
Ország tanulmány szerkezete: 

 

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

Szerbia, hivatalos nevén Szerb Köztársaság (Republika Srbija, Република Србија) 

jugoszláv utódállamként a Közép- és Dél-kelet Európát összekötő kereskedelmi úton 

terül el. A Kárpát-medence déli részét, a Balkán északi és középső részét foglalja 

magában. A jugoszláv háború utáni konszolidáció során 2000-ben “Szerbia és 

Montenegro” néven alakult újra, majd miután Montenegro népszavazás útján önálló 

állam lett, a szövetség megszűnésével 2006. június 5-én Szerbia is deklarálta 

önállóságát. 2008-ban Koszovó tartomány albán vezetése kikiáltotta függetlenségét, 

jelenleg közigazgatásilag az ENSZ fennhatósága alatt áll. Fővárosa Belgrád, második 

legnagyobb városa Vajdaság autonóm tartomány székhelye, Újvidék (Novi Sad). 

Lakosság száma 7,2 millió fő körül van (Koszovó nélkül), ennek 83%-a szerb 

nemzetiségű, a legnagyobb nemzeti kisebbség a magyar, a lakosság 3,5%-a (2011-es 

adatok szerint). Ezen kívül bosnyák, roma, jugoszláv, horvát, montenegrói, albán, 

szlovák, román, vlach, stb. kisebbségek élnek az országban. Vallási hovatartozás 

szerint a lakosság legnagyobb része szerb ortodox (84,5%), utána a katolikus vallás 

következik (4,95%), majd a muszlim (3,1%) és a protestáns – jellemzően református 

(0,99%). A balkáni háború után a 2000-es években lassú demokratizálódási folyamat 

kezdődött az országban. 2006-ban új alkotmányt fogadtak el, melynek egyik fő 

célkitűzése volt az Európai Unióhoz való felzárkózás. Jelenleg a 250 fős parlamentet a 

2012. május 6-án megtartott általános választásokon (elnökválasztás, parlamenti és 

helyhatósági választások) nyertes Tomislav Nikolić vezette Szerb Haladó Párt vezeti 

(második lett a Boris Tadić vezette Demokrata Párt). Az elnökválasztáson is Nikolić 

győzött. Az új kormányt a Szerb Haladó Párt, a Szerbiai Szocialista Párt, a Szerbiai 

Egyesült Régiók, a Szerbiai Szociáldemokrata Párt és a Szandzsáki Demokratikus 

Akciópárt koalíciója alakította meg. A miniszterelnök jelenleg Aleksandar Vučić (a 

Szerb Haladó Párt elnöke). 

Szerbia aktív részt vállalt az Európai Társadalmi Beilleszkedés Fejlesztési 

programjában (European Social Inclusion Process), mely az Európai Unióhoz való 

csatlakozási szándék egyik fontos lépése. Ez a program magában foglalja a politikai 

környezet fejlesztését, intézményi keretek kialakítását, és módszereket a társadalmi 

beilleszkedés monitorozására mind egyéni, mind csoportos szinten Szerbiában. A 

társadalmi, gazdasági fejlődés 2009 végére jutott abba a stádiumba, hogy az ország 

kérte felvételét az Európai Unióba. A tárgyalásokat 2010-ben kezdték meg, majd 2012-

ben Szerbia hivatalosan is tagjelölt lett. A tagságra való felvételt azonban 2013-ban 

elutasították. 

A koszovói helyzet a mai napig nagyon sok feszültséget okoz Szerbiában, a társadalmi 

haladás, az oktatás, a kultúra, az egészségügy problémái sokszor háttérbe szorulnak a 

nemzetiségek, főleg az albánok elégedetlensége miatt. A gazdasági fejlődés a régió 

országaihoz (Horvátország, Szlovénia, Montenegró, Bulgária) képest lassúbb, sok 

gazdasági reformot kellene végrehajtani a növekedés elindításához, de ezeket nehezen 

lehet a parlamentben elérni. A háború emlékei ma is élénken élnek az emberek 



lelkében, a sérelmeken nehezen teszik túl magukat, ez máig hatással van a közéletre, 

átszövi a politikai és a civil szférát. Továbbá gondot jelent az gazdasági válságból való 

kilábalást hátráltató feketegazdaság és a korrupció magas szintje. 

Ennek ellenére elmondható, hogy kormányzati szinten felismerték az oktatás 

modernizálásának, ezen belül a felsőoktatás európai sztenderdekkel való 

harmonizálásának fontosságát. Az oktatás fejlettségének lemaradását jól mutatja a 

PISA vizsgálatokban elért teljesítmények alacsony szintje – ezért megcélozták a képzés 

modernizálása mellett a tanári pálya fejlesztését, kidolgozták ennek keretrendszerét 

(továbbképzések rendszere, előmeneteli rendszer, tanári kompetenciák 

meghatározása). Ebben a rövid idő alatt is sikerült érzékelhető haladást elérniük – de 

eredményességüket még nem lehet vizsgálni, révén az utóbbi 2-3 évben elindított 

folyamatokról van szó. Azt is meg kell azonban jegyeznünk, hogy a társadalom nagy 

részének ingerküszöbét még nem érte el az oktatási reformok és a tanári pálya 

népszerűsítésének szükségessége, tehát a következőkben tárgyalandó módszerek, 

stratégiák leginkább az érintettek (tanárok, hallgatók, szülők) számára ismertek, 

körükben találnak érdeklődésre.  

 

  



 

2. Az adott oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

Az oktatást felügyelő szerv Szerbiában az Oktatási, Tudományos és Technológiai 

Fejlődés Minisztériuma. A kötelező oktatást az „Oktatási és nevelési rendszer 

alapjairól szóló törvény” szabályozza (”Zakon o osnovama sistema obrazovanja i 

vaspitanja”). 

A közös történelmi, kulturális hagyományok alapján elmondható, hogy a szerb oktatási 

rendszer sok hasonlóságot mutat a magyar rendszerrel, mind az oktatás szervezése, 

mind a tanítási módszerek, stratégiák, tantárgyi felosztások tekintetében. 

Az ISCED keretrendszer szerinti besorolása az oktatás szintjeinek a következő: 

ISCED 0 szint iskola előtti nevelés 1.szint: választható, nincs időtartam 

korlátozás, 6 hónaptól 6 éves korig 

2.szint: kötelező, iskola előkészítő 

program, 1 éves időtartam, 6-7 éves 

korban  

ISCED 1 szint alapfokú oktatás kötelező, 4 éves időtartam, 

osztálytanítás (alsó tagozat) 

ISCED 2 szint alapfokú oktatás kötelező, 4 éves időtartam, tantárgyi 

oktatás (felső tagozat) 

ISCED 3 szint középfokú oktatás választható, 3-4 éves időtartam, az 

iskolatípusok később felsorolva 

ISCED 4 szint középiskola utáni oktatás főiskolai jellegű szakképzés, 3 éves 

időtartam (Više škole) 

ISCED 5 szint felsőoktatás első szintje 1.szint: bachelor képzés, 3-4 éves 

időtartam 

2.szint: master képzés, 1-2 éves 

időtartam 

ISCED 6 szint felsőoktatás második 

szintje 

PhD tanulmányok, 3 éves időtartam 

 

A közoktatásban 1-5 skálán értékelik a tanulók teljesítményét, minden félévkor 

(december vége) és év végén (június eleje) a magyar gyakorlathoz hasonlóan félévi és 

év végi bizonyítványt kapnak a tanulók. Az általános iskola végén a tanulók záróvizsgát 

tesznek, ennek eredménye az alapja a középiskolába lépésnek. 

