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1. Bevezetés  
Ma már szinte közhelynek hangzik az a kijelentés, hogy a magyarországi tanárképzés 

komoly kihívás előtt áll. A váltás a bolognai rendszerre, és az ezzel együtt bevezetésre kerülő, 

egységes, mesterszintű tanárképzés jelenlegi törvényi keretei lehetőséget nyújtanak a szakma 

valódi megújítására. Ugyanakkor azonban, mint a rendszerszintű változások esetében 

általában, fennáll az a veszély, hogy a reform szereplőinek ellenállása, illetve a megfelelő 

erőforrások hiánya következtében a folyamat lelassul, illetve a törvényi kereteket nem a 

leghatékonyabb szakmai eszközök töltik ki. 

A nyelvtanárképzés külföldön és Magyarországon egyaránt több szempontból is 

kivételes helyzetben van a többi szak tanárképzéséhez képest. Az utóbbi évtizedekben a 

nyelvtanulás egész Európában kiemelt területté vált, hiszen a nyelvtudás kulcskompetencia, 

amely az európai gazdasági és kulturális mobilitás szempontjából elengedhetetlen. 

Tanulmányunk célja, annak feltárása, milyen szerepet játszanak a szaktudományos 

(filológiai) és szakmódszertani, pedagógiai és pszichológiai ismeretek, illetve az iskolai 

gyakorlatok az idegen nyelvi tanárképzésben, hogyan alakul ezek tartalma és aránya az 

Európai Unió egyes országaiban, és mindezek alapján milyen tanulságokat, javaslatokat 

fogalmazhatunk meg a Magyarországon kialakuló, új rendszerrel kapcsolatban. 
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2. Főbb tendenciák az európai tanárképzésben (Falus, 2002 alapján) 

2.1. A pedagógusképzés felsőfokúvá válása 
A legtöbb európai országban a 19. század óta párhuzamosan él a tanárképzés 

szembenálló kétféle hagyománya: a szemináriumi, gyakorlati jellegű, az elemi oktatás 

számára történő tanárképzés, és a középfokú „akadémiai” tradíciójú tanárképzés. Az 

ezredfordulón általános tendencia a tanárképzés felsőfokúvá válása, egyetemi szintre emelése. 

Ez azonban csak akkor éri el a várt eredményt, ha a formális integráción túl sor kerül a 

képzési tartalmak, módszerek és az intézményi struktúra összehangolására is. Fennáll az a 

veszély, hogy az integráció inkább az egyetemi keretek kiterjesztését jelenti, amin belül 

megmarad az egyetemi-főiskolai dichotómia. (Falus, 2002. 90-92) 

 

2.2. A képzések struktúrája 

Az európai országokban strukturálisan három alapváltozat létezik: 

 Integrált képzés: a szaktudományos tárgyak és a pedagógiai mesterség tárgyainak 

oktatása egy időben, egymással összehangoltan történik. 

 Párhuzamos képzés: a fenti képzések egy időben, de szakmailag nem 

összehangoltan folynak. 

 Követő képzés: a pedagógiai mesterségre történő felkészítést megelőzi a 

szaktudományos felkészítés.  

 

Az európai gyakorlatban leggyakoribb a párhuzamos, és a követő képzés. Integrált 

képzésre, az elméleti és a gyakorlati tárgyak közötti szorosabb kapcsolatra kevés példát 

találunk, de kísérleti jelleggel megjelenik egy-két országban (pl. Dánia, Hollandia) (Falus, 

2002, 92-93). 

 

2.3. A képzés tartalma, a képzési területek aránya 
A pedagógusképzés általában a következő 4 komponensből áll: 

 szaktárgyi, szaktudományos felkészítés 

 pedagógiai-pszichológiai felkészítés 

 szakmódszertani, tantárgypedagógiai felkészítés 

 gyakorlati felkészítés 

A képzési idő növekedésével párhuzamosan a két legerősebb tendencia: 
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- a gyakorlati képzés súlyának növekedése (pl. a pedagógiai képzés és a gyakorlat 

óraszáma együttesen meghaladja a fő tantárgy óraszámának felét) 

- a képzés fő részeinek összehangolására való törekvés (pl. a szakdolgozat funkciója a 

különböző területen tanultak integrálása) (Falus, 2002, 95) 

 

2.4. A gyakorlat szerepe a képzésben 
Míg az egyetemi képzésben a gyakorlatok jelentőségének elfogadása is problémát 

jelent, és az erre megfelelő keretek biztosítása is eredménynek számít, több országban 

(elsősorban ott, ahol egyetemi kereteken kívül is folyik tanárképzés, pl. Hollandia és Anglia) 

a gyakorlatok a posztgarduális képzés időtartamának felét teszik ki. A skála tehát nagyon 

széles. 

Azokban az esetekben, amikor az elméleti képzés az egyetem keretei között marad, a 

gyakorlati képzés megszervezésének különböző módjai vannak: 

- A tanárképző intézmény szervezi a gyakorlatot saját gyakorlóiskolai rendszerére 

támaszkodva 

- A tanárképző intézmény szervezi a gyakorlatot, de külső iskolákban, ahol 

speciálisan képzett mentorok segítik a hallgatók munkáját 

- A tanárképző intézménytől független, általában helyi oktatásügyhöz kapcsolódó 

szervezet felel a gyakorlatok szervezéséért. (Falus, 2002, 97) 

 

2.5. A kimeneti követelmények kialakítása, egységesítése 

Nagyon fontos tendencia, hogy az egyetemi és a főiskolai képzések közeledésével 

bizonyos egyensúly kezd kialakulni a teljes autonómiára épülő és a centralizált, 

tananyagot és módszereket is meghatározó képzésformák között. Ma már egyre 

elterjedtebb, hogy kompetenciákra épülő egységes képesítési és kimeneti 

követelményeket dolgoznak ki, amelyek alapján az egyes intézmények kifejlesztik saját 

tantervüket, képzési programjukat, és mindezt rendszeres akkreditációnak vetik alá. 

(Falus, 2002, 100) 

 

3. A nyelvtanárképzés szerkezete és tartalma általában 
A nyelvtanárok képzése a fenti általános tendenciákat követve, az egyes országok 

rendszerein belül, az adott oktatási szerkezet sajátosságai következtében meglehetősen 

változatos képet mutat. A 2002-ben az Európai Bizottság Oktatási és Kulturális Igazgatósága 
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számára készített jelentés (Kelly et al., 2002) 32 ország nyelvpedagógus képzését vizsgálta 

meg részletesen. Mivel ennél átfogóbb jelentés azóta sem készült, és mivel e jelentés 

szempontjai lehetőséget adnak az alapos áttekintésre, ezért ezt vesszük alapul a 

nyelvtanárképzés legfőbb általános törekvéseinek ismertetéséhez, kiegészítve az azóta 

megváltozott nézőpontokkal. 

