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Bevezetés 
Az Európai Unió 2020-ra kitűzött átfogó stratégiájába hét cél fogalmazódik meg, ebből kettő 
az oktatással kapcsolatos (European Commission, 2010). Ez világos jelzés arra vonatkozóan, 
hogy az oktatás a lehető legmagasabb szintű európai prioritás. Az oktatás kiemelt ügyének 
részeként az elmúlt évtizedben mind a felsőoktatás, mind a tanárpolitika turbulens 
folyamatok, és szemléletváltás színterévé vált.  

A felsőoktatással kapcsolatos európai szemléletet alapvetően határozza meg az élethosszig 
tartó tanulás társadalmi és gazdasági igénye. A megváltozott igények kikényszerítik a 
felsőoktatásban a tömegképzést, valamint az európai szinten egységes, átlátható és átjárható 
képzési szerkezetet. Utóbbi a bolognai folyamat keretében valósult meg, mely gyökeresen 
alakította át számos európai ország képzési hagyományait. A bolognai folyamat keretében a 
három ciklusú képzési szerkezetre történő átállás, a kimeneti szemléletet térhódítása, valamint 
a nem formális, informális tanulást felértékelődésének lehettünk szemtanúi (Bologna 
Secretariat, 2009). 

Mindezzel párhuzamosan Európában, a tanárképzésben is a kimeneti, kompetencia orientált 
szemléletrendszer vált dominánssá, melyben a tanárképzés szerepe a tanári életpálya 
kontinuumának előkészítése, megalapozása, az alapvető kompetenciák elsajátításának 
biztosítása. A képzési szakasz az életpálya kontinuum további két szakaszát a bevezető és a 
folyamatos szakmai fejlődési szakaszokat készíti elő, és megalapozza az életpálya folyamán a 
reflektív gyakorlatot, mely a szakmai fejlődés hajtóereje (Council of the European Union, 
2007; 2008; 2009).  

A kompetencia orientáltságon és az életpálya szakaszok összeépülő kontinuumán túl a 
pedagógiai nézetrendszer egyértelműen az ismerettől a tudás, a tanártól a tanuló és a tanítástól 
a tanulás felé fordult. Az európai szakmai közéletben többek között a legszélesebb értelemben 
vett diverzitás oktatási rendszerbe való befogadása, az osztálytermekben a differenciálás 
(European Agency for Development in Special Needs Education, 2012) a tanári pálya 
professzionalizálódásának előmozdítása (Council of the European Union, 2009), valamint a 
tanárképzők bevezető támogatása és szakmai fejlődésének biztosítása állnak a diskurzus 
középpontjában (Council of the European Union, 2007; Donaldson, 2010; Teaching Council 
of Ireland 2011 ). 

A magyarországi felsőoktatást a rendszerváltás következményei és a bolognai folyamathoz 
való kapcsolódás befolyásolta leginkább. A rendszerváltás eredményeképpen a felsőoktatás 
magyarországi intézményrendszere átalakult, a hallgatói létszámban pedig erős expanzió 
következett be. A működés alapvető szabályait a felsőoktatásról szóló 1993. évi LXXX 
törvény, az első önálló, felsőoktatásról szóló törvény fektette le, majd a felsőoktatásról szóló 
2005. évi CXXXIX. törvény keretében Magyarországon is bevezetésre került a bolognai 
típusú, több ciklusú lineáris képzés. 

A közoktatás változásaiból a legfontosabbak a felsőoktatás változásához hasonlóan az 
expanzió és az intézményrendszer differenciálódása, valamint a Nemzeti alaptanterv 
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megalkotása, melyben alapvető elvárásként jelent meg az ezredforduló után Magyarországon 
is a kompetencia orientáltság. 

E környezetben a magyar tanárképzési reformok két hulláma zajlott le, a tanári képesítés 
követelményeiről szóló 111/1997. korm. rendelethez köthető első, valamint 2006-ban – a 
15/2006. OM rendelet 4. sz. mellékletében – a tanári mesterképzési szak képzési és kimeneti 
követelményeinek megalkotásával a második. 

 

Az elmúlt tíz évben felgyorsuló európai és hazai változások a tanárképzés szerkezetében és 
szemléletében szinte maguktól értetődően jelentenek vizsgálati témákat. A lehetséges 
vizsgálati irányokból három olyan kérdéskör emelkedett ki, mely a hazai tanárképzés jelen 
helyzetéről való objektív kép kialakításához meghatározó.  

1. Az egyik, a helyzetből adódó kutatási téma egy európai szintű összehasonlító 
vizsgálat, mely a többciklusú képzési rendszer bevezetésének tanárképzésre gyakorolt 
hatását országonként tekinti át és veti össze. E témakör kulcskérdései a megvalósult 
tanárképzési reformok mértékével, irányával és tartalmával kapcsolatosak, így a 
következő kérdésekre kerestük a válaszokat. Milyen módon és mértékben valósult 
meg a bolognai folyamat a tanárképzésben Európában? Mik a tanárok szakossági, 
végzettségi elvárásai az egyes országokban? Ezeket milyen tanárképzési programok, 
tanulmányi utak valósítják meg? Mik a tanárképzés főbb strukturális és tartalmi 
jellemzői a bolognai folyamat után? Vajon egy európai összehasonlításban a 
magyarországi tanári mesterszak milyen jellemzőket mutat? E témakörhöz 
kapcsolódóan felmerül a kontextus kérdése is: vajon hogy gondolkodik Európa a 
tanárképzésről? Mik a jellemző szemléleti irányok? Melyek ezekből a felsőoktatás és 
melyek a tanárpolitika európai nézetrendszerei?  

2. Az európai trendek ismeretében érdemes és érdekes a hazai tanárképzés helyzetét a 
tanárképzők oldaláról közelíti, hogy feltárjuk a hazai tanárképzők attitűdjeit következő 
kérdésekre keresve a választ. Mit gondolnak a tanárképzés reformjának elemiről? 
Mely vonatkozásai a reformnak a legelfogadottabbak és melyek a legproblémásabbak? 
Mely csoportok támogatják, és melyek vetik el a reformot? Vannak-e ebben nagy 
intézményi különbségek? Milyen a tanárképzők tanári ideálképe? Mit gondolnak 
vajon a közoktatás jelenlegi kihívásairól? Mit gondolnak és várnak a tanárképzők a 
jövőtől? 

3. Harmadrészt célként merült fel annak megismerése, hogy az intézmények formális 
szervezeti felépítése mögött, vajon kik és hogyan valósítják meg ténylegesen a 
tanárképzést. Vajon milyenek a személyközi viszonyok a tanárképzési 
munkakapcsolatokban? Mekkora és milyen összetételű csoportok kezében van a 
megvalósítás operatív irányítása? Mennyire térnek el vagy egyeznek az informális és a 
formális szervezet irányítói? Mennyire vetülnek rá a személyközi viszonyokra a 
nézetkülönbségek? Vajon milyen egyedi arculatot mutat a legfontosabb hazai 
tanárképző intézményekben a viszonyok és a nézetek együttese? 
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1. Európai összehasonlítás a tanárképzési reformokról és 
szerkezetekről 

Az első problémakör feltárásának céljával kerülnek bemutatásra annak a 2010-ben végzett 
európai összehasonlító kutatásnak az eredményei, mely a tanárképzés alapvető jellemzőit, 
reformjait és szerkezetét vizsgálta 27 országban és annak 29 rendszerében.  