A középiskolák típusai: gimnázium – 4 éves, érettségit adó képzés. 

 szakiskola és szakközépiskola– 3 vagy 4 éves általános és  

 szakmai képzés 

A 4 éves középiskolák végén a tanulók érettségit tehetnek (ez a felsőoktatásba pályázók 

számára kötelező). A szakiskola végén a tanulók szakvizsgát tesznek. A felsőoktatásba 

való bekerüléshez felvételi vizsgát kell tenniük, melyet a felsőoktatási intézmény 

szervez, és a felvételi tárgyakat is az intézmény határozza meg. A vizsga lehet írásbeli 

és/vagy szóbeli. A felvételi vizsga 60 pontos, ezt kiegészítik a középiskolai eredmények 

átlagából számított pontszámmal, ez maximum 40 pont lehet. Az érettségi eredménye 

nem számít bele a felvételi pontszámba. 



A felsőoktatás Bologna rendszerű. A főiskolai képzéshez hasonló „Više škole” inkább 

gyakorlat orientált szakmai képzés, de diplomát ad. Ebből nem általános az átlépés a 

felsőoktatás egyéb szintjeire – jellemzően felvételi vizsgához kötött, ugyanúgy, mint a 

középiskola után (egyes speciális szakmai képzések esetén vannak kivételek). A 

felsőoktatásban jelen vannak az egyetemek és művészeti akadémiák (fakultet 

univerziteti, akademija umetnosti). A felsőoktatási intézmények 99%-a állami 

fenntartású, a magániskolák aránya mindössze 1%. Az egyetemeken és főiskolákon 6 

fokozatú skálával értékelik a hallgatókat: 

10 (95-100% teljesítmény) – kimagasló 

9 (85-94% teljesítmény) – kiváló 

8 (75-84% teljesítmény) – nagyon jó 

7 (65-74% teljesítmény) – jó 

6 (55-64% teljesítmény) – megfelelt 

5 (˂54% teljesítmény) – nem felelt meg 

A tanítás alapvetően szerb nyelven folyik az oktatás minden szintjén, de kisebbségi 

nyelveken oktató iskolák is vannak (pl. magyar) az óvodai és az alapfokú oktatásban, 

valamint egyes középiskolákban is. A felsőoktatási intézményekben ritkán fordul elő 

kisebbségi nyelvű oktatás, kivételt képez a Novi Sad-i Egyetem szabadkai Magyar 

Tannyelvű Tanítóképző Kara (a magyar nyelvű szakokat külön akkreditáltatni kell az 

intézményeknek). 

Az oktatási rendszer fejlesztésére, minőségbiztosítására és ellenőrzésére 2004-től az 

„Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet” (Zavod za unapredjivanje vaspitanja i 

obrazovanja) hivatott. A kétezres évek elején elkezdődött európai harmonizációs 

törekvések egyik lépcsője az oktatás egységesítése, a programok központosítása és 

akkreditációs követelmények állítása. Bevezették a felsőoktatásban a kreditrendszert, és 

a kurzusokat az európai modell alapján szemeszterekre hirdetik meg (korábban voltak 

egész tanévre – 2 szemeszterre meghirdetett kurzusok is). A felsőoktatási intézmények 

programját a kormány Akkreditációs Bizottsága hagyja jóvá. A szerb oktatási rendszer 

sokféle kihívással néz szembe: tudományos, humanisztikus, szociális fejlődés, és 

legfőképpen a gyors technológiai változások. A legfőbb cél válaszolni ezekre a 

kihívásokra, ezek között is legfontosabb az európai sztenderdek adoptálása és a 

bekapcsolódás a közös európai oktatási rendszerbe.  

3. A tanári életpályamodell hiánya vagy megléte 

Az „Oktatási és nevelési rendszer alapjairól szóló törvény” szabályozza a tanárok, 

nevelők státuszát, munkavégzésük feltételeit és hivatásbeli fejlődésük lépcsőit. Ez nem 

azonos a magyar pedagógus életpálya modellel, de mégis rögzít bizonyos előmeneteli 

lehetőségeket. Általános (felső tagozat) és középiskolai tanár az lehet, aki az 

egyetemeken megfelelő szakon (szakpáron) mesterszintű diplomát szerzett és legalább 

30 kredit pedagógiai pszichológiai tanulmányokat is teljesített. Tanító és óvodai 

nevelő az egyetemek pedagógiai karán mesterszintű diplomát szerzett személy lehet. A 

törvény megengedi, hogy kivételes esetben nevelői munkát végezhet az is, aki bachelor 

diplomával, és legalább 30 kredit pedagógiai, pszichológiai tanulmányokkal 

rendelkezik. Külön rendelkezik a szakiskolák, szakközépiskolák szakmai tárgyakat 

oktató pedagógusairól: ők lehetnek az adott szakmában főiskolai diplomával vagy 



bachelor végzettséggel, és pedagógiai, pszichológiai képzéssel rendelkező személyek. 

A megfelelő diploma megszerzése után a kezdő pedagógus egy, legfeljebb két évig 

gyakornoki státuszba kerül. A gyakornokok munkáját az iskolákban mentor tanár 

segíti és felügyeli. Az első 3 hónapban a mentor közvetlen felügyelete alatt végezheti a 

munkáját, és ebben az időszakban nem osztályozhat. A gyakornoki év végén a jelölt 

vizsgát tehet, melynek sikeres elvégzése után a minisztérium regisztrálja, mint tanárt, 

és megkapja a tanításhoz szükséges munkaengedélyt (licencia). A gyakornoki év 

legfeljebb egy évvel meghosszabbítható, de aki a második év végén sem tudja letenni a 

gyakornoki vizsgát, az nem taníthat tovább. A „licenciával” rendelkező tanárok 

pályázat útján bármely oktatási intézménybe pályázhatnak, végzettségüknek megfelelő 

állásra. A törvény előírja számukra, hogy részt vegyenek szakmai továbbképzéseken, 

ehhez évi 3 munkanap iskolától való távolmaradást engedélyez. A továbbképzéseken a 

tanárok „pontokat” kapnak. Ezt a rendszert a későbbiekben részletesebben kifejtjük. A 

pedagógus pálya előmeneteli rendszere a következő: 

- Gyakornok → vizsga 

- Licenciával rendelkező pedagógus →kötelező továbbképzések 

- Pedagógiai tanácsos – a pedagógusok 15%-a léphet ebbe a státuszba, melynek 

követelménye legalább 8 év szakmai gyakorlat, és a továbbképzési rendszerben 

+50 pont megszerzése (szakmai és jogi továbbképzéseken), majd a minisztérium 

által szervezett vizsgát kell tenni. 

- Független pedagógiai tanácsos – ezt a státuszt a pedagógusok 5%-a érheti el, 

legalább 10 év szakmai gyakorlat után, gyakornoki mentori programban szerzett 

+70 továbbképzési ponttal, felnőttoktatásban szerzett tapasztalattal 

- Pedagógiai főtanácsos – a pedagógus szakma 2%-a kerülhet ebbe a státuszba, 

legalább 12 év szakmai gyakorlattal és továbbképzési programban végzett 

legalább 100 óra programvezetői, tréneri tapasztalattal. 

- Felsőfokú pedagógiai tanácsos – ebbe a státuszba kerülhet a pedagógusok 2%, 

amennyiben rendelkezik legalább 15 év szakmai gyakorlattal, továbbképzésekben 

szervezői, programvezetői tevékenységet végzett legalább 120 órában, kutatásokat 

vezet, vagy részt vesz pedagógiai kutatásokban  

A tanácsosi rang magasabb fizetési kategóriát jelent, önként vállalt tisztség, mely 

felügyeleti, ellenőrzési, értékelési feladatok ellátását jelenti. Az „Oktatás- és 

Nevelésfejlesztési Intézet“ az Oktatási, Tudományos és Technológiai Fejlődés 

Minisztériumával közösen erőfeszítéseket tesz a pedagógus pálya társadalmi 

elismertségének növelésére. Igyekeznek az iskolákat modern informatikai eszközökkel 

felszerelni, LLP-k, továbbképzések (lásd lentebb) lehetőségeit szélesíteni, de alapjában 

véve az oktatásügyre kevés anyagi forrás jut. 