 

3.1. Nyelvek, intézmények, általános jellemzők 

A legtöbb országban az angol, a francia és a német nyelv tanítására képeznek 

tanárokat, az ezután következő három legnépszerűbb nyelv az olasz, a spanyol és az orosz. 

Az elemi oktatás számára képzett pedagógusokat ritkábban az egyetemi, gyakrabban 

főiskolai szintű felsőoktatásban, illetve független tanárképző intézményekben képzik, ezen a 

szinten gyakoribb az integrált képzés. Az idegen nyelvtanárok a tanítóképző intézményekben 

háromféle képzésben részesülhetnek:  

- általános tanító, aki a nyelvet a többi tantárgy mellett csak a saját osztályának 

tanítja, 

- szemi-specialista, aki a nyelvet az iskolán belül több osztálynak tanítja, és 

- nyelvi-specialista, aki egy vagy több nyelvet tanít különböző általános iskolai 

csoportoknak iskoláján belül, vagy azon kívül. 

A középfokú oktatásra képzett nyelvtanárokat általában egyetemeken és főiskolákon 

képzik. Az egyetemeken a képzés általában a pedagógia és pszichológia tanszékek, illetve a 

modern nyelvi tanszékek közös felelőssége. 

A nyelvtanárképző programok a felsőoktatás első, vagy második ciklusában (az azóta 

több helyen bevezetett bolognai rendszerben a BA illetve az MA ciklusában is) 

megtalálhatók, bár a korábban említett „egyetemi szintre emelés” tendenciája miatt elsősorban 

mesterszinten adnak diplomát. 

A szaktudományos (filológiai) és a pedagógiai jellegű képzés különállása, illetve 

integráltságának mértéke megint csak országról országra változik, de a legáltalánosabb a 

párhuzamos képzés. 

Valószínűleg elsősorban a közoktatás elvárásainak következményeként több 

országban előírás, hogy a tanárjelölt kétszakos legyen, vagyis a nyelvszakja mellé bármilyen 

más, esetleg másik nyelvszakot is elvégezzen (Ausztria, Csehország, Dánia, Németország, 

Magyarország, Olaszország, Lettország, Málta és Románia). 

A tanárképzést a legtöbb országban az Oktatási Minisztérium koordinálja, kivéve 

például Angliában és Walesben, ahol speciális Tanárképzési Ügynökséget (Training and 
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Development Agency) állítottak fel, amely felelős a tanárképzésért, a programok 

akkreditálásáért és ajánlásokat fogalmaz meg a minisztérium számára. 

 

3.2. A képzési programok tartalma 

 
Mind a tanítóképzés, mind nyelvtanárképzés az összes európai országban tartalmaz 

bizonyos elméleti és tudományos ismereteket, amelyek tartalma sokat változott az utóbbi 

évtizedekben. A változás legfőbb jellemzője az eltolódás a kifejezetten filológiai, „bölcsész” 

képzés felől az alkalmazott nyelvészet, és az interkulturális ismeretek felé, amelyek 

nyilvánvalóan jobban hasznosíthatóak a mindennapi tanári munkában. 

A következőkben megvizsgáljuk azokat a tudáselemeket, a melyek a legtöbb 

országban megtalálhatók. 

Pedagógia és pszichológia 

A vizsgált országok mindegyikének képzése tartalmaz pedagógiai és pszichológiai 

stúdiumokat. Finnországban és Litvániában a hallgatók a kutatásmódszertan alapjaival is 

megismerkednek. 

Célnyelv és kultúra 

Minden ország képzési programjában szerepel a célnyelv történelme, irodalma és 

kultúrája, vagy mint a képzés külön része, vagy mint első (a tanári képzés előtti) szakjuk 

legfőbb tartalma. A vizsgált országok kétharmadában a képzés tartalmaz kifejezetten 

„nyelvtani kurzusokat”. Szintén a képzés nyelvi részéhez kapcsolódik az a tény, hogy legtöbb 

helyen a nyelvtanárképzések kurzusainak legnagyobb része a célnyelven folyik. 

24 országban kötelező valamilyen alkalmazott nyelvészeti kurzus. Az országok 

felében az ehhez a területhez kapcsolható összehasonlító nyelvészeti, szociolingvisztikai és 

pszicholingvisztikai tanulmányok is megjelennek, érdekes módon elsősorban az akkor még 

nem európai uniós államokban (Bulgária, Csehország, Horvátország, Ciprus, Észtország, 

Lettország, Magyarország, Lengyelország, Szlovénia, Szlovákia). 

A jelentés külön kiemeli, hogy egyes országok tanárképző szakemberei (Izland, 

Magyarország) úgy gondolják, hogy az alkalmazott nyelvészetnek nagyobb teret kellene 

kapnia a képzésekben. 

A felmérés óta eltelt időszakban ez a tendencia tovább erősödött, vagyis ahol 

lehetőség van a képzés megújítására, ott az alkalmazott nyelvészet és a kapcsolódó területek, 

illetve a tágabb értelemben vett kultúra, és az interkulturális ismeretek nagyobb teret kapnak, 

mint a hagyományosan értelmezett filológiai tantárgyak (célnyelvi irodalom és nyelvészet). 
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A nyelvtanítás módszertana 

A nyelvtanítás módszertana, akár általában, akár a konkrét célnyelvre vonatkozóan 

minden országban része a képzésnek. Mivel azonban, a jelentés szerint, a programok egy 

része nem elég részletesen kidolgozott, ezért a kurzusok konkrét tartalmára nehéz 

következtetni. A részletesebb programok hangsúlyozzák a kommunikatív megközelítés 

jelentőségét, illetve kiemelik a tanulóközpontú gyakorlat elemeit.  

A jelentés még kissé félve fogalmaz azzal kapcsolatban, hogy a Közös Európai 

Referenciakeret (Common European Framework of Reference, 2001) segítheti a modern 

módszertani megközelítések elterjedését. 

Azóta, úgy gondolom, ez a folyamat, mindenképpen erősödött, és bár a 

Referenciakeret filozófiája szerint nem erőltet felhasználójára egyetlen módszert sem, 

felépítése és alapdefiníciója szerint is a „tevékenységközpontú” megközelítésre épül. 

