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I. Általános bevezető 

                                                           
1 Jelen tanulmány elkészítésében nagymértékben támaszkodtunk a kutatás során készült 
háttértanulmányokra, amelyeknek szerzői a kutatócsoport tagjai voltak: dr. Bárdos Jenő, 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. Jelen stratégiai ajánlásokban 
kisebb-nagyobb szövegátvételek találhatók a munkacsoport által készített 
háttértanulmányokból – ezeket a szövegrészeket azonban a munka jellege miatt jelen 
szövegben nem tüntettük fel idézőjellel, szerzői utalásokkal vagy más módon.   

 



Jelen TÁMOP-kutatás központi témája a tanári pálya népszerűsítése módszereinek és ezek 

mediatizáltságának feltárása a nemzetközi tapasztalatok alapján, valamint az ezekből 

levonható stratégiai ajánlások megfogalmazása a hazai fejlesztés érdekében. A téma 

feltárásának különös nehézsége részben annak újszerűségéből fakad, minthogy (különböző 

országokra, illetve különböző résztémákra vonatkozóan más és más érvénnyel) 

- egyes országok esetében nem lehet a tanári pálya népszerűsítésének kidolgozott 

stratégiájáról vagy stratégiáiról (több más pedagógiai stratégia egybefüggő 

részelemeiről) beszélni,  

- amennyiben ilyen létezik, az nem feltétlenül publikus, külföldi kutatók számára 

nem vagy csak nehezen hozzáférhető 

- inkább a már megvalósuló programok érhetők el, amelyekből kutatóilag csak a 

visszakövetkeztetés módszerével lehet mögöttük meghúzódó stratégiákat 

konceptuálisan megkonsturálni (ami viszont a tévedés és félreértelmezés 

kockázatát hordozza magában) 

- ebből következően többnyire csak mozaikos kép állítható össze egy-egy ország 

stratégiájára vonatkozóan 

- hatással van a téma feltárására az is, hogy a pedagógus pálya népszerűsítésének 

stratégiai és gyakorlati elemei jelentős eltéréseket is mutathatnak, többek között 

olyanféle torzító/befolyásoló folyamathatások miatt, mint amilyenek a fentről 

lefelé vagy a lentről felfelé ható pedagógiai innovációk disszeminációja és 

implementációja során is általánosságban megfigyelhetők 

- illetőleg hogy ettől nem függetlenül a pedagógus pálya népszerűsítésének 

nemcsak tudatos, megtervezett és központilag vezérelt formái, hanem (a 

központi stratégiáktól és módszerektől akár lényegesen elütő) helyi, lokális, 

intézményi stratégiái és formái is vannak, míg más elemei gyakorlatilag spontán 

folyamatok formájában zajlanak. 

Így sem a feltáró kutatás, sem a stratégiai ajánlások műfajilag nem vállalkozhatott és 

vállalkozhat arra, hogy egyetlen kompakt képben, illetve egy minden elemében 

összeillesztett ajánlásban foglalja össze a legfontosabbakat. Nem is beszélve arról, hogy 

miközben a jelen tanulmány elkészítésében részt vevő kutatók számára a pedagógus 



életpályamodell és más dokumentumok, törvények és rendelkezések, alkalmasint már 

megvalósult és kutatott gyakorlat vonatkozásában egy sor, a téma szempontjából releváns 

információ a rendelkezésére állt, a pedagóguspályát érintő éppen jelenleg zajló további 

kutatások eredményeinek szignifikáns része és más, az oktatásügy egészét érintő 

oktatáspolitikai és policy jellegű elképzelések, dokumentumok és tevékenységek nem 

voltak ismertek előttük. Így az ajánlásokat ebben a tekintetben csak „dekontextualizáltan”, a 

közvetlen hazai oktatáspolitikai szándékok és cselekvési tervek ismeretének hiányában 

lehetett elkészíteni. 

Ezért – valamint lentebb, a kutatás elméleti kereteinek összefoglalásában olvasható 

további szakmai okokból – kutatócsoportunk úgy döntött, hogy a szakmai ajánlásokban 

- megfontolásra érdemes nemzetközi gyakorlatokat mutatunk be, illetve az 

ezekből levonható javaslatokat fogalmazunk meg, anélkül, hogy ezek egymással 

való harmonizációjára, egyetlen logikai szerkezetbe szerveződésére törekednénk 

vagy törekedhetnénk 

- ezek bemutatása során nem veszünk tekintetbe olyan vetületeket, amelyekről 

nem rendelkezünk és munkastátusunkból fakadóan szükségképp nem is 

rendelkezhetünk ismeretekkel (például a témára vonatkozó hazai nemzeti 

stratégia majdani kivitelezésére rendelkezésre álló anyagi, humán erőforrásbeli, 

logisztikai, jogi és egyéb tényezőkről).     

Mindazonáltal kutatómunkánk során munkacsoportunk tagjainak egyre inkább 

meggyőződésévé vált, hogy a téma sokkal szerteágazóbb és gazdagabb, mint azt korábban 

gondolni lehetett, különösen azért, mert a tanári léttel és munkával kapcsolatosan egy egész 

sor dimenziót képes átfogni és szintetizálni, s új szempontok mentén elrendezni azokat, új 

megértéseket hozva létre. Mindezeket az országtanulmányokban és a szakmai 

összefoglalóban rögzítettük.      

 

II. A kutatás alapelvei, az elvégzett munka fogalmi keretei 

 



Jelen tanulmányunk II. sz. fejezete annak nyelvi megformáltságát tekintve elsősorban leíró 

jellegűen foglalja össze TÁMOP-kutatásunk alapelveit és a végzett munkánk fogalmi 

kereteit. Intencióját tekintve azonban nem leíró jellegű szöveget kívántunk létrehozni, 

hanem olyat, amely implicit szintjein ajánlásokként értelmezhetők: úgy véljük, hogy az 

általunk alkalmazott kutatási fogalmi szempontokat, keretrendszereket érdemes akkor is 

figyelembe venni, amikor az oktatáspolitikai és oktatáspolicy formálók az ajánlásaink 

nyomán konkrét stratégiá(ka)t és ezekhez kapcsolódó konkrét technikákat hoznak létre, 

illetve vezetnek be a gyakorlatba.  

 

A pályázati kiírásnak megfelelően a munkánkat úgy fogtuk fel, mint amelynek során 

- a világ 9 országának 

- valamint Magyarország jelenlegi gyakorlatának  

- illetve a kettő összefüggésrendszerének a vizsgálatával 

kell feltárnunk a pedagógus pálya népszerűsítésének eszközeit, figyelemmel a 

népszerűsítés mediatizálási szempontjaira, majd az ezekből levont következtetések alapján 

stratégiai javaslatokat fogalmaznunk meg a hazai oktatáspolitika számára. A munka célja 

tehát a hazai pedagógiai rendszer egy rendszerelemére vonatkozó hatékonyságfejlesztés 

volt, ami a pályázat logikájából következtethetően egyfajta virtuális nemzetközi 

versenytérben helyezkedik el. Vagyis tanulva más országok, más oktatási rendszerek 

gyakorlataiból, olyan lehetőségeket tudjunk megfogalmazni, amelyek hasznokkal 

kecsegtethetnek a pedagógus pálya hazai népszerűsítésének növelése terén, ami pedig 

közvetlenül vagy áttételesen növelheti a magyar oktatásügy hatékonyságát és így 

versenyképességét is.   

 Az oktatási rendszerek adott szempontú elemzésének és ezek hatékonyság-, illetve 

versenyképesség-növelés céljából történő feldolgozásának módszertana speciális elméleti 

átgondolást, tervezést és kivitelezést igényel.  Ebben Marc S. Tucker módszertanát követtük 

– a rendelkezésre álló keretek, valamint jelen kutatás némely sajátos jellemzője miatt annak 

nem minden, de legtöbb elemében. Tucker rendszerét nemcsak azért választottuk, mert a 



számunkra fontos tudnivalók feltárásának igen hatékony módszere, hanem azért is, mert 

Tucker gondolatai figyelemre méltóan eredetiek és hasznosak az ilyenféle kutatásokból 

származó, versenyképesség növelő rendszerfejlesztő rendszerváltozások tervezésére 

vonatkozóan. Az alábbiakban először Tucker kutatás-módszertani javaslatait ismertetjük, 

majd az fejlesztés általa javasolt elméleti és gyakorlati szempontjait.        

  Ahogy a szakmai összefoglalóban is bemutattuk, a Tucker által bemutatott, az 

„industrial benchmarking”2 alapelveit követő kutatás-módszertani dizájn 7 féle elemből 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, illetve hagyományos 

társadalmi-kulturális kapcsolataink révén az adott országban működő rendszer egyes 

elemei könnyebben beépíthetők egy hazai stratégiába is. 

.  

 

2. Szakirodalom-feltárás, 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, 

                                                           
2 Az industrial benchmarking olyan elemzési és tervezési eszköz, amely arra alkalmas, hogy a gazdaság (az ipar) egy 
szereplőjét össze lehessen hasonlítani a versenytársak legjobbjaival és akár más iparági szereplőkkel is, majd az 
összehasonlítás eredményeiből a versenyképesség-növelő stratégiákat lehessen kialakítani. Munkánk során azért is 
választottuk ezt a kutatás-módszertani keretet, mert mint korábban már szó volt róla, a kiírt pályázat céljaiban 
egyebek mellett a hazai rendszer versenyképesség-növelésének szándékát is láttuk.    



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 

A helyi szakmai kapcsolat kiépítésére Tucker nagy hangsúlyt helyez, hiszen ez a 

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

helyezni, 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 antropológiai 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 bővült 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 

országspecialista tanárképzés és tanári pálya szakemberek mellett média 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 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 magának, 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.  

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 nem 

vállalkozott arra, hogy kidolgozza a „létező, lehető legjobb rendszert” a pedagógus szakma 

és pálya népszerűsítése terén. Így – ahogy azt fentebb már jeleztük –, mi magunk a jelen 

stratégiai ajánlásokban sem fogunk arra vállalkozni, hogy a bemutatott sok jó gyakorlatot, 

amit az egyes országok tanulmányozása terén összegyűjtöttünk, egyetlen integrált, a hazai 

oktatási kontextussal organikusan fungáló egésszé állítsuk össze. Ezt ugyanis nem a 

kutatók, hanem a fejlesztők, jelen esetben tehát az oktatáspolitikusok és policycsinálók 

lehetőségének tekintjük. 

Mint a fentebbi leírásból is látszik, az industrial benchmarking fontos alapelve az, 

hogy egy oktatási jelenséget annak kontextusában érthetünk meg (az oktatási jelenségek 

„episztemológiája” csak önnön kontextusukban ragadhatók meg), de amikor a „valamiben 

legjobb országok gyakorlatából” a legjobb gyakorlatot akarjuk megvalósítani, akkor – 

Tucker maga nem alkalmazza ezeket a terminológiai megnevezéseket – dekontextualizálni, 

illetve újrakontextualizálni kell őket. A dekontextualizáció azt jelenti, hogy a valamiben 



kiemelkedő országok gyakorlatából kiemeljük a legjobb példákat, majd függetlenül ezek 

hátterétől összegyűjtjük és valamilyen szakmai logika mentén elrendezzük őket. Az 

újrakontextualizáció pedig az előző jó gyakorlatokból megszerkesztendő „legjobb jó 

gyakorlat” adott, az előzőekkel nem egybeeső környezetben való implementációjának az 

előfeltétele: amikor tehát egy szakmai megfontolásrendszerből összerendezett jó gyakorlat 

készletet annak a szociális kontextusnak a mentén értelmezünk, amelyben a belőlük 

generált „legjobb jó gyakorlatot” az implementáció célkontextusa felől szerkesztünk meg, 

majd vezetjük be a gyakorlati munkába.     

Ebben a fogalmi rendszerben  

- a szakmai összefoglalóban ismertetett országtanulmányok a jó gyakorlatok saját 

kontextusukban történő feltárásának és értelmezésének a funkcióját töltik be, 

pontosabban ennek eredményeit mutatják be a tanulmányok 

- a jelenlegi szakmai stratégiai ajánlások szerepe a jó gyakorlatok 

dekontextualizált ismertetése (azzal a lehetőséggel, hogy valamennyi jó gyakorlat 

kontextuális értelmezése visszakereshető, megtalálható a szakmai 

összefoglalóban) 

- a kutatás segítségével kinyert megértések újrakontextualizálása pedig az 

oktatáspolitikai szakemberek lehetősége mindezek alapján.  

 

Annak érdekében, hogy az önnön szociális-kulturális kontextusukból kiemelt, 

dekontextualizált jó gyakorlatok jelenséghalmaznak a jelen ajánlásokban megfelelő szakmai 

struktúrát tudjunk biztosítani, kritikai elemzés tárgyává tettük a TÁMOP-pályázat címében 

megnevezett tartalmakat, és megállapítottuk, hogy a címben megfogalmazottak 

vizsgálatához, tisztázásához egy kapcsolódó jelenség vizsgálata nélkülözhetetlen. A 

pályázati leírás a pedagógus pálya népszerűsítésének kérdésére fókuszál, ami azonban – 

mármint a pedagógus pálya – nem értelmezhető a pedagógus szakma jelenségének 

vizsgálata nélkül.  



„Pálya” és „szakma” sokféle dimenzióban függnek össze: ami a kutatás 

szempontjából kiemelkedően fontos, hogy az egyes személyek, illetve társadalmi csoportok 

„szakmához” való viszonya, szakmafelfogása, szakmaképe, szakmai identifikációja és 

egyebek a szakmai pálya feltételrendszerében helyezkedik el, bár nem minden esetben és 

nem feltétlenül kizárólagosan.  

Az előbbi azt jelenti, hogy a pedagóguspálya népszerűsége, így a pálya választása 

nagy mértékben függ attól, hogy a pedagógus szakma maga mennyire vonzó vagy nem 

vonzó, népszerű vagy nem népszerű egy társadalom egyénei és csoportjai körében, illetve 

hogy egyáltalán milyen mintázatú kép él a társadalomban a pedagógus szakmáról. A 

szakmai azonosulás különféle lehetőségei, amelyek a szakmai identitás olyanféle képeiben 

is meg tudnak jelenni, mint például a „Közösségemért hozott, előrevivő áldozat elve vezérel 

engem az életben, ezért a /pedagógus/ pálya nehézségei, rosszul fizetettsége, meg nem 

becsültsége ellenére is tanár leszek.”, „Egy értelmiségi mint tanár tehet a legtöbbet a 

társadalmilag hátrányos helyzetű közösségéért.”; „Szeretek gyerekekkel foglalkozni, ez 

számomra mindennél fontosabb.” stb. felülírhatják a pálya bizonyos gyengeségeit (pl. az 

alacsony presztízst vagy a nem idői korlátok közé szorítható munkavégzés nehézségeit 

stb.), míg a pálya bizonyos jellemzői előnyei vagy hátrányai felülírhatják, vonzóvá vagy 

elutasítandóvá tehetik a pályáról alkotott képet („Bár nem túl nagy presztízs tanárnak lenni, 

de legalább családcentrikus életet tudok majd élni, mert ott van a hosszú nyári szünet”; 

„Mégsem választom a tanári pályát, mert bár elhivatott lennék e tevékenység iránt, de 

fontos számomra a jobb fizetés is.” stb.). Természetesen még számos, alkalmasint sokkal 

összetettebb, bonyolultabb további változat mindkét irányban jelen lehet és jelen is van a 

valós döntések világában, mi itt most csupán néhány – meglehetősen sztereotip példával 

igyekeztünk megvilágítani azt, hogy a pálya választása nem független a szakmáról alkotott 

képtől, az egyénekben és társadalmi csoportokban hordozott elképzelésektől. Mindamellett 

az különösen érdekes, hogy több országban, ilyen pl. Németország is, a tanárok saját 

helyzetüket rosszabbnak látják, és önmegítélésük ellentétes az általános társadalmi 

vélekdéssel, amely szerint a tanári pálya még mindig a magas presztíszű, szívesen választott 

hivatások közé tartozik. 

 



  A pedagógus pálya szempontjából mi négy kritikus pontot, illetve szakaszt 

különítettünk el, amelyek 2-2 összetartozó elem mátrixrendszereiben is értelmezhetők.  

A/ 

a) a pedagógus mesterségre képződés előtti szakasz (dominánsan spontán 

szocializáció)  

b) a pedagógus mesterségre való képződés folyamatának szakasza (a tanárképzés 

dominánsan formális folyamata) 

B/ 

c) a pedagógusi pálya választása előtti időpont (/klasszikus esetben/ a tanártréning 

során az az idői pont, amikor a szakmában formálisan képződő személy számára 

már reális döntés, hogy a munka világában a tanári pályát választja-e majd vagy 

sem) 

d) a pedagógus pályán való tevékenykedés folyamata (a tanári szakma művelésének 

folyamata egy körülírt vagy nem körülírt szakmai pályarendszerben).  

 

Míg az A/ pont két alpontja a pedagógus pálya választása előtti két szakaszt nevezi 

meg és a szakma választásáról szól (ami előfeltétele a pálya választásának), addig a B/ 

pontban megnevezettek már konkrétan a pálya választásáról szólnak, illetve arról, hogy egy 

illető ott marad-e azon a pályán.  

   Míg az a) és a c) pont valami előtti állapotot fednek le (a szakma választása előttit, 

illetve a pálya választása előttit), addig a b) és c) pont valamilyen folyamat során meglévő 

helyzetet (a pedagógusképzésben maradás, illetve a tanári pályán maradás helyzetét) fedi 

le.  

  Az a), a b), a c) és a d) pont egyaránt tekinthető döntési helyzetnek. Noha az a) és a c) 

jobban keltheti azt az érzést, hogy azok egyszeri döntések eredményei, valójában 

mindkettőt számos kisebb-nagyobb részdöntés kell, hogy megelőzze, illetve kövesse (tkp. a 

b) és d) pontban rögzítettek követik). Míg a b) és d) pontban rögzítettek láthatók lennének 



folyamatos részdöntések halmazának, valójában mindig egy nagy, kizárólagos döntés áll 

mögöttük. Másképp fogalmazva:  

a) a pedagógus mesterségre képződés előtti dichotóm döntési dilemma lényege, 

hogy egy személy a felsőoktatásban való képződés lehetőségeinek körében 

válassza vagy ne válassza a pedagógusképzés lehetőségét; de ezt számos kis 

részdöntés előzi meg és követi3 

b) az, hogy egy személy a pedagógusképzés során a képzésben marad-e, számos 

részdöntés eredményének tekinthető; valójában mégis egy dichotóm döntés áll 

mindezek mögött: benne marad-e az illető a pedagógusképzésben vagy sem 

c) a pedagógus pálya választása egy nagy dichotóm döntési dilemmának látható, 

amely alapján eldől, hogy egy személy választja-e vagy nem választja a 

pedagógus pályát4; ugyanakkor e mögött számos részdöntés áll, és követi is aztán 

ezt a döntést  

d) a pedagógus pályán lét során, ami folyamatos részdöntések sorának látszik, de 

amely mögött mindig egyetlen dichotóm döntés áll lényegében: ott marad-e a 

pedagógus pályán vagy elhagyja azt5.     