3. A tanári életpályamodell megléte esetén ennek jellemzői 

Az „Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet” egyik tagintézménye az „Oktatásban 

Foglalkoztatottak Hivatásbeli Fejlesztési Központja”. Ennek az intézménynek a 

feladata a pedagógusok számára a folyamatos szakmai továbbképzések előkészítése, 

biztosítása. A továbbképzési programokat a minisztériumnak jóvá kell hagyni 

(akkreditálási folyamat). Ez az intézmény készíti el és koordinálja a gyakornoki 



programot és a gyakornoki vizsgát. A gyakornoki vizsga két részből áll: egy bemutató 

óra megtartása bizottság előtt és egy elméleti vizsga pedagógiai és/vagy jogi szituáció 

elemzésével. Elméleti háttérmunkaként a tanári kompetenciák rendszerének 

kidolgozása is feladatuk –ezt 2013-14 években elvégezték, és beépítették a 

továbbképzési programokba. Megállapításaik szerint a tanári kompetenciák az egyéni 

képességek rendszerét jelentik (ismeretek, készségek, jártasságok, attitűd), melyek 

közvetlenül befolyásolják a tanulók tanulását és fejlődését. A tanár szerepe 

kulcsfontosságú a tanulási folyamatban, az eredményes és hatékony tanuláshoz ezért 

szakmai sztenderdeket kell biztosítani. A tanári kompetenciák területei a következők: 

1. Oktatási terület, tantárgy és tanítási módszerek 

2. Tanítás és tanulás 

3. A tanuló személyiség fejlesztése 

4. Együttműködés és kommunikáció 

Mind a négy területen meghatározták a szükséges ismereteket, a tervezés, a 

megvalósítás, az értékelés és a szakmai fejlődés követelményeit.  

Támogatják a tanárok szakmai fejlődését elősegítő európai és nemzetközi 

programokban való részvételt. Erre anyagi lehetőséget az egyetemek, főiskolák 

nemzetközi pályázati tevékenysége (TEMPUS, ERASMUS, IPA, stb.) biztosíthat. Ez az 

intézmény gondoskodik továbbá a szakmai fejlődést segítő kiadványok, tanári 

segédkönyvek előkészítéséről, értékeléséről és kiadásáról. A minisztérium koordinálja 

és jóváhagyja a továbbképzési programokat. A licenciával rendelkező pedagógusokat 

regisztrálja, és vezeti a továbbképzéseken kapott pontszámokat. A regisztrált 

pedagógusok számára a törvény előírja, hogy 5 év alatt 120 pontot kell 

továbbképzéseken szerezniük, emellett a szakmai fejlődés dokumentálására 2014 

márciusától portfóliót kell készíteniük. A minisztérium felelős a szakmai-pedagógiai 

felügyeleti rendszer működésért, a minőségbiztosításért és a fejlesztési tervek 

megvalósításáért.  

Az előmeneteli rendszernek megfelelően a gyakornoki vizsgát és a továbbképzések 

nyilvántartását, valamint az előmeneteli rendszerhez kapcsolódó képzéseket és 

vizsgákat az „Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet szervezi és vezeti; a tanácsosi, 

főtanácsosi előléptetéseket az Oktatási miniszter hagyja jóvá. 

5. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

a. pl. heti óraszám:  

Heti kötelező óraszám tanárok számára közoktatásban 24 (20 normál tanítási óra és 4 

egyéb közvetlen oktató-nevelő munka, mint felzárkóztatás, emelt szintű oktatás, egyéni 

foglalkozás, helyettesítés, stb.. A szakképzésben a gyakorlati oktatók számára a 

kötelező óraszám heti 26 óra. A pedagógusok normál, 40 órás munkahétben 

dolgoznak, állami alkalmazottként. Szabadságuk a többi munkavállalóval azonos 

mértékű, és a törvény kitér arra, hogy „a pedagógus a szabadságát az iskolai 

szünidőkben veszi ki”. 

b. fizetés: 

A pedagógusok bére alacsony, 2011-ben átlagosan havi 400 euro volt (ez az elmúlt 3 

évben gyakorlatilag nem növekedett). 2011 óta több alkalommal sztrájkoltak a tanárok 

az alacsony fizetések miatt (18-25%-os emelést szerettek volna elérni a 



szakszervezetek, de nem született megállapodás). A bevezetett kötelező továbbképzési 

rendszer egyrészt biztosítja a szakmai fejlődés lehetőségét számukra, másrész plusz 

terheket ró a tanárokra – ennek ellentételezését is sérelmezik. Legutóbb 2014 

novemberében és decemberében hirdettek sztrájkot, mivel a 2015-ös évtől a kormány 

megszorításai miatt kb. 10%-os csökkenése várható (nemcsak) a tanári béreknek. Azt 

szeretnék elérni, hogy ez a megszorítás a tanárokra ne legyen érvényes. Négy 

pedagógus szakszervezet hirdetett sztrájkot, melyhez az iskolák kb. 40%-a csatlakozott 

– a tanárok 45 perces órák helyett csak 30 perceseket tartottak. A sztrájkolók kilátásba 

helyezték, hogy nem zárják le a félévet, és nem kezdik el a következőt. A sztrájk 2015 

januárjában is folytatódott, már az utcára is kivonultak az elégedetlenkedők, 2015 

január 27-én Belgrádban több mint ezren tüntettek a bérek csökkentése ellen.  

 

c. kedvezmények 

nincsenek 

 

d. a tanári pálya társadalmi presztízse stb. 

A tanári pálya társadalmi presztízse közepes. Vidéken sokkal nagyobb elismertségnek 

örvend, mint a városokban, bár a problémák vidéken halmozottabban vannak jelen. Az 

alacsony bérek miatt a társadalmi szolidaritás az utóbbi időkben megnőtt a 

pedagógusok felé, ezt támasztják alá a sztrájkokkal kapcsolatos cikkek, hozzászólások. 

A továbbképzések új rendszere, az Európai Uniós pályázatok kinyitották a tanárok 

számára a lehetőségeket a fejlődésre, az európai normák, tanítási módszerek 

adoptálása, ha lassan is, de elkezdődött. Az új módszerek, a tananyagfejlesztések, az 

IKT eszközök oktatásban való felhasználásának elterjesztése mind hozzájárulnak a 

pedagógus pálya elismertségének növekedéséhez – de ez a folyamat nagyon lassú, és 

társadalmi hatása csak hosszú távon lesz értékelhető: szakpolitikusok az oktatás 

minőségbiztosításnak bevezetésétől, a modern technikák és módszerek elterjesztésétől, 

az előmeneteli rendszertől várják a tanári pálya népszerűsítését. Országos szinten nem 

tapasztalható tanárhiány, kivéve a más európai országokban is jelentkező visszaesést 

a matematika és természettudományok, valamint az informatika tanárok esetén. Kicsit 

eltérő a helyzet Vajdaság tartományban, ahol problémát jelent (főleg kis 

településeken) a magyar nyelven tanítók hiánya. Ehhez hozzájárul még, hogy a nem 

Szerbiában szerzett diplomák honosításának kérdése még központilag nem megoldott. 