Eszerint a „a nyelvhasználat és a nyelvtanulás olyan tevékenységek, amelyeket az egyén a 

társadalom tagjaként végez, felhasználva és fejlesztve az ehhez szükséges általános 

kompetenciákat, illetve a kifejezetten a nyelvhez kapcsolódó kommunikatív nyelvi 

kompetenciákat” (Közös Európai Referenciakeret, 11.o.). Ez a megközelítés feltétlenül 

alkalmas arra, hogy segítse a módszertani megközelítések sokféleségét, és a kompetenciák 

fogalmának elterjesztését. 

Információs és Kommunikációs Technikák 

Az IKT használata – valamilyen formában - a legtöbb országban a képzés kötelező 

része, bár ez még nem mindenütt van így. Több helyen, és nyilván ez a követendő példa, 

tartalmaz mind általános, mind nyelvspecifikus elemeket, vagyis külön szakkurzusok 

léteznek az IKT alkalmazására a nyelvtanításban. Csehországban, Litvániában és Nagy 

Britanniában a nyelvtanárjelölteknek a szakzáróvizsga részeként előírták a kötelező IKT 

készség tesztet. Néhány intézmény Ausztriában és Olaszországban az ECDL vizsgát 

adaptálta speciálisan nyelvtanárok részére. 

Az európai dimenzió 

Az európai dimenzió a nyelvtanárképzési programokhoz kapcsolódóan többféleképpen 

is megjelenik. Néhány helyen csak az intézmény küldetésének megfogalmazásában, máshol 

speciális kurzusok formájában, megint máshol arra törekszenek, hogy a végzettség más 

országokban is elismerhető legyen, illetve támogatják a diák mobilitást. 

 

A nyelvtanár szerepe a tolerancia és a megértés előmozdításában 
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A 32 országból hétben (Ausztria, Dánia, Finnország, Lettország, Málta, Szlovénia, és 

néhány brit intézmény) a képzés tartalmaz interkulturális és szociokulturális elemeket. Ez 

jelentheti azt, hogy egyes kurzusok témájában megjelennek az európai interkulturális 

kapcsolatok, vagy a kisebbségek oktatása, a kisebbségi vagy közösségi nyelvek 

támogatása és az esélyegyenlőség. 

 

Külföldi résztanulmányok 

Több európai ajánlás megfogalmazta már, hogy a nyelvtanárképzésben kifejezetten 

javasolt (Kelly, M. 2004), hogy a jelöltek hosszabb időt töltsenek abban az országban, 

amelynek a nyelvét tanítani fogják. Ma már a legtöbb országban a hallgatóknak lehetősége 

van ösztöndíjakra, részképzésekre pályázni, elsősorban az európai mobilitást segítő nagy 

nemzetközi programok segítségével (Erasmus, Socrates, Tempus). Nagy Britanniában és 

Németországban azonban ezen felül a tanárjelölteknek kötelező tanulmányaik egy részét a 

célországban végezni.  

 

Szaktárgyak tanítása idegen nyelven 

Ausztriában és Németországban a szaktárgyak tanítása idegen nyelven (CLIL: Content 

and Language Integrated Learning) a nyelvtanárképzés választható eleme, így mindkét 

országban lehetséges diplomát szerezni kéttannyelvű iskolai tanárként. Németországban 

ajánlják a legtöbb lehetőséget a kéttannyelvű oktatásra való képzésre, mert itt több száz 

iskolában tanulnak egy-egy tantárgyat angolul, vagy franciául. A többi országban általában 

nincs külön képzés a szaktárgy idegen nyelven tanításához, hanem anyanyelvűeket, vagy 

olyan tanárokat alkalmaznak, akik a szakos tantárgy mellett idegen nyelv szakosak is. 

 

3.3. A képzés gyakorlati részei 

Majdnem az összes vizsgált országban létezik az iskolai gyakorlat valamilyen formája 

(kivéve Görögország és Ciprus), és természetesen a kép rendkívül változatos.  

A legtöbb országban meghatározzák azt a minimum időt, amit az iskolában kell 

eltölteni, de a szervezés az intézmények hatásköre. A „blokkosított”, pár hetes iskolai 

gyakorlat szinte mindenütt megjelenik, csakúgy, mint a mikrotanítás a felsőoktatási órákon. 

Néhány országban (Ausztria, Izland, Szlovákia, Norvégia és Nagy Britannia) jellemző 

a folyamatos iskolai „jelenlét”, vagyis a képzés során mindvégig megfigyelési és tanítási 

feladatokat kap a hallgató. A gyakorlati képzés Nagy Britanniában a leghangsúlyosabb, ahol a 

hallgatók a posztgraduális program két harmadát angliai és walesi iskolákban töltik. 
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Finnországban a gyakorlatnak két része van, az „orientáló” gyakorlat, amely során a 

diákok megismerkednek az iskolával, majd a „haladó” gyakorlat, amely során elsődleges a 

tanítás, a tervezés és a folyamatok elemzése. 

Megfigyelés, tervezés, tanítás és óraelemzés 

A 32-ből 14 országban hangsúlyos része a képzésnek a „tapasztalt tanárok” 

megfigyelése. Az óratervezés, tanítás és értékelés minden országban követelmény, viszont 

hatalmas különbségek vannak abban, hogy hány óráért kell felelősséget vállalnia a 

tanárjelöltnek. Például Franciaországban és Magyarországon ez a szám kifejezetten alacsony, 

míg Nagy Britanniában kimondottan magas. 

Mentori munka és a hallgatók irányítása, támogatása az iskolai gyakorlat 

folyamán 

A vizsgált országok közül 14 kiemelte, hogy a tanárjelölteket a tanítási gyakorlat során 

tapasztalt mentor tanárok segítik. A mentorok feladata és felelőssége nem egyforma az egyes 

országokban, de általában tanácsadó és értékelő szerepet töltenek be. 

Különlegesen jó az együttműködés az iskolai mentortanárok és a felsőoktatási 

tanárképző szakemberek között Csehországban, Finnországban, Bulgáriában és Nagy 

Britanniában. Az utóbbi két országban a mentorok részt vesznek a tanárképzési programok 

kidolgozásában is. 

A képzés gyakorlati elemeinek értékelése 

A tanárjelölteket általában az iskolai mentortanár és a felsőoktatási tanárképző 

szakember óramegfigyelései alapján értékelik, és erről írásbeli feljegyzés is készül. 