Kutatási témánkat tekintve fontos szempontpáros az is, hogy míg az a) és c) pontok 

az élet valamely két területe közötti határ átlépésének vagy nem átlépésének a döntését 

foglalja magába, addig a b) és c) pontok mindig az életterületben való ott maradásnak vagy 

nem maradásnak a döntését/döntéseit jelenti.  

Az a) pont esetében (kettős határátlépési döntésként) az a döntés található, mi 

szerint valaki belép-e a közoktatás világából a felsőoktatás világába, illetve hogy azon belül 

a tanárképzést választja-e.  

                                                           
3 Már ha ez döntési helyzet egy személy számára, nem pedig külső restrikciók által szabályozott (ld. pld. a numerus 
clausust a két világháború között).  
4 Eltekintve most attól, hogy ez persze  számos esetben nem (nem csak) az adott személy döntése, hanem számos 
külső faktor által eldöntött dolog lehet (például vannak-e egyáltalán megpályázható pedagógusi állások; nincsen-e 
szakmaválasztási vagy munkahely szerinti kényszerkijelölés, mint pl. Magyarországon a 2. világháborút követően 
stb.).    
5 Eltekintve számos lehetséges más variációtól, például a gyes-re, gyed-re menetel lehetőségétől, vagy a pálya más 
okokból és módon történő ideiglenes, nem pedig végleges elhagyásától stb.   



A c) pont esetében e határátlépési dilemma lényege (ahogy arra egy tanulmányában 

Imre Anna is rámutat), hogy ez az a pont, amikor egy személy a tanulás (valamivé 

képződés) világából a munka világába lép át, így a dilemma lényege az, hogy az illető a 

munka világának végül is melyik szegmensébe lép át. Hiszen maga a tanári diploma még 

nem feltétlenül jelenti azt, hogy az illető (legalább egy ideig) tanárként is fog dolgozni6.   

Az a) pont kettős határátlépési döntéshelyzetének az első része (a felsőoktatás 

választása vagy nem választása) azért is fontos szempont, mert ennek az első döntésnek 

különös súlya lehet akkor, amikor valaki például olyan társadalmi csoportból származik, 

amelyben különféle okokból nem feltétlenül támogatott (pl. családilag vagy a 

szociokulturális közösség által) a felsőfokon történő továbbtanulás (közvetlenül 

hasznosítható szakmaválasztás helyett).   

De a mátrixunk mind a 4 eleme egyaránt fontos abból a szempontból, hogy belássuk:  

- a pedagógus pálya (és szakma) nem gondolható el valamilyen homogén 

tömbként, egységként, hanem csakis egy többszörösen tagolt rendszer (mátrix) 

keretében 

- amelyben munkánk szempontjából azért is érdemes legalább a fenti 4 aspektust 

elkülöníteni, mert ezek mindegyikében sajátosan értelmezhető a pálya (szakma) 

népszerűsége 

- ezért a népszerűsíthetőségének elméleti és gyakorlati, stratégiai és kivitelezési 

vetületei is ezekben a keretekben értelmezhetők.  

A fenti, négyelemű mátrix jól összekapcsolható a hazai és nemzetközi szakirodalom 

azon jellemzőjével, miszerint a pedagógus szakma és pálya népszerűségének, így 

választásának leírása és így egyben technikáinak fejlesztése szempontjából is el szokás 

különíteni   

 a rekrutációt és  

                                                           
6 Eltekintve bizonyos (Magyarországon is részben meglévő) jogi szabályozók hatásától (amelyek egyes országokban 
azt célozzák, hogy a tanárképzésben részt vevők a pedagógusi pályára kerüljenek legalább egy meghatározható és 
így social engineering szempontokból előre tervezhető időtartamra).  



 a retenciót,  

vagyis az odavonzás és az ott tartás képességét, ezek összetevőit, erősségét, megvalósítási 

technikáit stb.  

 rekrutáció a pedagógusképzésre /annak valamelyik változatára/;  

 a pedagógusképzési retenció jellemzői /a pedagógusképzés valamely 

változatában való retenció jellemzői/  

 

 rekrutáció a pedagóguspályára /a pedagóguspályák valamelyikére/;  

 retenció a pedagóguspályán /azok valamenyikén/.  

 

Így a pedagógus pálya és szakma népszerűségének stratégiai elemei és technikái 

különbözhetnek aszerint, hogy azok elsősorban valamely részelemre vonatkozó rekrutációt 

vagy az adott elemre vonatkozó retenciót célozzák-e meg, esetleg valamilyen komplex 

formában mindkettőt.  

 

 Kutatási témánk szempontjából lényeges, hogy rekrutációs és retenciós 

vonatkozásokban egyaránt kulcsfontosságú elem lehet a fejlődés, „szakmai/emberi 

kibontakozás” érzetének és lehetőségeinek megléte vagy hiánya a pedagógus pályán. 

Tekintve azt, hogy a pedagógus életpályamodell ma már működő valóság Magyarországon, 

e ponton inkább arra szeretnénk felhívni a figyelmet, hogy az egyes elemek szakmai/emberi 

fejlődéselvek mentén történő megfelelő összekapcsoltsága, ennek a való szakmai életben 

történő kivitelezhetőségének jellemzői, illetve a mindezekre vonatkozó kommunikáció nagy 

mértékben befolyásolhatja/befolyásolhatja a tanári szakma és pálya népszerűségét is. Jelen 

esetben, vagyis a mai Magyarországon például (de nem kizárólag) az, hogy milyen 

kritériumok és milyen gyakorlati teendők milyen technikákkal kivitelezett megléte esetén 

lehet a mestertanári fokozatba, illetőleg a kutatótanári fokozatba eljutni, és ez milyen 

konzekvenciákkal jár.   

  



Feltáró munkánk fontos szempontja volt az, hogy értelmezzük a „tanári szakma és 

pálya” presztízsét, illetve megvizsgáljuk, hogy az egyes országokban milyen jellegzetességei 

vannak ennek a jelenségnek. Munkánk során azt találtuk, hogy a tanári szakma/pálya 

presztízsének fogalma sokkal összetettebb, mint ahogy azt általában a szociológiai és 

oktatásszociológiai kutatások konceptualizálni szokták. Azt találtuk, hogy a tanári pálya 

presztízse és a pálya észlelt presztízse ugyancsak 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 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 társadalmi 

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 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 kevesekre koncentrálnak az oktatáspolitika képviselői, akik valamilyen 

személyes tényező (személyiség, 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.7   

                                                           
7 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, jelentésstruktúra-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.  
Végül: valójában ennél többféle presztízselem különíthető el és tekinthető fontosnak a tanári szakma- és pályakép, 
valamint a tanári szakma és pálya népszerűsége és népszerűsíthetősége szempontjából (társadalmi/aktuális 



 

Kutatásunk azt mutatta, hogy az egyes országokban, az egyes oktatási rendszerekben 

igyekeznek szinkronba hozni egymással a tanári szakma és a tanári pálya jellemzőit azzal, 

hogy a jövő várható társadalmi igényeinek milyen tanulói képzés felel meg a leginkább. 

Vagyis ez azt jelenti, hogy a tanári szakmát és pályát nem valamilyen általános, időtlen 

alapelvek szerint konceptualizálják, hanem ahhoz igazítják, és ebből következően olyan 

tanári szakma és pályaképet kommunikálnak, amely a jövő generáció nevelésének 

elképzelésrendszerével összhangba hozható. Linda Darling-Hammond nyomán négy tanári 

szakmaiság-típust különítettünk el:  

- a hivatalnok típusút 

- a professzionális orientációjút 

- a piacorientáltat és  

- a demokratikust.  

Anélkül, hogy e 4 tanáriszakmaiság-típus részjellemzőit felvázolnánk, csak annyit 

szeretnénk megjegyezni, hogy e fogalmi keretet tartva szem előtt, nem jellemző például8 az, 

hogy az oktatáspolitika azt kommunikálja, hogy kreatív, önállóan gondolkodó, 

vállalkozásban is bátran a helyét megálló, széles, korszerű műveltséggel rendelkező 

fiatalokra van szüksége a jövő generációjának, de közben olyan tanári szakmai képről 

kommunikálnak, amely a hivatalnok típusú pedagógust tekinti normatíve dominánsnak9. 

 

Kutatásunk és így az ajánlások szempontjából is további fontos szempont, amint arra a 

szakmai összefoglalóban is kitértünk, hogy a pedagógus szakma és pálya népszerűségének 

alakulását számos egzaktul megragadható elem mellett számos spontán keletkező elem és 

spontánul zajló folyamat is befolyásolja, illetve e jelenségkör a társadalmaknak egy olyan 

                                                                                                                                                                                            
presztízs, észlelt presztízs, egyénileg és társadalmilag kívánatos presztízs stb.), de munkánk szempontjából 
kívánatosabbnak tűnt kevesebb elemet használni csak a fogalmi kereteinkben.     
8 Bár Szingapúr példáját tekintve még akár ez a kombináció is mintha fellelhető lenne.   
9 Mindamellett a négy típus természetesen nem válik el egymástól élesen, sokkal inkább az a jellemző, hogy a 
típusok valamilyen kevert mintázata jelenik meg egy társadalom tanáriszakma-képében, de általában valamelyik 
típus jellegzetes dominanciájával.  



komplexitási szintű szövetébe ágyazódik be, amelynek egyes elemei befolyásolási 

szempontból elkülöníthetők és stratégiák, illetve konkrét eljárásmódok dolgozhatók ki 

rájuk, míg más elemek kevésbé ilyen természetűek.    

 

Ettől nem függetlenül azt gondoljuk, hogy kutatási témánk elemzésekor, illetve a 

stratégiai koncepciók kialakításakor fontos arra is figyelemmel lenni, hogy a munka 

világában nemcsak a hivatalos, formális tanárképzés és a tanárok formális oktatási 

intézményi keretekben betöltött tanári életpálya-folyamata van jelen, minthogy számos 

országban korántsem csak az „állami és önkormányzati” oktatás szereplői vannak jelen, 

korántsem csak ők befolyásolják a tanári szakma és pálya képét, hanem egy sor más for-

profit és non-profit szervezet, intézmény is, közöttük árnyékoktatási cégek, nemzetközi és 

nemzetek feletti szervezetek és vállalatok és más szereplők. Ez pedig azt jelenti, hogy a 

tanári szakma és pálya képét ők is alakítják, a formális képzés és pályaválasztás 

mozzanataihoz valamilyen módokon nekik is viszonyulniuk kell, alkalmasint ők maguk is 

végeznek ilyen tevékenységeket. Vagyis témánk szempontjából „az állam általában nincs 

egyedül a pályán”, ami nagyon fontos tekintetbe veendő szempont az egész TÁMOP-téma 

kontextusában.     

 

 Ugyancsak fontosnak tekintjük, hogy a tanári szakmáról és pályáról nem lehet és 

nem is érdemes egyetlen entitásként gondolkodni, sokkal inkább egy erősen tagolt 

rendszerként mind annak szakmai tartalmát/jellegét tekintve, mind pedig a demográfiai 

mutatói vonatkozásában. Tehát nem érdemes „általános” rekrutációs és retenciós 

stratégiákat és programokat tervezni rá, hanem sokkak inkább valamely részjellemzők 

mentén kidolgozott célirányosakat. A tanári pálya demográfiai jellemzői közül egy sor olyan 

található, amelynek megváltoztatása konkrét célcsoportok azonosítását és a speciálisan 

számukra megfelelő kommunikációt igénylik. A számos lehetséges közül ilyen például:  

- több férfi ösztönzése a pedagógus szakma és pályák választására 

- a természettudományos tanári képzésre jelentkezők számának növelése 



- cigány/roma személyek ösztönzése a tanári szakma és pálya választására 

- egyéb kulturális/etnikai diverzitáshoz tartozó csoportok tagjainak ösztönzése 

- hátrányos és halmozottan hátrányos helyzetű személyek ösztönzése 

- kistelepülésről származók, kistelepülésen dolgozni szándékozók ösztönzése 

- speciális hátrányokkal küzdők (érzékszervi sérültek, fizikai kihívásokkal 

küszködők) ösztönzése megfelelő tanárképzés és pedagóguspálya választására 

stb. stb.  

  

Végül a kutatási téma szempontjából ugyancsak döntő, az előző szemponthoz sok 

tekintetben közvetlenül kapcsolódó jellemző, hogy a pedagógus szakma és pálya 

népszerűsége különböző elemeit nagyon különböző formákban, módokon, különféle 

mélységekben és technikákkal lehet befolyásolni, minthogy ezek maguk nagyon lényeges 

elemeikben különböznek egymástól és nagy variabilitást mutatnak. Míg egyes elemek 

közvetlen, személyes kommunikáció formájában befolyásolhatók, addig mások elsősorban 

rendszerelem-változtatásokkal, megint mások tömegkommunikációs eszközökkel, további 

elemek a közösségi médiával és így tovább.    

Így kommunikációs szempontokból, mediatizálási technikák szempontjaiból és további 

szempontokból is egy bonyolult tipológia alakítható ki, amelynek egyes elemei például 

(nem a teljességre törekedve) a pedagógus pálya népszerűségét elősegítő 

- közvetlen, személyes kommunikáció, ráhatás, például 

o szakmai találkozók 

o szakmai programok alatti vagy azokat követő kommunikáció stb. 

o projektek  

- mediatizált, valamilyen technikai instrumentumon keresztül történő 

kommunikáció, ráhatás, például 

o nyomtatott, belső, szűk terjesztésű 

o nyomtatott tömegkommunikációs  

o digitális tömegkommunikációs 

o közösségi média 



o hangzó anyagok 

o vizuális anyagok 

o vegyes (vizuális, audiális, digitális stb.) anyagok 

o interaktivitást lehetővé tévő anyagok 

- rendszerszintű, strukturális elemek változtatásával történő ráhatás a szakma és a 

pálya népszerűségére 

o a pedagógusképzésbe való bejutás átalakítása 

o a pedagógusképzés strukturális átalakítása 

o a pedagógusképzés tartalmi átalakítása 

o az álláskeresés technikáinak és jogi környezetének átalakítása 

o életpályamodell létrehozása, módosítása 

o fizetésemelés 

o óraszámok megváltoztatása 

o kedvezmények bővítése stb. stb.   

 

Kutatásunk során azt találtuk, hogy  

1. 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 

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.  

2. 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 

o nem közszolgálati hivatalnok elsősorban, hanem (vagy úgy közszolgálati 

hivatalnok, hogy):  

 kreatív 

 alkotó 



 transzformátor (nem pedig csak tudásátvivő) 

személy.   

 

  



 

III. Ajánlások 

A lenti, bő felsorolás elkészítésében nem vettük tekintetbe, hogy az egyes felvetéseink 

milyen szintű és mélységű változtatásokat igényelnek a ma fennálló oktatásügyi 

rendszerünkben. Így vannak olyan javaslataink is, amelyek törvényi, magas szintű szakmai 

rendelkezési szinteken kialakítandó változtatásokat igényelnek, és/vagy jelentős 

költségvetési háttér és emberi erőforrás alkalmazása szükséges a megvalósításukhoz, 

működtetésükhöz és fenntartásukhoz, míg mások egyszerű, költségigénymentes 

programokként vagy projektekként is létrehozhatók akár, kis emberi és egyéb erőforrás-

felhasználási igénnyel.    

  



α) A pedagógus szakmára képződés választását megelőzően (önszelekció, 

preszelekció a tanárképzésre), a tanárképzési szelekció során (szakmaképzési 

rekrutáció) 

 

Item    Munkánk során azt találtuk, hogy valamennyi oktatási 

rendszerben az a pedagógusképzési rekrutációban és a felvételi szelekcióban a 

legfontosabb elv, hogy  

- megfelelő számban azonosítsanak tanárképzésre alkalmas fiatalokat 

- méghozzá a lehető „legtehetségesebb” fiatalok közül. 

Vagyis a mennyiségi jellemzők mellett mindenütt meghatározók voltak a minőségiek is, 

méghozzá a legmagasabb szinten. Különösen így találtuk ezt Finnország és Szingapúr 

esetében, amelyek mindamellett évtizedek óta mindig a legeredményesebb oktatási 

rendszerek között vannak a PISA és a TIMSS, illetve más hasonló kutatásokban.  

Tanulságos azonban, hogy nemcsak ez a tény jellemzi ezeket az oktatási rendszereket, 

hanem az is, hogy ezekben a rendszerekben nagyon világosan explikálják, hogy ez az ország 

adott életkorú tanulói kohorszának hány legeredményesebb, legtehetségesebb felső 

százalékát veszik fel a tanárképzésbe, és ezt a mutatót konkrétan és nagyon erősen 

kommunikálják számos csatornán keresztül. A most visszavont bolognai tanárképzési 

rendszer egyik legfontosabb értéke ugyanakkor az volt, hogy az oktatásirányítás meg tudta 

nevezni, hogy a felsőfokú képzésben résztvevő BA/BSc-hallgatók milyen eredményű, hány 

százalékát akceptálják az MA/MSc szintekre került tanárképzésben, ezzel egyfajta „jó 

elitizmust” alakítva ki a szó tartalmi és kommunikációs értelmében egyaránt. Az osztatlan 

tanárképzés egyik fontos feladata az lesz majd, hogy ugyanezt a kétszintű érettségire és a 

képességvizsgával kiterjesztett felvételire is kidolgozza és kommunikálja. Ha azt lehet majd 

mondani Magyarországon is, hogy a tanárképzés csak azoknak a privilégiuma lehet, akik a 

legtehetségesebb 10-20% tanuló körébe tartozik bele, akkor az olyan szakma- és 

pályapresztízsnövelő lehetőség, ami semmi mással nem pótolható. Világos módon egyfajta 

versenyelvet építve be a képzés és a pálya választásába, ami viszont az elnyerhető 

társadalmi megbecsültség, presztízs révén egy életútegész hosszán visszatérülhet, 

kamatozhat. De, hangsúlyozandó: ennek fontos eleme egy pontos, elit (de nem öncélú 



elit)csoporthoz tartozásra utaló, konkrét szám megléte és annak nagyon erős, fókuszált, sok 

médiaeszközben kommunikált mivolta a kulcsa.   

