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BEVEZETÉS
A tanárjelöltek fejl dése a nyelvtanárképzésben széles körben kutatott téma, mind a 

magyarországi, mind a nemzetközi szakirodalomban (pl. Barócsi, 2007; Dudás, 2007; Falus, 
1987; Hobson et al., 2005; Kagan, 1992; Kimmel, 2007; Köcséné Szabó, 2007), csakúgy, mint a 
tanításban eltöltött els  év nehézségei (pl. Carré, 1993; Farrel, 2006; Lang, 1999; McCormack et 
al., 2006; Richards & Pennington, 1998; Schuck, 2003; Brady & Schuck, 2005; Szivák, 1999). 
Magyarországon Falus (1987) vizsgálta a mikrotanítás és az azt követ  elemzés hatását a 
tanárjelöltek viselkedésére. Noha Bankó (2009) azonosította kezd  tanárok szakmai fejl désének 
néhány jellemz jét a végzés után három és fél évvel, kevés kutatás foglalkozik a gyakorló 
tanárok szakmai fejl désével, akik kulcsszerepl k mások tanulásában és saját fejl désükben. A 
magyar pedagóguskutatás f áramában az egyetlen kutatás, amely gyakorló tanárok szakmai 
fejl dését tárgyalja, matematikát oktató tanárokkal foglalkozott, pontosabban azzal, hogyan 
segíthetik a kvalitatív kutatási módszerek a tanárok szakmai életében a reflexió jelenlétének és 
szerepének feltárását. (Sántha, 2007). Bár némileg más szemszögb l, de gyakorló tanárokkal 
foglalkozott Szesztay (2000). A gyakorló tanárok kutatását vizsgálta és kilenc ismérvét 
fogalmazta meg (p. 54), miközben megkísérelt egy olyan szaknyelvet kimunkálni, amely a 
gyakorló tanárok számára is érhet . 

A közelmúltban magyarországi gyakorló angoltanárok üzleti nyelvet tanító szaktanárrá 
válását tanulmányozta PhD disszertációjában Bereczky (2012). Kérd íves kutatásában, amelyben 
53 üzleti angol szaknyelvet tanító tanár válaszait foglalta össze 20 különböz  fels oktatási 
intézményb l Magyarország-szerte (pp. 198-199), megállapítja, hogy az üzleti angolt tanító 
tanárok 25 %-a szerint munkájuk legkellemesebb része az, hogy új ismeretekre tesznek szert (p. 
248). Bár sokszor érintik (pl. Szivák, 1999), a szakmai fejl dés folyamatait alaposan nem 
tárgyalják. Ugyanakkor a tanárok tudása, készségei, fejl dése igencsak fontos, hiszen a tanítani 
tanulás a tanárképzéssel csupán elkezd dik (Freeman & Johnson, 1998) és „már-már 
közhelyszámba megy az a megállapítás, hogy a tanárrá válás nem korlátozódik a 
pedagógusképzés esztendeire” (Falus, 2002, p. 77). A tanárképz k számára jól ismert az az örök 
ellentmondás, hogy a „létez  gyakorlattal szeretnénk felkészteni a tanárjelölteket egy azt 
meghaladó, korszer bb gyakorlatra”, ahogyan Falus fogalmaz (2002, p. 78). Emellett a tanítás 
dinamikus folyamat, amelyet az állandó változás jellemez (Richards, 1998, p. 11), tehát a 
gyakorló tanárok szakmai fejl désképletei kétségtelenül több figyelmet érdemelnek. 

A disszertáció témája tehát a gyakorló angoltanárok szakmai fejl dése pályájuk során, és 
err l alkotott percepcióik. A kutatás célja a magyarországi angoltanárok által legfontosabbaknak 
ítélt tanári kompetenciák áttekintése volt, és szakmai fejl désük meglátásaik szerint pályájukat 
jellemz  forrásainak feltárása. A kutatás továbbá célul t zte ki a tanárok önnön fejl désér l szóló 
beszámolóinak vizsgálata. Egyúttal tapasztalt nyelvtanulók percepcióinak vizsgálatára is sok 
kerül. A kutatás mind kvantitatív, mind kvalitatív kutatási módszerekkel készült, a hangsúly 
mindazonáltal az utóbbin van. Az adatgy jtés félig strukturált interjúk készítésével és kérd íves 
megkereséssel történt. A tanári interjúk részletes validálása egy el zetes kutatás részeként zajlott 
(Soproni, 2007). 

A gyakorló tanárok és a kutató mellett a vizsgálódás eredményei relevánsak lehetnek 
tanárképzési szakemberek és oktatásigazgatási döntéshozók számára. Alapvet  fontosságú, hogy 
mind a tanárképzésben, mind a tanártovábbképzésben azonosítsuk azokat a kompetenciákat, 
amelyeknek a gyakorló nyelvtanárok nagy jelent séget tulajdonítanak, és azokat a tanulási 
folyamatokat, amelyekre a tanárjelöltek kés bbi pályájuk során számíthatnak. Ugyanennyire 
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fontos, hogy a döntéshozók bepillantást nyerjenek a tanárok fejl désképleteibe, hiszen a 
követelményeket központilag határozzák meg és pályájuk során az oktatók továbbképzési 
programokon kötelesek részt venni és vizsgákat kell tenniük. Végül, de nem utolsó sorban, 
amennyiben világosabb kép alakul ki a nyelvtanárok szakmai fejl désér l, fejl désük 
el segítésére alkalmasabb módszerek születhetnek, amelyek a tanulói eredmények javulását is 
vonhatják maguk után. 