A tanári pálya presztízsének növelése érdekében tartományi szinten a Magyar Nemzeti 

Tanács (Vajdaság tartomány legfontosabb magyar kisebbségi önkormányzati 

szervezete, mely törvényben szabályozott keretek között döntési jogkörrel rendelkezik 

nyelvhasználati, kulturális, kisebbségi oktatási és egyéb ügyekben) által deklarált 

„Oktatásfejlesztési stratégiájában (2010-2016)” kiemelt célként fogalmazza meg a 

magyar nyelvű oktatás fejlesztését. Fontos szerepet szánnak a középiskolát végzettek 

felsőoktatásba (többek között tanár- és tanítóképzésbe) történő nagyobb arányú 

bekerülésének, melyet magyar nyelvű felvételi vizsga szervezésével (a magyar nyelven 

érettségizettek számára) valamint tanulmányi ösztöndíjjal segítenek. A magyar nyelvű 

oktatásban nagy arányban vannak jelen a nem szerbiai felsőoktatási intézményben, 

hanem döntően magyarországi egyetemeken, főiskolákon végzett tanárok. Ezért a 



diplomahonosítási kérdést (melynek központi szabályzata jelenleg áll kidolgozás alatt) 

szintén fontos stratégiai célként fogalmazzák meg. Szintén jelen van az a probléma is, 

hogy amennyiben egy magyar anyanyelvű hallgató külföldön végzi felsőfokú 

tanulmányait, akkor nagy eséllyel nem jön vissza Szerbiába a diploma megszerzését 

követően. Ezért itt nagyobb hangsúllyal esik latba a tanári pálya presztízsének 

növelése, mert ez talán csökkentheti a diplomások kivándorlását. A pedagógusok 

munkájának színvonalasabbá tétele érdekében akkreditált tovább képzéseket 

szerveznek magyar nyelven, különböző fórumokon, például a Vajdasági Módszertani 

Központon keresztül ösztönzik a tanárokat az önfejlődésre, valamint tájékoztatják a 

szülőket az oktatásügy aktuális kérdéseiről (ÚJ KÉP – pedagógusok és szülők 

folyóirata), segítséget nyújtanak problémás helyzetekben. 

A belgrádi székhelyű CEP (Centre for Education Policy – szerbül: Centar za 

Obrazovne Politike) nevű független multidiszciplináris kutatási központ végzett 

felmérést a szerbiai tanárok között szakmához való hozzáállásról, és az oktatási 

reformok rájuk gyakorolt hatásáról (Teachers in Serbia: Attitudes towards the 

Profession and Reforms in Education, 2010-2013). A projekt legfőbb célja volt, hogy 

hozzájáruljon a pedagóguspálya fejlesztéséhez, biztos empirikus alapokat nyújtson a 

tanárok tanítással, szakmával kapcsolatos attitűdjének felmérésével, véleményükkel 

fontosabb oktatási kérdésekben (mint a tanári pálya, fejlődési lehetőségek, 

felelősségvállalás, az oktatás minősége, kooperáció tanárokkal, helyi közösségekkel, 

szülőkkel, stb.). A másik cél az oktatáspolitika számára fejlesztési tervekhez az 

előfeltételek megteremtése olyan kutatással, melynek résztvevői az oktatási folyamat 

kulcsszereplői, a tanárok. Sajnos, a tanulmány csak szerb nyelven jelent meg. Több 

olyan kutatási projektet indítottak el az utóbbi években, melyek a tovább képzési 

rendszerben megfogalmazott prioritásokat célozza meg, ilyenek például az inkluzív 

neveléssel, hátrányos helyzetű gyermekek fejlesztésével, a felsőoktatás fejlesztésével, a 

tanári pálya minőségbiztosításával foglakozó projektek. Az intézmény céljai közt 

szerepel a tanárok információkkal való ellátása a modern oktatási trendekről, az 

önfejlesztés lehetőségeiről, a tanári szervezetekről, valamint a helyi közösségek felé 

való nyitás érdekében a tanári pályáról tájékoztató előadások szervezése.  

6. A tanár rekrutáció módszerei 

Makroszinten nincs tanár rekrutáció – a korábbi megállapítások miatt. Bár az 

alacsony bérek a fiatalok számára nem teszik igazán vonzóvá a pedagógus pályát, a 

gimnáziumot végzettek körében a tanítóképzés még mindig népszerű, a túljelentkezés 

kb. másfélszeres (egyetemenként változó). Vajdaság tartományban 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, ÚJ KÉP). Nagyon 

jó sorozat a ÚJ KÉP című online folyóirat „Pedagógusportré” sorozata, mely a 

Vajdaságban tanító, valamilyen szakmai fórumon elismerést szerzett, méltánylandó 

eredményeket elért tanárokat mutat be hétről hétre. Ennek a sorozatnak kimondott 

célja, hogy a tanári pálya felé vonzza a középiskolásokat, és elősegítse a tanári pályán 

lévők elkötelezettségét. Az egyetemek honlapjain általános tájékoztatást találhatunk a 



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

Magyar Tannyelvű 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. 

Tartományi szinten Vajdaságban a MNT Oktatásfejlesztő stratégiájában felsőoktatási 

ösztöndíj programot hirdetett meg a hiány szakokon tanuló magyar anyanyelvű 

hallgatók számára (matematika és természettudományok, inkluzív nevelés, informatika 

tanár). A felsőoktatásba bekerülés növelésének érdekben online egyetemi felvételi 

előkészítő program indult, valamint középiskolások számára tanulmányi versenyeket 

szerveznek, hogy valóban a legtehetségesebbek jussanak be az egyetemek tanár 

szakjaira. 

 

7. A tanárképzésbe való bejutás jellemzői 

a. kritériumok 

A középiskola  elvégzése és az érettségi után bárki jelentkezhet az egyetemek 

diszciplináris képzéseire, illetve a Pedagógiai Karokon folyó tanár- és tanítóképzésre. 

A jelölteknek felvételi vizsgát kell tenniük, amelyben a választott szakoknak megfelelő 

tantárgyakból kell írásbeli és szóbeli vizsgát tenniük. A középiskolai tanárképzés 

jellemzően két szakos (pl. matematika és fizika). A tanítóképzésen a felvételi vizsga 

beszédkészség, zenei és fizikai állóképesség felméréséből valamint anyanyelvi és 

általános ismeretekből készített tesztből áll. 

 

b. szelekciós módszerek 

A felvételi vizsgára a jelentkezők maximum 60 pontot kaphatnak (2 tantárgyból). 

Ehhez járul még a középiskola év végi bizonyítványainak átlagából számított 

pontszám, maximum 40 pont. A maximális felvételi pontszám tehát 100 pont, ez 

alapján rangsorol az egyetem. A bejutáshoz szükséges minimális pontszám nincs 

központilag meghatározva, erről az egyetem maga dönt. A diszciplináris és tanári 

szakokon nem jellemző a nagy arányú  túljelentkezés, kivételt képez a tanító szak, ahol 

átlagban 1,5 – 2-szeres a túljelentkezés. A felsőoktatásban Szerbiában is inkább az 

informatikai, gazdasági, üzleti képzések a népszerűek.  

 

8. A tanárképzés jellemzői 

a. iskolafokozatok szerint 

Az általános iskolai tanár, tanító és óvóképzés az egyetemek pedagógiai karain folyik, 

Bologna rendszerben. Alapvetően master diplomát kell szerezni a tanításhoz, de 

óvodai nevelőnek elegendő a bachelor fokozat, és 30 kredit pedagógiai, pszichológiai 

tanulmány.  

Az általános iskola felső tagozatában és középiskolában azok taníthatnak, akik az 

egyetemek megfelelő diszciplináris szakjain master diplomát szereznek, és pedagógiai, 

pszichológiai tanulmányokat is végeznek. 

 

b. szaktárgyak szerint 



Az általános iskolai tanárképzés az egyetemek Pedagógiai Karán folyik. A bachelor 

képzés 4 éves (8 szemeszter). A képzés kimeneti követelményében szerepelnek a napra 

kész, alkalmazható tudományos ismeretek, melyek képessé teszik a tanár szakos 

hallgatót, hogy tudományosan megalapozott véleményt formáljon, és képes legyen 

kritikusan előadni és gyakorlatban alkalmazni a tudását. A négy év alatt 240 kreditet 

kell a hallgatóknak megszerezni (60 kredit évenként). A képzési program 15,83%-ban 

tartalmaz elméleti általános kurzusokat, 20,41%-ban elméleti módszertani kurzusokat, 

35%-ban szaktudományos és művészeti kurzusokat, 28,75%-ban szakmai alkalmazási 

(gyakorlati) kurzusokat. A kurzusok között lehetőség van érdeklődés szerint néhány 

szabadon választható tárgy felvételére is. A pedagógiai gyakorlat kötelező. A 

szakdolgozat megírására és védésére a hallgatók 15 kreditet kapnak. 