   

 

 

Item     Ausztriában is fontos szerepet játszik a pályaalkalmassági 

vizsgálat, amely néhány éve ismét része a tanárszakos felvételiknek Magyarországon. 

Figyelemre méltó vonása ugyanakkor az osztrák rendszernek, hogy a tanárképzésbe lépő 

személy nincs „magára hagyva” a döntési folyamatban. 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.).  

Németországban Ausztriához hasonlóan az 1999-ben életre hívott Career Counselling 

for Teachers (CCT) projekt keretében segítséget nyújtanak a tanárképző intézményekbe 

jelentkezőknek, a tanár szakos hallgatóknak, valamint a kezdő és 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 

2. A tanárképzésben részt vevő hallgatók 

3. Pályakezdők 

4. Gyakorlattal rendelkező, tapasztalt tanárok  

 

Az érdeklődők az alábbi témákban olvashatnak információkat:  



 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 (tanár szakos hallgatókkal, végzett tanárokkal) 

 linkek (tanárképző intézményekről, tanári stúdiumról, tanácsadásról, 

továbbképzésekről stb.) 

 

Az egyetemek és főiskolák saját honlapjai mellett a Kultuszminiszterek Konferenciájának 

weboldalán, valamint a német oktatási portálon tájékozódhat minden érdeklődő a törvényi 

szabályozásról, az oktatási intézményekről, a tanárképzésről, elhelyezkedésről, valamint 

statisztikai mutatókról.  

Az egyik legismertebb információs portál leendő és a képzésben lévő tanár szakos 

hallgatók számára a „Lehrer werden – Das Portal des Deutschen Bildungsservers zur 

Lehrerausbildung” szakmai portál, amely azzal a céllal jött létre, hogy tájékoztatást adjon a 

tanári hivatás iránt érdeklődőknek a pályáról, a pályaalkalmasságról, a tanárképzésről, a 

tartományok tanárképző intézményeiről, megválaszolja a felmerülő kérdéseket, és 

segítséget nyújtson a tájékozódás és a pályaorientációs szakasztól kezdve a tanulmányok 

ideje alatt egészen a pályakezdés első éveiig. 

További kiemelt szerepet vállal a tájékoztatásban, a rekrutációban és a tanári szakma 

népszerűsítésében a Monitor Lehrerbildung tanárképzési portál. Az internetes oldal fontos 

feladatot vállal a 16 tartomány tanárképzésében; áttekintést nyújt a tanárképzésbe való 

bekerülésről, a képzés formáiról, lehetőségeiről, az egyes tartományok sajátosságairól, 

adatokat, tényeket, szakmai híreket közöl, havi rendszeres online hírlevelet állít össze. 

Hangsúlyosan foglalkozik a diákok motiválásával a tanárképzés irányába, fontos 

rekrutációs szerepet vállal.   

A tanárképzés iránt érdeklődő diákokat célzott, tartományokra fókuszáló anyagokkal 

próbálják a tanári pálya felé orientálni, különös tekintettel a jelentős tanárhiánnyal küzdő 

reál tárgyak (matematika, informatika, természettudomány, technika) területén.  

 



Az OM honlapján olyan tájékoztató oldalak megnyitása, amelyek alapján a tanári pályát 

számba vevő, de arról még nem döntött fiatalok legalább részben önállóan felmérhetik a 

pályára való alkalmasságukat. Például olyan modellált pedagógiai helyzetekre vonatkozóan 

kellene nem nyitott típusú válaszokat adniuk, amelyeknek gépi kiértékeléséből kirajzolódik 

egy olyan profil, amely aztán behasonlítható egy olyan profilrendszerrel, amely „-tól/-ig” 

módon bemutatja, hogy milyen személyiségvonások a leginkább kívánatosak a tanári 

pályán, és annak az illető az öntesztelés szerint mennyiben felel meg. Pedagógiai 

helyzetértékelő feladatok úgyis várhatók a képességvizsgálatokban a 

képzőintézményekben, tehát ezek egyben gyakorlófeladatok is lehetnek. Internetes 

médiafelület.  

 

Valamint: személyes szolgáltatás, idős, gyakorlott pedagógusok részéről, konzultáció, 

eszmecsere velük a tanári pályáról szaktól függetlenül vagy szakosan szervezve. Személyes 

ráhatás.   

 

 

Item    Az USA-ban az oktatási kabinet olyan honlapot állított fel, 

amelyben a tanári szakmai képzésbe lépés iránt érdeklődők személyre szabottan mehetnek 

végig egy olyan internetes oldal lapjain, amely a saját tanári érdeklődésüknek megfelelően 

juttatja el őket a számukra személyesen leginkább illő tanárképzési programok honlapjaira, 

tekintetbe véve az érdeklődő életkorát, nemét, etnikai csoportját, lakhelyét, a helyet, ahol 

szívesen tanítana, a szaktárgyi érdeklődését, anyagi lehetőségeit, az iskolafokozatot és más 

demográfiai és motivációs szempontokat. Mivel az oldal az USA legnagyobb 

tanárrekrutációs programjának a „TEACH”-nek a része, az alábbiakban egyben ezt a 

programot is bemutatjuk.   

A TEACH program azzal számol, hogy az elkövetkezendő rövid egy-másfél 

évtizedben mintegy 1 millió új tanárt kell az Egyesült Államokban a pedagógusképzésbe 

vonzani, megfelelően magas szinten és korszerűen kiképezni, pályára állítani, ott tartani és 

szakmailag továbbfejleszteni őket.  

 A TEACH project egyik érdekessége éppen az, hogy – szinte minden szokásos 

trenddel szemben az amerikai oktatásügyben – ezt a projektet a szövetségi oktatásügyi 



hivatal, a Department of Education indította el, a 2010-es évek fordulóján. A projekt célja az, 

hogy az elkövetkezendő 10 évben 1,000,000 új tanárt rekrutáljon az elöregedő amerikai 

tanártársadalom nyugdíjba vonuló tagjai helyébe, minőségi felkészítésben részesítve őket, 

így segítve abban, hogy az amerikai oktatásügy ki tudjon lábalni a több évtizede tartó 

válságából (Nation at risk etc.). Az, hogy ez a szövetségi oktatásügyi hivatal által 

meghirdetett és képviselt program, mutatja a program kiemelt oktatásügyi és társadalmi 

jelentőségét. A TEACH-et tehát úgy is tekinthetjük, mint a mai Egyesült Államok kiemelt, 

reprezentatív tanárrekrutácós és -képzési projektjét.     

 Talán még az előzőnél is érdekesebb tény azonban az, hogy alig egy évvel a program 

szövetségi kormányhivatal által történt meghirdetése és megindítása után a programot 

jelentősen átalakították, méghozzá PPP-vé („public-private-partnership”-pé), vagyis olyan 

programmá, amelyben az állami szervek az oktatás ügyét támogatni kívánó 

magánszervezetekkel szövetkezve folytatják tevékenységüket. És egészen bizonyosan 

mondhatjuk, hogy a „private” szektor, amely konkrétan szövetkezett a kormányzati 

programmal, sem akármilyen szervezet volt, hanem a Microsoft (egészen pontosan a 

Microsoft’s Partners in Learning). Ez már egyértelműen mutatja, hogy az amerikai 

tanárrekrutáció és megújuló tanárképzés terén a TEACH stratégiai jelentőségű programmá 

vált, amelyben az állam és a vállalkozói szféra együttműködik, ezért is feltétlenül kiemelt 

figyelmet érdemelve jelen TÁMOP-kutatásunk szempontjából.    

Mindamellett a Microsoft belépését követően a kormányzati oktatási hivatal úgy 

vélte, hogy érdemes tovább szélesítenie a public szféra jelenlétét a programban, azért 

erőteljes kampányba fogott további támogatók meggyőzése érdekében. Rövid idő alatt 

sikerült sikeres, a nemzet egészében jól ismert és a fiatalokra is nagy hatással bíró, 

profitorientált, de az oktatásügy javítását saját céljaival is egyeztetni kívánó és tudó 

vállalkozások egész sorát maga mellé állítania, mint például az Ebony Magazine-t, az NFL-t, 

az NBA-t és hasonlókat. Nem mellékes az sem, hogy ugyanakkor a program elnyerte a 

tanulmányunkban korábban már említett két nagy tanári szakmai szervezet, az NEA és az 

AFT támogatását is, éppúgy, mint olyan speciális szakmai szervezetekét is, mint például a 

Congressional Black Caucus-ét, ami arra mutat, hogy a program vezetői tudatosan felépített, 

intenzív és nagyon hatékony marketing stratégiát folytattak. Ugyancsak fontos 

eredménynek tekinthető, hogy a kormányzati portálok közül szinte egyedülálló módon a 



TEACH képes volt egy olyan információs rendszert kiépíteni, amelynek segítségével a tanári 

foglalkozás, illetve állások iránt érdeklődők az államok egészét áttekintően lelhettek fel 

tanárképzéssel és tanári állással kapcsolatos, valós idejű információkat 

(http://www.ed.gov/blog/2011/11/teach-moves-to-new-partners/).      

A TEACH-ben a következő fontos változás az volt, hogy a TEACH.gov internetes 

oldalt a Microsoft, valamint a további kapcsolódó partnerek belépésével átalakították 

TEACH.org címen fellelhető domainné, amely ugyan jelzi, hogy a kampány kilépett a tisztán 

kormányzati kontrollból, de nem elsősorban, de legalábbis nem közvetlenül profitorientált 

formában, illetve célokért folytatta tevékenységét.   

Ugyanakkor a program kidolgozói és vezetői számba vették, hogy a tanári szakmát 

választók számának emelkedéséhez, a pályát elhagyók számának csökkentéséhez nem 

vezethet más, mint olyan komplex erőfeszítés, amely egyebek mellett átalakítja a tanári 

szakma számos alapelemét, javítja a tanárok anyagi megbecsültségét és általános 

társadalmi megbecsültségüket. Ez utóbbi érdekében ugyancsak alig egy évvel a program 

megindítását követően egy alprogramot is indítottak 2012-ben Ed’s RESPECT Project (erről 

más pontban részletesen írunk még).  

A TEACH project honlapja teach.org cím alatt található az interneten, vagyis a 

program a szervezeti jellegét emeli ki a címzésben magában – illetve hogy az oktatási 

kabinet mint szervezet hatókörébe tartozik. A honlap nyitóoldala egyrészt kiemeli, hogy 1 

millió új tanárra lesz szükség az elkövetkezendő 10 évben (nem lehet elfelejteni: csak a 

2000-es évek közepén, fél évtized alatt mintegy 300,000 pedagógus vonult nyugállományba 

az USA-ban); a nyitóoldal egy távolba tekintő afrikai-amerikai fiatal nőt mutat planban 

(utalva arra, hogy a ’teachers of colour’, illetve a multikulturális oktatás általánosságban is 

kiemelt jelentőségű ma az amerikai oktatásügyben), amint a reményteli távolba tekint. A 

kép inkább tekinthető giccsesnek és sztereotipikus ábrázolásmódot alkalmazónak, semmint 

reálisnak. Jól kivehető a jellegéből, hogy mint a plakátok, e nyitó oldal is arra törekszik, hogy 

egy rövid rápillantás alatt fontos üzeneteket kommunikáljon a befogadónak.  

Az alapgombokon kívül a nyitólapon 5 kinyitható boksz is található:  

a) Find a local teach event (A tanítással kapcsolatos helyi programok) 

b) Find a tracher prep program (Tanárképzési programok) 

c) Obtain a scholarship or financial aid (Ösztöndíjak, anyagi segítség) 



d) Get your certification (Diplomaszerzés) 

e) Land a job (Állás) 

Közvetlenül a nyitóoldalról a tanári pálya értékét, presztízsét bemutató videófilmek 

is megnyithatók, ’Get inspired by real teachers’ címmel (Inspiráljanak téged igazi tanárok); 

ha rákattintunk e honlaprészre, akkor azt találjuk, hogy a tanári pálya vonzó mivoltáról 

nyilatkozó fiatal, valós tanárok beszélnek videó felvételeken. A honlap alja azt érzékelteti, 

hogy aki a TEACH-hez csatlakozik, az fantasztikus szakmával teremt kapcsolatot. Külön 

honlaprész szól a már aktív tanárokhoz, arra inspirálva őket, hogy legyenek a „TEACH 

project” nagyköveteivé, vagyis TEACH ambassadors.  

Ugyancsak a nyitóoldalon 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 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 megfelelőek 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 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 

Career 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.  

A TEACH program nemzetközileg az egyik legkiemelkedőbb, hallatlanul ambíciózus 

program. Az itt részletesen bemutatott médiafelülete kiemelkedően hasznos, erősen hozzá 

tud járulni, hogy egy érdeklődő személy maximálisan a saját paramétereire építve járhassa 

végig, hogy való-e számára a tanárképzés, és annak mely formája, milyen képzés keretében 

mely település mely intézményében lenne a számára a leginkább megfelelő. Ilyen internetes 

felület felépítése például az oktatási kabinet honlapján nem tekinthető technikailag 

bonyolultnak; a mögötte álló szakmai rendszerfeltárás azonban jelentős tudást, időt és 

egyéb forrásokat igényel, minthogy a hazai tanárképzés egészét kell hozzá feltérképezni és 

egyetlen egységes rendszerbe összeszerkeszteni. Ennek egyik jó kezdeményezése lehet az 

Országos Felsőoktatási Információs Központ (felvi.hu) szakleírásai között található 

„Diplomán túl” keret menüpontjaiban bemutatott interaktív tájékoztató térkép. Itt az 

érdeklődő a munkalehetőségekről, megszerzett tudásról és tapasztalatokról találhat 

információkat, statisztikákat. 

(http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakl

eirasok/index.php/szakleirasok/index)  

Ez és a fentebb említett adatbázisok országos kidolgozása tanárképzésben a 

tanárképzésben részt vevő valamennyi szereplő számára hallatlanul nagy hatású lehetne, 

nem is beszélve a központi oktatásirányítás és oktatáspolitika/policy érdekelt 

intézményeiről, szakembereiről. A honlapon fellelhető videós anyagok stratégiai 

értelmezéséről ld. a következő pontot.  

 

 

http://www.felvi.hu/diploman_tul/karriertervezes/alapszakok_karrierlehetosegei/!Szakleirasok/index.php/szakleirasok/index
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Item    Az USA-ban nagy számban fellelhető pedagógusrekrutáló 

honlap bármelyikéről legyen is szó: valamennyinek az a lényege, hogy az érdeklődőket a 

szükséges információk maximumával lássák el, ezek szélességét és mélységét az érdeklődő 

igényeihez igazítva. És ami ebben talán még inkább figyelemre méltó: e rendszerek olyan 

szintig individualizált információkat tudnak biztosítani, ami igen nagy mértékben járulhat 

hozzá ahhoz, hogy egy a tanári pálya iránt érdeklődő középiskolás tanuló, vagy felsőoktatási 

hallgató, vagy egy más pályán tevékenykedő személy a lehető legpontosabban rá vonatkozó 

ismeretekhez tudjon eljutni. Ugyanakkor fontos arra is felfigyelni, hogy milyen tanárkép 

jegyében láttatják népszerűsítik e honlapok (illetőleg a mögöttük álló szervezetek) a tanári 

pályát: ahogy a TEACH.org lefesti, a tanári pálya olyan személyeknek való, akik szeretnek és 

tudnak 

- másokat vezetni 

- inspirálni 

- és innovatívak, illetve erre is tudnak nevelni.  

A tanár személyét ezek a honlapok alapvetően olyannak láttatják, aki nemcsak átad (pl. 

lexikális ismereteket), hanem átalakít, személyeket, társadalmi csoportokat, a kultúra egyes 

elemeit stb. Figyelemre méltó azonban az is, hogy bár az említett honlapok sok szempontból 

jól érzékelhető egyensúlyra törekszenek a képi világukat, a megnyitható információkat 

tekintve – például etnikai szempontból, nők/férfiak aránya szempontjából stb. –, közben jól 

azonosíthatóan nagyrészt mégis elsősorban a fiatalokat célozzák meg (iskoláskorúak 

/pályaválasztás előtt állók/, egyetemisták), a tanítási helyzeteket mindig csak azok könnyű, 

vidám, örömteli oldalaiban jelenítve meg, és általánosságban: a középosztály kicsit 

problémátlan világát mutatják be (természetesen sok kivétel is van mindezen területeken, 

de a fő hangsúly mégis ezek ábrázolásán, illetve az ezekre vonatkozó információk átadásán 

van).             

Feltáró munkánk során azt találtuk, hogy ma már valamennyi ország internetes oldalain 

nagy számban találhatók olyanok, amelyekben videófelvételek tekinthetők meg tanárokról, 

akik az életükről, pályaválasztásukról, pályájukról, pedagógiai elveikről, tapasztalataikról, a 



szakma és a pálya jellemzőiről vallanak. E filmek sokféle narratíva szerint épülnek fel, 

lényegében azonos azonban bennük az, hogy  

a) a szakmát és a pályát romanticizálva  

b) a tanárok személyét idealizálva mutatják be 

ahogy arról szóltunk jelen tanulmány bevezető fejezeteiben is. E filmekben a tanári 

pályaválasztásnak igen gyakran csak a magasabb ethoszú elemei, a szakma és a pálya 

spirituális tényezői szólalnak meg, a feltételezett hívó hatás miatt (a jövő generáció 

nevelése az élet legszebb célja, az emberi kibontakozás a gyerekek fejlesztése a 

legfantasztikusabb élmény; látni, hogy valaki hogyan fejlődik és ehhez hozzájárulni az élet 

ajándéka; mi pedagógusok vagyunk a nemzet megtartói, felemelői stb.).  

