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Szerkesztői előszó

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a Társadalmi Megújulás Ope-
ratív Program TÁMOP 4.1.2.B.2-13 projekt keretében „A pedagógusképzés 
átalakításának országos koordinálása, támogatása” c. komponensért volt 
felelős. E koordinációs komponens fő szerepe a régiókban folyó munkák 
összehangolása, a felsőoktatási intézmények közötti – elsősorban a peda-
gógusképzésben megvalósuló – együttműködés erősítése volt. Az itt köz-
readott tanulmányok egyfelől a felsőoktatási intézmények vállalásain ala-
pulnak, amelyek során megvizsgálták pedagógusképzési programjukat 
abból a szempontból, hogy az miként illeszkedik a Nemzeti alaptantervhez 
(NAT). Másfelől az OFI felkérésére a diszciplináris megfeleltetésen túl a ki-
emelt fejlesztési területek jelenlétét is tanulmányozták programjukban. A 
kötet írásainak egyik meghatározó értéke, hogy a megvalósító felsőoktatási 
intézmény a NAT egyes fejlesztési területeit szervesen integrálta a képzési 
programjába, továbbá olyan modellajánlást dolgozott ki, amely mentén más 
intézmények számára is átvehetővé válik a program.  

A tanárképzési programok összehangolása a Nemzeti alaptantervvel 
azért is fontos, mert a feladat elvégzése még inkább előtérbe állítja a kom-
petenciaalapú képzést. Hangsúlyosabbá teszi a diszciplínák közötti párbe-
széd megkerülhetetlenségét, az interdiszciplináris és multidiszciplináris 
megközelítések szükségességét. Nem az egyes területekhez tartozó tartalmi 
elemek növelésével lehet előrelépni, hanem a fejlesztendő kompetenciákra 
fókuszálva a különböző diszciplínák válogatott tartalmainak összehango-
lásával. Nem véletlen, hogy a kötet tanulmányai a NAT kiemelt fejlesztési 
területeihez kapcsolódnak, amelyek megvalósítása hangsúlyozottan nem 
egy tantárgyhoz kötődik. Ezzel is a nevelés, fejlesztés átfogó jellegét állítják 
a tanárképzés homlokterébe.  
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Az OFI-nak a 4.1.2.B projektben vállalt koordináló szerepéről részlete-
sen szól az egyik tanulmány. Ehelyütt elég annyit jelezni, hogy az OFI célki-
tűzése elérésének mutatói is lehetnek a lentebb olvasható ajánlások, amelyek 
a felsőoktatás és a köznevelés szorosabb kapcsolatáról, a tanárképző intéz-
mények egymás között meginduló kooperációjáról tanúskodnak. Kötetünk 
A tanárképzés jövőjéről sorozatba illeszkedik, és azért kapta az Átívelések 
alcímet, mert ezzel egyrészt a cross-curriculáris területek diszciplínákon 
átívelő természetére kívántunk utalni, másrészt arra a jelenségre, amely a 
pedagógusképzés intézményen belüli és kívüli sokszereplős folyamatának 
mind tudatosabb kapcsolódásait, „átíveléseit”, egymásra ható inspirációit 
jelzi. Továbbá arra a helyzetre, amelyben a kötet ajánlásai mentén megindul 
a pedagógusképző intézmények között a párbeszéd, ami lehetőséget teremt 
egymás jó gyakorlatainak megismerésére és adaptálására.

A tanulmánykötet aktualitása indokolható egyfelől a felsőoktatás és a 
közoktatás bonyolult viszonyrendszerének összehangolása, másfelől pedig 
az oktatáspolitika folytonossága szempontjából. Öt év után - elméleti szem-
pontból és kiemelten a tanárképzés oldaláról - újra rátekinteni a Nemzeti 
alaptantervre és a kerettantervekre, szaktudományos és pedagógiai oldal-
ról megvizsgálni az akkor leírtak érvényességét, a továbblépés lehetőségét 
– izgalmas feladat. Különösen érdekes és tanulságos lehet mindez azokon a 
területeken, amelyek többnyire roppant ellentmondásos módon szerepelnek 
a NAT-ban. Az alapvető fejlesztési célok vonatkozásában kitüntetett helyet 
kaptak, de a tantárgyak közvetlen tartalmi leírásában és a tényleges iskolai 
gyakorlatban lényegében visszaszorultak, nehéz helyzetbe kerültek, vagy 
éppen súlytalanodtak a nagyobb (hagyományosabb) tantárgyakba való in-
tegrálás, vagy éppen a kereszttantervi tárgyak elsikkadása miatt. Ilyenek 
például az ún. modultárgyak (mozgókép-és média, társadalmi és gazdasági 
ismeretek), illetve a különböző kereszttantervi elemek, meta-szintű terüle-
tek (retorika – kommunikáció, családi életre nevelés, közösségi felelősség), 
általános kompetenciafejlesztő programok. 

Remélhetőleg az Olvasót párbeszédre késztetik az itt megjelenített 
gondolatok, és az olvasás majd párbeszédet generál a kötetben egymás 
mellé helyezett tanulmányok között akkor is, ha időnként csak a saját te-
rületükre fókuszáltak a szerzők. Így együttesen már elkerülhetetlen a 
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multidiszciplinaritás. Jóllehet, tanulmánykötetünk nem öleli fel a NAT-ban 
említett összes fejlesztési területet, de így is jelzi a tanárképzési programok 
szemléleti irányát. A következő területekhez kínálunk ajánlásokat:

A kiemelt fejlesztési területek sorában – első látásra kicsit idegenül – jele-
nik meg a retorikáról szóló dolgozat. Az idesorolásnak és előrehelyezésének 
az a magyarázata, hogy egyetértünk a szerzővel, aki abból az állításból indul 
ki, hogy a NAT-ban megfogalmazott valamennyi „nevelési alapcél termé-
szeténél fogva kommunikatív, és mint ilyen, a közösségben és kölcsönha-
tásokban, normák és kihívások között élő ember számára feltétellé teszik a 
kommunikációs és retorikai képességek, készségek elsajátítását.” A retorika 
több annál, mint hogy az anyanyelvi nevelés részeként tekintsünk rá csupán, 
hangsúlyozza a szerző. A retorikai intelligencia, és a rá épülő kommuniká-
ció segíti a résztvevő, artikulált, találékony, megértő, érzékeny állampolgár 
nevelését. A retorika oktatás céljának az egyéni és a közösségi szempont 
összhangját tartja. Mivel a retorika a figyelem és a megértés fejlesztőjeként 
is azonosítható, így alapját adhatja a mindenkori másik megértésének, de az 
egyén önmagára vonatkozó reflexióinak is. A szerző által érintett társadal-
mi kommunikáció jó keretet ad a többi tanulmány számára is.

A médiaműveltség korunk medializált világában különösen fontos sze-
repet kap mind az egyéni kifejezés, mind a társas kapcsolatok, a közösségi 
felhasználás, mind a virtuális és valóságos megjelenések szempontjából. 
Egyetértünk a kötet lektorával, aki arra hívta fel a figyelmet, hogy „a mé-
diaszövegek alkotása és befogadása […] szerves részét képezheti a „korszerű 
retorikának”. A tanulmány erénye, hogy szisztematikus módon ismerteti 
és elemzi a tantervi szabályozás valamennyi szintjét, illetve a főbb oktatás-
politikai törekvéseket, amelyek a médiával kapcsolatosak. Bemutatja azt a 
színességet, amelyet az Eszterházy Károly Főiskola képzési kínálata nyújt 
e téren. A program hatékonyságát növeli, emelte ki a szerző, hogy nemcsak 
a tanár szakos diákokat vonják be, hanem a hallgatóság egészét, sőt a la-
kosság felé is nyitnak, nem formális tanulási módokat is támogatnak. Más 
felsőoktatási intézmények számára is hasznosítható, átvehető “elem” maga 
az a szellemiség, amely a képzés minden szintjén - az alapképzéstől a fel-
sőoktatási szakképzési szakon át a doktori képzésig - hangsúlyos szerepet 
biztosít a médiaműveltségnek, aminek a fejlesztése nemcsak a média érté-
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sére, kritikus szemléletére irányul. Külön hangsúlyt fektetnek egy mozgó-
kép-pedagógiai műhely keretében arra, hogy az alkalmazásra is lehetőség 
nyíljon. 

Az erkölcsi nevelés hagyományosan a nevelés egyik meghatározó ré-
sze, a NATmegfogalmazásában: „A köznevelés alapvető célja a tanulók 
erkölcsi érzékének fejlesztése”. A közölt tanulmány a Pannon Egyetem 
programját mutatja be, amely az erkölcsi kommunikáció elsajátítását he-
lyezi a középpontba. A képzésben egyszerre támaszkodnak az oelkersi 
diskurzus-pedagógiára és a reformpedagógiák azon szemléletére, amely 
szerint az érzéki-érzelmi-intellektuális tapasztalás együttesen közvetít 
értékeket. A megvalósítás módszere a szemináriumokon, előadásokon, 
workshopokban folytatott diskurzus, amelynek folyamatos kísérője a 
portfólió. Ez utóbbi a haladás monitorozására, az eredmények felmérésére 
(záró vizsga) is alkalmas. A szerzők jelzik, hogy a területhez szervesen 
kapcsolódik a „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák fejlesztése” 
című oktatási programcsomag, amelynek kompetenciahálója egyértelmű-
vé teszi az összetartozást.

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésének fontosságát nem lehet 
eléggé hangsúlyozni a köznevelés területén, hiszen ezek a készségek „biz-
tosítanak kedvező légkört a szellemi fejlődéshez, a készségek optimális 
alakulásához, valamennyi műveltségi terület kiműveléséhez”. A szerzők 
olyan modellt ajánlanak, amely elsősorban a meglévő feltételekre támasz-
kodik, s amelyben a pedagógusok képzése „a pszichológus szakmának a 
módszerspecifikus képzéseihez hasonló rendszerben” (Elmélet → Sajátél-
mény → Kiképzés → Szupervízió) megvalósítható. Ugyanakkor nyíltan és 
kritikusan beszélnek a tanárjelöltek gyakorlatának tanítási problémáiról. 
Érzékelhető, hogy a szerzők, illetve az intézmény, a Debreceni Egyetem a 
felsőoktatás pedagógiai céljainak integrálása területén már számos tapasz-
talattal rendelkezik. Szükségesnek tekintik néhány új elem bevezetését is, 
többek között a szupervízióval kapcsolatos kompetenciakör megjelenítését 
a pedagógus életpályamodellben, illetve az iskolapszichológusok számának 
intenzívebb közelítését az intézmények számához.

A családi életre nevelés összefüggésében a Pázmány Péter Katolikus 
Egyetem munkacsoportja olyan ajánlást fogalmaz meg, amelynek szerves 
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része egy komplex, a képző intézmény funkcióit újragondoló javaslatsor is. 
Támaszkodnak arra a tanulói és tanári felmérésre, aminek eredménye első-
sorban azt jelzi, hogy a hallgatóknak roppant nagy igénye volna intimebb, 
egyéni és kiscsoportos tanítási keretekre, amelyekben ezek a témák – a köz-
helyek elkerülésével  ténylegesen személyre szabottan válnának feldolgoz-
hatóvá. Fontos érték az intézmény képzési elveinek és az egyházi háttérből 
adódó pedagógia ethoszának leírása. Itt megjelenik az, hogy egy felsőokta-
tási intézmény is lehet fokozottan közösségszervező erő, s mint ilyen, hathat 
hallgatói későbbi családtervezésére. Itt a hangsúly tehát az indirekt hatáso-
kon van – milyen közösségépítő mintákat tud közvetíteni a diákok számára 
az egyetemi élet, közélet.

A felelősségvállalás másokért és az önkéntesség kérdésköre a hazai peda-
gógusképzésben új elemként jelenik meg, ezért a tanulmány szerzői fontos-
nak tartják, hogy nemzetközi kitekintés keretében értelmezzék a közösségi 
szolgálati tanulás (service learning) fogalmát. Kiemelik, hogy a kölcsönös-
ségen van a hangsúly, a segítő és a segített számára egyaránt haszonnal jár 
a folyamat, amelynek fókusza egyszerre irányul a szolgálatra és a tanulásra. 
A szerzők olyan modellértékű gyakorlatot mutatnak be, amely támaszko-
dik a közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatára, az ELTE PPK 
koncepciójára, a Western Kentucky University útmutatójára és a saját prog-
ramjuk, a Miskolci Egyetem tapasztalataira. Ezen a területen is hangsúlyos 
szerepet kap a saját élményű tanulás, miközben tudatosan törekszenek arra, 
hogy integrálják képzési tartalmaikba a felelősségvállalás és az önkéntesség 
témakörét.

A gazdasági és pénzügyi nevelésről szóló tanulmány a Budapesti 
Corvinus Egyetem modellajánlása, amely a helyzetelemzésben feltárt hiá-
nyosságokra reflektál. A szerzők úgy látják, hogy nem indokolt a tanárkép-
zés túlzott specializációja a vizsgált területen. Javasolják a kiegészítő szak-
mai továbbképzések szervezését gazdasági ismeretekből, mivel a történelem 
és a földrajz szakos tanárok nincsenek kellően felkészítve e téren. Ugyan-
akkor azt is hangsúlyozzák, hogy itt és a képzés egészében is túl kell lépni 
azon, hogy a szakmai tudáselemek határozzák meg a kreditet, így a képes-
ségfejlesztésre, attitűdformálásra végre több figyelem jutna. Kiemelik, hogy 
a felsőoktatásban is változatosabb módszerekkel kell tanítani, és fontosnak 
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tartják az interdiszciplinaritás, a rendszerszemlélet és a gyakorlatorientált-
ság megerősítését. Felvetik, hogy érdemes lenne változásmenedzsmentet ta-
nulniuk a tanár szakos hallgatóknak, mivel az adaptációs készség felértéke-
lődik a gyorsan változó társadalmi-gazdasági környezetben.

A szerkesztő mindig azzal a reménnyel bocsátja útjára az általa gondo-
zott munkát, hogy sikerül érdemben hozzátenni az adott témáról folyó dis-
kurzushoz, és lesznek olvasói visszajelzések a kötetet illetően. Mi is bízunk 
abban, hogy a projekt itt bemutatott eredményei olyan impulzusokat adnak, 
amelyek párbeszédre késztetik az Olvasókat.

A Szerkesztők
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Horváth H. Attila, Pálvölgyi Krisztián

Együttműködések támogatása  
a pedagógusképzésben – 

a kötetben tárgyalt fejlesztés 
tágabb kontextusa

Az elmúlt évtizedekben kibontakozó, tudásalapú társadalomnak nevezett 
társadalmi működésmód alapvető változásokat indukált, és új kihívások elé 
állította az oktatás világát. A tudásalapú társadalom működésében való ak-
tív és alkotó részvételhez az egyéneknek magasan fejlett képességek sorára 
van szükségük, és ez egyre inkább függetlenné válik attól, hogy mely tár-
sadalmi/gazdasági területen tevékenykednek. A gazdaság hajtóereje ebben 
a rendszerben a tudás létrehozásának és kiaknázásnak képessége. Gibbons 
a tudásalapú társadalomban megvalósuló tudástermelési folyamat fontos 
sajátosságaként emeli ki, hogy a hangsúly az egyénekről a csoportokra he-
lyeződik át, a kutatások korábbi akadémiai kontrollja mellett egyre inkább 
előtérbe kerül a kutatók és a felhasználók közötti interakció, meghatározóvá 
válik továbbá az interdiszciplináris és problémaalapú megközelítés. A tu-
dáskonstruálás ebben a társadalmi működésmódban változatos forrásokra 
támaszkodva, nagy szervezeti diverzitással és hálózatos összekapcsoltsággal 
jellemezhető környezetben történik. Ennek hatására megváltozik a minő-
ségről való gondolkodás is: a pusztán szakértői döntésekre épülő minőség-
kontroll helyét egy szélesebb alapokon nyugvó megoldás veszi át, amely a 
szakértői értékelés mellett a felhasználók igényeit és értékelését is figyelembe 
veszi. (Gibbons, idézi Santiago, Tremblay, Basri és Arnal, 2008, 42. o.)
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E társadalmi-gazdasági folyamatoknak az oktatás világát érintő, kulcs-
fontosságú következményei vannak. A gazdaság világa egyre nagyobb ér-
deklődéssel fordul az oktatás felé és olyan szervezetek, mint az OECD, vagy 
olyan neves gazdasági elemző cégek, mint a McKinsey & Company – akik 
egyébként az oktatásban létrehozott képességek direkt felhasználóinak né-
zőpontjából szemlélik az oktatást – kezdenek el aktívan oktatáskutatással 
foglalkozni, és válnak az oktatásról való tudásunk meghatározó forrásai-
vá. A gazdasági szereplők oktatásról szóló társadalmi diskurzusokban való 
egyre aktívabb szerepvállalása szükségszerű hangsúly-eltolódásokhoz veze-
tett az oktatási szektorra jellemző korábbi gondolkodáshoz képest. „We do 
not need qualifications, we need skills”. Ez a mondat visszatérő gondolata 
volt a munkaadói szervezetek képviselőivel és munkáltató szervezetekkel 
folytatott beszélgetéseknek, említi egyik cikkében Halász Gábor (Halász, 
2012a), aki az Egyesült Királyságban egy elemző csoport tagjaként vett részt 
egy ilyen tematikájú találkozón.

A munka és a gazdaság világát elsősorban az érdekli, hogy a végzett ta-
nulók/hallgatók mire lesznek képesek, amikor egy-egy iskolafokon végez-
nek, és nem az a fontos számukra, hogy miről állítanak ki papírt az oktatási 
intézmények. Ennek hatására a korábbi bemenetközpontú, a megtanítani 
szándékozott tananyagtartalmakból, ismeretekből kiinduló oktatási logiká-
tól a kimenetközpontú, tanulási eredményekre fókuszáló logika irányába 
történt elmozdulás. A tanulási eredményt (learning outcome) általában úgy 
definiálják, mint olyan állításokat, amik arról szólnak, hogy a tanulóknak/
hallgatóknak mit kell tudniuk, mit kell átlátniuk, és/vagy mit kell tudni 
elvégezniük egy sikeres tanulási szakasz teljesítése után (Kennedy, 2007, 
22. o.). A definícióból az is kitűnik, hogy a kimeneti szemlélet egyben ta-
nulóközpontú szemléletet is jelent, hiszen a tanulók képességeiről szólnak 
ezek az állítások. Így a tanulási-tanítási folyamat tanulási eredményekre 
épülő megtervezése és működtetése egy sajátos pedagógiai kultúra követé-
sét is jelenti, ahol a főszerep a tanulóé, aki saját tanulási folyamatainak aktív 
alakítója, ahol a tanár/oktató egy facilitátor, aki támogatja a tanuló tanulá-
si folyamatait és optimális tanulási környezet megteremtésére törekszik, és 
amelyben a tananyag nem az elsődleges cél, hanem a kompetenciafejlesztés 
eszköze. Biggs, az ausztrál oktatáspszichológus szerint (Biggs és Tang, 2007, 
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52. o.) a tanulási eredmény alapú tanulástervezés és tanulástámogatás akkor 
lehet sikeres, ha a tervezett/szándékolt tanulási eredményekben (intended 
learning outcomes) megfogalmazott kompetenciák tükröződnek a megva-
lósult tanulási tevékenységekben és az alkalmazott értékelési eljárásokban 
egyaránt. Ebben a logikában tehát a tervezés, a tanulásszervezés és az ér-
tékelés pedagógiai feladatait a tanulási eredmények mentén kell tudatosan 
összehangolni. 

A kimeneti logika európai térnyerését több folyamat is elősegítette, tá-
mogatta. Az egyik ilyen elem az Európai Unió oktatási szerepvállalásnak 
erősödése, és az egész életen át tartó tanulás paradigmájának, azaz az EU 
szakpolitikájának kidolgozása (Halász, 2012b).  Az Európai Bizottság „Az 
egész életen át tartó tanulás európai térségének valóra váltása” című do-
kumentumban (Európai Bizottság, 2001) így definiálja a fogalom lényegét: 
„minden az életben vállalt olyan tanulási tevékenység, amelynek célja az is-
meretek, a készségek és jártasságok fejlesztése személyes, polgári, társadalmi 
és/vagy foglalkoztatási szempontból”. Az LLL paradigmához kapcsolódóan 
az elmúlt évtizedben kulcskompetenciák kidolgozására (Az Európai Parla-
ment és az Európai Unió Tanácsa, 2006), illetve egy tanulás eredmény alapú 
Európai Képesítési Keretrendszer kifejlesztésére is sor került. A definícióban 
az is érzékelhető, hogy a koncepció nem csupán a felnőttek folyamatos to-
vábbképzésének támogatásában gondolkodik – ahogy kezdetben az egész 
életen át tartó tanulást értelmezték –, hanem egy, az emberek teljes életét át-
fogó tanulási struktúrát vázol fel. Ez direkt módon érinti és komoly kihívás 
elé állítja a közoktatásban dolgozó pedagógusokat. Nem meglepő, hogy a 
pedagóguskompetenciák az Unió figyelmének középpontjába kerültek (Eu-
ropean Commission, 2005, 2013; Francesca Caena, 2011).

A másik európai folyamat, amely a tanulási eredmény alapú szemlélet 
térnyerésének katalizátoraként is leírható, a felsőoktatásban kulcsfontos-
ságú változásokat hozó Bologna-folyamat. A Bologna-folyamatban eleinte 
nem voltak meghatározóak a tanulási eredmények. Az 1999-es Bologna Ha-
tározat vagy a 2001-es Prágai Kommüniké nem is említi őket, de a 2003-as 
Berlini Kommünikétől kezdődően egyre több és több szó esik róluk (Adam, 
2008). Ma a Bologna-folyamat 10 cselekvési irányvonalából legalább hat 
olyat tudunk azonosítani, melyeknek megvalósulása elképzelhetetlen len-
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ne a tanulási eredmény alapú képzési, programtervezési logika alkalmazása 
nélkül.

Alapvető társadalmi és gazdasági változások sora vezetett tehát el egy 
új, döntően kimenet orientált, tanulási eredményekre épülő, pedagógiai ter-
vezésben, tanulásszervezésben és értékelésben gondolkodó és ezekre épülő, 
kvalifikációs keretrendszereket használó oktatási rendszer ideájához, mely 
választ adhat az új társadalmi-gazdasági környezet kihívásaira. Egy ilyen 
oktatási rendszerben azonban egész más szakmai elvárások fogalmazódnak 
meg a pedagógusokkal szemben, mint a korábbi évtizedekben. Az euró-
pai oktatási rendszerek működésének és szemléletének változásával együtt 
azoknak a felsőoktatási képzéseknek is szükségszerűen meg kell újulniuk, 
amelyek a pedagógusok képzését és a továbbképzést célozzák.

A TÁMOP-4.1.2.B.2-13/1-2013-0010 projekt a fent leírt tudásalapú gaz-
daság megteremtését, kiépítésének felgyorsítását célozta a pedagógusképzés 
megújításán keresztül, hiszen a fentebb jelzett gazdasági-társadalmi környe-
zetben az oktatás szerepe felértékelődik. Az oktatás minőségét alapvetően 
határozza meg a pedagógusképzésből kikerülő pedagógusok hozzáértése, 
kompetenciái. A program az EU szemléletével összhangban kontinuumként 
kezeli a pedagógusképzést/-továbbképzést, a pályakezdés támogató rend-
szerét és a folyamatos szakmai fejlődést.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet (OFI) a TÁMOP-4.1.2.B.2-13 pro-
jektben „A pedagógusképzés átalakításának országos koordinálása, támo-
gatása” c. komponensért volt felelős. E koordinációs komponens fő szere-
pe a régiókban folyó munkák összehangolása, a felsőoktatási intézmények 
közötti együttműködés erősítése volt, ami egy szerény költségvetésű pro-
jektrészt jelentett ugyan, azonban – mivel az OFI fontosnak tartotta, hogy 
saját forrásból a projekt célkitűzéseit segítő kutatási-fejlesztési munkákat is 
iniciáljon – hasznos kezdeményezésekkel támogatta és orientálta a projekt 
egészének megvalósulását. Olyan lényeges témákban indultak el kutatási és 
fejlesztési tevékenységek az OFI ösztönzésére, mint a tanárképző központok 
működési standardjainak kidolgozása; a pedagóguspálya népszerűsítésének 
jó gyakorlatai tíz ország tapasztalatai alapján és ajánlás a hazai megvaló-
sításra; továbbá egy olyan kutatási kataszter létrehozása, amely a pedagó-
gusképzéssel foglalkozó kutatások összegyűjtésén túl a pedagógusképzők 
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együttműködését, hálózatosodását kívánja támogatni. További OFI-s kez-
deményezésű kutatási-fejlesztési tevékenység volt annak a vizsgálata is, hogy 
a Nemzeti alaptanterv átfogó fejlesztési területei és nevelési céljai hogyan 
jelennek meg a pedagógusképzési programokban, és miként lehetne ezen a 
területen előrébb lépni. 

Az OFI koordinációs munkájához azok a komplex implementációs 
modellek adtak inspirációt, amelyek a szakpolitika-változást top-down és 
bottom-up folyamatok szintéziseként értelmezik (Sabatier, 2005; Fazekas 
and Halász, 2005). A fent említett kutatás-fejlesztési tevékenységeken ke-
resztül a koordinációs komponens top-down jellegű imputokat adott a pro-
jekt megvalósításához, de ezzel párhuzamosan olyan bottom-up logikájú, 
szakmai kommunikációt támogató műhelyek is megszervezésre kerültek, 
ahol a résztvevő pedagógusképző intézmények behozhatták és megoszthat-
ták saját fejlesztéseiket, tapasztalataikat és problémáikat. 

Az OFI koordinációs tevékenyégének a kezdettől fogva tudatos eleme 
volt a Magyar Képesítési Keretrendszer (MKKR) implementációjának támo-
gatása, amely folyamat jelenleg is zajlik a hazai felsőoktatásban. Az Európai 
Képesítési Keretrendszerrel és az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési 
Keretrendszerével összhangban került kidolgozásra a  hazai keretrendszer. 
Az MKKR az említett európai keretrendszereket követve tanulási eredmény 
(learning outcome) alapú logikára épül, ami az általános hazai gyakorlattól 
eltérő, rendszerszerű, tanuló-, folyamat- és kimenetorientált képzési prog-
ramtervezési szemléletet feltételez. A tanulási eredményeken alapuló képzési 
program nemcsak tantárgy-leírások halmaza, hanem olyan szerves egység, 
amelyben a képzők összehangolják és strukturáltan rögzítik a szándékolt 
tanulási eredményekhez vezető tartalmakat, tevékenységeket, módszerta-
ni-szervezési megfontolásokat. E szemlélet alkalmazása alapvetően megvál-
toztatja a programfejlesztés hagyományos folyamatát. A learning outcome 
alapú programfejlesztés kulcseleme a program alapvető céljaihoz illeszkedő, 
tervezett tanulási eredmények/kompetenciák meghatározása, ami   a tu-
dásalapú társadalom igényeire reflektálva   a munka világával való szoros 
együttműködésben történik. A tervezett tanulási eredményekhez ezután 
olyan tanulási tevékenységek és ezekhez kapcsolódó tananyagok hozzáren-
delése történik, amelyek hatékonyan támogatják az adott kompetenciate-
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rületek fejlődését. Látható, hogy itt a tananyag, az adott diszciplína belső 
logikája nem a folyamat elsődleges strukturálója, hanem inkább a kompe-
tenciafejlesztés eszköze. A modulok/tanegységek/tárgyak meghatározására, 
és ezek súlyozására csak mindezek után, a fejlesztés záró lépéseként kerül 
sor, ami egyértelműen jelzi, hogy itt nem a tantárgyak és azok igényei játsz-
szák a főszerepet. A tantárgystruktúra alárendelődik a program által kínált 
kompetenciák fejlesztéséhez szükséges tanulói tevékenységek rendszerének, 
ami alapvető változás a Magyarországon általános, oktató-, tanszék-, tan-
anyag- és tantárgyközpontú logikának.

A felsőoktatás megszokott, szervezeti és működési keretei sajnos nem 
jelentenek optimális környezetet az integrált, rendszerszerű képzésfejleszté-
si szemléletet számára. A hagyományos egyetemi szervezeti felépítés disz-
ciplináris alapon strukturálódik és a benne működő erők hatására e szak-
tudományos tagozódás csak egyre erősebb lesz (Drótos, 2009). A hallgatói 
és munkaadói igények ezzel szemben a multidiszciplináris és kompetencia-
fejlesztő képzések irányába mutatnak. A pedagógusképzés vonatkozásában 
különösen komplex kérdés a képzési program definiálása, mert egy adott 
képzőhelyen belül is több kar, intézet és tanszék vesz részt a megvalósítás-
ban. Ez a sajátosság a pedagógusképzési programok minősége szempontjá-
ból különösen fontossá teszi az eredményes multidiszciplináris együttmű-
ködéseket. További fontos sajátosság, hogy a képzés meghatározó elemei 
tradicionálisan a képzőintézeten kívül valósulnak meg. Az egy év időtar-
tamra növelt összefüggő iskolai gyakorlat helyszíne a köznevelési intézmény   
nem feltétlenül az egyetem/főiskola saját gyakorló iskolája  , ahol a vezető- és 
mentortanárok munkája hasonlóan fontos a tanárjelöltek tanári professzió-
jának fejlesztésében, mint a pedagógiai-pszichológiai, a diszciplináris vagy 
a szakmódszertani felkészítés. A pedagógusképzésben résztvevő különböző 
szakemberek látásmódja, céljai és prioritásai közötti különbség jól tetten ér-
hető jelenség a hazai felsőoktatásban, s ezzel mi is gyakran szembesültünk 
a koordinációs munkánk során. Itt minden bizonnyal a szinergiák megta-
lálására törekedve, egy közösen elfogadott tanárképnek megfelelő tanulási 
eredmények létrehozásáért lenne célszerű együttműködve dolgozni.

A közösen elfogadott tanárkép ideájának megvalósításához sok adalékkal 
szolgál az a K+F munka, amely a pedagóguspálya népszerűsítésének nemzet-
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közi gyakorlatát dolgozta fel. Az összefoglaló tanulmány felhívja a figyelmet 
arra, hogy a jelenség összetett, ami miatt célszerű megkülönböztetni a pe-
dagógus szakmát és a pedagógus pályát, továbbá érdemes olyan szegmensek 
mentén vizsgálni a kérdést, mint 1) szakmába vonzás – pre-pályaválasztás; 
2) szakmára felkészítés – pályára előkészítés; 3) képzés lezárása – valódi pá-
lyaválasztás; 4) pályán maradást elősegítő, retenciós tevékenység. A szerzők 
aláhúzzák, hogy „a pedagógusi szakma és pálya népszerűsítése akkor tud 
hatékony lenni, ha összhangban van a jövő generációja neveléséről alkotott 
társadalmi, oktatásügyi, oktatáspolitikai víziókkal” (Gordon Győri, Oláhné 
és Ütőné, 2015), ami feltételez egy közösen elfogadott tanárképet.

Az intézményen belüli és az intézmények közötti együttműködés elő-
segítése szempontjából kulcsfontosságú szerepe van a tanárképző közpon-
toknak. E szerep értelmezéséhez a Drótos György által leírt programigaz-
gatói modellre érdemes támaszkodunk (Drótos, 2009). A programigazgatói 
modellnek két fő eleme van. Egyrészt úgy írja le a képzési programot, mint 
felelősségi és elszámoltathatósági egységet. Ez azt jelenti, hogy a források 
és a menedzsment-felelősség egyaránt a programigazgatósághoz tartozik. A 
második elem a mátrix-szervezeti struktúra, ami lehetőséget teremt arra, 
hogy két külön specializációs elv szerint működő szervezeti egység – je-
len esetben a tanszékek és a programigazgatóságok – egyenrangú félként, 
egymással kooperálva hozza létre a képzési programokat. A mátrix-szerve-
zeti működés akkor tesz jó szolgálatot, ha egy produktum létrehozásához 
két eltérő látásmód szükséges, de egyik dominanciája sem hozna kielégítő 
eredményt. Jelen esetben ez a helyzet, hiszen a programszinten való gondol-
kodás a korábban leírt ellentmondás miatt nélkülözhetetlen, ugyanakkor 
a diszciplináris szemlélet érvényesülésére is szükség van a program minő-
ségének garantáláshoz. A közelmúltban létrehozott tanárképző központok a 
fent vázolt programigazgatói modellhez szükséges, hasonló feltételek mellett 
tudnának hatékonyan működni. Reményeink szerint a MAB által végzett 
munka eredményei ebbe az irányba mozdítják a felsőoktatási intézmények 
szervezeti működését.