ELMÉLETI HÁTTÉR
Mivel a disszertáció a tanári fejl dést kívánja feltérképezni, azaz hogyan tökéletesíthetjük 

tanításunkat, szükséges annak áttekintése is, hogyan tanulunk tanítani. Magyarországon, csakúgy, 
mint máshol a világban, alapvet en két tanárképzési modell létezik, egy praktikusabb és egy 
kifinomultabb és elméletibb. Ezen két modell két megközelítésb l alakult ki. A hagyományos 
eredmény-centrikus nézet szerint a tanárok szakmunkát végeznek. Ezt a modellt nevezi Wallace 
(1991) mester-modellnek (craft model) háromosztatú felosztásában. Ennek eredményeképpen be 
kell ket tanítani, azaz a szükséges tudást és készségeket készen rendelkezésükre kell bocsátani. 
Ezt a folyamatot jellemzi Widdowson úgy, hogy „utánozás általi beavatás” a szakmába (2003, p. 
3). Mann szerint (2005, p. 104), „a tanárképzés feladata, hogy bemutassa a lehetséges 
módszertani lehet ségeket és megismertesse a jelölteket a szaknyelvvel és fogalmakkal, amelyek 
a nyelvtanárok egységes közös pénznemét alkotják”. Widdowson úgy érvel, hogy „ez a 
megközelítés nemcsak bátorít, hogy a tudás átadható jelleg , hanem maga is hisz abban, hogy az 
azáltal, hogy a tanárt a tudás függ  helyzetben lév  befogadójává degradálja” (1997, p.122). 
Amikor a technikai készségek túlhangsúlyozásra kerültek és a tanárképzést az iskolákba 
helyezték ki, Brumfit is érzékelt a brit közvélemény hozzáállásában egy elmozdulást, amit a 
„trivialitás irányába történ  nyomásnak” nevezett el (1995, p. 30).

Azonban a probléma-centrikus nézet hívei azt állítják, hogy a tanítás intellektuális 
vállalkozás. Ezért a tanárokat reflektív szakemberekké szükséges képezni (Schön, 1986) és 
ezáltal az élethosszig tartó tanulás egyre jobb tanárokká fogja ket tenni. A tanárképzés szerepe 
tehát, hogy „egy szélesebb értelemben vett tudatossággal vértezze fel ket, ami a tanári 
gyakorlatban történ  megvalósulások mögötti elméletet illeti” (Widdowson, 1997, p. 121). A 
tanári készségek elsajátítása tehát „nem azon alapszik, hogy elgondolkodunk azon, hogy mások 
mit csinálnak, hanem azon, hogy elgondolkodunk azon, hogy miért csinálják” (Widdowson, 
2003, p. 3). Wallace a mester-modell és az alkalmazott tudomány-modell mellett ezt reflektív 
tanárképzési modellnek nevezte el (1991). A 90-es években számos kísérlet történt, hogy a tanár 
központi szerephez jusson. Ez szakmai folyóiratokban való megjelenéseket, konferenciákon való 
részvételeket jelentett, amelyek a „tanári szerep kib vítését és az elméletek kidolgozásában, a 
döntéshozatalban és tantervfejlesztésekben való megnövekedett tanári részvétel fontosságát 
hangsúlyozták” (Clarke, 1994, p. 10). 

A fenti két tanárképzési modell nagyban eltér az elméleti és gyakorlati elemeknek 
tulajdonított jelent ség tekintetében. Bárdos szerint „a nyelvtanárok többnyire ma sem értik, nem 
tudják, nem érzik, hogy tudományos jelleg  munkát végeznének” (2001, p. 8). Számos szakért
írt az elmélet, a kutatás és a gyakorlat közti szakadékról (pl. Clarke, 1994; McIntyre, 2005; 
Nunan, 1993; Somekh, 1993) míg Widdowson hangsúlyozza, hogy „az elmélet nem áll távol a 
gyakorlati tapasztalattól, hanem annak értelmezése” (2003, p. 4). Mindemellett úgy gondolja, 
hogy az alkalmazott nyelvészek közvetít k a nyelvtanárok és a nyelvészek között, és feladatuk, 
hogy kidomborítsák, hogyan válhat az elmélet „relevánssá és gyakorlati el nnyé” (ibid., p. 6) és 
„közvetítsenek … a tárgyilagos vizsgálódások és a gyakorlatban megtapasztalt valóság területei 
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között” (ibid., p. 13). Allwright (1993) rámutatott, hogy a kutatás legjobb, ha szervesen beépül a 
tanításba és megalkotta a „exploratív tanítás” fogalmát. Freeman & Johnson (1998) és McIntyre 
(2005) szintén támogatja a felfedez  jelleg  tanítást és „tanárkutatásként” határozza meg. „A 
tanítás két oldalának, a tanításnak és a tanításról való gondolkodásnak az egyesítését egy 
gyakorlattá történ  egyesítését, ezt hívom én tanárkutatásnak” (Freeman & Johnson, p. 3). A 
kutatás Brumfit véleménye szerint is elmélkedés (1995, p. 35). Prabhu amellett érvel, hogy a 
tanításban „állandó kölcsönhatás van az elmélet (a tanárok elméletei) és azok osztálytermi 
m ködése között, a koncepció és a viselkedés között” (1992, p. 239). Clarke felhívja a figyelmet 
arra, hogy az elmélet és gyakorlat közötti különbségtétel nemcsak „m ködésképtelen”, hanem 
lealacsonyítja a tanári szakmát, hiszen „a tanárok kevesebb szakértelemmel rendelkeznek, mint 
az elméleti szakemberek” (1994, p. 9). Widdowson véleménye szerint a tanárok „nem bíznak” az 
elméletekben, mert azok „távoliak” és „absztraktak”, míg a tanítás “józan ésszel” megérthet
(2003, p. 1). Bárdos is a tanítás és a tudomány világai közötti kapcsolatok fontosságának 
szószólója. Hangsúlyozza, hogy az elmélet és a kutatás közötti kapcsolat szoros, csakúgy, mint a 
rutin, az intuíció és a gyakorlat közöttiek, de lényegében nem léteznek kapcsolódási pontok a) a 
rutin és az elmélet, b) a rutin és a kutatás, c) a gyakorlat és az elmélet, és d) a gyakorlat és a 
kutatás között (2001, p. 14). Clarke több felel sséggel ruházná fel a tanárokat és arra a 
következtetésre jut, hogy a gyakorló tanárok és az elméleti szakemberek közti hierarchiát a „feje 
tetejére kellene állítani” (1994, p. 18). A tudományos és gyakorlati kutatások újragondolását 
javasolja McIntyre (2005). Megalkotta a „második típusú tudományterületeken átível  tudás-
létrehozás” fogalmát (p. 374), mely szerint a tudást az alkalmazás helyén szükséges létrehozni 
azok által, akik meg szeretnének oldani egy adott problémát. 