Az európai összehasonlító elemzés tárgya a közismereti tanár- és tanítóképzés volt, mely az 
ISCED első három1 szintjére, vagyis az első osztálytól a tizenkettedik osztályig képez 
pedagógusokat. A kérdőíves vizsgálat során minisztériumok tanárképzési felelőseit, illetve 
szakembereit kérdeztük meg három témakörről. Ezek (1) a tanárképzés főbb jellemzői, (2) a 
reformok állapota és iránya, valamint (3) a tanárképzési programok (ösvények) szerkezete.  

A vizsgálat során az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) következő 27 országának 
minisztériumi felelősei, szakemberei adtak országukról adatokat: Albánia, Ausztria, Belgium 
(flamand, a francia és a német nyelvű közösségei), Bosznia és Hercegovina, Csehország, 
Dánia, Egyesült Királyság (Anglia), Észtország, Finnország, Németország, Hollandia, 
Horvátország, Izland, Lettország, Lichtenstein, Litvánia, Luxemburg, Magyarország, 
Moldova, Montenegró, Norvégia, Örményország, Románia, Spanyolország, Svájc, 
Svédország és Ukrajna.  

A vizsgálat meggyőző adatokat szolgáltat arra vonatkozóan, hogy kijelenthessük:  

 a bolognai folyamat ma már nem választás kérdése, hanem európai, (sőt eurázsiai) 
valóság. Az Európán végigsöprő átalakítás eredményeképpen domináns a tanítók 
esetében az alapképzés, a tanárképzésben is az osztott, alapképzés és mesterképzés 
egymásra épülését jelentő képzési struktúra.  

 A bolognai folyamathoz kapcsolódó tanárképzési reformok hullámokban zajlottak és 
zajlanak, de általános értelemben véve Európában a struktúra váltás nagy hulláma 
véget ért, jelenleg a finomhangolás, zajlik. A jelenlegi reformcélok között a legtöbb 
országban a tanárképzésen belül a tanári felkészítés erősítése kap prioritást.  

 A tanárképzés bolognai reformja keretében a szerkezetváltás nem öncélúan történt, 
hanem egy lehetőségnek bizonyult a szakmai megújításra. Európai szinten a reformok 
mélyén húzódó mozgatórugó elsősorban a szakmai megújítás igénye, másodsorban a 
tanári életpálya vonzóvá tétele, harmadsorban a szakmódszertani felkészítés erősítése 
volt. Csak tízedik helyen említették a vizsgálatba bevont országok a szaktárgyi 
felkészítés elmélyítését, mint célt.  

 A célokkal ellentmondásban a jelenlegi tanárképzési rendszer adatok és a képzési utak 
(tanulmányi ösvények) elemzése együttesen azt mutatja, hogy a képzések Európa 
szerte hosszabbodnak, a korábbinál sok országban magasabb képzési szintre 
emelkednek. Jellemző, hogy az iskolarendszer magasabb szintjén való tanításhoz 
magasabb végzettségi követelmény kapcsolódik.  

                                                 
1 ISCED: Az UNESCO által fejlesztett nemzetközi oktatási besorolási standard (International Standard of 
Classification of Education), mely szerint az ISCED első szintje az általános iskola alsó tagozata, ISCED 
második szintje az általános iskola felső tagozata és ISCED harmadik szintje a középiskola. 
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 Az iskolarendszer magasabb szintjén való tanításhoz szükséges tanulmányi idő és a 
teljesítendő kreditek száma a releváns ösvények átlagértékei szerint nőnek, a 
növekmény pedig jellemzően a szaktárgyi tudás elmélyítésére fordítódik, sokszor még 
a tanári felkészítés és a gyakorlat rovására is. Vagyis a hosszabbodó képzések trend 
szerűen emelkedő szaktárgyi tudást és egyre csökkenő tanári felkészítést és a 
gyakorlatot biztosítanak. 

 Az európai tanárképzési ösvényekről összességében elmondható, hogy valamennyi 
tanár (tanító és tanár) képzése esetén nagyságrendileg 110 kredit jut a tanári munkára 
való felkészítésre, melynek részét képezi egy jellemzően egy szemeszter hosszúságú 
(30 kredites) gyakorlat, a szabadon választható tárgyak, és a szakdolgozat kreditjei. 
Mindez azt jelenti, hogy jellemzően két szemeszter marad a tanári felkészítés 
feladatainak ellátására, melyben komoly kihívás a tanári kompetenciák komplex 
elsajátítása, különös tekintettel a készségek fejlesztésére és a nézetek alakítására, mely 
köztudottan időigényes. Mindebből az is következik, hogy a tanári felkészítés ott lehet 
valóban eredményes, ahol a képzés valamennyi területén az oktatók és tanárok 
pedagógiai szemlélete, értékei és véleménye a jó tanár mibenlétéről megegyezik, és a 
tanárképzők csoportja teamként működik együtt. 

 A tanárképzési ösvények szintjén vizsgált 25 európai országnak pusztán 16 
százalékában válik szigorúan ketté az általános iskolai és a középiskolai tanárképzés. 

 Magyarország viszonylatában a vizsgálat azt mutatja, hogy a hazai bolognai 
tanárképzési reform az európai irányoknak megfelelően, azzal célban, szerkezetben és 
arányokban is összhangban haladt. Az ösvények szintjén történt összehasonlító 
elemzések alapján megállapítható, hogy a hazai tanárképzés az átlagosnál igényesebb 
szakterületi felkészítést és iskolai gyakorlatot biztosít. A magyarországi tanári 
mesterszak egyetlen szempontból marad el az európai átlagtól, a tanári felkészítésre 
fordítható, szaktárgyon kívüli pedagógia és pszichológiai, módszertani és egyéb 
kreditek terén.  

A fenti adatok nem látszanak igazolni a hazai szakmai vitákban megjelenő kritikákat, 
miszerint a szaktárgyi kreditek volumene elégtelen, vagy aránytalan és túlsúlyos a pedagógiai 
és pszichológiai felkészítés. A jelenlegi európai trendek nem támasztják alá azt, a 
szakemberek egy részénél megjelenő igényt sem, hogy az osztott képzésről visszatérjünk az 
osztatlanra, valamint, hogy szétválasszuk az általános iskolai és középiskolai tanárképzést. 

A tanárképzés Magyarországon lezajlott, és az eddigiek alapján megállapíthatóan 
„eurokonform” bolognai reformját mégis a tanárképzők szakmai vitáinak sora övezte. E viták 
során a szemléletbeli különbségek érzékelhetőek voltak, de ezek részletes, országos szintű 
feltárására nem került sor. Hasonló módon nem állt rendelkezésre adat arra vonatkozóan, 
hogy az intézmények formális szervezeti felépítése mögött, vajon kik és milyen informális 
személyközi hálózatban valósítják meg ténylegesen a tanárképzést, milyen mértékbe vetülnek 
erre rá a nézetkülönbségek. E kettős megismerési céllal zajlott le a második kutatás. 

