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

Szingapúr egy alig Budapestnyi méretű délkelet-ázsiai városállam, amely – 

kiszakítva a mai Malajziából – csupán 1965-ben lett független állammá. Az 

akkor alig másfél milliónyi lakosú ország népessége ma már több mint 5 

milliósra rúg. Népessége jórészt kínai etnikumú, kisebb részt indiai, maláj és 

nyugati. Az országot a harmadik világból az elsőbe emelő államminiszter, Lee 

Kuan Yew pártja, a PAP már több mint fél évszázada irányítja az angol gyarmati 

múlttal is rendelkező országot, formálisan parlamenti demokráciában, 

praktikusan egy erősen centralizált, autokratikus jegyeket mutató 

államvezetési formában. Az állam vezetői – akik Lee Kuan Yewt is beleértve 

mindannyian kiemelkedő nyugati egyetemeken is tanultak vagy egyenesen 

azokon szerezték a diplomájukat – a volt brit kolóniát, a korábbi Malajzia egyik 

legfejletlenebb kis szegletét a nyomor állapotából a világ legfejlettebb 

államainak egyikévé emelték. Ahogy azt az erős konfuciánus hatásokat is 

mutató állam vezetői és állampolgárai előszeretettel említik, mindezt egy olyan 

országban érték el, amely semmilyen természeti nyersanyagforrással nem 

rendelkezik. Bár ez inkább csak ideológiai, semmint valóság (tekintve, hogy 

Szingapúr maga a világ talán legjobb adottságaival rendelkező tengeri kikötője), 

jól mutatja a társadalmi értékrendet, a társadalom viszonyulását az oktatáshoz. 

Bár a szingapúri lakosság a népesség egészét tekintve statisztikai átlagban nem 

magasan iskolázott (az idősebb generációk képzési hiányosságai miatt), az 

ország évtizedek óta kimagasló eredményességet mutat minden nagy 

volumenű, rendszer szintű nemzetközi összehasonlító pedagógiai 

eredményességvizsgálatban (TIMSS, PISA), és a fiatalok tanulási aspirációi 

kiemelkedően magasak (Kínához és Koreához hasonlóan) (Gordon Győri, 2006; 

Fülöp, 2014).    



 

 

2. Az oktatási rendszer jellemzői; az oktatás szerkezete 

Az oktatás a városállam fennállása óta erősen centralizált Szingapúrban. Az 

oktatást irányító legfőbb intézmény, a Ministry of Education kontrollál mindent, 

még a magán oktatási intézmények működését és szakmai kontrollját is sokkal 

szorosabban határozva meg, mint az általában a gazdaságilag-iparilag fejlett 

országokban, főleg Nyugat-Európában és az Amerikai Egyesült Államokban 

szokásos. A minisztérium irányítja és kontrollálja az oktatás minden mozzanatát, a 

tanárképzést, a pedagógiai kutatásokat, a pedagógusképzést és -továbbképzést, az 

iskolaigazgatók kinevezését, a tanárok alkalmazását, a tankönyvek szakmai 

ellenőrzését, a tanulói eredményesség mérését és még sok minden mást.  

Az oktatás szokásos szintjei Szingapúrban is megtalálhatók: a legjellemzőbb 

iskolaforma a hatéves elemi iskola (amelyet nemigen előz meg óvodai nevelés), az 

alsó, majd a felső középiskola, amelynek érdekes változata az angol sixth form 

school-okra emlékeztető, két év időtartamú junior college. Ez az intézménytípus 

egyértelműen a felsőfokú tanulmányokra készít elő. Az ország hat egyetemére és 

néhány más felsőoktatási intézményébe, például a sokféle képzési lehetőséget 

nyújtó kiváló nemzetközi egyetemek Szingapúrba telepített részlegeibe tehát 

elsősorban a junior college-okból kerülnek be a fiatalok. A felsőfokú végzést a 

doktori és posztdoktori képzési lehetőségek zárják le.      