 Noha ezek a motivációknak, a filmekben megjelenő romanticizált narratívák (ld. pl. a 

szingapúri tanulmányban írottakat) mindig megvannak a maguk valós alapjai, megvan az a 

potenciális káros hatásuk is, hogy amikor viszont az ilyenféle propaganda hatására döntő 

személyek valóban találkoznak a tanári pálya mindennapjaival és annak egyáltalán nem 

romantikus jellegű összetevőivel, akkor a reality sokk, valóságsokk ugyanazon erővel 

távolíthatja el őket a tanári pályától, mint amellyel korábban odalendítette őket. Tehát 

kétélű propagandafegyver. Ugyanakkor azért is élnek vele olyan gyakran a spotkészítők, 

mert rövid idő alatt kell hatást elérni, 2-4 perc alatt, mert az internetező vizuális figyelme 

nem tart tovább, lép tovább a következő lapokra.  

 Ezért tartotta munkacsoportunk megfontolandónak, hogy ha meg kell is a videós 

spotokban őrizni a gyorsaságot, rövidséget, tömörséget, a majdani magyarországi tanári 

rekrutációs szándékú szpotokban esetleg érdemes reálisabb képet is nyújtani a tanári 

munkáról. 2-3 másodperces olyan felvillanások hasznosak lehetnek, amelyben a tanár 

dolgozatot javít, tantestületi értekezleten ül, más tanárokkal konzultál, a szülőkkel egyeztet, 

szülői értekezletet tart, naplóbeírásokon dolgozik, osztálykirándulást szervez és vezet és 

még sok más hasonló. Meggyőződésünk, hogy egy „Reális tanárkép” típusú videókampány 

hosszú távon sokkal hatásosabb lehet (már a pályaretenció szempontjait is szem előtt 

tartva), mint a korábban felvázolt vizuális tanárképbemutatási stratégia (amely valójában 

csak a pályára vonzást tudja igazán szem előtt tartani).     

 

 



 

Item    Az angliai tanárképzésbe való bejutás figyelemre méltó 

programja a Teach First (Taníts, mielőtt tanár leszel!). A program célja, hogy orvosolja a 

társadalmi és gazdasági egyenlőtlenségekből fakadó hátrányokat, és segítse a kifejezetten 

hátrányos helyzetű diákokat. A program keretében szociálisan és gazdaságilag hátrányos 

helyzetű diákok tanítására képeznek tanárokat. A program gyakorlatilag a tanárképzés 

része, és segíti a hallgatókat a QTS (képesített tanári státus) megszerzésében. 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 (pályakezdő tanárok) 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. 

 

A Teach First program honlapja nem hagy kétséget az egyenlő esélyek iránti 

elkötelezettségéről, mivel azonnal szembesíti a látogatót az Egyesült Királyságban meglévő 

gyermeki szegénység mértékével, ami jelenleg 3,6 millió gyermeket érint. Hasonlóan más 

rekrutációs célú oldalakhoz, itt is találhatunk a program sikerét tanúsító videó bejátszást. A 

filmrészlet mottója rendkívül hatásos, mivel felhívja a figyelmet arra, hogy egy tanár a diák 

egész életét meghatározó szerepet is játszhat, vagyis „egy jó tanár a gyermek életében a 

legfontosabb tényezővé válhat.” (A great teacher can be the most important person in a 

child’s life).  

 

Természetesen ez a kijelentés súlyos tartalmat is hordoz, mivel a tanárra potenciális 

társadalomformáló szerepet is ruház, ami bizonyos esetekben a szülői felelősség terhének 

az iskolára hárítása veszélyét is magában rejti. A videó szereplői a kamasz Sharif, a fekete 

kisebbségi közösség képviselője, míg a tanár középosztálybeli fehér férfi. A tanár felismerte, 

hogy diákja tanulmányi nehézségeit részben az otthoni problémák, a saját tanulási terület 



hiánya okozza. Következésképpen a tanár két évig minden pénteken az irodájában külön 

foglalkozott vele. A foglalkozások hatása több szinten mérhető. Természetesen Sharif 

eredményei javultak, ugyanakkor nőtt az önbizalma is, mivel a tanár segített abban, hogy 

maximalizálja a benne rejlő tehetséget. Miközben Sharif mosolyogva hangoztatja tanárja 

szavait: Megcsináltad haver! (You sure did, buddy) a néző átérzi a tanári munka 

potenciálisan katartikus és örömgeneráló hatását. A történetben nem csak az fontos, hogy a 

tanár időt szánt a diákra, illetve, hogy felismerte a benne rejlő tehetséget, hanem hogy saját 

munka és személyes zónáját megosztva partnerré tette diákját. Természetesen ebben az 

esetben nem kerülhető el a párhuzam Virginia Woolf híres esszéjével (”A Room of One’s 

Own” 1929), amely éppen a saját alkotó hely hiányában véli megtalálni a női, vagyis 

kisebbségi szerző tehetsége kibontakoztatásának egyik akadályát. 

    

 

Item   Figyelemre méltó, hogy Angliában a társadalmi diverzitás fokozódása 

miatt egyre nagyobb a hangsúly azon, hogy ne csak a hagyományos értékeket képviselő 

tanárok vegyenek részt az oktatásban, hanem megjelenjenek a bevándorló közösségek 

képviselői is. Ugyancsak lényeges a hátrányos helyzetű diákok megszólítása, vagyis a 

nagyvárosok szociálisan elmaradott területein lakók oktatásba való bevonása. A Tanári 

Segítő Hálózat (Teacher Support Network) és az Országos Tanári Szakszervezet (National 

Union of Teachers) által 2006-ban tartott internetes felmérés szerint így oszlik meg a 

kisebbségi tanárok aránya: 1.7 % fekete, 2.6 % ázsiai, 0,8% vegyes etnikai hátterű, 

miközben a fehér tanárok aránya 94.3%.  Az etnikai  és rasszi kisebbséget képviselő tanárok 

főként Londonban tanítanak, ahol a tanárok 11%-a fekete, 7.4%-a ázsiai. Az észak-keleti 

régióban ugyanakkor a tanárok 0.1%-a fekete, és 0.4%-a ázsiai. Egyszersmind az általános 

iskolai tanulók 21.9%-a, illetve a középiskolai tanulók 17.7%-a etnikai és rasszi kisebbségi 

csoportból származik. Az etnikai csoportokból tanári pályára lépőket elsősorban a közösség 

szolgálata, illetve saját kortárscsoportjuk, illetve más kisebbségnek szóló példamutatás 

célja motiválja. 

Fontos mediatizálni a hazai tanárok etnikai, kulturális sokféleségét, vizuálisan és más 

módszerekkel megjeleníteni a multikulturalitás tényét az oktatásban. A diverzitás élőbb 



reális bemutatásának fontos része lehet az egyházi/felekezeti oktatás tanárainak 

bemutatása, valamint olyan pedagógusi munkahelyek, tevékenységek közvetítése, amelyek 

nem hagyományos környezetet jelentenek a pedagógiában, és éppen ezzel, a 

„különlegességükkel” tudnak vonzó hatást kifejteni (például nevelőintézeti vagy 

börtönpedagógusok, kórházi pedagógusok stb.). Ugyancsak: fontos lenne, hogy több 

információ jusson el a tömegmédián keresztül a laikusokhoz (és méghozzá ne csak a 

nemzetiségi műsorok keretében) a magyarországi nemzetisági oktatásról, a nem magyar 

nyelvű iskolák pedagógiai tevékenységéről, az ott dolgozó pedagógusok motivációiról, 

mindennapjairól, tevékenységformáikról, a kétnyelvű iskolákban dolgozó tanárok 

munkájáról és hasonlókról.   

  

Item   Kutatásokból tudjuk (ld. pl. Csákó Mihály), hogy a pedagógus szakmát 

és pályát választók között némi túlsúlyban vannak azok, akiknek a szülei között is voltak 

pedagógusok (Csákó például úgy találta, hogy főleg a tanítók között).  A családi szakmai 

kontinuitás a történelem során mindig nagy érték és nagy vonzerő volt, így erre 

vonatkozóan a pedagógusképzésbe és a pedagóguspályára lépés/maradás ösztönzésében is 

érdemes tudatos technikákat kialakítani.  

A nemzetközi feltárás során nem találtunk ugyan ilyenféle példát, de megfelelő cím, 

kitüntetés adományozása, illetve a többgenerációs tanárcsaládokról való kommunikáció a 

tömegmédiában biztos, hogy fontos szakma- és pályanépszerűsítő szerepet tölthetne be. 

Például „Kiváló többgenerációs tanárcsalád” „Érdemes tanárdinasztia” kitüntetés, 

portréműsor e családok tagjaival, szakmai és pályaalakulásuk megjelenítése a rádióban, 

tévében, sajtóban.  

 

Item   Nemzetközi példát ugyan nem találtunk rá, de „Az iskola belső világa – 

a tanárok munkája” jellegű iskolai programok jelentős mértékben növelhetik az iskolai 

korosztály pedagógusi szakma és a pálya iránti érdekődését. 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 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. 

A tanári munka világa típusú iskolai, belső szakma- és pályaszocializációs napok rendezése. 

Ez egészen más, mint a nyílt napok az iskolában, de összekapcsolaható azokkal is, és így a 

hazánkban is nagy népszerűségnek örvendő iskolanapok, fordított tanítási napok tudatos, a 

tanári tevékenységet a középpontba állító programokkal való kitöltése jelentősen 

hozzájárukhatna a tanári szakmáról és pályáról alkotott reális képhez, és így a 

népszerűségökhöz is. 

 Ugyancsak fontos figyelembe venni, hogy az osztatlan tanárképzés visszavezetésével 

a tanárképzésbe bevondandók, annak értékéről meggyőzendők köre ismét jórészt a még 

középiskolás korosztályé lett. Tehát minden népszerűsítési technikában figyelembe kell ezt 

venni. Ennek a korosztálynak vonzó forma „a road show”, esetünkben a „tanári road showk” 

szervezése. A road showk valóban road show elemekre épülhetnek, hiszen Magyarországon 

rengeteg olyan tanár dolgozik, akiknek tevékenységében ilyen elemek megtalálhatók (hobbi 

vagy más formájában); például tanári beatzenekarok (ld. példaképp a Teach Boyst és még 

számos más hasonló könnyűzenei formátumot), a tanári foci-, kézilabda és egyéb csapatok 

és hasonlók. Az ilyenféle produkciók, megjelenések alkalmasak lehetnek arra, hogy a mai 

fiatalaok könnyebben alakítsanak ki maguknak egy olyan, számukra vonzó tanárképet, 

amely a mai kor társadalmiszerep-érrtelmezéseinek, a középiskolások életkori jellemzőiből 

következő preferenciáinak jobban megfelel, ezért vonzóbb lehet, mint egy hagyományos 



tanárkép.  A tipikus show elemek mellett azonban természetesen a road showkban meg kell 

jelenniük a klasszikus tanári tevékenységeknek is a kommunikációkban (beszélgető 

csoportokban stb.), hogy a szakmáról és a pályáról mindamellett a lehető legreálisabb kép 

alakuljon ki a fiatalokban.  

Ez a népszerűsítési forma a személyes meggyőzésen alapul.  

 

Item   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 és 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 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 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 

gyermek-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. 

A tanári szakma és pálya népszerűsítése óvodapedagógiai módszerekkel, az óvoda 

világában. Közvetlen ráhatás.   

 

 

Item    A pedagógusi tevékenység, ahogy azt a szakirodalomból is 

tudjuk (pl. Ference Marton stb.) valójában nem más, mint pedagogizált tanítási és tanulási 

tevékenység, amelyek viszont mint genetikusan/neurálisan kódolt alapok az emberi faj 

univerzális jellemzői. Ez azt is jelenti egyben, hogy a pedagogizált tanítási/tanulási 

tevékenység csak egy bizonyos formális típusa a tanítás/tanulás igen széles 

tevékenységskálájának, de maga a tanítás/tanulás tevékenység egészen kisgyermek kortól 

kezdve az élet számtalan területén működhet, annak informális formáiban, vagy olyan 

társadalmi-szervezeti formákban, mint amilyeneket a szakirodalomban nem-formális 

oktatásnak nevezünk. Ilyen például az, amikor egy jó tanuló korrepetál egy kevésbé jól 

teljesítő diákot, vagy valaki magántanárhoz jár gazdagító vagy kiegészítő oktatásra, és még 

nagyon sok más forma. Bár a nemzetközi feltárás során kutatásunk lehatárolt témaköre 

miatt nem fordíthattuk a figyelmünket arra, hogy az emberek diákkorukban milyen tanítási 

(kvázi tehát: tanári) tapasztalatokat szereztek, mi fontosnak tartjuk, hogy a tanári pálya 

népszerűsítése témakörében a tanári pályarekrutáció altémája keretében felhívjuk az 

alábbi lehetőségekre a figyelmet:   



 A magyar oktatásügy átalakításának egyik legfigyelemreméltóbb eleme az önkéntes 

diákmunka, szociális tevékenység bevezetése volt a középiskolás korosztály számára. 

Tekintve a tanárképzés jelenleg megvalósuló átalakítását, az osztatlan tanárképzés 

visszavezetését, fontos felfigyelni arra a tényre, hogy a tanulók éppen abban az életkorban 

végzik az önkéntes munkájukat, amikor már közel állnak a továbbtanulási döntésekhez. 

Márpedig az első felmérésekből azt is tudjuk, hogy e tevékenységkör keretében a hazai 

tanulók nem elhanyagolható hányada korrepetáló, irodalmimű-felolvasó és egyéb 

tevékenységeket folytat arra rászoruló gyerekek számára. Vagyis lényegében tanári 

tevékenységet folytatnak. A gyerek- és kamaszkorban folytatott nem-formális oktatási 

tapasztalat pedagógus szakma- és pályaszocializációs hatásairól számos önéletrajzi írásban 

olvashatunk, de szakmai anyagokban is találhatunk rá példát (még ha ezzel feltűnően ritkán 

foglalkoznak is a kutatók és szakemberek).  Ugyanakkor ez a tapasztalat azonban, megfelelő 

stratégiák mentén hatékonyan felhasználható lehet a pedagógusi szakmára és pályára 

irányítás terén.  

 A szociális tevékenység során szerzett tapasztalatokat össze lehet kötni a tanulók 

később, a felvételi során benyújtandó motivációs levelével. Vagy: ha valaki e munka 

keretében szerzett tanítási tapasztalatot, ösztönözni lehet arra, hogy a motivációs levele 

részeként olyan leírást is nyújtson be, amelyben egy „tanári” tapasztalatát írja le és elemzi. 

Ezt nagy haszonnal lehetne használni a felvételi szelekció során, tekintve, hogy az esemény, 

annak leírása és értelmezése nagyon sokat mutathat meg abból, hogy a jelentkező még diák 

korában hogyan érzékelt, értékelt, hogyan oldott meg pedagógiai szituációkat, és hogyan 

képes artikulálni ezekről.  

 Különféle programokkal azonban direkt módon is lehet a pályaszocializáció 

folyamatát megerősíteni, a szakma/pálya választását elősegíteni, méghozzá éppen a 

legjobbak esetében. Például „Kiváló diáktanár” „Tehetséges diáktanító” vagy hasonló címek 

nyújtásával (persze megfelelő és egységes kritériumrendszerrel a háttérben), olyan 

internetes vagy nyomtatott kiadványok szerkesztésében, amelyekben önkéntes diáktanárok 

írnak a tanítási munkatapasztalataikról, és hasonló formákkal hosszú távú hatást lehetne 

kifejteni, olyan tanulói csoportok esetében is, amelyeknek a jelenléte a tanárképzésben és 

tanári pályán különösen kívánatos lenne.  És ugyancsak: médiaspotok, műsorok a 



diáktanárok tanári munkajellegű szociális tevékenységéről a tévékben, rádiókban, 

Amennyiben ilyen és hasonló technikákkal ez egy rendszerré épülne ki, az nagyon fontos 

„magyar modell” lehetne e téren, mert feltárómunkánk tapasztalata szerint ezzel a 

hallatlanul értékes lehetőséggel a tanári szakmára és pályárairányítás és szelekció terén 

más országokban nem élnek.  

 További lehetőség a társadalmi munkában végzett tanítási tevékenységben 

kiemelkedő tanulók (potenciálisan jó jövőbeli tanárok) bevonása olyan programokba, 

amelyekben nagy hatású tanárképzőkkel találkozhatnának, nyári tábor vagy felsőfokú 

intézményben folytatott szemináriumjellegű munka keretében megismerkednének a 

tanárképzéssel, a pedagógusi munka valódi oldalaival, személyes szakmai kapcsolataik 

alakulhatnának ki e téren, és megismernék a tanárképző intézményeket stb. Később a 

program akár nemzektözi területekre is kibővíthető (pl. határon túli magyar fiatalokkal 

stb.). Ez utóbbiak a személyes ráhatás révén hatnának a fiatalok szakma- és 

pályaválasztására. A Klebelsberg Képzési Ösztöndíjban részesülők mintegy elvárt PR 

feladatként részt vennének a fiatalabb korosztály tanárságra irányuló pályaválasztási 

döntésének elősegítésében. Nem szabad elfeledkeznünk arról, hogy ők potenciálisan 

normatív referenciacsoport tagjai, továbbá rendelkeznek olyan tudásokkal, melyek 

egyértelműen hasznosak a jövőbeli hallgatók számára, s ezek megosztása erősíti a pozitív 

viszonyulások kialakulását, melyek viszont tovább erősítik az ösztöndíjasokat a normatív 

referenciacsoport tagsági státuszában.     

 

Item          Nem talélkoztunk hasonló témával a nemzetközi feltárás során, de 

fontosnak tarjuk azt, hogy erősíteni kell azt a képet, hogy a tanár nemcsak tanít, hanem 

rengeteget, nagyon sokféle okból, módon és helyzetben tanul is.  

A laikusok körében nem egyértelmű, hogy a tanári pálya annak benső, lényegi okaiból 

hordozza magában az élethossziglani tanulás tevékenységét. „A jó pap holtig tanul.” 

szlogenre építő médiakampánnyal azt lehetne bemutatni, hogy „A jó tanár holtig tanul.” Bár 

könnyű azt gondolni, hogy éppen a tanulással kontraindikált lenne a gyerekeket a tanári 

életre, pályára csábítani, nem lehet megfeledkezni arról, hogy a tanulás mint tevékenység a 



bevonandó, meggyőzendő fiatal korosztály számára lényegében a legismerősebb 

élettevékenység, amellyel a legtöbbet találkozik a mindennapjaiban. Az a (látszólagos) 

paradoxon pedig, hogy a tanár tanul, azt az érzést keltheti fel a gyerekekbenm hogy „a tanár 

nem is annyira nagyon más”, hanem „tulajdonképpen ugyanazt (is) csinálja, mint mi (is)”, 

tehát nem távoli, nem idegen – „akár én is lehetnék ez”.   