Az OFI által kiírt kutatási-fejlesztési pályázatok alapvető célja volt tehát, 
hogy olyan impulzusokat adjon a pedagógusképző intézményeknek, amely 
a képzésekről való tanulási eredmény alapú, rendszerszintű gondolkodás 
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irányába orientálja őket. E szándék szinte az összes kiírt kutatás-fejlesztés 
mögött kitapintható. Az említett kutatási kataszter szándékosan túlmutat 
a kutatások világán, és teret nyit a pedagógusképzésekről, pedagóguskép-
zési jó gyakorlatokról való szakmai diskurzus és tudásmegosztás számára. 
A MAB tanárképző központok működési standardjainak kidolgozására 
irányuló fejlesztései kapcsán is egyértelműen megfogalmazódott a tanu-
lási eredmény alapú programokban való gondolkodásra való fókuszálás, 
és olyan standardok megfogalmazása, amelyek a tanulási eredmény alapú 
logika implementálását és az ezt támogató felsőoktatási szervezeti keretek 
kialakítását támogatják. A pedagóguspálya népszerűsítésének kérdéseit 
vizsgáló kutatás-fejlesztés eredményei   több más fontos megállapítás mellett   
rávilágítottak a munka világával való kommunikáció és  együttműködés 
fontosságára, amely a learning outcome szemlélet alapvető eleme. 

Az OFI által szervezett workshopok alapján az a tapasztalatunk, hogy a 
felsőoktatási intézmények jelentős részében kevésbé játszott szerepet a ta-
nulási eredmény alapú szemlélet a képzési programjaik kialakításában. A 
workshopok megbeszélésein kapott visszajelzések arról győztek meg ben-
nünket, hogy a résztvevők fontosnak tartják a learning outcome szemlélet 
érvényesítését, és készek arra, hogy saját intézményükben lépéseket tegye-
nek ennek érdekében. Ugyanakkor jól érzékelhető, hogy a hagyományos 
programfejlesztési logika és a tanulási eredményre alapozott megközelítés 
együttesen jelent meg a tanárképzési program tervezésekor és a megvaló-
sításánál. Izgalmas látni azt a gondolkodási folyamatot, amely egy paradig-
maváltás kezdeti lépéseit tükrözi, amikor is igyekeznek követni a tanulási 
eredmény alapú logikát, de a régi algoritmus mentén időnként még azt pró-
bálják meghatározni, hogy milyen kompetenciákat fejlesztenek a meglévő 
kurzusok.

A pedagógusképzési programok rendszerszintű értelmezését talán leg-
célirányosabb módon segítő OFI-s kezdeményezések voltak a NAT fejlesz-
tési területekkel kapcsolatos kutatási-fejlesztési tevékenységek. Az OFI kez-
deményezése szándékosan épült rá arra az intézményekben folyó munkára, 
amely a saját pedagógusképzési programjuk elemzése volt a NAT-tal való 
megfelelés szempontjából. Ez a konkrét fejlesztés a top-down és bottom-
up implementációs logika kombinálását önmagában lehetővé tette, hiszen 
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már meglévő intézményi fejlesztésekre épült azzal a szándékkal, hogy az 
átfogóbb szakpolitikai célok megvalósítását tudatosan segítsük. A résztvevő 
intézmények feladata azt volt, hogy a NAT kiemelt fejlesztési területeinek 
megjelenését vizsgálja pedagógusképzési programjában és ehhez kapcso-
lódóan olyan modellajánlásokat dolgozzon ki, amelyek támogatják a prog-
ram jövőbeli fejlesztését. Célunk volt, hogy a pedagógusképző intézmények 
megközelítésmódja a krosszkurrikuláris képzési tartalmak tudatos átgon-
dolása kapcsán a képzési program integráltabb, koherensebb értelmezése 
felé mozduljon el. Az egyes fejlesztési területekre vonatkozó elemző és in-
novációs munkát más-más pedagógusképző intézmények munkacsoportjai 
végezték el, és az eredményeket egy, az OFI által szervezett konferencián, 
műhelymunka keretében be is mutatták egymásnak. A műhelyen kibonta-
kozó gazdag szakmai diskurzus hatására döntöttünk úgy, hogy a jelen kötet 
formájában szélesebb közönség számára is hozzáférhetővé tesszük e kuta-
tás-fejlesztési tevékenység eredményeit.
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Évezredes újszerűség
A retorika jelentősége a tanárképzésben  

és az oktatásban: kiindulások és alapelvek

Bevezetés

Wayne C. Booth – The Rhetoric of Rhetoric című művének előszavában 
– örökíti meg azt az 1960-ban megtörtént esetet, amikor az oxfordi egye-
temen egy előadást követő fogadáson beszédbe elegyedett egyik kollégá-
jával, és megkérdezte tőle, hogy melyik tudományterületen dolgozik. „18. 
századi irodalommal foglalkozom.” – válaszolta az új ismerős, „És Ön?”, 
amire Booth rögtön rávágta: „Én leginkább retorikával, miközben persze az 
irodalmárokhoz tartozom. Éppen most igyekszem befejezni a Rhetoric of 
Fiction című könyvemet.” Az irodalmárprofesszor megvetően mérte végig, 
miközben rosszallóan felkiáltott, „Retorika!”, majd hátat fordított neki, és 
köszönés nélkül távozott (Booth, W. C., 2004).

Több mint fél évszázad telt el a fenti találkozás óta, ez talán elég hosszú 
idő ahhoz, hogy elegendő változást hozzon. Valóban, a világ nyugatabbik 
felén a haragos oxfordi irodalmárnak ma nagyon sokszor volna megrökö-
nyödnivalója, hiszen számos konferencia, megjelenő kötet bizonyítja, hogy 
egyre többen látnak kikerülhetetlen tudományos-gyakorlati kihívásokat és 
értékes válaszokat a retorika művelésében, oktatásában. A szociálpszicho-
lógiát a retorika felől újrafelfedező Michael Billig már 1987-ben, Arguing 
and Thinking című könyvében arról ír, hogy bár a retorikának mindunta-
lan meg kell küzdenie tudományos hitelességéért, tagadhatatlanul „ébrede-
zik, és kezd visszatérni az elméleti gondolkodás érdeklődési körébe, mint a 
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kommunikáció legrégebbi tudománya.” (Billig, 1987, 34. o.). Ugyanakkor 
a retorika sokadik „temetése” sem szokatlan gesztus vagy kutatási cél eb-
ben az időszakban (Sutton, 1986; Feinstein, 2004). Közép-Európában pedig 
megállni látszik az idő, hiszen ma még mindig meglepő, de tudományos 
értelemben legalábbis marginális, ha valaki retorikával foglalkozik. Kevés 
olyan terminus van, amely a közéletben ennyit szerepelne, de még keve-
sebb, amelynek szinte csak negatív konnotációját ismerné a szélesebb laikus 
és a szűkebb hozzáértő közönség. A retorika, negyed évszázaddal a szabad 
közélet hazai újjászületése után is vegyes fogadtatásban részesül itthon, de 
Horvátországban, Lengyelországban, Szlovákiában, a Cseh Köztársaságban 
vagy Szlovéniában, vagyis Közép-Európában hasonlóképpen. Legalábbis er-
ről számolnak be azok a retorikával foglalkozó tudósok, tanárok, akik nem-
zetközi konferenciákon egymásra ismernek a közös gyökerekre visszave-
zethető problémákban, megközelítésekben, és akik arról is panaszkodnak, 
hogy kevés korszerű, eredeti mű, kevés jó fordítás, és – leginkább – kevés 
aktuális tananyag, a klasszikust megújító jó gyakorlat áll rendelkezésük-
re, a műkedvelő retorika és beszédmondó klubokon túl. Egyéb érvekkel is 
készen állnak a korszerű tudomány képviselői, ha a retorika „tudományta-
lanságáról” és oktathatatlanságáról szólnak. Ezek közé tartozik a spekulatív 
jelleg, szemben a korszerű kutatás és ismeretek által előírt és elvárt statisz-
tikai pontossággal, vagy a régies terminológia, amely a modern zsargonnal 
történő átszabás nélkül túlzottan magától értetődőnek tűnik.

A retorikai elmélet és gyakorlat megtévesztő együtt értelmezése, a hata-
lom nyelvével és a manipulációval való félrevezető azonosítása az ismeret- és 
kompetenciakört ma éppen úgy gyanússá teszi, mint a felvilágosodás idején. 
A demokráciák rosszallása a „meggyőző” beszéddel szemben bizonyos fokig 
ma is kétes státuszban tartja a retorikát, tudományban és oktatásban egy-
aránt. Egyesek tehát időszerűtlennek, mások komolytalannak, megint má-
sok veszélyesnek tartják, szinte ugyanolyan hangosan temetik, mint ami-
lyen erővel újjáéledéséről beszélnek, emellett tudományterületi besorolása 
is némileg bizonytalan. Bölcsészettudományként a nyelvtudományhoz és 
a filozófiához (logikához), társadalomtudományként a szociológiához és a 
politikatudományhoz kapcsolódik szorosabban. 
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Néhány műhely, iskola, intézmény (egyebek között Stanfordban, Pennsyl-
vaniában, Tübingenben, Koppenhágában, Amsterdamban vagy Zágrábban) 
azonban folyamatos kitartással foglalkozik retorikai kérdésekkel, elméleti-
történeti aspektusokkal és a retorikai oktatás fejlesztésével. Az, hogy Ma-
gyarországon a ’90-es évek végén megjelent, és azóta felélénkült a retorikai 
érdeklődés, olyan kivételes hatású, kezdeményező tudósoknak-tanároknak 
köszönhető, mint amilyen Adamikné Jászó Anna, Adamik Tamás, Wacha 
Imre és a körülöttük formálódó műhelyek. A gyakorlati retorikák (Szálkáné 
Gyapay Márta, Aczél Petra), a nagy összefoglaló elméleti és gyakorlati művek 
(Adamik Tamás – A. Jászó Anna – Aczél Petra [2004]: Retorika, Budapest, 
Osiris Kiadó; A. Jászó Anna [2013]: Klasszikus magyar retorika, Holnap Ki-
adó) hangsúlyosan jelölik ki a retorika hazai kutatását és oktatását, és ér-
tékesen járulnak hozzá a retorika oktatásának újrainduló hagyományához 
hazánkban. A magyarországi, negyed századdal ezelőtti újjáéledésnek leg-
fontosabb indítóoka az volt, hogy sürgető igény jelent meg a retorika tanítá-
sára, hiszen az 1991-től visszakerült az egyetemi képzések alapozó szakaszá-
ba tantárgyként, később pedig a nemzeti alaptantervbe is. A helyzetet a 90-es 
években erősen nehezítette, hogy nem volt olyan szakember, aki felkészülten 
tudta volna tanítani ezt az ismeretkört, ha pedig igen, azt mindenképpen 
strukturalista-stilisztikai alapon; a szövegtan és a stílustan megerősítéseként. 

Az érvelés és meggyőzés integrálása a tanári felkészültségbe komoly ki-
hívást jelent. Mivel a retorika nem illeszthető be könnyen a nyelvtudományi 
diszciplináris határok közé, egyszerűbbnek tűnik a helyesírással, nyelvmű-
veléssel és szép kiejtéssel azonosítani, ezzel nyilvánvalóan éppen attól foszt-
va meg, amely jelentőségét megalapozza. Az 1999-ben elinduló Kossuth 
Szónokverseny (ELTE), majd a középiskolai disputa- és retorikai versenyek 
megkezdéséhez szükség volt magyar nyelvű, friss vagy frissen klasszikus 
szemléletű alapművekre, amelyek tanulhatók és taníthatók. Az igazi prob-
lémát egyfelől az jelentette, hogy a megelőző évtizedek nemzetközi irodal-
mából semmi nem jelent meg magyar nyelven (egy-egy tanulmányt kivéve). 
Másfelől a retorika mint közösségi magatartás nehezen találta a helyét a tan-
tárgyak között. Terminusait az izgalmasabbnak tűnő szociálpszichológia, 
szövegtan, szociológia, politikatudomány használta és használja: tanítása 
tehát minduntalan érvényességének igazolásává is kellett váljon. Különös, 
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hogy huszonöt év alatt – bár sok értékes kezdeményezés és folyamat indult 
el – a retorika ma sem kedvenc tárgya a közoktatás pedagógusainak. A pe-
dagógusok módszertanilag és az értékelés szempontjából (hogy a rendel-
kezésre álló időt ne is említsük) egyaránt körvonalazatlannak érzik a tárgy 
határait, amint azt továbbképzéseken, műhelybeszélgetéseken tapasztaltam. 
A magyar retorikai reneszánsz emlegetése a fent leírtak tükrében tehát eny-
he túlzásnak tűnik, jelenleg a középkornál sem tartunk: mintha a retorika 
dinamikus szemlélete még mindig hiányozna a tanítás megközelítéseiből, 
így az angol irodalomprofesszornak egyelőre az időutazás sem vehetné el 
a kedvét attól, hogy újra meg újra megütközhessen a retorika fontosságán.

Nevelés és retorika

A 2012-es kormányrendelettel érvénybe lépő Nemzeti alaptanterv (Magyar 
Közlöny 2012. évi 66. szám) a köznevelés feladatai és értékei alatt az okta-
tás alapvető céljait jelöli ki. Ezek szerint az oktatás-nevelés „célja (…), hogy 
a családdal együttműködve cselekvő elkötelezettségre neveljen az igazság 
és az igazságosság, a jó és a szép iránt, fejlessze a harmonikus személyiség 
kibontakoztatásához szükséges szellemi, érzelmi, erkölcsi, társas és testi ké-
pességeket. Ezáltal járul hozzá ahhoz, hogy a felnövekvő nemzedék 

 ■ a haza felelős polgárává váljék; 
 ■ kifejlődjék benne a hazafiság érzelemvilága; 
 ■ reális önismeretre és szilárd erkölcsi ítélőképességre tegyen szert; 
 ■ megtalálja helyét a családban, a szűkebb és tágabb közösségekben, va-

lamint a munka világában; 
 ■ törekedjék tartalmas és tartós kapcsolatok kialakítására; 
 ■ legyen képes felelős döntések meghozatalára a maga és a gondjaira 

bízottak sorsát illetően; 
 ■ váljék képessé az önálló tájékozódásra, véleményformálásra és cse-

lekvésre; 
 ■ ismerje meg és értse meg a természeti, társadalmi, kulturális jelensé-

geket, folyamatokat; 
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 ■ tartsa értéknek és feladatnak a kultúra és az élővilág változatosságá-
nak megőrzését.”

Az alaptanterv ezek meghatározása után kitér a kiemelt fejlesztési terüle-
tekre; azokra a kulcskompetenciákból fakadó képességekkel, készségekkel és 
ismeretekkel összhangban kialakított nevelési célokra, amelyek „beépülnek 
az egyes műveltségi területek, illetve tantárgyak fejlesztési követelményeibe, 
tartalmaiba; tantárgyak részterületeivé válhatnak, vagy önálló tantárgyként 
jelenhetnek meg az iskola helyi tanterve szerint; alsó tagozaton tematizálják 
a tanítói munkát, a felsőbb évfolyamokon pedig elsősorban az osztályfőnöki 
órák témaköreit; témákat, fejlesztési helyzeteket körvonalaznak a nem tan-
órai keretek között folyó, egyéb iskolai foglalkozások, programok számára.”  
Ezek között szerepel az erkölcsi és hazafias, a demokráciára, önismeretre, 
társas kultúrára, családi életre, testi és lelki egészségre, önkéntességre, fenn-
tarthatóságra és felelősségvállalásra, pénzügyi, gazdasági és médiatudatos-
ságra való nevelés.

Jelen tanulmány kiindulópontja az az állítás, hogy valamennyi, a fen-
tiekben megjelölt nevelési alapcél természeténél fogva kommunikatív, és 
mint ilyen, a közösségben és kölcsönhatásokban, normák és kihívások 
között élő ember számára feltétellé teszik a kommunikációs és retorikai 
képességek, készségek elsajátítását. Második állítása, hogy a társadalmi 
(nyilvános, a társas együttélés-együttműködés, a közösség-elvű, etikus) 
kommunikáció elméleti és funkcionális alapját a retorika teremti meg. 
Harmadik tétele, hogy a retorika a társas értelemben elkötelezett és fele-
lős ember alapkészsége: nem a hatalom szolgájaként tekintendő, hanem 
a szabad gondolkodás, a másik felé nyitott megértés és a közösségi létet 
támogató intelligenciaként, magatartásként és gyakorlatként. Nem csupán 
történeti, hanem terminológiai alapon is. Ezúttal nincs mód arról érvelni, 
hogy a kommunikációtudomány a legkevésbé egységes, és mint ilyen in-
kább tekinthető nézőpontok és kutatási irányok gyűjtőfogalmaként, mint 
pontos körvonalú, egységes módszerrel – funkcióval rendelkező diszciplí-
naként. Azt azonban fontosnak tartom hangsúlyozni, hogy a kommuniká-
lás közösség-elvű gyakorlatában és tanításában (nem leírásában) a retori-
kát tekintjük ma is alapvetőnek (Craig, 1999). Ezúttal is az a célunk, hogy 
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rávilágítsunk a kommunikációs nevelés retorikából származó műveltségi 
igényére, a retorikai etikusság jelentőségére. 

A retorikát még öt helyen találjuk meg az alaptantervet áttekintve. Vala-
mennyi előfordulás a magyar nyelv és irodalom műveltségterület 9–12. évfo-
lyamhoz kapcsolódó közműveltségi tartalmaiban található, jelesül a beszéd-
hez, a szövegelemzéshez, a stílushoz, a logikához és a szöveg felépítéséhez 
tartozó alapismeretekhez kapcsolódóan (a kommunikáció ennél természe-
tesen lényegesen több helyen). A hazai (osztatlan) tanárképzésben a retori-
ka a tanári kommunikáció, illetve az általános kommunikációs modulok 
részeként mutatkozik – általában kis jelentőséggel. Hiányzik ugyanakkor a 
történelemtanárok tantervéből, nem beszélve a természettudományos disz-
ciplínákból és az ehhez kapcsolódó műveltségterületek tanárképzéséből. 

A kerettantervek retorika-felfogása is elsősorban statikus és nem dina-
mikus: a szöveg előállítására vonatkozik (benne az érveléssel, és a hozzá 
kapcsolódó, elemző-kritikai érzék fejlesztésével). Ez az eredményközpontú-
ság (a kész szöveg megléte mint cél) ahhoz vezet, hogy a retorikát nem cse-
lekvésként, hanem produktumként értelmezi a diák, és csak meghatározott 
műfajú és kódú kommunikátumokat sorol a körébe. A kész, lezárt szöveghez 
való ragaszkodás gyengíti a retorika mint intelligencia, helyzetfelismerés, 
invenció és figyelem perspektíváját az oktatásban, miközben nyilvánvaló, 
hogy az oktathatóság problémáját éppen a szövegek elkészítésének időigé-
nyessége jelenti.  

Kár volna tagadni: a retorika befolyásának erőtlensége a képzésben és az 
oktatásban éppen úgy eredménye a soft science, a lágy (társadalom és hu-
mán) tudományok háttérbe szorulásának, mint a meggyőző beszéddel kap-
csolatos demokratikus gyanakvásnak, a rosszul értelmezett és kizárólagossá 
tett „racionalitás-elv” érvényesülésének, a helytelenül zéró összegű  (ha az 
egyik nyer, a másik mindent veszít) játszmaként felfogott közéleti vitáknak, 
a gyakran manipulatív médiakommunikációnak. A retorikai képzés és 
oktatás sikertelenségét jól mutatják az érvelő típusú érettségi vagy OKTV 
vizsga-szövegek hibái, üres szólamai, vértelen közhelyei (vö. Major, 2011), de 
tovább is láthatunk ennél. A társadalmi bizalom csökkenése, a demokráciá-
val kapcsolatos elégedetlenség (European Social Survey, 2014), a fiatalok ki-
ábrándultsága (Magyar Ifjúság 2012), a PISA vagy élet-elégedettségi adatok, 
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eredmények (OECD 2014) arra figyelmeztetnek, hogy gazdasági mutatókkal 
nem írható le az a változás- vagy válságfolyamat, amelynek a tanárok és di-
ákok is megtapasztalói. Szükség van tehát egy olyan retorika- és kommuni-
káció-felfogásra, amely a beszéd strukturálásának eszköztudásán túl valódi 
magyarázó és alkotó erővel léphet fel a tanításban és a tanultságban.

A következőkben a retorikának a tanárképzés számára alkalmazandó 
felfogását és ennek tizenkét pontban megfogalmazott szempontrendszerét 
tárgyalom, elsősorban a nemzetközi elméleti-gyakorlati szakirodalomra tá-
maszkodva.

A retorika fogalma

A retorika az emberi kommunikációnak és tanulmányozásának leginkább 
közösségi aspektusa. Azzal foglalkozik, hogy az emberi közlésfolyamat, 
interakció révén hogyan érjük el azokat a megegyezéseket, megállapo-
dásokat, amelyek azután összehangolt erőfeszítéseket, cselekvéseket, kö-
zösségi formálódást tesznek lehetővé a társadalomban. A retorika a társas 
cselekvés koordinálására törekszik, verbális vagy vizuális, beszélt vagy írott 
szimbólumok által (Hauser, 2002, 7–13. o.). Mint cselekvést hétféle vonás 
jellemzi, amelyek egyúttal a retorikai elmélet konceptuális keretét is adják. 
A retorika tehát:

 ■ szituációs cselekvés,
 ■ szimbolikus cselekvés,
 ■ interakció, 
 ■ társadalmi cselekvés,
 ■ stratégiai cselekvés,
 ■ alkotó cselekvés,
 ■ rituális és dialogikus cselekvés.

Mindezek alapján a retorika fő ismérvei a helyzethez kapcsoltság, a köl-
csönösség, az alkotás, és a tervezettség. Másképpen: a retorika nem elvont, 
hanem konkrét, nem monologikus, hanem dialogikus, nem pusztán formák 
utánzása, hanem kreatív cselekvés, és nem tudattalan, hanem tudatos, szán-
dékolt, saját folyamatát reflexíven is ellenőrző.
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Lloyd Bitzer (1980, 21–38. o.) szerint a retorikai közlés kiindulópontja 
az adott helyzet és csakugyan, a mai diákok legnagyobb nehézsége, hogy az 
absztrakt tudásból konkrét jártasságot teremtsenek. A retorikai kommuni-
káció központi fogalma tehát az aktuális helyzet, a konkrét emberi viszo-
nyok és szükségletek: a gyakorlati bölcsesség (phroneszisz). Ehhez feltéte-
leznünk kell, hogy 

1) az emberek igényeiket és szükségleteiket összehangolják a belső men-
tális és a külső, fizikai világgal, 

2) ha a másik fél megjelenik az interakcióban, akkor felmerül egy szim-
bolikus, kommunikatív, illetve retorikai szempont, egy szükséglet, 
igény vagy probléma,

3) az interakció ennek a szükségletnek az észrevételére, megoldására és 
kielégítésére, egy következő társas igénnyel való összekapcsolására 
irányul. 

A retorika társas cselekvés, hiszen egy ember legalább egy (önmaga és/
vagy a másik) személy bevonására, közösségi önmagával és másikkal való 
kapcsolatba kerülésre, illetve a társas valóság létrehozására és reproduká-
lásra irányul. „Más szóval, az emberek helyzeteik, szituációik kompatibilis 
értelmezéseinek létrehozására irányuló társas cselekvésekben működnek 
együtt.” (Hauser, 2002, 10. o.): a retorika tehát az adott helyzetben kívánko-
zó együttműködés eszköze és jelensége.

A retorika közlésmódja az újra irányul, de nem elsősorban az 
informativitás révén: inkább jellemzi a közhelyek (közös tudásformák) 
élénkítésének képessége,az új nézőpontok behívásának dialogikus és krea-
tív gyakorlata. Rituáléja mindig – a figyelem megragadásával – egy közös, 
új pszichológiai tér kialakításával indul, és ebben az újban, ebben a rutinjá-
tól megfosztott figyelemben, az összecsengés és váratlanság kontrasztjával 
domborítja ki a már ismertet. A szerkezet univerzalitása és a közölnivaló 
látszólagos egyedisége hozza létre a rítust mozgató erőket, amelyek által a 
retorika a gyönyörködtetés és megindítás cselekvéseit, hatását építi fel.

A retorika mint célorientált, etikus, társas cselekvés felfogása nem zárja 
ki, hogy a retorikát a verbális mellett a képi, téri vagy hangi kódokra (Foss, 
2004; Halbritter, 2004; Ott-Dickinson, 2009) alkalmazzuk. A retorika évszá-
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zados ’némasága’ és ’vaksága’ az utóbbi évtizedekben lepleződik le, amikor 
választ várnak tőle a vizuális meggyőzés eszközeinek felfedésére és értelme-
zésére a hangzás kommunikatív leírásában és előállításában. A látványnak, 
a tér elrendezésének, az építészetnek retorikai újrafelfedezése izgalmas ki-
meneteket kínál: többek között a reklámfilmek hatásának megfejtését, a vá-
rosok tereiben a hatalom működésének realizálását, illetve az új média ké-
pekkel telített világának megragadását. Azonban tekinthetünk a retorikára 
a közlés előállításának módján, a meggyőző szöveg eszközrendszerén túl a 
figyelem és a megértés fejlesztőjeként is. A retorika ugyanis mint a közössé-
get, a másikat előre helyező kompetencia és etika (Struever, 1998) felkínálja 
a figyelem, a meghallás képességét is. Ez a felfogás a közönség újraértelme-
zésén alapul. Legalábbis abban a tekintetben, hogy azt nem passzív, hanem 
aktív résztvevőként, nem tárgyként, hanem morális emberi létezőként, nem 
eszközként, hanem közösségként fogjuk fel. A retorika mint figyelem a kö-
zösség és a másik egyedi beszédmódjának, történeteinek befogadására és el-
fogadására épülő elképzelés. A figyelem korunk egyik legproblematikusabb 
emberi funkciója: rövid, leegyszerűsítő, a nevelt minták és beállítódások 
alapján nem egyszer kizáró, kirekesztő. A retorika mint figyelem a dialógus, 
a megnyitott szó, a másik mindenkori igazságának és érvényességének tu-
domásulvételét alkalmazza. Érteni tanít a szavakon, értelmezni a szövegen 
túl. Kevesen fogadják el, hogy mindez oktatási módszerként túlmutathat a 
domináns narratívák kritikai elemzésén. Ugyanakkor Jim Corder (1985) 
vagy Joyce Irene Middleton (2009) munkája is azt igazolja, hogy mind elmé-
letileg, mind a gyakorlatban érdemes ezt az aspektust is ’figyelembe venni’: 
a racionális értelmezés helyett az etikus és empatikus nyitottságot, a moti-
vációk és indokok meghallását ösztönözni. Ez különösen fontos az etika, a 
hazafias nevelés, a médiatudatosság oktatásában-nevelésében. 

A retorika mint oktatási gyakorlat, paideia

A retorika mint oktatási forma hagyománya évezredes, de megtorpanások-
tól nem mentes. Olyan módszertan, amellyel „Corneille és Erasmus, Shakes-
peare és Milton, Melanchton és VI. Edward tanulta a fogalmazás alapeleme-
it. Hasonló könyv segítségével tette meg az első lépéseket a beszédírás terén 
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Cicero és Plutarchos, nazianzi Szent Gergely és Aranyszájú Szent János is, 
de még Csokonai első zsengéi is egy kései rokon tankönyv feladataira szület-
tek meg. […] Meglehet […] a gyakorlatok kissé szokatlan logikát követnek. 
A diáktól nem azt várták, hogy legyen eredeti, találja meg önálló hangját, 
teremtse meg a maga világát. Pont az ellenkezőjét kellett tennie. Érezzen 
rá és sajátítsa el a beszéd hagyományos és közös formáit, azt a nyelvet és 
módot, ahogy évek óta megszólal és érintkezik a művelt világ.” (Bolonyai, 
2001, 7-8. o.). Bizonyos, hogy a mai retorikakutatás és -oktatás számára en-
nek a műveltségeszménynek az újradefiniálása jelenti az egyik legnagyobb 
kihívást, ahogyan a következőkben még erre kitérünk. Nyilvánvaló, hogy a 
kreativitás eszménye a toposz alapú közös és közgondolkodás fejlesztésével 
nincs feltétlenül összhangban. E kettő mégsem zárja ki egymást, különösen 
a digitális remixek és montázsok korában, ahol a legelterjedtebb kommuni-
kációs gesztus az ember és ember, a multimédiás szöveg és szöveg közötti 
interakció, a megosztás, a részvétel. 

Az ókori és modern nézetek alapján az alábbiakban összegezhetjük a re-
torikai nevelés és gyakorlat máig figyelembe veendő és alkalmazható alap-
elveit, irányait:

 ■ a gyermek kezdje korán (családban, az iskolai tanulás kezdetétől) ta-
nulmányait, 

 ■ legyen nagyon jó megfigyelője a világnak és érzékeny résztvevője a 
konkrét társas helyzeteknek, viszonyoknak,

 ■ tanulja meg a szóra/kódra való koncentrálást; hogy hogyan kell írni, 
beszélni, emlékezni és emlékeztetni,

 ■ erőltesse meg a memóriáját, hogy a megértése is fejlődjék,
 ■ tudatosuljon benne, hogy viselkedése voltaképpen őszinte és felelős-

ségteljes „szereplés”, fejlessze, tegye kifejezővé taglejtését, arcjátékát,
 ■ pontosan ismerje meg kultúrájának szólásait, közmondásait, bölcses-

ségeit,
 ■ érdekelje a közélet, értékelje a közösséget,
 ■ tanuljon meg egyik stílusról a másikra „fordítani”,
 ■ tanuljon meg élni a pillanattal, fejlessze improvizációs készségét,
 ■ szeresse és alkalmazza a nyelvi játékokat, játékosságot,
 ■ élvezze a hozzá hasonlóan képzettek szellemi közösségét.
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Ahogyan Montágh Imre (Montágh, 2008, 125. o.) összefoglalta „A jó 
szónok remek megfigyelő, fejlett a lényeglátása, jó a következtetőkészsége, ki-
tűnően memorizál, gyors az asszociálásban és tömör, szemléletes, közérthető 
a kifejezésben.” Ennek a tulajdonság-sornak a támogatója lehet:

 ■ az érzékeinkre való hagyatkozás és a benyomásainkra való társas refle-
xió (a fejlesztésben: megfigyelő gyakorlatok, látás, hallás, tapintás, szag-
lás, a téri érzékelés, a hasonlítás, asszociáció és magyarázat fejlesztése),

 ■ a lényeg kiszűrése rövidítéssel, összefoglalással, egyik kódról a má-
sikra (vizuálisról a verbálisra és viszont) átfordítás, a kiemelés és a tö-
mörség fejlesztése (írásgyakorlatok, vizuális-spaciális fejlesztés, terek 
berendezése a kifejezőerő megváltoztatása céljából),

 ■ a szemléletesség és emlékezés gyakorlása (helyek és szavak/gondo-
latok összekapcsolása, asszociációs gyakorlatok), szóképek alkalma-
zása, a téri-vizuális intelligencia fejlesztése (Gardner, 1983; Gardner, 
1993), a tapasztalatok közösségi megosztása,

 ■ váratlan helyzetekben való szereplés és az erre való kritikai reflexiók 
gyakorlása.