 

 

3. A tanári életpályamodell hiánya vagy megléte 

Szingapúrban nincs tanári életpályamodell, viszont az ország oktatásügyének 

egyik, a szakemberek által gyakran emlegetett specialitása a karrier-pályák 

(teaching tracks vagy teachers’ career tracks) megléte (Scalfani, 2008). A gyakorló 

tantermi tanárok háromféle szakmai sínen haladhatnak, érdeklődésüknek, 

képességeiknek, eredményeiknek, illetve az oktatási rendszer aktuális igényeinek 

megfelelően:  



- vezetői pálya (leadership track) 

- tanítási pálya (teaching track) 

- specializációs pálya (specialist track).  

 

 

1. ábra: Tanárok szakmai sínjei 

(http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/)  

Ahogy azt a szingapúri szakemberek maguk is, de a külső elemzők is mondják, ezt 

a szakmai karrierrendszert magas standardok és a tanárt a pályafejlődésében 

hatékonyan segítő, erős, jól kidolgozott szakmai támogatórendszerek jellemzik (ld. 

pld. a TEACH framwork-ként emlegetett szakmai támogatórendszert: 

http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/). Scalfani úgy jellemzi a 

szingapúri tanárrekrutációs, tanárképzési, -továbbképzési, szakmai fejlődési és 

tanáralkalmazási rendszert, mint „a világ legkoherensebb rendszere” ezen a téren 

(Scalfani, 2008, p. 3).  

 

4. Megléte esetén ennek jellemzői 

A tanári karrierendszer négy alappillére a következő:  

http://www.moe.gov.sg/careers/teach/career-info/


a) szigorú szelekció a tanári és oktatási intézményvezetői és hivatalnoki 

pályára, erős támogatással az egész szakmai életúton 

b) szigorú karriermenedzsment a tanári pályára felkészítő szakasztól a 

nyugdíjazásig 

c) a szakmaiság erős tudata és ennek áthagyományozása a tanárok körében 

d) a javadalmazás/bérezés stratégiai átgondolása és alkalmazása a tanári 

pálya népszerűségének megtartása/növelése, valamint a már praktizáló 

tanárok pályán tartásának érdekében.  

Ugyanakkor jó tudni, hogy mindezt Szingapúr egy olyan oktatásfinanszírozási 

környezetben teszi meg, amelynek egyik fő jellemzője, hogy az az éves nemzeti 

költségvetés 20%-át teszi ki (wiki).   

 

 

 

5. A tanári élet- és munkakörülmények jellemzői 

a. pl. heti óraszám 

b. fizetés 

Az állam vezetése és az oktatásirányítás évtizedek óta nagy hangsúlyt helyez arra, 

hogy a tanárok fizetése piaci szintű kihívásoknak is megfeleljen, vagyis a 

nagyvállalati, magánszektorbeli jövedelmekkel is versenyezni tudjon. Ezzel együtt 

is, az oktatásügy számára nagy nehézséget jelent, hogy a nemzetközi 

nagyvállalatok fejvadászai, vagy éppenséggel a legmagasabb szinteket biztosító, a 

nemzetközi oktatási piac vezető felsőoktatási intézményei (az USA-ból, Nyugat-

Európából és a gazdag, fejlett arab olajállamokból) olyan jövedelmekkel 

kecsegtetik a legmagasabb színvonalon dolgozó tanárokat, oktatókat, hogy annak 

csábító erejével még a szingapúri oktatásirányítás financiális eszközei sem igen 

tudják a versenyt felvenni.  

A tanári pályán való megfelelő előrejutás (amelynek meghatározó eleméről, az 

EPMS-rendszerről a későbbiekben lesz majd szó) fontos kísérőeleme az, hogy a 



legkiválóbb teljesítményt/fejlődést mutató tanárok az éves fizetésük 10-30%-át is 

megkaphatják bónuszként, miközben a szakmai létrán is előrelépnek (amelynek 

összesen négy fokozata van szakmai sínenként).     

 

 

c. kedvezmények 

A gondosan kiépített tanári fejlődési pálya egyik lehetősége az, hogy a legjobbak 

időlegesen (negyed évre, fél évre) kiléphessenek a tanítási munkából annak 

érdekében, hogy többet tanulhassanak a tanári munkáról, az osztálytermi 

tevékenységekről. Ezeket a szakmai fejlesztési lehetőségeket – amelynek során a 

tanárok iskolákat látogathatnak, a Szingapúrban működő nemzetközi iskolák 

tevékenységében vehetnek részt, vagy éppen ideiglenes munkatapasztalatokat 

szerezhetnek a profittermelő piaci szektor munkavilágában, vagy a kutatás 

világában – az oktatási minisztérium támogatja anyagilag.  