A master fokozat a tanárképzésben 1 év (2 szemeszter), melyben 60 kreditet kell 

megszerezniük. A diplomamunka írására és védésére 20 kreditet kaphatnak a 

hallgatók. A tanulmányi program 3 kötelező kurzust tartalmaz: A tudományos 

kutatómunka módszertana; Az oktatás rendszere és működése I, II; Információs 

rendszerek az oktatásban, és egy választott módszertani blokkot (szaktárgynak 

megfelelően matematika, anyanyelv és irodalom, természettudományok, 

képzőművészetek, zene, stb.) A kurzusok elméleti, módszertani, tudományos, gyakorlati 

részekből állnak. A végzett tanárokat felkészítik a tanítás modern és alternatív 

megközelítésére, módszertani kutatásokban való részvételre, a 21. századi 

technológiák alkalmazására. 

A középiskolai tanárképzésben a hallgatók a 3 éves bachelor képzést az egyetemek 

diszciplináris képzésének keretében végzik, 180 kreditet kell teljesíteniük. A 

szakdolgozat megírására és védésére 15 kreditet kaphatnak. Ezután a master 

képzésben kapják meg a szakpárjuknak megfelelő módszertani képzést, általános 

pedagógiai- pszichológiai ismereteket (min 30 kredit), kutatás módszertani ismereteket 

és szabadon választható elméleti tárgyakat kell teljesíteniük. A pedagógiai gyakorlat 

itt is kötelező. A master képzésben 120 kreditet kell teljesíteni, amihez még a 

diplomamunka írásáért és védéséért 20 kredit járul.  

A master diploma megszerzése után kezdődik a gyakornoki év, illetve jelentkezhetnek 

az egyetemek doktori képzéseire (3 év). 

 

c. területi megoszlás szerint stb.  

A tanárképzés lényegében minden egyetemen hasonlóan történik. Területi különbség 

csak a Vajdaságban jelenik meg. Egyedül a Novi Sad-i Egyetemnek van kimondottan 

MagyarTannyelvű Tanítóképző Kara Szabadkán.  

 

9. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

Össztársadalmi szinten nincs célcsoport meghatározva. A képzések leírása 

hozzáférhető az egyetemek honlapján. Az egyetemek nem folytatnak 

reklámtevékenységet a középiskolákban, és képzéseiket a saját honlapjukon kívül 

néhány online hírportálon hirdetik. Az általánosan hiányszakoknak megfelelő 

képzésekre (matematikatanár, fizikatanár, informatikatanár) online felvételi 

előkészítők állnak rendelkezésre. De az ott tanító tanárok elmondása szerint igazából 



a középiskolai tanárok azok, akik a tanári pálya felé tudják orientálni tanulóikat. A 

felsőoktatási képzés szerkezetéből adódóan a jelentkezéskor eldől, hogy a hallgató 

tanárképzésre, vagy diszciplináris képzésre szeretne járni, ezért a tanári pálya felé 

történő orientálás, a tanári pálya népszerűsítésének helye alapvetően a gimnáziumi 

képzés utolsó két évfolyama. Ez meghatározza a toborzás módszereit is: alapvetően a 

felsőoktatásba való bejutást segíti. A már a felsőoktatási intézménybe bejutott tanár 

szakos hallgatókat az egyetemeken meglévő „Karrier irodák” segítik a 

tájékozódásban, a szakmai orientálódásban. 

Speciálisan a magyar nyelvű képzésbe bevonni szándékozott tanulók számára a 

Vajdasági Módszertani Központ és a Szabadkai Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar 

„Tantárgylátó” címmel tanulmányi versenyeket szervez és bonyolít le különböző 

tantárgyakban. 

10. A célcsoportok számára szóló rekrutációs anyagok 

a. tematikája 

A felvételi előkészítők hasonlóak a magyar rendszerhez, a felvételi tárgyakból elméleti 

összefoglalót és feladatsorokat tartalmaznak (például: www.felkeszito.mnt.org.rs ). 

Megvalósítóik jellemzően középiskolai tanárok, kisebb részben felsőoktatási oktatók.  

Az egyetemek Karrier irodái segítséget nyújtanak a hallgatóknak a tanári pályamodell 

megismerésében, az elhelyezkedési feltételek megismerésében. Segítenek az 

álláspályázatokhoz szükséges életrajzminták, motivációs levelek formáinak és 

követelményeinek elsajátításában, mintákat adnak. Korlátozott számban ugyan, de 

megjelennek tanári álláspályázatok az egyetemi campusok hirdetésein is. 

 

b. a kommunikáció  csatornái 

Az online felületeken a felkészítés „levelező” formában történik, a tanulók az elméleti 

részek önálló feldolgozása mellett elektronikus úton kérdéseket tehetnek fel a felkészítő 

tanároknak. Az online felkészítők mellett természetesen a megjelenik a felvételi 

előkészítés az iskolákban is, szakkörök formájában. 

Az egyetemek karrierirodái klubfoglalkozásokon népszerűsítik a pályát, ahol időnként 

beszélgetéseket szerveznek oktatókkal, tanárokkal, karrier tanácsadókkal.  

 

c. módja 

A felvételi előkészítő feladatsorok kidolgozását önállóan (esetleg saját iskolájukban 

tanári segítséggel) végzik a középiskolák tanulói, majd elküldik a felkészítést végző 

intézet számára, ahonnan visszajelzést kapnak az eredményekről és a felkészítés 

további irányairól. A felvételi előkésztőkön való részvétel önkéntes, a teljesítés 

semmilyen pontszámbeli előnyt nem jelent a felvételi eljárásban – mindössze a jobb 

felkészültség adta előnyt. 

A tanárképzésben már benn lévő hallgatók számára a kötelező szakmai programokon 

túlmenően jellemzően nincs rekrutációs program. A Magyar Nemzeti Tanács 

honlapján szintén a munkaerőpiaci elhelyezkedés segítő oldalt találunk 

http://hazaersz.eu/ címmel. Itt pszichológiai és nyelvi tesztek, önéletrajz minták, 

álláspályázatokon alkalmazott pszichológiai tesztek elérhetők. 

d. kritériumrendszere  

http://www.felkeszito.mnt.org.rs/
http://hazaersz.eu/


 

11. Az elméleti és gyakorlati képzés jellemzői a tanárképzésben 

Az általános iskolai tanárképzés az egyetemek Pedagógiai Karán folyik. A bachelor 

képzés 4 éves (8 szemeszter). A képzés kimeneti követelményében szerepelnek a napra 

kész, alkalmazható tudományos ismeretek, melyek képessé teszik a tanár szakos 

hallgatót, hogy tudományosan megalapozott véleményt formáljon, és képes legyen 

kritikusan előadni és gyakorlatban alkalmazni a tudását. A négy év alatt 240 kreditet 

kell a hallgatóknak megszerezni (60 kredit évenként). A képzési program 15,83%-ban 

tartalmaz elméleti általános kurzusokat, 20,41%-ban elméleti módszertani kurzusokat, 

35%-ban szaktudományos és művészeti kurzusokat, 28,75%-ban szakmai alkalmazási 

(gyakorlati) kurzusokat. A kurzusok között lehetőség van érdeklődés szerint néhány 

szabadon választható tárgy felvételére is. A pedagógiai gyakorlat kötelező. A 

szakdolgozat megírására és védésére a hallgatók 15 kreditet kapnak. 