Bizonyos országokban, illetve intézményekben a hallgatók a gyakorlat során portfoliót 

készítenek. A portfoliókat intenzíven használják Ausztriában, Finnországban, Írországban, 

Lettországban, Litvániában, Portugáliában és Nagy Britanniában. 

Más helyeken a hallgatók a gyakorlatukhoz kapcsolódó kutatási projektet készítenek, 

akciókutatást végeznek (Magyarország, Litvánia, és Hollandia) 

 

A fentiekben tehát általános képet kaphattunk az európai nyelvtanárképzés 

szerkezetéről és tartalmáról. A következő fejezetekben részletesen megvizsgáljuk a 

nyelvtanárképzés útjait, és a képzések tartalmát négy európai országban: Nagy Britanniában, 

Finnországban, Hollandiában és Németországban. 
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4. A nyelvtanárképzés útjai és tartalmi összetevői 

4.1. Nagy Britannia 
Nagy Britannia különleges helyzetben van a nyelvtanárképzést illetően. Egyrészt az 

angol mint idegen nyelv tanításához kapcsolódóan, hatalmas üzleti háttérrel itt alakultak ki a 

nyelvtanítás legmodernebb, és azóta nemzetközileg is elfogadott irányzatai.  

Másrészt azonban a britek köztudottan az európai nemzetek közötti rangsorban 

meglehetősen hátul kullognak az idegen nyelvtudást illetően, hiszen, anyanyelvük mellett 

kevéssé érzik hiányát annak, hogy több nyelvet is beszéljenek. Ezért az utóbbi évtizedekben 

politikailag is egyre nagy hangsúlyt fektetnek a modern idegen nyelvek tanítására. 

A Nyelvek Nemzeti Központja (CILT, the National Centre for Languages), a brit 

kormány által 2003-ban a Nemzeti Nyelvi Stratégia (National Language Strategy) jegyében 

létrehozott szervezet, amelynek célja, hogy a nyelvtudás minden formáját támogassa, és napra 

kész információt szolgáltasson minden nyelvtanulással kapcsolatos kérdésben tanároknak, 

kutatóknak, képzőintézményeknek, felhasználóknak, és az üzleti élet szereplőinek. 

Ennek a szervezetnek, illetve a korábban említett, a tanárképzésért felelős 

Tanárképzési Ügynökségnek (Training and Development Agency) közös kiadványa a „Taníts 

nyelveket Angliában” (Teach Languages in England), amely tartalmazza az összes létező 

intézményt, amelyben modern nyelv tanítására feljogosító diplomát szerezhet bárki. 

Eszerint a következő utakon szerezhető meg a tanári diploma (Qualified Teacher 

Status). (Bár a kiadvány címe Angliát emeli ki, tartalmaz walesi és skót intézményeket is, 

ahol a struktúra alapvetően hasonló.) 

- PGCE (Post Graduate Certificate of Education) 

A posztgraduális tanári képzésre azok jelentkezhetnek, akik már rendelkeznek egy 

egyetemi (MA) diplomával, a modern nyelvek esetében szerencsésebb, ha két nyelvből. Az 

általában egy, néha két éves programok közül létezik olyan, amely az általános iskola elemi 

osztályaira, vagyis több tárgyból is képzést ad (ezen belül specializálódhatnak modern idegen 

nyelvekre), és olyan is, amely egy vagy két tantárgy tanítására képez a középiskola magasabb 

osztályaiban. 

Az egyéves képzés keretében a hallgatók 12 hetet töltenek az egyetemen, vagy más 

képzőintézményben, és 24 hetet gyakorlaton, minimum két iskolában. A gyakorlati képzés 

aránya tehát duplája az elméleti képzésnek, igaz, hogy ahogy említettük mindez egy alapos 

mesterszintű képzést követően történik. A kétéves képzésnek része lehet egy-egy tantárgy 

szakmai ismereteinek alapos elsajátítása is. 

- SCITT (School-Centred Initial Teacher Training) 
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Ezeket a programokat iskolák fejlesztették ki, és nagyrészt iskolai tanárok oktatják 

együttműködve a felsőoktatási intézményekkel, és elsősorban elemi iskolai tanárokat 

képeznek. Az átjárhatóság azonban mindenütt biztosított, tehát a kurzus elvégzése után lehet 

jelentkezni az előbb bemutatott PGCE általános iskolai változatára. 

- Graduate Teacher Programme (GTP) 

Ez a képzési forma iskolai munka melletti, ’on-the job’ jellegű programot biztosít, 

elsősorban 24 év feletti képesítés nélküli gyakorló tanároknak. Az egyéves képzés végén, a 

jelöltek, ha megfelelnek, szintén tanári diplomát kapnak. 

- Registered Teacher Programme (RTP) 

Ez a forma az előzőhöz nagyon hasonló, szintén képesítés nélküli tanároknak. Ha a 

jelölt talál egy iskolát, amely alkalmazza, és van két befejezett éve valamely felsőoktatási 

intézményben, akkor két év alatt szintén tanári diplomát szerezhet. 

 

A felsorolt lehetőségek sokfélesége arról árulkodik, hogy nyilván még mindig 

tanárhiány van az országban. A további részletekből az is kiderül, hogy rengeteg szakra való 

jelentkezést (bár ez elsősorban nem az idegen nyelvekre, hanem a tudományos tárgyakra 

vonatkozik) anyagilag is támogat az állam. A színes kínálat az átjárást is biztosítja, például 

ez elemi és a középiskolai tanárok képzése között. Ugyanakkor a szerkezetet tekintve a 

legtöbb képzés követő jellegű, vagyis a szaktudományos felkészítés megelőzi a tanári 

mesterségre felkészítő tanulmányokat.  

 

A programok tartalma 

Honlapjaik (lásd PGCE referenciák, hasznos linkek) alapján összevetve egyes konkrét 

képzések tartalmát, világosan látszik, hogy a legtöbb képzés a modern idegen nyelvtanítás 

módszertani repertoárját, a kommunikatív kompetencia fejlesztésének alapjait tekinti a 

tananyag meghatározó részének. 

Vagyis megfigyelhetjük, hogy nem jelenik meg a pedagógia, pszichológia és a 

szakmódszertan dichotómiája, hanem a nálunk megszokott, hagyományosan 

szakmódszertani elemek nyilván pedagógiai, pszichológiai vonatkozásokkal kiegészülve, de 

konkrétan a tantárgyra, az idegen nyelvre vonatkozóan jelennek meg. 