 

d. a tanári pálya társadalmi presztízse stb. 

Az OECD (xyv, 2013) kutatása azt mutatja, hogy Szingapúrban a tanári pálya magas 

presztízzsel rendelkezik (7. a  nemzetközi rangsorban). A szingapúriak nagy része a 

saját gyereke esetében is nagyon vagy erősen támogatná, hogy a tanári pályát 

válassza. Kína mellett az emberek itt gondolják leginkább azt, hogy a tanár 

respektusa nagy a tanítványok előtt.  

 

 

 

6. A tanárrekrutáció módszerei 

Ld. a jelen tanulmány korábbi és további részeit.  



 

 

7. A tanárképzésbe való bejutás jellemőzi 

a. kritériumok  

A tanári pályára való állítás egyik fő jellemzője, hogy a (finn és a dél-koreai 

rendszer mellett) a világ egyik legszigorúbb szelekciós mechanizmusán alapul. (Míg 

a dél-koreaiak csak a tanulói/hallgatói teljesítmény top 5%-át nyújtó fiatalokat, a 

finnek a top 20%-hoz tartozókat engedik a tanárképzésbe, addig) Szingapúrban az 

alapképzésben legjobb teljesítményt nyújtó 30%-hoz tartozóknak van csupán 

lehetőségük a mester szinten zajló tanárképzésbe átkerülni.      

b. szelekciós módszerek 

A Ministry of Education, amely az egész tanárképzés fölött opponál, minden évben 

csak annyi tanári képzési helyet hirdet meg, amennyi a felmérések szerint a tanári 

mozgások (pl. nyugdíjazás, vagy /a nemigen jellemző/ pályaelhagyás stb.) alapján 

várható, illetve a különféle oktatáspolitikai iniciatíváknak megfelelően hosszú és 

rövid távon éppen szükséges. A jelentkező hallgatóknak a legfelső BA-hallgatói 

kohortban kell lenniük  

- a végzős évfolyambeli eredményeik 

- a nemzeti vizsgák 

- és a tanári alkalmasságot mérő vizsgák  

alapján. Ha ennek megfeleltek, akkor 

- egy szóbeli vizsgát is le kell tenniük, amelynek során eldönthető, hogy 

megfelelően elhivatottak-e a tanári pályának, jók-e a kommunikációs 

készségeik, általában a tanításra alkalmasak-e és hasonlók. 

De a pályaszelekció, illetve a pályán belüli orientáció még nem ér véget ezekkel: a 

tanítási gyakorlat ugyanis nagy mértékben befolyásolhatja az elkövetkezendőket: 

a kiváló teljesítményt nyújtók például magasabb kezdő fizetéssel kerülhetnek a 

pályára, illetve a magasabb elismerést nyújtó tanári karriersínekre kerülhetnek, 



mint átlagos teljesítményt nyújtó társaik (vagyis főleg a vezetői és szakmai 

specialista sínek felé irányítják őket).     

 

 

 

 

8. A tanárképzés jellemzői 

A tanárképzés egyik legszokatlanabb jellemzője Szingapúrban az, hogy az egyetlen 

intézmény, a National Institute of Education privilégiuma.  

 

 

a. iskolafokozatok szerint 

b. szaktárgyak szerint 

c. területi megoszlás szerint stb.  

9. A tanárképzésbe bevonni szándékozott célcsoportok köre 

Mint már szó volt róla, a legfőbb célcsoport a kimagasló tanulási, felsőoktatási 

képzési eredményeket elérő fiatalok köre. 

De minthogy Szingapúr oktatásügyét a demográfiai mozgások miatt újra és újra 

tanárhiány jellemzi, a tanárképzésben nagy hangsúlyt helyeznek arra is, hogy 

valaki második, illetve párhuzamos karrierlehetőségként válassza, választhassa a 

tanári pályát. Ennek érdekében általában rövidebb, egyéves tanárképzési 

lehetőséget biztosítanak a megfelelő érdeklődők számára a National Institute of 

Education tanárképzési programválasztéka keretében.  