 

Item    Hollandiában az oktatásirányítás központi forrásokból 

támogatja a tanárképző intézmények reklámjait.  

A tanárképzést folytató intézmények reklámjait Magyarországon is szükséges lenne 

központi forrásokból támogatni, mind a készítés, mind pedig a reklámidő vonatkozásában a 

közmédia csatornáin. Ugyanakkor a reklámanyagok finanszírozása azt kell, hogy jelentse, 

hogy az intézmények honlapján a tanárképzés kiemelt szerepet kell, hogy kapjon. 

 

Item    A legtöbb országban, amelyre vonatkozóan kutatást végeztünk, 

találtunk olyan spotokat az interneten vagy más forrásokban, amelyek tanárokat mutattak 

be, akiket meginterjúvoltak, és/vagy munka, tanári tevékenységeik közben mutatták be 

őket. Különösen az USA-ban és Japánban, de más országokban is feltűnően sok férfi tanár 

volt közöttük (bár Japánban például magasabb százalékban találhatók férfi tanárok, mint 

nemzetközileg általában, de még így is feltűnő volt, hogy Japánban még a tanári pályát 

népszerűsítő, arra rekrutáló animációs filmekben is mi magunk inkább férfitanárokat 

találtunk, semmint nőket). Noha nyilvánvaló volt, hogy a férfi tanári portrék azt a célt 

szolgálták, hogy a pálya iránt érdeklődő fiúk, férfiak is könnyebben tudjanak azonosulni a 

tanárléttel, a tanárszereppel, maga az a tény, hogy a pedagógiai tevékenység önmagában 

ugyanannyira férfias munka, mint amennyire női, illetve mint amennyire jellegűnek 

gondolja a laikus közvélemény, explicit kommunikácós formákban soha nem jelent meg 

ezekben a spotokban.  

A szociálpszichológia egyik alaptétele, hogy a magas presztízsű személyek és társadalmi 

csoportokat könnyebben választanak az emberek mintakövetés céljából, mint alacsonyabb 



presztízsűeket. Minthogy a magyar társadalom, mint a szociológiai és antropológiai 

kutatásokból is ismert, ma még mindig erősen férfi dominanciájú, joggal gondolható az, 

hogy a tanárszerepben bemutatott férfiak mintakövető hatása erősebb, mint a nőké. 

Figyelembe véve azt, hogy a magyar pedagógusi társadalomban ugyanakkor igen nagy a nők 

arányszáma (nem eléggé kiegyensúlyozott a két nem aránya a pedagógus szakmában – a 

férfiak hátrányára ebben az esetben), hazánkban különösen fontos – és a fent említett 

társadalomlélektani okok miatt vélhetően hatásos is – lenne sok férfi tanár mintát 

felmutatni a tömegmédiában. Viszont a fent említett országok esetében találtaktól eltérően 

érdemes lenne nemcsak bemutatni a férfi tanárokat, hanem a velük folytatott beszélgetések 

vagy saját vallomásszerű önbemutatásaik során fontos lenne, hogy explicite verbalizálják 

azt, hogy tanárnak lenni (ugyanúgy) férfias dolog (mint ahogy és amennyire női pálya is). 

Egy kapmány keretében ugyancsak explikálni is lehetne, kellene ezeket a dimenziókat, akár 

olyanféle direct szlogenek formájában is, mint például az, hogy “Fiúk, irány a tanári pálya! 

Ez jó mulatság, férfi munka is!”   stb.  

  



 

 

β) A pedagógus szakmára képződés során (szakmaképzési retenció) 

Item    A tanári szakmára képzés nemzetköziesítési folyamata 

Magyarországon jórészt elmaradt, többek között azért is, mert talán (nem csak a magyar, 

hanem sok más ország szakemberei számára) a tanárképzés túlságosan is csak nemzeti, 

nemzeti oktatási keretekben megvalósítható ügyként konceptualizálódott.  Szingapúrban a 

legkiválóbb eredménnyel a tanárképzésbe jelentkezők számára választható lehetőség, hogy 

(teljes körű) állami támogatással egy másik ország tanárképzésében vegyenek részt a 

tanárképzés teljes spektrumában. Bár ez nemcsak anyagi, hanem jelentős logisztikai 

erőfeszítéseket is kíván (a képzésbeli követelmények összehangolása, a kreditálási 

rendszerek egyeztetése stb.), az előnyei hatalmasak; csak példaképp:  

- kiváló nyelvtudással rendelkező tanárok képződése 

- nemzetközi pedagógia trendek és gyakorlatok kiváló ismeretével rendelkező 

tanárok csoportjának kialakítása és évről évre való bővítése,  

- akik mindezen új tudásokat magukkal tudják hozni az adott nemzeti oktatási 

rendszerbe, a tanárok, tanítási kultúrák világába.  

Azok a szingapúri hallgatók, akik az állam pénzén nem angol nyelvű külföldi 

tanárképzésben vesznek részt, arra kötelezik magukat a programjuk megkezdése előtt, 

hogy legalább 5 évre Szingapúrba térnek vissza tanítani. Azok pedig, akik angol nyelvű 

képzésre kapnak állami támogatást, 6 évre kötelezik el magukat a Szingapúrban való 

oktatás terén.  

Speciális nemzetközi tanárképzési ösztöndíjak létrehozása, ezek kommunikálása 

nyomtatott szakmai anyagok segítségével a tanárképzésbe jelentkezők számára. A 

nemzetközi tanárképzésben képződő(tt) hallgatók/tanárok portréműsorai a 

tömegkommunikációban. Ennek egyik jó példája az AIESEC nemzetközi diákmozgalom, ahol 

a négyfajta gyakorlattípus között a nemzetközi tanári gyakorlat is megtalálható, igaz, 

elsősorban nyelvszakos tanárok bevonásával. A gyakorlat ideje 6 hónaptól egy évig tart az 



adott ország egyik helyi iskolájában, ahol helyi tanárok mentorálják a gyakornokot. A 

kiküldetés után hazatérve egy workshopot kell tartania, ahol a tapasztalatait más 

hallgatókkal és szakemberekkel megosztja. Sajnálatos módon Magyarországon csak a 

közgazdasági és műszaki gyakorlattípusnak van kiemelt mediatizált közege, míg a tanári 

gyakorlat szinte alig kommunikált lehetőség. 

  

  



 

γ) A pedagógus pálya választását megelőzően, azt segítendő (pályarekrutáció) 

A/ Az első diplomájukat szerzők pedagógusi pályára állítása 

Item    Hollandiában az oktatásirányítás olyan honlapokat tart fenn, 

amelyek a pályáraállást fontolgatók számára fontos információkat nyújtanak.  

Már korábban is esett szó a nagyon célirányosan felépített, sokféle tájékoztatász 

nyújtó németországi tanári portálokról. Közülük is az egyik legismertebb a leendő és a 

képzésben lévő tanár szakos hallgatók számára a „Lehrer werden – Das Portal des 

Deutschen Bildungsservers zur Lehrerausbildung” szakmai portál vagy a Monitor 

Lehrerbildung tanárképzési portál. Ez utóbbbi hangsúlyosan foglalkozik a diákok 

motiválásával a tanárképzés irányába, fontos rekrutációs szerepet vállal.   

Ez alapján Magyarországon is fontos lenne működtetni országosan egy tanártoborzó 

weboldalt, ahová felkerülhetnének az álláshirdetések, illetve a közeljövőben várható 

humánerőforrás igények. A weboldal a karrierlehetőségeket és a szakma szépségeit is 

bemutathatná, tartalmazhatná a tanárképzést folytató intézmények rövid ismertetését, a 

honlapok linkjeit. Ugyancsak itt kellene szerepeltetni az ösztöndíj lehetőségeket, mind a 

tanárképzésben részt vevő hallgatók, mind a tanárok számára létesítetteket. 

 

Item     Az országtanulmányokban részletesen írtunk arról, hogy az 

egyes oktatási rendszerekben a tanárok közalkalmazottak, közhivatalnokok vagy más jogi 

státusban alkalmazottak-e (már amennyiben a szó klasszikus értelmében alkalmazottak), 

mint ahogy Anglia vagy más országok esetében ismertettük ezeknek előnyös vagy 

hátrányos (az adott társadalom által előnyösnek vagy hátrányosnak gondolt) vonásait is.  

Úgy gondoljuk, a tanári pálya választását Magyarországon nagymértékben elősegítheti a 

tanárok közalkalmazotti státusának hiteles, a jelenleginél erőteljesebb hangsúlyozása a 

médiában. Árnyalt képet nyújthat erről az, ha nemzetközi összehasonlításban helyeződnek 

el a magyar közalkalmazotti tanári mivolt előnyei.   



 

Item     Főképp a holland, és a finn rendszer feltárása, de az 

amerikai, szingapúri vagy angol kutatás is azt mutatta, hogy számos országban nagy 

hangsúlyt helyeznek az autonóm, kreatív, szabad szakmai szerveződésekben, hálózatokban 

tevékenykedő tanár szakmaiságának biztosítására és ennek hangsúlyozására.  

A közösségért, a jövő generációkért cselekvő, az autonómiáját eképp megtartó és a tanári 

munkában és a szabadon szerveződő szakmai hálózatokban tevékenykedve azt tovább 

növelő tanár képe hozzátartozik a mai tanárképhez és ennek kommunikálásához a világ 

számos pontján. Meghatározó fontossággal bírna, hogy Magyarországon is olyan 

„hagyományosabb”, „mértéktartóbb” felületeken is, mint például a nyomtatott sajtóban a 

Nők Lapja, vagy a populárisabb sajtótermékekben, mint a magazinokban és más felületeken 

olyan tanárkép is közvetítődjék (például interjúk, portrék műfajában), amely a valóságot 

tükrözve ezt a korszerű tanárképet közvetíti, mert ez a mai pályaválasztó egyetemisták és 

főiskolások számára vonzó alternatívát jelenthet.    

 

 

 

 

 

B/ Pályaváltók (másodkarriert kezdők) támogatása a pedagógus pályára lépésben 

- Item    Angliában, Szingapúrban és több más országban a pályára 

lépéshez a végzettség függvényében többféle, jól körvonalazott, rugalmas bemeneti 

lehetőség adódik.  Így jól kompenzálhatók azok a munkaerő-hiányból fakadó 

kényszerek, amelyek a nem elegendő tanári létszám miatt keletkeznének, illetve 

pályára állíthatók olyan, eladdig más szakmákban tevékenykedő személyek, akiknek 

szakmai tudása, tapasztalata az iskola, az oktatás világának megújítása 



szempontjából kulcsfontosságú lehet (például közgazdászok, informatikusok, 

tudományos kutatók és mások rekrutálása a pedagógusi pályára).  Ilyen például az 

angliai Get into teaching program, amelynek szlogenje: ”Instead of working for a 

CEO you are working for the kids.” Jól megfigyelhető, hogy a szlogen „spirituális 

dimenziókba” emeli a pedagógusi szakmát., illetve pályát. A pályaváltók bevonzására 

Hollandiában is jó példa található: itt  a más szakértelmiségi pályáról történő 

bevonzás feltétele a tanári tanulmányok támogatott elvégzése (kreditbeszámítás és a 

képzési költségek térítése), a tanári életpályamodell lépcsőinek rugalmas kezelése, 

az előzetes szakmai tapasztalatok figyelembe vétele, s a bértáblán elérhető 

jövedelem pozitív korrekciója a versenyképesség jegyében. 

 

A pedagógusi szakmát/pályát választók körében világszerte számos vizsgálat született, 

amely az e területet választók motívumait igyekezett feltárni. Ezek között gyakran nagyon 

egyszerű, az életvitelt érintő elemek találhatók, mint például az, hogy a hosszú nyári szünet 

miatt jó tanárnak lenni.  

 

Item   Az angliai Premier Plus programot az Oktatási Minisztérium 

koordinálja; a program azt a célt tűzte ki, hogy a legtehetségesebb diákokat nyerje meg a 

tanári pályára a matematika, természettudományok, számítástechnika, és vizuális 

művészetek terén. 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).   



 

 

Item    Az angol oktatási minisztérium (Department for Education) 

elkészített egy interaktív digitális, egyben multimédia anyagot amelynek cime Staff Room, 

avagy tanári szoba.  A fő üzenet maga a prezentáció címe:  Teaching: your future, their 

future. (A tanítás: a te jövőd, az ő jövőjük).  

 

A prezentáció gyakorlatilag virtuális iskolaként működik. A bevezető részben az 

intézmény igazgatója (head teacher) kalauzolja végig a nézőt, miközben a tanári pályával 

kapcsolatos kérdéseket tesz fel. A szóban forgó szegmensben két dolog válik szembetűnővé, 

az egyik, hogy az igazgató igen fiatal, illetve rendkívül gyorsan, dinamikusan lépkedve 

mutatja be az iskolát. Mindez sejteti a pályán való gyors előlépés lehetőségét. A spot 

megteremti az egész prezentáció rendkívül pozitív alaphangulatát, amely végül az igen 

kedvező fizetési adatok bemutatásával zárul. A videó fő része a staff room, vagyis a tanári 

szoba bemutatása. A szoba nem a hagyományos magyar iskolákban ismeretes hosszú 

asztalos elrendezésű, hanem hasonló egy kávézó térbeli berendezéséhez, kényelmes fotelok 

vannak elhelyezve, a tanárok egymással szemben ülve, nincsenek egymástól elkülönítve, 

ugyanakkor mindenkinek megvan a magánszférája. Egyben a néző azt is láthatja, hogy a 

tanár, annak ellenére, hogy egyedül áll az osztály előtt, nincs magára hagyva, valójában egy 

csapat része. A tanári szoba, és maga az iskola is rendkívül jól felszerelt. A videó során 6 

tanárral ismerkedünk meg, rövid interjúk, illetve óra illusztrációk keretében. 

 

A kommunikáció személyre szóló, egyben informális, kötetlen, mintegy visszaadva az 

iskola lazább légkörét. A tanárok fiatalok, energikusak, a diák és tanár közötti korkülönbség 

nem olyan nagy, hogy gátolná a sikeres generációk közötti kommunikációt.  Habár mind a 

tanárok, mind a diákok formális megjelenésűek, egyenruhát viselnek, látható a törekvés, 

hogy az angol iskolarendszerrel kapcsolatos negatív sztereotípiákat lerombolják. Az iskola 

mint partner mutatkozik, nem pedig ellenség, mint olyan klasszikusok esetében, mint 

Lindsay Anderson If-je,(1968) vagy akár gondolhatunk a Pink Floyd 1982-es The Wall című 



albumára és annak fő üzenetére, az egyén szabadságát és önkifejezését korlátozó angol 

iskolarendszer látványos elutasítására. 

 

Az adott kommunikáció célja a tanári pályáról való pozitív kép kialakítása, a tanári 

pálya presztízsének növelése. A video irányított interjú formában szólaltatja meg a 

tanárokat. A kérdések a következők:  

 

Miért választotta a tanári pályát?  

Mit kapott a tanári pályától?  

Melyik órájára emlékszik vissza a legszívesebben?  

Ajánlaná e másnak a tanári pályát?  

 

A válaszok kiemelik a tanár motivációs szerepét, a tanítást mint örömforrást vagy 

önmegvalósítási tevékenységet, a diákok életére gyakorolt hatást, a kihívásokkal teli 

életformát. Az interjúk mellett az adott szaktantárggyal kapcsolatos órákba is betekinthet 

az érdeklődő. Az órák dinamikusak, érdekesek, látható cél a diák figyelmének megragadása, 

az érdeklődés felkeltése. A diákcsoportok hasonlóan a tanári karhoz etnikailag heterogének. 

A prezentáció célja egyértelműen a pályarekrutáció, az egyetemista generáció nyelvén, és 

annak eszközeivel szólítja meg a hallgatót. A tanári pályára való belépés folyamatának 

felidézése egyértelmű segítséget biztosít a pályaválasztásban bizonytalan fiatalnak. A 

kommunikáció üzenete: a tanári pálya lehetőség a jövő megváltoztatására, az egyén kilép a 

társadalmi elszigeteltségből és tehet valamit a közjóért. A videó természetesen csak pozitív 

elemeket említ, az esetleges negatívumok is pozitívumhoz kapcsolva jelennek meg; ilyen pl. 

a fáradtság, ami a napi jól elvégzett munka után jelentkezik, vagy pedig az esetleges 

fegyelmezési, vagy osztálymenedzselési problémák, amelyek egyben beépülnek a tanári 

pálya változatosságáról (nincs két egyforma diák, nincs két egyforma osztály) szóló 

beszámolókba. 

Fontos az is, hogy az interjúk végén a néző megkapja a további kapcsolattartás 

lehetőségét, a twitter segítségével. Ez is közelebb hozza az adott tanárt, és megteremti a 

személyes kapcsolat lehetőségét. Figyelemre méltó az is, hogy a bevezető rész után, a 

jövedelem kérdése nem kerül szóba. A kiemelt pályajellemzők az érzelmi azonosulás (a 



tanár mint motivátor, a tanári pálya élet módosító ereje, a tanítás, mint örömforrás) és 

társadalmi presztízs.  

 

A tanári pálya rekrutáció másik célcsoportja, a pályaváltást mérlegelő egyén, aki már 

egy másik karrier pályán jelentős eredményeket ért el. A Premier Plus program 

keretében Get into Teaching (Vágj bele a tanításba!) gyűjtőnév alatt több videó készült. 

A Switching Career into Teaching spot (karrier váltás, irány a tanári pálya) olyan 

szakembereket szólít meg, akik habár jelentős eredményeket értek el eddigi pályájukon, 

elvesztették a belső motiváló erőt és új kihívásokkal szeretnének szembenézni. Míg a Teach 

First a fiatalabb generációt célozza meg, ebben az esetben a középkorú vezető beosztású 

értelmiségi az üzenet tervezett befogadója. A nyitó jelenet egy középkorú bank vezetőt 

mutat, aki az 50. életévéhez közeledve éli át az osztályterem és a tanítás regeneráló erejét. 