A retorikai gyakorlat szerint a jó (etikus) beszélés, közlés – legyen az 
nyelvi vagy multimediális – találékony, invenciózus, felelős közlőt kíván, aki 
számára a beszélés magatartás, a kifejezés pedig a mondanivaló szerves ré-
sze, nem csupán dísz.  

Néhány fontos módszertani elvvel összefoglalható, hogyan kell ráhan-
golódnia a retorikus beszélőnek az üzenet (pl. beszéd, önéletrajz, videóblog) 
elkészítésére:

 ■ ne magából induljon ki, hanem a feltételezett közönségéből – em-
pátia,

 ■ keresse meg, fedezze fel témájában az érdeklődés felkeltésének, az ins-
pirációnak és a meggyőzésnek a lehetőségeit – motiválás,

 ■ legyen eredeti anélkül, hogy bárki ízlését, jóérzését sértené – felta-
lálás, 

 ■ legyen közösségi anélkül, hogy személyes hangját elvesztené – eti-
kusság,
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 ■ a mondanivaló megtalálásában legyen nagyvonalú, a közlendő válo-
gatásában viszont szigorú – fegyelmezettség,

 ■ fogadja el, hogy az elrendezés önmagában is meggyőző erővel bír, le-
gyen következetes – reflexivitás, kritikai hozzáállás,

 ■ kerülje a kölcsönkapott kifejezéseket, a saját hangján szóljon – erede-
tiség, önállóság.

A felsoroltak valóban megerősítik, hogy a nevelés és fejlesztés alaptan-
tervben megfogalmazott céljai a retorikai tudást szerves elemként feltéte-
lezik.

Retorika a tanárképzésben: alapvetések

Mindezek alapján a következő alapelvekre építhetjük a tanárképzésben ta-
nulók retorikai-kommunikációs felkészülését:

1. A retorika az emberi önkifejezés és kommunikáció feltétlen eleme: 
minden emberi közlés sajátja.

2. A retorika a társadalmi létezésnek a kommunikatív vetülete, nem 
csupán a meggyőzés, hanem a megértés, a figyelem módja is.

3. A retorika nem csupán a nyelvi kód sajátja, és így nem kizárólag az 
anyanyelvi nevelés része. Olyan átfogó, komplex kompetenciaként 
értelmezhető, amely közösségi műveltségként, társas intelligencia-
ként is tekinthető, és amely – mint ilyen – biológiai, pszichológiai, 
társadalomtudományi, antropológiai és technológiai vonásokkal 
egyaránt bír.

4. A retorika felfogása akkor helyes, ha a komplex szövegek előállításá-
ra vonatkozó eszközrendszeren túl olyan etikus-kognitív képességet 
(Struever, 1998; Booth, 2003), know-howt látunk benne, amely az el-
döntetlen emberi-társas helyzetek értelmezéséhez, lehetséges, meg-
formált cselekvések kialakításához, másokat motiváló, diszkurzív 
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stratégiák kidolgozásához segítheti birtoklóját. Mint ilyen, része kell, 
hogy legyen valamennyi műveltségterület és tantárgy oktatásának.

5. A retorikai intelligencia alapját, forrását és közegét egyaránt az em-
beri viszonyok és a társas szituációk adják, nem csupán racionális, 
hanem emocionális tekintetben is (Darwin, 2003, 23. o.). Ennek az 
intelligenciának fontos elemei a figyelem (megfigyelés), a reflexió és 
a szituációs érzékenység az egyediség, a különbözés, az eltérés és az 
azonosság iránt. 

6. A retorika oktatásának célja a résztvevő, artikulált, találékony, meg-
értő, érzékeny állampolgár nevelése (Fleming, 1998, 172–173. o.). Ez 
az egyén szubjektum, személyiség, aki ugyanakkor közösségi lény: 
retorikai intelligenciájának kimenete tehát soha nem kizárólag az 
önérvényesítés, hanem a közösségben való létezés és a közösségi ér-
tékek gyarapítása. Ennek feltétele, hogy a retorikát ne eszközként, 
hanem magatartásként tételezzük. 

7. A retorika nem a szövegezés eszköztára, hanem a figyelem, az em-
pátia, a képzelet és az utánzás, az érzelemkifejezés és a megértetés 
összetett készség- és képességrendszere. A retorikai oktatásban a ta-
nári felkészítésnek ezért a következő módon kell felépülnie:

 − a retorikai intelligencia megragadása, a kommunikatív figyelem 
és a retorikai érzékenység fejlesztése (vö. a „retorikai érzékenység 
három erő működéséből következik: abból, hogy a személy hogy 
látja énjét a kommunikáció során, hogyan látja a partnerét és mi-
ként igyekszik alkalmazkodni hozzá”, Hart, Carlson és Eadie, 
1980, 9. o.),

 − a szituáció kommunikatív leírása, feltárása, kulturális vonatkozá-
sainak felmérése,

 − a szituáció elemeinek dinamikája: közlő, szükséglet, befogadó, vi-
szonyok,

 − az invenció: a mondanivaló szituáció-érzékeny kialakítása (kérdé-
sek, toposzok, érvek),
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 − a közlés műfajának, csatornájának/médiumának, kódjainak tuda-
tosítása,

 − a közlés pragmatikája: etikus szándéktételezés és a közlemény 
strukturálása,

 − a közlés varianciája: átfordítás helyzetről-helyzetre, kódról-kódra,
 − a hatás elemzése.

8. A retorikai intelligencia és az erre épülő kommunikáció elengedhe-
tetlen a demokráciákat kreatívan tápláló viták és együttműködések, 
a szocializációt támogató együttélés a kultúra folytonosságát bizto-
sító megértés, emlékezés és megújítás folyamataiban.

9. A retorika „népszerűtlenségét” az élettel való elégedetlenség, az 
önértékelés, a bizalom-társadalmi részvétel és a kiteljesítő kommu-
nikáció közötti pozitív korreláció alapján a teljes társadalom rossz 
közérzete is kifejezheti (vö. többek között Arslan et al., 2010; Asgari 
et al., 2012; Lopez-Noval, Pugno, 2013 kutatásai, illetve a PISA és az 
European Social Survey, 2014 adatai). A retorikai-kommunikációs 
oktatásnak tehát sokkal nagyobb, mélyrehatóbb jelentősége és szere-
pe van, mint az egyéni, meggyőző kifejezés fejlesztése. 

10. A retorika oktatásához a hazai szakirodalom bővülésére, a jó gya-
korlatok rendszeres megosztására, nemzetközi tapasztalatokra van 
szükség.

11. A retorika a tanári lét megalapozó összetevője. E nélkül az intelli-
gencia, ismeret és képesség-rendszer nélkül a tanári szerep nem vál-
hat teljessé. 

12. A retorikai-kommunikációs oktatásnak a tanárképzésben szerves és 
végigvonuló elemként kell megjelennie, tekintet nélkül a tanári sza-
kosodás tárgyára.
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Évezredes újszerűség 

Összegzés helyett

A retorikai műveltség nélkülözhetetlen a nemzeti nevelés alapcéljainak 
teljesüléséhez, csakúgy, ahogyan az egyéni érvényesüléshez és a társas bol-
doguláshoz. A hazai retorika-oktatás még mindig szenved a múlt század 
végéig tartó, a meggyőző-deliberatív-dialogikus diskurzust elnyomó politi-
kai rendszer és társadalmi berendezkedés hatásaitól. Egyfelől hiányoznak a 
retorikai oktatás folytonosságát kijelölő alapművek és gyakorlatok, másfelől 
hiányzik a tanárok és a tanárképzők közül az alapos retorikai tudással bí-
rók középgenerációja: vagyis mindenféleképpen egy hagyomány megszaka-
dásának vagyunk tanúi az elmúlt negyed században. Ugyanakkor az elő-
ző évtizedekben – nemzetközi térben elsősorban – felerősödtek a retorika 
oktatásának és kutatásának helyéről és rendjéről szóló diskurzusok. Jelen 
tanulmány újszerű nézőpontokkal kívánt hozzájárulni ezek hazai erősíté-
séhez, a retorika tanárképzésben betöltött helyének és funkciójának újraér-
telmezéséhez.
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A médiatudatosság fejlesztése
Megoldások, módszerek és modellek

A médiatudatosság fejlesztése  
mint kereszttantervi feladat

A kormány 110/2012. (VI. 4.) Korm. rendelete a Nemzeti alaptanterv ki-
adásáról, bevezetéséről és alkalmazásáról című rendelkezés tartalmazza a 
Nemzeti alaptanterv szövegét (NAT).

A NAT I. 1. 1. Fejlesztési területek – nevelési célok című fejezete határozza 
meg az iskolai nevelés úgynevezett kereszttantervi területeit. A mozgókép-
kultúra és médiaismeret tanítása tulajdonképpen csaknem valamennyi ke-
reszttantervi területet érinti, tartalmai sokfajta nevelési célt szolgálhatnak. 
A médiaműveltség fejlesztését tehát érdemes átfogó feladatként értelmezni.  

Szempontunkból ugyanakkor a Médiatudatosságra nevelés című rovat a 
legfontosabb, úgyhogy érdemes teljes terjedelmében idézni. 

„Médiatudatosságra nevelés. Cél, hogy a tanulók a mediatizált, globális 
nyilvánosság felelős résztvevőivé váljanak: értsék az új és a hagyományos 
médiumok nyelvét. A médiatudatosságra nevelés az értelmező, kritikai be-
állítódás kialakítása és tevékenység-központúsága révén felkészít a demok-
rácia részvételi kultúrájára és a médiumoktól is befolyásolt mindennapi élet 
értelmes és értékelvű megszervezésére, tudatos alakítására. A tanulók meg-
ismerkednek a média működésével és hatásmechanizmusaival, a média és a 
társadalom közötti kölcsönös kapcsolatokkal, a valóságos és a virtuális, a nyil-
vános és a bizalmas érintkezés megkülönböztetésének módjával, valamint e 
különbségek és az említett médiajellemzők jogi és etikai jelentőségével.” 
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A médiatudatosság a kerettantervekben 

Az EMMI 51/2012. (XII. 21.) számú, a kerettantervek kiadásának és jogál-
lásának rendjéről elnevezésű rendeletének melléklete tartalmazza az egyes 
iskolatípusokra, pedagógiai időszakaszokra, évfolyamokra, nevelési progra-
mokra, tantárgyakra vonatkozó, illetve egyes sajátos köznevelési feladatok 
teljesítéséhez szükséges kerettanterveket (Kerettanterv).

Ha a mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy, illetve a médianevelés 
helyzetét történeti összefüggésben vizsgáljuk, akkor egyrészt azt mondhat-
juk, hogy a tantárgy jelentősen vesztett az óraszámából a NAT bevezetése 
óta, továbbá önálló tantárgyként megszűnt az általános iskolában – más-
részt viszont megerősödött a kereszttantervi szerepe.   

A médiaműveltség tantervi egységekben 

A továbbiakban a kerettanterv azon helyeit vizsgáljuk, amelyekben megha-
tározott tantervi egységek írják elő a médiaműveltség fejlesztését. A magyar 
nyelv és irodalom anyagában találjuk meg ezeket a teljes tematikai blokkokat.

Emeljük ki azokat a témaköröket, amelyek kifejezetten mozgóképes és 
médiás tartalmakat visznek a magyar nyelv és irodalom tanításába. Ezek a 
következők: A média kifejezőeszközei (1.) Történet és elbeszélés a mozgó-
képen (3 óra); A média kifejezőeszközei (2.); A mozgóképi és az írott sajtó 
szövegeinek rendszerezése (3 óra); A média társadalmi szerepe, használata; 
A média nyelve, a médiaszövegek értelmezése (4 óra). Láthatjuk, hogy tíz 
óráról van szó. Ennek a tíz órának a tematikája és pedagógiai célrendszere 
tulajdonképpen sűrítve tartalmazza a médiaműveltség fejlesztésének anya-
gát és feladatait. 

„A fejlesztés várt eredményei” ennek megfelelően a következőek: „Tisz-
tában van a média alapvető kifejezőeszközeivel, az írott és az elektronikus 
sajtó műfajaival. Ismeri a média, kitüntetetten az audiovizuális média és az 
internet társadalmi szerepét, működési módjának legfőbb jellemzőit. Kiala-
kul benne a médiatudatosság elemi szintje, az önálló, kritikus attitűd.” 
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A médiatudatosság tantárgyi keretben

A mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgy elsődleges feladata a médiamű-
veltség fejlesztése. A tárgy a gimnáziumban két különböző módon kap külön 
órakeretet. Táblázatos formában ezt a következőképpen jeleníthetjük meg: 

Óraterv a kerettantervekhez: 9–12. évfolyam, gimnázium

Tantárgyak 9. évf. 10. évf. 11. évf. 12. évf.

Vizuális kultúra 1 1

Dráma és tánc /  
Mozgóképkultúra és médiaismeret* 1

Művészetek** 2 2

* A két tantárgy valamelyikének választása kötelező.
** 11–12. évfolyamon a négy művészeti tárgy (Ének-zene, Vizuális kultúra, Dráma és tánc, 
Mozgóképkultúra és médiaismeret) kerettanterveiből szabadon választhatóan tölthető fel 
a Művészetek órakerete.

A mozgóképkultúra és médiaismeret  
kötelezően választható tárgyként

A kerettanterv Mozgóképkultúra és médiaismeret fejezetének bevezetője a 
következőképpen fogalmaz a tantárgy óraszámaival kapcsolatban: „A sza-
bályozás szerint a gimnázium 9(–10.) évfolyamán kötelezően választható 
tantárgy a mozgóképkultúra és médiaismeret, míg 11–12. évfolyamon a mű-
vészetek műveltségterület tantárgyai közül (ének-zene, dráma és tánc, vizu-
ális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret) az iskola döntheti el, hogy 
az adott órakeretből mely tantárgyakat és milyen arányban fogja tanítani. 
11–12. évfolyamon a művészetek műveltségterület kötelező összes óraszám-
kerete heti 2 óra/évfolyam. Ennek megfelelően az iskola 11–12. évfolyamon a 
számára megfelelő jellemzőkkel ruházhatja fel a művészeti oktatását azáltal, 
hogy a számára megfelelő művészeti tantárgyak kiválasztásával, vagy akár 
komplex művészeti oktatásban gondolkodva alakítja ki a művészeti tantár-
gyak struktúráját a helyi tantervében.”
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A kötelezően választható forma óraszáma 32 óra, ami tulajdonképpen 
egy tanévben heti egy órát jelent. 

A tanterv és az iskolai munka legátfogóbb fogalma a média társadalmi 
szerepe. A tömegmédiumok termékeit az órán tehát azok társadalmi jelen-
tőségében kell vizsgálni. 

A kulcsfogalmak: mozgóképes kifejezőeszközök, a mozgókép utalásos 
természete, jelbőség és jelentésbizonytalanság, a mozgókép kettős természe-
te, látványszervezés, mozgóképírás, műsorfajták, újmédia, kommunikáció-
történet, médiaintézmény, médiaszöveg-használat és etika. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret  
a Művészetek műveltségi terület részeként

A Művészetek műveltségi terület bevezetője a fentiekben idézett bevezető-
szöveghez képest a következő kiegészítést tartalmazza: „Ebből következik, 
hogy minden művészeti tantárgy, így a mozgóképkultúra és médiaismeret is 
heti 2 óra/évfolyamra készítette el a kerettantervét, ám annak felhasználása 
az iskola igényeinek függvényében értelmezendő.”

A tantárgy céljait a fenti formák összefüggésében a szöveg így fogalmazza 
meg: „… a 11. és 12. évfolyamokon a médiajelenségekkel kapcsolatos elvontabb 
társadalomtudományi gondolkodás fejlesztése és a konvenciókon túlmutató 
művészi alkotások, az új média-nyelvhasználat értő befogadása a célja.”

A tantárgy ebben a megjelenési formájában négy félévre van tervezve, 
heti két órával. Ez a lehető legmagasabb óraszámmal beállított változat, ám 
elképzelhető egy, kettő és három féléves megoldás is. 

Az óraszámok félévekre lebontva a következőképpen alakulnak: 
32+32+34+34.

A kulcsfogalmak a következők: a kifejezőeszközök felismerése, értő 
befogadása, adekvát használata; a média társadalmi szerepe; tudatos mé-
diahasználat; kifejezőeszközök, szövegépítkezés a hagyományos és az új-
médiumokban, történetmesélés, nyilvánosság, médiaipar, tömegkultúra és 
elitkultúra, reprezentáció, tömegkommunikáció, befogadáselméletek, etika, 
szabályozás, fejezetek a szerzői és a tömegfilm történetéből.  
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A médiatudatosság megjelenése  
az intézmény tevékenységében

Tanulmányunk következő részében a nevelési célokhoz kapcsolódó ajánlá-
sokat dolgozzuk ki, amihez a pedagógusképzés résztvevőinek tapasztalatait 
elemezzük. Célunk az, hogy intézményi fejlesztési tapasztalataink felhasz-
nálásával modelleket adjunk a magyar pedagógusképzés résztvevőinek. 
Tanszékünk olyan mozgókép-pedagógiai műhelyként határozza meg magát, 
amelynek kereteiben a kreatív munka, az elméleti reflexió és a módszertani 
tudatosság egységet alkot. Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy az egri Eszterházy 
Károly Főiskola Mozgóképkultúra Tanszékének tevékenysége során szerzett 
tapasztalatokat egészében nem lehet felhasználni, hiszen azok egyfajta sajá-
tos szervezeti rendszerhez, szakmai arculathoz és képzési kínálathoz kap-
csolódnak, de tanulmányunk bizonyos tanulságai – és ami lényegesebbnek 
látszik –, szellemisége remélhetőleg hasznosítható a tanárképzésben.   

A tanulmány számításba veszi azokat a munkákat is, amelyek az alap-
képzésen vagy a diszciplináris, azaz nem-tanári mesterképzésen folynak. 
Miért nem csak a pedagógusképzésről beszélünk? 

1. Mert a pedagógusképzést nem lehet elszakítani az alapképzéstől. 
2. Mert a mesterképzésen sok átjárás van a diszciplináris és a tanárszakos 

hallgatók képzése között. 
3. Mert a tanszékünk szervezetileg és szakmailag egyszerre tanárképző 

tanszék (a Tanárképzési és Tudástechnológiai Karhoz tartozik, tanár-
képző szakokat visz) és szaktanszék. 

4. A médiatudatosság fejlesztése nem csupán a tanárképzésen felada-
tunk, sőt, az erre irányuló tevékenységnek túl kell nyúlnia a formális 
oktatás keretein, azaz a főiskola falain. 
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A médiaműveltség és a médiatudatosság  
fejlesztésének elméleti háttere 

Médiaműveltségen a médiához való hozzáférést, a média és a médiatartal-
mak értését, kritikus szemmel való vizsgálatát, valamint a különféle kon-
textusokban megvalósuló kommunikációra való képességet értjük, ami ki-
terjed a média valamennyi válfajára. A befogadó ennek birtokában képes 
tudatosabban szemlélni azokat a médiaüzeneteket – műsorokat, filmeket, 
képeket, szövegeket, hangokat és weboldalakat – amelyek a különböző kom-
munikációs adathordozókon jelennek meg. A médiaműveltség fogalmát a 
legteljesebb módon az Európai Bizottság 2009. augusztus 20-i ajánlása fo-
galmazza meg (Media literacy 2009/625/EK).

A továbbiakban a médiatudatosság, a médiaműveltség és a médiaértés 
fogalmát szinonimaként használjuk. 

A médiatudatosság fejlesztése – körkép egy 
mozgókép-pedagógiai műhely tevékenységéről 

Szakos képzések 

Munkánk súlypontját természetesen azok a képzések jelentik, amelyeket 
mi gondozunk. A doktori képzéssel együtt tíz évfolyamot látunk el, ami 
az alábbiakban szereplő, gazdagnak mondható portfóliónak köszönhető. 
A képzési kínálat tehát a következő: Televíziós műsorkészítő felsőoktatási 
szakképzési szak (FOSZ), Mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak (BA), 
Mozgóképművész (diszciplináris MA), Mozgóképkultúra és médiaismeret-
tanár (tanári MA), Média-, mozgókép- és kommunikációtanár (osztatlan 
tanárképzés).

Láthattuk, hogy a felsorolt képzések közül kettő tartozik szorosan a ta-
nárképzés keretei közé, a bevezetőben azonban hangsúlyoztuk a képzések 
összefonódását és egymásra épülését. A tanárképzés tehát nem különíthető 
el a többi formától, hiszen egységes koncepció határozza meg valamennyit, 
részben továbbá ugyanazok a hallgatók, végül pedig tulajdonképpen ugyan-
az az oktatói gárda is. 
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Doktori képzés

A neveléstudományi doktori iskola elektronikus tanulási környezetek al-
programjában jócskán találhatunk érintkezései pontokat a médiapedagógi-
ához. Az alprogram továbbá szorosan kapcsolódik a tanárképzéshez is, hi-
szen egyik vállalt feladata a kutatótanárok képzése – ilyen értelemben tehát 
a doktori iskola a magyar tanárképzés legmagasabb szintjét jelenti.  

Az Eszterházy Károly Főiskola napjainkra több évtizedes tudatos épít-
kezés és szerves fejlődés eredményeképpen országos kisugárzású, ismert 
és elismert tudományos műhellyé vált az információs és kommunikációs 
technológia oktatási alkalmazása és az elektronikus tanulási környezetek 
kutatásának területén.

Az elektronikus tanulási környezetek doktori alprogram az elektronikus 
információs és kommunikációs technológiák szerepét és hatásrendszerét 
vizsgálja az oktatás, a tanulás, általában a humán erőforrás fejlesztés terü-
letén, interdiszciplináris megközelítéssel. A program elsődleges célja annak 
a lehetőségrendszernek tudományos igényű tanulmányozása, amelyet az 
elektronikus információ- és kommunikációtechnikai eszközök a tanítás és 
tanulás elmélete és gyakorlata számára jelentenek.

A doktori program egyetlen kurzusát említjük itt azzal a céllal, hogy ér-
zékeltessük a felsőoktatási szakképzéstől a doktori tanulmányokig terjedő 
képzési portfólió egységét és építkezésének logikáját: a Film- és médiapeda-
gógia elnevezésű tantárgy képviseli a programban tanszékünk szellemiségét. 

A mozgóképkultúra és médiaismeret részismereti modul  

A mozgóképkultúra és médiaismeret részismereti modullal elérkeztünk 
azokhoz a képzési formákhoz, amelyek tulajdonképpen bármilyen szakos 
hallgató számára nyitottak. A részismereti modul 50 kredites oktatási for-
ma, amelyet a főiskola minden hallgatója felvehet. 

A képzési formának a médiaműveltség fejlesztése szempontjából két fon-
tos eleme van: egyrészt a hallgatók szélesíthetik az elektronikus médiumok-
kal kapcsolatos tudásukat, másrészt a modul elvégzése után lehetőségük van 
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továbbtanulni a mozgóképkultúra és médiaismeret tanári MA szakon. Ez a 
képzési forma tehát lehetőséget ad a főiskola bármely hallgatójának a tanár-
képzésbe való átlépésre.  

Szabadon választott tárgyak 

A szabadon választott tárgyakat valamennyi szakon az intézmény teljes kí-
nálatából fel lehet venni. Tulajdonképpen nem pluszfoglalkozásokról van 
szó, azaz ezeket a tárgyakat a tanszéken nem a mintatanterven kívül hir-
detik, hanem a kreditlista olyan elemeiről, amelyek egyébként a vonatkozó 
szakon kötelezőek. A szabadon választott sáv terhére tehát minden hallgató 
felvehet a médiaértés fejlesztését célzó órákat, és a tapasztalatok szerint ezt 
meg is teszik. Ilyenkor az adott hallgató csupán belekóstol az érdeklődését 
felkeltő szak kínálatába. 

Átoktatások

Az átoktatások munkánk fontos részét képezik, hiszen a főiskola tanszéke-
inek kérésére tartott órák lehetőséget adnak arra, hogy elképzeléseinket és 
szaktudásunkat a legkülönfélébb szakos hallgatókkal folytatott munkában 
érvényre juttassuk – az átoktatások rendszere egyébként behálózza az intéz-
ményt; mi is kérünk a kollégáinktól órákat. Az átoktatások keretében tar-
tott órákra éppen azért van szükség, mert a tanárok ezekben a különleges, 
az adott tanszéken hiányzó felkészültségüket viszik bele a másik képzésbe. 
Hozzávetőleges listánk azt mutatja, hogy az elmúlt néhány évben jellem-
zően milyen tárgyakat milyen tanszékeken tanítottunk: Rádiós gyakorlat, 
Televíziós gyakorlat, Hírműsorok előállítása (Ének-zene Tanszék), Doku-
mentumműsorok előállítása, Magazinműsorok előállítása, Az elektronikus 
újságírás technikai alapjai, Videó II. (Kommunikáció- és médiatudomány 
Tanszék), Videó II., Speciális videó, Film és irodalom, Televíziós műsorok 
elemzése (Vizuális Művészeti Tanszék), a televíziós műsorkészítő felsőokta-
tási szakképzés tárgyai (Comenius Kar, Sárospatak). 
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Az átoktatásban tartott órákat a hallgatók jórészt a kötelező programjuk 
részeként veszik fel.

Filmklubok 

Sajátos formában zajló tárgyakról van itt szó, amelyek egyszerre lehetnek 
kötelezőek és szabadon választottak. A filmklubozás a médiaműveltség fej-
lesztésének különleges, és a hallgatók számára nagyon vonzó módja, mert 
a közös filmnézés mindig beszélgetéssel kapcsolódik össze, ezeken kívül 
mód van az alkotókkal vagy filmtörténészekkel való találkozásra. A tema-
tikus sorozatok az egyes filmeket új összefüggésbe helyezik, ami az eddigi 
benyomásaink szerint nagy lökést ad a hallgatók tájékozódásának a filmkul-
túra területén. A filmklubok a tanárképzésben módszertani tanulságokat 
is hordoznak, hiszen a hallgatók tapasztalatokat szerezhetnek a sorozatok 
összeállításáról, a rendezvények megszervezéséről és egy-egy vetítés, illetve 
kísérőprogram lebonyolításáról. 

A filmklubokat minden alkalommal kötelező tárgyak kódján hirdetjük 
meg, tehát a hallgatók egyrészt kreditet kapnak a részvételért, másrészt le-
hetőség van arra, hogy a kurzust szabadon választott tárgyként vegyék fel.  

A tematikus sorozatokat ezen kívül minden alkalommal kinyitjuk a vá-
ros közönsége felé is, pontosabban az egyes félévek programját meghatáro-
zott nézői rétegeknek hirdetjük meg.  

Mesterkurzusok

Mesterkurzusaink ugyancsak sajátos keretet jelentenek a mozgóképértés 
fejlesztésében. Ezeket rendszerint saját tanáraink tartják, de elképzelhető 
vendégelőadók meghívása is – ez utóbbi egy támogatási programnak kö-
szönhetően vált gyakorlattá; neves elméleti szakembereket és alkotókat állt 
módunkban meghívni. A mesterkurzusokon való részvételt kredittel ismer-
jük el, de mindenkinek lehetősége van bejárni az órákra.
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Tanórán kívüli foglalkozások 

A hallgatók rendszerszemléleti kompetenciáinak erősítése a fő célkitűzés 
ezeken az órákon, amelyek a televíziós stúdióban zajlanak. A foglalkozások 
gyakorlati jellegét mutatja, hogy a munkakörök egymásra épülését tartja 
szem előtt. A cél: a hallgatók képesek legyenek egy adott műsor technikai 
rendszerének beállítására, annak levezénylésére, felvételére.

Egyéb képzési formák

Olyan képzési formákról van szó, amelyek szoros rokonságban vannak a 
felnőttképzéssel, a posztgraduális formákkal és a nem formális tanulás for-
máival. Kettőt említünk közülük, mert ezek nagyon friss kezdeményezé-
seink: az egyik felnőttképzés, a másik pedig pedagógus-továbbképzés. Az 
első a Helyismereti dokumentumfilm-készítő képzés, amelyben a követ-
kező szakmai ismeretek jelennek meg: Helyismereti dokumentumfilmek 
előkészítése, forgatása, utómunkái, piaci terjesztése, részvétel a munka-
folyamatokban. A képzésre gyakorló tanárok is járnak, eredményei tehát 
beépülhetnek az iskolai munkájukba. A második tanártovábbképzés, A 
médiaműveltség fejlesztése címmel. A képzés célja a tanárok felkészítése 
a tanulók médiaértésének fejlesztésére. A program során a mozgóképér-
tés fejlesztését szolgáló szakmai ismereteket, a módszertani eljárásokat és a 
mozgóképírás alapjait tekintjük át.

Alkotóműhelyek

Az alkotóműhelyek a tehetséggondozás terepei lehetnek, rövid ismertetőt 
közlünk ezek egyikéről. Az Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója – Illés György 
emlékére. A stúdió filmes műhely, alkotókör az Eszterházy Károly Főiskola 
filmműhelye. 

Az Egri Fiatal Filmkészítők Stúdiója – Illés György emlékére ápolja és to-
vábbadja Illés György szellemiségét és szakmai munkásságát. A hasonló al-
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kotóműhelyek a tanárképzésben résztvevők számára példaként szolgálhat-
nak az iskolai tevékenységek tervezésében és vezetésében. 

Rendezvények

Ebben a fejezetben felsorolásszerűen ismertetjük azokat a rendezvényeket, 
amelyek a médiaértés fejlesztéséhez köthetők: a hallgatóink munkáinak 
nyilvános bemutatása (az úgynevezett „vetítések”), az oktatók munkáinak 
bemutatása; Eszterházy Filmnapok, Slowfilm Filmnapok; iskolákban ren-
dezett tájékoztatók és workshopok. 

A médiaértés fejlesztése nemzetközi színtéren 

A hasonló kapcsolatok nemzetközi összefüggésben láttatják az eredménye-
inket. Nem térünk ki itt a külföldi és idegennyelvű publikációinkra, mert 
ezek a tudományos tevékenységünk részei. A tanárképzésben különösen 
fontosak a külföldi kapcsolatok, hiszen a mozgóképkultúra és médiaisme-
ret tanári képzésének magyar modellje elismert a nemzetközi színtéren. Ta-
pasztalatainkat a közelmúltban orosz és lengyel tanárképző intézmények-
ben mutattuk be.

Ismeretterjesztés, vetélkedők, versenyek

A tanszék oktatóinak ismeretterjesztő tevékenysége azért fontos, mert be-
mutatja a tanárképzésben résztvevő hallgatók számára a médiatudatosság 
fejlesztésének iskolán kívüli formáit. A következő típusú tevékenységeket 
érdemes említeni: zsűrizés filmfesztiválokon, előadások és részvétel kultu-
rális rendezvényeken (Cinefest, Mediawave, Titanic, Magyar Filmklubok és 
Filmbarátok Szövetsége – szinte valamennyi rendezvénynek van közvetlen 
kapcsolata a pedagógusok munkájával).
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Középiskolásoknak rendezett, a tanárok részvételével lezajlott vállalko-
zásunk a Kakuk Jenő emlékére hirdetett filmismereti vetélkedő, melynek 
témája négy klasszikus magyar film ismerete volt.

Projektek és kutatások

A közelmúlt projektjei közül azokat emeljük ki, amelyek a pedagóguskép-
zés számára mondanivalóval bírnak, illetve amelyeknek van általánosítható 
tanulságuk. 