Ugyancsak fontos a tanári szakmai létszám- és tudás egyensúlyának 

megtartásában a nyugdíjas pedagógusok visszahívása a pályára, ami Szingapúrban 

ugyancsak több évtizede szokásos dolog.  

 



 

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 

A tanárképzési kurzusok a tanári pálya minden alapvető szegmensét átfogják, az 

ország multietnikus, multikulturális harmóniára építő jellege miatt nagy hangsúlyt 

helyezve arra, hogy a képzésben részt vevők minden pedagógiai kérdés 

multikulturális aspektusaival is tisztában legyenek. 

Figyelemre méltó ugyanakkor a tanítási gyakorlatok igen nagy szerepe. Ezeken 

nagyon nagy figyelemmel vesznek részt az egyetemi képzők is, akik sokat 

konzultálnak a hallgatókkal a gyakorlatról, coacholják és támogatják őket a 

gyakorlati tevékenység fejlesztésében (Scalfani).  

 

 

12. Tanár-továbbképzés 

A kezdő tanárok tanítási kötelezettsége csupán 80%-a a többeikének, annak 

érdekében, hogy minél több módjuk legyen a tanítás gyakorlatban történő 

tanulására az iskola mint tanuló közösség, mint szakmai műhely keretében 

(például óralátogatások, mentorálás stb. segítségével). Ha valaki a gondos 

tanárszelekció és -képzés ellenére mégsem állja meg a helyét a tanításban, 

akkor egy másik iskolába küldik az illetőt, hátha az újabb intézményben 

megfelelőebben tudja kibontakoztatni a képességeit.  

A gondosan kialakított szakmai formális tanár-továbbképzési rendszer mellett 

Szingapúrban a tanári szaktárgyi és egyéb (általános pedagógiai) körök, 

műhelyek szerveződése, tevékenysége is figyelemre méltó, mert ezek 



intenzíven hálózatossá teszi a tanári pályát.  Mondható, hogy Szingapúr a világ 

talán a leginkább hálózatosodott országa a pedagóguspályát tekintve.   

 

 

13.  A pályán maradás jellemzői 

Mint ahogy az az eddigiekből már kikövetkeztethető, Szingapúrban kevéssé 

jellemző a pályaelhagyás. De ez a már eddig említettek mellett a nagyon komoly 

szakmai pályamenedzselési rendszernek, az Enhanced Performance Management 

System-nek (EPMS) is köszönhető (Scalfari). 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 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.      

 

 

14. A tanári pálya presztízse növelésének speciális formái, eszközei 

A tanárképzés egyik igen fontos presztízsemelő jellemzője és a tanári pályára 

készülés egyik fontos vonzereje a legjobb tanulók körében részben az, hogy 

annak teljes költségét az állam állja, sőt, alkalmasint még ösztöndíjat is biztosít 

hozzá már azoknak is, akik a tanárképzésbe készülő BA-hallgatók. Akik pedig 

bekerülnek a tanárképzésbe, azok már olyan ösztöndíjjal rendelkeznek, mint 

akik felsőfokú végzettséggel töltenek be a civil szektorban egy állást.  Igaz, 

ezeket a támogatásokat teljes mértékben vissza kell fizetni, ha valaki nem felel 

végül meg a tanárképzési kritériumoknak (megbukik stb.), vagy elhagyja a 

képzést vagy (az ösztöndíj jellegétől függően) 3-6 évnél hamarabb elhagyja a 

tanári pályát. Ez a tény fontos, erős elhivatottságot feltételez és igényel a 

tanárképzésbe jelentkezők részéről (Scalfani, 2008).  

E fentiektől nem független, mégis külön faktornak tekinthető, hogy a tanári 

pályára úgy tekintenek Szingapúrban, mint ami a személyes fejlődés széles és 

mélyreható perspektíváit lehetővé tévő szakma. Ez szinte olyanféle 

kiválasztottság érzést, egyfajta szakmai „kasztszellemet” ad, ami hatalmas 

vonzerőt jelent sokak – és éppen a magasan teljesítő személyek – számára.  