A master fokozat a tanárképzésben 1 év (2 szemeszter), melyben 60 kreditet kell 

megszerezniük. A diplomamunka írására és védésére 20 kreditet kaphatnak a 

hallgatók. A tanulmányi program 3 kötelező kurzust tartalmaz: A tudományos 

kutatómunka módszertana; Az oktatás rendszere és működése I, II; Információs 

rendszerek az oktatásban, és egy választott módszertani blokkot (szaktárgynak 

megfelelően matematika, anyanyelv és irodalom, természettudományok, 

képzőművészetek, zene, stb.) A kurzusok elméleti, módszertani, tudományos, gyakorlati 

részekből állnak. A végzett tanárokat felkészítik a tanítás modern és alternatív 

megközelítésére, módszertani kutatásokban való részvételre, a 21. századi 

technológiák alkalmazására. 

A középiskolai tanárképzésben a hallgatók a 3 éves bachelor képzést az egyetemek 

diszciplináris képzésének keretében végzik, 180 kreditet kell teljesíteniük. A 

szakdolgozat megírására és védésére 15 kreditet kaphatnak. Ezután a master 

képzésben kapják meg a szakpárjuknak megfelelő módszertani képzést, általános 

pedagógiai- pszichológiai ismereteket (min 30 kredit), kutatás módszertani ismereteket 

és szabadon választható elméleti tárgyakat kell teljesíteniük. A pedagógiai gyakorlat 

itt is kötelező. A master képzésben 120 kreditet kell teljesíteni, amihez még a 

diplomamunka írásáért és védéséért 20 kredit járul.  

A master diploma megszerzése után kezdődik a gyakornoki év, illetve jelentkezhetnek 

az egyetemek doktori képzéseire (3 év). 

 

12. Tanár-továbbképzés 

Az „Oktatásban foglalkoztatottak hivatásbeli fejlesztési központja” által szervezett, 

akkreditált továbbképzéseken minden pedagógusnak rendszeresen részt kell vennie. A 

törvény előírja, hogy a regisztrált (licenciával rendelkező) pedagógusoknak 5 évente 

120 pontot kell szerezniük továbbképzéseken, melyhez évi 3 nap szabadságot és 

költségtérítést biztosít a kormány illetve az önkormányzat. A 120 pontból 100 pontot 

az akkreditált képzéseken kell megszerezni, melyek megoszlása: 

- 16x4 pont a pedagógus kompetenciák fejlesztése címszó alatt (a 4 meghatározott 

területre arányosan elosztva); 



- 30 pont a kiemelt szakmai prioritású területek szerint (ebben erőszak, 

bántalmazás, elhanyagolás, hátrányos megkülönböztetés megelőzése, 

társadalmilag marginalizált csoportok felzárkóztatása, tanulási nehézségekkel 

küzdő tanulók fejlesztése, kommunikációs készségek fejlesztése, tanulási motiváció 

fejlesztése, innovatív tanítási módszerek, infokommunikációs technológiák 

alkalmazása az oktatásban, együttműködés szülőkkel, tanulókkal, egészségügyi 

nevelés, fenntartható fejlődésre, környezetvédelemre nevelés témakörök jelennek 

meg) 

- A többit intézményi és egyéni prioritásoknak megfelelő témákban kell megszerezni.  

A további 20 pontot meg lehet szerezni „szakmai összejöveteleken” való részvétellel. 

Ebbe beletartoznak a szakmai kongresszusok, konferenciák, szimpóziumok, 

műhelyfoglalkozások, nyári és téli iskolák, szakmai tanulmányutak, bemutatók, 

kiállítások. Éves szintre lebontva évi 68 órában határozza meg a törvény a 

továbbképzéseken való részvételt, melyből 24 órát kell akkreditált, intézményen kívüli 

képzésben eltölteni, és 44 órát intézményen belül kell megvalósítani (ezek lehetnek 

bemutató órák, szakmai műhelyfoglalkozások, kutatási fejlesztési projektben való 

részvétel, stb.). A szakmai továbbképzésen elsajátított ismereteket be kell építeniük a 

tanítási gyakorlatukba, és azt dokumentálni kötelesek (portfólió készítése). Az 

egyetemek is indíthatnak tanárok számára továbbképzéseket, de ezeket a 

minisztériummal akkreditáltatni kell. Néhány EU-s pályázat (TEMPUS) kiírásában 

szerepel, hogy célja egy EU-n kívüli ország oktatásának fejlesztése – ebbe tudják az 

egyetemek a nyitott, fejlődni akaró, motivált és idegen nyelvtudással rendelkező 

tanárokat bevonni.  

Az egyetemek – az európai jogharmonizáció után – igyekeznek bekapcsolódni 

nemzetközi pályázatokba, mert ezzel tudnak valami pluszt kínálni a hallgatóik 

számára. Példának tudom említeni azt a TEMPUS pályázatot, melyben 4 szerbiai 

felsőoktatási intézmény vett részt, 4 Európai Unióbeli társintézménnyel, és amelynek 

célja a szerbiai matematika tanárképzés fejlesztése volt. A részt vevő szerb 

intézmények: Novi Sad-i Egyetem, Belgrádi Metropolitan Egyetem, ICT Főiskola, 

Belgrád, a Szerb Tudományos Akadémia Matematika Intézete. A segítő intézmények: 

Jyväskylä-i Egyetem, Finnország; Sint-Lucas Egyetem Brüsszel, Belgium; Alkalmazott 

Művészetek Egyeteme, Bécs, Ausztria és Eszterházy Károly Főiskola Eger, 

Magyarország. A pályázat a „Vizualitás és matematika – élményközpontú 

matematikaoktatás a művészeteken, tudományokon és játékos tevékenységeken 

keresztül”címet viselte. Ennek keretében szerb általános és középiskolákban először 

felmérések készültek a tanulók matematikához való hozzáállásáról (kb. 3000 

résztvevővel). Ezután a négy EU-s partner intézmény két szemeszterben 1-1 hónapos 

kurzusokat hirdetett a 4 szerb egyetem hallgatói számára (a kiutazást és az ott 

tartózkodást a projekt finanszírozta 80 hallgatónak). Itt a leendő matematika tanárok 

kaptak modern módszertani ismereteket a matematikatanításhoz. A felmérésben részt 



vevő iskolák tanárai közül pályáztatással a szerb egyetemek kiválasztottak 40-40 

matematika tanárt, akik részt vehettek egy-egy, a témában 2013 nyarán Egerben és 

2014 nyarán Belgrádban tartott két hetes nyári egyetemen, amelyeket a szerb oktatási 

minisztérium elfogadott akkreditált továbbképzésként. A kurzusok és a nyári 

egyetemek angol nyelvűek voltak. A részt vevő tanároknak az volt a feladata, hogy a 

tanult módszereket, stratégiákat, játékokat, a kapott anyagokat építsék be a saját 

tanítási gyakorlatukba, és azt dokumentálják is. Az eredmények nyomon követhetők a 

http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=321 honlapon. A képzések után, a résztvevő 

tanárok diákjaival egy újabb felmérést végeztek Szerbiában, melynek eredményeit 

összehasonlították az előzetes felméréssel. Ez az iskolai attitűd vizsgálat is egyedülálló 

volt Szerbiában, korábban hasonló méretűt még nem készítettek. Egyedülálló volt az a 

kezdeményezés is, hogy a leendő és gyakorló matematikatanárok betekintést kaphattak 

más országok tanárképzésébe és tanítási gyakorlatába. A pályázat eredményei között 

tarthatjuk számon azokat a tanári segédanyagokat, amelyek elkészültek: „Adventures 

on Paper” – tanári segédkönyv konkrét javaslatokkal és felhasználható anyagokkal a 

képzőművészetek és játékos tevékenységek matematika órán való alkalmazására; 

Geogebra segédanyagok a matematikatanítás különböző témaköreihez;online felület 

kialakítása matematikatanárok számára, melyről anyagokat tölthetnek le, cikkeket 

jelentethetnek meg (http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/ );  lehetőség konferenciákon 

való megjelenésre.  Mindezt a pályázati lehetőségek nélkül nem tudták volna 

megvalósítani – a szűkös anyagi kereteke nem tették volna lehetővé ennyi tanár 

számára, hogy ehhez hasonló inspirációt kapjanak a tanításhoz. A projekt sikerét 

mutatja, hogy többen a projekt résztvevői közül azóta is tartják a kapcsolatot, 

indítottak egy Facebook csoportot, melyen megosztják egymással a tapasztalataikat. A 

projektről több alkalommal újsághír is megjelent Szerbiában (a honlapon nyomon 

követhető), valamint a projekt lezárása után is élő honlapok lehetőséget biztosítanak a 

tanárok számára az önképzésre, mely saját szakmai elhivatottságukat is növeli. A 

pályázat lehetőséget adott arra több tanárnak, hogy elinduljon egy modern, innovatív 

tanítási irányba – amely remélhetőleg kihat a környezetére, kollégáira, diákok, szülők 

hozzáállására is.  