Pályaorientációs film. A film koncepciója: pályaorientációs film a mér-
nöktanári mesterképzési szakról. Választható szakképzettségek: okleveles 
mérnöktanár (anyagmérnök), okleveles mérnöktanár (gépészmérnök), ok-
leveles mérnöktanár (mérnök informatikus), okleveles mérnöktanár (mű-
szaki szakoktató). A szakot népszerűsítő film a képzést a gyakorló mérnök-
tanár munkája oldaláról mutatja be. A film áttekintést ad a mérnöktanár 
elhelyezkedési lehetőségeiről. Bemutatja a közoktatásban dolgozó pedagó-
gus, az iskolarendszeren kívüli feladatokat ellátó és a szakképzésben dolgozó 
tanár feladatait. A feldolgozás kettős szempontot követ: a képzést folyama-
tában mutatja be, ugyanakkor képet ad a szakma szépségeiről. A film egy-
részt tárgyszerű képet nyújt a mérnöktanári képzés kínálatáról, arculatáról, 
szakmai és pedagógiai tartalmáról, másrészt életképeket villant fel a pályán 
levő szakemberek munkájáról, a munka szakmai és egyéb vonatkozásairól.

Életpályatervezést segítő, orientáló kisfilm. A módszertani film koncepci-
ója: a cél az elektronikus tanulási módszerek, a 21. századi korszerű tanulási 
formák gyakorlásához elengedhetetlen tanuláselméleti, oktatásszervezé-
si, módszertani és technikai lehetőségek bemutatása. A módszertani film 
didaktizált feldolgozásban azt mutatja be, hogy milyen lehetőségeket nyújt 
az elektronikus tanulás – milyen módszertani sajátosságai vannak, meny-
nyiben jelent előrelépést a hagyományosnak nevezett tanulási formákkal 
szemben. A film bemutatja továbbá az elektronikus tanulási formák előnye-
it. Képet ad a korszerű tanulási formák eszközigényéről, valamint azokról 
a tevékenységekről, amelyeket a hallgatók végeznek. A film a feldolgozott 
ismereteket a felhasználók oldaláról ragadja meg: az e-learning tanulásban 
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betöltött szerepének tárgyalása során kiemelt fontosságot tulajdonítunk a 
tananyaghasználat pedagógiai, didaktikai, ergonómiai szempontjainak.  

A film segítségével betekintést adunk az elektronikus környezetekben 
történő, önálló tanulás pedagógiai-pszichológiai hátterébe, a különböző ke-
retrendszerek sajátos világába, a hagyományos (pc) és a hordozható (pl. táb-
lagépek, okostelefonok) eszközökön megjelenő tananyagok elsajátításának 
jellegzetességeibe.

Mintaórák a mozgóképértés fejlesztéséről. A tizenkét film közös elve a 
mozgóképértés fejlesztése – ezt a fejlesztőmunkát mintaórákon, különféle 
közösségi közegekben és terepmunkák során végeztük. A filmek magyar és 
angol nyelven készültek, rendezői a tanszék munkatársai. Néhány címszót 
érdemes felvillantani a kiadványból: Állatkert a hátizsákban – a valóság 
mediális ábrázolása. Módszertani óra a földrajztanár mesterszak hallgató-
ival; Az Éjjel-nappal Budapest mint morális tanmese. Módszertani óra az 
andragógia és a szociálpedagógia szak hallgatóival; „A szerző halott. Éljen a 
szerző!” – az alkotói én a mozgóképen. Módszertani óra a mozgóképkultú-
ra és médiaismeret-tanár mesterszak hallgatóival; Filmválasztási szokások. 
Módszertani óra a mozgóképkultúra és médiaismeret alapszak hallgatóival; 
Kreatív munka alapszakosokkal; Kreatív munka mesterszakosokkal; Koc-
káról kockára. Médiaoktatás Dunaharasztiban; Fejlesztőmunka gyerekek 
körében; A mozgóképek használata a konfliktuskezelésben. 

Tananyagfejlesztés. Nem ismertetjük valamennyi tananyagunkat, illetve 
ezek felhasználását, hanem arra igyekszünk összpontosítani, hogy a tan-
anyagokat és szemléltető jellegű kiadványainkat miként lehet a médiaértés 
szolgálatába állítani. A tanárképzésben résztvevő hallgatóknak szóló tan-
anyagunkra helyezzük a legnagyobb hangsúlyt.  

Módszertani anyagok. A módszertani ajánlások arról szólnak, hogy a 
különböző tantárgyak tananyagába hogyan lehet beépíteni a mozgóképér-
tés fejlesztését, illetve a tanárok milyen módon használhatják szemléltetés-
hez a mozgóképes bejátszásokat. 
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A szövegek célcsoportjai: 
1. A tanárok iskolán kívüli feladatainak ellátására felkészítő szak 

hallgatói (család- és gyermekvédő tanár MA és/vagy játék- és 
szabadidőszervező MA). 

2. A vizuális és környezetkultúra MA hallgatói. 
3. A földrajztanár MA hallgatói. 
4. A mozgóképkultúra és médiaismeret-tanár MA hallgatói. 

Kutatások. A kutatásaink közül azt indokolt kiemelni, amely általános 
és középiskolás tanulók médiaértési stratégiáit vizsgálta. Eredményeink 
elsősorban az értési készségek fejlesztésébe épülhetnek be. A kutatás a re-
ményeink szerint közelebb vihet minket a diákok mozgóképről való gon-
dolkodásának megismeréséhez, ezt a tudást pedig az iskolai fejlesztőmunka 
szolgálatába állíthatjuk.

Modellek – az egyes fejezetekben értelmezett 
tevékenységek továbbfejlesztésének módjai

Ebben a fejezetben a fentiek tanulságait foglaljuk össze az előző fejezet logi-
kai rendje alapján. Az összefoglalás célja annak vizsgálata, hogy az eddigi-
ekben elemzett tevékenységek mennyiben általánosíthatók.  

Nyilvánvaló, hogy az a képzési kínálat, amelyet viszünk, nem lehet mo-
dellszerű, hiszen ez a portfólió az intézményünk és egységeink különleges 
szerkezete nyomán alakult ki. Ajánlásunknak azonban oktatói munka né-
hány rendkívül fontos részletével kapcsolatban lehetnek mondanivalói. 

A neveléstudományi doktori iskolák nagy eltéréseket mutatnak az or-
szágban, tehát ebben a formában különleges és egyedi szerkezetet írtunk 
le a fentiekben. Ugyanakkor valóban modellszerű lenne, ha a neveléstudo-
mányi programok befogadnának legalább egy olyan kurzust, amely a mé-
diaértéssel foglalkozik – ezt a téma aktuális mivolta és a médiapedagógia 
tudományközi jellege is indokolja. 

A részismereti modul általános tanulsága lehet, hogy tulajdonképpen 
bármilyen szakos hallgató felveheti – a képzés hasonló, mozaikos jellege 
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egyébként a Bolognai rendszer egyik alapgondolata. A 2015-2016-os tanév-
től kezdve a részismereti modul programját összehangoljuk a Média-, moz-
gókép- és kommunikációtanár osztatlan tanárképzés programjával, azaz 
az utóbbi kreditlistájából válogattuk össze az előbbi kínálatát. A részismere-
ti modult elvégző hallgatók ennek megfelelően úgy léphetnek át az osztatlan 
tanárszakra, hogy az 50 kredites modul teljes egészét el tudjuk nekik ismer-
ni. Ilyen módon a részismereti modul és az osztatlan tanárképzés tartalmai 
a lehető legközelebb kerülnek egymáshoz, tehát a részismereti modul tulaj-
donképpen a tanári felkészítés egyik képzési formájává válik.

Az átoktatás a médiaértés – és a legkülönbözőbb kompetenciák – fejlesz-
tésének kiváló műfaja. A hasonló szak-, tanszék- és karközi együttműködé-
sek továbbfejlesztése minden szereplő elemi érdeke.    

A filmklubozás módszertana tetszőleges filmklubos rendezvényre kiter-
jeszthető, tehát ezt a formát megfelelő szakértelem és tapasztalat megléte 
esetén minden intézménynek ajánlhatjuk. 

Mesterkurzusokat valamennyi intézményben tartanak. Rendezvényeink 
modelljellege elsősorban a tematikákban és az előadók különleges arculatá-
ban ragadható meg. 

Kreditlistán kívüli foglalkozásokat feltehetőleg valamennyi intézmény-
ben tartanak. Elsődleges szempont ezek meghirdetésében az intézmény 
adottságainak figyelembevétele. 

Alkotóműhelyek valamennyi olyan intézményben működnek, ahol ilyen 
jellegű tevékenység folyik. Modellértéke a szervezet jellegében van, a szerve-
zet továbbfejlesztése újabb célok kitűzésével képzelhető el. 

A tanszéki és intézményen kívüli rendezvényekkel kapcsolatban: a nem 
formális tanulás kiváló alkalmairól van szó, tehát szintén fontos szerepet 
játszhatnak a pedagógusok képzésében. Az ismeretterjesztő tevékenységek 
ugyancsak a médiaértés fejlesztésének társadalmiasítását szolgálják. 
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Az önismeret és a társas kultúra 
fejlesztése a pedagógusképzésben

A jelenlegi gyakorlat bemutatása  
és egy lehetséges modell ajánlása

Az önismeret és a társas kultúra  
fejlesztésének jelentősége

A tanári hivatás hatékony gyakorlásának csak egyik eleme az elmélyült, tan-
tárgyra vonatkozó szaktudás. A tudás átadásának eredményessége, pszicho-
lógiai szakkifejezéssel élve, a közlés hitelessége nagymértékben függ a közlő 
személyiségétől, azaz a pedagógus egyik fontos „munkaeszköze” a személyi-
sége (Bagdy, 1997; Klein, 1984). A személyiség fejlesztésének és a megfelelő 
mentálhigiénés állapot fenntartásának talán legfontosabb eleme az önisme-
ret, az önmagunkról való tudás, a korlátoknak és lehetőségeknek a valóság-
hoz hű, korrekt ismerete. Az iskolai keretek között megszerezhető tudással 
kapcsolatban is a „lifelong learning”, vagyis az élethosszig tartó tanulás szem-
lélete az uralkodó. Ez fokozottan igaz az önismeretre: az önmagunkról való 
tudás életünk végéig folyamatosan bővül, frissül és módosul. Bármely pályát 
művelő ember szempontjából igaz a fenti tétel, ezért rendkívül fontos tehát, 
hogy a tanárjelöltek számára már a képzés során lehetővé tegyük az önisme-
ret és a társas kultúra különböző elemeinek tudatos fejlesztését, az ezekről 
való tudás szisztematikus és tudatos gyarapítását. Azt is láthatjuk, hogyan ke-
rülnek be mint kompetenciák a frissen fejlesztett angolszász curriculumokba 
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(How teachers can help us learn, 2013; Personal and social capability – 
Introduction, 2013). Abból a szempontból is lényeges ez, hogy a tanári pá-
lyára való felkészülés (Túri, 1996; Kádár és Szarvas, 1999) abban az életkori 
fázisban történik, amikor az egyén személyiségfejlődésének szempontjából is 
kitüntetett jelentősége van mind az önismeretnek, mind pedig a társas kul-
túrával kapcsolatos ismereteknek. Az erre vonatkozó elementáris személyes 
igényt érdemes már a képzés során kiszolgálni és összekapcsolni a tudatos 
tanárrá válás folyamatával (Tókos, 2007). Természetesen úgy lesz teljes, és az 
egész pedagógus pályán átívelő szükséglet ez, ha a képzés végeztével nem ér 
véget a folyamat. A felébresztett igény mentén nyíljon mód a megkezdett, tu-
datos önismereti út folytatására és az így nyert tapasztalatoknak a pedagógu-
si munkába való visszacsatolására, alkalmazására. Tanulmányunkban arra 
teszünk kísérletet, hogy egyfelől bemutassuk a jelenlegi helyzetet a Nemzeti 
Alaptantervben (NAT) megjelenő gondolatok és megfogalmazott képzési cé-
lok függvényében, a közoktatás két fő iskolatípusára tanárokat képző felső-
oktatási intézmény képzési programján keresztül a konkrét tárgyak szintjéig. 
A feladat értelmezése kapcsán jöttünk rá, hogy a tanárjelöltek önismeretben 
és társas kultúrával kapcsolatos ismeretekben való fejlesztése szinte ugyan-
azon keretek között valósítható meg, mint majd a későbbi pedagógiai gya-
korlatukban, azaz a tanulók személyiségének hasonló, a NAT célkitűzéseinek 
megfelelő fejlesztésében. A rendelkezésre álló terjedelem csupán egy részét 
teszi lehetővé közzétenni mindannak, amit a címben jelzett témával kapcso-
latban el szeretnénk mondani. Jelen közleményünk ennek rövid összefogla-
lása. A kapott eredményeket, következtetéseket egyrészt a pedagógusképzés 
különböző szintjein lévő képzési tervek tematikáinak dokumentumelemzése, 
másrészt egyetemi/főiskolai oktatókkal, középiskolai tanárokkal, illetve hall-
gatókkal készített interjúk tanulságai alapján foglaltuk össze. 

Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésének 
megjelenése a NAT-ban

A NAT szerint az önismeret a társas kultúra alapja, hiszen csak akkor tudunk 
beilleszkedni egy csoportba, közösségbe, s ebből kifolyólag a társadalomba, 
ha ismerjük saját magunkat, képességeinket, tudásunkat, személyiségün-
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ket. Ami nemcsak azért fontos, hogy tisztában legyünk pozitívumainkkal, 
esetleges negatív vonásainkkal, tulajdonságainkkal, s ennek megfelelően 
találjuk meg helyünket, feladatunkat a világban, hanem azért is, mert ez 
erőteljesen rányomja bélyegét emberi kapcsolatainkra, az egy-egy közös-
ségben betöltött helyünkre, az ideális szerepek elsajátítására. A megfelelő 
önértékelés és a társas kapcsolatok biztosítanak kedvező légkört a szellemi 
fejlődéshez, a készségek optimális alakulásához, valamennyi műveltségi te-
rület elmélyítéséhez. Éppen ezért a NAT külön hangsúlyt fektet ezekre: bár 
nem kapnak helyet külön órákon, hiszen ezek nem taníthatók külön tudás-
ként, de beépülnek más tárgyakba. Ezek fejlesztése azért is fontos, mert így 
alakul ki olyan tanulási légkör az osztályokban, amelyben jól érzik magukat 
a diákok, megfelelően motiváltak és kellőképpen tudnak koncentrálni a tan-
anyagra. Mindkét képesség, de főleg az önismeret erőteljesen kapcsolódik 
az egész életen át tartó tanuláshoz, a megfelelő jövőtervek kialakításához, 
olyan célok kitűzéséhez, melyek megvalósíthatósága reális, s így nem éri 
kudarc az egyéneket.  Mindezt így foglalja össze: „Az önismeret – mint a 
személyes tapasztalatok és a megszerzett ismeretek tudatosításán alapuló, 
fejlődő és fejleszthető képesség – a társas kapcsolati kultúra alapja. Elő kell 
segíteni a tanuló kedvező szellemi fejlődését, készségeinek optimális ala-
kulását, tudásának és kompetenciáinak kifejezésre jutását, s valamennyi 
tudásterület megfelelő kiművelését. Hozzá kell segíteni, hogy képessé váljék 
érzelmeinek hiteles kifejezésére, a mások helyzetébe történő beleélés képes-
ségének, az empátiának a fejlődésére, valamint a kölcsönös elfogadásra. 
Ahhoz, hogy az oktatási és nevelési folyamatban résztvevő tanulók, az elsa-
játított készségekre és tudásra támaszkodva énképükben is gazdagodjanak, 
a tanítás-tanulás egész folyamatában támogatást igényelnek ahhoz, hogy tu-
datosuljon, a saját/egyéni fejlődésüket, sorsukat és életpályájukat maguk 
tudják alakítani. A megalapozott önismeret hozzájárul a kulturált egyéni 
és közösségi élethez, mások megértéséhez és tiszteletéhez, a szeretetteljes 
emberi kapcsolatok kialakításához” (Magyar Közlöny, 2012).

A gyakorlatban ezek fejlesztése elsősorban osztályfőnöki órán, iskolán 
belüli és kívüli közösségi tevékenységek (vetélkedők, játékok, kirándulá-
sok stb.) keretében valósul meg, ahol az osztályfőnöknek van a legnagyobb 
szerepe. Emellett azonban láthatjuk, hogy egyéb kompetenciaterületekbe 
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ágyazva is megjelennek: pl. a hon- és népismeret esetében a saját nemzeti 
identitás meghatározásában, a felkészülésben a felnőtt szerepekre, a kom-
munikációs készségekben, a testi-lelki egészség fejlesztésében, így tulajdon-
képpen minden műveltségi területhez kapcsolódó tudás szintjének ismerete 
is az önismerethez tartozik. A társas kultúra fontos terepei az olyan tanórák, 
ahol kevesebb hangsúly helyeződik az elméleti ismeretekre, inkább a közös 
tevékenységek végzése a fő cél, úgymint a testnevelés órán a sportjátékok, 
vagy az énekórákon a kórusban éneklés. Ezeken ugyanis rejtett módon zaj-
lik a hatékony együttműködés, vitakultúra, konfliktus-kezelés, egymásra 
való hangolódás, megértés, empátia stb. elsajátítása, alkalmazni tanulása. 
Az énkép, önismeret külön szerepet kap a kiemelt fejlesztési területek kö-
zött: „A Nemzeti alaptantervben megnevezett értékek és kompetenciák csak 
akkor épülnek be a tanulók önképébe és válnak magatartást irányító ténye-
zőkké, ha a tanulók maguk is részeseivé válnak az értékek megnevezésének, 
azonosításának, megértik következményeiket, és megismerik az elsajátított 
tudás, készségek működését, felhasználhatóságát. Ahhoz, hogy a tanulók ké-
pesek legyenek énképükbe, önreflexióikba integrálni az elsajátított tudást, 
készségeket, tanulást segítő beállítódásokat, motívumokat, a tanítás-tanulás 
egész folyamatában gondoskodni kell arról is, hogy egyre kompetensebbnek 
érezzék magukat saját fejlődésük, sorsuk és életpályájuk alakításában. Az 
egyén önmagához való viszonyának alakításában alapvető célként tűzhető ki 
az önmegismerés és önkontroll; a felelősség önmagukért; az önállóság; az ön-
fejlesztés igénye és az erre irányuló tevékenységek, valamint mindezek ered-
ményeként a személyes méltóság.” (Magyar Közlöny, 2012)

Az önismeretet fogalmilag sokkal könnyebb megragadni, hiszen jól azo-
nosítható, markáns elemei vannak, melyek önmagukban is értelmezhetők, 
fejleszthetők. A társas kultúra már jóval összetettebb, bonyolultabb jelen-
ségkör és talán kijelenthetjük azt, hogy tulajdonképpen az önismeret egyes 
elemeinek szociális leképeződései alkotják a társas kultúra azon részét, 
melynek fejlesztését célként tűzi ki a Nemzeti Alaptanterv. A nemzetközi 
gyakorlatban is hasonló a helyzet, hiszen konkrétan a társas kultúra fej-
lesztését illetően, mindössze egy új-zélandi példára találtunk utalást. (How 
teachers can help us learn, 2013)
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Az önismeret és a társas kultúra fejlesztésének 
megjelenése az intézményi képzésekben

I. Az alapvető, témára vonatkozó  
pszichológiai ismeretek tantárgyai

a.) Általános lélektan: az általános lélektani témaköröket tartalmazó kur-
zusok mindkét intézmény tanárképzési programjában megtalálhatók, 
különböző néven bár, de mindenütt (nagyon helyesen) a pszichológiai 
kurzusok felvezetéseként, tipikusan „Bevezetés a pszichológiába…” jel-
legű tantárgyak keretében kerülnek oktatásra. 

b.) Személyiséglélektan: a másik, ugyancsak mindegyik pedagógus kép-
zés programjában szereplő kurzus, az alapvető személyiséglélektani je-
lenségeket és folyamatokat bemutató, a curriculumokban általában „… 
személyiséglélektan” néven található tantárgyak. Az önismeret lényegé-
nek megismerése szempontjából ezen kurzusok jelentősége vitathatatlan.

c.) Szociálpszichológia: a szociálpszichológia jelenléte szintén egységesnek 
mondható a pedagógusképzés tantárgyi programjaiban. A társas érint-
kezés során keletkező lelki jelenségek pszichológiai alapjainak megérté-
se mind az önismeret, mind pedig különösen a társas kultúra jelenség-
köre szempontjából nagyon fontos és alapvető jelentőségű. Ugyancsak 
alapul szolgálhat az egyes speciális képzési programok számára minden 
olyan területen, ahol a szociálpszichológiai jelenségkör szerepet játszik 
(kommunikáció, csoportok, emberi kapcsolatok stb.). 

d.) Fejlődéslélektan: a mai modern képzések egyik nagy hiányossága, hogy 
a különböző lelki jelenségek, készségek, képességek fejlődésével foglal-
kozó kurzus nincs általánosan jelen e pedagógusképzési programok-
ban. Van, ahol bár kellő nyomatékkal megtalálható, például a tanítók 
képzésében (nagyon helyesen), de van, ahol teljességgel hiányzik. 
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e.) Speciális jelenségekre fókuszáló tantárgyak: olyan pszichológiai, peda-
gógiai tárgyak tartoznak ebbe a csoportba, melyek fókuszált témái mind 
az önismerettel, mind pedig a társas kultúrával közvetlen, vagy közvetett 
módon érintkeznek. Ezek közé tartoznak a különféle deviáns viselkedé-
sekkel foglalkozó kurzusok, vagy a szociális problémák felől közelítő tár-
gyak. Mind tartalmukban, mind szemléletükben jó lehetőséget adnak a 
tanárjelöltek számára az ilyen irányú ismereteik bővítésére.

II. A tréningek

a.) A tanári személyiség (általános) fejlesztése: elnevezésében is nagyon ta-
láló a kurzus. Noha általában találhatók speciális célkitűzések, de több-
nyire ezt szinte mindig felülírja a hallgatók mindent elsöprő önisme-
reti igénye. Mivel a közoktatásnak egyáltalán nem kötelező eleme úgy 
általában a pszichológia, különösen igaz ez a speciális képzettséget és 
olykor speciális körülményeket is igénylő, a 45 perces órák kicsit poro-
szos rendszerébe nehezen illeszthető tréningekre, ahol a hallgatók zöme 
először találkozik a módszerrel magával, illetve a lehetőséggel a tudatos 
önismereti út elkezdésére (Marlok és Martos, 2006). 

b.) Különböző társas készségeket fejlesztő tréningek: valamivel már na-
gyobb hagyománnyal bírnak, részint a szervezetpszichológia világából, 
a munkavégzés felől, részint pedig az egyes elemek (kérdőívek, tesztek, 
gyakorlatok) média és internetes terjedése révén. Hozzátehetjük nyu-
godtan azt is, hogy mivel ezek a foglalkozások nem mennek mélyre, a 
kisebb személyes kockázat miatt is népszerűbbek. Mindegyik vizsgált 
intézményben van mód ilyen jellegű kurzusok felvételére. Ezek közép-
pontjában általában a társas kultúra olyan fontos jelenségkörei vannak, 
mint a kommunikáció, vagy a konfliktuskezelés. Ezek nem csak a sze-
mélyiség fejlesztéséhez járulhatnak hozzá, hanem nagyon fontos mód-
szertani lehetőségeket tárhatnak fel a tanárjelöltek számára.
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c.) Mentálhigiénés jellegű tréningek (stresszkezelés, ventilláció stb.): ez is 
egy fontos műfaj, ami szintén megtalálható a palettán. A szemlélet ki-
alakításában, mélyítésében, egyszóval az ez irányú szocializációban van 
kiemelkedő szerepe, ami jól jön a pedagógus pályán. Ezeken a foglalko-
záson mind az önismeret, mind pedig a társas kultúra kikerülhetetlen 
jelenségei érintve vannak és mind a közvetlen, mind a közvetett hatása 
jelentős (Szőke-Milinte, 2004). 

III. Speciális csoportokra és/vagy problémákra  
fókuszáló tantárgyak

Ilyet elsősorban a gyógypedagógia felől találtunk, illetve a speciális problé-
mákkal küzdő gyerekekkel való foglakozást célzó tantárgyaknál. A multi-
kulturális értékek (tolerancia, empátia, egymás és más kultúrájának meg-
ismerésének igénye és elfogadása, állampolgári kompetenciák fejlesztése 
és a fejlesztés lehetőségeinek) megismerése is az ilyen jellegű kurzusokon 
valósul meg. Ezek nagyon erősen módszer és gyakorlatorientált órák, tu-
lajdonképpen egyfajta sajátos átmenetként is felfoghatók a hagyományos 
szeminarizáló kurzusok és tapasztalati tanulásra építő tréningek között. 

IV. Pedagógiai kurzusok

Semmiképpen sem hagyható ki a Didaktika előadás és a hozzá kapcsolódó 
szemináriumok, hiszen itt tanulják meg, hogyan kell tanítani és kiállni a 
diákok elé, hospitálnak, értékelik magukat, egymást, megtanulják és megta-
pasztalják a tanítás folyamatát, emellett ilyen a tanulás tanítása is, ami kife-
jezetten a fejlesztést célozza meg. Azt is ezeken a pedagógiai órákon tanulják 
meg, hogy mi a személy, gyerek, család, közösség, saját magunk helye és 
szerepe a társadalomban (A nevelés társadalmi alapjai, Társadalompedagó-
gia). Emellett még vannak a kifejezetten tanári szerepre felkészítő kurzusok: 
A tanári mesterség, A tanári pálya komplex kérdései. 
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Erősségek és hiányosságok

A Bologna-típusú képzéshez viszonyítva az osztatlan tanárképzés nemcsak 
a félévek számában, hanem tartalmában is módosult. Mindenképpen po-
zitívumként könyvelhető el, hogy a pedagógia-pszichológia modul bár az 
Nyíregyházi Főiskolán kurzusszámban kevesebb lett (a Debreceni Egyete-
men pedig több), de mégis több hangsúlyt fektetnek az egyes kurzusokon 
belül a hallgatók önismeretének és társas kultúrájának elemenkénti fej-
lesztésére. Ezek konkrét megjelenése és célként való megfogalmazódása az 
egyes tantárgyleírásokban is kézzel fogható. További fontos tényező, hogy 
az egyes kurzusok esetében a tartalmi változások nemcsak a címek változá-
sát, vagy új kurzusok megjelenését vonták maguk után, hanem ezeken belül 
több kompetenciaterület fejlesztése is komoly igényként fogalmazódott meg.  
A gyakorlati ismeretek elsajátítása, a saját fejlesztő munkára való felkészítés 
hangsúlyosabb, mint a mesterképzési szakon vagy az azt megelőző alapsza-
kos kötelezően teljesítendő tárgyak esetében. Elméleti szinten megkapják 
a hallgatók ugyanazon ismeretanyagokat az osztatlan képzés tárgyaiban, 
mint a mesterképzésben, viszont az osztatlan tanárképzés már több mód-
szertani ismeret, készségfejlesztésre irányuló módszer elsajátítását kínálja. 
A tanulók önismeretének, a társas együttélésének, együttműködésének, a 
hatékony csoportlégkör kialakításának fejlesztési lehetőségei talán kevésbé 
hangsúlyosak, kevesebb kurzus keretében nyílik lehetőség a konkrét gya-
korlatok megismerésére és kipróbálására mindkét vizsgált intézményben. 
Az osztatlan képzésben még nincs tapasztalatunk a szakmai gyakorlattal 
kapcsolatban, de mindenképpen pozitívumként emelendő ki, hogy itt már 
két félév áll rendelkezésre, hogy a hallgatók megtanulják gyakorlatban a 
tanítás fortélyait, megismerhessék az iskola belső világát, felépítését, intéz-
ményrendszerét, s találkozhassanak a mindennapi osztálytermi szituációk-
kal, problémákkal. Hangsúlyos elemként jelent meg a gyakorlatok, szeminá-
riumok előnye az előadásokkal szemben. Az egyes pszichológiai tréningek 
segítik a hallgatókat a saját és a diákok személyiségének megismerésében. 
Azonban hiányként fogalmazódik meg, hogy az itt elsajátított technikákat 
nem lehet szakmai gyakorlat során (kifejezetten pszichológiai gyakorlat 
keretében) kipróbálni, mert ez a bolognai képzésre való áttérésben eltűnt. 
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Fontos, hogy mielőbb kikerüljenek a terepre a hallgatók, ne csak az utolsó 
évben, hogy mielőbb megtapasztalják azt, mi vár majd rájuk. Nagyban hoz-
zájárul a tudás mélyítéséhez a szakmai gyakorlaton átélt tapasztalatok, ese-
tek megbeszélése a kísérő szemináriumon (vagy ehhez hasonló, de csak vá-
lasztható kurzuson, a Pedagógiai esetmegbeszélésen), ami szintén támaszt 
és segítséget nyújt a hallgatóknak, hogy milyen módon küzdjenek meg a 
felmerülő problémákkal. Ehhez szorosan kapcsolódik az az igény, hogy az 
egyes tanítási gyakorlatra felkészítő szemináriumokat tanítási tapasztalat-
tal rendelkező oktató tartsa. Az interjúk tanulságai alapján elmondhatjuk, 
hogy a gyakorlatba történő átültetés a legnehezebb a hallgatók számára. Ez 
azért is lehet, mert a gyakorlati idő alatt a tanórákon a tananyag átadására 
koncentrálva kevesebb idő és energia jut a NAT által előírt nevelési célok tel-
jesítésére. Mindkét intézményben, mind a mester-, mind az osztatlanképzés 
tantárgyhálóit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a lelki, mentális egészség, 
ennek megőrzése és fejlesztése mellett nagyon háttérbe szorul a testi egész-
ség védelme. Az általunk vizsgált kategóriák közül ugyanígy kiemelhetjük 
a fenntarthatóság fogalmát, mely szintén NAT tartalom, ugyanakkor nem 
azonosítottuk a dokumentumelemzés során. A testi és lelki egészség meg-
őrzésének fejlesztése, és az alkotóképesség fenntartása nem vagy csak em-
lítés szinten jelennek meg a tantárgyleírásokban. A társas kultúra területei 
közül nem találkoztunk egyik intézmény képzési programjában sem az ön-
érdek-érvényesítés, saját érdekek képviseletének fontosságával, illetve azzal, 
hogyan lehet ezt a képességet fejleszteni, átadni úgy, hogy az önös érdekek 
ne kerüljenek a közösségi érdekek elé. A család, mint a társas szükségletek 
dimenziójának megismerése csak A tanuló személyiségfejlesztése tárgy ke-
retében jelenik meg, miközben a hallgatók éppen abban a korban vannak, 
amikor fontos, hogy megfelelő ismereteket szerezzenek az egészséges, jól 
működő párkapcsolatról, szexuális életről és a felelősségteljes családalapí-
tásról.
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A tapasztalatok összegzése

A vizsgált intézmények tanárképzésében dolgozó, hallgató és az ehhez szo-
rosan kapcsolódó interjúalanyok véleményét és a dokumentumelemzés 
eredményeit összegezve azt láthatjuk, hogy mind az oktatók, mind a hallga-
tók elégedettek a képzéssel, úgy érzik, hogy mind a szakmailag, mind peda-
gógiai-pszichológiai tekintetben megfelelő felkészítést kapnak ahhoz, hogy 
pedagógusként dolgozhassanak. Azonban ebben is a leghangsúlyosabb elem 
a szakmai gyakorlat, amikor élesben tudják kipróbálni magukat és tesztel-
ni tudásukat, ezek jelentik a legnagyobb előrelépést a felkészülésben, éppen 
ezért fontos lenne, ha a képzés során mielőbb sor kerülhetne ilyen gyakor-
latokra, még ha rövidebb idejűek is, mint az egy féléves (osztatlanban éves) 
szakmai gyakorlat. Egyedül a régen a pályán lévő pedagógusok látják úgy, 
hogy leendő kollégáik felkészültsége nem megfelelő, de ebben a generációs 
különbségek is szerepet játszanak. Az önismeret és a társas kultúra fejlesz-
tésével kapcsolatban azt láthatjuk, hogy ez a képzésben a saját önismereti és 
a társas kultúrához kapcsolódó dimenziókon keresztül valósul meg legin-
kább, így készülnek fel a hallgatók arra, hogy ők is segíteni tudják a gyere-
keket ebből a szempontból. Azt is látnunk kell, hogy mivel e kompetenciák 
fejlesztése látens módon zajlik az iskola világában, így ezen  terület korsze-
rűsítésére a leendő pedagógusok sem tudnak és eleinte talán még nem is 
képesek nagy hangsúlyt fektetni. 