Érdemes még kiemelni, hogy az idegen nyelvtanítás módszertanának egy része 

minden modern nyelvszakos hallgató számára azonos tartalmú, (nyilván angolul, az 

anyanyelvükön hangzik el), és ezt egészítik ki a nyelvspecifikus elemek. 

A témák közül a következők jelentek meg szinte minden programban: 
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- Az idegennyelv oktatás módszerei 

- A kommunikáció szerepe a nyelvtanításban 

- A négy nyelvi alapkészség tanítása 

- A nyelvtan szerepe 

- Kulturális tudatosság 

- A nemzeti alaptanterv ismerete 

- Az IKT használata a nyelvtanításban 

 

4.2. Finnország 

Finnország áttérése a bolognai rendszerű képzésre (2005. augusztus) megváltoztatta a 

tanárképzés korábbi szerkezetét. Ettől kezdve mind az általános, mind a középiskolában tanító 

pedagógusok kizárólag mesterszinten szerezhetnek tanári diplomát. Az általános iskolai 

tanárok főszakként a neveléstudomány (pedagógia) szakot végzik el, a középiskolai tanárok 

(7. osztálytól felfelé), más néven „szaktanárok” fő szakja a szaknak megfelelő tudományág, 

míg mellékszakja a pedagógia. 

A tanárképzés minősége szempontjából döntő, hogy a tanári szakma státusza az adott 

országban. Finnországban a tanárképzés az egyetemek legnépszerűbb tanulmányi programjai 

közé számít, a jelentkezőknek mindössze 10-15 százaléka nyer felvételt a tanárszakokra, így a 

tanárjelöltek a legjobb középiskolások közül kerülnek ki. A tanári szakma elismert, 

presztízse igen magas. 

A szakos tanárok képzési programja egy főszakből és két mellékszakból áll. 

A képzésnek alapvetően két része van, a pedagógiai tanulmányokért általában a 

neveléstudományi tanszékek, míg a szakos tanulmányokért a szaktanszékek felelősek. A 

pedagógia komponens, később a tanulmányok végén is elvégezhető.  

A kétfokozatú programok bevezetésének koordinálására 2005-ben Neveléstudomány 

és Tanárképzés elnevezéssel országos hálózat jött létre, amelynek kiemelt feladata volt a 

tanárképző intézmények (és egységek) közötti aktív interakció és tapasztalatcsere elősegítése. 

(Például rendszeres szemináriumokat szerveztek, ahol különböző egyetemek képviselői 

szakmai vitákat folyatathattak.) 

Az újonnan kialakult tanárképzés struktúrájának főbb elemei a következők: 

- Szakos tanulmányok (szaktárgy vagy neveléstudomány) 

- Kutatási tanulmányok (szakmódszertan, a nyelvszakosok esetében alkalmazott 

nyelvészeti kutatásmódszertan, valamint a BA és MA szakdolgozatok) 

- Pedagógiai tanulmányok (min. 60 ECTS kredit) 
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- Kommunikáció, nyelv és számítástechnikai tanulmányok 

- Személyre szabott tanulási terv kidolgozása 

- Választható tanulmányi területek 

 

A kutatási alapú megközelítés a finn rendszer egyik legfontosabb újdonsága. 

Fontosnak tartják, hogy a tanárok ismerjék, és alkalmazni tudják saját tudományterületük, 

illetve a neveléstudomány legfrissebb eredményeit, az analitikus és reflektív 

szemléletmód kialakítását, és annak tudatosítását, hogy a tanárképzés maga is kutatási 

terület. Ezen túl kiemelt jelentőséget kap a képzésben a magas színvonalú szaktárgyi és 

pedagógia tudás alkalmazása a konkrét osztálytermi helyzetekben. 

A következő ábrán a finn középiskolai tanárok programjának főbb összetevőt 

mutatjuk be: 

1. táblázat: A középiskolai tanárok számára kidolgozott új tanárképzési programok főbb összetevői 
 

Középiskolai tanárképzés 
 

Alapszint  
180 kredit 

Mesterszint 
 120 kredit 

Összesen 
300 kredit 

Szakos tanárok pedagógiai képzési programja 
(mellékszak) 

- a tanítási módszerek és az értékelés 
alapjai 

- a különböző tanulótípusok segítése 
- a legújabb kutatási eredmények és 

kutatási módszerek a tanítás és tanulás 
területén 

- a különböző partnerekkel és 
társadalmi szereplőkkel való 
együttműködés 

25-30 (a felügyelet 
mellett folytatott 
tanítási 
gyakorlatot is 
beleértve) 

30-35 (minimum 
15 ECTS kredit 
felügyelet mellett 
folytatott tanítási 
gyakorlat) 

60 

Szaktárgyi tanulmányok a különböző 
tudományágak területén 

- főszak 

60 (beleértve a BA 
szakdolgozatot is, 
6-10) 

60-90 (beleértve 
az MA 
szakdolgozatot is, 
20-40)  

120 – 150 

Szaktárgyi tanulmányok a különböző 
tudományágak területén 

- 1-2 mellékszak 

25-60 0-30 25-90 

Nyelvi és kommunikációs tanulmányok, 
beleértve a számítástechnikát is 
Szakmai gyakorlat 
Személyes tanulmányi tervezet kidolgozása és 
állandó frissítése 
Választható kurzusok 

 
35 - 40 
 
 
 

 
0-30 

 
35-70 

 
Niemi, és Jakku-Sihvonen, 2005, 100 
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A programok tartalma: 

A pedagógiai tanulmányok (minimum 60 ECTS kredit) a következő főbb témákat 

tartalmazzák: 

- Interperszonális és interakciós készségek 

- Tanulási nehézségek és azok segítése 

- Mentori, és segítő készségek 

- Tantervkészítés és értékelés 

- Értékelés 

- IKT a tanításban 

- Multikulturális nevelés 

- A munkahelyi közösség fontossága 

Az idegennyelvtanárok képzésével kapcsolatban, az utóbbi évtizedben 

paradigmaváltás figyelhető meg. A módszertani képzés előterébe került a kommunikatív 

nyelvtanítás, elmozdulás történt a zárt nyelvi rendszerektől a nyitottabb, kommunikáció-

központú rendszerek felé. A szakmódszertani képzésekben nagyobb hangsúly helyeződik: 

- az IKT használatára a nyelvoktatásban 

- a különböző oktatási környezetekhez való alkalmazkodásra 

- a tanulók egyéni igénye szerinti oktatásra 

- a reflektív gyakorlat és az önértékelés alkalmazására 

- az európai tanulmányok integrálására a nyelvi képzésbe 

 

A tanárok pedagógiai tanulmányainak része az irányított tanítási gyakorlat (kb. 20 

kredit). Az irányított tanítási gyakorlat célja a hallgatók segítése abban, hogy professzionális 

tudásra tegyenek szert a tanítási és a tanulási folyamatok kutatásában, fejlesztésében és 

értékelésében. Továbbá, a hallgatók képesek legyenek kritikai módon véleményezni a saját 

tanítási gyakorlatukat, és tanítási és tanulási helyzetekben tanúsított szociális képességeiket. 