Van azonban a tanárképzés és a tanári pálya vonzóvá tételének egy harmadik, 

igen fontos lehetősége: Szingapúrban (mint jelenleg Magyarországon is) 

valamennyi diák számára (bizonyos életkorban) kötelező a közösségi szolgálat. 

Minthogy sokan közülük a tanítást választják a közösségi szolgálat általuk 

végzett 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.  

A magas fizetés, az a tény, hgy erre a pályára hagyományosan csak a legjobbak 

léphetnek, valamint a konfuciánus (és ugyancsak az indiai) kulturális 

hagyományok, amelyekben az oktatás, a tanítás, a tanulás, az énfejlődés a 

legfőbb értékek közé tartozik hagyományosan, folyamatosan magasan tartják 

Szingapúrban a tanári pálya presztízsé.  

Ugyancsak fontos presztízsemelő tényező a három tanári szakmai vonal 

megléte. Mindenki tisztában van azzal, hogy szakértői szintű tanárrá vagy 

mestertanárrá a tanároknak csak egy kis része lehet, ténylegesen a legjobbak. 

Mivel a rendszer elvi alapja az az elgondolás, hogy minden tanár arra törekszik, 

hogy a lehető legjobban tevékenykedő szakember legyen, annak a kevés számú 

tanárnak, aki senior vagy master tanár lesz, a tanárok körében is és a 

társadalom egészében igen magas a presztízse.  

 

 

  



Esettanulmány 

Szingapúrban számos módszert alkalmaznak annak érdekében, hogy a tanári 

pályát népszerűsítsék, annak – általuk értett – valódi arcait bemutassák és 

vonzóvá tegyék. E módszerek között fontos szerepet töltenek be a vizuális, 

azon belül is a mozgóképes anyagok. Nem véletlen, hogy a tanári pályát 

népszerűsítő vizuális hirdetési anyagok kvalitatív elemzései közül egy szingapúri 

tévéreklámmal kapcsolatos elemzés talán a legkiemelkedőbbek egyike a 

nemzetközi szakirodalomban (Lim Fei & O’Halloran, 2012). Az általuk elemzett 

spot értelmezésükben az „ideális (szingapúri) tanár” képét mutatja be, rejtett, 

de jól feltárható, professzionálisan igen magas szinten eltervezett és 

kivitelezett vizuális kódok segítségével.  Elemzésük segítségével arra a 

következtetésre jutnak, hogy a tanári professziót a Ministry of Education 

rekrutációs hirdetése úgy mutatja be, hogy az a hatékony marketing 

stratégiáknak megfelelően pontosan eltalálja a potenciális „fogyasztók” 

értékvilágát, ez esetben azt, hogy milyennek konceptualizálják a tanárt és a 

tanári szakmát.  

A reklámfilm megállapításuk szerint olyan tanárképet sugall, miszerint a tanári 

professzió lényege, hogy a tanár a háttérben meghúzódó segítő, illetve a 

gyerekeket közvetlen közelségével és támogató magatartásával fejlesztő 

személy, aki a fejlődéshez szükséges biztonságot, inspirációt és tudást tud 

biztosítani nekik. Lénye és tevékenysége gyerekközpontú. A film e némiképp 

romanticizált tanárkép stilizált jellegét azáltal is fenntartja, hogy a tanári pálya 

számos más tevékenyégére, például az igen nagy idői igényű adminisztrációra, 

a fegyelmezésre, az órákra való felkészülésre, a tanulói feladatok kijavítására 

értékelésére, a tanár-továbbképzéseken való részvételre, tantestületi és 

munkaközösségi gyűlésekre és még számos más, nem tantermi teendőre 

egyáltalán nem tér ki. A tanár altruisztikus személyként jelenik meg, akinek az 

énje a főbb (éppen aktuális) pedagógiai és általános gyereknevelési szlogenek 

megvalósítása és kiteljesítése érdekében működik csupán.  

A tanári pályát bemutató hasonló vizuális anyagok a szingapúri oktatási 

minisztérium honlapjáról mai napig is viszonylag nagy bőségben elérhetők. 



Elemzésem tárgyául egy 2 perces reklámspotot választottam 

(http://www.moe.gov.sg/compliments/), amely a honlapon keresztül a 

youtube-ról töltődik le.  