 

13. A pályán maradás jellemzői 

A tanári pályáról való elvándorlás nem jellemző Szerbiában. A problémát inkább a 

friss diplomások külföldi munkavállalása jelenti, bár ez inkább a gazdasági 

szektorokban jelenik meg. A magyar tannyelvű tanárképzésben viszont jelentős, hogy a 

külföldön tanár szakon tanuló hallgatók a diploma megszerzése után nem térnek 

vissza Szerbiában. Ezért ez a kérdés is leginkább a Vajdaságban jelentkezik. A 

Magyar Nemzeti Tanács oktatásfejlesztő stratégiájában kiemelt szerepet szánnak az 

olyan intézményeknek, amelyek programjukban a tanárok pályán maradását segítik – 

a rossz anyagi körülmények ellenére. Ezek között egyik legismertebb a Vajdasági 

Módszertani Központ, mely 1996 óta működő civil szervezet. Alaptevékenysége a 

magyar nyelven oktató pedagógusoknak szakmai, módszertani továbbképzése, 

tájékoztatása, híradás az oktatásügy aktuális kérdéseiről. Pedagógus 

http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=321
http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/


továbbképzéseket, szakmai fórumokat, szimpóziumokat, műhelyfoglalkozásokat 

szervez. Kiadó tevékenységet is folytat: megjelenteti az ÚJ KÉP pedagógiai 

folyóiratot. A központ által létrehozott „NetTanTár - Virtuális Tanári Szoba” a 

Vajdaság első online pedagógus-továbbképző honlapja. Ez egyben egy digitális 

tananyagbázis, amely a magyar nyelven oktató általános- és középiskolai tanároknak 

nyújt multimediális tananyag-kiegészítőket, valamint útmutatót és segítséget azok 

tanórán történő felhasználásához. Online tanácsadást is nyújt, valamint szakmai 

fórumokat szervez, melyeken virtuális műhelyek létrehozását támogatja. Tanulmányi 

versenyeket szervez, felvételi előkészítőket tart. Kapcsolatot tart a Vajdasági 

Önkormányzattal, a Magyar Nemzeti Tanáccsal, a felsőoktatási – tanárképzési 

intézményekkel Szerbiában és Magyarországon egyaránt, nemzetközi konferenciákat 

szervez oktatásügyben. Továbbtanulási, diplomahonosítási és más oktatással 

kapcsolatos tájékoztatást és tanácsadást nyújt diákoknak, továbbtanulóknak, friss 

diplomásoknak, leendő és gyakorló pedagógusoknak. A Vajdasági Módszertani 

Központ „célja, hogy hozzájáruljon a színvonalas magyar nyelvű oktatás 

megvalósításához és népszerűsítéséhez, segítséget nyújtson a pedagógusok szakmai és 

módszertani tudásának bővítésében, átfogó, naprakész információkat nyújtson az 

oktatást érintő kérdésben szülők, diákok és szakemberek részére így hozzájárulva a 

vajdasági magyar közösség esélyegyenlőségének biztosításához” (idézet a központ 

küldetésnyilatkozatából)Központja Szabadkán van, tevékenysége az egész tartományra 

kiterjed. 

 

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

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

probléma van, mint a tanári pálya presztízsének növelése (pl. Koszovó státuszának 

kérdése) . Egyelőre nemhogy növelnék, a bérkövetelések semmibe vételével inkább 

ezzel ellentétes hatást fejtenek ki. Elmondható Szerbiáról, hogy elindultak olyan 

kezdeményezések, pl. a továbbképzések rendszere, amelyek a pedagógusok pályán 

maradását segíthetik, a pálya presztízsét növelhetik, de ezek még gyerek cipőben 

járnak, és tanárok anyagi helyzetének romlásával a helyzet nem fog javulni.  

A 12. pontban részletesen leírt TEMPUS pályázatnak volt néhány olyan vonatkozása, 

amely nem csak a részt vevő tanárok és hallgatók érdeklődésére tartott számot, hanem 

nyitott a civil szféra felé is: a nyári egyetemeken tartott „családi nap”. Ennek 

keretében külső helyszínen tartottak a résztvevők és az előadók mindenki számára 

ingyenes „matematikai játszóházat”. Ez Egerben már „megszokott” volt, az évek óta 

megrendezésre kerülő Kutatók Éjszakája programok hozzászoktatták a város lakóit 

ilyen eseményekhez. De Belgrádban ez különlegesnek számított, nagy sikere volt, és az 

emberek, akik a helyszínre sokszor véletlenül kerültek, ott ragadtak, elmerültek a 

különböző játékokban és beszálltak a különböző matematikai alkotások megépítésébe. 

A hatása mindenesetre hosszabb távra is kihatott, mert utána több tanár a saját 

iskolájában, városában hasonlóan „kivitte az utcára” a matematikát – szabadtéri 

kiállítások, játszóházak formájában. Az ehhez hasonló események alkalmasak arra, 

http://vmk.rs/nettantar.edu.rs


hogy megmutassák az embereknek, a tanári hivatás mennyire innovatív, kreatív lehet – 

és véleményem szerint növelik a pálya presztízsét.  

  



 

Felhasznált irodalom: 

 http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/oktatasi_es_neve

lesi_rendszer_alapjairol_szolo_torveny  

A szerb oktatási törvény magyar nyelvű változata, mely szabályozza az iskolák 

működését és a tanárok státuszát Szerbiában. 

 http://hvg.hu/gazdasag/20140206_Sikersztori_vagy_kartyavar_epul_szomszedu  

A cikk Szerbia Európai Uniós csatlakozási programjáról és a mögötte álló gazdasági 

tényezőkről szól. 

 http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf  

A Szerb Statisztikai Hivatal által kiadott tanulmány a 2011-es népszámlálási adatokról 

(szerb és angol változat). 

 http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-19-

tarsadalmi_egyutteles_2012_1_szam_gabrit.html 

A Társadalmi együttélés egy évente négy alkalommal megjelenő interdiszciplináris e-

folyóirat, mely a kisebbségi lét dimenzióiról szóló tanulmányokat tartalmaz. 