Az irányított tanítási gyakorlat során a hallgatók különböző szociális hátérrel és 

pszichológiai irányultsággal rendelkező tanulókkal találkoznak, és lehetőséget kapnak 

arra, hogy a tanterv szerint oktassák őket.  

 

4.3. Hollandia 

Hollandiában háromféle pedagógusképesítés létezik: 

- Az elemi iskolai tanárokat tipikusan 4 éves képzési rendszerben főiskolákon 

képzik (Colleges of Higher Education). Mintegy 40 ilyen tanárképző intézmény 
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található az országban, ebből 15 kifejezetten általános iskolai tanárokat képez, a 

maradék 25 egy-egy nagyobb tanárképző intézmény része. A képzési idő magában 

foglalja az igen magas óraszámú, 1400 órás iskolai gyakorlatot. (Az óraszám 

nem a tanított, hanem, az iskolában eltöltött órák számára vonatkozik.) 

- A középiskola első három évében tanító, ún. „Grade 2” tanárokat, szintén a fenti 

tanárképző intézmények közül körülbelül 10 főiskola képez. Ez a képzés is 4 éves, 

a kb. 840 órás iskolai gyakorlatra a képzés utolsó két évében kerül sor. 

- A „Grade 1” (teljes tanári képesítés) lehetővé teszi, hogy a tanár az egész 

középiskola bármely évfolyamán tanítson. A képzésre való bejutás feltétele egy 

MA diploma megszerzése, vagyis ezt a képesítést csak követő rendszerben lehet 

megszerezni. Ezentúl, szintén bemeneti követelmény, hogy a mesterprogramok 

utolsó évében a végzős hallgatók két hónapos orientációs kurzuson vegyenek 

részt, amelynek témája a tanítás módszertana és egy kevés iskolai gyakorlat. 

Hagyományosan tehát a képzést az MA kurzus befejezése után egy év alatt végzik 

el a tanárjelöltek. Az iskolai gyakorlat óraszáma itt is 850 óra, amelyből 

minimum 120 órát kell tanítani. 

 

A programok tartalma 

Főiskolai szint  

Az általános iskolai tanárok pedagógia és pszichológia kurzusai a következő témákat 

tartalmazzák: 

- fejlődés- és neveléspszichológia 

- az oktatás elmélete és technológiája 

- általános pedagógia 

- integrált nevelés, a sajátos nevelési igényűek pedagógiája, (ez a terület az utóbbi 

években újdonságként a képzés minden szintjén megjelent) 

Ezeken felül kurzusokat kell teljesíteni a következő területekről: holland, angol, 

francia, német, matematika, történelem, földrajz, testnevelés, és zene. A normál képesítésen 

kívül az általános iskolában tanítóknak nem szükséges más képesítés az angol nyelv 

oktatásához. 

A Grade 2 (középiskola alsóbb osztályaiban tanító) tanároknak választaniuk kell egy 

nyelvet, amelyhez kapcsolódó kurzusokat kell teljesíteniük. A választható nyelvek általában: 

holland, angol, arab, francia, fríz, német, spanyol, és török. A nyelvi készségek elsajátítása 

mellett a hallgatóknak irodalom és kultúra kurzusokat is fel kell venniük a választott 
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tárgyukhoz kapcsolódóan. A képzés tanítással kapcsolatos kurzusai a következő témákat 

tartalmazzák: 

- tanterv / tananyag-elemzés;  
- tanítási eszközök; tanítási módszerek;  
- óratervezés;  
- értékelés és vizsgák; 
- fejlődés-, nevelés- és tanulói pszichológia;  
- óratervezés és szervezés;  
- tanácsadás;  
- interkulturális problémák;  
- a holland mint második nyelv;  
- ’gender issues’;  
- oktatáspolitika, iskolavezetés;  
- európai dimenziók;  
- a sajátos nevelési igényűek pedagógiája 
 

A tanítási gyakorlat, mindkét program esetében, ahogy az óraszámokból láttuk, igen 

magas óraszám eltöltését kívánja meg a hallgatóktól az iskolákban. A tanítási gyakorlatot 

általában egy iskolai mentor és /vagy az iskola egy másik szakos tanára. A mentortanárnak 

nagy szerepe van a teljesítmény értékelésében. 

 

Egyetemi szint: 

Az egyetemi szintű nyelvtanárképző programok tartalma hasonló a főiskolai szinthez, 

de itt már megjelennek a kifejezetten alkalmazott nyelvészeti, nyelvpedagógiai tartalmak is, 

amelyeket nyilván a modern nyelvi mesterfokozat nem tartalmaz. 

- a tanulás pszichológiája 
- fejlődés- és neveléspszichológia 
- a felnőttkor pszichológiája 
- oktatáselmélet 
- oktatáspolitika 
- tantervkészítés 
- integrált nevelés, a sajátos nevelési igényűek pedagógiája 
- óratervezés, óraszervezés 
- alkalmazott nyelvészet 
- nyelvpedagógia 
- módszertan és nyelvtanítási módszerek 

 
A posztgraduális év majdnem felét a tanárjelöltek az iskolához kapcsolódó 

tevékenységgel töltik. Minimum 120 órát tanítanak, órákat figyelnek meg, és egy-két 

diákkal személyre szabottan foglalkoznak. Emellett elvégeznek egy osztálytermi témát 

feldolgozó akciókutatást is. 
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4.4. Németország 

Németországban a tanárképzés szerkezetét a közalkalmazottakra vonatkozó törvény 

rögzíti. Eszerint a középiskolai tanárok legalább két szakos mesterfokozatú diploma 

megszerzése után kétéves (követő) pedagógusképzésben vesznek részt. A képzés tartalma az 

egyes tartományi oktatási minisztériumok hatásköre, tehát nem egységes. Adatainkat a 

Baden-Würtemberg tartomány területén működő Tübingeni Tanárképző Főiskola programja 

alapján gyűjtöttük, amelynek kiemelkedően „jó gyakorlata” több európai projektben is 

ismertetésre került (Ebke, 2001). 