Az önismeret és a társas kultúra  
fejlesztésére javasolt modell

A célunk az volt, hogy a modell összhangban legyen az önismeretnek és a 
társas kultúrának a törvényben (NAT) megfogalmazott definíciójával, ele-
meivel, és azok oktatásba való beemelésének társadalmi céljaival. Könnyen 
illeszthető legyen a jelenleg érvényben lévő pedagógusképzési programok-
hoz, és általában is vegye figyelembe a pedagógusképzés, a pedagógus to-
vábbképzés és a (köz)oktatás körülményeit, feltételeit és lehetőségeit. Tegyen 
kísérletet az elemeiben a jelenlegi rendszerben is nagyrészt meglévő önis-
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mereti és társas kultúrával kapcsolatos fontosabb ismeretek és módszerek 
koherens folyamatba kanalizálására. Ugyanakkor feleljen meg azoknak a 
szakmai elvárásoknak, feltételeknek és protokolloknak is, melyek a jelenség-
körrel foglalkozó más tudomány és szakma művelői számára elvártak. Meg-
győződésünk, hogy ezen a területen való hatékony ismeretközlés feltételei 
nagyban már adottak, de olykor a megfelelő szintű szakmai kommunikáció 
hiánya, (társas kultúra!) máskor a merev és nem mindig életszerű pályázati 
és gazdálkodási szabályok, vagy egyéb, ehelyütt nem részletezett tényezők 
akadályozták a „célba érést”. A nevelési célokhoz kapcsolódó modellajánlás 
kidolgozása kapcsán igyekeztünk áttekinteni a Nemzeti Alaptanterv önis-
meretre és a társas kultúra elemeire vonatkozó és utaló elvárásait, útmuta-
tásait. 

A modell meglévő képzési háttere

Általánosságban: a feltárt információk alapján elmondhatjuk, hogy a két 
jelenségkörnek a pedagógiai munka során való alkalmazásával kapcsolatos 
ismeretanyag jelentős része jelenleg is megtalálható a pedagógusok képzé-
sében. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a pedagógusok ez irányú képzése 
a pszichológus szakmának a módszerspecifikus képzéseihez hasonló rend-
szerben történjék:

Elmélet → Sajátélmény → Kiképzés → Szupervízió

A jelenlegi pedagógusképzés és intézményrendszer alkalmas ennek be-
fogadására. 

I. A vonatkozó elméletek oktatása az ajánlott modellben

A rendelkezésre álló információk alapján, mind BA, BSc, mind az MA, MSc. 
tanárszakos hallgatók, mind pedig az osztatlan tanárszakokon tanulók a 
jelenségkör megértéséhez szükséges alapvető ismeretekhez jutnak hozzá a 
képzési programok pszichológiai tantárgyai révén. 
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a.) Általános lélektan: az önismeret és a társas kultúra elemei szempontjá-
ból legfontosabb tartalmak: érzelem, akarat, motiváció, figyelem, emlé-
kezet, tanulás.

b.) Személyiséglélektan: az önismeret és a társas kultúra elemei szempont-
jából legfontosabb tartalmak: a személyiség szerkezete, kialakulása, 
fejlődése, működése, a legfontosabb pszichológiai megközelítései, pszi-
chológiai irányzatok. 

c.) Szociálpszichológia: az önismeret és a társas kultúra elemei szempont-
jából legfontosabb tartalmak: személypercepció, attribúció, kommuni-
káció, attitűdök, értékek, csoport, vonzalomelméletek. 

d.) Fejlődéslélektan: az önismeret és a társas kultúra elemei szempontjából 
legfontosabb tartalmak: szocializáció, fejlődés, érés, életkori periodizá-
ció, regresszió.

e.) Speciális jelenségekre fókuszáló tantárgyak: az önismeret és a társas 
kultúra elemei szempontjából legfontosabb tartalmak: deviáns visel-
kedések, szociális problémák, egészségpszichológia, pszichopatológia, 
szervezetlélektani folyamatok.

II. A sajátélmény biztosítása az ajánlott modellben

A személyiségre közvetlenül ható módszereknél, az adott technikával kap-
csolatban szerzett sajátélmények alapvető jelentőségűek mind az elsajátítás, 
mind pedig a majdani hiteles és hatékony alkalmazás szempontjából. A sa-
játélmény óraszáma általában megegyezik az adott módszer szokásos aján-
lott óraszámával (20-50 óra). A „Tanári személyiség fejlesztése” tréning idői 
és formai kerete ennek teljesen megfelel. Ez vonatkozik a legtöbb tréningre 
is, ami a pedagógusképzésben és továbbképzésben meghirdetésre kerül.
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III. A kiképzés biztosítása az ajánlott modellben

Abban az esetben, ha teljes technikát akar elsajátítani egy pedagógus, akkor 
az erre vonatkozó speciális módszertani ismereteket egy kiképző csoport 
keretein belül tudja elsajátítani. Ennek kerete megfelelő számú érdeklődés 
esetén lehet(ne) egy továbbképzési modul. Amennyiben nincs elegendő ér-
deklődés, akkor a technikát oktató szakmai szervezet által indított csoport-
ban tanulhat. Ennek sikeres teljesítését a pedagógus továbbképzési rend-
szerben el kell(ene) fogadni. 

IV. A szupervízió biztosítása az ajánlott modellben

A szakértő segítség mellett elvégzett kezdő lépések teszik teljessé ezt a folya-
matot. Ennek a biztosítása is viszonylag egyszerűen megoldható. A pedagó-
giai munkában ezen a téren két szakember bír(hat) kompetenciával. Termé-
szetszerűleg a pedagógus, mivel az oktatás területén végzett tevékenységről 
van szó, és a pszichológus, mivel a módszer is, téma is inkább a lélektani 
területhez köthető. Az iskolapszichológusok létszámának az oktatási in-
tézmények számához való közelítése amúgy is fontos és szükségszerű, ez 
egy újabb indok lehet az oktatáspolitika felé ez ügyben. Megfelelő kapacitás 
esetén, az illetékes pedagógiai szakszolgálat pszichológusa is szóba jöhet. 
Ebben a tevékenységben a párja egy nagy tapasztalatú és ezen a téren kép-
zett pedagógus lehet, akit a pályán töltött idő, a tanórán kívüli gyerekekkel 
töltött tevékenysége és a képzések, továbbképzések során szerzett ide vonat-
kozó ismeretei tesznek alkalmassá erre a feladatra. A formálódó pedagó-
gus életpályamodellben is elképzelhetőnek tartjuk egy „szupervízor tanár” 
címnek és feladatkörnek a beillesztését, vagy a „mentor tanár” feladatkör 
ilyen irányban történő kiterjesztését. Az önismereti és társas kultúra egyes 
elemeiben való, tanúsítványokkal bizonyított jártasság mellett tíz év pályán 
eltöltött idő és két osztályfőnöki ciklus, vagy ennek megfelelő, tanórán kívü-
li, gyerekekkel töltött idő lehet(ne) ennek a feltétele. Néhány elem beépítését 
persze fontosnak tartjuk, illetve a már meglévők közül néhányat fontosnak 
tartunk kiegészíteni. Ezek leltárszerű felsorolása:
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Meglévő elemek, amelyekre épít a modell:

a.) A tanárképzésben: a tanárképzés jelenlegi rendszerében meglévő té-
mára vonatkozó tantárgyak, tréning jellegű kurzusok, pedagógiai és 
tanítási gyakorlatok, hospitálások.

b.) A közoktatásban: a közoktatásban végzett pedagógiai és oktatómun-
kának a témával kapcsolatban releváns tanórai, osztályfőnöki órai és 
tanórán kívüli keretei, lehetőségei, továbbá az iskolapszichológusi mun-
kakör, ellátás, szolgálat és az illetékes pedagógiai szakszolgálat vonatko-
zó szolgáltatásai.

c.) A pedagógus továbbképzési rendszerben: az ismeretközlő és módszer-
tani kurzusok, tréningek, szupervíziók.

d.) A pedagógus életpálya modellben: a vezetőtanári feladatkör és a men-
tor tanári feladatkör.

Beépítésre javasolt új elemek

a.) Az „Önismeret és a társas kultúra fejlesztése” című tantárgy bevezetése.

b.) Gyakorló tanítások, hospitálások nem szaktárgyspecifikus feldolgozása. 

c.) Gyerekekkel nem szaktantárgyi keretben való közvetlen találkozás ko-
rábbi lehetőségének biztosítása.

d.) Egy „Önismeret és a társas kultúra fejlesztése a tanári munkában” mun-
kacímű kézikönyv kidolgozása és kiadása.

e.) Módszerspecifikus (pl. önismereti tréning stb.) technikák komplex ok-
tatása és tanulása esetén a teljes képzési spektrum (elmélet, sajátélmény, 
kiképzés, szupervízió) előírása és biztosítása.
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f.) A tréning jellegű kurzusok óraszámának és díjazásának emelt szinten 
történő figyelembevétele és elszámolása.

g.) A szupervízor – tanár feladatkörnek a pedagógus életpályamodellbe 
történő bevezetése, és/vagy a mentor tanári feladatkör szupervízióval 
kapcsolatos kompetenciakörének kibővítése.

h.) Az iskolapszichológusi létszám további, intenzívebb közelítése az intéz-
mények számához.

A felsorolásokban szereplő javaslatok elemző indoklása a kutatás rész-
letes összefoglalójában megtörtént, de a legkisebb komponensekig történő 
kibontását a terjedelmi keretek nem teszik lehetővé. Az alapvetésben meg-
határozott céljainknak megfelelően, a jelenleg a tanárképzésben meglévő 
és működő, továbbá a pedagógus továbbképzés rendszerében megtalálha-
tó elemekre építettük az ajánlásunkat, viszonylag kevés teljesen új konst-
rukcióval, kapacitásigénnyel, sokkal inkább új szempontok szerint történő 
átstrukturálással, tematizálással, rendszerezéssel, áttekintéssel, azaz mun-
kabefektetéssel képzeljük el a hatékonyság növelését, amiben egyébként a 
megkérdezett szakemberek is megerősítettek bennünket. 
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Az erkölcsi nevelésre való 
felkészítés a Pannon Egyetem 

tanárképzésében

I. A NAT követelményei, képzési cél

Az elsajátítandó szakmai kompetenciák

1. a tanuló személyiségének fejlesztése (inkább: a tanuló személyiségfejlődé-
sének támogatása), az egyéni bánásmód érvényesítése az egyéni bánás-
mód érvényesítése révén:
 ■ Képes reális képet kialakítani a tanulók világáról (értékrendjéről, vi-

lágképéről, világnézetéről, erkölcsi felfogásáról), a nevelés és a ta-
nulói személyiség fejlesztésének (inkább fejlődésének) lehetőségeiről. 

 ■ Képes a szaktárgyában rejlő személyiségfejlesztési lehetőségeket (be-
leértve a személy erkölcsi fejlődését) kihasználni, a tanulók önálló 
ismeretszerzését támogatni a végzettségének megfelelő korosztály és 
a felnőttoktatás keretében is. Döntéseiben szakmai és lelkiismereti 
önreflexióra és önkorrekcióra képes.

2. a tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése területén:
 ■ A végzett/szakképzett tanár könnyen teremt az egyének, csoportok, 

közösségek számára olyan pedagógiai helyzeteket, amelyek támogat-
ják a csoport közösséggé fejlődését és egészséges (tisztességes, meg-
értő, türelmes, felelősségteljes) működését. 
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 ■ Képes a konfliktusok hatékony kezelésére. Segíti a csoporttagok kö-
zösség iránti elkötelezettségének kialakulását, a demokratikus társa-
dalomban való felelős, aktív szerepvállalás tanulását, a helyi, nemzeti 
és egyetemes emberi és erkölcsi értékek elfogadását. 

 ■ Hozzá tud járulni az iskolai és osztálytermi toleráns, nyitott és tisz-
tességes légkör megteremtéséhez. 

3. a pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése területén: 
 ■ Az értékelés során képes figyelembe venni az értékelés hatásait a pe-

dagógiai folyamat szabályozására, a tanulók személyiségfejlődésére, 
általában erkölcsi fejlődésére, valamint különösen önértékelésére.

II. Az erkölcsi nevelésre való felkészítés megjelenése 
az intézményi képzésben

A fő elvek és megjelenésük a tantervben

A tanterv összeállításához kiadott törvényi segédanyagok, értelmezé-
si támpontok, más egyetemekkel végzett közös gondolkodásból született 
irányelvek jó segítséget nyújtottak a modelltanterv íróinak. Mindemellett 
jól láthatóan szerették volna továbbra is érvényesíteni a tanárképzésben 
hangsúlyos humanisztikus, személyközpontú gondolkodást, melyben nagy 
szerepet szántak a tanári személyiség fejlesztésének. Aktívan szerették vol-
na a tantárgy-blokkokban megjeleníteni a tevékenység-központú oktatási 
módszerek alkalmazását, újfajta tanulási módszereket, mint pl. projektek 
készítése, portfólió alkalmazása. Fontosnak tartották, hogy az egyes isme-
retek ne szegmentáltan jelenjenek meg, hanem integrált megközelítésben, 
a tantárgyközi gondolkodásban. Az ismeretátadáson túl a kompetenciák 
fejlesztése, annak mérhetővé tétele szintén az elképzelés részét képezte. Ki-
emelendő még, hogy a klasszikus tartalmak mellett az új tanárképzési mo-
delltanterv foglalja magába azokat a tartalmakat, melyek képesek rezonálni 
a változó kor, változó ifjúság kérdéseire, s azokra a tartalmakra, amik új 
kihívásként jelennek meg a pedagógusok körében.
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Többnyire egy-egy tantárgyblokkba be tudták építeni az adott tartalma-
kat, így ezek megjelenhettek a tematikákban, módszerekben is, illetve sike-
rült workshopokat rendelni a félévekhez, amelyekben a módszertani sok-
színűség is applikálódhatott. Sajnos az alacsony kreditszám miatt számos 
kompromisszumot kellett kötniük, de többnyire sikerült eredeti elképzelé-
seiket megvalósítani. Nagyobb tantárgyi egységek jöttek létre, pl. az Egyé-
ni bánásmód, ahol megjelenik a gyógypedagógia, a differenciált nevelés, a 
tehetséggondozás, a magatartási és tanulási zavarok kérdésköre, amelyek 
együtt érvényesítenek pedagógiai és lélektani nézőpontokat a kérdéskörök 
feldolgozásában. 

Annak a kérdésnek az ellenőrzésére vonatkozóan, hogy mennyire jele-
nik meg a képzésben a kompetenciák fejlesztése, konkrétan melyik kurzus 
milyen kompetencia fejlesztéséhez járul hozzá, kompetenciahálót készítet-
tek. A háló segítségével, amely nyolc tanári kompetencia ismeretre, képes-
ségre, attitűdre alábontott rovatait tartalmazta, jól láthatóvá vált, hogy mely 
kompetenciához kapcsolódik több kurzus is, és hol vannak hiányok. Ehhez 
természetesen olyan tematikákat kellett készíteni, amelyek részletesen leír-
ták, hogy milyen kompetenciák fejlesztését célozzák, azonban azt is látni 
kell, hogy ezek inkább csak tervezetek voltak. Azoknál a kurzusoknál sem 
tudták teljes pontossággal megmondani, hogy milyen kompetenciákat fej-
lesztenek, amelyeket a korábbi képzésben már alkalmaztak. Tapasztalataik, 
benyomásaik voltak, de mérési eredményekkel nem rendelkeztek.

A megközelítés módja 

Elfogadva, hogy a tanterv neveléselméletének szemlélete rokon Jürgen 
Oelkers diskurzus-pedagógiájával, a hangsúlyt az erkölcsi kommunikáció 
elsajátítására helyezzük. De az oelkersi megközelítést együtt kezeljük a re-
formpedagógiák szemléletével, hiszen utóbbiak szerint az érzéki-érzelmi-
intellektuális tapasztalás együttesen közvetít értékeket; a kétféle – az oelkersi 
és a reformpedagógiai - megközelítés kiegészítheti egymást. 
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A gyermeki értékszocializáció  

Természetesen a tartalom, amit közvetítünk, rendkívül fontos, a hangsúly 
egyrészt mégis a közvetítés módján, a hogyanon van, másrészt döntő szem-
pont az időbeli aspektus is – mikor történik a családi/intézményi szociali-
záció. Ahogy a gyerek életkorával változnak szükségletei, úgy formálódnak 
az eredményes szocializációs módok (Vekerdy, 1989). Azoknak a szükség-
leteknek tehát, amelyek egy adott gyermeki életszakaszra az értékszociali-
záció szempontjából jellemzőek, fontos megjelenniük a fejlődéspszichológiai 
stúdiumban. A fenti szempontokat figyelembe véve egészítettük ki a tantár-
gyak tanterveit, és erre tekintettel teszünk javaslatokat.

Módszerek – a portfólió 

Ahogy a gyermek/kamasz/ifjú értékekre szocializálásában kitüntetett sze-
repe van a tanulás módjának, a tanárképzésben is ez a döntő szempont. A 
tanárjelölteknek nyolc félév tantárgyaiból kell kiválasztaniuk, majd egység-
be szervezniük azokat a tartalmakat, amelyek a különböző stúdiumokban 
az erkölcsi neveléssel, az értékekre szocializálással összefüggnek; erre igen 
alkalmas az egyetem gyakorlatában jelenlévő tanulási módszer, a portfólió. 
A portfólió mint a tanulói munka céltudatos gyűjteménye, bemutatja a diák 
erőfeszítéseit, fejlődését, elért eredményeit; megjeleníti részvételét a tartal-
mi elemek kiválasztásában, a válogatás szempontjainak meghatározásában, 
egyúttal tartalmazza önértékelő képességének bizonyítékait is. (Paulson et 
al., 1991)

A tantárgyi programokat elemezve világossá vált, hogy 
 ■ egyes tantárgyak teljes jelenlegi tematikája alkalmas arra, hogy a 

tanárjelölteket az erkölcstan/etika tanítására felkészítse, ilyen tantár-
gyak: az Esetmegbeszélő csoport és a Közösségi pedagógiai gyakorlat;

 ■ más tantárgyak tematikájához szervesen illeszthetők az erkölcsi ne-
velésre való előkészület témái, ezen tantárgyak tematikájának a bőví-
tésére javaslatok tettünk;
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 ■ az elsajátítandó szakmai kompetenciák csekély kiegészítéssel az er-
kölcsi nevelésre való felkészítésre is alkalmasak;

 ■ a képzésbe egyetlen új tárgy – a Pedagógiai etika – beiktatását java-
soljuk a Személyiség és tudomány tantárgycsoportba;

 ■ a félévek végén sorra kerülő szintetizáló műhelymunka, a workshop 
alkalmas arra, hogy a különböző tantárgyakban az erkölcsi nevelés-
re vonatkozó tudáselemeket a tanárjelöltek összegezzék, előkészítve a 
témáról szóló portfólió összeállítását;

 ■ az erkölcsi nevelés tanítására való felkészítés megkívánja, hogy a ta-
nárjelölt azt a tudást, amelyet a képzés különböző tantárgyaiban szer-
zett, strukturálja, egységben lássa, ennek eszköze – az egyetem gya-
korlatában már meghonosodott módszer – a portfólió alkalmazása;

 ■ fontos megjelennie az erkölcsi nevelésre vonatkozó témáknak a szak-
dolgozat választható témái között, különös tekintettel a szakpárok és 
az erkölcstan/etika tanításának összefüggéseire (milyen szerepe lehet 
egy-egy kerettantervi téma tanításában a szépirodalomnak/a dráma-
pedagógiának? milyen az etika tanításának gyakorlata Németország 
választott tartományában/Angliában? stb.).

Új elemek a modelltantervben

Kardinálisan új elem volt a másfél szakos képzés létrehozása, ami a szak-
területeket zavarta jobban, hiszen a pedagógiai-pszichológiai felkészítést ez 
nem befolyásolta. A Tanárképzési Bizottság vezetője próbálta elfogadtatni a 
Kar vezetésével, hogy rugalmas szerkezetet valósítsanak meg, de ők inkább 
az egységes szabályozás mellett döntöttek. 

Értékes új elem volt a portfólió megjelenése a képzésben, amelyet sike-
rült hangsúlyossá tenni mind a felkészülés folyamatában, mind az értékelés 
tekintetében. Annyiban sikertörténet a portfólió, hogy minden (nappali és 
levelező tagozaton lévő) hallgatóval sikerült megértetni és elfogadtatni je-
lentőségét és funkcióját.  Azt nem állíthatjuk, hogy mindenki és rendsze-
resen használta volna, de már úgy gondoltak rá, hogy megléte szükséges. 
A záróvizsgára elkészültek a portfóliók, és nemcsak a tanári Ma területén, 
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hanem a pedagógia minor esetében is. Az előbbinél az is fontos részévé vált 
a portfóliónak, hogy a tanári kompetenciákat tartalmazó táblázatban a hall-
gatóknak jelölniük kellett egy tízes skálán, hogy az adott kompetencia tekin-
tetében hol állnak a saját megítélésük szerint. Ezt a táblázatot kitöltettük a 
hallgatókkal a tanulmányaik megkezdésekor és befejezésekor. Sok és gazdag 
reflexióra adott alkalmat már ennek a két táblázatnak az összehasonlítása 
is. Különösen azoktól a levelezős hallgatóktól érkeztek pozitív visszajelzések 
a portfólió hasznáról, akik később a pedagógus életpálya-modell kapcsán 
anyaguk elektronikus feltöltését is elvégezték.

A féléves összefüggő egyéni tanítási gyakorlat a praxisban történő fel-
készítés lényeges eleme volt, amit a tanárképző munkatársak egyértelműen 
üdvözöltek. Az előkészületeket illetően rengeteg problémával kellett szem-
benézni a szervezőknek (pl. nem volt tisztázott a finanszírozás, a hallgató 
státusza, az iskola feladata stb.), ezért több alkalommal is megbeszéléseket 
folytattak az iskolák igazgatóival, és sikerült egy olyan szándéknyilatko-
zatot aláírni, amelyben az egyetem, Veszprém városa és az érintett iskolák 
együttműködési szándékukat a tanárképzés ezen feladatával kapcsolatban 
rögzítik.  Az is előre látszott, hogy a két és féléves tanárképzés a közokta-
tási-köznevelési tanév közepén zárul, ami nem szerencsés a munkába állás 
tekintetében, de akkor még olyan messzinek tűnt a mesterképzés indítása 
(2009) is, nemhogy a zárásé (2012 januárjában), hogy inkább a gyakorlat 
pozitív hozadékát látták.

Új elem a workshopok alkalmazása. Félévek végén kerül sor az inten-
zívebb munkára, amely összefogja a félévben tanultakat, hozzáilleszti az 
előző félévek ismereteihez, és kiegészítheti új elemekkel az összefoglalást. 
Arra is lehetőséget ad ez a munkaforma, hogy a kötetlenebb munka során a 
csapatépítésre, közösségformálásra nagyobb hangsúly kerüljön. Ez egyrészt 
sajátélményű tanulás, de egyben új módszer is, amit a hallgató a saját pedagó-
gusi munkájában könnyedén alkalmazhat majd. Kezdetben a hallgatók nem 
igazán értették a módszert, a munkát, szokatlanul tekintettek rá a kötöttebb 
előadások, szemináriumok után, de a 2., 3. félévre már megszokott, elfoga-
dott, élvezetes együttes munkához vezetett, vagyis nagyon fontos a módszer 
bevezetése, az újfajta gondolkodásra való szocializálás. 
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Hangsúly az erkölcsi nevelésen

Az erkölcsi nevelésre komoly figyelmet fordítottunk, hiszen ez a korábbi egy-
ciklusú képzésben is jelen volt: megjelent a Neveléselmélet tematikájában, 
illetve több választható előadást vagy szemináriumot hirdettünk a téma-
körben (Erkölcsi és jogi szocializáció, Pedagógiai antropológia, Konfliktus, 
konfliktuskezelés c. kurzusokat). Elkötelezettek voltunk az erkölcsi nevelés 
mellett azért is, mert 2004-ben ismételték meg kollégáink azt a nagyszabású 
országos felmérést, amelyet 7. és 10. osztályosok körében végeztek 3316 fős 
mintán 1998-ban. A témában elért eredményeket konferenciákon, folyóirat-
cikkekben publikáltuk (Szekszárdi, Horváth H., Simonfalvi, Buda, 2000; 
Szekszárdi, Horváth H., Simonfalvi, 2005), és természetes volt, hogy a friss 
kutatási adatokat a tanárképzésbe is bevigyük. 2005-ben jelentettek meg egy 
kétkötetes pedagógiai szöveggyűjteményt, amelyben helyet kapott – többek 
között – Kamarás István A nevelés mint az erkölcsről folyó diskurzus című 
tanulmánya is. A jelzett szöveggyűjtemény a kötelező szakirodalom része 
volt (Horváth H., Szekszárdi, Vass, 2005).

A bolognai modellben megőriztük az erkölcsi nevelés kitüntetett szere-
pét olyan formában, hogy a kötelező tárgyak körében jelenítettük meg ezt 
a területet, és úgy, hogy több kurzus is foglalkozzon vele, vagyis több alka-
lommal és több szemeszteren keresztül találkoztak a hallgatóink az erkölcsi 
nevelés kérdéseivel. Már a 10 kredites pedagógiai-pszichológiai modul tar-
talmazott olyan tárgyat, ami előtérbe helyezte az erkölcsi problémák téma-
körét (Emberképek, pedagógiai tartalmak). A mesterképzés induló félévé-
ben szintén több tantárgyban kapott nagyobb figyelmet az erkölcsi nevelés 
kérdése – többek között a Neveléstörténeti paradigmák. A második félévben 
a Nevelés és értékközvetítés, a Nevelés gyakorlata és a Konfliktuskezelés c. 
kurzusok, azaz előadások és szemináriumok egyaránt érintették a témát. A 
harmadik félévben a Pedagógiai kommunikáció és a Pedagógiai helyzetgya-
korlatok tárgy vitte tovább az erkölcsi nevelés problematikáját. A negyedik 
félévben a szociális kompetenciák fejlesztése c. kurzus adott újabb megköze-
lítéseket az erkölcsi nevelés kérdéséhez.
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Amikor pedig a drámapedagógia tanári szakképzettség bekerült a Pan-
non Egyetem képzési kínálatába, akkor e terület eszközkészletével is feldol-
gozásra kerültek erkölcsi kérdések, dilemmahelyzetetek.  

III. Kidolgozott modelljavaslat 

1. A záróvizsga 

A záróvizsga része a képzés során elkészült, az egyes tantárgyak erkölcsi ne-
veléssel összefüggő elemeit, valamint a tantárgyakban nem szereplő, de az 
erkölcstan/etika tanításához szükséges tudás (alább felsorolt) elemeit struk-
turáltan tartalmazó,  (erkölcstan/etika szakmai gyakorlatot is bemutató és 
feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentum-
gyűjtemény) portfólió. A tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tu-
dományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése e dokumentum, 
amely -, bizonyítja, hogy a hallgató képes az önreflexióra. A képzés külön-
böző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni tudja, a mun-
kája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, 
továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni képes.

A portfólió kívánatos tartalma, a  tanárjelölt által  választott szerkezetben:
 ■ Az etika mint filozófiai diszciplina történeti és szerkezeti sajátos-

ságainak rövid áttekintése; e tudományterület és az emberi világ, a 
mindennapi élet fontos kapcsolódási pontjai.

 ■ Társadalmi értelmezési keret: A társadalmi tőke fogalmának és 
szintjeinek rövid bemutatása; A társadalmi komfortérzet és a bizal-
mi index fogalma a Magyarországon és az EU más tagországaiban 
végzett életminőség-vizsgálatok alapján; A bizalmi index növelésének 
lehetséges módjai; A virtuális és a személyes kapcsolatok szerepének 
összehasonlítása. 

 ■ Fejlődéslélektani értelmezési keret: A különböző korosztályok testi, 
lelki és szellemi szükségleteinek áttekintése.

 ■ Értékek és normák átadása az intézményes nevelés keretei között: 
Saját tapasztalatból, a kortárs kultúrákból vett szemléletes példák be-
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mutatása és elemzése abból a szempontból, hogy az intézményi neve-
lés milyen módon és milyen hatékonysággal próbál értékeket, normát 
közvetíteni.

 ■ A családi és az iskolai értékszocializáció viszonya: Értékkövetelmé-
nyek és a pedagógus személyisége; A társadalmi értékrend szerepe; 
Alkuviszonyok a gyerek, a pedagógus és a szülő között.

 ■ Az önreflexió, mint a pedagógus professzió része: A képzés mely 
tantárgyai milyen módon közelítették meg az önreflexiót (Esetelem-
zés, szakmai gyakorlat).

 ■ A tanárjelölt saját véleménye az erkölcstan/etika kerettanterv érték-
világáról, céljairól, tartalmi felépítéséről, módszertani sajátosságairól, 
követelményeiről, értékelési formáiról.

 ■ Az erkölcstan/etika kerettanterv viszonya a korábbi rokon progra-
mokhoz (Értékközvetítő Képességfejlesztő Program [ÉKP], az M. 
Lipman-féle Gyermekfilozófia-program hazai gyakorlata). 

 ■ A kerettanterv egyes témaköreinek bemutatása oly módon, hogy a 
képzés egyes tantárgyai, valamint a saját szak/szakpár milyen tarta-
lommal járulhat hozzá a témakör iskolai feldolgozásához (Én ma-
gam, Én és a másik, Én és közösségeim, Én és a környezetem, Én és a 
mindenség).

 ■ Saját szaktárgy felhasználása az erkölcsi nevelés kérdéseinek mé-
lyebb megértésében (angol, német szak: etikaoktatás az adott nyelv-
területen; drámapedagógia: mely tantervi témakör milyen módon 
lenne feldolgozható a drámapedagógia eszközeivel stb.).

 ■ Választás az erkölcstan/etika tantárgy nyomtatott és digitális tan-
könyvei közül, a választás indoklása. 