A második vizsgálat az európai összehasonlítás irányultságától eltérően, a magyarországi 
tanárképzés főszereplőinek, a tanárképzőknek és főbb intézményeiknek jellemzőit tárja fel. 
Mivel a személyközi kapcsolatok, de különösen a nézetek köztudottan lassan változó, külső 
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hatásra különösen nehezen változtatható sajátosságok, ezért e kutatás célja megfogalmazható 
úgy is, mint a tanárképzés aktuális szerkezeti és tartalmi sajátosságaitól független 
szociálpszichológiai adottságainak vizsgálata. 

A kutatás vázát egy kérdőíves, strukturált lekérdezés képezte, mely a fenti céloknak megfelelő 
témakörökben tartalmazott nyílt és zárt végű, több változós és skálás kérdéseket. A 
kérdőíveket az érintett intézmények rektorainak előzetes jóváhagyását követően biztosok 
kérdezték le a mintán. A kérdőíves vizsgálaton túl valamennyi intézmény legalább egy 
vezetőjével tematikus kvalitatív interjú készült az intézményben folyó tanárképzés szervezeti, 
szabályozási kontextusának megismerésére. 

A céloknak megfelelően, a kutatás során vizsgált egyik terület a tanárképzők 
nézetrendszerének feltérképezése volt. Az attitűdök mérésének alapján egy strukturált állítás 
sort tartalmazó skálás mérőeszköz képezte, amelyet váltakozó módon nyílt és zárt kérdések 
egészítettek ki, valamint egy szervezeten belüli tanárképzők interperszonális 
munkakapcsolatainak megismerésére szolgáló kérdéssor képezte a kérdőív másik pillérét. 

A lehetőségek alapján keretként meghatározott mintegy 150 fős minta összetételét három 
dimenzió mentén határoztuk meg, intézményi, tudományterületi valamint a tanárképzésben 
betöltött funkciók szerint. (A területi besorolás kategóriái: természettudomány, 
bölcsészettudomány, pedagógia és pszichológia, koordináció és közoktatás, míg a funkció 
szerinti kategóriák: oktató, szakmódszertanos, modulfelelős, koordináció, tanár. A 
koordináció és a közoktatás, illetve tanár kategóriák a két megosztásban azonosak voltak.) A 
konkrét alanyokra az intézmények tanárképzésért felelős vezetői tettek javaslatot a kért terület 
és funkció arányok szerint. Vagyis nem valószínűségi mintavételi eljárásban a lehetőségekhez 
mérten kvótás mintavétel történt. 

A beérkezett kérdőíveket statisztikai módszerekkel elemeztük. Az attitűd mérő eszközre 
érkezett válaszokon főkomponens analízist végeztünk és így nézetnyalábokat alakítottunk ki, 
melyek intézményi, területi és funkció szerinti jellemzőit vizsgáltuk. Az interperszonális 
kapcsolatokról nyert adatokat a social network analysis, vagyis kapcsolati hálózat analízis 
módszerével ábrázoltuk és elemeztük, valamint a nézetrendszer és a kapcsolatok jellemzőinek 
összefüggéseit variancia analízissel vizsgáltuk. 

2. A hazai tanárképzők nézetrendszerének jellemzői 
Mivel a tanárképzéssel szemben jogos elvárás, hogy a közoktatási kihívásokat figyelembe 
vegye, azokra hatékony választ adjon, a tanárképzők tanári ideálképe pedig direkt és indirekt 
módon átszövi a képzést, ezért a közoktatással, a tanárképpel és a képzési reformmal 
kapcsolatos vélemények bemutatásával nyújtunk átfogó képet a tanárképzők nézeteiről. A 
kutatási eredmények alapján a tanárképzők nézeteinek átfogó jellemzői a következők. 

 A tanárképzők a közoktatás jelenlegi kihívásai közül a legnagyobbnak a pedagógusok 
megbecsülésének, motivációjának hiányát látják, a gyermekek ösztönzésének 
nehézségét, valamint a társadalmi egyenlőtlenségek oktatási rendszerben való 
oldásának hiányát érzékelik. (Fontos megjegyezni, hogy a közoktatás jelenlegi 
helyzetéről a kérdezett tanárképzők kevesebb, mint fele rendelkezik saját szakmai 
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munkakapcsolatból információval. A többség információit a médiából, szakmai 
fórumokból, illetve pedagógus ismerősökön keresztül szerzi be, így a tanárképzők 
közoktatás kihívásairól alkotott képe sok esetben közvetett, és befolyásolható.) 

 A tanárképzők szerint a jó tanár legfontosabb jegyei elsősorban a magas szintű 
szaktárgyi felkészültség és olyan személyiségjegyek megléte, mint az empátia, a 
nyitottság, elfogadás, és a hitelesség. A képzők tanári ideálképében jóval kevésbé 
fontos a pedagógiai felkészültség, és a tanári felkészültség alatt is két elkülöníthető 
szemléleti irány húzódik, az egyik a felkészültséget az ismeretszerzésben és annak 
átadásában látja, a másik pedig a tanári önelemzésen és önfejlesztésen alapuló 
komplex és differenciált tanulói fejlesztésben. Fontos megemlíteni, hogy a tanári 
munkában a differenciálásra való képesség, illetve a társadalom új elvárásaira 
innovatív megoldásokat kereső a reflektív és önfejlesztő pedagógiai gyakorlat a jó 
tanár ismérvei között a válaszok elenyésző számában volt jelen. 

 A hazai tanárképzők a reformot meghatározó tényezők közül egyértelműen a szakmai 
célokat és a minőség emelését teszik az első helyekre, vagyis a koherencia fokozását 
és a gyakorlat mennyiségének és irányultságának bővítését. A célokban ezt követi a 
pedagógiai és pszichológiai irányultság erősítése, valamint a tanárjelölt hallgató 
motivációjának megteremtése. Vagyis a tanárképzés bolognai reformjának 
magyarországi mozgatórugóiról elmondható, hogy az európai tendenciákhoz 
hasonlóak, illeszkedők, azokat a hazai sajátosságok és szemléletrendszer szerint 
színezik. 

A közoktatási kihívások közül a pedagógusok megbecsülésével és életpályájával kapcsolatos 
kérdésekre nem várható, hogy a tanárképzési programok nyújtsanak választ, vagyis a 
tanárképzési relevanciával rendelkező legfontosabb közoktatási kihívások a válaszok szerint a 
gyermekekben a tudás tiszteletének megteremtése, a teljesítményre ösztönzés, a motiváció 
biztosítása, valamint a lemorzsolódás és az egyenlőtlenségek oldása. 

Megállapítható ez alapján, hogy a fenti három nézet irányultsága nincs összhangban. A 
gyerekek motivációjához, a tudás tiszteletének kialakulásához és a leszakadás elkerüléséhez 
elengedhetetlen a gyermekek egyéni, differenciált fejlesztése és egy újra meg újra megújulni 
tudó pedagógiai eszközrendszer, mely azonban az ideális tanárképben csekély szerephez jut, 
viszont a pedagógiai és pszichológiai felkészítés reflektív, differenciáló és kompetencia alapú 
fejlesztése a bolognai reform egyik fő iránya. Vagyis koherencia hiány mutatkozik a 
közoktatási kihívások és a tanári ideálkép között, míg a tanárképzési reform összhangban van 
a közoktatási kihívások támasztotta elvárásokkal, azonban ütközik a jó tanárról a tanárképzők 
által osztott nézetekkel. Mindezt az alábbi egyszerű ábrában is kifejezhetjük: 
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1. ábra: Tanárképzők nézetek közötti viszonyrendszer a közoktatási kihívások, a jó tanárról 
alkotott ideálkép és a tanárképzési reform céljai tekintetében 

 

 

 

 

 

 

A fenti ellentmondásos viszonyrendszeren túl, a tanárképzők nézeteiről átfogóan a 
következőket tudtuk meg.  