A két perces reklámfilm  - egészen bizonyosan szembemenve a sztereotípiákra 

építő befogadói elvárásokkal – nem iskolai vagy oktatási környezetben indul, 

hanem egy sötét, rendezetlen, koszos külvárosi környezetben, amely olyan 

deprimáló képet mutat és kilátástalan életutakat sugall, mint Tarkovszkij 

Stalkerének számos jelenete. Tekintve Szingapúr mint városállam világszerte 

ismert és elismert tisztaságát, rendezettségét, e kép különösen megdöbbentő, 

a befogadót egyértelműen nagy várakozásokkal tölti el. Nemkülönben az, hogy 

a filmes történet hasonlóan váratlanul, krimiszerűen folytatódik: fiatal 

fiúk/férfiak menekülésével, akik közül aztán az egyiket az üldözői elfognak, a 

földre szorítanak és műanyagszállal megbilincselnek. A tanári pályát 

népszerűsítő film 10. másodpercében aztán már egy bírósági tárgyalótermet 

látunk, ahol a zokogó édesanya és őt megrendülten támogatni igyekvő 

fiatalabb fiútestvér hallatára ítéli bűnösnek a protagonista szereplőt a bíró. A 

befogadó egyre inkább nem érti, hogy mindennek mi köze lehet a tanári 

pályához, a várakozásai egyre erősebbek.  

Az erős érzelmi hatások keltése érdekében a film gyors vágásokra, erős 

hangeffektusokra, az érzelmeket erősen kifejező közelképekre és eltúlzott 

mimikákra és gesztusokra épít e pontig (és még egy jó ideig).  

A következő képsorok egy cella homályában mutatják a megrendült, fehér t-

shirtben a félhomályban meghúzódó főhőst, aki sír, és az orra is folyik. Közben 

mint egy isteni szózat vág tudatába egy múltbeli figyelmeztető hang, amelyet 

mi nézők is jól hallunk: egy erőt és nyugalmat kifejező férfihang mondja, hogy 

„Csak magad alakíthatod ki a jövődet.” 

A film a 22. másodpercben vált át az iskola világára. A kép kivilágosodik, és egy 

kifejezetten jó képű férfi tanárt látunk fehér rövid ujjú ingben, egyszerre 

elegáns és lezser, de feltétlenül jól vasalt, rendezett öltözékben, félig háttal 

fordulva a modern zöldtáblától, amelyre éppen azt írta fel fehér krétával, 

amerikaias betűstílussal (nyomtatott betűk), hogy „A legjobb barátom”.  A 

http://www.moe.gov.sg/compliments/


következő másodpercben már csak a kezét látjuk, amint erélyesen, majdnem 

erőszakosan megmarkolja egy fehér rövid ujjú inges tanuló vállát, aki riadtan, 

kérdően és agresszíven tekint e mozdulatra hátra, elfordulva a füzetétől, 

amelybe rajzolgatott eddig. Az eddig is erős hang és zenei effektusok itt 

végképp erősen emotívakká válnak. A következő másodpercekben – ahogy az 

időben megyünk egyre visszább – a protagonista fiút látjuk, amint erőszakosan 

megcibál az ingénél fogva a folyosón vagy egy öltőzőben egy kisebb diákot, és 

már majdnem komolyan bántalmazza őt, amikor a már megismert férfi tanár 

(most zöld, alkalmibb viseletet kifejező rövid ujjú inget viselve) odatoppan, 

hallatlanul szigorúan, egyértelműen, fegyelmezően, de nem agresszívan rászül, 

hogy ezt hagyja abba. A jelenetek, a mozgások, snittek, hang- és fényeffektusok 

továbbra is gyorsak, feszülten drámaiak. 