2. Modellajánlás a Szociális kompetencia című tantárgyhoz

A modelltantervben szerepel a szociális kompetenciák fejlesztése című tan-
tárgy, azonban tartalma és módszertana nem eléggé kifejtett. Ennek a tan-
tárgynak az alapját, javaslatunk szerint képezze az NFT keretei között (2004 
és 2008 között) létrehozott „Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák 
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fejlesztése című oktatási programcsomag. Ennek megismerése a hallgatók 
által, valamint ennek tanítására való felkészítés hatalmas segítség lehet to-
vábbi munkájuk során az erkölcsi nevelés tekintetében. A programcsomag 
egyes moduljai a kompetencia fejlesztést illetően egy kompetenciaháló 
mentén készültek, amelyet a továbbiakban bemutatunk. A kompetencia-
háló (lásd később) láttán világossá válik, milyen kapcsolat van a program-
csomag és az erkölcsi nevelés között. A hálóban ismertetett kompetenciák 
rendkívül szoros kapcsolatban állnak az erkölcsi neveléssel. Az önismeret, 
énhatékonyság, önkontroll kialakítása a gyermekben, az erkölcsi nevelés 
témakörébe tartozik. A társas kompetenciák szintén magukban foglalják 
azokat az értékeket, amelyek fontosak az erkölcsi nevelés szempontjából. 
Az egész programcsomag olyan értékrend talaján áll, ami a személyiségfej-
lesztésben főleg annak attitűdformáló oldaláról közelít és elsősorban azokat 
az attitűdöket formálja, amelyek az ember humánus, segítő létéhez nélkü-
lözhetetlenek. Teszi mindezt a programcsomag olyan nevelői attitűddel és 
módszerekkel, amelyeknek elsajátítása kiemelten fontos azoknak, akik ta-
nítani fognak, különösen pedig azoknak, akik etikát vagy erkölcstant ok-
tatnak majd. Ezért azt javasoljuk, hogy a diákok a szociális kompetencia 
fejlesztő tantárgy keretében ismerkedjenek meg ezzel a programcsomaggal, 
valamint a képzés során váljanak alkalmassá arra, hogy ezt a programot al-
kalmazzák saját gyakorlatuk során. A programhoz kapcsolódó képzési terv, 
amelyet a kompetenciaháló után ismertetünk, azért is alkalmas program, 
mert a hallgatókat saját élményen keresztül juttatja el személyes fejlődésük-
höz, valamint egy program megismeréséhez és alkalmazásának képességé-
hez. A szociális, életviteli és környezeti kompetenciák programcsomag 720 
foglalkozástervet tartalmaz, így a hallgató egy olyan kínálat megismerésé-
hez jut, amely a képzés során formálja attitűdjét, és amelyet majd saját gya-
korlatában alkalmazni is tud. A modulok nagy többsége felhasználható az 
erkölcstan, illetve etika tanítása során. 1-12. osztályig rengeteg részletesen 
kidolgozott foglalkozástervet és sok-sok érdekes,tartalmas ötletet kap a pe-
dagógus. Természetesen a legkiválóbb foglalkozási tervet is a saját csoport-
hoz kell majd igazítani, adaptálni szükséges, és erre a felkészítő képzés is 
tekintettel van.
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A kompetenciaháló  
(Szociális, életviteli és környezeti kompetenciák)

I. ÖNISMERETTEL ÖSSZEFÜGGŐ KOMPETENCIÁK
1. Érzelmek tudatossága: érzelmeink pontos azonosítása
2. Önállóság, autonómia
3. Identitás, hitelesség

II. ÖNSZABÁLYOZÁS
4. Érzelmek kezelése: sikerkezelés, kudarctűrés, kitartás
5. Felelősségvállalás
6. Törődés, tekintet másokra
7. Tolerancia: nyitottság, véleményelfogadás, bizalom 

III. ÉNHATÉKONYSÁG ÉRZÉS 
8. Pozitív önértékelés: optimista érzések önmagunkkal kapcsolatban
9.  Konstruktív self-érzékelés: egészséges önbizalom, belső kontroll (hit abban, hogy 

tehetek arról, ami velem történik)

IV. A SZOCIÁLIS KOMPETENCIÁKHOZ SZÜKSÉGES KOGNITV KÉSZSÉGEK
10.  Információkezelés: információgyűjtés, információk rendszerezése, 

információfeldolgozás
11. Problémakezelés: problémaazonosítás, reális célkitűzés, problémamegoldás
12. Kritikai gondolkodás
13. Szabályalkotás, szabálykövetés
14. Kreativitás: nyitottság, rugalmasság

V. TÁRSAS KOMPETENCIÁK
15. Empátia
16. Kommunikációs készségek: véleményalkotás, vitakészség
17. Együttműködés
18. Konfliktuskezelés
19. Segítségkérés 
20. Visszautasítás
21.  Társadalmi részvétel: csoporthoz tartozás, szociális érzékenység, szolidaritás, 

feladatvállalás, önkéntesség, civil kezdeményezőkészség

Szempontok a hallgatók képzéséhez

Megváltozott társadalmi-gazdasági környezet

 ■ a rendszerváltás ellentmondásai,
 ■ hagyományos közösségek felbomlása,
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 ■ a hagyományos szerepek lazulása,
 ■ az iskola szerepének és helyének megváltozása,
 ■ a tudásról alkotott felfogás gyökeres megváltozása.

A kompetenciafejlesztés szükségessége

A fenntartható fejlődés, a társadalmi jólét, kohézió, igazságosság és a sze-
mélyes jólét szoros összefüggésben van az ismeretekkel, készségekkel, kom-
petenciákkal, tanulással. Kompetencián azon ismeretek, készségek és sze-
mélyiség-jegyek összességét értjük, amelyek lehetővé teszik, hogy az egyén 
cselekvést hajtson végre. (Közös Európai Referencia keret, 2002)

Európai kulcskompetenciák

 ■ Számtani műveletek elvégzése és írás-olvasás. 
 ■ Matematikai, valamint természet- és műszaki tudományos alapkom-

petenciák. 
 ■ Idegen nyelvek. 
 ■ Információs és kommunikációs technológiai készségek és a techno-

lógiák alkalmazása. 
 ■ A tanulás megtanulása. 
 ■ Szociális készségek. 
 ■ Vállalkozói készség. 
 ■ Általános kultúra.

A kompetenciák elsajátítása történhet

 ■ tanórai/iskolai,
 ■ tanórán kívüli/iskolán kívüli, 
 ■ formális/nem-formális környezetben.
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Mi következik mindebből az iskolai gyakorlatra nézve?

 ■ A tanár megváltozott szerepe.
 ■ Az iskolán belüli kapcsolatrendszerek.
 ■ Aktív/bevonó tanulás.
 ■ Árnyalt értékelés.

A tanár megváltozott szerepe

Régi szerep Új szerep
Központi Irányító
A tudás birtokosa Facilitáló/segítő
Minden döntés az övé Együttműködő
Nem teszi átláthatóvá a feladatokat Folyamatokat tervező

A modern szociális kompetencia fejlesztés 
módszertana a bevonó tanulás

Hagyományos Személyiségközpontú
Tanár- és ismeretközpontú Diák - és cselekvésközpontú
Individualizált Egyéni és csoportos tevékenységek
Érzelmi semlegesség Érzelmi bevonódás
Teljesítmény Folyamat
Nem átlátható szabályrendszer Világos szabályrendszer
Elszigetelt feladatok Komplexitás

Projektek, epochák, témahetek

Árnyalt értékelés

 ■ szöveges,
 ■ komplex visszacsatolás,
 ■ feladatfüggő,
 ■ gyerekre szabott,
 ■ tanári, önértékelés, csoportos, egymás értékelése.
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A „családi életre nevelés” 
problematikája 

a pedagógusképzésben
A Pázmány Péter Katolikus Egyetem  

gyakorlata és ajánlásai

A Nemzeti alaptanterv (110/2012 [VI.6.] Korm. rendelet) a pedagóguskép-
zést meghatározó jogszabály, illetve szakmai dokumentum. Bár formálisan 
nem a felsőoktatást szabályozza, a közoktatási rendszer területére képzett 
pedagógusok későbbi munkájának tartalmi kereteit határozza meg, részben 
a tanulók fejlesztendő kompetenciáinak leírásával, részben az általános fej-
lesztési és nevelési célok meghatározásával, részben egyes műveltségterüle-
tek közműveltségi minimum követelményeinek megfogalmazásával. E kö-
vetelmények alapvető, és több helyen hangsúlyozott tematikus egységként 
foglalkoznak a családdal, családi élettel, s így elméletileg meg kell, hogy ter-
mékenyítsék a pedagógusképzést is. Ennek az összefüggésnek azonban ép-
pen a hiánya motiválta a jelen kutatást és modellajánlást. Alapjai a Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen a tanárképzésben részt vevő hallgatók kérdőíves 
felmérése, az oktatókkal, az alumnusokkal és egyes hallgatói csoportokkal 
készült interjúk, a magyarországi szabályozást, az egyetemi gyakorlatot 
meghatározó dokumentumok elemzése, valamint a nemzetközi szakiroda-
lom, hazai és nemzetközi jó gyakorlatok voltak.

 A Nemzeti alaptanterv a közoktatási rendszer egyik alapvető céljaként 
definiálja a családi életre nevelést, amikor célul tűzi ki, hogy diákjaink meg-
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találják helyüket a családban. A téma legfontosabb fókusza ugyanakkor a 
dokumentumban meghatározott tíz fejlesztési követelményként megjelenő 
nevelési cél leírásában fogalmazódik meg. „A család kiemelkedő jelentősé-
gű a gyermekek, fiatalok erkölcsi érzékének, szeretetkapcsolatainak, önis-
meretének, testi és lelki egészségének kialakításában. A szűkebb és tágabb 
környezet változásai, az értékrendben jelentkező átrendeződések, a családok 
egy részének működésében bekövetkező zavarok szükségessé teszik a csalá-
di életre nevelés beemelését a köznevelés területére. A köznevelési intézmé-
nyeknek ezért kitüntetett feladata a harmonikus családi minták közvetítése, 
a családi közösségek megbecsülése. A felkészítés a családi életre segítséget 
nyújt a gyermekeknek és fiataloknak a felelős párkapcsolatok kialakításá-
ban, ismereteket közvetít a családi életükben felmerülő konfliktusok ke-
zelésének lehetőségeiről. Az iskolának foglalkoznia kell a szexuális kultú-
ra kérdéseivel is.” A kereszttantervi elemként is értelmezhető leírás azután 
az egyes műveltségterületek mindegyikében megfelelő súlyt kap, konkrét 
kibontása pedig leginkább a társadalomismeret, a hon- és népismeret, az 
erkölcsi nevelés, a biológia, illetve az úgynevezett életvitel és gyakorlat kö-
vetelményeiben történik.

Az egyetemi pedagógusképzés gyakorlata

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem tanárképző központja két magyaror-
szági településen folytat óvópedagógus, tanító- és tanárképzést. A képzés-
ben huszonöt főállású oktató vesz részt, hallgatóink a különböző képzési 
területeket egybevéve mintegy kétszázhúsz fős évfolyamokat alkotnak. 

A hazai pedagógusképzésünket szerkezetileg meghatározó Nemzeti fel-
sőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény, valamint elsődleges végrehajtási 
rendeletei1, A tanárképzést tartalmilag szabályozó rendelet2 a tanárképzés 

1 248/2012. (VIII. 31.) Korm. rendelet a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. 
törvény végrehajtásához szükséges egyes rendelkezésekről, 283/2012. (X. 4.) Korm. rende-
let a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről

2 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes 
tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
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egészét tekintve nem tekintik releváns problémának a családi életre neve-
lést, azonban a téma átfogó és alapvető vonatkozásai nélkül, a szakos leírá-
sok egy-egy utalásban megjelenítik. 

A Pázmány Péter Katolikus Egyetem képzéseinek elvi és szakmai kerete-
it az állami jogszabályi háttéren túl természetesen és elsősorban az egyházi 
dokumentumok és alapelvek képezik. Az Újszövetségi Szentírásban a család 
lett az egyház legkisebb egysége. Jézus maga is hangsúlyozott szereppel bíró 
családban született, mely a keresztény család mintája és őstípusa. Egyéb, a 
katolikus egyetemen folytatott oktatást természetes módon meghatározó 
egyházi dokumentumok alapján összefoglalva: a családdal, mint alapvető 
közösséggel kell számot vetnünk, melynek feladata, hogy a bontakozó sze-
mélyt a neveléssel és a katekézissel elvezesse a teljes emberi és keresztény 
érettségre. Önmagában a család értelmezése is egyértelműen ezekre az ala-
pokra épül az egyetemi képzésben, s nem csupán formálisan. Helyzetelem-
zésünk során mind az oktatói interjúk, mind a hallgatói és alumnus be-
szélgetések megerősítették, hogy képzéseinken egyértelmű és a résztvevők 
számára, konkrét vallási elkötelezettségtől függetlenül, kívánatos ez az elvi 
egyértelműség.

A tanító szak, jellegéből következően rendkívül összetett tudásátadást 
és kompetenciafejlesztést igényel, hiszen az alsó tagozatban szereplő vala-
mennyi tantárgy oktatására jogosít, továbbá a választott műveltségi terület 
tárgyait a felső tagozat 5. és 6. osztályában is taníthatja a pedagógus. En-
nek következtében a hivatásra való felkészítés is számos téma- és szakterület 
megismerését teszi szükségessé. Az oktatott tárgyak szinte mindegyikében 
szerepel a családi életre nevelés igen szerteágazó területének valamely ösz-
szetevője, bár a valóságban, legtöbb esetben indirekt módon. A tanárképzés, 
mely az általános iskola 5. osztályától az érettségiig készít fel a pedagógus-
szerepre, a diszciplináris szakok tantárgyaiban mutatja ugyanezt a sokféle-
séget. Általában elmondható, hogy az alapozó törzstárgyak közül a leghang-
súlyosabban a pszichológia tárgykörében jelenik meg a kérdés. 

Érdemes hangsúlyozni, hogy a pszichológia területén szinte az összes 
tanegységben gyakran szóba kerülnek a családi életre neveléssel kapcsola-
tos kérdések.
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1. ábra A családi életre nevelés problematikájának  
előfordulási gyakorisága a pszichológiai tanegységekben
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Megvizsgálva a hallgatói válaszokat abból a szempontból, hogy milyen 
módszert ítéltek a leghatásosabbnak a családi életre felkészítés szempontjá-
ból, megállapíthatjuk, hogy a személyes példát (55,9%), a beszélgetést (22%) 
és a saját élményt tartják (11%) a leghatásosabbnak. A formális nevelés mel-
lett az extracurriculum fontosságát kell felismernünk ebben az adatban: 
fontos, hogy olyan hiteles személytől kapjuk a családi életre neveléssel kap-
csolatos tapasztalatot, aki saját példájával bizonyítja az általa hirdetett elmé-
let validitását. 
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A pedagógiai tárgyú tantárgyleírások és tematikák a tanárképzés álta-
lánosságban vett szükségszerű családcentrikussága ellenére zavarba ejtő hi-
ányát mutatják a kérdéskörnek. Ugyanakkor egy-egy tárgy, illetve kurzus 
konkrét tematikája függ az időszaktól és a kurzust megtartó oktató személyes 
indíttatásaitól is. Tananyagok tekintetében a Bevezetés a pedagógiába tan-
tárgy anyaga kapcsolódik a kurzus említett tematikus fókuszához (Gloviczki, 
2015). A kurzus, illetve annak tananyaga szemléletében is világossá teszi a 
családi és iskolai nevelés problémájának elválaszthatatlanságát, s minden 
releváns ponton kitér a családi nevelésre is. A családi-közösségi-intézményi 
nevelés fejezetében minden, karunkon pedagógusképzésben résztvevő hall-
gató számára kötelezően elsajátítandó anyagként jelennek meg a következő 
gondolatok.

A családi nevelés legalapvetőbb területe a nemi szerepek és kapcsola-
tok területén történő szocializáció. Ehhez kapcsolódik a generációk közti 
kapcsolatok mintaként, elvként való bemutatása és fejlesztése. Következő 
szinten a gyermek és a természeti-társadalmi környezet első kapcsolatainak 
kialakítása is családi funkció, valamint a legtágabb értelemben vett gazdál-
kodásba történő bevezetés. Családi nevelési alapfunkciónak tekinthető to-
vábbá a szolidaritásra nevelés, illetve adott esetben a vallási nevelés. 

A családi nevelés mindkét másik nevelési közeggel szembeni általában 
pótolhatatlan, szinkrón módon szinte egyáltalán, de utólag is alig felülírha-
tó. Ezért a pedagógus számára is tudatosítandó előnyei, s egyben felelőssége 
a következők: 

1. az időbeliség, vagyis az első inputok lehetősége; 
2. az intimitás, mely általában a legzordabbnak vélt szülő-gyermek kap-

csolatban is mélyebb, mint bármely más kapcsolatrendszerben; 
3. az intenzitás, mely az egész életutat nézve – extrém esetektől eltekint-

ve – akkor is minden más nevelési közeget felülmúl, ha egy-egy intéz-
ményben nevelt gyermek esetén úgy is látszik, hogy idejének nagyobb 
részét családján kívül tölti: az intenzitás nem mennyiségi, hanem mi-
nőségi meghatározás; 

4. végül, egészen serdülőkorig a szülők abszolút és spontán legitimációja.
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2. ábra A tanegységekben megjelenő  
családi életre nevelés-problematika gyakorisága
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0 20 40 60 80 100 120 140

Pedagógiai történet

Neveléselmélet

Oktatáselmélet

A nev. gyakorlati feladatai

Pedagógiai komm. gyakorlat

Szakmódszertan

Gyakorlatkísérő sz.

Gyakorlatra felkészítő sz.

Közösségi ped. gyakorlat

Összefüggő egyéni gyakorlat

Iskola és társadalom

Oktatástechnológia

A pedagógia világa

Tanítás és tanulás

Mikrotanítás

Az iskola belső világa

Iskolafejlesztés

Oktatáspolitika

Tanügyigazgatás

Pályaismereti gyakorlat

soha
ritkán
néha
gyakran
nagyon gyakran
nem volt
tanegység



89

A „családi életre nevelés” problematikája a pedagógusképzésben 

3. ábra A tanegységek tanítása során alkalmazott módszerek  
a családi életre nevelésre való felkészítés szempontjából
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A pedagógiai tantárgyak tanulmányozása során és az összesített adatok 
alapján a téma megjelenése az alábbi eloszlást mutatja:

A családi életre nevelés felkészítésének módszertanáról a pedagógiai tan-
egységek esetén elmondható, hogy első helyen az elméleti előadás, második 
helyen a beszélgetés és harmadik helyen a gyakorlat áll (3. ábra).

A „Mi gyakorolta Önre a legnagyobb hatást a családi életre neveléssel 
kapcsolatban?” kérdésre a következő válaszok születtek (4. ábra):

4. ábra Mi gyakorolta a legnagyobb hatás a hallgatóra  
a családi életre neveléssel kapcsolatban?

egy elmélet

egy ajánlott szakirodalom
egy ajánlott szépirodalom

egy szemináriumi
beszélgetés

egy saját élmény 
gyakorlat

egy személyes
példa

egyéb

Figyelemre méltó, hogy valamennyi olyan kurzusban, ahol szabad té-
maválasztással folynak hallgatói kutatási projektek, meghatározó téma a 
család, vagy a pedagógus és a család kapcsolata. Inkább a tanítóképzésre 
jellemző a szakdolgozati témák szoros kapcsolódása a családi életre nevelés-
hez: a párválasztás, udvarlás, házasélet, családalapítás, gyereknevelés, csalá-
di munkamegosztás – nyílt és rejtett normák változásának elemzése, továb-
bá nemzedékek – generációk összehasonlító elemzése (szülők, nagyszülők, 
esetleg még felmenők interjúi alapján).
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A tanári interjúk megerősítették a hallgatói adatokat és a dokumentum-
elemzés tapasztalatait, ugyanakkor ki is egészítették és árnyalták azokat. 

A hallgatók részéről elsősorban önismereti igény miatt jelentkezik a 
téma iránti nyitottság és érdeklődés, hiszen őket magukat is a párválasztás, 
elköteleződés témaköre izgatja, ez a hallgatói válaszokból is kiderül, ami-
kor a családi életre neveléssel való foglalkozás szükségességét indokolják. 
Nyitottak a téma iránt, viszont a „Családi életre nevelés” kifejezés nem fel-
tétlenül szerencsés, senki nem szereti, ha nevelik, de például a „Szex, libidó, 
szingliség” működhetne.

A családi életre nevelés témája a tanárképzésben feltételezi a hallgatói 
és tanári reflexiót, igazi reflexiókra azonban kiscsoportos foglalkozáso-
kon nyílna alkalom, hiszen a téma érzékeny és intim. Egy-egy témánál, 
elsősorban személyes érintettség esetén nagy a bevonódás, ezért a cso-
porttitok kezelésére mindig fel kell hívni a figyelmet. Jelenleg a tanár sze-
mélyes tapasztalatainak a megosztására nincs lehetőség a nagy létszámok 
miatt. Esetismertetésekre van példa, teljes titoktartással és a személyiségi 
jogok tiszteletben tartásával. Ez lehetőséget biztosít arra, hogy a gyakor-
latban is megtapasztalják a hallgatók az elméleti háttértudás szükséges-
ségét. A beszélgetések során a középpontban az van, aki kérdez, a diák 
vagy a tanár viszont a saját véleményét felvállalja, megosztja a fölmerült 
problémával kapcsolatban.

A fejlesztés nemzetközi keretei

Úgy látjuk, hogy a témánk szempontjából relevánsnak tekinthető szakiro-
dalom elsősorban a Bologna-folyamattal összefüggésben fejti ki a felsőokta-
tás modernizációjával kapcsolatos európai elképzeléseket. Teoretikus kuta-
tásunk egyik kiemelkedő forrása Stephen Adam (Adam, 2008) tanulmánya. 
A szerző a londoni University of Westminster tanára, s közreműködött a 
Nemzetközi Bologna Csoport (Bologna Follow Up Group) munkájában is 
az Európai Felsőoktatási Térség Képesítési Keretrendszerének fejlesztési 
munkálatai során. Adam a skóciai Edinburgh Heriot-Watt Egyetemén 2008 
februárjában tartott Bologna-szemináriumon összegezte az addig kialakult 
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szemléletbeli változásokat, és előrevetítette a fejlesztési folyamatok várható 
tendenciáit. Adam úgy látja, hogy a legfontosabb változások egyike a tanu-
lási eredményekkel (learning outcome, LeO) kapcsolatos európai fejleszté-
sek megjelenése és az alkalmazási területek kijelölése a Bologna-folyamat 
megvalósítása során. A Bolognai Nyilatkozat (1999) és a Prágai Kommüni-
ké (2001) még egyáltalán nem foglalkozik a LeO gondolatával, de a 2003-
as berlini találkozótól napjainkig egyre nagyobb hangsúllyal jelenik meg a 
kimenet-orientált  szemlélet. A Berlini Kommünikében (2003) az oktatási 
miniszterek az európai felsőoktatás terén közös modell kialakítását szor-
galmazták, és kimondták, hogy a diplomák (az alapképzés és a mesterkép-
zés szintjén) az egyszerű tanórákban történő rögzítés helyett tanulási ered-
mények szerint kerüljenek leírásra. Ma már a Bologna-típusú felsőoktatási 
rendszer legtöbb célkitűzése nem lenne megvalósítható a LeO alkalmazása 
nélkül. Haszna van annak is, ha komolyan vesszük a LeO szemlélet alkal-
mazásának curriculum-reform jellegét. A 2007-es Londoni Kommünikében 
fogalmazták meg először a fokozottan hallgatóközpontú és kimenetalapú 
tanulás szükségességét. Ezzel az Európai Felsőoktatási Térség elkötelező-
dött e szemlélet mellett. Ebben az új kimenetközpontú logikában a hallgató 
aktív, vagyis a saját tanulási folyamatait irányító szerepben jelenik meg, az 
oktató pedig a tanulási környezet szervezője és támogatója (facilitátor). A 
fenti szerepkörök feltétlenül kívánják és erősítik a hallgatók és a tanárok 
együttműködését. A családi életre nevelés intézményi megvalósulásának 
fenti vizsgálatában, elsősorban a hallgatói vélemények e témán belül is vi-
lágossá tették, hogy a LeO szemlélet és annak módszertani következményei 
kívánatos fejlesztési irányt jelentenek. 

Jó gyakorlatok

A tartalmi fejlesztésben két jó gyakorlatot kívánunk megemlíteni. A Sapien-
tia Szerzetesi Hittudományi Főiskola alapításától (2000) kezdve különös fi-
gyelmet fordít a családi életre nevelés feladatkörére, és a tanárképzésében is 
dominánsan jeleníti meg e témát. Tanrendjükben  a következő tanegységek 
jelennek meg: „A családi életre nevelés elmélete és gyakorlata”, „A házasság 
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és a családi élet etikája és pszichológiája”, „Család és fejlődés”, „Családlélek-
tan”, „Jog és erkölcs az iskolában és a családban”. 

A külföldi példákat tekintve érdekesnek tartjuk azokat a családi életre 
neveléssel kapcsolatos igen fontos irányelveket, melyeket az amerikai Weber 
State University (Ogden city in Weber County, Utah, USA) munkatársai 
dolgoztak ki. Ezek rövid összefoglalóját 2014-ben jelentette meg a National 
Council on Family Relations (NCFR, Családi Kapcsolatok Nemzeti Taná-
csa) Family Life Education Content Areas: Content and Practice Guidelines 
(A családi életre nevelés tartalmi területei: Tartalmi és gyakorlati irányel-
vek) cím alatt. Az alább ismertetett irányelvek áttekintik azokat a tudás- és 
képességelemeket, amelyeket a CFLE (Certified Family Life Educator) tanú-
sítvánnyal rendelkező családi életre nevelő tanárok vizsgájának alapját ké-
pezik. Ezekben nagyon sok praktikus ötlet és a LeO kimenetekben használt 
aktív igével kifejezett olyan kompetencia-elem van, ahol a képesség-jellegű 
gyakorlati összetevő dominál. Ismeret és attitűd jellegű elem csak érintőle-
gesen, elnagyoltan van jelen, ami majd az esetleges hazai adaptáció során 
rendelődik hozzá és a kísérletezés folyamán fejlődik majd ki. 

A CFLE vizsga 10 panelből áll, amelyek teljesítésekor a vizsgázók – a 
részterület nehézségének megfelelően – különböző százalékpontos értéke-
lést kapnak. Érdemes felsorolnunk e témaköröket, mert rendszerbe helyezve 
láttatják a legfontosabb kompetenciaterületeket. 

I. Családok és egyének szociális kontextusban (12%), 
II. A családok belső dinamikája (12%), 
III. Emberi fejlődés és fejlesztés a teljes emberi élettartam folyamán (12%), 
IV. Emberi szexualitás az ember teljes élettartamán keresztül (8%), 
V. Személyközi kapcsolatok (9%), 
VI. Családi erőforrás menedzsment (10%), 
VII. Szülői oktatás és tanácsadás (10%), 
VIII. Családi törvények és szakpolitika (8%), 
IX. Szakmai etika és a gyakorlat (7%), 
X. A családi életre nevelés módszertana (12%). 

Az egyes vizsgarészeknél megtalálható a tartalom (gyakorlati tudás-
elemek formájában) és a gyakorlat (értékelési szempontok LeO szerű ele-
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mek, aktív igék formájában).  Megnézünk egy rövid példát, ami  (II. panel) 
a családok belső dinamikájának ismeretét kéri számon. Az elvárt tudás-
elem, vagyis a „tartalom” a következő: a család erősségeinek és gyengesé-
geinek, és a családtagok egymással való kapcsolatának megértése. Ennek 
meglétét a vizsgázó saját egyéni és csoportos kutatásaira, tapasztalataira 
hivatkozva tudja bizonyítani. A „gyakorlat” menüpont tulajdonképpen a 
kiértékelés szempontrendszere, arról szól, hogy a vizsgázónak mit kellett 
tudnia. A leírás aktív igék formájában történik (felismeri…, elemzi…, azo-
nosítja…, facilitálja… stb.). Számunkra nagyon érdekes e tevékenységből 
kinövő képzés bemutatása, mert számos gyakorlati ötlet, módszertani fo-
gás meríthető belőle. 

A modellajánlás és módszertani javaslat összegzése

Az empirikus és teoretikus kutatásunk valamennyi eredményét összevetve 
arra a megállapításra jutottunk, hogy modellajánlásunk és módszertani ja-
vaslatunk nem állítható fel kizárólagosan „a családi életre nevelés” proble-
matikájának igen korlátozott szegmensében.

1. A képzési szemlélet szükséges változásai. 
Át kell térni a tanárközpontú szemléletről a hallgatóközpontúra. Ez azt 

jelenti, hogy többet kell foglalkoznunk a hallgatóban zajló autonóm tanu-
lási-megismerési folyamatokkal, és elsősorban azt kell segítenünk. Ha a ta-
nár részben lemond a megszokott „gondolkodásirányító” és „tudásosztó” 
funkciójáról, így a hallgatónak adva a felfedezés örömét, akkor a tehetséges 
fiatal az önállósággal járó felelősséggel motiváltan többet és fontosabbat ta-
nul meg, mint amire passzív befogadás esetén képes lehet. További gyökeres 
szemléletváltozást igényel a céltételezés és ezzel együtt az értékelés LeO tí-
pusú megközelítése. 

2. A családi életre nevelés és a „társadalmi családmodell”. 
Ahhoz, hogy a családdal kapcsolatos nevelési feladatokat a hallgatókkal 

meg tudjuk értetni, szükségünk van a család funkcióinak és jelentőségé-
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nek értelmezésére. Ez eddig is megtörtént valamilyen szinten, de a hallgatók 
körében szerzett tapasztalataink szerint a család képének különböző néző-
pontokból származó elemei nem állnak össze koherens rendszerré. Ez pe-
dig a pedagógiában megkerülhetetlen követelmény: mint ahogy koherens 
pedagógiai emberkép (az emberről szóló rendszeres ismeretek) nélkül nem 
lehet a személyiséget fejleszteni, úgy koherens családkép nélkül sem lehet 
vállalkozni a családi életre nevelés megvalósítására. 

3. A családi életre nevelés feladatkörének képzési céljai. 
E tervezési feladat sokirányú tájékozódást igényel. Fel kell mérni az adott 

családmodellből levezethető nevelési célokat, ezeket össze kell vetni a társa-
dalom várható igényeivel, tájékozódni kell a hallgatók elvárásairól, számol-
ni kell a módszertani lehetőségekkel, s végül mindezt össze kell hangolni 
a többi tanegység tartalmával és az oktató képességeivel. Mivel elsősorban  
irányelveket ígértünk, ezért csak néhány fontos célterületet említünk, amit 
a fentebb ismertetett Weber modellből emeltünk ki. Ilyen képzési területek 
lehetnek például (a) a család és az egyén viszonyának értelmezése, (b) a csa-
ládok belső életének tanulmányozása, (c) a család hatása a személyiség fejlő-
désére, (d) a szexualitás kérdése a családban, (e) családi kommunikáció, (f) 
a család mint vállalkozás, (g) szülői oktatás és tanácsadás, (h) jog és erkölcs 
a családban, (i) a családi életre nevelés etikai kérdései, (j) a családi életre 
nevelés módszertana. 

4. A családi életre nevelés tartalmi kérdései. 
A képzés tartalmával kapcsolatosan könnyű helyzetben vagyunk, mert 

számos tanegységünkben találtunk a családdal összefüggő tartalmakat. 
Ezeket problémamentesen lehet az új modellbe adaptálni. Annak érdekében 
viszont, hogy e problémakör kifejtése ne legyen hiányos, felsorolunk néhány 
tipikus és jellegzetes tananyagot, amit a hallgatóknak érdemes megismerni-
ük, illetve önálló munkával megkeresniük és feldolgozniuk. 
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A felelősségvállalás  
és az önkéntesség modellértékű 
gyakorlata a Miskolci Egyetem 

tanárképzésében

A hazai közoktatás és ezzel együtt a pedagógusképzés újfajta kihívás előtt áll. 
A 2011-es köznevelési törvény által az érettségi megszerzésének feltételeként 
bevezetett 50 órás iskolai közösségi szolgálatnak (A nemzeti köznevelésről 
szóló 2011. évi CXC. törvény, 4. § (13), 6. § (4), Részletes indoklás a 6. §-hoz, 
97. §; A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intéz-
mények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet, 45., 133. 
§ (1)-(9)) közoktatásunk gyakorlatában nincs általános hagyománya, eddig 
csupán egymástól elszigetelt, egyedi kezdeményezésekkel találkozhattunk 
e téren. A törvényben foglalt kötelező jelleg szakmai vitákat indított, abban 
azonban minden érintett egyetért, hogy az érdemi és hatékony megvaló-
sításhoz számos – a bevezetés éveiben még hiányzó – szakmai feltételnek 
kell teljesülnie. Ezek közül az egyik fontos elem a pedagógusképzés érdemi 
reagálása az iskolai közösségi szolgálat elméleti és módszertani vonatkozá-
saira. Jelen tanulmány a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének mintá-
jára egy olyan modellt javasol e cél elérése érdekében, amely párhuzamosan 
több módon is reagál erre a különösen időszerű problémakörre. A modellt 
az alábbi elemek alkotják: 

1. a kötelező közösségi pedagógiai gyakorlat módszertanának célirá-
nyos kialakítása/átalakítása, 
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2. a pedagógusképző intézmény (vagy az egyetem, főiskola) által pro-
fesszionálisan szervezett és kísért önkéntes program működtetése,

3. szabadon választható célirányos szeminárium (az iskolai közösségi 
szolgálathoz kapcsolódó, lehetőleg service learning típusú, gyakorlat-
orientált kurzus) meghirdetése, 

4. célirányos tantárgyi mátrix létrehozása (a potenciális kapcsolódási 
pontok feltérképezése, majd a téma érdemi beillesztése az adott tan-
tárgyak tartalmába).