 A vizsgálat nyílt kérdésekre adott válaszai szerint a tanárképzés bolognai reformjával 
egyetértők és egyet nem értők fele-fele arányban oszlanak meg, a reform 
támogatottságának válaszadói átlaga enyhén pozitív, ötfokú skálán 3,35. Mindez nem 
mutatja a tanárképzők összességének véleményéből a bolognai reform 
visszavonásának, illetve teljes átalakításának szükségességét. 

 A tanárképzés jelenlegi intézményi működésével a tanárképzők alapvetően 
elégedettek, azt nem látják sem kritikus állapotúnak, sem feltétlen átalakítandónak. 
Pusztán a külföldi helyzetről alkotott homályos képpel való összehasonlításban 
feltételezik az elmaradást. A tanárképzéssel való átfogó megelégedettség képzési a 
tartalmak terén a közepes megítélésig esik vissza, vagyis a tanárképzők véleményéből 
az látszik kiolvashatónak, hogy a tartalmak felülvizsgálata, korszerűsítése továbbra is 
van mit tenni. 

 A válaszadók a képzés során a maguk által használt szakmai tartalmakat jóval 
frissebbnek és korszerűbbnek ítélik meg, mint a tőlük távoli szakterületekét általában, 
és úgy vélik, hogy saját oktatói munkájukban széles módszertani eszköztárat 
használnak, de mérsékelten fejlesztik a hallgatók pedagógiai készségeit. Ehhez 
hasonlóan a tanárképzők a modern pedagógiai szemléletet, mint a munkájukkal 
szembeni elvárást ismerik, saját gyakorlatukban azt megvalósítani vélik, de a 
tanárképzésben részt vevők összességére vonatkozóan nincsenek meggyőződve a 
modern szemlélet térnyeréséről.  

 A válaszadók döntő többsége tanárképzőnek vallja magát és a tanárképzési 
tevékenységét egyéb feladatai között is kifejezetten fontosnak tartja. A tanárképzéssel 
kapcsolatos személyes aktivitásukról pozitívan nyilatkoztak a képzők. 

 A válaszadók körében a tanárképzés vonatkozásában a világos jövőkép hiánya 
markánsan megjelenik, emellett a hallgatók színvonalával kapcsolatos pesszimista 
várakozások is egyértelműen kimutathatók.  

A tanárképzők nézetrendszeréről részletes képet egy attitűd mérő eszköz segítségével 
készítettünk, mely 26 bolognai rendszerrel és a tanári mesterképzéssel kapcsolatos 
kérdéskörben öt (egy összefoglaló, és négy részletező) állítást fogalmazott meg. A témakörök 

közoktatás kihívásai 

TK bolognai 
reformjának 

iránya 

jó tanár 
ideálképe 
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szerinti fürtökben megfogalmazott, összesen 130 állítással kapcsolatban kérdeztük az alanyok 
egyetértésének fokát 1-5 skálán.  

Az attitűd mérő eszközben használt állításokat a 2010-es és 2011-es évben tanári 
mesterszakkal kapcsolatos országos fórumok, előadások és viták során elhangzott érvekből 
merítettük. Az itemek összeállításakor ügyeltünk arra, hogy valamennyi kérdéskörben 
megjelenjenek a bolognai rendszerű tanárképzést támogató és azt kritikával illető gondolatok, 
valamint arra is, hogy a legkülönbözőbb nézőpontok részrehajlás nélkül, a szakmai viták érvei 
szerint arányosan szerepeljenek az állítások között.  

A főkomponens elemzés módszerével vizsgáltuk, hogy az attitűd mérő eszköz állításaival 
való egyetértés, illetve egyet nem értés a válaszadók között milyen együttjárásokat mutat. A 
vizsgálat eredményeként azt mondhatjuk, hogy a tanárképzők nézetrendszere határozottan 
kiforrott: 7 faktort, vagyis 7 egymással együtt változó nézetcsoportot lehetett azonosítani.  

1. A legerősebb, első nézetnyaláb az első faktor, mely egy, a tanárképzésben bolognai 
struktúra ellenes, és a múltat idealizáló nézetrendszert jelenít meg. E nézetrendszerhez 
kapcsolódó állítások közül a legnagyobb súllyal bírók az osztatlan struktúra, valamint 
a korábbi, hagyományos tanárképzési rendszer előnyeit, áttekinthetőségét és 
átláthatóságát fogalmazzák meg. E nézetrendszer lényegében a felsőoktatási, oktatási, 
társadalmi környezetben bekövetkezett változásokkal nem vet számot, a bolognai 
folyamat európai szerepét és indokoltságát, a reformok szükségességét nem érti meg 
nemcsak a tanárképzésben, hanem szélesebb értelemben a felsőoktatásban sem.  
A főkomponens elemzés első faktoraként e nézetrendszer jeleníti meg a legnagyobb 
magyarázó erővel bíró összefüggéseket a nézetek együtt járásában, a nézetek 
varianciájában, tehát az ebben a faktorban megjelenő nézetek összetartozása, 
megítélésének együtt mozgása a legerősebb. A mintaátlag e nézetrendszerrel enyhén 
támogató, azonban e nézetnyaláb mentén a tanárképzők csoportja erősen megosztott. 

2. A második faktor által megjelenített nézetrendszer hívószava a diszciplína. A 
nézetnyaláb egyik fontos vonulata, hogy a tanárképzés szervezeti gazdájának is a 
diszciplináris tanszékeknek kell lenni, vagyis valójában a kulcs kérdés vezető szerep 
és irányítás visszaszerzése. A másik fontos nézet vonulat e faktorban a pedagógiai és 
pszichológiai stúdiumok kritikája, sőt ezen túllépve a nézetrendszer két állításban is 
elutasítja a pedagógiai és pszichológiai terület társ diszciplínákkal való tudományos 
egyenrangúságát. E kemény vonalas és a tanárképzés diszciplináris kontrolljáért kiáltó 
szemlélet rendszerrel a megkérdezett tanárképzők összessége a közömbösség határán, 
enyhén elutasító.  

3. A harmadik faktor a koherens, motiváló, és gyakorlat orientált felkészítéssel 
kapcsolatos nézeteket fogja össze. E nézetrendszer a tanárképzők körében egyértelmű 
támogatásra lelt, melyet mutat a legmagasabb faktor átlag és legalacsonyabb szórás. 

4. A negyedik faktorban több, tartalmában szorosan össze nem függő gondolatkör 
kapcsolódik. Az egyik a gyakorlattal kapcsolatos ellenérzés, mely szerint a fél éves 
iskolai gyakorlattal megnövelt képzés túl hosszú, és az oklevél szerzés időpontja nincs 
összhangban a közoktatásban az álláshelyek felszabadulásával. A másik gondolatkör 
az egységesség, melyet a nézetrendszer a tanárképzés során a különböző korcsoportok 
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oktatására való felkészítés, és a szakképzettségeken átívelő vonatkozásban is elvet. A 
negyedik faktort a minta semleges közeli, enyhén pozitív átlaggal ítélte meg. 