A főiskola évente 150 tanárjelöltet képez középiskolai tanári szakokra 18 tantárgyból, 

köztük a modern idegen nyelvek közül angol, francia és spanyol tanárnak. Az oktatókon kívül 

a hallgatókkal hetente legalább 5-6 alkalommal a 27 kijelölt gimnáziumban mentortanárok 

foglalkoznak, akiket pedagógiai és tudományos teljesítményük alapján választanak ki. 

A jelentkezők átlagéletkora 28 év. Átlagosan 7 és fél évet töltenek az egyetemen, 

amiben benne van a célországban eltöltött általában 1 év. 

A 3 hetes bevezető kurzus után a hallgatók délelőttönként iskolai órákat látogatnak, 

délutánonként pedig heti 2-4 alkalommal szemináriumokat. Körülbelül négy hetes 

megfigyelési periódus után kezdődik tanítási gyakorlatuk, amely közben a főiskola tanárai is 

látogatják az órákat, félévenként 6-7 alkalommal elemzés és tanácsadás céljából. Az első év 

tehát a szemináriumok hallgatásával és a felügyelet melletti iskolai gyakorlattal telik, amely 

során legalább 120 (45 perces) órát kell tanítani. A második évben a hallgatók új iskolát 

választanak, és a tanítási gyakorlat jóval intenzívebb. Teljes felelősséggel tanítanak 9-11 

órát hetente egész éven keresztül, miközben a mentor tanár, illetve a főiskolai szakember 

már csak ritkábban látogatja meg őket.  

Az első évben nincs hivatalos értékelés, de ha valakiről kiderül, hogy nem alkalmas 

a teljes felelősségű tanításra, akkor a felügyelet melletti tanítási periódus meghosszabbodik. A 

második év második félévében kezdődik a vizsgaidőszak. Heti 2 órát értékel egy több 

tagból álló bizottság. Ezenfelül a hallgatók 30-60 oldalas szakmódszertani vagy pedagógiai 

jellegű dolgozatot írnak az osztályhoz kapcsolódó témáról. Végül szakonként három 

vizsgával zárulnak a tanulmányok: a tárgy pedagógiája, pszichológiája és szakmódszertana, és 

a mindenkinek kötelező oktatással összefüggő jogi ismeretek. 

Érdemes kiemelni, hogy szigorúan meghatározottak a főiskolai tanárok feladatai, 

amelyek a következők: 

- tanít a főiskolán, előadások, szemináriumok, műhelymunka, blokkosított kurzusok, 

- az iskolákban látogatja a tanárjelöltek óráit, visszajelzést ad, 
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- a mentorral együtt értékeli a tanárjelöltek fejlődését 

- mentorképzésben vesz részt (normál esetben egyszer egy évben) 

- jó tanítási példát mutat az óráin 

 

A kurzusok tartalma 

 Pedagógia és pszichológia (150, egyenként 45 perces óra):  
- az iskola, mint a tanulás közegének fontossága 
- a pluralisztikus társadalom és oktatás, mint irányelv az alapvető emberi értékekhez 
- oktatási célok, hogyan határozzuk meg, hogy mit tanítsunk és meddig 
- a középiskola oktatási programja 
- a tanárok és professzionális oktatók felelőssége és én-fogalma 
- hogyan alkalmazzuk az oktatás és pszichológia eredményeit (pl. emlékezet …, 

motiváció, tanulói típusok, egyéni tanulási stratégiák, transfer learning, felfedező 
tanulás etc.) 

- készségek tanítása (csoport / pármunka, egyéni / együttműködő munka – ezekre 
vonatkozó készségek tanítása). 

- multi-sensory tanulás, vizualizáció, a média használata, munka a táblával/nál;  
- tervezés (rövid, közép, és hosszú távú tervek)  
- a házi feladat funkciója 
- tanulási problémák kezelése 
- reflektálás a gyakorlatra: az értékelés feladata a tanulási folyamatban, 

óratervezés, a jutalmazás és a szankció használata 
- monitoring, értékelés, dokumentálás és elszámoltathatóság – a gyerekek 

értékelése formális és informális módon, vizsgák stb. 
 

Szakmódszertan 
(szakonként 120 (45 perces) óra a kétéves képzés időtartamára elosztva) 

- a 11-19 év közötti tanulók beszéd-, hallás utáni értés-, olvasás- és íráskészségének 
fejlesztése;  

-  a videó használata 
- kreatív elemek a nyelvoktatásban (dalok, a versírás, drámaórák, stb.) 
- kutatás a könyvtárakban és az Interneten stb. 

 
Tantárgyi tudás 

- a nyelvi készségek szinten tartása 
- interkulturális ismeretek 
- a nemzeti tantervek ismerete 
- vers-, dráma- és prózaelemzési módszerek 
- jogi ismeretek (40 óra) 
- retorikai ismeretek (6 óra) 
- IKT (12 óra) 

 
Fontos megfigyelni, hogy mit is értenek tantárgyi tudáson, azokon a képzőhelyeken, 

ahol a képzés már megkövetelte a MA szintű nyelvi képzést. Ugyanezt figyelhettük meg a brit 

és a holland rendszerben is. Itt már nem „erőltetik” a filológiai képzést, illetve csak azokat a 

részeit, amelyek konkrétan használhatók az osztálytermi munkában. 
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4.5. Általános tanulságok, követendő gyakorlatok 

 
A képzések szerkezetét összehasonlítva azt látjuk, hogy a vizsgált 4 ország közül 3-

ban követő pedagógusképzési rendszer van, vagyis a modern nyelvszakos tanárok, először 

ritkábban alap-, gyakrabban mesterszintű szakképzés után kezdhetik meg a pedagóguspályára 

való felkészülést. 

Ennek a rendszernek mindenképpen előnye, hogy világosan elkülönül a filológiai és 

a szakmódszertani-pedagógiai képzés, vagyis elkerülhetőek azok a szakmai lobbi harcok, 

amelyek a párhuzamos képzések során az egyetemek és a tanárképző intézmények között 

folynak. 

Ugyanakkor Finnországban, ahol párhuzamos képzés folyik, az átlagosnál hosszabb 

a képzési idő, vagyis gyakorlatilag drágább a képzés. Emellett komoly törekvések 

irányulnak az említett szakmai harcok megoldására. Például rendszeres szakmai 

továbbképzéseket szerveznek a tanárképzés összes résztvevője számára, rendszeresen 

felmérik a közoktatás igényeit, stb. 