A fiú elengedi a kisebb diákot (aki elmenekül), de most a tanárra néz öklelő 

szemekkel – őt tekinti küzdelmében, agressziójában partnernek. Minthogy a 

közbelépő tanári hatalom miatt nem vezethette le a kisebb fiún a fizikai 

agresszióját, most egy közeli tárgyba rúg bele, mintegy jelezve, hogy a 

következő rúgás tárgya akár a tanár is lehet. A tanár azonban megfontoltan 

hátat fordít és nyugodt léptekkel elhagyja a terepet. Belép a rolettás 

(árnyékvédős) rendezett, szép tanterembe, amelyben fehér inges tanulók ülnek 

és tanulnak fegyelmezetten. A deviáns fiú ugyan némileg csapzott ingben 

megjelenik a tanteremben, de nem látjuk a tekintetét, csak azt, hogy a tanár 

megelégedetten, a bölcsebb, az idősebb, a többe tudó személy 

magabiztosságával veszi tudomásul, hogy a fiú az ő hatására visszatért az 

osztály nyugodt szocializációs világába.  

A 45. másodpercben a snitt már az iskolaépület külső világába visz minket. Az 

immár fegyelmezetten, rendezett ruhában lépkedő (deviáns tanulóhoz) odalép 

a tanár, és kedvesen, támogatóan egy könyvet nyújt át neki, amit neki hozott 

személyesen. A fiú meglepődve, de elfogadja a könyvet. A következő snitt az 

iskola udvara felől mutatja az iskolaépületet, amely előtt gyönyörű fák és fű 

zöldell, és egy lány lépdel nyugodtan, fontos célja felé.  



Az 58. másodpercben azonban megint megváltozik a kép. A deviáns fiatalt most 

családi környezetben látjuk, amint éppen a nyugodtnak, bensőségesnek induló 

családi vacsorát dúlja fel. Miközben a képek a németalföldi festészet gazdag 

konyha- és ebédlővilágát és annak kiegyensúlyozott derűjét, szépségét idézi fel, 

a fiú szinte kriminálisan viselkedik ebben az otthoni környezetben is. Most 

fekete t-shirt van rajta, amely különösen vad képzeteket kelt így róla. Mivel az 

apja kitessékeli a közös evés helyiségéből, a dühöngését a saját szobájában 

folytatja a füzetei széttépésével, ledobásával. Sír, miközben az anyja 

megrendülten nézi, és fiatalabb fiú testvére most is az anyját igyekszik 

megnyugtatni, támogatni.  

A következő, alig két mésodperces snitt azt a sötét utcát mutatja, ahol a 

fiútgarázda dühöngése miatt  – ahogy azt korábban láttuk már – elfogták, majd 

zárdába vitték.  

A következő snittben pedig a tanárt látjuk a tanteremben (1’15”). A tanulók 

szép, tiszta, rendezett, fehér padokban ülnek és elmélyülten, odaadóan, 

intellektuális figyelemmel dolgoznak egyesével, miközben a tanár 

gondterhelten tekint az egyetlen üresen árválkodó padra, ahol a főhősnek 

lenne a helye.  

Ismét vált a kép. A fiút egy szál atlétában és klottnadrágban látjuk, dühösen 

dobálva egy ócska kosárlabdát az omladozó, roskadozó udvari falnak. A felirat 

szerint fiú nevelőintézetben vagyunk. A dobálózást agresszív, de kicsit 

kétségbeesett, szinte animális, vakkantó, szinte őskiáltásszerű hangokkal kíséri 

a fiú, akinek a hangját mindamellett továbbra is felülírja az erős, érzelmes 

vonós szimfonikus zene.  

1:24-kor újra magába fordulva látjuk a fiút egy sötét zugban ülve, mint a 

bírósági ítélet után. De most inkább a kimerültség látszik rajta. Magába fordult, 

de mintha egyben le is higgadt volna.  A sötétből elővilágító arc totálja most 

inkább mintha a meditációt, az önmegértés jegyeit mutatná.          

1:27-nél minden eddiginél szebb külső helyszínen vagyunk, megint az 

iskolában. A zene folyamatosan fokozódó hangjai egy szinte lángolóan zöld 



udvari növényvilágot fest alá, ahol a tanár és a diák egy kőpadon ülnek. Szinte 

idilli a nyári világ és a burjánzó, de kifejezetten erősen karbantartott 

őstermészet kettőse. A tanár intimen odafordul az általa adott könyvet két 

kézben tartó és annak címlapjára elmerülten tekintő fiúra, és bátorítólag, 

tanítóan azt mondja: „Elég bátornak kellene lenned ahhoz, hogy megváltozz”. 