Összegzésképp, a tanárok szakmai fejl dése az elméletek, kutatások és a gyakorlat által 
nyújtott valamennyi fogalomra, eredményre, tanulságra és meglátásra kell, hogy épüljön. A tanári 
tanulás annak függvénye, hogy ezen inputot hogyan értelmezi maga a tanár. Ahogyan Brumfit 
fogalmaz: „Akármit is tanulnak a tanárok a kutatási eredményekb l, elméletekb l, és érdekl d
kívülállóktól, értékes lesz számukra, de értelmezniük kell saját személyes szakmai tapasztalatuk 
fényében” (1995, p. 35). 

Az angoltanári szakma professzionalizálódása Magyarországon a kommunizmus 
összeomlása után indult meg (Enyedi & Medgyes, 1998, p. 82). Az olyan szakmai szervezetek, 
mint az IATEFL Hungary (Angoltanárok Nemzetközi Egyesületének magyarországi tagozata) és 
a NYESZE (Nyelviskolák Szakmai Egyesülete) megalakulása 1990-ben és 1991-ben nagyban 
hozzájárult ehhez a folyamathoz. 

Egy kezd  tanár sokféleképpen válhat elkötelezett szakemberré. A szakmai fejl dés 
számos terminológiája használatos a szakirodalomban, például tanári tanulás (Richards, 1998), 
vagy tanártovábbképzés (Dobson, 2006; Head & Taylor, 1997; Underhill, 2004). A jelen kutatás 
célja annak a szakmai fejl désnek a vizsgálata, amelyet a tanár maga kezdeményez és valósít 
meg, és amelyet nem kívülr l rónak rá, mely nézetet sokak osztják (pl. Harfitt & Tavares, 2004). 

A tudás és sokféle kett ssége b séges figyelmet kapott a pszichológiában Arisztotelész 
óta, aki technikai és gyakorlati tudást különböztetett meg (Pléh, 2001; Reis-Jorge, 2005). 
Megkülönböztetünk még iskolai körülmények közötti ismeretek elsajátítást, azaz tudást, és 
készségeket, amelyek ezen tudás gyakorlati alkalmazását takarják. Az alkalmazott nyelvészetben 
hasonló kett sséget figyelhetünk a kutatók által létrehozott és ajánlott tudás és a tanárok 
munkájához szükséges tudás között (McIntyre, 2005). Ezek „szöges ellentétben álló 
tudástípusok, […] a tudás egy lehetséges kontinuumján” (p. 359). McIntyre a pedagógiai (tudni 
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hogyan) tudást állítja szembe a tételes tudással (tudni mit), és szerinte a tételes tudás nem 
fordítható le pedagógiai tudássá, mert a tanárok számára a gyakorlatban a súlypont a 
gyakorlatiasságon van míg a kutatók tudása általánosítható és a súlypont az egyértelm ségre és 
az összefüggésekre helyez dik. Mindemellett a tanárok tudása hely-specifikus, egyéni és függ a 
kontextustól és a ket körülvev  sémáktól. A kutatók tudása viszont absztrakt, elméleti és 
univerzális. A kutatók tudása személytelen, míg a tanárok személyes és az osztálytermi 
valóságon alapszik. 

A deklaratív és procedurális tudás birtokában a nyelvtanár „különleges képesség
személlyé kell, hogy váljék: egy többdimenziójú, high-tech, Óz a csodák csodája-féle – hús és vér 
– szuperlénnyé” (Medgyes, 1990, p. 107). A szakirodalomban egyetértés van abban a tekintetben, 
hogy a tartalmi tudás létfontosságú; egy nyelvtanár esetében ez magában foglalja a nyelvtudást, a 
mondattant, a hangtant, a pragmatikát, a nyelvr l való ismereteket, stb. Néhányan a személyes 
vagy tapasztalati tudást, csakúgy, mint a helyi vagy kontextuális tudás tartják a legfontosabbnak. 
(Mann, 2005; Wallace, 1991). Az oktatás, oktatási rendszer ismerete is említésre kerül (Elliott, 
1993), mint egy tanár tudásának fontos komponense. Empirikus kutatások alapján Kagan (1992) 
a procedurális tudást, a tanulók ismeretét, az osztálytermek ismeretét és az önismeretet sorolja 
fel. Richards (1998) hat tudásterületet javasol: tanítási elméletek, tanítási készségek, 
kommunikációs készség, tantárgyi tudás, pedagógiai okfejtés és döntésképesség, és kontextuális 
tudás. Bár nagyon különböz  tudásterületeket definiálnak a kutatók, egyetértés van abban, hogy a 
nyelvoktatás „sokoldalú, de egységbe szervezett tevékenység” amelyben „az egyes területek 
között átfedések és érintkezések vannak” (Richards, 1998, pp. 1-2).  