5. Az ötödik faktorban megfogalmazott nézetrendszer szerint a jó tanár alapismérve a 
magas szintű szakterületei tudás, melyhez a tudás átadás széles módszertani 
repertoárja társul. E szemlélet mögött az a konzervatív pedagógiai nézet húzódik, hogy 
a tanár alapvető szerepe a tudás átadása, a diáké pedig annak átvétele. Az ötödik 
faktort a mintaátlag enyhén utasítja el. 

6. A hatodik faktor a tanári mesterszak elleni teljes össztűz, annak generális elutasítása. 
A hatodik faktort, melyet úgy foglalhatunk össze, hogy „minden elhibázott” a 
válaszok átlaga semlegesen értékelte.  

7. A hetedik faktor szemléletrendszere a tudós tanárok, valamint a nagy 
tanáregyéniségek, a hivatásukat művészi szintre emelő tanárok „előállításának” igénye 
jelenik meg. A hetedik faktorral, a harmadik faktorhoz hasonlóan a minta átlaga 
támogató.  

A faktorok jellemzői a következők. 

 A hét faktor tartalmilag két részre bontható, öt (az 1., a 2., a 3., a 4., és 6.) faktor 
foglalkozik a tanárképzési struktúrával kapcsolatos nézetekkel, és kettő (az 5. és a 7. 
faktor) a jó tanár mibenlétével. Előbbiek tekintetében összességében országosan patt 
helyzet alakul ki: a reformot kifejezetten pozitívan értékelő 4. faktor támogatása és a 
többi, a reformot ellenző faktor enyhébb támogatása, vagy azzal való semlegesség 
összességében nem mutatja azt, hogy a reform országos megítélése egyértelmű. 

 A tanárképzők között országosan az egyetértés alapját a 3. és a 7. faktor 
nézetrendszere adja, melyből a 3.-kal való egyetértés mértéke kifejezetten erős. A 
többi faktor tekintetében erős nézetkülönbségek a jellemzők.  

 A legnagyobb nézetkülönbség, vagyis a tanárképzőket leginkább megosztó 
nézetnyaláb a második, amely a tanárképzés lényegének és ideális szervezeti 
gazdájának valójában a diszciplínát tartja. Ez arra enged következtetni, hogy a 
tanárképzés, mint a felsőoktatás egyik stratégiai ágazata feletti irányítás többoldalú 
igényének konfliktusa is meghúzódik a jelenlegi viták mögött. 

A nézetnyalábok támogatását a tanárképzők területe és funkciói szerint is vizsgáltuk. Az 
eredményekből az látszik, hogy a tanárképzők területi identitása az, mely a nézetek 
szempontjából meghatározó jelentőségű: az ANOVA vizsgálat eredménye szerint az 1., a 2., 
és az 5. faktor esetén a területhez tartozás szignifikánsan befolyásolja a véleményátlagot 
(p1<0,01; p2<0,01; p5<0,01).  

 Területek szerint vizsgálva a nézeteket kiderült, hogy az 1., 2., 4., 5. és 6. faktorok 
véleményeit a pedagógia-pszichológia terület és a koordinátorok képviselői különböző 
mértékben, de közösen és mondhatni szisztematikusan utasítják el, míg a 
természettudomány, a bölcsészettudomány és a közoktatás képviselői rendre támogató 
véleményátlagokat adnak.  

 Említést és valószínűleg további vizsgálatot érdemel, hogy a tanári mesterszak fél éves 
iskolai gyakorlatának elutasítását magába foglaló 4. vélemény-nyaláb esetén pont a 
közoktatási szereplők által nyújtott vélemények átlaga a legmagasabb, vagyis a 
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gyakorlat ellenességgel pont a tanárképzés közoktatási szereplői értenek egyet a 
legjobban. A paradox eredmény mindenesetre azt sugallja, hogy a tanárképző 
felsőoktatási és közoktatási intézmények között intenzívebb párbeszédre, több 
tájékoztatásra és vélhetően a közoktatási feladatok megfelelő díjazásának biztosítására 
lenne nagy szükség. 

 A konzervatív pedagógiai tanári szerep értelmezést (5. faktor) a természettudományi 
terület a közoktatási vezetőtanárokkal együtt képviseli, míg a többi terület elutasító 
állásponton áll. Vagyis fontos különbség, hogy míg a diszciplínák közösen 
nehezményezik a pedagógiai-pszichológiai terület koordinációját, addig a szakismeret 
és annak átadását hangsúlyozó szűkítő tanári felfogás leginkább a természettudomány, 
valamint a közoktatási vezetőtanárok sajátja.  

 A tanárképzők területi besorolása alapján tehát elmondható, hogy a pedagógiai és 
pszichológiai terület, valamint a koordinációs terület egy része nézetrendszerében 
élesen szétválik a természettudományi, bölcsészettudományi és közoktatási terület 
átlagától. 

A válaszok alapján végzett klaszter elemzés eredményeképpen két markánsan eltérő 
véleményű csoportot sikerült azonosítani, valamint maradt egy kisebb, szórt, a főbb 
vélemények irányaiból kilógó csoport. A klaszterekhez tartozó személyek területi megoszlása 
a fenti eredményeket erősíti meg. 

 Az első klaszterbe besorolt személyek a „bolognai rendszer ellenes” faktorok (1., 2., 
4., 5., 6.) tekintetében fogalmaztak meg elutasító véleményt, és támogatták a 
koherenciát, motivációs és gyakorlat orientáltságot kiemelő, valamint a tudós tanár és 
a tanári hivatás komplexitását megjelenítő (3. és 7.) faktorokban megjelenő 
nézetrendszert. Vagyis az első klaszter tagjai a bolognai rendszer hívei, akik egyben a 
tanári professziónak az ismeret átadásra szűkített felfogását is elutasítják. Ez azt 
mutatja, hogy a bolognai rendszer híveinek tanári szerepet illető felfogása 
komplexebb, progresszívebb. E klaszterbe tartozik a tanárképzők közel egy harmada. 
E klaszterhez tartozók között legnagyobb arányban a pedagógiai és pszichológiai, 
valamint a koordinációs területről vannak válaszadók. 

 A második klaszterbe sorolt személyek rendre támogatják a bolognai tanárképzést 
kritizáló (1., 2., 4., 5., 6.) véleménynyalábokat, vagyis azt mondhatjuk, hogy a 
második klaszterbe tartozók csoportja a reform ellenzőké. A két klaszter és a 
klaszterekbe nem soroltak közül csak a második klaszter tagjai támogatják az 5. 
faktorban megjelenő ismeretátadásra szűkült tanár felfogást. E klaszter a tanárképzők 
két harmadát testesíti meg, és legnagyobb arányban a bölcsészettudományi, valamint a 
természettudományi területhez tartozók sorolhatók ide. 

Hasonló eredményt kaptunk abban az egyszerűsített vizsgálatban is, melyben az első faktorra 
adott véleményátlagok alapján a válaszadókat három csoportba soroltuk.  