 Az Európa Tanács – hazánk által is elfogadott – 2010-es chartája dek-
larálja, hogy a demokratikus állampolgárságra nevelésnek és az emberi jogi 
nevelésnek a közoktatáson kívül a felsőoktatási intézményekben, különös-
képpen a pedagógusképzésben is meg kell jelennie (Európa Tanács chartája 
2010, 12. o.). A tanári felkészítés követelményeit tartalmazó hatályos jogsza-
bályunk (KKK) ezt magában is foglalja, nevezetesen a végzett tanár: 

 ■ alapvető tudással rendelkezik a társadalmi és csoportközi folyama-
tokról, a demokrácia működéséről;

 ■ elkötelezett az alapvető demokratikus értékek iránt, szociális érzé-
kenység, segítőkészség jellemzi;

 ■ nyitott a demokratikus gondolkodásra és magatartásra nevelés iránt;
 ■ segíti a csoporttagok közösség iránti elkötelezettségének kialakulá-

sát, a demokratikus társadalomban való felelős, aktív szerepvállalás 
tanulását, a helyi, nemzeti és egyetemes emberi értékek elfogadását;

 ■ az iskola világában tudatosan törekszik az értékek sokféleségének el-
fogadására, nyitott mások véleményének, értékeinek megismerésére, 
tiszteletben tartására (8/2013. EMMI rendelet).

Mindezekhez koherensen illeszkedik a felelősségvállalás témája, amely 
– ha a KKK-t vesszük alapul – legkonkrétabb módon az ún. közösségi pe-
dagógiai gyakorlatban realizálódhat. A szakmai gyakorlatnak ezt a típusát 
a jogszabály a következőképpen definiálja: „képzéssel párhuzamos közös-
ségi pedagógiai gyakorlat: szünidőben vagy szorgalmi idő alatt is teljesít-
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hető közösségi szolgálat, mely egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, 
szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, érdeklődési körök 
stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területein nyújt 
tapasztalatokat (8/2013. EMMI rendelet). A képzési és kimeneti követelmé-
nyek meghatározása tehát meglehetősen szűkszavú. A gyakorlatot egyrészt 
„közösségi szolgálatnak” nevezi, ezzel a kötelező közösségi szolgálatot be-
vezeti a felsőoktatásba. Ez értelmezhető úgy – bár nem szükségszerű így 
értelmezni –, hogy a gyakorlat mintegy felkészíti a pedagógusjelölteket az 
iskolai közösségi szolgálat szervezésére, megvalósítására. Ebből kiindulva 
intézményi szinten megfontolandó ennek a gyakorlatnak a nemzetközi ser-
vice learning programok mintájára történő kialakítása, illetve oktatáspoliti-
kai szinten e programok preferálása, támogatása.

Másfelől a KKK meghatározza azt is, hogy milyen téren kell a közössé-
gi pedagógiai gyakorlatnak tapasztalatszerzési lehetőséget biztosítani, és itt 
már nem esik szó a közösségi szolgálatról. Egészen általánosan a tanórán 
kívüli nevelésről, a közösségi jellegű tevékenységekről van itt szó, és ezzel 
a hazai pedagógusképzés sok évtizede fennálló hagyományát folytatja. (Az 
ilyen típusú gyakorlat „mindig is” része volt a hazai tanárképzésnek.) Ez 
viszont óvatosságra int: ha a közösségi pedagógiai gyakorlat egyértelműen 
alárendelődik a közösségi szolgálat / önkéntesség szempontjainak (azaz ki-
fejezetten ennek szervezésére készít fel), nem sérülnek-e hagyományos cél-
jai, amelyeket egyébként részlegesen fel is sorol a KKK („táboroztatás, szak-
körök, érdeklődési körök stb.”)?

Az alábbiakban a service learning, azaz közösségi szolgálati tanulás1 
fogalmához nyújtunk rövid nemzetközi kitekintést. Adrew Furco Service-
Learning: A Balanced Approach to Experiential Education című írásában a 
közösségi szolgálati tanulást („service learning”) a szolgálati és a tanulási 
célok szempontjai alapján különbözteti meg négy másik szolgálati jellegű 
tevékenységtől: a közösségi szolgálattól („community service”), az önkén-

1 Az angol service learning kifejezést tanulmányunkban közösségi szolgálati tanulás-
nak, a student szót pedig – mivel témánk szempontjából így releváns – hallgatónak fordít-
juk (annak ellenére, hogy egyes források egyaránt vonatkoznak közoktatási és felsőoktatási 
programokra. 
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tességtől („volunteerism”), a terepgyakorlattól („field education”), illetve a 
szakmai gyakorlattól („internship”). A Furcótól kölcsönzött ábra jól szem-
lélteti az egyes szolgálati jellegű tevékenység céljait és hatásirányait.

1. ábra Szolgálati jellegű programok megkülönböztetése

„KEDVEZMÉNYEZETT”
(Bene�ciary)

SEGÍTETT
(Recipient)

SZOLGÁLAT,
SEGÍTÉS
(Service)

SEGÍTŐ
(Provider)

TANULÁS
(Learning)

FÓKUSZ
(Focus)

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLATI TANULÁS
(Service Learning)

KÖZÖSSÉGI SZOLGÁLAT
(Community Service)

ÖNKÉNTESSÉG
(Volunteerism)

SZAKMAI GYAKORLAT
(Internship)

TEREPGYAKORLAT
(Field Education)

(Forrás: Furco, 1996, 3. o.)

Az ábrából láthatjuk, hogy míg a közösségi szolgálat és az önkéntesség 
esetében a segítésen, a kétféle gyakorlatnál pedig a tanuláson van a hang-
súly, addig a közösségi szolgálati tanulást szándékosan úgy tervezik, hogy 
„egyformán hozzon hasznot a szolgálatot tevő és a szolgálatban részesülő fél 
számára, illetve hogy biztosítsa az egyenlő fókuszálást a végzett szolgálatra 
és a végbemenő tanulási folyamatra.” (Furco, 1996, 5. o., saját fordítás). 

A definíció eredetileg Robert Sigmon nevéhez fűződik, aki 1979-ben fo-
galmazta meg, hogy a közösségi szolgálati tanulásnak – mint tapasztalati ta-
nulásnak – a „kölcsönös tanulásból” („reciprocal learning”) kell kiindulnia, 
azaz csak az a folyamat nevezhető közösségi szolgálati tanulásnak, amely 
nemcsak a segített számára jár haszonnal, hanem a segítő személyes fejlődé-
sét is elősegíti (Furco, 1996, 2. o.). 

A The National Society for Experiential Education definíciója szerint kö-
zösségi szolgálati tanulásnak számít minden olyan, ellenőrzött keretek kö-
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zött végbement szolgálati tapasztalatszerzés, amelynek során a hallgatónak 
határozott tanulási céljai vannak, és aktívan reflektál arra, amit a szolgálat 
során tanult (Billig, 2000, 659. o.) A The Corporation for National Service 
szerint a közösségi szolgálati tanulás olyan módszert jelent, amelynek során 
a hallgatók egy gondosan megszervezett szolgálatban való aktív részvétel 
közben tanulnak és fejlődnek. Fontos, hogy ez a szolgálat: 

(1) egy közösségen belül zajlik, és ennek a közösségnek a szükségleteit 
elégíti ki; 

(2) valamilyen oktatási intézmény vagy valamilyen közösségi szolgálati 
program koordinálja az adott közösséggel együtt; 

(3) segíti az állampolgári felelősségvállalás kialakulását; 
(4) integrálódik a tantervbe vagy a közösségi szolgálati program oktatá-

si komponenseibe, és felerősíti azokat; 
(5) strukturált időt biztosít a hallgatók számára a tapasztalatokra való 

reflektálásra (The National and Community Service Act of 1990). 

Bár a közösségi szolgálati tanulás definíciójával kapcsolatban nincs teljes 
egyetértés a szakemberek körében, azonban a minőségi sztenderdek kérdé-
sében viszonylagos konszenzus alakult ki. A témában megjelent korábbi írá-
sok általában az Alliance for Service-Learning in Education Reform (ASLER) 
sztenderdjére (ASLER, 1993), illetve ezek egy változatára, az Essential 
Elements of Service-Learning 11 pontjára hivatkoznak. Ez utóbbi az alábbi 
kritériumokat tartalmazza (Essential Elements of Service-Learning, 1999). 

A hatékony közösségi szolgálati tanulás során:
 ■ világos oktatási-nevelési célok jelennek meg, melyekhez szükséges a 

tantárgyi fogalmak, tartalmak és készségek alkalmazása, illetve az, 
hogy a hallgatók részt vegyenek saját tudástartalmaik kialakításában; 

 ■ a hallgatók olyan feladatokat végeznek, amelyek számukra kihívást 
jelentenek, és amelyek egyben fejlesztik őket; 

 ■ az értékelést úgy végzik, hogy az támogassa a hallgatók tanulását, 
illetve dokumentálja és értékelje, mennyire sikerült a hallgatóknak 
elérni a tartalomra és képességekre vonatkozó sztenderdeket;
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 ■ a hallgatók olyan szolgálati tevékenységet folytatnak, amelynek vilá-
gos céljai vannak, kielégíti a közösség szükségleteit, és jelentős követ-
kezményei vannak mind a hallgatók, mind mások számára;

 ■ a pedagógusok rendszerszintű fejlesztő és minősítő értékelést végez-
nek; 

 ■ a hallgatóknak maximális beleszólási joga van a szolgálat kiválasztá-
sába, megtervezésébe, kivitelezésébe és értékelésébe;

 ■ méltatják a sokféleséget, amit maguk a résztvevők, a gyakorlat és az 
eredmények is demonstrálnak;

 ■ bátorítják a közösséggel folytatott kommunikációt, az interakciót, a 
partneri kapcsolatot és a közös munkát;

 ■ a hallgatókat felkészítik a szolgálat minden aspektusára (arra, hogy 
teljesen tisztában legyenek a feladataikkal és a szerepükkel, a felada-
tok által megkívánt készségekkel és információkkal, a biztonsági elő-
írásokkal, illetve rendelkezzenek ismeretekkel azokról az emberekről, 
akikkel dolgozni fognak, és arról, hogy milyen érzékenységgel kell 
közelíteni hozzájuk);

 ■ a hallgatók reflexiója folyamatos, a reflexió módszertana összetett, tá-
mogatja a kritikai gondolkodást és a tanulási célok elérését;

 ■ összetett módszerek szolgálják a hallgatók szolgálati munkájának el-
ismerését és további érvényesülését. 

A nemzetközi meghatározások közül végezetül a National Youth 
Leadership Council széles körben használt sztenderdjének rövidített verzió-
ját közöljük, amely szerint a közösségi szolgálati tanulás: 

 ■ értelmes és az egyén számára releváns szolgálat;
 ■ tudatosan alkalmazott, tantervhez kapcsolódó (a tanítási célokkal és/

vagy tartalmakkal összhangban álló) tanítási stratégia;
 ■ folyamatos reflexiót, önreflexiót igénylő tevékenység;
 ■ elősegíti a sokszínűség elfogadását és a résztvevők közötti kölcsönös 

tiszteletet;
 ■ aktív részvételt biztosít a fiatalok számára a folyamat egészében (a ter-

vezéstől kezdve, a megvalósításon keresztül, egészen az értékelésig);
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 ■ együttműködésen alapuló, a résztvevők számára kölcsönösen hasz-
nos partneri viszonyt jelent;

 ■ magába foglalja a saját fejlődés folyamatos nyomon követését és érté-
kelését;

 ■ illetve elegendő időtartamú és intenzitású ahhoz, hogy valós közössé-
gi igényeket elégítsen ki, és elérje a kitűzött pedagógiai célokat (K-12 
Service-Learning Standards for Quality Practice, 2008).

A közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatával összhangban 
dolgozta ki a közösségi pedagógiai gyakorlatra vonatkozó – figyelemre-
méltó és követendő – koncepcióját az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai 
Kara, és jelentetett meg hozzá érdemi útmutatót 2015-ben (Czető–Mészá-
ros, 2015). A minimálisan 30 órát felölelő gyakorlaton résztvevő hallgatók 
egy szervezet munkájába bekapcsolódva végzik közösségi szolgálatukat (az 
előírt óraszámból legalább 20 óra a terepen töltött idő, és legalább 10 óra a 
felkészülési idő). A segédlet a végezhető tevékenységek tipikus példájaként 
említi a szakkörök, foglalkozások, programok szervezését és megvalósítá-
sát, illetve a gyermekotthonok, tanodák, segítő szervezetek munkájába való 
bekapcsolódást. A Czető–Mészáros szerzőpáros által készített útmutató 
praktikus módszertani leírást ad a közösségi szolgálat tervezéséhez, megva-
lósításához, és a folyamatot kísérő, illetve lezáró reflexióhoz.

A Miskolci Egyetem tanárképzésében 2015 őszén útjára induló közös-
ségi pedagógiai gyakorlat megszervezése során az ELTE PPK segédletét, a 
Western Kentucky University (WKU) service learning útmutatóját, illetve 
a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetében 2014-től működő Társadalom 
Igazságosság Felelősségvállalás (TIF) program elméleti, módszertani hátte-
rét, kapcsolati hálózatát és tapasztalatait vettük alapul. Az intézményünk 
speciális igényeire adaptált közösségi pedagógiai gyakorlat részletes prog-
ramterve, az ehhez kapcsolódó oktatói kézikönyv és hallgatói reflexiós port-
fólió előreláthatólag 2015 szeptemberében nyeri el végleges formáját.  

A Miskolci Egyetem Tanárképző Intézet és a Csatárlánc önkéntes cso-
port által 2014-ben útjára indított Társadalom Igazságosság Felelősségvál-
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lalás (TIF) program a közösségi szolgálati tanulás nemzetközi gyakorlatára 
épül (TIF-program) 

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

 ■ vegyenek részt szűkebb és tágabb környezetük alakításában,
 ■ szerezzenek széleskörű ismereteket és tapasztalatokat fontos társa-

dalmi kérdésekről, köztük a szegénység és a társadalmi kirekesztés 
dimenzióiról,

 ■ kerüljenek élő kapcsolatba olyan szervezetekkel, csoportokkal, ame-
lyek társadalmi problémák innovatív megoldását, többek között a 
szegénység és a társadalmi kirekesztés enyhítését tűzték ki célul,

 ■ szerezzenek gyakorlati tapasztalatokat az önkéntes segítségnyújtás 
különböző formáiról, lehetőségeiről,

 ■ változzanak attitűdjeik (váljanak nyitottabbá, empatikusabbá, szoci-
álisan érzékenyebbé), váljanak felelős értelmiségivé, illetve

 ■ aktívan járuljanak hozzá az önkéntesség kultúrájának további elter-
jedéséhez.

2. ábra A közösségi pedagógiai gyakorlat  
és a TIF program a Miskolci Egyetemen

Közösségi
pedagógiai gyakorlat

(KÖTELEZŐ)

BTK – tanárképzés

TIF program
(ÖNKÉNTES)

Miskolci
Egyetem
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A TIF programban való részvétel önkéntes. A programba bekapcsolódó 
hallgatók egy motivációs beszélgetésen, majd egy felkészítő foglalkozáson 
vesznek részt. Közösségi szolgálatuk során egy egyszerű jelenléti naplót, il-
letve egy előre megadott szempontokra épülő, reflektív portfóliót vezetnek. 
A Tanárképző Intézet a TIF programban legalább 30 órányi önkéntes tevé-
kenységet teljesítő hallgatók számára egy, a nemzetközi Youthpass tanúsít-
ványhoz hasonló, angol és magyar nyelvű igazolást állít ki, amely bemutatja 
magát a programot, illetve igazolja a program során végzett tevékenységeket 
(lásd melléklet). 

A program nyitott az egyetem bármely karán tanuló hallgatók számára 
(jelenleg a Bölcsészettudományi, a Gépészmérnöki és Informatikai Karról, 
illetve a Zeneművészeti Intézetből vesznek részt hallgatók a programban). 
2014-ben és 2015-ben a TIF programban résztvevő hallgatók nevelőotthon-
ban élő, család nélkül nevelkedő gyerekek, valamint kórházi rehabilitációs 
osztályon gondozott, fogyatékkal élő gyerekek körében végeztek szervezett 
keretek között zajló, rendszeres segítő tevékenységeket. Az önkéntes feladat-
végzést a Csatárlánc önkéntes koordinátorai segítik és kísérik nyomon (a 
TIF programba bekapcsolódó fogadó intézmények mindegyikében önkén-
tes koordinátorok tevékenykednek). 

A 2015/2016-os tanév őszi félévétől kezdődően a TIF programhoz kap-
csolódóan összegyetemi szinten meghirdetésre kerül egy két féléves, szaba-
don választható reflexiós szeminárium (Segítő tanulás I-II.). A Segítő tanu-
lás I. kurzus az Előítéletek és önismeret, a Segítő tanulás II. pedig az Emberi 
jogok és felelősségvállalás alcímet kapja, amely arra utal, hogy milyen té-
makör mentén fókuszálódik a konkrét önkéntes tevékenységek reflexiója. 
A szabadon (azaz önkéntesen) választható, 2 kreditértékű szemináriumok 
minimálisan 15-15 óra önkéntes tevékenységet és 15-15 óra reflexiós kon-
taktórát jelentenek. A TIF programban résztvevő hallgatók számára a Segítő 
tanulás szeminárium(ok) elvégzése nem feltétel, csupán lehetőség. 
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3. ábra A TIF program felépítése

TIF program

Motivációs
beszélgetés,
felkészítés

Minimum 30 óra
szervezett önkéntes

tevékenység
Re�exiós

esszé

Jelenléti napló,
re�exiós portfólió

Érzékenyítő
foglalkozások

civil szervezetek
bevonásával

Segítő tanulás I–II.
szabadon választható

szeminárium

Feltétel a tanúsítvány kiadásához

Nem feltétel a tanúsítvány kiadásához

A fentebb bemutatott „sajátélmény” jellegű programok mellett a Mis-
kolci Egyetem Tanárképző Intézetének oktatói kiemelten fontosnak tartják, 
hogy a felelősségvállalás témája horizontális tartalomként megjelenjen a pe-
dagógusképzés egészében. Ebből a célból a 2015/2016-os tanév őszi félévéig 
elkészül egy tantárgyi mátrix, amelyben az érintett téma egyes vonatkozásai 
kerülnek fókuszba. Egy előzetes interjús felmérés nyomán az alábbi táblá-
zatban látható kapcsolódási pontokat tártuk fel. Erre épülve készül majd el 
az a mátrix, amely segítségével érdemben integráljuk képzési tartalmainkba 
a felelősségvállalás és az önkéntesség témakörét. 
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Tanegység Önkéntességgel és felelősségvállalással  
kapcsolatos tartalmak

1. év 2. félév

Bevezetés a pedagógiai 
tanulmányokba

A pedagógia mint segítő foglalkozás. A személyes 
felelősség kérdése a pedagógiában.

2. év 1. félév

Oktatás és társadalom A szegénység mint morális kihívás. A jobb helyzetben 
lévők felelőssége.

Általános pszichológia Szociálpszichológiai vonatkozások. 

2. év 2. félév

Tanítás- és tanuláselmélet

Tanuláselméleti összefüggések: az öntevékenység mint 
lehetőség a tanulásra; az ügyek melletti elkötelezettség 
mint tanulási motiváció. Iskolai összefüggések: a 
tanulók önkéntes munkája és a tanulásszervezés; 
projektpedagógia és önkéntesség; felelősségvállalásra 
való nevelés.

Fejlődés-pszichológia A fogyatékkal élők iránti felelősség.

Elméletek a nevelésről Az önkéntesség és a társadalmi felelősségvállalás 
problémája a pedagógiában. Elsősorban Dewey!

Szakmai önismeret Empátia, értő figyelem, segítő kapcsolat.

3. év 1. félév

Pedagógiai pszichológia Tanulók megismerése: tolerancia. A fogyatékkal élők 
iránti felelősség.

Pedagógiai 
helyzetgyakorlatok

Konkrét tanár-diák, diák-diák, tanár-szülő helyzetekben 
megjelenítve: empátia, tolerancia, nyitottság, 
felelősségvállalás.

Szociál- és 
személyiségpszicho. Önkéntesség, altruizmus, lelkiismeretesség, nyitottság.

3. év 2. félév

Pedagógiai pszichológiai 
gyakorlat Tolerancia az osztályteremben, a tanulók megismerése.

Tanulási nehézségek 
az iskolában A fogyatékkal élők iránti felelősség.

Szociálpedagógia A szegény sorsú és veszélyeztetett gyerekek és fiatalok 
iránti felelősség.
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Tanegység Önkéntességgel és felelősségvállalással  
kapcsolatos tartalmak

4. év 1. félév

Tanítási gyakorlat 
(I. szak) Témaspecifikus reflexió a feldolgozás során.

Szakmódszertan I. 
(I. szak)

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások.
Szakmódszertan I. 
(II. szak)

4. év 2. félév

Tehetségfejlesztés Vonatkozó iskolai programok.

Tanítási gyakorlat Témaspecifikus reflexió a feldolgozás során.

Szakmódszertan II. 
(I. szak)

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások.
Szakmódszertan II. 
(II. szak)

5. év 1. félév

Szakmódszertan III. 
(I. szak)

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások.
Szakmódszertan III. 
(II. szak)

5. év 2. félév

Szakmódszertan IV. 
(I. szak)

Egyes szakok esetén konkrét tartalmi vonatkozások.
Szakmódszertan IV. 
(II. szak)

6. év 1. félév

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat I. Témaspecifikus reflexió a feldolgozás során.

Követő szeminárium I. 
(I. szak)

Témaspecifikus reflexió a feldolgozás során.Követő szeminárium I. 
(II. szak)

Portfólió-konzultáció
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Tanegység Önkéntességgel és felelősségvállalással  
kapcsolatos tartalmak

6. év 2. félév

Összefüggő egyéni iskolai 
gyakorlat II.

Témaspecifikus reflexió a feldolgozás során.Követő szeminárium II. 
(I. szak)

Követő szeminárium II. 
(II. szak)

Félévekhez nem kötött 
tanegységek

Szabadon választható 
tárgy

Segítő tanulás I-II. (Service Learning I-II.): segítő 
tevékenységek, közösségi szolgálat a gyakorlatban, 
illetve annak reflexiója. A 2015/2016-os félévtől 
kitekintő tárgyként összegyetemi szinten is 
meghirdetésre kerül.

Közösségi pedagógiai 
gyakorlat

Segítő tevékenységek, közösségi szolgálat a 
gyakorlatban, illetve annak reflexiója. 

Összegzésként tehát: a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézete a felelős-
ségvállalás és önkéntesség (ezen belül az érettségi vizsga feltételeként orszá-
gos szinten bevezetett kötelező iskolai közösségi szolgálat) témájának pe-
dagógusképzésben való érdemi megjelenésére az alábbi, négy elemből álló 
modellt javasolja:

1. a kötelező közösségi pedagógiai gyakorlat módszertanának célirá-
nyos kialakítása/átalakítása, 

2. a pedagógusképző intézmény (vagy az egyetem, főiskola) által pro-
fesszionálisan szervezett és kísért önkéntes program működtetése,

3. szabadon választható célirányos szeminárium (az iskolai közösségi 
szolgálathoz kapcsolódó, lehetőleg service learning típusú gyakorlat-
orientált kurzus) meghirdetése, 



110

 Karlowits-Juhász Orchidea, Knausz Imre

4. célirányos tantárgyi mátrix létrehozása (a potenciális kapcsolódási 
pontok feltérképezése, majd a téma érdemi beillesztése az adott tan-
tárgyak tartalmába).
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MELLÉKLET

TIF tanúsítvány 1. oldal
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TIF tanúsítvány 2. oldal
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Horizontális pedagógiai elemekhez 
kapcsolódó modellajánlások 

kidolgozása a gazdasági 
és pénzügyi nevelés terén

1. Bevezetés

Tanulmányunkban a NAT és a szakmai kerettantervek elemzése során arra 
fókuszáltunk, hogy milyen gazdasági és pénzügyi ismeretelemek, tananyag-
tartalmak kerülnek feldolgozásra a jelenlegi tartalomszabályozás mellett a 
közoktatásban, és hogyan biztosíthatóak a különböző fejlesztési területek, 
célok és műveltségi területek közötti horizontális kapcsolatok. A kapott 
eredményeket összevetve a közgazdásztanár képzés jelenlegi gyakorlatával 
határoztuk meg azokat a kulcsterületeket, amelyekre támaszkodhatunk a 
Budapesti Corvinus Egyetem közgazdásztanár képzés megreformálásakor, 
a stratégiakészítés, a célkitűzések és megvalósításuk főbb alternatíváinak le-
írásakor.

2. A Nemzeti alaptanterv

A dokumentumelemzések során a Nemzeti alaptantervből indultunk ki. Itt 
két dologra koncentráltunk: megvizsgáltuk, hogy a gazdasági és pénzügyi 
ismeretekhez kapcsolható kompetenciaelemek mely műveltségi területeken, 
hogyan jelennek meg, illetve az egyes kompetenciaelemeket elemeztük a 
NAT fejlesztési feladatai és célkitűzései alapján.
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2.1. Műveltségi területek

A műveltségi területeket vizsgálva megállapítottuk, hogy a gazdasági és 
pénzügyi kompetenciák elsősorban az Ember és társadalom területhez tar-
toznak. Érdemes megjegyezni, hogy itt elsősorban képességek és készségek 
kerülnek meghatározásra és nem a tudástartalom. A végzett elemzés egyér-
telműen rámutatott arra, hogy a horizontális kompetenciaelemek összehan-
goltan, egymást felerősítve jelennek meg, segítve az Ember és társadalom, 
ezen belül is a gazdasági és pénzügyi ismeretek rendszer- és készség szintű 
elsajátítását a közoktatásban. 

2.2. Fejlesztési területek és célok

Ezután a NAT fejlesztési területei és céljai közül a Gazdasági és pénzügyi 
nevelés területét vizsgáltuk meg részletesen. Itt a gazdasági szereplők maga-
tartását, életét meghatározó lokális, regionális, nemzetgazdasági és globális 
gazdasági intézmények és folyamatok megismerése fogalmazódik meg cél-
ként. Ennek a célkitűzésnek a teljesítése a közoktatásban összetett feladatot 
jelent tanárnak és diáknak egyaránt. Feltételezi olyan ismeretek és készségek 
meglétét, illetve kialakulását, amelyek a részfeladatok meghatározásában, 
a kerettantervekben egyáltalán nem, vagy csak minimális súllyal jelennek 
meg. Elsődlegesen a hozzárendelt órakeretek jelentenek korlátot, de meg kell 
említeni már itt, hogy ezekhez az elvárásokhoz a közismereti tanárok több-
nyire nem rendelkeznek jól megalapozott, rendszerszemléletű közgazdasá-
gi tájékozottsággal. Az egyes ismeretkörök készségfejlesztéshez kapcsolódó 
módszertani ismeretek mind a közismereti tantárgyakat tanító, mind pedig 
a közgazdásztanárok képzésében is hiányterületként mutatkoznak.
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2.3. Kerettantervek elemzése

A NAT elemzését a kerettantervek vizsgálatával folytattuk. Arra a kérdésre 
kerestük a választ, hogy vajon a 9-12. évfolyamon mely tantárgyakban, mi-
lyen súllyal és tartalommal jelennek meg a gazdasági és pénzügyi nevelés 
kompetenciaelemei. Több tantárgyat is találtunk, de nagy részben ezek érin-
tettsége marginális. A Történelem és állampolgári ismeretek és a Földrajz 
tantárgyak azok, ahol viszonylag nagy súllyal jelennek meg gazdasági és 
pénzügyi tudástartalmak. Ezek azok az elsődleges közismereti tantárgyak, 
amelyek a gazdasági szakképzésekben a tantárgyközi koncentrációk tartal-
mi szempontjából nagyon fontosak, különösen a rendszerszemlélet kialakí-
tása érdekében. 

2.4. A Nemzeti alaptanterv horizontális  
elemzésének összegezése

A Nemzeti alaptanterv horizontális pedagógiai elemzése összegezésének 
eredményeként megállapíthatjuk a 9-12. évfolyammal kapcsolatban:

a) A közismereti órák keretében elsősorban a Történelem és állampolgári 
ismeretek (11-12. évfolyamon 22 órában), illetve a Földrajz (9-10. évfolya-
mon 53 órában) tantárgy keretein belül kerül sor gazdasági és pénzügyi 
ismeretek oktatására. Ezeket a tantárgyakat közismereti szaktanárok 
(történelem, földrajz szakos tanárok) tanítják, akik képzésük során csak 
nagyon alacsony óraszámban, s nem elsősorban pénzügyi ismeretekre 
koncentrálva tanultak közgazdasági ismereteket. Az elméleti gazdasági 
ismeretek képzési struktúrájukban általában az első félévben jelennek 
meg, ahol a hallgatók még nem motiváltak a közgazdasági ismeretek 
megszerzésében, nem érzik szükségesnek elsajátítását. Többnyire csak 
„átesnek” rajta. A későbbiekben általában már nem foglalkoznak ezzel a 
területtel. A tanítási gyakorlatban az figyelhető meg, hogy a tanult köz-
gazdasági ismeretek nem komplexek, és az órákon előkerülve csak az 
adott tantárgy kontextusában tárgyalnak egy-egy fogalmat, intézményt. 
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A feldolgozás során a kívánt tudástartalom és készség csak érintőlegesen 
kerül kialakításra. 

b) A dokumentumelemzés eredményei azt mutatják, hogy a közoktatás felé 
megfogalmazott igényekben a készségfejlesztés jelentősége megnőtt. A 
gyarapodó tudástartam és a rendelkezésre álló órakeretek között egyre 
jobban feszülő ellentmondások két dologra hívják fel a figyelmet. Szük-
ségszerű a megtanulandó ismeretanyag szelekciója, a megtanulandó 
tényanyagok mennyiségének csökkentése, ugyanakkor az összefüggé-
sek, ok-okozati viszonyok, hosszabb távú következmények és kölcsönha-
tások hangsúlyának növekedése elkerülhetetlen. 

c) A szakmai kerettantervek elemzése egyrészt azt mutatja, hogy a szük-
séges szakmai ismerettartalmak elsősorban a következő ismeretterü-
letekhez kapcsolódnak: mikro- és makroökonómia, nemzetközi köz-
gazdaságtan, gazdaságtörténet, elmélettörténet, vállalatgazdaságtan, 
vezetés-szervezés, marketing, üzleti kommunikáció, pénzügyi és bank-
ismeretek, kereskedelmi és vendéglátóipari ismeretek, számvitel, sta-
tisztika, adózási-, jogi-, ügyviteli és informatikai ismeretek. Másrészt 
rámutat arra, hogy a kívánt képesség- és készségfejlesztésnek a formális 
iskolai keretek között kell megtörténnie, vagyis komoly módszertani fej-
lesztésekre van szükség. 

d) A szakmai képzések elaprózottá váltak, a heti 2-2,5 órás tantárgyak az 
elvárt kompetenciafejlesztési feladatokat nem tudják teljesíteni, tartal-
muk nem felel meg az életkori sajátosságoknak, akadályozzák a jól hasz-
nálható multidiszciplináris rendszerbe rendezett ismeretek kialakulását. 
Erősen túlsúlyossá váltak a pénzügyi és adózási ismeretek. 

A gazdasági szakmai kerettantervekben és a Nemzeti alaptanterv gazda-
sági és pénzügyi fejlesztési területével kapcsolatban megfogalmazott elvárá-
sok, igények összevetése során kiemelendő:

 ■ A nemzetközi közgazdaságtani kérdések a közgazdasági szakmacso-
port tantárgyaiban egyáltalán nem, vagy alig jelennek meg. Teljesen 
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hiányzó témakörök: Nemzetközi együttműködési formák, transzna-
cionális vállalatok jellemzői, valutapiaci ismeretek, eladósodás – fize-
tési mérleg – gazdasági fejlődés kapcsolata.

