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

népszerűsítésére” című kutatás azt mutatja, hogy a témakör olyan komplex, hogy 

valójában nem lehet egyetlen jelenségként vagy tevékenységként tekinteni rá. Sok 

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

stratégiát, hanem stratégiákat lehet és érdemes csak ráépíteni. 

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

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

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

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

továbbfejlesztett tanárképzés tartalmi és minőségi színvonalának kulcsszerepére. 

Mindazonáltal legfontosabb kutatási eredményként jelen feltáró munkánk más 

nemzetközi vizsgálatokkal egybevágóan azt mutatja, hogy a tanári pálya magas 

színvonalra emelése és hosszú távon magas színvonalon tartása nem egyetlen elemtől 

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

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

tisztázottak, kidolgozottak és megfelelő módszerekkel arra alkalmas szakértői csoportok 

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

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

népszerűsítése tehát csak rendszerszerű gondolkodásban koncipiálható.     

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

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

a tanári pálya alakításának és népszerűsítésének központilag, államilag tervezett 

folyamatai a modern demokráciákban és piacgazdaságokban olyan kontextusban 

működnek, amelyben a kiszámítható és megtervezhető folyamatok mellett főként   



a. a piac 

b. a szupranacionális tényezők és a globalizáció  

c. ezzel egyidejűleg a lokális önérdekérvényesítő lehetőségek fokozódása  

d. a társadalmak diverzitása, az egyre tagoltabb társadalmi csoportok 

érdekérvényesítő egyezkedési folyamatainak egyre szofisztikáltabbá válása 

és más tényezők miatt egy sor bizonytalansági, folyamatosan változó, nem 

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

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

tudatosan, tervezetten való befolyásolhatóságára. Így érdemes elkülöníteni a 

tanárszakma és a tanári pályakép 

a) tervezett folyamatok segítségével történő formálását 

b) nem tervezett folyamatokban zajlódó formálódását 

c) ezek kölcsönhatásban zajló mechanizmusait.   

4. E rendszer legfőbb elemei az alábbiak:  

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

és nem központilag/államilag tervezett folyamatokban zajló formálódása, illetve 

ezek folyamatos kölcsönhatása a pálya népszerűségének alakulásában 

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

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

szándékoknak, igényeknek és lehetőségeknek megfelelően 

c. a tanárképzési szelekciós mechanizmusok ezekkel egybehangolt módokon 

d. a tanárképzés, beleértve annak fő és speciális válfajait 

e. foglalkoztatástechnikák például  

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

szelekciókat lehessen végezni az oktatásügy aktuális és/vagy hosszú távú 

igényeinek megfelelően 

ii. illetve megfelelő képzettségű tanárokat megfelelő oktatási intézményekbe 

lehessen irányítani 

iii. megoldható legyen például a  



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

képzések után) 

2. pályaváltoztatás általi pályára lépés (más pályákról) 

3. a pályakitérőkkel történő pályára visszalépés 

4. és hasonlók    

f. mentorálás, pályavezetési, pályaépítési támogatás 

i. különös hangsúllyal a pálya kezdetén 

ii. de hasonlóan nagy figyelemmel és erőráfordítással a tanári pálya 

kibontakozása során folyamatosan 

g. a rendszer valamennyi elemével szinkronizált tanár-továbbképzés 

h. a tanári kiégés elleni stratégiák 

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

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

a. a piaci szegmensben 

b. más tanári területen 

c. más nem piaci és nem tanári szegmensben 

2. a tanárok horizontális fejlődési/egymástfejlesztési technikái 

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

kritériumrendszere és transzparens gyakorlata 

j. a jutalmazás és megerősítés technikái például 

i. pénzjutalmak 

ii. kitüntetések 

iii. speciális kedvezmények nyújtása 

iv. a népszerűség, személyes elismertség növelésének egyéb technikái 

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

rendszerbe mint folyamatos fejlesztőelem és garancia.  

5. A tanári pálya népszerűsége egyebek mellett   

- a társadalom általános fejlettségétől a tudástársadalmi átalakulás, a tudásintenzív 

gazdaság kialakulása vagy működése szempontjaiból 



- a szakma általános társadalmi presztízsétől más szakmákkal való összevetésben 

o ennek történelmi/kulturális vetületeitől 

- a szakma speciális vetületeiben jelentkező presztízstényezőktől 

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

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

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

stb.)      

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

emelkedő jellegétől  

- a tanári pálya életpályamodellbe illesztettségétől  

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

dominanciájától  

- a tanári szakma szociodemográfiai jellemzőitől 

o férfi-női alkalmazottak arányától 

o etnikai és más kisebbségek jelenlétének arányától, jellegétől 

o a vidék-város adott társadalomra jellemző különbségeitől 

- a tanárképző intézmények típusainak társadalmi presztízsétől 

- a tanárképzési fokozatok társadalmi megbecsültségétől 

- a tanárképzés képzési tartalmainak szakmailag progresszív mivoltától 

- a szakma családbarát jellegének hangsúlyozásától 

- a szakma nemzetközi nyitottsággal kapcsolatos jellemzőitől 

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

megítélésének jellegétől 

függ.   