 E vizsgálat eredménye szerint is a bolognai reform támogatói, vagyis az első csoportba 
tartozók a sokaság 30%-t adják, míg a második és a harmadik csoportok, vagyis a 
bolognai reformot enyhén és élesen elutasítók pedig a megkérdezettek 70%-t teszik ki.  
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 A csoportok területi adatai megerősítik, hogy a pedagógiai és pszichológiai területéről 
való válaszadók több mint fele bolognai reform pártján áll, a koordinációs területen a 
válaszadók zöme enyhén elutasító, de egyharmaduk támogató, a természettudományi, 
bölcsészettudományi és közoktatási terület pedig zömében erősen elutasító. Utóbbiak 
közül a bölcsészettudományi terület 30%-a azonban támogató, tehát elmondható, hogy 
a bölcsész terület a legmegosztottabb a tanárképzés reformját illetően.  

Az intézményi hovatartozás alapján is áttekintettük a nézeteket.  

 Az adatok szerint a bolognai reformokat leginkább az ELTE-n, az EKF-en, a NYF-en, 
a ME-n és a NYME-n támogatják a tanárképzők.  

 A reformok legerősebb ellenzői az EKF-en, a PTE-n, az ME-n, a DE-n és az ELTE-n 
vannak legnagyobb számban.  

 Vagyis a tanárképzők közötti véleménykülönbségek az EKF-en, az ELTE-n és a ME-n 
a legélesebbek. 

A nézetek áttekintése tehát azt igazolja, hogy Magyarországon a tanárképzéssel kapcsolatos 
legfontosabb kérdésekben az érintettek között nincs egyetértés, sőt alapvető nézetkülönbség 
van. A nézeteket leginkább a területi és intézményi identitás, a különböző területeken töltött 
évek alatt kialakult szemlélet határozza meg. Mivel a nézetek kifejezetten lassan változó, és 
kívülről nehezen befolyásolható jellemzők, ezért a különbségek rövid távú áthidalására, 
megszűnésére számítani aligha lehet.  

A nézetek átfogó és részletes vizsgálata alapján az is látszik, hogy a tanárképzők között a 
közös nevező a képzésben a koherencia, a jó koordináció és a gyakorlat orientált 
felkészítésben, valamint a tudós tanár művészi szintre emelt pedagógiájában van. A 
legmegosztóbb nézetkülönbség a tanárképzés feletti szervezeti irányító szerep kapcsán, 
valamint a képzésen belüli tartalmak struktúrájával és arányával kapcsolatban érzékelhető, 
melyek a tanárképzők érdek és presztízs viszonyait érintik. 

A képzési struktúrával és a reformmal kapcsolatos nézetkülönbségek mondhatni 
természetesek. A különböző területeket és intézményeket eltérő módon érintették a 
tanárképzési átalakulás változásai, az e tekintetben kialakuló szemléleti irányokra minden 
bizonnyal hat a személyes, a csoport és az intézményi érdek és a presztízs viszonyok 
alakulása. Másrészt minden markáns reformmal kapcsolatosan felfedezhetők és azonosíthatók 
támogató és ellenző nézetek, az ellentétek konszolidációja és a vélemények közeledése 
általában az idővel, az új feladatokkal és változtatásokkal, valamint a reform 
eredményességének, vagy eredménytelenségének bebizonyosodásával elérhető.  

A tanárképzők nézeteiről kapott kép leginkább a két markánsan elváló tanári ideálkép kapcsán 
tűnik problémásnak. A tanárképzés eredményessége és hatásossága szempontjából alapvető, 
hogy a tanárképzők a képzés során mind a tudatos, mind a spontán megnyilvánulásaikkal a 
tanárjelölt tanárképét egy irányba fejlesszék, alakítsák, hisz a nézetek alakításához nem elég a 
pedagógiai és pszichológiai 40 kredit által biztosított bő félév. Az attitűdök kialakítása 
szempontjából elfecsérelt idő a képzés, ha a képzők az alapvető értékekben és célokban nem 
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egyeznek meg. Különösen sajnálatos, hogy a módszertani és közoktatási válaszadók esetében, 
akiknek a tanárképzők között leginkább szakmája a „tanárság”, alapvetően a konzervatív 
tanárképpel való egyetértés rajzolódik ki. Felmerül a kérdés, hogy amennyiben a tanárjelölt a 
képzés alatt ennyire heterogén tanár képpel, és a gyakorlat során a hallgató a tanári 
feladatrendszer ennyire szűk és konzervatív értelmezésével találkozik, vajon az életpálya 
során nyílik-e lehetősége és lesz-e igénye ennek korrekciójára. Másik oldalról nézve 
markánsan eltérő pedagógiai szemléletű képzők közül, vajon kinek lesz a tanárjelölt 
szemléletére a legnagyobb hatása?  

3. A hazai tanárképzők interperszonális kapcsolatairól 
A tanárképzéssel kapcsolatos munkakapcsolat-rendszereket a social network analysis 
módszerével tártuk fel és elemeztük. Alapfeltevésünk az volt, hogy a magyar felsőoktatás 
legösszetettebb képzésének, a tanári mesterszaknak, a hatékony és eredményes megvalósítása 
elképzelhetetlen a különböző szakterületek koordinált együttműködése nélkül. Mindezért 
célunk az volt, hogy feltárjuk tíz tanárképző intézményben a tanárképzés működése 
érdekében feladatot ellátó személyek egymás közötti kapcsolatrendszerét, hálózatát, és 
értékeljük azokat szervezetpszichológiai szempontok alapján.  

A kérdőívben a következő jellemzőket használtuk a tanárképzés személyközi kapcsolataira 
vonatkozóan: kapcsolatok száma, kapcsolattartás rendszeressége, információadás 
kölcsönössége, kapcsolatok kellemessége, fontossága és vitáktól való mentessége. Az elemzés 
során a kapcsolatrendszer jellemzésére további három, a kommunikáció szempontjából 
meghatározó mutató számot vezettünk be. Ezek: 

- a kapcsolati háló K-kapcsolatú központi komponense (kapcsolatrendszeri magja): 
arról ad információt, hogy a hálózatban hányan képezik a csoport működését 
meghatározó központi magot, vagyis hogy mennyire szűk vagy tág csoport kezében 
van a folyamatok tényleges irányítása, 

- a személyek elérési valószínűsége: bemutatja, hogy a személyek mennyire elérhetők, 
mennyire könnyen bukkanunk rájuk véletlenszerű kapcsolatfelvétel esetén 

- a személyek közelségi központisága: a hálózatban levő személyek egymástól való 
átlagos távolságát adja meg, vagyis azt, hogy a tanárképzők együttműködése a 
kialakult hálózati formában mennyire megkönnyített, vagy akadályozott 

A vizsgálat keretében válaszadó 145 fő közül 132 szolgáltatott a tanárképzési 
munkakapcsolatairól adatot, feltárva ezzel az intézményi kapcsolatokban összesen 541 
személyt és azok közötti 1267 kapcsolatot. 

A 10 vizsgált tanárképző intézmény személyközi viszonyairól esettanulmányt készítettünk, 
mely tartalmazza az intézmény rövid bemutatását, az intézményi vizsgálatba bevont minta 
jellemzőit, a személyközi kapcsolati háló főbb strukturális jellemzőit és ábráját, valamint az 
intézményben és a kapcsolatrendszer központi komponensében fellelhető nézetrendszeri 
viszonyokat. Az intézményi esettanulmányokról elsősorban a következők mondhatók el. 