És elhangzik a korábban már a fiú emlékezetében megszólalt mondat: „Csak te 

tudod a jövődet kialakítani”.  

Most végre mi nézők is megpillantjuk a könyv borítóját, megtudjuk végre, hogy 

miről szól. Retorikai jellegű könyv. Bevezető a szónoklattanba, a közbeszéd 

elsajátításában segítő alapkönyv. 1:37-nél a fiút fehér t-shirtben látjuk, amint 

(nem világos, hogy hol: az iskola egy rejtetteb zugában?) tanulmányozza a 

kötetet.  

A már viszonylag hosszadalmas, a nézők hangulati megértésére balanszírozó 

szakmai reklámfilm igazán nagy fordulata azonban csak most jön. Az utolsó 20 

másodperc a katarzisé.  

Először a tanárt látjuk. Már idősebb, majdnem öreg, amint nagy, bölcs, de rús, 

vidám mosollyal az arcán valamit figyel egy előadóterem közönségének 

soraiban. Egy eddig nem hallott hang köszönetet mond neki: „Köszönet, Mr. 

Kumar!” Még be sem fejeződik, de már el is ismétlődik a mondta. De most már 

látjuk: érettebb fiatalemberként, nagy és meghatott mosollyal az arcán az 

eddig deviánsnak megismert protagonista mondja volt tanárának e szavakat. A 

továbbra is egyre erősödő, érzelmileg egyre fokozottabb vonós zene mellett 

most a sűrítést az is szolgálja, hogy a kifejezetten jóképű, kidolgozott 

személyiséget sejtető fiú/fiatalember arca mellett egy felirat is megjelenik: 

„Glenn jelenleg motivációs szónok.”    A fiatal ember felhívja a színpadra a volt 

tanárt, aki atyaiasan, támogatóan, elismerően és örömmel, mintegy generációs 

stafétaátadás mozdulatait is érzékeltetve megfogja a fiú vállát. Most a tanár 

arca mellett jelenik meg egy felirat:”Mr. Kumar jelenleg is tanár, és továbbra is 

a változáson dolgozik.” (make a difference).  

E pillanatban (1:54) a tanár és a fiú szinte szerelemre emlékeztető 

bensőségességgel, michelangeloi atya-fiú egymásra tekintéssel pillantanak 



egymásra, miközben az alakjukon megjelenik egy kiteljesedő, átúszó, 

meglehetősen nagy betűs tanító szöveg: „A nemzet formálása: egy tanuló egy 

időben.” 

A filmet a Ministry of Education elegáns címere zárja, miközben elhalkul a zene.  

A minisztérium honlapjára visszaérve pedig most már figyelmünket a film itt 

szereplő álló kockája alatti szövegre is vethetjük: „We invite you to share your 

experiences with MOE/school staff who have performed their jobs with 

dedication and excellence. Your words of encouragement will spur us on to do 

even better!” 

A film egyértelműen egy patriarchálisan elgondolt tanárszerepet mutat be, aki 

a vad, nyers, durván deviáns és öndeviáns személyből a klasszikus műveltség 

segítségével, de alapvetően emberi és szakmai elhivatottsága által farag 

szocializált lényt. A szakma kifejezetten romanticizáltan jelenik meg a filmben, 

az egész történet, a képi és hangi világ egyaránt ebben a jellegben alkot 

homogén közeget. A tanár, aki tulajdonképpen képes legyőzni a nyers, szinte 

animálisan természeti ösztönöket, és képes emberi világot teremteni maga 

körül, a középosztálybeli nyugodt és 

tanulásra/tudásra/fejlődésre/önfejlesztésre hangolt középosztálybeli környező 

világ legnagyobb megelégedésére. Figyelmet érdemel azonban, hogy a film 

végére a tanári személyiség erőfeszítései egy még nagyobb, arctalan, eddig 

egyáltalán nem megjelenő, de most megkérdőjelezhetetlenül mindent felülíró 

entitás intencióiba illeszkedik bele: a nemzet jóléte keretezi át az egész 

történet értelmét és morális, szakmai éthoszbeli mondandóját. A tanár a 

nemzet szolgája.  

  

  

 