Az angol kifejezés I give it a go (belevágok) szintén ezt a részben impulzív, egyben tervezett 

cselekvést sugallja. Nagyon érdekes az is, hogy több esetben megjelenik a tanári pályára 

való lépés, mint vágyálom. Ezekben az esetekben a tanítás a második karrier lehetőségét 

veti fel, Ugyanakkor, mivel már érett személyekről van szó, nem feltétlenül a pályával 

kapcsolatos szakmai előremenetel a cél, hanem inkább a belső képességek aktualizálása, az 

egyén tanulási és tanítási potenciáljának maximalizálása. Mindezek ellenére az anyagok 

tartalmaznak utalásokat a szakmai igények és a megfelelő jövedelem közötti egyensúly 

megtalálására.  A pályaváltó, előző szakmájában eredményes tanár (jelölt) számára adható 

legerősebb motivációt az egyik tanár vallomása adja meg: Instead of working for a CEO, you 

are working for the kids (A főnőköd helyett a gyerekekért dolgozol). Ez az a sarkalatos pont, 

ami a legnagyobb vonzerő lehet, vagyis itt jelenik meg a spirituális dimenzió. A tanári pálya 

idealizált képe éppen az üzleti szféra taposó- malmából való kiszabadulás ígéretét hordozza 

magában.  

 

Vizuális média, videóanyag 

 



Item    Az USA-ban a tanári pályára való bekerülés egy lehetséges 

módja a substitute teacher program. A credential megszerzése után regisztrálni kell az 

iskolaszéknél (Glendale School District, Los Angeles School District). Ezután egy listára 

kerül az ember, és amikor egy tanár az iskolaszék bármely iskolájában beteg, vagy 

bármilyen okból nem tud bemenni, telefonon hívják a helyettest. E rendszernek 

köszönhetően egy helyettes tanár akár több tucat iskoláról szerezhet tapasztalatot, ami 

nagy mértékben befolyásolhatja a pályára lépési szándékát. Általában a helyettes tanárnak 

hagy az állandó tanár egy óratervet, de van amikor csak rendet kell tartani. Van amikor a 

megbízás 1 hétig tart, de vannak hosszabb, féléves időtartamra szóló felkérések is. 

Rendkívül hasznos, mert azonnali tapasztalatokat ad, rugalmassá teszi a tanárjelöltet. Van, 

aki egy életen át csinálja ezt a programot, igény mindig van rá. A pályára vonzás különösen 

a szakmai tanárképzés esetében lehet nagyon hasznos, ha a szakmájukban jártas 

„mestereket”, mérnököket stb. lehetne átcsábítani a tanári pályára. Ezt segíthetik a 

lerövidített spciális képzési utak, és a vonzó, kiszámítható előmeneteli rendszer, 

természetsen az eddigi munkában elöltött szolgálati idő elismerésével. 

A tanári munka népszerűbbé tétele személyes tapasztalatszerzésen keresztül.   



δ) A pedagógus szakma művelése során (pályaretenció) 

Item    Mint Angliában, a pedagógusok értékelését és előmenetelét érdemes 

egységesített nemzeti sztenderdek alapján megszervezni. Így a folyamatos szakmai fejlődés 

biztosított. Angliában minden tanárnak regisztrálnia kell a szakmai fejlődést felügyelő 

Institute for Learningnél (Országos Oktatásfejlesztési Intézet).  A folyamatos szakmai 

fejlődés fő célja a szaktantárgyi és módszertani ismeretek megszakítás nélküli magas 

szinten tartása.  Az adott tanár a rendszerbe lépéssel a Foundation Professional 

Membership Service (Professzionális Tanár Szövetség) (https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-

qtls/what-is-cpd/ ) tagja lesz. A tanár maga tartja nyilván a szakmai fejlesztési 

tevékenységeit, mindez megtehető hagyományos, de ugyanakkor online formában a 

REfLECT, személyes tanulási környezeten keresztül. Maga az elnevezés rendkívül találó, 

mivel éppen a pályára való reflektálást, a szakmai előrehaladás alapjául szolgáló elmélyült 

gondolkodást sugallja. 

 

 

 

Item   Angliában az alábbi szintjei vannak az életpályamodellnek:  

o Képesített tanárok (QTS)  

o A fő fizetési skálába tartozó tanárok (alap vagy core)  

o A magasabb fizetési kategóriába tartozó tanárok 

(küszöb fölött post-threshold, minősített)  

o Kiváló tanárok (Excellent Teacher)  

o Vezető tanár (Advanced Skills Teacher). 

A hat fokozat teljesítésének nincs időbeli korlátja, de a második, a „küszöbszint 

utáni”, ún. Felső Fizetési Skálára kerülés kérvényezése előtt két egymást követő évben a 

„Minősített tanár” (Post Threshold) szint sztenderdjeinek való megfelelést kell a jelöltnek 

bizonyítania. A kérvényt az iskola felügyeleti szervéhez (Governing Body) kell benyújtani az 

igazgató ajánlásával. A „kiváló tanár” (Excellent Teacher) és a „vezetőtanár” (Advanced 

Skills Teacher) szintek esetében a kérvényt egy országos értékelő bizottsághoz (ez jelenleg 

https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/
https://www.ifl.ac.uk/cpd-and-qtls/what-is-cpd/


a VT 44 Group nevű szervezet) kell benyújtani. Külső értékelőt küldenek ki, aki a jelölttel 

történő beszélgetés, a benyújtott portfólió alapos vizsgálata, és az igazgatóval való 

megbeszélés alapján bizonyosodik meg arról, hogy a jelölt megfelel-e a pályaszintek 

sztenderdjeinek. A fizetés (Londonon kívül) a konkrét munka jellegétől függően 38 804-tól 

50 918 fontig terjed a „kiváló tanár” és 36 618-tól 55 669 fontig a „vezetőtanár” 

kategóriában. A mestertanár vagy a kutatótanár fokozattal analógiába hozható AST-k 

foglalkoztatásának egyik tanulságos eleme az, hogy ők – amint azt Halász Gábor említi egy 

kéziratos jegyzetében – munkaidejük 20%-ában más tanárokat képeznek, fejlesztenek, így 

biztosítva a tanári tudásmegosztást is annak a legmagasabb szintjeit képviselő szakemberei 

révén. Ez a kiemelt feladatkör és a hozzá kapcsolódó speciális munkaidő-elosztás fontos 

pedagógusi pályamotiváció lehet, mivel világosan tükrözi a szakmában való 

előrehaladásnak a pályán való előrehaladáshoz kapcsolódó mivoltát, és azt tükrözi, hogy a 

pedagógus szakma korántsem csak a tanteremben a gyerekeket szolgáló fejlesztés 

formájában jelenhet meg a tanári pályában. Valamint: egyértelmű a presztízsnövelő 

szerepe. Ugyancsak nagyon fontos, amit a szisztéma a tanári tudás termelődéséről és ennek 

megoszthatóságáról, átadhatóságáról implicite kifejez.  

Németországban a pályán való maradás egyik fontos tényzője a tanítást ámogató 

kiváló infrstrukturális és támogató háttér, emellett a tanárok fontos tényezőnek tartják a 

köztisztviselői besorolást, amely számos kiváltságot jelent a tanárok számára. Úgy érzik, 

hogy ezek az elemek nagy mértékebn hozzájárulnak a tanári pálya kedvező külső 

megítéléséhez. Véleményük szerint a körülmények megváltozása presztízsveszteséget is 

jelent. 

A tanári pálya presztízsét áttételesen, strukturális elemekben megvalósuló innováció 

útján növeli.       

 

 

Item    Angliában egy speciális szakmai fokozat elérése lehetséges, a 

Doctor of Education (EdD.).  Ez a fokozat nem azonos a doktori/Ph.D. vagy egyéb 



fokozatokkal, hanem egy speciális jellegű certifikáció, amely arra utal, hogy az illető személy 

a tanári mesterség kiemelkedő szakmai/tudományos művelője, aki nem pozitivista, nem 

természettudományos értelemben vett szakmai kutatások és fejlesztések kidolgozására és 

végrehajtására képes. A fokozat jól kifejezi azt is, hogy a tanári szakma és így annak 

gyakorlati tudományos művelése is más, mint a nem alkalmazott tudományoké, illetve mint 

a természettudományoké, valamint a hagyományos akadémiai jellegű kutatásoké. Ez a 

fokozat komoly pályaidentifikációs és pályánmaradási erővel bírhat.  

A rendszerről általában angol internetes oldalakon lehet olvasni, helyi, képzőintézeti 

honlapok leírásaiban. Ugyanakkor nyilvánvaló, hogy személyes kommunikáció, például 

intézményvezetői motiválás fontos szerepet játszhat abban, hogy egy tanár belekezdjen egy 

ilyen programba. A programnak, a címnek jelentős presztízsnövelő hatása lehet. 

Alkalmasint egyeztethető a hazai kutatótanár fokozattal, mint annak egy lehetősége.  

 

 

 

Item   Szinte minden országban jellemző a mentorálás és/vagy a coaching. A 

szingapúri példa legfontosabb jellemzője, hogy a pályán maradást mentorálással nemcsak 

a pálya kezdeti szakaszára fókuszálva szervezték meg, hanem a pálya későbbi szakaszaira is 

figyelemmel. Sőt: a későbbi pályaszakaszokon még nagyobb jelentősége látszik lenni a 

mentorálásnak, mintegy azt fejezve ki, hogy minél tapasztaltabb egy tanár, annál fontosabb, 

hogy az általa felhalmozott és képviselt tudás ne vesszen el, minél hosszabb ideig és minél 

hatékonyabban a szakma színterein maradjon. Ezért a tapasztalt tanárok esetében külön 

figyelemmel alkalmazzák a kiégés elleni stratégiákat, a pályán maradás meggyőzésének 

eszközeit a személyes mentorálás, pályaalakítás individuálisan, minden tanárra, de 

különösen a tapasztaltakra vonatkozóan személyesen tervezett eljárásmódok segítségével.  

Személyes ráhatás: meggyőzés, mentorálás, támogatás, egyéni pályaépítés 

 



Item   Feltáró munkánk során azt találtuk, hogy a magyarországi tanári 

szakma és a pályán végzett munka eredményeként adományozható kitüntetések, 

elismerések rendszere megfelelően tagolt és kidolgozott. Ezek kommunikációja azonban 

nem elég erős, nem elegendő ahhoz, hogy a társadalom szélesebb rétegeinek körében is 

hatása legyen ezeknek az elismeréseknek.  

Tudatosabb tömegkommunikációs munka a kitüntetések, adományok ismertetése terén, a 

pozitív társadalmi kép kialakítása és megerősítése érdekében. Portréműsorok a 

tömegmédiában, a közösségi média lehetőségeinek tudatos felhasználása erre a célra, 

személyes ankétok és hasonlók.  

 

Item   A tanár mint alkotó személy bemutatása fontos a tanárokról 

alkotott társadalmi kép alakításában. Bár erre vonatkozó kezdeményezések spontán 

módokon mindig felbukkannak, rendszerszerűen és folyamatosan nincs a társadalom széles 

rétegei számára felmutatva, hogy a tanítási munkaterhelésük mellett, a mindennapi 

munkájukon kívül milyen sokrétű alkotó tevékenységet végeznek a pedagógusok. Ezek 

intenzív megjelenítése pedig igen fontos lenne a pozitív kép kialakítása, megerősítése 

érdekében. Csak példaképp:  

 - író/költő/drámaszerző/kritikai tevékenységet folytató pedagógusok 

 - képzőművész pedagógusok 

 - táncművész pedagógusok 

 - zenész pedagógusok 

 - színművészetben/filmművészetben alkotó pedagógusok 

 - multimédiában alkotó pedagógusok stb. stb.  

Tematikus műsorsorozatok a médiában, állandó kiállító, táncművészeti és egyéb terek és 

programok szervezése, szociális médiában való megjelenítés, országos és lokális média és 

bemutatkozóhelyek szervezése. Publikációs fórumok létrehozása.  



 

Item   Hasonlóképpen a tudós tanárok esetében, bár itt az MTA-díjnak és 

más elemeknek köszönhetően kedvezőbb a hazai helyzet.  

 A tudós tanárok egy speciális csoportját alkotják azok a pedagógusok, akik a 

közoktatás mellett rövidebb vagy hosszabb távon a felsőoktatásban is tevékenykednek. 

Gyakran módszertant vagy bevezető jellegű kurzusokat oktatnak, de nem ritkán más 

szakmai tantárgyat. Kedvező, ha e tevékenység megfelelően definiált módokon értékelhető 

a mestertanár és a kutatótanár fokozatok elnyerése és fenntartása esetében, de e tanári 

szerep hangsúlyozása, pozitív jelenségként történő megerősítése, keretezése alkalmas 

lenne arra is, hogy más tanárokra ösztönzően hasson a pályán maradásban és az 

előrejutásért teendők elvállalásában.  

E tevékenység kiemelt kezelése a mestertanár és a kutatótanár fokozatok esetében. 

Tömegkommunikációs megjelenés, nyomtatott sajtó, rádió, tévé. Szakmai körök 

létrehozása.  

  

Item    A tudós tanárok egy csoportját alkotják azok a pedagógusok, 

akik a felsőoktatásban is tevékenykednek (módszertani, elemi bevezető tantárgyak vagy 

más tárgyak oktatását látva el). Kutatásokból tudjuk, hogy a tanári szakmán belül a tercier 

oktatásban dolgozók szakmai presztízse a legmagasabb. Amennyiben tehát a tanárok egy 

csoportját sikerül úgy bemutatni, mint akik egyben felsőoktatási oktatók is, annak pozitív 

kihatása lehet az egész közoktatási tanártársadalomra vonatkozó presztízsre.  

Érdemes tehát olyan cikksorozatokat, kisebb filmspotok sorozatát közzétenni, amelyek 

ezekről a tanárokról közölnek portrékat. Ezen belül is többszörös pozitív hatást érhetnek el 

azok a portrék, amelyek a tanárképzésben részt vevő közoktatási tanárokat mutatnak be. 

Ugyanezek a tanárok akár élő, akár chatszerű kérdés-felelet programokat működtethetnek 

megfelelő internetes oldalakon, amelyeken a még közpoktatásban lévő érdeklődőknek 

tudnának információkat biztorítani a tanárképzésről, a tanári pályáról és kapcsolódó 

témákról.  



 

Item   Az utóbbi évtizedekben számos EU-s és EU-n kívüli kutatás 

bizonyította, hogy az iskolák életében, működésének mikéntjében, az iskolai tevékenység 

hatékonyságában és a pedagógiai munka eredményességében meghatározó jelentőségű az 

iskolavezetés, azon belül is kitüntetetten az igazgató személye. Szingapúrban a tanárok 

által választható életpályasínek egyike az iskolavezetői, iskolamenedzseri szakmai sín. Akik 

erre a szakmafejlődési sínre kerülnek, ezt választják, azok tanári pályájuk során e szerep 

betöltésének képességeit is fejlesztik, speciális képzéseken vesznek részt, tapasztalatgyűjtő 

gyakorlatokon vesznek részt hatékony, jól működő iskolaigazgatók oldalán és hasonlók.  A 

tanári életpálya során a pályamodellnek az is része kell, hogy legyen, hogy a tanítási szakma 

mellett a vezetői készségek fejlesztése majd iskolavezetőként történő felhasználása is 

lehetséges pályafejlődési lehetőség, nem csak a mestertanárság és a kutatótanári fokozat 

elérése. A tantestületek életében, a praktizáló tanárok tudatában érdemes minél nagyobb 

hangsúlyt adni és pályán/szakmán belüli presztízsét növelni ennek a lehetőségnek.  

Tömegkommunikációs és szakmai fórumokon meghatározó iskolavezetők életéről, 

pályaalakulásáról, küzdelmeiről, kudarcairól, eredményeiről szóló portréműfajok. Olyan 

műfajok, konkrét programok létrehozása, amelyben iskolavezetők más magas presztízsű 

szakmák vezetőivel együtt jelennek meg, így erősítve meg azt a képet, hogy a pedagógiai 

intézményvezetés ugyanolyan komplex és felelősségteljes munka, mint a kórházigazgatói 

mivolt, ügyvédi iroda vezetése vagy a csúcsmenedzseri munka a termelés világában.  

 

Item    A korszerű oktatási rendszerekben az oktatás intézményei szoros 

kapcsolatot tartanak azokkal a közösségekkel, amelyekhez lokális, szociális, kulturális 

és/vagy egyéb okokból tartozik. Ugyanakkor azt találtuk, hogy a magyar iskolák világa a 

mai napig meglehetősen zárt a társadalom és a helyi közösségek előtt. Az iskolát érdemes 

sokféle módon kinyitni, a tanárok munkáját a társadalom speciális csoportjai vagy 

szélesebb rétegei számára transzparenssé, ismerőssé, nyitottá tenni, így népszerűsítve a 

tanári szakmát és pályát.  



A népszerű „Múzeumok éjszakája” és más rendezvények analógiájára „Nyitott iskolák 

éjszakája” vagy hasonló programok szervezése. Az iskola belső világának, a tanárok napi 

munkájának bemutatása és hasonlók mellett a tanárok népszerű témákról órákat 

tarthatnak az érdeklődők, a helyi közösség tagjai számára.    

 

 

 

Item    A mai magyar iskolában tanító tanárok nemzetközi tapasztalata 

(főleg az oktatás világára vonatkozóan) igen limitált (turisztikailag némiképp bővebb, de ott 

sem igazán gazdag); ebben a vonatkozásban az oktatásügyünk továbbra is majdnem a 

szocialista időkre jellemzően zárt, ebben az értelemben provinciális. Pedig Izrael, Japán, az 

USA és számos más ország, az EU egyes szervezetei rendszeresen szerveznek 

magyarországi és a régió más országaiban élő és dolgozó pedagógusok számára hosszabb-

rövidebb szakmai tanulmányi utakat. Az ezek során nyert tapasztalatok azonban csak 

nagyon limitáltan hasznosulnak a magyar pedagógia világában, lényegében egyáltalán nem , 

forgatódnak vissza abba.     

„Világjáró tanárok” sorozatok szervezése  

c) a szakmai sajtóban 

d) szakmai programok keretében tanárok számára 

e) a szélesebb társadalmi csoportok számára 

Internetes oldal is szervezhető köré: magyar pedagógusok tapasztalatai az oktatás 

nemzetközi világában.  

   

Item    Angliában a tanári presztízs növelése érdekében, valamint a 

pályaelhagyók visszaszerzése érdekében indítottak egy kampányt No one forgets a good 

teacher (Mindenki emlékszik egy jó tanárra) címmel. 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 egyes főszakácsok ünnepelt státusza megnövelte a szakács szakma 

nimbuszát. Ugyanígy a sikeres tanárok bemutatása, illetve népszerűsítése növelhetné a 

tanári szakma megbecsültségét is.  