 A vizsgált intézmények rendkívül sokszínűek, egyéni arculatot mutatnak a tanárképzés 
komplex feladatát biztosító személyközi viszonyaikban: mind az intézményi 
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kapcsolati hálózatok formája, szerkezete, jellemzői terén, mind a kapcsolatrendszer 
jellemzőinek személyes megítélésében, mind pedig a kapcsolati háló különböző 
pontjain megjelenő nézetrendszerek terén.  

 A valamennyi intézmény esetében elkészült egy kapcsolati hálózati ábra, mely a 
személyek és kapcsolatok száma vonatkozásában a BME, a DE, az ME, a PE, és az 
SZTE esetében nevezhető szerény méretűnek, és az EKF, az ELTE, a NYF, a NYME 
és a PTE esetén gazdagnak. A méret alapján arra lehet következtetni, hogy az 
intézményben a tanárképzési egyeztetésbe, kommunikációba bevont személyek száma 
mennyi. Vagyis a nagy hálózatú intézmények nagyobb mértékben tudják a tanárképzés 
ügyében mozgósítani az érintettek körét, mint a kis hálózattal rendelkezők. 

 A kapcsolati hálózatban nem minden személy integrálódott. A BME, az EKF, a NYF, 
az ME és a PE esetében egy összefüggő kapcsolati hálót találtunk, míg a DE, az 
ELTE, a NYME, a PTE és SZTE esetében személyek, illetve csoportok az intézmény 
tanárképzési kapcsolati hálózatáról leszakadva, elszigetelődve működtek. Mivel nem 
valamennyi tanárképzőt, hanem intézményenként 8-18 főt kérdeztünk meg 
kapcsolatairól, ezért vélhető, hogy az ábrákon jelenleg leszakadó személyek és 
csoportok azért a valóságban kapcsolódnak a tanárképzés személyközi hálózatához, 
azonban az is vélhető, hogy e csoportok az intézményi hálózatban a perifériákon 
helyezkednek el. Az egyik intézmény esetében ilyen perifériás, leszakadó helyzetben 
található 10 fős pszichológus csoport, mely arra utal, hogy az intézményen belül a 
együttműködést súlyos személyközi ellentétek nehezítik. 

 Az ábrák formájukat tekintve két csoportba sorolhatók, egyik csoportba a viszonylag 
kerek, kompakt és szinte átláthatatlanul sűrű kapcsolatrendszerrel működő hálózatok 
kerültek, ide tartozik az EKF, az ELTE, a NYF, a NYME és a BME. A másik 
csoportba az elnyúlt, relatív kis központból jellemzően csillagszerű leágazásban 
végződő hosszú láncokból álló kapcsolati ábrák tartoznak. Ilyen a DE, az ME, a PTE, 
az SZTE ábrája. Az első csoport kapcsolatrendszerében az nyílt, sokoldalú és 
közvetlen viszonyok, a második csoport kapcsolatrendszerében pedig a híd 
embereken, vagy kapcsolati láncokon elérhető kisebb klikkek, csoportok a jellemzők, 
melyek között a kommunikáció áttételes, közvetett. A PE e csoportoktól külön áll, 
viszonylag kis kapcsolati hálózata inkább kerek, mint nyújtott, de a kapcsolatok száma 
alapján nem sűrű és érdekes módon két nagyon meghatározó, egymással közvetlen 
kapcsolatban nem álló személy köré épül. 

 A vizsgált intézményekben a kapcsolatrendszer központi komponense, vagyis az a 
csoport, melyen belül a tanárképzés megvalósításával kapcsolatos kérdések valójában 
eldőlnek 5 és 33 fő között változott. E létszámok világosan mutatják a tanárképzési 
együttműködés biztosításának inkább központosított, elrendelő, illetve inkább 
decentralizált, egyeztető-kooperáló működési elveit. Viszonylag szűk csoport kezében 
van a folyamatok tényleges irányítása az intézmény méretéhez és a tanárképzés 
komplexitásához képest az SZTE-n és minden értelemben kiugróan szűk a DE-n. A 
kapcsolatrendszer magja mondhatni közepes, általános a ME-n, a BME-n és a PE-n, 
míg kifejezetten magas az EKF-en, az ELTE-n, a NYF-en, a NYME-ne és a PTE-n.  
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 A kapcsolatban levő személyek közelségi központiság értéke, jól mutatta, hogy mely 
intézményekben van olyan kapcsolati háló, mely az együttműködést a partnerek közel 
hozásával segíti, és mely intézményeknél van egymáshoz viszonyított nagy 
távolságokkal megnehezíti a kooperációt. Kiugróan alacsony a közelségi központiság 
intézményi átlaga a NYME-n vagyis itt van a legnagyobb átlagos út tanárképzők 
között, míg legmagasabb a közelségi központiság értéke, vagyis legkisebb a 
tanárképzők közötti távolság az EKF-en. Az országos átlag érték alatt levő 
intézmények: a DE, a ME, az NYF és a NYME, míg az országos átlag feletti 
intézményi átlaggal rendelkezik a BME, az EKF, az ELTE, a PE, a PTE és az SZTE.  

 Az elérési valószínűségi országos átlaga 3,68% volt, azonban 10 olyan személyt 
sikerült azonosítanunk, akik 10-16% közötti elérési valószínűséggel jellemezhetők. E 
személyek kimagaslóan könnyen elérhető emberek, akik ezért a szervezet számára 
kiugróan fontosak. Ilyen kimagasló elérési valószínűséggel rendelkező személyből 
kettő is található a DE-n a PE-n és a PTE-n, valamint egy-egy található a BME-n, az 
ELTE-n, a NYF-en és az SZTE-n. E személyek területe és szervezeti funkciója szintén 
fontos, bár nem minden esetben kideríthető pontosan, hiszen ilyen személyből több is 
a válaszadók által megemlített és nem közvetlen válaszadó személy. Területük szerint 
e kimagasló elérhetőségű személyből három-három a koordinációban és a bölcsész 
csoportban, kettő a közoktatásban és egy-egy a pedagógia és pszichológia, illetve a 
természettudomány területén tevékenykedik.  

A tanárképzés bolognai reformjához fűződő intézményi, valamint intézményi csoport szintű 
vélemények is a legszélesebb skálán mozogtak, intézményenként eltérő arányban voltak a 
bolognai reform pártiak és reformokat élesen ellenzők, valamint e nézetek eltérő arányban 
szerepeltek a kapcsolatrendszer magját képező központi komponensben és azon kívül. 

 A tanárképző intézmények központi komponenseiben szereplő személyek 
nézetrendszerének átlagát az első faktor, vagyis a bolognai reform támogatása 
szempontjából érdemes áttekinteni. A bolognai rendszert támogató az ELTE, az EKF, 
a NYF és a PE kapcsolatrendszeri magja, a bolognai reformot ellenző pedig az SZTE, 
a DE, a PTE, a ME, a BME és a NYME központi komponense. 

Országosan vizsgáltuk a tanárképzők területek és funkciók szerinti csoportjainak kapcsolati 
jellemzőit, a központi komponens összetételét, valamint a nézetek hatását a kapcsolati 
jellemzőkre. Az alábbi jellemzők a csoport átlagok szintjén jelentkeznek. 