A tanári gondolkodással kapcsolatos kutatások két további idevágó fogalmat nyújtanak, A 
BAK elnevezés a tanári nézetek, attit dök és tudás (beliefs, attitudes and knowledge) közös 
terminológiája, melyek elválaszthatatlanok a nyelvtanárok életében. Az elnevezés azt is 
megjeleníti, hogy ezek nem különálló fogalmak, hanem „egy szervesen összeépült hálózat” 
(Woods, 1996, p. 185) vagy “módozatok különböz  jelentésárnyalatok között” (Borg, 2003, p. 
96). A PPK rövidítés a személyes gyakorlati tudást takarja (personal practical knowledge) és 
pedagóguskutatásokból kölcsönözték (Golombek, 1998, pp. 448-452). 

Magyarországon a tanári kompetenciák meghatározása az utóbbi években el térbe került. 
A tanári fejl dés értékeléséhez egy hatszint  értékelési skála kerül kidolgozásra. A hat szint: 
tanárjelölt, végzett tanár, kinevezett tanár, tapasztalt tanár, a kiváló tanár és a mestertanár 
(Kotschy, 2011, p. 8). Az értékelési rendszer kidolgozói nyolc kompetenciát jelöltek meg, 
amelyekben a tanár fejl dni hivatott tanári pályája során: tanulói személyiségfejlesztés, tanulói 
közösségfejlesztés, tantárgyi és tantervi tudás, tervezés, módszertani szakértelem, folyamatos 
értékelés, kommunikáció és szakmai együttm ködés, és végül, de nem utolsó sorban, 
elkötelezettség és felel sség a saját szakmai fejl désért. A különböz  kompetenciák, vagy 
komponensek fejl dése különböz  ütemben várható el, de fejl désüket együttesen és 
összefüggéseiben szükséges vizsgálni, ami tükrözi a szakirodalomban máshol fellelhet  nézetet, 
miszerint a tudásterületek összefonódnak és szervesen összetartoznak (Richards, 1998; Szesztay, 
2004; Verloop et al., 2001, idézi Borg, 2003; Woods, 1996). 

A nyelvtanárok számos segítségre támaszkodhatnak szakmai fejl désük során. Mann 
(2005) szerint „a reflexió a szakmai fejl dés el feltétele”, míg a kutatás „elvárt lehet ség” és 
hozzáteszi, hogy az együttm ködés mellett az „önmegfigyelés és az önértékelés létfontosságúak, 
hogy legyen fejl dés” (pp. 108-109). A szakemberek szerint az együttm ködés és a kutatás 
ötvözéséb l létrejöv  kollaboratív kutatás, ami az akciókutatás validitását növeli, javíthatja egy 
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intézményben zajló tanítás min ségét (Burns, 1999; Burns, 2010; Wallace, 1998). Hargreaves 
(1999), Underhill (2004) és Harfitt & Tavares (2004) az “együttes tanulást” ajánlják, azaz egy 
tanulási közösség létrehozását egy adott iskolában. Hasonlóképp, egy angliai nagymintás 
kutatásban, amelyben több ezer tanárjelölt vett részt, a múltbéli, lehetséges és meglév
kapcsolatok diákokkal, korábbi és jelenlegi tanárokkal és kollégákkal bizonyultak a 
„legfontosabbnak a tanárrá válás folyamatában” a tanárképzésben (Hobson, Malderez, Tracey, 
Kerr & Pell, 2005, p. 2). 

A tanári pálya feszültséggel teli mivoltáról és a tanárok kiégésér l számos publikáció 
született mind nemzetközi (pl. Dunham, 1992; Head & Taylor, 1997; Horwitz, 1996; Huberman, 
1989, 1993) mind magyar szakkiadványokban (Bankó, 2009). Huberman (1989, 1993) a tanári 
pálya szakaszait vizsgálta: a “túlélés és felfedezés szakaszát” (Huberman, 1993, p. 5), a 
stabilizációs szakaszt, a változatosság szakaszát, az “átértékelés pillanatait” (ibid., p. 9), amelyet 
Lang „megújulásnak” nevez (1999) és az eltávolodás id szakát.  

Hogy elhelyezzük a tanári tanulást a tanulás szélesebb kontextusában, a tanuláselméletek 
nyújtanak hátteret: a viselkedés-lélektan (ideértve a konnekcionizmust vagy az inger-
válaszreakció elméletet) (pl. Thorndike & Gates, 1929; Thorndike, 1931), a kognitivizmus 
(ideértve a gestalt tanulási elméletet) (pl. Bruner, 1968; Piaget, 1970; Wertheimer, 1980), a 
humanisztikus elméletek (pl. Holt, 1967; Rogers, 1983), a szociális tanuláselmélet (pl. Bandura, 
1977; Phares, 1980; Reber, 1985), a tapasztalati tanulás (pl. Bond et al., 1993; Moon, 2004) és a 
konstruktivizmus (pl. Hua Liu et al., 2005; Sparks Langer & Berstein Colton, 1991). Azonban 
nincs olyan elmélet, amely megmagyarázthatna valamennyi tanulási formát, ahogyan az emberek 
tanulnak. A tanári tanulás szempontjából valamennyi tanulási elmélet releváns lehet, de a 
leginkább ideill  elmélet a tapasztalati tanulás, a reflexív tanulás és a konstruktivizmus (Sparks-
Langer & Berstein Colton, 1991). 

Az áttekintett empirikus kutatási beszámolók között vannak, amelyek tanárjelöltekr l és 
nézeteikr l (pl. Bankó, 2006; Imre, 2004; Kagan, 1992; Sántha, 2004), vannak, amelyek mind 
jelöltekr l, mind gyakorlótanárokról (pl. DelliCarpini, 2009), és némelyik nem nyelvet tanító 
tanárokról (pl. Hobson et al., 2005; Huberman, 1989 and 1993; Szesztay, 2004; Szesztay & 
Curtis, 2005). A helyszínek változatosak, Új Zélandtól, Ausztrálián, az Egyesült Királyságon és 
Svájcon át, az Egyesült Államokig. Magyarországon, a gyakorló angolt tanító tanárokkal 
foglalkozó empirikus tanulmány Bereczky (2012) nevéhez f z dik, mindazonáltal ezen kutatás 
középpontjában az angoltanárok üzleti szaknyelvoktatóvá válása állt, nem szakmai fejl désük 
munkájuk során. 