Médiatámogatással kampány szervezése „Felejthetetlen tanárok” címmel. Ugyanakkor a 

tanári életet bemutató spotok reális, nem irreálisan idealizált képet nyújthatnak a valós 

kiváló pedagógusokról. Rádióműsorok a nagy tanárszemélyiségekről.  

 

Item    A tanári pálya marketingjét segíti a jól ismert „Those who can’t 

do it, teach it” (Aki nem tudja, tanítja) mottó ellentétének hangoztatása, amit a Teacher 

Training Agency  ”Those who can, Teach” (Aki tudással rendelkezik, az tanít igazán) című 

videója is bizonyít. A szabad asszociációra épülő kisfilm azokat a társadalom által 

nagyrabecsült tulajdonságokat és képességeket sorolja fel (érvelés, prezentálás, stratégiai 

gondolkodás, magyarázó képesség, kihívásoknak való megfelelés) ami a tanárokban is 

megvan ( https://www.youtube.com/watch?v=tGqJiTPU0F4). 

 

Modern tanárkép internetről is letölthető kisfilmekben. Olyan tanárok bemutatása, akik 

kreatívak, menedzserképességekkel és jó meggyőzőképességgel is rendelkeznek.  

 

Item     A magyar médiában megjelenő leírások, képek ellenére az USA-

ban a tanárnak rendkívül nagy tisztelete van a diákok részéről. Ha a diák bármilyen módon 

tiszteletlenül viselkedik, azt azonnal szankcionálják. Ez már az utóbbi idők egyik fontos 

oktatásügyi programjával is összefügg. Az elmúlt években ugyanis a TEACH projekthez 

https://www.youtube.com/watch?v=tGqJiTPU0F4


kapcsolódóan az USA kormányzata hatalmas projektet indított el, amelynek a lényege a 

tanári respektus visszaszerzése, újrateremtése. Alig egy évvel a TEACH program 

megindítását követően egy alprogramot is indítottak 2012-ben Ed’s RESPECT Project néven 

(RESPECT: Recognizing Educational Success, Professional Excellence a and Collaborative 

Teaching). A program kiemelkedő céljait és erőfeszítéseit jól mutatja az is, hogy az amerikai 

szövetségi költségvetés 2013-ra 5 milliárd dollárt különített el e program számára. Az 

általános célok és irányelvek mellett a RESPECT program 6 alapelemre épül.  

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 tanári respektus erősítésének vegyes mediatizáltságú kampány a legmegfelelőbb. Rádió, 

tévé, internet, de személyes találkozók, személyes ráhatás is nagyon fontos. Fontos viszont, 

hogy minden résztvevő számára világos legyen: egy adott konkrét kampány részeként zajlik 

mindaz, aminek a részese éppen, és ennek a lényege a tanári respektus, elismertség 

növelése, erősítése. Fontos tehát, hogy nagyon világos és erős, megjegyezhető és 

iránymutató, mozgósító szlogenje legyen a kampánynak. “Elismerést a tanároknak!” 



(Kibővítve, kicsit többfókuszúvá téve: “Elismerést a tanároknak! Tiszteletet a tanulásnak és 

az iskolának!”) Jelentős erőforrásráfordítással jelentős hatású kampány építhető belőle. 

A tanári respektus erősítésének céljával végrehajtandó hazai kampány olyan 

elemekkel is gazdagítható, melyekben feltárulnak a sikeres, elismert szakmai életutak a 

szereplők narratíváin keresztül. A sikeres szakmai életutak rövid bemutatása olyan 

kisfilmeket feltételez, melyek elérhetők online, akár a továbbfejlesztendő felvi.hu oldalon, 

de leginkább a tanárságot középpontba állító önálló webportálon. A sikeres és elismert 

tanári életutakat fémjelzik a hazai országos jelentőségű kitüntetések. A 49/2012. (XII. 15.) 

EMMI rendelet10 leírja az oktatásban a miniszter által adományozható elismeréseket. A 

kilenc elismerésből országtanulmányunkban egyet emeltünk ki, amely magas összegű 

pénzjutalommal jár. Az Eötvös József-díj a pedagógusoknak és a felsőoktatásban dolgozó 

oktatóknak adományozható, akik életpályájukkal kifejezték a pedagógus élethivatás 

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

mellett a pénzjutalom összege az illetményalap 12-szerese. Egy, a respektust, de a 

népszerűsítést is szolgáló kampány fontos eleme a díjazottak emberközelbe állítása. 

Természetesen a többi kitüntetéssel is megvalósítható ez a kampányelem, de a legfontosabb 

feladat a példaként megjelenő szakemberek bevonása a respektus növelését és a 

népszerűsítést szolgáló tevékenységekbe. 

 

 

 

 

Item   Az USA egy másik (az előzővel nem összetévesztendő) fontos 

programja a Teach for America. Deklarált céljuk az, hogy az oktatási és ezen keresztül a 

társadalmi egyenlőség és igazságosság kérdéséhez járulhassanak hozzá minél 

                                                           
10  49/2012. (XII. 15.) EMMI rendelet 
az emberi erőforrások minisztere által adományozható elismerésekről 
http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413 (Letöltés:2015.03.09.) 

http://jogszabalykereso.mhk.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=157927.618413


hatékonyabban olyan, a társadalmi transzformációk iránt elkötelezett tanárok erőfeszítései 

nyomán, akik céljuknak tekintik, hogy a mintegy 16 millió leginkább hátrányos helyzetű 

amerikai gyerek oktatási sikerességét elősegítsék. A cél elérése érdekében a program 

segítségével az elmúlt években már sok tízezer végzős hallgatót, illetve aktív pedagógust 

sikerült megnyerni; egyes felsőoktatási intézményekben különösen népszerű dolog e 

programhoz csatlakozni: például a Princeton végzős hallgatói vagy a University of Michigan 

Ann Arbor számos hallgatója csatlakozott a mozgalomhoz. Az 1989 óta működő program 

keretében a 2013-14-es tanévben mintegy 750,000 rászoruló tanulóval dolgozott a mintegy 

11,000 (nem minden esetben tanári diplomával rendelkező) önkéntes munkatárs, illetve a 

32,000 alumni közül az, aki továbbra is tevékenykedni kívánt a programban. A programban 

részt vevőket arra toborozzák, hogy két évig vegyenek részt egy speciális programban a 

leginkább leszakadó társadalmi rétegekhez tartozó tanulók felzárkóztatása érdekében. 

Nemcsak invitálják őket a programba, hanem ki is képzik őket erre a speciális 

tevékenységre, valamint különös gondot fordítanak arra, hogy a program után is involváltak 

maradjanak e tevékenységben a korábbi résztvevők, különösen mint leendő vezetők, vagy 

már aktuálisan vezetőkként dolgozó szakemberek. Azt, hogy a program stratégiai 

jelentőséget tulajdonít a vezetőknek az oktatásügy terén, mi sem mutatja jobban, mint az a 

tény, hogy a méltányos és egyenlő (eqity/equality) feltételeket biztosító oktatás érdekében 

tett erőfeszítéseikben az egyik legfontosabb együttműködő partnerüknek a LEE programot 

tekintik, amely nem más, mint a „Leadership for Educational Equity” nevű program, illetve 

szervezet (https://educationalequity.org/). A Teach for America kiváló példa arra, hogy egy 

speciális tanári tevékenység népszerűsítése hogyan válhat határokon túl ívelő, nemzetközi 

mozgalommá, illetve szakmai tevékenységgé. Ez egyben arra is felhívja a figyelmet, hogy a 

tanárok szakmai identitása nemcsak saját nyelvi/nemzeti/etnikai csoportjukhoz kötötten, 

hanem nemzeteken átívelően is formálódhat, és ezt érdemes figyelembe venni a tanári 

pályára rekrutáló programok megtervezésében, illetve kivitelezésében.          

A Teach for America hallatlanul népszerű és nagy hatású program, amelynek egyik 

legfontosabb vonása az, mint a fenti leírásból is látható, hogy – a kutatott témánk körében 

nem éppen tipikus módon – nemzetközi hatása is lett, több más ország átvette a program 

koncepcióját és logisztikai alapelveit. A program egyik legfőbb értékének – saját kutatásunk 



speciális szempontjait tartva szem előtt (tehát éppen a leglényegesebb benső értékeit, tehát 

a valódi és közvetlen emberi és társadalmi hasznát itt most nem taglalva) – az tekinthető, 

hogy a program olyképpen támogatja az arra rászoruló társadalmi csoportokat az 

oktatásügy terén, hogy az egyben rendkívül hasznosan kommunikálható is a sajtó, a 

tömegkommunikáció, a digitalis media területén, szignifikánsan hozzájárulva a tanári 

szakma spirituális értékeihez is (miszerint a tanárok, a tanári pályán tevékenykedők, az 

önkéntes tanári munkát végzők mind a közösség, a társadalom fejlődéséért elkötelezett 

személyek, e tevékenység magas éthosszal rendelkezik, amely összekapcsol hasonlóképp 

gondolkodó és cselekvő szakembereket és hétköznapi személyeket stb. Egyszerűen: 

tanárnak lenni jó, szép, nemes és hasznos dolog.)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Item   Mint ismert, a pedagógusi pályára vonatkozó közkeletű elképzelések 

egyike az, hogy a hosszú szünet miatt ez vonzó szakma. Ugyanakkor az is közismert, hogy a 

tanári pályán igen gyakori a kiégési szindróma megjenése, ennek jellege miatt éppen a 

pályán már huzamosabb ideje tevékenykedő pedagógusok körében. Vagyis éppen azon 

szakemberek körében, akik amúgy már a leggazdagabb, leginkább kidolgozott tapasztalati 

és megértési rendszerekkel rendelkezhetnek a pedagógusi szakmára vonatkozóan. Vagyis a 

legnagyobb szakmai veszteség (lenne) éppen az ő elvesztésük. Egyben pedig azt is tudjuk, 

hogy a tanári kiégés szindróma a pedagógusi munka monoton, rekurzív elemeinek állandó 

jelenléte miatt alakul ki és erősödik meg, vagyis a legfőbb ellenszere a megszokott, 

ismétlődő rutinokból való kimozdítása a pedagógusoknak. A közoktatásbeli tanároknak járó 

sabbatical year rendszerére nem találtunk példát a kutatott országokban, de Új-Zélandon 

vagy Kanadában például van rá példa. A sabbatical year rendszere sokféleképpen 

dizájnolható, lehet például olyan rendszert kiépíteni, amelyben évente csak erősen limitált 

(pl. mestertanárok és kutatótanárok egy részének) járhat ez pályázási úton történő 

kiválasztással, szakterületenként meghatározott számban és időtartamban, iskolánként 

évente járna egy ilyen tanári lehetőség stb. Ezért is nem írtunk tehát “évet” csak 

“időtartamot”, mert ez nem feltétlenül egy év vagy fél év kell, hogy legyen, nem feltétlenül 

“alanyi jogon” járhat minden adott éve dolgozó pedagógus számára stb., hanem nagyon 

hatékony dizájn mentén felépíthető úgy, hogy az jelentősen fejlessze a tanári munkát, az 

oktatási intézmények tevékenységét, hatékonyan működjön a kiégés ellen, és érzékelhetően 

növelje a tanári pálya presztízsét és népszerűségét.  

Ennek egyik legfontosabb lehetősége a sabbatical period (tudatosan nem évet írunk, még 

csak nem is félévet, bár ez utóbbit szakmai szempontokból reális minimumnak tartanánk. 

Bár az oktatási rendelkezések ma sem teszik ennek igénybevételét lehetetlenné, és vannak 

tanárok, akik “saját zsebükre” meg is teremtik meguknak ezt a lehetőséget (fél éves stb. 

fizetésnélküli szabadság kivétele segítségével), rendszerszerűvé a magyar felsőoktatásban 

sem vált soha a sabbatical period rendszere, nemhogy a közoktatásban. Pedig 

rendszerszerű beépítése egyértelműen nagy hasznokkal járna (a nagy költségekért 

cserébe); például: 



- össze lehet ugyanis kötni a sabbatical időszakot kötelező szakmai fejlődési, 

önfejlesztési, tanárfejlesztési tevékenységgel (pl. x számú továbbképzést kell ezidő 

alatt tartania a senior /mester vagy kutató tanárnak/, hasonlóképp 

továbbképzéseken kell részt vennie, publikációs tevékenységre lehet sarkallni a 

sabbatical lehetőségében részesítetteket stb.) 

- új ismeretrendszereket lehet általa behozni az oktatásba, egyes oktatási 

intézmények kultúrájába 

- a tanár személyes fejődése szignifikáns lehet a szakmai, de nem iskolai tanítási 

tevékenysége miatt e periódusban 

- az intézmény fejlődne 

- és mint a nyári szünet, ez újabb hallatlanul erős presztízs- és pályanépszerűség-

növelő elem lehet, amely egyszerre szakmaifejlődés-ösztönzés, elismerés és 

regenerációbiztosítási lehetőség a senior tanár számára.    

Item   A tanári pályával kapcsolatos stressz kezelésére, illetve a kiégés 

elkerülésére fontos eszköznek bizonyul a coaching és a kortárs mentoring rendszer. Alred 

(2003, id. Goddard 47) meglátása szerint a mentorálás általános jellegű, míg a coaching egy 

meghatározott feladatra irányul. A mentorálás folyamán egy a szervezet ügyeiben jártasabb 

munkatárs párba kerül egy pályakezdővel, vagy kevésbé tapasztalt kollégával. Fleming és 

Taylor (2003) úgy látja, hogy a coaching feladata a teljesítménynövelés (id. Goddard 48). A 

coaching folyamán a munkahelyi tevékenység irányított tanulási helyzetté alakul és a 

résztvevők partnerként dolgoznak együtt. Angliában az Oktatási és Képzési Minisztérium 

kidolgozott egy coaching programot, amely az iskolákban alkalmazható. A kölcsönös 

bizalmon alapuló program elemei az órák megfigyelése, tanítási és tanulási stratégiák 

egyeztetése, elemzés, és reflexió. A coaching-hoz szükséges tulajdonságok és képességek: 

értő figyelem, idő menedzsment, változás menedzsment, csapatfejlesztés, probléma 

megoldás, konfliktuskezelés, projekt irányítás és vezetési képességek jól használhatóak a 

tanári munka folyamán is. 

 

- Mik a mentori tevékenység előnyei? Javasolt, hogy a mentori tevékenység épüljön be 

a tanárképzésbe, illetve a pályakezdő tanárok integrációs folyamatába. A mentorálás 



segítséget nyújt a pályán maradásban, a foglalkozási kiégés elkerülésében. Segíti az 

iskolai, vagy intézményi kultúra jobb megértését, rugalmassá teszi a tanárnak a 

tanuláshoz való hozzáállását, elősegíti a szakmai fejlődést és az esetleges 

kudarcokból való tanulást, lehetővé teszi a személyi fejlődést, a változó munkahelyi 

körülményekhez való igazodást, és a tanári értékek szélesedését 

Rendszerszintű elem a tanári pálya presztízsének, népszerűségének növelésében.  

 

Item    Tudjuk, hogy a reklámok, népszerűségnövelő technikák 

esetében a nyelvi közlésmódok meghatározóan fontosak. Különösen fontosak, mert nagy 

hatásúak tudnak lenni a metaforák azáltal, hogy bonyolult tartalmakat jelenítenek meg 

nagyon sűrű nyelvi közlésben, amelyekben általában az absztrakt és a tapasztalati síkok 

erősen, de sok jelentésirányt meghagyva integrálódnak. A finn társadalomban mai napig 

jelentős szerepe, nagy éthosza van például a tanári szakma egy hagyományos, régi 

metaforájának: a tanárok a nép gyertyái. 

A magyar irodalomból, társadalom- és művelődéstörténetből tudjuk, hogy évtizedekre 

szólóan nagy hatása, rekrutációs és retenciós hatása volt egy-egy tanármetaforának, mint 

például annak, hogy a tanár a nemzet napszámosa, a tanár Mózesként hordozza a fényt, a 

tudást a népe előtt, ő a jövő társadalmának mérnöke stb. Ezek a metaforák azonban bár 

szépek és pozitív értékeket fejeznek ki, de korszerűtlenek, elkoptatottak, nem tudják már 

élően kifejezni a mai pedagógusi szakma és pálya értékeit, irányvonalait, így szakmai és 

pályaidentást sem tudnak már megfelelően adni. Ilyenféle hívószók nélkül azonban 

nemigen lehetséges a pedagógus szakma és pálya népszerűségét növelni. Mivel ilyen erős 

metaforákat nehéz “központilag” kidolgozni, elképzelhető, hogy valamilyen pályázati 

formákban lehetne a pedagógusoktól  maguktól vagy a mai magyar társadalom más 

résztvevőitől ilyeneket “begyűjteni”, és kampányokban tudatosan felhasználni. Fontos 

azonban, hogy ezek nyelvezetükben, utalt tartalmukban és megjeleníthetőségükben 

egyaránt valóban a korszerű társadalomra, a jövőre és az ilyen pedagógusokra és 

pedagógiai tevékenységekre utaljanak, ne a múltba vezessenek vissza.    



 

 

   



 

ε) Komplex, nem elkülöníthető vagy egyéb, nem besorolható jellemzők 

Item Az angliai gyakorlathoz hasonlóan a pedagógusok alapképzését és folyamatos 

szakmai fejlődését érdemes egységes rendszerként fogni fel. A rendszer 3 részre tagolt, 

amelynek 

elemei integráltan egybekapcsoltak 

o a pedagógusképzés,  

o pályakezdés, és  

o a pályán való előrehaladás. 

 

   

Item    Japánban, Szingapúrban, Angliában az USA-ban és máshol is 

megfigyelhető, hogy a közterületi felületeket is előszeretettel használják pedagógusképzési 

szakmarekrutációs, illetve pályábaállási rekrutációs szándékkal; egyszerűbben mondva, 

számos közterületen hirdetnek tanárképzési programokat/intézményeket, valamint tanári 

állásokat és oktatási intézményeket. Ezek nemcsak olyan országokban tölthetnek be nagy 

szerepet, amelyekben tanárhiány van. Maga a tény, hogy a tanári szakma, a tanárképzés, a 

tanári pálya folyamatosan (és szó szerint) „szem előtt van” emeli a pálya presztízsét, 

fokozza a népszerűségét. Állandóan arra figyelmezteti a még nem képzett személyeket vagy 

a más területeken tevékenykedőket, hogy a pedagógusi szakma és pálya reális és értékes 

választási lehetőség az életben.  