 ■ A szakmai kerettantervek nagy hiányossága, hogy azokban lényegé-
ben nem jelennek meg a gazdálkodás térbeli és időbeli összefüggései. 
Nem foglalkoznak a lokális – regionális – globális vetületek közötti 
összefüggésekkel, hatásokkal. Ugyanígy adósak maradunk a hosszú 
távú szemlélet átadásával. Csak statikus gazdasági döntések, ezek 
közvetlen hatásainak leírását tartalmazzák a kerettantervek, a szak-
mai tananyagok zöme nem készült el írásos formában. A fogyasztók 
és a vállalatok intertemporális döntéseivel, azok közvetett hatásaival, 
a gazdasági válság, gazdasági fejlődés témaköreivel való foglalkozás-
nak még az igényei sem merülnek fel. 

 ■ Ugyancsak hiányzik az egyéni és a közjó közötti kapcsolatok közgaz-
dasági szemléletű tárgyalása, mint például az intézmények szerepe a 
gazdaságban, a potyautas kérdés tárgyalása.

 ■ A negyedik hiányterület a fenntarthatóság, a gazdálkodás során a kör-
nyezettel kapcsolatos összhang kialakításának kérdése rövid és hosszú 
távon (pl. externáliák, környezettudatos termelés és fogyasztás).

A végzett elemzések alapján kiemelhető, hogy az elvárt tanári kompe-
tenciákon belül arányeltolódás figyelhető meg. Az igény a multidiszcipli-
náris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a készség-, attitűd- és fele-
lősségvállalás fejlesztésére fontos folyamatokat indíthat el, a képzésben lévő 
generációk főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral 
rendelkező, a tanítási-tanulási folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan 
integrálni képes, innovatív, a változásokat menedzselő szakemberek irányá-
ba mozdulunk el a stagnáló állapotból. 
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3. A Gazdaság és pénzügyi nevelés megjelenése a 
Budapesti Corvinus Egyetem képzéseiben

Munkánk következő részében igyekeztünk feltárni, hogyan készíti fel a Bu-
dapesti Corvinus Egyetem a közgazdásztanári munkára a hallgatóit.

3.1. Közgazdásztanár képzés jellemzői

Jelenleg a Budapesti Corvinus Egyetemen mesterképzés keretében, levelező 
tagozaton folyik a közgazdásztanár-képzés a 4 akkreditált szakirány (elmé-
leti, pénzügy-számvitel, vendéglátás-idegenforgalom, kereskedelem-marke-
ting, vállalkozási) közül mindösszesen a vállalkozási szakirányon. Képzése-
inkre a hallgatók bekerülési útja többféle lehet:

 ■ közgazdasági alapképzés után közgazdásztanár mesterképzés,
 ■ közgazdasági mesterképzés után pedagógiai mesterképzés,
 ■ főiskolai tanári végzettség után közgazdásztanár mesterképzés.

Attól függően, hogy a különböző hallgatók milyen előképzettséggel ke-
rülnek felvételre, a tanárképzés során a tantervi hálók eltérőek. 

 ■ Közgazdásztanár mesterképzési szak (levelező tagozat 4 félév, 120 
kredit).

 ■ Mesterfokozatot adó nem tanári szakképzettség megszerzését köve-
tően vagy valamely mesterszakkal párhuzamosan felvett egy szakmai 
tanári szakképzettség esetén 3 félév, 90 kredit.

 ■ Főiskolai szintű tanári szakképzettség birtokában a tanári mesterfo-
kozat és a korábbi szakképzettségnek megfeleltethető tanári szakkép-
zettség esetén, 3 félév, 90 kredit.

A képzésben nagyon vegyes korosztály vesz részt. Egyre inkább terjed 
az a gyakorlat, hogy a tanárképzésbe jelentkezők néhány évet (évtizedet) 
közgazdászként dolgoznak, majd élethelyzetük megváltozása (például csa-
ládalapítás, gyerekszülés) után jelentkeznek tanárképzésre. E tendencia 
pozitív hatása, hogy nemcsak elméletileg felkészültek, hanem gyakorlati 
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tapasztalattal is rendelkeznek, amit a későbbi pályájukon jól tudnak hasz-
nosítani. Hátránya, hogy a jelentkezők a képzettségük megszerzése óta eltelt 
idő függvényében eltérő elméleti közgazdasági ismeretekkel rendelkeznek.

Mindezek következményeként a tanárképzés jellemzőjévé válik:

a) egyéni képzési utak kialakulása, általános képzési program elágazásai az 
előtanulmányoktól függően;

b) szakmai és pedagógiai, pszichológiai ismereteket felfrissítő és felújító 
blokk szükségessége. 

A Budapesti Corvinus Egyetemen a különböző karokon folyó alapkép-
zés tanterveit vizsgáltuk annak érdekében, hogy megtudjuk, milyen ala-
pokkal érkeznek a közgazdásztanár-képzésbe a hallgatók. A dokumentum 
elemzését összegezve kiemelhető, hogy a BA/BSc végzettséghez a következő 
ismereteket kell elsajátítani (tehát ezek azok a szakmai alapok, amelyekre a 
tanárképzésben oktatók számíthatnak):

a) közgazdasági, módszertani és üzleti alapozó ismeretek 70-90 kredit ér-
tékben (ebben megjelenik minden szakon a mikroökonómia, makro-
ökonómia, nemzetközi közgazdaságtan, pénzügy, vállalat gaz da ság tan, 
matematika, gazdasági informatika, számvitel, statisztika, vezetés – 
szervezés, gazdaságjog),

b) társadalomtudományi ismeretek blokk 10-20 kredit értékben,

c) a választott szaknak megfelelő szakmai törzsanyag 70-90 kredit értékben,

d) a szakok többségénél szakmai gyakorlat.

Mindegyik szaknál megjelenik egy készségfejlesztő modul, amelyben ta-
nulás- és kutatásmódszertan, kommunikáció és protokollgyakorlat, illetve 
prezentációs és kommunikációs készségfejlesztés van.
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Az alapképzések programját tekintve a mesterképzésbe érkező hallgatók 
rendelkeznek azokkal a közgazdász szakmát érintő alapvető ismeretkörök-
kel, amelyek a középfokú szakképzésben szükségesek. A felsőfokú szak-
képzésben való szaktanári munkához azonban további szakmai tartalom 
szükséges. A mesterképzés ideje alatt szükség van arra, hogy a meglévő és 
a képzés ideje alatt szerzett szakmai ismeretek bővítsük, illetve a szakmai 
ismeretek alapján az interdiszciplinaritást, a rendszerszemléletet és a gya-
korlatorientáltságot megerősítsük. 

Annak érdekében, hogy megtudjuk, a Budapesti Corvinus Egyetemen 
folyó közgazdásztanár-képzés egyes kurzusaiban megjelennek-e a horizon-
tális pedagógiai elemek, megvizsgáltuk a tantárgyi adatlapokat.

Az elemzések alapján kijelenthetjük, hogy a közgazdásztanár-képzésben 
(az iskolai gyakorlatokat kivéve) az elméleti képzés jelenik meg hangsúlyo-
san. Kompetenciákat, készségeket szinte alig fejlesztenek célzottan a kur-
zusok során. Ez alól kivételt jelentenek a következő kompetenciák: önálló 
gondolkodás, különböző megközelítések mérlegelése, megértése, értelmező, 
kritikai beállítódás, döntések rövid és hosszú távú hatása.

Egyáltalán nem, vagy csak rendkívül kis mértékben célzott a következő 
kompetenciák, készségek fejlesztése: elköteleződés, szabály- és mintaköve-
tés, konfliktusok kezelése (érték és érdek), különböző megközelítések mér-
legelése, megértése, vitakultúra fejlesztése, önismeret, versengés, tanulást 
segítő beállítódás kialakítása, együttműködés (a tanulókkal, a szülőkkel, a 
kollégákkal és a szakma képviselővel).

Ahogy láthatjuk, két olyan elem is szerepel, ami a Gazdasági és pénzügyi 
nevelésben hangsúlyosan megjelenik. Kérdés tehát: hogyan lennének képe-
sek a közgazdásztanárok a tanári munkájuk során ezen elemek fejlesztésére, 
ha azok a tanárképzésben sem kapnak hangsúlyt?

Ha részletesebben, modulonként vizsgálódunk, azt tapasztalhatjuk, 
hogy egyes modulok között enyhe hangsúlyeltolódás figyelhető meg: a taná-
ri modulban egy kicsit célzottabb a horizontális tartalmak fejlesztése, mint 
a szaktárgyi modulok esetében. Ott egy kis elmozdulás figyelhető meg a 
kompetencialapú képzés felé. Remélhetőleg azzal, hogy megalakult a Tanár-
képző és Digitális Tanulási Központ, és a feltáró munka elkezdődött, a köz-
eljövőben további változások lesznek e téren.
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Ezt követően megvizsgáltuk, hogy a NAT fejlesztési területei és céljai kö-
zül a Gazdasági és pénzügyi nevelésben megfogalmazott egyes célok meg-
jelennek-e a Budapesti Corvinus Egyetemen folyó közgazdásztanár-képzés 
szakmai tantárgyainak leírásában.

Félkövérrel jelöltük azokat a rész-célokat, amelyekről a tantárgyi adatla-
pokban nem, vagy csak alig történik említés.

„A felnövekvő nemzedéknek hasznosítható ismeretekkel kell rendelkez-
nie a világgazdaság, a nemzetgazdaság, a vállalkozások, háztartások életét 
meghatározó gazdasági-pénzügyi intézményekről és folyamatokról. Cél, hogy 
a tanulók ismerjék fel saját felelősségüket az értékteremtő munka, a javak-
kal való ésszerű gazdálkodás, a pénz világa, a fogyasztás területén. Tudják 
mérlegelni döntéseik közvetlen és közvetett következményeit és kockázatát. 
Lássák világosan rövid és hosszú távú céljaik, valamint az erőforrások kap-
csolatát, az egyéni és közösségi érdekek összefüggését, egymásrautaltsá-
gát. Ennek érdekében a köznevelési intézmény biztosítja a pénzügyi rendszer 
alapismereteire vonatkozó pénzügyi szabályok, a banki tranzakciókkal kap-
csolatos minimális ismeretek és a fogyasztóvédelmi jogok tanítását.”

Ahogy a tantárgyi adatlapok gyorselemzéséből látszik, a közgazdász-
tanár-képzésben vannak lefedetlen tartalmi területek. Mindez, valamint 
a megváltozott tanári kompetencia-igények együttesen a képzés szakmai, 
pedagógiai és pszichológiai, illetve módszertani elemeinek újragondolását 
igényli. A Budapesti Corvinus Egyetem előtt tehát komoly feladat áll.

4. A kidolgozott modell-javaslat

Az előzőekben részletesen leírtak közül a leglényegesebbeket kiemelve meg-
kapjuk arra a kérdésre a választ, hogy hol tartunk most, és miket kell a jövő-
ben megváltoztatni. Ezek a következők: 

 ■ Új tanulási környezet formálódik, amelyben a régi és új találkozása 
nyomán kibontakozó problémák kikényszerítik a tanulási-tanulási 
folyamat valamennyi szereplőjének alkalmazkodását. Az ezzel járó 
hangsúlyeltolódások minőségében változtatják meg szaktanári és 
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pedagógiai szerepeinket, napi munkánkat, magát az iskolát és ennek 
következményeként tanárképzésünket.

 ■ A Budapesti Corvinus Egyetemre jelentkező hallgatók motiváltsága 
egyre nagyobb szóródást mutat, preferenciáik, előzetes tudásuk meg-
lehetősen heterogénekké váltak. Mindez szükségessé teszi az egye-
temi oktatók pedagógiai, pszichológiai és módszertani ismeretekkel 
való felvértezését.

 ■ A középiskolai tanárok és az egyetemi oktatók jellemzően egyre idő-
sebbek. Az oktatás mindkét szintjén a következő években várható egy 
nyugdíjazási hullám. Ennek hatására biztosra vehető a közgazdász-
tanárok iránti kereslet jelentős növekedése. A várható demográfiai 
hatásokat figyelembe véve fontos feladat a felsőoktatásba jelentkező 
hallgatók egy nagyobb körének megnyerése az osztatlan tanárképzés-
re, illetve a közgazdasági képzésben részt vevő BsC-s hallgatók tanári 
életpálya iránti érdeklődésének felkeltése.

 ■ A tanárképzés operatív tantervébe elkerülhetetlenül be kell építeni 
HH, HHH és SNI-s tanulókkal való foglalkozással kapcsolatos isme-
reteket és többnyire még ki kell dolgozni az adott szakmai terület-
re vonatkozóan azokat a tananyagokat (pedagógiai, pszichológiai és 
módszertani), amelyekkel felvértezve végzett hallgatóink tanulóikkal 
összefogva hatékonyan faraghatják le ezeket a hátrányokat. 

 ■ A megváltozott társadalmi-gazdasági környezetben a pedagógusok 
szerepe felértékelődik. A tanárképzés számára ez pozitív hatással jár. 
Helye megerősödik a tudományegyetemeken belül, az állam támo-
gatja a tanárképzésbe jelentkező hallgatókat. 

 ■ Nem tűnik indokoltnak a tanárképzés túlzott specializációja. A szak-
középiskolákban tapasztaltak szerint az egy-egy közgazdasági tárgy-
hoz tartozó óraszám olyan alacsony, hogy a gyakorlatban a közgaz-
dásztanárok minden közgazdasági tárgyat tanítanak.

 ■ A kormányzati stratégiákban meghirdetett célok, az ezekkel rövid-
távon végrehajtott, sokszor ellentétes irányba ható intézkedések bi-
zonytalanná teszik a felsőoktatási intézmények, így a tanárképző köz-
pontok működésének intézményi környezetét. Ezek a folyamatok a 
hatékony tervezhetőséget akadályozzák, nagy rugalmasságot és aktív 
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alkalmazkodást igényelnek. Nem ülhetünk rá eddigi eredményeink-
re, sikereinkre.

 ■ A kialakuló tendenciának megfelelően fontos az egyéni képzési utak 
lehetőségének biztosítása a levelező mesterszakos hallgatók számára. 
Biztosítani kell, hogy az általános képzési programnak legyenek el-
ágazásai, amiket az előtanulmányoktól függően lehet kiválasztani. A 
kreditelismerési szabályokat egyértelművé és ismertté kell tenni.

 ■ A levelező mesterszakos hallgatók számára szükséges 
szakmai,pedagógiai és pszichológiai ismereteket felfrissítő és felújító 
blokk. 

 ■ Elkerülhetetlen az interdiszciplinaritás, a rendszerszemlélet és a gya-
korlatorientáltság megerősítése. Egy-egy modulban érdemes a tan-
tárgyak tatalmát korszerűsíteni, a tantárgyak közötti kapcsolatokat 
hangsúlyozni és a tantárgyak együttesével egy komplex tudást bizto-
sítani hallgatóinknak.

 ■ Az igények változása miatt jelentkező hiányterületek beépítése miatt 
az elsajátítandó ismereteknek nemcsak korszerűsítése, hanem szelek-
ciója is szükséges.

 ■ A kis létszámok és a szemináriumi órák magas aránya lehetővé teszi a 
közvetlen és rugalmas alkalmazkodást a tanárképzés során.

 ■ A tanárképzésen belül kiemelt szerepe van a tanárképzés kimeneti 
követelményében meghatározott kompetenciák fejlesztésének. Ennek 
az elvárásnak valamennyi, a tanárképzésben tanított tárgyban meg 
kell jelennie.

 ■ A képzés túlságosan szétaprózott.
 ■ Érdemes lenne a gazdasági informatikus - ügyvitel szakpárt elindíta-

ni, itt egyértelműen képzéshiány van.
 ■ A (köz)gazdasági ismereteket, gazdasági kultúrát a szakképzésen túl 

a felsőoktatásban is változatosabb módszerekkel kellene tanítani. 
Erre fel kell készíteni a tanárokat. 

 ■ Gazdasági és pénzügyi ismereteket a történelem és földrajz tantár-
gyak keretében is tanítanak. A történelem és földrajz szakos tanárok 
általában nem rendelkeznek megfelelő gazdasági ismeretekkel, ezért 
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érdemes lenne számukra rövid ciklusú, 30 kredites szakmai tovább-
képzéseket szervezni. 

 ■ Érdemes lenne változásmenedzsmentet tanulniuk tanár szakos hall-
gatóinknak, az adaptációs készség felértékelődik a gyorsan változó 
társadalmi-gazdasági környezetben, amelynek lenyomata megjelenik 
az oktatási rendszerben is.

 ■ Az egyetemről nem látszik, mi van ma egy középiskolában. Az isko-
lákban ugyanakkor igény van arra, hogy megmutassák magukat. Az 
egyetem feladata egyfajta szakmai-módszertani vezetés nyújtása. A 
kapcsolattartás mindkét fél számára rendkívül előnyös lenne.

 ■ Megszűnt a kapcsolat a gyakorló helyekkel is. Általános jelenség, 
hogy az iskolai gyakorlatot a közgazdásztanár-jelölt a saját iskolájá-
ban végzi, saját kollégái felügyelete alatt.

 ■ Hasznos lenne a mentortanárképzésbe való bekapcsolódás.
 ■ A szaktanári KKK megfoghatatlan az egyetemi oktatásban megjele-

nő tantárgyak szempontjából. Elsősorban a szakmai tudáselemekre 
határoznak meg kreditet a tantárgyi adatlapok, a készségszint nem 
jelenik meg, nem kap súlyt. Így a készségek, attitűdök, felelősségvál-
lalás nem jelenik meg tudatosan a képzésben, nincsenek mérve. Ez 
egy olyan hiányosság, amit mindenképpen orvosolni kellene.

 ■ Az a tapasztalat, hogy a tanár szakos hallgatók nem tudnak reflektál-
ni. Meg kell őket tanítani erre.

4.1. Stratégia célkitűzések

Küldetésünk:
Multidiszciplináris látásmód és rendszerszemlélet átadására, a készség-, at-
titűd- és felelősségvállalás fejlesztésére képes, a képzésben lévő generációk 
főbb jellemzőihez igazodó, gazdag módszertani eszköztárral rendelkező, a 
tanítási-tanulási folyamatba az IKT eszközöket hatékonyan integrálni ké-
pes, innovatív, a változásokat menedzselő, a hazai és nemzetközi tudomá-
nyos térben tájékozott közgazdásztanárok képzése, továbbképzése.
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Stratégiánk fókuszában öt kiemelt terület:
1. A közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása,
2. felnőttképzés,
3. digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejlesztése,
4. együttműködés szakmai partnerekkel (tanárképző intézményekkel, 

közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, fejlesztési és kutatá-
si intézetekkel, szakképzést irányító szervezetekkel),

5. nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása.

Elsődleges célkitűzéseink: Országos digitális módszertani központtá vá-
lás, versenyképes, minőségi képzések nyújtása.

Ezeknek alárendelten határozhatjuk a fenti területek célkitűzéseit:

a) Közgazdásztanár képzés korszerűsítése és megújulása. Célkitűzések: 
 ■ Tartalmában és szerkezetében változó közgazdásztanár képzés,
 ■ optimális képzési kínálat meghatározás a változó igényekhez igazod-

va,
 ■ teljesítményelvű, hallgatóközpontú tanítási-tanulási környezet kiala-

kítása képzéseinken,
 ■ a képzések komplexitásának biztosítása,
 ■ műhelymunkák kialakítása és erősítése,
 ■ tanszékek közötti koordinációs feladatok hatékony ellátása,
 ■ idegen nyelvű kurzusok indítása,
 ■ párhuzamos képzési lehetőség akkreditálása.

b) Felnőttképzés. Célkitűzések: 
 ■ Környezeti változásokhoz igazadó továbbképzések, 
 ■ felsőfokú szakképzések (rövid ciklusú) és szakirányú szakképzések 

közismereti és közgazdász tanárok, az oktatási rendszerben dolgozók 
számára,

 ■ a felsőoktatásban dolgozó oktatók módszertani továbbképzése,
 ■ PhD hallgatók és demonstrátorok módszertani képzése,
 ■ bekapcsolódás a mentortanár képzésbe.
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c) Digitális tanulási folyamatok és digitális tanulási eszközök fejleszté-
se. Célkitűzések:

 ■ Innovatív fejlesztések – gennovációk,
 ■ e-learning és blended taneszközöket készítő központ működtetése,
 ■ tükrözött tantermi oktatások megvalósítása,
 ■ a Tanárképző és Digitális Tanulási Központ honlapján egy módszer-

tani bank létrehozása és működtetése.

d) Együttműködés szakmai partnerekkel, kollégákkal (tanárképző in-
tézményekkel, közgazdasági és kereskedelmi szakközépiskolákkal, 
fejlesztési és kutatási intézetekkel, szakképzést irányító szervezetek-
kel). Célkitűzések: 

 ■ A végzett hallgatók alumni hálózatának kialakítása és működtetése,
 ■ gyakorló iskolai hálózat újraszervezése és működtetése,
 ■ szakkolégium-szerű szerveződés létrehozása közgazdasági alapkép-

zésben résztvevő hallgatók számára,
 ■ hazai kutató és fejlesztő munkákba bekapcsolódás.

e) Nemzetközi nyitás, nemzetközi kapcsolatok kialakítása. Célkitűzések:
 ■ Bekapcsolódás a nemzetközi kutatási programokba,
 ■ szakmai együttműködések kialakítása hasonló profilú intézmények-

kel,
 ■ idegen nyelvű online kurzusok, képzési programok indítása,
 ■ konferenciák szervezése, illetve nemzetközi és hazai konferenciákon 

való részvétel.

Célrendszerünk elfogadása és megvalósítása biztosítja Tanárképző és 
Digitális Tanulási Központunk több lábon állását, megerősödését, elfoga-
dottságának növekedését az egyetemen belül.

A célkitűzések és a hozzá kapcsolódó feladatok megvalósítását segíti a 
TDTK kialakult szervezeti és működési felépítése. 
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Aczél Petra: habilitált egyetemi docens, a Budapesti Corvinus Egyetem Ma-
gatartástudományi és Kommunikációelméletének igazgatója, a Társadal-
mi Kommunikáció Doktori iskola törzstagja. Kutatási területe a retorika, 
kommunikáció, és újmédia-kommunikáció; szerzője, illetve társszerzője öt 
könyvnek és számos magyar és idegen nyelvű tanulmánynak, vezetője és 
tagja hazai és nemzetközi szakmai testületeknek.

Almássy Zsuzsanna: Pszichológus, a Nyíregyházi Főiskola Alkalmazott Pe-
dagógia és Pszichológia Intézetének oktatója. Fő kutatási területe a szülővé 
válás és annak nehézségei. Kiemelten foglalkozik az apaság és a depresszió 
témakörével. Ezen túl egészségpszichológiai kutatásokat is folytat.

Bodnár Éva: PhD, a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitá-
lis Tanulási Központjának docense, a Központ vezetője. Végzettsége szerint 
munka és szervezetpszichológus. Kutatási területe: digitális tanítás. tanulás, 
a perszonalizáció lehetőségei, kognitív és tanulási stílusok. Oktatási területe: 
Pszichológiai tárgyak tanítása a közgazdásztanár-képzésben, illetve munka- 
szervezetpszichológiai tárgyak oktatása gazdálkodástudományi és társada-
lomtudományi képzésekben

Czike Bernadett: PhD, tanító, pszichológus. Egyetemi docens, jelenleg a 
PE Antropológia és Etika szakán, valamint a Pedagógiai Intézetben dol-
gozik. 1990-ben megalapította a Szabad Iskolákért Alapítványt, ahol a sze-
mélyközpontú és gyakorlatorientált pedagógusképzésért tevékenykedik. A 
szociális, életviteli és környezetei kompetenciák fejlesztési programjának 
szakmai vezetője volt, a kooperatív tanulás hazai elterjesztésének megha-
tározó alakja. 



130

  A tanárképzés jövőjéről – II. rész

Csillik Olga: a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális Tanu-
lási Központjának tanársegédje. Végzettsége szerint pedagógia, illetve ma-
gyar nyelv és irodalom szakos bölcsész. Kutatási területe a digitális tanítás 
és tanulás, a gennováció. Oktatási területe: módszertani tárgyak, Pedagógiai 
pszichológia, Digitális tanítás, Pedagógiai innováció.

Daruka Magdolna: a Budapesti Corvinus Egyetem Tanárképző és Digitális 
Tanulási Központjának docense, a Központ módszertani vezetője. Végzett-
sége szerint közgazdásztanár. Kutatási területe: intézményi közgazdaságtan, 
evolúciós közgazdaságtan, gennováció, szakmódszertan. Oktatási területe: 
Stratégiai menedzsment, Általános és szakmódszertan, Üzleti kommuniká-
ció, Tanügyigazgatási ismeretek, Elméleti közgazdaságtani ismeretek.

Gloviczki Zoltán: PhD, egyetemi docens, a PPKE tanárképző központjának 
vezetője. A pedagógusképzés bevezető kurzusait tanítja. Szakterülete a nyelv-
pedagógia, az oktatáspolitika, illetve a neveléstörténet. PhD fokozatát az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán antik művelődéstörténeti témában szerezte. 

Horváth H. Attila: az ELTE habilitált docense, a Neveléstudományi Intézet 
és a Pedagógiai Antropológia kutatócsoport munkatársa. Fő kutatási terü-
lete az informális tanulás, az erkölcsi szocializáció és a Freinet-pedagógia.

Kamarás István: Az ELTE Bölcsészettudományi karán végzett mint ma-
gyar tanár, könyvtáros és szociológus, habilitált, az MTA doktora. Kutatási 
területei: olvasás-, irodalom-, érték- és vallásszociológia. 1988 óta az ember- 
és erkölcstan kidolgozója, a  Pannon Egyetemen az Antropológia és Etika 
Tanszék  alapítója. Az embertan, vallásszociológia és művészetszociológia 
oktatója. Tudományos művek, szociográfiák, utópiák, regények és hangjá-
tékok szerzője.

Karlowits-Juhász Orchidea: a Miskolci Egyetem Tanárképző Intézetének 
oktatója, a miskolci Csatárlánc önkéntes csoport alapítója, koordinátora. 
Végzettsége szerint filozófia szakos középiskolai tanár és kulturális antro-
pológus. Fő oktatási területei: tanításmódszertan, dramatikus tananyag-
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feldolgozás, projektpedagógia, integrált oktatás, segítő tanulás (service 
learning). Kutatásaival a fiatalok önkéntes és kötelező segítő tevékenysége-
ire fókuszál, ezen belül elsősorban a service learning típusú tevékenységek 
hazai beágyazhatóságát, tartalmi, technikai vonatkozásait vizsgálja, illetve 
modellértékű gyakorlatok – antropológiai módszerekkel való – feltárása és 
bemutatása vállalkozik.

Kereszty Zsuzsa: ny. főiskolai docens, pszichológus, közoktatási szakértő. 
Szakterületei: differenciálás, integráció, szabadidő-pedagógia

Kiss János: pszichológus, a Debreceni Egyetem Egészségügyi Karának ok-
tatója. Elsősorban szociálpszichológiai jellegű tantárgyakat oktat és fejlesztő 
tréningeket tart. Kutatóként korábban szegénységgel, öngyilkossággal, je-
lenleg munkaérték preferenciák vizsgálatával foglakozik.

Knausz Imre: pedagógus, a Miskolci Egyetem BTK Tanárképző Intézeté-
nek egyetemi docense. Kutatási területe a történelemtanítás tantárgy-peda-
gógiája, a tantervelmélet/tantervfejlesztés, valamint a műveltség elmélete. A 
Taní-tani Online című digitális pedagógiai folyóirat főszerkesztője, a Peda-
gógusképzés és a Kharón folyóiratok szerkesztőbizottságának tagja.

Kovács János: szervezet- és munkalélektani szakpszichológus, a Debrece-
ni Egyetem Egészségügyi Karának oktatója.  Alapozó (általános lélektan, 
személyiséglélektan) és alkalmazott pszichológiai tantárgyakat (szervezet 
és vezetéslélektan)  oktat és fejlesztő tréningeket tart. Kutatóként  vezetési 
stílusokkal,  szervezeti kultúrával,  információs technológiák lélektani vo-
natkozásaival.

Kovács Klára: szociológus, oktatáskutató, a Debreceni Egyetem Egészség-
ügyi Karának oktatója. Fő kutatási területei  a nevelés- és sportszociológia, 
felsőoktatás-kutatás. Kutatásaiban elsősorban  a hallgatók sportolási szoká-
sait, egészség-magatartását vizsgálja, illetve ezek hatásait a jóllétre, egészsé-
gi állapotra és tanulmányi eredményességre a magyar-ukrán-román-szerb 
határmenti régió kisebbségi és többségi felsőoktatási intézményeiben.
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Nábrádiné Jurasek Ibolya: PhD, főiskolai tanár, a PPKE Vitéz János Ta-
nárképző Központ Óvó- és Tanítóképző Tanszékének vezetője. A magyar 
nyelvtan tárgykörébe tartozó tantárgyakat oktatja. PhD fokozatát az ELTE 
Bölcsészettudományi Karán stilisztikából szerezte. Fő kutatási területe a 
magyar stilisztika és a névtan.

Pálvölgyi Ferenc: PhD, főiskolai docens, szakpedagógus bölcsész és pe-
dagógia szakos tanár, hittanár, egyházkarnagy. PhD fokozatát a teológia/
valláspedagógia tudományterületen szerezte (SJE, Szlovákia). A Pázmány 
Péter Katolikus Egyetemen és a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főisko-
lán a tanárképzés tárgyait tanítja. Fő kutatási területe a reformpedagógia, a 
konstruktivista didaktika és az erkölcsi nevelés.

Pálvölgyi Krisztián: Neveléstudomány szakos bölcsész, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetem Pedagógiai és Pszichológiai Kar Neveléstudományi 
Doktori Iskolájának hallgatója, az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet mun-
katársa. Kutatási területe: a Bologna-folyamat magyarországi implementáci-
ója, tanítás és tanulás a felsőoktatásban, képzésfejlesztés, felsőoktatás-kuta-
tás. Oktatási területe: Felső- és felnőttoktatási képzési programok tervezése 
(ELTE PPK, PhD hallgatóként).

Sass Judit: PhD, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Pszichológia Inté-
zetében a Szociál- és Szervezetpszichológia Tanszék vezetője. Végzettsége 
szerint pszichológus, munka- és szervezetpszichológiai szakpszichológus. 
Kutatási területe: szervezeti folyamatok – stressz, érzelmek, igazságosság, 
bizalom, kultúra, konfliktusok; kognitív stílus, digitális tanulási környezet.  
Oktatási területe: szervezetpszichológia, szervezetfejlesztés, szociálpszicho-
lógia, mentálhigiéné.

Szíjártó Imre: szlavista, filmtörténész, az egri Eszterházy Károly Főiskola 
Mozgóképkultúra Tanszékének vezetője. Kutatási területei: a kortárs közép- 
és kelet-európai (elsősorban lengyel, orosz, szlovén) film, illetve a mozgó-
kép- és médiaoktatás módszertana és gyakorlata nemzetközi összehasonlí-
tásban. Módszertani és tantárgytörténeti monográfiát és tanulmánykötetet 
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jelentetett meg. Cikkei és fordításai és műfordításai magyar és lengyel iro-
dalmi, filmes, médiaelméleti és pedagógiai lapokban jelentek meg.

Szőke-Milinte Enikő: PhD, egyetemi docens, pedagógia - magyar nyelv és 
irodalom szakos bölcsész és tanár, SNI-s gyerekek nevelése MA fokozat-
tal, neveléstudományok doktori fokozattal. Kutatási területe a pedagógiai 
kommunikáció és a konfliktuskezelés, a pedagógusképzés és -továbbkép-
zés. Mozgókép-és médiaismeret szakos tanárok módszertani felkészítését, 
a pedagógiai kommunikációt és a pedagógia alapproblémáival foglalkozó 
tanegységeket tanítja.
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