KUTATÁSI KÉRDÉSEK ÉS MÓDSZEREK

A kutatás a következ  kérdésekre keresi a választ: (1) Hogyan látják a tapasztalt 
nyelvtanulók angoltanáraik szakmai fejl dését és nyelvtanítási kompetenciáikat (2) Hogyan látják 
az angoltanárok saját szakmai fejl dését és nyelvtanítási kompetenciáikat? (3) Hogyan vethet k 
össze ezen percepciók? 

Hogy mérhet vé tegyem az angoltanárok szakmai fejl dését, a fogalmat a tanárrésztvev k 
tanulásukról és fejl désükr l alkotott percepcióiként operacionalizáltam. Az 1. táblázat 
áttekintést nyújt arról, hogy a kutatás a fenti kérdéseket milyen módszerekkel kívánja 
megválaszolni. 
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1. táblázat A kutatás részeinek áttekintése 
Kutatási 
kérdés 

Kutatási módszer Kutatási eszköz Szám Résztvev k 

1 Kvalitatív Egyéni interjúk 14 Angoltanulók 
Kvalitatív Egyéni interjúk 12 Angoltanárok 2 
Kvantitatív Kérd íves felmérés 252 Angoltanárok 

3 Kvalitatív Egyéni interjúk és 
Kérd íves felmérés 

Lsd. fent Angoltanárok és -tanulók 

A cél az volt, hogy a két kutatási módszertan alkalmazása a vizsgálódásokat 
megbízhatóbbá, alaposabbá és tanulságosabbá tegye. 

A kutatás kvalitatív részében a f  kutatási eszköz a mélyinterjú volt. Bár a kvalitatív, 
interpretív, naturalisztikus és etnográfiai mellékneveket sokszor „szinonimaként használják” 
(Szabolcs, 2001, p. 17), ezen melléknevek segítségével tisztázzuk a következ kben a kutatás 
jellegét. 

Hogy mélyebben megértsük, hogyan látják a tanárok saját fejl désüket, mélyinterjúkat 
készítettem a kvalitatív kutatási paradigma szerint. Az interjúk alkalmat teremtettek arra, hogy a 
tanárok szavakba foglalják gondolataikat a pályájuk során tapasztalt saját tanulási folyamatukkal 
kapcsolatban és a tanulók kifejthessék nézeteiket tanáraik fejl désével kapcsolatban. 

Emellett a kutatás interpretív jelleg . Az interjúk leirata világosan megmutatja, hogy 
miközben a tanárok emlékeiket idézték fel, “életük epizódjait is újraértelmezték” (Szabolcs, 
2001, p. 42) a kutatóval történ  beszélgetés során. Másrészr l, a cél az volt, hogy a 
tanárrésztvev k percepcióit a lehet  legszínesebben bemutassam, hogy az olvasók maguk is 
levonhassák saját következtetéseiket és maguk is interpretálják az olvasottakat. 

A kutatás naturalisztikus, a szónak abban az értelmében, hogy a témát “a résztvev k 
szemén keresztül láttatja” (Cohen, Manion & Morrison, 2007, p. 17) “valós kontextusukban a 
lehet  legkisebb alkalmatlankodással a kutató részér l” (ibid., p. 168). 

A kutatás etnográfiai jellegét az a tény mutatja, hogy a cél az volt, hogy az angol nyelvet 
oktató tanárok, mint csoport szakmai fejl dését kívánta megvizsgálni és jellemezni „bennfentes 
beszámolók” (ibid., p. 169) és a résztvev k saját konstruktumainak alapján. 

A fentiek mellett a kutatás életrajzi jelleg  is (Creswell, 1998, p. 47) abban az értelemben, 
hogy fókuszában a tanárok élet és pályatörténete áll. Életrajzi jelleg  azért is, mert a tanárok 
történetmesélésének nagyobb a szerepe, mint az interjúkérdéseknek (Szabolcs, 2001, p. 42). A 
project fenomenológiai és etno-metodológiai jellegét az bizonyítja, hogy egy fogalmat, a szakmai 
fejl dés fogalmát kívántam körüljárni „több szempontból több individum által megélt tapasztalat 
segítségével” (Creswell, 1998, p.51). A cél az volt, hogy ábrázoljam „hogyan jelenik meg a világ 
egyének mindennapi cselekedeteiben” (Szabolcs, 2001, p. 38). Az egyéni látásmódokból és 
jelentésértelmezésekb l általánosításokra is fény derülhet. A kutatás felfedez  jelleg  is kívánt 
lenni, hiszen el zetesen nem állítottam fel hipotézist. Végül, de nem utolsó sorban a kutatás 
résztvev  kutatás is, hiszen magam is tagja vagyok a szakmai közösségnek, amit a vizsgálódás 
tárgyává tettem és egy bennfentes szemüvegén keresztül tudom csak nézni. 