Hazai környezetben csak nagyon ritkán találkozni ilyenféle népszerűsítési formákkal. 

Központilag kellene támogatni, hogy a tanárképző intézmények, azoknak egyes képzési 

irányai olyan olcsó reklámhelyeken jelenjenek meg, amelyekkel ugyanakkor számos ember 

kerül kapcsolatba. Tipikusan ilyenek például a metrók hirdetési felületei. Másrészt a tanári 

pályát népszerűsítené, ha a képző intézmények promóciói jobban teret kapnának, akár egy 

pályázat keretében, ahol a különböző egyetemek, főiskolák versenyezhetnének a legjobban 

mediatizált helyért. Annak ellenére, hogy mindegyik intézmény igyekszik megnyerni a 

közvetlen környezetében levő célcsoportokat, a médiában csak újabban jelennek meg (és 



mág mindig nem túl gyakran) a képi vagy közösségi oldalakon a tanári pályát népszerűsítő 

anyagok. Mindamellet jó példa az ELTE PPK ide vágó promóciós videója, amelynek 

elemzése a magyar háttértanulmányunkban megtalálható.  

 

Item    Munkánk során számos olyan rekrutációs és egyéb anyaggal 

találkoztunk, amely a tanárt a tanulókkal való kommunikácója vagy a tantermi munkája 

során mutatta be. De olyan anyagokkal is találkoztunk – ritkábban –, amelyek a tanárt 

nemcsak különálló személyként, tevékenységét atomizáltan, másoktól elzártan végzőként 

mutatta be, hanem a kollégáival együtt, az iskola mint intézmény kontextusában. (Arról 

pedig már korábban is írtunk, hogy milyen fontos, hogy a tanárt mint kollaboratív munkát 

végző személyt mutassák be a médiaanyagok, ami sokkal korszerűbb – és egyben reálisabb 

– tanárképet közvetíthet, mint az atomizáltan tevékenykedő tanár képe.) Ugyanakkor 

érdemes a tanár és az iskola mint intézmény, az egyes tanár és a tanári testület többi 

tagjainak sokkal összetettebb viszonyrendszereit is felmutatni a laikus közönség számára; 

ez azonban már csak összetettebb, bonyolultabb, rétegzettebb narratívák segítségével 

oldható meg. Például az egész estés filmek vagy még inkább a filmsorozatok segítségével.  

 Mint azt az országtanulmányunkban részletesen is bemutatjuk, Japánban az igen 

népszerű televíziós sorozatok körébe tartoznak az iskolában, pedagógus főhőssel/hősökkel 

játszódó filmek. Bár ezek nem ritkán hasonlóan romanticizált és sematizált tanár-, 

tantestület és iskolaképet mutatnak, hasonlóan leegyszerűsített és romaticizált tanár-diák 

viszonyrendszereket, mint a nyugati mozik világában mondjuk a Holt költők társasága vagy 

hasonlók11, az a hasznuk mégis csak megvan, hogy folyamatosan ott tartják a 

tanítás/tanulás világát és az abban részt vevők (tanárok és diákok) világát a hétköznapi 

emberek figyelmi mezőjében, mintegy kifejezve azt, hogy ez (is) fontos terepe az egyének, a 

közösségek, a társadalmak életének, a munka világának. A japán fejezetben bemutatott 

példának viszont fontos jellemzője, hogy ez a soap operák jellemző eszköztárával készített 

sorozat (sok más hasonló tematikájú, iskolában játszódó sorozathoz hasonlóan), vagyis 
                                                           
11 Természetesen nyugaton és keleten egyaránt léteznek sokkal komolyabb, jelentősen rétegzettebb 
tanárkaraktereket, iskolai munkát, tanár-diák viszonyrendszereket is bemutató filmek is; a sok száz lehetséges közül 
elég mondjuk csak – szinte véletlenszerűen – a We plash-re, a Hannibál tanár úrra, a Zongoratanárnőre vagy más 
alkotásokra utalni.   



olyan film, amely huzamos ideig, több évadon keresztül ott van, ott marad a nézőkkel, a 

nézők “otthonában” (még akkor is, ha ez a film – és a hasonló sorozatok filmjei – sem 

naponta kerülnek a tévéképernyőre, hanem csak hetente, de olyankor természetesen 

mindig ugyanabban az időpontban, hogy az érdeklődők megfelelő heti időbeosztással 

nyomon tudják követni az egyes epizódokat. 

 Joggal mondható ugyanakkor, hogy a japán televíziós csatornákon azért tűnhetnek 

fel ezek az iskolasorozatok olyan frekventáltan, mert a japán társadalomban az iskola, az 

oktatás, a tanítás és tanulás sokkal mélyebb és szélesebb társadalmi csoportokban 

konszenzuálisan meglévő értékként van jelen a társadalomban, mint Magyarországon. Noha 

ez igaz (bár tudományosan nem könnyen bizonyítható tény), nem mond ellent annak, hogy 

szappanoperaszerűen felépülő tanári filmsorozatok a magyar tévécsatornákra is 

bekerülhetnének, és ezek hatása a szakma és a pálya népszerűsége szempontjából egészen 

bizonyosan pozitív lenne; éppen azzal az előnnyel járhatnának, hogy a jelenleginél sokkal 

szélesebb rétegek számárs tennék az iskola világát ismerőssé, kedveltté. 

Ugyanakkor az is igaz, hogy – amint erre utaltunk már – ezek a sorozatok sok 

szempontból romanticizált, sztereotipizált, “lebutított” képet mutatnak az iskola világáról, a 

tanárok életéről és tevékenységéről. Vziuális médiaelemzéssel könnyen kimutatható, hogy 

az általunk elemzett japán tévéfilmsorozat reklámképei maguk is a sorozat hollywood-izált 

jellegét fejezik ki, a forgatókönyv pedig lényegében a gyenge kalandregények 

történetsémiára épül rá. De ez nem jelenti azt, hogy egy hasonló magyar sorozatnak 

feltétlenül ugyanezekkel a jellemzőkkel (és nem jobbakkal, színvonalasabbakkal) kellene 

rendelkeznie. Ahogy a rendőrök, nyomozók vagy hasonló foglalkozások világát a 

korábbiakban megfelelő realitás/romanticizáltság arányban mutatták be mondjuk egyes 

magyar tévéfilmsorozatok, úgy egy tanári szakmát bemutató filmsorozat is lehet kevésbé 

hallywoodizált, mint a japán minta (tehát illeszkedőbb lehet a magyar társadalomhoz, 

illeszkedőbb lehet az itteni vizuális stb. művészeti hagyományokhoz). Tehát egy “jól eltalált” 

sorozat negatív hatások nélkül tudná népszerűbbé, szélesebb társadalmi rétegeknek 

ismerősebbé, vonzóbbá tenni az iskola világát, a pedagógus mesterséget, a tanári pályát.   

 



Item    Fontos, hogy a vizuális médiában, interneten vagy más 

felületeken megjelenjenek a mindennapi munkájukat tisztességesen, magas szinten végző, a 

szó legnemesebb értelmében érve “hétköznapi” pedagógusok.  

A “hétköznapi tanárhősök” típusú megjelenítés rádiós vagy tévés felületen, 

filmsorozatokban vagy egyes műsorokban egyszerű, de közvetlen formákban közvetíthet 

értékes, érvényes tanárlét-mintákat, mintákat az iskola, az oktatás világából, miközben euek 

a programok elismerést jelenthetnek egy sor, értékes munkát végző pedagógus számára.  

 

 

Item    A “hétköznapi tanárhősök” mellett mégis, lehetetlen eltekinteni 

attól a ténytől, hogy olyan kimagasló tanáregyéniségek, megfelelően “médiásítva”, mint 

mondjuk Öveges professzor, Sas Elemér, vagy akár Czeizel professzor (ő némiképp másféle 

módon, mint a másik két tanár) évtizedekre szóló mély nyomokat hagyjanak maguk után, 

generációkon keresztül átívelő – és vonzó – mintákat alakítsanak ki akár egész tömegek 

képzeletvilágában arról, hogy mit jelent a tanári munka, a dolgok megértetése pedagógiai 

eszközökkel, milyen a jó tanár és hasonlók. Bár a rendszerváltozás óta a magyar 

tévécsatornákon is sokféle helyzetben jelentek meg nagy formátumú pedagógus személyek 

(például az éretteségifeladat-megoldó jellegű műsorokban fizika, magyar és más 

tantárgyakból), és olyan értékes (felsőoktatási) sorozatok is megjelentek, mint a 

Mindenttudás egyeteme, az utóbbiban egy tanárral csak egyszer találkozhattak a nézők, az 

előbbiek esetében pedig a programok nem a tanárokra, az ő kimagasló pedagógiai 

készségeire volt fókuszálva, hanem az érettségire vagy hasonlókra.  

Bár a fentebb említett mindhárom “médiasztár tanár” még az “egy tévécsatorna”-korban let 

“sztárrá”, hasonlók reprodukálása megfelelő médiatechnikákkal megoldható a mai 

tömegmédia világában is. A pályára vonzó, tanáriidentitás-kialakító hatása pedig, mint a 

korábbi példák esetében is volt: évtizedekre szóló lehet!  

Kapcsolódó javaslatként: a jelenleg is fellelhető, de csak igen szórványos oktató (tévé 

és rádiós) programok mellé számos új program is kerülhetne (akár olyan tantárgyi 



területeken is, mint például az informatika), vagy még inkább: megjelenhetnének 

iskolatévé-, iskolarádió-típusú direkt oktatócsatornák is (mint ahogy ilyenek széles körben 

lelhetők fel például Japánban12).  

 

Item    A szülők és a pedagógusok, a szülők és az iskola 

együttműködése mindenütt fontos, amit a legtöbb oktatási rendszerben sokféle technikával 

igyekeznek manapság erősíteni.  

Fontos cél, amit megfelelő technikákkal el lehet érni, hogy a pedagógusok és a szülők közös 

felületeken jelenjenek meg a médiában, ezzel fejezve ki azt, hogy ugyanazért tesznek 

erőfeszítéseket: a gyerekekért, a jövő generációiért, a jövő társadalmáért. A mai magyar 

sajtóban vannak pedagógiai lapok, de ezek vagy tudományos szaklapok (mint például a 

Magyar Pedagógia), vagy pedagógusi szakmai kiadványok (mint pédául A tanító, vagy a 

Köznevelés, vagy szakmódszerrtani lapok stb.). Hiányt pótolhatna azonban egy olyan havi 

kiadvány, amely a “Mindennapi Pszichológia” c. folyóirathoz (és ennek más országokban 

továbbra is működő társaihoz) hasonlóan a “Mindennapi Pedagógia” kérdéseit dolgozná 

fel, praktizáló tanárokat, iskolapszichológusokat, nevelésügyi szakembereket és szülőket 

egyaránt megszólaltatva. Egy ilyen kiadvány azzal a haszonnal is járna, hogy a nevelés, 

oktatás témáit mint a hétköznapi élet és a szakmai gondolkodás más ágaitól (például a 

pszichológiától) kikülönült terület tudná felmutatni.  

 

 

 

Item    Angliában az oktatással kapcsolatos hírek a nagyközönség 

érdeklődésére számíthatnak, habár általában a hírek nem a címlapon jelennek meg, hanem 

főként olvasói levelekben, illetve kommentárokban. A leggyakoribb témák a fizetésekkel, 

oktatási reformokkal, illetve a tanárokat érintő bűnügyekkel foglalkoznak. Habár az 

összesített vélemény pozitívnak mondható, a kutatás a pedagóguspályát ostromlott várként 

                                                           
12 Ezt nem fejtettük ki a japán országtanulmányban.  



írja le (profession under siege). A tanári pálya társadalmi megítélését olyan tényezők is 

befolyásolják, mint a pénzügyi válság, a forráscsökkentés, az infrastruktúra hanyatlása, 

gyakori oktatáspolitikai változások, a nyugdíjak elértéktelenedése, a társadalmi értékválság, 

és a munkahelyi stressz.  

Fontos, hogy mindazok a témák, amelyeket itt az angol oktatásügy kapcsán említünk, 

rendszeresen szerepeljenek a magyar tömegkommunikációban a pedagógusok 

életkröülményeikre fókuszáltan is, és ne csak akkor, amikor a hírekben, infomrációkban 

konkrétan a bérek változásáról vagy hasonló témákról lehet szó éppen.  

  



IV. Záró mejegyzések 

 

Bármekkora terjedelmű és sok részletre kitérő is a munkánk, végső konklúzióként 

mindössze két megjegyzést kívánunk tenni.  

 

Az egyik az, hogy a pedagógus szakma és pálya népszerűségének növelése csak 

rendszerűen, kontextusba ágyazottan képzelhető el. Fontosnak tartjuk megismételni: 

munkánk során a pedagógus szakmára és pályára, illetve ezek népszerűségére és 

népszerűsítésére vonatkozó ismereteket  

 először azok társadalmi kontextusában tártuk fel és értelmeztük (ld. az 

országtanulmányokat), majd  

 dekontextualizáltuk őket (ld. a jelen ajánlásokat). Ezt fejeztük ki azzal is, hogy 

jelen dokumentumban a jó példákat és a rájuk vonatkozó kommunikációs, 

mediatizációs és egyéb stratégiai javaslatainkat item-enként soroltuk fel, 

illetve mutattuk be.  

Az, hogy az oktatáspolitika szereplői ebből hasznosítható elveket és gyakorlatot 

dolgozzanak ki 

 a hazai pedagógiai szakma és pálya rendszerszerű átgondolását, majd a jelen 

dokumentumban bemutatottak  

 magyarországi oktatásügyi kontextusban történő újrakontextualizálását  

kell, hogy elvégezzék. E nélkül TÁMOP-kutatásunk eredményei nem hasznosíthatók.  

 

A másik, amit szeretnénk kiemelni, az az, hogy a pedagógus szakma és pálya népszerűsége 

és vonzereje elsősorban azzal a társadalmi atmoszférával függ össze, amelyben a pedagógus 

szakma és pálya adottan megjelenik. Ha egy társadalomban nem érték a pedagógusi 

mesterség, az iskola, a tanulás, a tanítás nem jelentenek pozitív értéket a társadalom sok 



egyéne és csoportja, alcsoportja számára, ott a pálya népszerűségéhez nem lesz például 

elegendő csak maga a pénz, a jó fizetés. A pedagógus szakma és pálya népszerűsége 

alapvetően tehát a társadalom értékrendjét kifejező mutató, ami szorosan összefügg ezek 

változtathatóságának mértékével, jellegével, irányával – nem pedig független ezektől. Annak 

érdekében, hogy növelni lehessen a pedagógus szakma és pálya népszerűségét, a konkrét 

programoknál, technikailag megszervezhető lehetőségeknél sokkal meghatározóbb az, hogy  

- bizalom legyen vagy legyen kialakítható a társadalom legszélesebb rétegeiben  

o a pedagógusok személye 

o a pedagógiai munka 

o a tanulás 

o a tudás  

o az iskola 

és minden ehhez kapcsolódó további elemmel kapcsolatosan; valamint hogy a társadalom 

legtöbb tagja és legszélesebb rétegei úgy gondolják, hogy  

- személyes jövőjük és társadalmuk jövője a mai világban elsősorban attól függ, hogy 

mennyire akarnak, tudnak, képesek hatékonyan tanulni 

- aminek pedig a legfőbb szakmai letéteményese a pedagógus. Vagyis ma minden 

korábbi kornál érvényesebben mondható, hogy a jövő a pedagógusokon múlik.  

Ezért azt javasoljuk mindazoknak, akik további elméleti és gyakorlati munkát fejtenek ki a 

pedagógus szakma és pálya népszerűsítése terén, hogy minden egyes döntésük, minden 

projekt tervezése és bevezetése esetében gondolják végig, hogy az adott elképzelés 

- hozzájárul-e a pedagógus, a tanulás, az iskola iránti bizalom növeléséhez 

- a tanulás mai társadalmi szerepének megértéséhez és interiorizálásához az egyének 

és társadalmi csoportok esetében.    

 

 



Tanulmányunk zárásaképp még egy nagyon fontos lehetőségre kívánjuk felhívni a 

figyelmet:  

 Éppen az idei évtől kezdődően került be (került vissza) a tanári felvételi folyamatba 

a pályaalkalmassági vizsgálat, amelynek részeként már az idei évtől kezdődően 

nyilvánvalóan igen nagy számban születnek szakma-/pályamotivációs levelek. Ezeknek 

feldolgozása, majd az elkövetkeztendő években az újabb motivációs leírások feldolgozása a 

jelen kutatás témája szempontjából meghatározó jelentőségű lehet. Ugyanis 

a) ezekből a leírásokból „első kézből” lehet nagy mennyiségű információhoz jutni 

arra vonatkozóan, hogy a tanári mesterség elsajátítását biztosító képzésekre 

milyen hátterű, milyen motivációs rendszerű tanulók (vagy mások) jelentkeznek, 

aminek célzott elemzése eredményeként sokkal pontosabb stratégiákat lehet 

kialakítani arra vonatkozóan, hogy milyen technikákkal és milyen irányokban 

kell/lehet a tanári pálya iránt a későbbi években érdeklődőket befolyásolni 

abban, hogy biztosabban válasszák ezt a képzési lehetőséget  

b) valamint ugyancsak nagy mennyiségű adatot lehet összegyűjteni arról, hogy 

milyen képpel rendelkeznek a fiatalok a tanári szakmára és pályára vonatkozóan, 

és ez által ugyancsak nagyon pontos stratégiákat lehetne kiépíteni annak 

érdekében, hogy ezt a kívánatos irányokban lehessen befolyásolni.  

Javasoljuk tehát az alkalmassági vizsga során országosan összegyűjthető ilyen és hasonló 

anyagok központi összegyűjtését és tudományos feldolgozását. Biztosak vagyunk abban, 

hogy ez a jelen kutatás témájának folytatása, továbbfejlesztése szempontjából 

„aranybányának” tekinthető információs anyag, amelynek megőrzése, feldolgozása új 

minőségű ismeretekkel gazdagíthatná a témára vonatkozó megértésünket, és pontosan 

célzott, igen hatékony további stratégiák, programok, projektek kidolgozását tenné lehetővé 

a jövőben.    