Főszerkesztője és kiadója Kálai Ernő (Eger, Klapka Gy. U. 12.). Ennek 2012/1 

számában jelent meg Gábrity Molnár Irén, a Szabadkai Egyetem  tanára tanulmánya a 

magyar nyelvű felsőoktatás helyzetéről és esélyeiről a Vajdaságban. 

 http://pannonrtv.com/web/?p=174852 

 http://pannonrtv.com/web/?p=169152 

A pannonrtv.com egy a Vajdaságban 2006 óta működő magyar nyelvű televízió 

(Pannon Televízió) és egy 2008 óta sugárzó magyar nyelvű rádió (Pannon Rádió 

91,5MHz) közös honlapja. Főleg a vajdasági magyarságot érintő témákkal 

foglakoznak, kulturális műsorok és napi hírek egyaránt szerepelnek műsorukon. A 

fenti két cikk a novemberi és decemberi szerbiai pedagógus sztrájkról szól. 

 http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21626/Pedagogusok-tiltakoztak-belgradban.html 

A „Vajdaság Ma” magyar nyelvű hírportál, melyet Novi Sadon működtet a Honestas 

Ügynökség. Szerbiával, a Vajdasággal, Magyarországgal, a Kárpát-medencével 

foglalkozó írások jelennek meg rajta, gazdasági, kulturális, tudományos, politikai 

hírekkel. A pedagógusok tiltakozásának 2015 januári folytatásáról szól a cikk. 

 http://csaladikor.com/hu/201502/elkom/693/beret.htm 

A Családi Kör nevű független hetilap szintén Novi Sadon jelenik meg magyar 

nyelven. Vajdasággal kapcsolatos aktuális híreket, cikkeket, interjúkat, elemzéseket és 

kommentárokat közöl. Az említett cikk Beretka Péter elemzése a tanárok helyzetéről 

Szerbiában a sztrájk kapcsán. 

 http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html 

Az Oktatás- és Nevelésfejlesztési Intézet honlapja, melyen az aktuális projektekről, 

tanár továbbképzésekről lehet tájékozódni (csak szerb nyelven elérhető). 

 http://uns.ac.rs   

A Novi Sad-i Egyetem hivatalos honlapja, melyen információk találhatók a 

tanárképzésről, a szakok bemeneti és kimeneti követelményeiről. 

 http://www.pef.uns.ac.rs/index.php?lang=en  

http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/oktatasi_es_nevelesi_rendszer_alapjairol_szolo_torveny
http://www.puma.vojvodina.gov.rs/dokumenti/Madjari/Jogszabalyok/oktatasi_es_nevelesi_rendszer_alapjairol_szolo_torveny
http://hvg.hu/gazdasag/20140206_Sikersztori_vagy_kartyavar_epul_szomszedu
http://media.popis2011.stat.rs/2011/prvi_rezultati.pdf
http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-19-tarsadalmi_egyutteles_2012_1_szam_gabrit.html
http://www.tarsadalmiegyutteles.hu/id-19-tarsadalmi_egyutteles_2012_1_szam_gabrit.html
http://pannonrtv.com/web/?p=174852
http://pannonrtv.com/web/?p=169152
http://www.vajma.info/cikk/szerbia/21626/Pedagogusok-tiltakoztak-belgradban.html
http://csaladikor.com/hu/201502/elkom/693/beret.htm
http://www.zuov.gov.rs/novisajt2012/index.html
http://uns.ac.rs/
http://www.pef.uns.ac.rs/index.php?lang=en


A Novi Sad-i Egyetem Sombori Tanítóképző Karának honlapja. 

 http://vmk.rs  

A Vajdasági Módszertani Központ honlapja. Tevékenysége főleg a Szerbiában magyar 

nyelven oktató tanárok számára módszertani segítség nyújtása: pedagógiai folyóiratot 

ad ki, továbbképzéseket, szimpóziumokat, konferenciákat szervez, tanácsokat ad 

diplomahonosítási és egyéb oktatással, tanárok foglalkoztatásával kapcsolatos 

kérdésekben. 

 K. Fenyvesi – R. Koskimaa – R. Mateus-Berr – L. Radović – D. Takači – S. 

Zdravković – K. Zivkovic: Serbian Students’ Attitudes towards Mathematics and 

Mathematical Education (ISBN:978-951-39-5970-8, University of Jyväskylä, Finland, 

2014) 

A „2012-3076/001-001530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES” számú, 

„Visuality & Mathematics:Experimental Education of Mathematics through Visual 

Arts, Sciences and Playful Activities” nevű nemzetközi projekt keretében végzett 

tantárgryi attitűd vizsgálatok leírása és eredményeinek elemzése. 

 http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=111  

A „2012-3076/001-001530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES” számú, 

„Visuality & Mathematics:Experimental Education of Mathematics through Visual 

Arts, Sciences and Playful Activities” nevű nemzetközi projekt hivatalos honlapja, 

melyen szerb leendő és gyakorló matematikatanárok számára készített módszertani 

segédanyagok találhatók. 

 Kristóf Fenyvesi - Ilona Oláhné Téglási - Ibolya Prokajné Szilágyi szerk.: Adventures 

On Paper - Math-Art Activities for Experience-centered Education of Mathematics 

(ISBN: 978-615-5297-25-0, EKF, Eger, 2014) 

 A „2012-3076/001-001530394-TEMPUS-1-2012-1-HU-TEMPUS-JPHES” számú, 

„Visuality & Mathematics:Experimental Education of Mathematics through Visual 

Arts, Sciences and Playful Activities” nemzetközi projekt kiadványa, tanári 

segédkönyv, mely angol és szerb nyelven készült. Célja a szerbiai matematikatanárok 

számára könnyen alkalmazható, látványos, a matematika tanítását tevékenység 

alapúan és vizuálisan megközelítő témák összegyűjtése, módszertani útmutatókkal 

együtt. 

 http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/  

A Szerb Tudományos Akadémia Matematika Intézetének elektronikus folyóirata, 

melyen a tudományos cikkek mellett helyet kapnak a matematikát népszerűsítő, 

iskolai motivációt elősegítő anyagok is. Ezen kívül fejlesztés alatt állnak iskolai 

oktatásban hasznosítható online segédanyagok. 

 http://nettantar.edu.rs/article/oraterv/a-pedagogusok-szakmai-tovabbkepzessel-

kapcsolatos-kotelezettsegei  

A Vajdasági Módszertani Központ online pedagógus továbbképző honlapján adigitális 

tananyagbázis mellett a központ által szervezett akkreditált továbbképzések anyagai is 

megtalálhatók. A jelzett anyagok a továbbképzések rendszerét, a pontrendszert, a 

tanári kompetenciákat, az előmeneteli rendszert írják le. 

http://vmk.rs/
http://vismath.ektf.hu/index.php?l=en&m=111
http://www.mi.sanu.ac.rs/vismath/
http://nettantar.edu.rs/article/oraterv/a-pedagogusok-szakmai-tovabbkepzessel-kapcsolatos-kotelezettsegei
http://nettantar.edu.rs/article/oraterv/a-pedagogusok-szakmai-tovabbkepzessel-kapcsolatos-kotelezettsegei


 http://www.scribd.com/doc/41686810/Az-MNT-oktatasfejlesztesi-strategiaja-2010-

2016  

A Magyar Nemzeti Tanács által kidolgozott Oktatásfejlesztési Stratégia 2010-2016 

dokumentuma, mely tartalmazza a magyar nyelvű oktatás fejlesztésének koncepcióit, 

célterületeit, a megvalósítás formáit, módszereit Vajdaság Tartományban. 

 http://www.cep.edu.rs/publications/teachers-in-serbia-attitudes-towards-the-

profession-and-reforms-in-education/16  

 http://www.cep.edu.rs/public/teaching_profession_for_the_21st_century.pdf  

 http://www.cep.edu.rs/public/Nastavnici_u_Srbiji_-_stavovi_o_profesiji.pdf  

 http://www.cep.edu.rs/publications/the-guide-to-forming-teachers-alliance/47  

Az utóbbi négy link a belgrádi székhelyű Centre for Education Policy (Centar za 

Obrazovne Politike) nevű független multidiszciplináris kutatási központ honlapján 

található. Fő tevékenységi körük az oktatás területén végzett kutatások folytatása, 

melynek célja professzionális tanácsadás, háttérinformációk nyújtása az 

oktatáspolitika döntéshozói, valamint tudományos kutatók számára. Céljuk még 

segítségnyújtás az oktatás minden szintjén a leendő, kezdő és gyakorló 

pedagógusoknak publikációkkal, online könyvtárral és aktuális hírekkel az 

oktatásügyben. A linkek a tanári pálya iránti elkötelezettséggel, a tanári pálya 

változásaival, attidűd kutatással kapcsolatosan végzett kutatási projektek leírását, 

illetve a kutatási eredmények publikációt tartalmazza. 
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