A helyi kontextustól független és a magyarországi angoltanító közösségr l általánosítható 
és statisztikailag szignifikáns adatokat csak kérd íves felmérés keretében lehetett gy jteni. Az 
internetes felmérés lehet vé tette, hogy mindez a költségek csökkentése és széles kör  földrajzi 
lefedettség mellett történjen (Cohen et al., 2007).
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A tanulói és tanárinterjúk leiratát fenomenológiai jelentés-kondenzáció segítségével 
elemeztem (Creswell, 1998; Maykut & Morehouse, 1994; Szokolszky, 2004). A tanárinterjúkat 
vázlatszer en összefoglaltam és egy pályájuk ívét bemutató ábrán jelenítettem meg. Ezen a 
tanárrésztvev k tapasztalata látható években, pályájuk különböz  szakaszai, tanítási 
körülményeik jellemz i és percepcióik. A pályaíveket intézménytípusonként megkíséreltem 
csoportosítani és univerzális jellemz ket kerestem. A kvantitatív adatokat statisztikai szoftver 
segítségével elemeztem (SPSS 13.0). Megbízhatósági együtthatókat, középértékeket, átlagokat, 
az átlagtól való eltérést, minimum és maximum értékeket számítottam, amellett, hogy a 
válaszadók válaszlehet ségekre adott válaszainak százalékos arányát is bemutattam. Kétmintás t-
próbák segítségével vizsgáltam, hogy a mintában fellelhet  csoportok statisztikailag 
szignifikánsan különböz en viszonyultak-e az állításokhoz a kérd ívben. Korrelációs elemzéssel 
kerestem összefüggéseket a tudásterületek és tanulási források között. Klaszter analízis szolgát 
arra, hogy megállapítsam, csoportosíthatóak-e a válaszok alapján a tudásterületek és a tanulási 
források, és faktoranalízis segítette a munkámat abban, hogy kimutassam, vannak-e mögöttes 
dimenziók a válaszok hátterében.  

F BB KUTATÁSI EREDMÉNYEK
A tanulói interjúk célja az volt, a tanulók angoltanáraik szakmai fejl désével kapcsolatos 

elvárásait és percepcióit megvilágítsam. A tanulói történetekb l három központi téma emelkedik 
ki. A mintában szerepl  tanulók egyértelm en elvárják tanáraiktól, hogy tudásukat fejlesszék a 
pályájuk során. Nemcsak új ismeretek elsajátítását várják t lük, hanem gyakorlatukban azon 
tudásterületek és készségek megtalálását, amelyek fejlesztésre vagy finomhangolásra szorulnak. 
Az a tény, hogy a nyelvtanárok tantárgya egy él  nyelv, szükségessé teszi, hogy lépést tartsanak a 
közelmúlt nyelvi jelenségeivel. Az a tény, hogy a nyelvet bármilyen téma megbeszélésére 
használhatjuk az idegen nyelvi osztályteremben szükségessé teszi, hogy más területeken is 
korszer  ismeretekkel rendelkezzenek, úgy, mint a politikában, népszer  kultúrában, vagy más 
területen, ami a tanulókat érdekli, vagy érinti. A tanulók grafikus megjelenítései, amiket az 
interjúk során papírra vetettek, meger sítik az interjúkban hangoztatott véleményüket. A tanulók 
által megtapasztalt és elvárt szakmai fejl dés közötti különbségek azonban arra utalnak, hogy a 
tanárok nem olyan intenzíven tanulnak és fejl dnek, mint azt t lük diákjaik elvárják. Az 
élethosszig tartó tanuláshoz kapcsolódik az alkalmazkodás témája, ami mind a tanulói, mind a 
tanári interjúkban megjelent. A tanároknak az ket körülvev , az interjúkban megjelent 
következ  változásokhoz kell alkalmazkodniuk: egy új intézményhez, a tanulókkal szemben 
támasztott új követelményekhez, új vizsgákhoz, új technológiához, új diákokhoz, új 
csoportokhoz, új tanítási módszerekhez, melyek mind megváltozott körülményeket hoznak 
magukkal, melyek közepette a tanárnak el kell igazodnia. Az interjúk bizonyítékot szolgáltattak 
arra, a nyelvtanároknak ismerniük kell egy rejtett tantárgyat is: a célnyelvi kultúra, vagy kultúrák 
ismerete elengedhetetlen. Ebben, a tanulók szerint, benne foglaltatik a szokások ismerete, az 
ünnepek, a történelem, az idiomatikus nyelv, az aktuális hírek, a földrajz ismerete és talán a 
kiejtés és folyékonyság tökéletesítgetése. A tanulási források tekintetében a tanulók 
hagyományos és „átadó” jelleg  tanulásra összpontosítottak az interjúk során. A kollégáktól vagy 
diákoktól való tanulást említették a diákok, míg a reflexív vagy kutatás-alapú vizsgálódásokat 
nem. Az interjúkból az az igény derült ki, hogy a tanárok maradjanak örök tanulók, de ez ne 
legyen túl észrevehet , mert a tanár hitelessége szorosan köt dik ahhoz, hogy milyen mértékben 
t nik kompetensnek. Mindezek alapján a tanulók szerint a nyelvtanár váljon mintaképpé, 
mindamellett, hogy elfogadják, hogy  sem lehet tévedhetetlen, de csak olyan mértékben 
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hibázhat, hogy az ne interferáljon azzal, hogy a tanulók tisztelni szeretnék. 
A tanári tudás különböz  alkotóinak tekintetében az interjúk feltárták, hogy a tanárok nagy 