 A tanárképzők területi csoportjaiban a koordinációs területen, valamint a pedagógia és 
pszichológia területén dolgozók kapcsolatairól hasonlók mondhatók. E két csoport 
rendelkezik a legtöbb kapcsolattal, vagyis az átlagadatok visszaigazolják, hogy e 
területek képviselőinek a formális szerepnek megfelelő az informális 
kapcsolatrendszere. A nagyszámú kapcsolathoz – vélhetően az egyeztetések nagy 
száma és komplexitása, valamint a nézetrendszerek közötti óriási különbségek miatt – 
viszonylag alacsony kapcsolati kellemesség és erősebb vitákkal terheltség járul. E két 
csoport számára a tanárképzési kapcsolatok közepesen fontosak. 

 A természettudományi és bölcsészettudományi területek tanárképzői nagyságrendileg 
azonos, közepes mennyiségű kapcsolattal rendelkeznek. Kapcsolataik kellemessége 
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magas, azokat relatívan vitáktól mentesnek érzékelik, és a tanárképzési kapcsolatok 
fontosságát a bölcsészettudományi terület a legmagasabbra, a természettudományi 
pedig a legalacsonyabbra értékeli. 

 A közoktatási területen dolgozók rendelkeznek a legkevesebb átlagos kapcsolattal, 
azokat a területek között a legkellemesebbnek, egyik legvitamentesebbnek ítélik. 
Mindemellett tanárképzési kapcsolataik fontosságát a második legalacsonyabban 
értékelik a területek között. 

A kapcsolatok jellemzőiről a funkciók szerinti bontásban az alábbiak derültek ki. 

 A szakmódszertanosok csoportja kifejezetten magas átlag kapcsolatszámot mondhat 
magáénak, ami a koordinátorokhoz hasonlóan a formális státusznak megfelelő 
informális kapcsolatrendszerre utal. E csoport ítéli meg legkellemesebben a 
tanárképzési kapcsolatait, azok fontosságát pedig közepesre értékeli. 

 A modulfelelősök érdekes módon a funkciók szerinti bontásban alacsony átlagos 
kapcsolatszámot mondhatnak magukénak, az oktatói átlagnál alacsonyabbat. E csoport 
megítélésében a kapcsolatok nagyon kellemesek és vita mentesek. Ez arra utal, hogy a 
modulfelelősök a tényleges feladatuknak megfelelő tartalmi monitoring és 
koordinációs feladatokat csak formálisan látják el, ennek tevékenységhez szükséges 
intenzív, sok szereplős egyeztetéseknek sem a kapcsolatok számában, sem a viták 
megélésében, és a kapcsolatok adott esetben kellemetlen voltában nincs nyoma. Pedig 
az e szerepéhez elméletileg hozzá tartozó diszciplináris tartalom átgondolás, értékelés, 
innovatív megújítás óhatatlanul harccal, vitákkal és kellemetlenséggel járna a 
kapcsolatokban.  

 Az oktatók kapcsolatszám átlaga közepes, tanárképzési kapcsolataikat azonban 
kevésbé kellemesnek ítélik meg. 

Vagyis úgy tűnik, hogy a kapcsolati jellemzők országos átlagából már megállapítható az a 
generális tendencia, hogy az egyes tanárképző csoportok alapvetően a formális szerepüknek 
megfelelő, ahhoz illő informális kapcsolati profillal rendelkeznek. Ez alól a modulfelelősök 
csoportja képez kivételt, az informális kapcsolatrendszerük alapján úgy tűnik, hogy e csoport 
általában a formális szerepét a valós személyközi viszonyokban nem töltik be. Az is 
kiolvasható továbbá, hogy a közoktatási vezetőtanárok kapcsolati hálózatba való integrációja 
terén országos szinten van még fejlesztési lehetőség, szükség.  

A tanárképzők területi és funkcionális csoportjának jellemzőin túl, az intézményi kapcsolati 
hálók központi komponensének mérete és összetétele érdemel kiemelt figyelmet.  

 Az intézményi központi komponensben levő személyek száma országosan a 
megkérdezettek számához képest magas, a magon belül legnagyobb arányban a 
koordinációs, és a pedagógiai és pszichológiai területhez tartozó személyek vannak, 
őket követik arányban a diszciplináris, majd a közoktatási személyek.  

 Funkció szerint a szakmódszertanosok aránya magas a kapcsolatrendszer magjában, az 
oktatók aránya pedig a közoktatási tanárok alatt marad. 
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A vizsgálatok azt mutatják, hogy a személy fontossága, vagyis a tanárképzésben vállalt 
felelősségének a szintje szignifikáns mértékben befolyásolja a személyközi kapcsolatainak 
egyes aspektusait.  

 A fontosság befolyásolja a személy elérési valószínűségét és kapcsolatainak számát, 
vagyis országosan átlagosan minél nagyobb formális felelősséget vállal valaki a 
tanárképzésben, annál több kapcsolattal rendelkezik és véletlen megkeresés esetén 
annál nagyobb a valószínűsége az elérésének. Ez szintén alapvetően az egészséges 
szervezeti működés jele. 

 Érdekesség, hogy a kapcsolatok kellemességének megélését a személy fontossága, 
illetve nézetrendszere interakciós hatásban szignifikánsan befolyásolja. Vagyis a 
személyközi kapcsolatrendszerben a nézetek önmagukban nem okoznak érdemi hatást, 
az együttműködéseknek a nézetek legnagyobb különbségei ellenére is működni kell a 
tanárképzés megvalósítása érdekében. A nézetek és a tanárképzésért való 
felelősségvállalás mértéke azonban együtt meghatározó a kapcsolatok 
kellemességének megélésében. 

Mindez megerősíti a korábban megfogalmazottakat, vagyis azt, hogy a terület és funkció 
szerinti csoportok az intézményekben a formális szerepüknek megfelelő módon és mértékben 
vesznek részt a tanárképzés tényleges személyközi megvalósításában.  

 

A tanári mesterszak történetét ismerve egyértelműen mondhatjuk, hogy a reformot a 
pedagógiai és pszichológiai terület generálta és irányította. Az a pedagógiai és pszichológiai 
terület, melynek, mint láttuk a nézetrendszere alapvetően tér el a felsőoktatás területeinek 
nézetrendszerétől a legtöbb vonatkozásban. A reform a felsőoktatásban érdeket és presztízs 
viszonyokat, valamint konzervatív nézetvilágot sértett és borított fel, de a közoktatás 
igényeinek és az európai folyamatok trendjeinek irányultságában, szerkezetében és értékeiben 
is megfelelt.  

Az intézményi esettanulmányok alapján úgy tűnik, hogy a kapcsolatok szerkezetét illető és a 
területek, funkciók részvételi arányaiban mutatkozó különbségek ellenére, a tanári mesterszak 
megvalósításához szükséges szakterületi együttműködések alapvető keretei biztosítottak. Ezt 
mutatja az is, hogy a tanárképzés a „működtetőitől” 4-est kapott: jól működik ma 
Magyarországon. 

Úgy tűnik tehát, hogy a probléma nem konkrétan a reformmal, hanem az azt övező, Európától 
leszakadó attitűdökkel, a korábbi viszonyokat minden áron fenntartani akaró pozíció harccal 
van, melyben a tanárképzés és az oktatási rendszer stratégiai érdekei és szükségletei háttérbe 
szorulnak. 
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