégséges a tanári pálya népszerűségének növelésekor elsőként a kamasz korosztályt 

megcélozni: megfelelő életkori módszerekkel már az óvodás és kisiskolás korú 

gyerekekben is kialakítható és/vagy megszilárdítható a pedagógus szakma iránti 

érdeklődés, szeretet.  

16. Hasonlóképp: noha a 6-18 éves korú gyerekek a világ legtöbb országában az iskolában, 

tehát a tanári pálya folyamatos megtapasztalásának kontextusában nőnek fel, e szakmát 

tapasztalják meg a leghuzamosabban, mi nem találtunk arra vonatkozó példát, hogy a 

pedagóguspályát milyen technikákkal, milyen projektek keretében próbálnák az iskola 

világán belül – maga az intézmény, közvetlenül a pedagógusok maguk – népszerűsíteni. 

A gyerekek mint tanulók megtapasztalják a tanári tevékenység számukra megjelenhető 

elemeit (az órai munkát, a tanári kommunikációt stb.), de ennek valódi 

tevékenységháttere és egyfajta szakmai „metaszintje” talán még jobban homályban marad 
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előttük, mint némely más foglalkozásé, amellyel pedig sokkal ritkábban találkoznak a 

napi életük során. Kézenfekvő lenne pedig, hogy már a kisiskolások számára (de a 

nagyobbaknak) is legyenek olyan programok, amelyek az iskolában, az iskola világában, 

a pedagógus szakma közegében járulhat hozzá ahhoz, hogy a fiatalabb és idősebb 

gyerekek tagoltabb képet szerezzenek a tanári mesterségről, a pedagógus szakmáról, 

annak valódi (gazdag) természete szerint.              

 

 