jelent séget tulajdonítanak az angoltanárok nyelvi tudásának, de emellett más alkotóelemeket is 
említettek. A hangsúlyozott készségek között szerepelt a ráérz képesség, az interperszonális 
készségek, egyszerre több párhuzamos tevékenység közben tanulói viselkedés felismerése és a 
nagy létszámú osztályok kezelése. A tapasztalt és a kevésbé tapasztalt tanárok percepciói között 
szignifikáns különbségekre nem derült fény, kivétel ez alól az angol nyelv ismeretének 
tulajdonított jelent ség. A kevésbé tapasztalt tanárok nagyobb fontosságot tulajdonítottak ennek, 
mint a tapasztaltabb kiváló tanárok. Érdekes jelenségr l árulkodnak a kérd íves felmérésben 
adott válaszok: a mesterdiplomával rendelkez  tanárok fontosabb jellemz nek ítélték a tanár 
nyelvtudását, mint az alacsonyabb fokozattal rendelkez k. A kérd íves kutatásban a 
legalacsonyabb besorolást a tanulók anyanyelvének ismerete, a nyelvr l való tudás, az oktatási 
rendszer ismerete, az iskola ismerete és a kollégákkal való együttm ködés kapta. Említésre méltó 
jelenség, hogy a fiatalabb tanárok (20-29 évesek) szignifikánsan nagyobb jelent séget 
tulajdonítottak a tanulók anyanyelvének ismeretének, mint id sebb kollégáik (30-59 évesek). A 
válaszok megmutatták, hogy az angoltanárok tudásának legfontosabb elemei a válaszadó minta 
szerint a nyelvtudás, a tudás átadásának képessége, a kommunikációs készségek, a motiváló 
képesség és a magyarázó képesség. A klaszteranalízis eredménye, mely a tudásterületekr l szóló 
állításokat három világosan körülhatárolható csoportba sorolta, nagyban egybeesik a 
faktoranalízis eredményével, mely egy négy faktorból álló modellt eredményezett. Az utóbbiban, 
a motivációs és interperszonális készségekr l szóló állítások, a hagyományos tantárgyi tudásról a 
helyi kontextuális tudásról és a kollaboratív készségekr l szóló állítások határolódtak el. Az ezt 
követ  páros t-próba hierarchikus kapcsolatot mutatott a fenti tudásterületek három eleme között 
a mintában szerepl  tanárok válaszai alapján. A motivációs és interperszonális készségek 
fontossága megel zi a hagyományos tantárgyi tudást a mintában szerepl  tanárok 
értelmezésében. Mind az interjúk, mind a kérd íves adatok azt sugallják, hogy az angoltanárok 
pályáján, szakmai fejl désükben a motivációs, interperszonális és kollaboratív készségek 
nagyobb jelent ség ek, mint a hagyományos tantárgyi tudás. 

A tudás és készségek forrásainak tekintetében az interjúk bizonyítják, hogy az 
angoltanárok saját gyakorlatukból tanulnak a legtöbbet és az ket körülvev , velük 
együttdolgozó, vagy együtt-tanuló emberekt l. Részletesebben a kérd ívben a két, reflexív 
gyakorlattal foglalkozó állítás, a saját tapasztalatból tanulás, a kollégák óráinak látogatása és a 
diákokkal való kapcsolat az, amib l a tanárok úgy vélik, hogy a legtöbbet tanulják. Az 
élethosszig való tanulást nemcsak néhány diák, hanem számos tanárrésztvev  is említette. 
Ahogyan az egyik interjúalany megfogalmazta:  „Talán ez az, ami hiányzik a tanárképzésb l, 
hogy amikor befejezed a tanárképzést, akkor az nem a vég, kedvesem, hanem folytatni kell” (P1), 
de a téma más interjúkban is felmerült. A tapasztalati tanulás fontosságát a kérd íves kutatás 
eredményei is aláhúzták, ahol a reflexív tevékenységek és a tapasztalati tanulás kiemelked en 
magas besorolást kapott. Ha figyelembe vesszük a klaszteranalízis eredményeit, két mögöttes 
tanulási típust tudunk megkülönböztetni: vannak interaktív és receptív tanulási módok. A 
faktoranalízis négy különböz  tanulási típusra derített fényt: reflexív, küls , diák-generált és 
kollegiális tanulási formákra. Fontossági sorrend szerint a reflexív tanulási formák jellemzik 
leginkább a mintát, a kollegiális vagy küls  források kevésbé. A tanulás kollaboratív formái, mint 
például a kollégáktól, mentortól vagy diákoktól való tanulás kisebb jelent ség , ha 
megvizsgáljuk az egyes állítások értékelését. Mindez azonban nem mutatkozik meg az 
interjúkban, ahol a résztvev k számára a közelebbi vagy távolabbi kollégákkal való 
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együttm ködés az interjúalanyok számára igen fontosnak t nik, hiszen csupán a 12 tanár közül 
kett  nem kooperál kollégáival. Az  helyzetük egyedülállónak mondható a szakmában: egyikük 
arról panaszkodik, hogy izolálódott, a másik nyugdíjazás el tt áll és könyvtárosi szerepre képzi át 
magát. A meginterjúvolt tanárok tapasztata szerint a kooperáció különböz  és változó intenzitású 
formákat ölthet. Lehet, hogy egy közös projekten dolgoznak a kollégák (pl. egy nyelviskolát 
hoznak létre (P9) vagy egy csereprogramban vesznek részt (P10)), lehet, hogy megosztják 
tanítási segédanyagaikat és tapasztalataikat (pl. P2, P5 és P10), tanulnak mentoruktól (pl. P1 és 
P4), értekezletekre járnak (pl. P5), együtt tanítanak egy kollégával (pl. P5 és P6), órákat 
látogatnak (pl. P7, P12) és tanártovábbképzésekre mennek (pl. P11). 

Mind az interjúleiratok, mind a kérd íves felmérés állításaira kapott középértékek, medián 
értékek és móduszok elemzése azt mutatja, hogy a tanárok szakmai fejl dése bels  reflektív 
gondolkodásukból ered és saját tanítási gyakorlatukból. Korábbi tanáraik hatása egyértelm en 
nagy jelent ség nek mutatkozott a vizsgálat kvalitatív és kvantitatív részében is. Meglep  módon 
a korábbi tanárok, avagy „kísértetek” hatását a tanárok jelent sebbnek tartják, mint a mentorok 
vagy kollégák hatását, még ha a különbség parányi is. A korábbi és jelenlegi kollégák, mint 
tanulási források fontosságát jóval többre tartották a szakmájukból kiemelked  interjúalanyok, 
mint az átlag válaszadók a kérd íves felmérésben. 