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

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

lehetőségeken túl még attól is függ, hogy az adott országban  

- hogyan alakulnak a demográfiai tényezők (pl. a fiatal korosztályok létszáma) 



- milyen státusban van az élethossziglani és élet egészére kiterjedő dimenziókat tekintve az 

oktatás világa és milyen lehetőségei vannak a belátható jövőben.  

 

6. A tanári pálya népszerűsítésének alapvetően kétféle technikája van: 

a/ közvetlen (például a pályát, mesterséget népszerűsítő, rekrutáló kampányok, a 

fizetésemelés és hasonlók) 

b/ közvetett technikák. Közvetett népszerűsítési technika mindenekelőtt a tanári 

mesterség és pályakép társadalmi reprezentációjának alakítása. Ebben kulcsszerepe van 

annak, hogy egy társadalomban sikerül-e olyan képet kialakítani a tanári szakmáról, a 

tanárok személyiségéről, a tanítás-tanulásról, az oktatási intézményekről, az oktatás 

világáról magáról, hogy arra a társadalom legszélesebb rétegei bizalommal tekintsenek; 

hogy a társadalom legszélesebb rétegei bízzanak a tanárokban, a tanári munka 

fontosságában, hasznában, értékében az egyénre, a közösségekre és a társadalom 

egészére nézve. E bizalom növelése nélkül a tanári pálya népszerűsége nem javítható. Ez 

kutatásunk egyik legfontosabb eredménye. Pragmatikus vonatkozásban: jó, ha a tanári 

pálya népszerűsítésének nem közvetlen technikáinak alkalmazása során nagy hangsúly 

helyeződik a társadalmi bizalom kialakítására, továbbformálására, növelésére a pálya 

iránt. Ez önmagában jelentősen emelheti a pálya népszerűsítését, mivel a 

szociálpszichológia eredményei is azt mutatják, hogy az emberek többsége szeret olyan 

társadalmi szerepeket betölteni, amelyre bizalommal tekintenek az adott társadalom 

tagjai. Ez része a magas presztízsnek, és vonzza a legjobb színvonalon teljesítő, (az 

oktatásban kívánatos) konstruktív személyiségű embereket. (Ami ugyanakkor nem teszi 

feleslegessé a tanárképzést megelőző szelekciót.)  

 

7. A tanári pálya népszerűsítésének hagyományos technikái (például a nyomtatott sajtóban 

megjelentetett információk, cikkek, egyetemek/főiskolák saját hallgatóik vagy leendő 

hallgatóik meggyőzésére szolgáló tájékoztató füzetek, kis terjedelmű kiadványok és 

egyebek) mellett az utóbbi évtizedekben megjelentek olyanféle fontos, új technikák is, 

mint 



a. az interneten zajló népszerűsítés/rekrutáció 

b. tömegmédiában zajló népszerűsítés/rekrutáció 

c. civil/közösségi médiában zajló népszerűsítés/rekrutáció 

d. a pályára alkalmas egyének azonosítása és individuális meggyőzésére tervezett 

népszerűsítési/rekrutációs technikái.  

8. A tanáriszakma-kép és -pályakép népszerűsítő anyagok országfüggetlen jellemzője, hogy 

a tanári pályának 

a. idealizált képét adják, amelyben  

i. az egyéni fejlődés/növekedés elemei  

ii. a gyerekekkel való munka öröme 

iii. a gyerekek (más személyek) fejlesztésének öröme 

iv. spirituális célok mint például 

1. az emberek (emberiség) javításának éthosza 

2. nemzeti/kulturálisközösségbeli értékek képviseletének éthosza 

jelennek meg nagy hangsúllyal. 

b. Ugyanakkor a tanári munka és életpályakép reális elemei, mint például  

i. a napi tanári munka jellege 

1. a tanítás rekurzív (egyes elemeiben monoton) elemei 

2. az adminisztratív munkák 

ii. a szakma tipikus konfliktusai 

1. főnökökkel 

2. tanulókkal 

3. szülőkkel 

4. kollégákkal  

 és hasonlók egyáltalán nem vagy csak érintőlegesen jelennek meg bennük 

 Ugyanakkor egyes szerzők figyelmeztetnek az idealizált, egyoldalú pályakép 

kommunikálásának veszélyeire, és kapcsolatot találnak e között, illetve az egyes országokban 

gyakori gyors/korai pályaelhagyás jelensége között.  



9. A tanárszakmát és tanári pályát népszerűsítő célzó tanárképben nagy hangsúllyal jelennek 

meg olyan elemek, amelyek 

a. egyrészt a felnövekvő új generáció (leendő tanárok) világképére 

b. másrészt a jelen és a jövő várható tanárképére  

játszanak rá, és modern tanárképet mutató, illetve a tanári szakmát/pályát 

modernizációsan fejlesztő új elemeknek tekinthető. Ilyen például az, hogy  

o a tanári szakma kollaboráción alapuló szakma 

o a tanár 

  a modernizációnak és  

 a társadalmi diverzitás által történő társadalmi integritás növelésének 

legfőbb letéteményese   

o az új világ és új társadalmak, új világrend kialakításának letéteményese 

o nem közszolgálati hivatalnok elsősorban, hanem (vagy úgy közszolgálati 

hivatalnok, hogy):  

 kreatív 

 alkotó 

 transzformátor (nem pedig csak tudásátvivő) 

személy.   

 

 

 