A konferenciák, szakmai folyóiratok és frissít  szakmai tanfolyamok hatását az 
interjúalanyok kevésbé fontosnak tartották, mint kollégáik vagy vezet tanáruk hatását. A 
kérd ívre válaszolók viszont a kollégáktól és vezet tanároktól tanulást min sítették kevésbé 
fontosnak. Az átlagtanár tehát jobban elszigetel dik kollégáitól, mint a kiemelked  és lelkes 
tanárok, akiket meginterjúvoltam. 

A Mann-féle ötkomponens  szakmai fejl dés-modell (2005) újraértelmezése a jelen 
kutatás összesített eredményei tükrében azt mutatja, hogy a reflexió a legjellemz bb az 
angoltanári szakmára Magyarországon: ez szakmai fejl désük legf bb forrása. Valamennyi 
kiemelked  tapasztalt és lelkes, illetve kevésbé tapasztalt tanár reflexív folyamatokról számolt be 
az interjúkban, néhányuk igen világosan utalt a reflexióra, mások olyan eseményekr l számoltak 
be, amelyek kiváltották a reflexiót. Mann modellje további négy komponenst tartalmaz, melyek 
közül kett  szorosan köt dik a reflexióhoz és a jelen kutatás nem tudta ezeket a reflexiótól 
izolálni. A meginterjúvolt tanárok életében az önmegfigyelés és az önértékelés elválaszthatatlan a 
reflexiótól. A kutatás, mint „kívánatos lehet ség” (Mann, 2005), nem játszik jelent s szerepet a 
tanárok szakmai fejl désében, még a fels oktatási tanárok életében sem. Csupán két tanár 
említette a kutatást, mint szakmai életük részét, az 1, és a 9. résztvev , akik mindketten a 
tanárképzésben dolgoznak. Mindazonáltal nem szabad elfelejtsük, hogy, ahogyan arra Borg 
rávilágított, lehetséges, hogy tanárok a kutatásról más elképzelésekr l rendelkeznek. Egy több, 
mint 500 tanárral készült kutatásban megmutatta, hogy a tanárok csak a kvantitatív, nagymintás, 
statisztikailag alátámasztott és általánosítható eredményeket hozó és a hagyományos 
tudományossághoz köt d  kutatásokat tartják jó kutatásnak. A legmagasabbra az objektivitást 
tartották a tanárok (Borg, 2009, pp. 358–388). Azt a következtetést vonta le, hogy „tanárkutatás 
[…] kisebbségi tevékenység”. Ugyanakkor a disszertáció meger sítette azokat a szakemberek 
által alaposan tárgyalt nézeteket (e.g. Bárdos, 2001; Clarke, 1994; McIntyre, 2005; Widdowson, 
2003), hogy a gyakorló tanárok egyedi, pragmatikus módon viszonyulnak a kutatáshoz. A kutatás 
kvantitatív része arról gy zött meg azonban, hogy létezik egy körülhatárolható csoport, akik 
számára a módszertani konferenciák látogatása, a szakmai folyóiratok olvasása és a kutatási 
eredményekkel való megismerkedés fontos tanulási forrást jelentenek. 
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Az adatok csoportonkénti összehasonlítása azt bizonyítja, hogy a kiegészít
szakkönyveknek az általános iskolában tanító tanárok nagyobb jelent séget tulajdonítanak, mint a 
fels oktatásban dolgozók. A vidéki tanárok válaszaiból az rajzolódott ki, hogy a transzmisszív 
tanítási filozófia sokkal jellemz bb Budapesten kívül, mint azon belül. 

ÖSSZEFOGLALÁS
A fent tárgyalt eredmények alapján a tanárképzés céljául azt t zheti ki, hogy örök 

tanulókat neveljen az angoltanítás számára. A tanárképz  programok fel kell, hogy készítsék a 
tanárjelölteket arra, hogy a változás szakmai életük szerves részévé fog válni. A tanárok 
felel ssége ebben a tekintetben kett s: magukat is folyamatosan tovább kell fejleszteniük, és 
diákjaik számára is példaképpé kell válniuk, hiszen k is hasonló kihívásokkal fogják magukat 
szemben találni nyelvtanulásuk folyamán. A változásmenedzsment tehát beépülhetne a 
tanárképzési vagy tanár-továbbképzési programok tanterveibe. 

Hasonlóképpen, a kollégák életútjának tanulmányozása a tanárjelöltek el nyére válhat, 
hiszen tágabb perspektívába helyezi és megkönnyítheti életpálya-tervezésüket. A tanári pálya 
pszichológiája szinten beépülhetne a fels oktatási vagy tanár-továbbképzési tantervbe. 

A tanári interjúk a percepciók gazdag kincsestárát fedték fel, mind a kérdez , mind a 
válaszadók számára. A szakmai továbbképzések is eredményesebbé tehet ek, ha hasonló, a 
verbalizációt támogató és a küls  változások a tanárok gondolkodására és viselkedésére gyakorolt 
érzelmi, és pszichológiai hatásait feltáró dialógusok szerepelnének benne. 

Disszertációmban a magyarországi angoltanárok szakmai fejl dését mutattam be. 
Azonban a kutatás saját fejl désem szempontjából is szolgált számos tanulsággal. Tágabb 
perspektívából láthattam, hogy pályám mely állomásánál tartok, és jobban el tudom helyezni ezt 
az állomást életpályámon. Láthattam, hogy sok kollégám keresztülmegy a pálya örömein és 
viszontagságain. Láthattam, hogy a kétségek és a nehézségek minden kollégának az szakmai 
életében jelen vannak és az egyetlen recept, hogy világosan körülírjuk, megfogalmazzuk és 
verbalizáljuk az el ttünk álló kihívásokat. A kutatás meger sítette bennem a szakmai hálózatok 
fontosságát, informális és formális szinten egyaránt, és az együttes tanulás és a kollégákkal való 
együttm ködés értékét. A kutatás számomra legértékesebb része valójában az volt, hogy 
közelebbr l megismerhettem a tanárrésztvev k gondolkodását. 
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