Mindenképpen követendő példaként érdemes kiemelni a finn gyakorlat „kutatási 

összetevőjét”, amely a tudóstanár nálunk is ismert képét a reflektivitás, és analitikus látásmód 

modern szemléletével egészíti ki. Vagyis a tanár nem az önmagáért való kutatásért kutat, 

hanem azért, hogy (még) jobb tanár legyen. 

A képzések pedagógiai pszichológiai elemeivel kapcsolatban általában 

megállapítható, hogy nem válnak el annyira a szakmódszertani témáktól, mint a magyar 

hagyományban. Csak elvétve tartalmaznak neveléstörténeti elemeket, és a didaktika is 

inkább a konkrét kontextusban, vagyis a nyelv tanítása kapcsán jelenik meg, és nem 

általában. A vizsgált országokban több olyan téma is megjelenik, amelyek nálunk is nagyon 

hasznosak lennének a leendő tanárok számára. Idézzünk fel ezek közül néhányat: 

- Interperszonális és interakciós készségek 
- Tanulási nehézségek és azok segítése 
- Mentori, és segítő készségek 
- A munkahelyi közösség fontossága 
- multi-sensory tanulás, vizualizáció, a média használata 
- reflektálás a gyakorlatra: az értékelés feladata a tanulási folyamatban,  
- monitoring, értékelés, dokumentálás és elszámoltathatóság  
- oktatáspolitika, iskolavezetés 
- európai dimenziók, stb. 
 
A szakmódszertani képzések óraszámai általában magasabbak, mint nálunk, és 

egyre inkább tartalmazzák a nyelvpedagógiai kutatások legfrissebb eredményeit. Az is 
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megfigyelhető, hogy a modern nyelvek tanításának módszertana egységesebb, néhol 

külön tantárgyként tanítják az „idegen nyelvek tanításának módszertanát”, amit később 

kiegészítenek az adott nyelvre vonatkozó részletekkel. 

Az iskolai gyakorlatok szerepének növekedése mindenütt egyértelmű, a követő 

képzések esetében különösen magas az iskolában töltött idő. A gyakorlatok lebonyolításához 

azonban rendkívül fontos a megfelelő szakembergárda, mind a képzőintézmény, mind az 

iskolák oldaláról. A német rendszerből érdemes kiemelni a főiskolai szakemberek 

„munkaköri leírását”, amely mutatja, hogy a tanárképző szakember csak az iskolával való 

rendszeres kapcsolattartáson keresztül végezheti jól a munkáját. Fontos részei a gyakorlatok 

lebonyolításának a tapasztalt mentorok, akik a felsőoktatási szakemberekkel folyamatosan 

együtt működve segítik a tanárrá válás folyamatát. 

 
5. Hogyan érintik a nyelvtanárképzést a magyarországi tanárképzés tervezett 

változásai? 

 
5.1. A magyarországi nyelvtanárképzés közeli múltja és jelene (Poór és Rádai 2002-

2003 alapján) 

A nyelvtanárképzés modellje 1990 előtt jelentős hasonlóságot mutatott a legtöbb 

európai struktúrával. Egyetemi és főiskolai szinten a nyelvtanárok alapvetően filológia-

centrikus képzésben részesültek, azzal a ki nem mondott céllal, hogy tanuljanak meg 

mindent az adott célnyelvről magáról, és a hozzá tartozó kultúráról, kultúrákról. Szaktól 

függetlenül igaz volt, hogy az adott szak neve mindig tartalmazta a nyelv és irodalom 

szavakat, és az esetleges tanári végzettség csak és kizárólag a diplomákban jelent meg: x nyelv 

és irodalom szakos középiskolai/általános iskolai tanár. Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy 

a képzési program tanárképzési profilja csak akkor vált egyértelművé a szakos hallgató 

számára, amikor a tanterv szerint, többnyire a 3–4. tanév során, megjelentek a tanárképzési 

stúdiumok. Az alapvető különbség a főiskolai és az egyetemi programok közt a következő 

volt: 

– A főiskolai szint esetében a tanárképzési profil már a bemenetkor egyértelmű 

volt, de az ilyen jellegű kurzusok a négyéves képzés 3. tanévében jelentek meg, miután az 

első 2 tanév 4 féléve során a nyelvi, országismereti kurzusok mellett a diákok elsősorban 

filológiai stúdiumokat hallgattak. 

– Az egyetemi rendszer még erősebben a filológiára épített, és legkorábban a 7. 

félévben, de legtöbbször a 8.-ban kezdhettek a hallgatók tanárképzési, módszertani 
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stúdiumokat, miután minden előzetes ismeret és felkészülés nélkül eldöntötték, hogy a 

bölcsész- és a tanárképzési szakirány közül az utóbbit kívánják választani. 

 

Nyelvtanárképzési szempontból a 90-es évek valóban sikertörténetnek számítanak. 

Három olyan országos program került beindításra, amelyek közül kettő kimondva is 

mennyiségi célokat kívánt szolgálni. Az orosz mint kötelező első idegen nyelv eltörlésével a 

kormányzati és szakmai döntéshozók 1990-ben azt a cél fogalmazták meg, hogy az 

elkövetkező 10 év során annyi angol és német szakos tanárt kell képezni és a közoktatásban 

elhelyezni, hogy e nyelvtanárok összlétszáma elérje a 15, illetve a 10 ezret. A 

nyitómondatban jelzett sikertörténet nem azt jelenti, hogy a számszerű célokat elérte volna a 

szakma, viszont nagy eredménynek számít, hogy a mennyiségi mutatók szem előtt tartása 

mellett olyan innovatív tanárképzési és továbbképzési struktúrák, tartalmak jöttek létre, 

amelyek komoly nemzetközi elismertséget hoztak az egész szakmának. 

Orosztanárok átképzése 

Az orosz nyelv háttérbe szorulása orosz szakos tanárok ezreit tette feleslegessé a 

közoktatási és felsőoktatási intézményekben. Bár szinte mindegyikük rendelkezett egy 

további tantárgyból is tanári képesítéssel, ha az nem egy másik nyelvszak volt, az őket 

alkalmazó intézmények nem tudták szakértelmüket hasznosítani, hiszen az iskoláknak 

azonnal vagy sürgősen nyelvtanárokra volt szükségük, ám ilyen kapacitás nem állt 

rendelkezésre a munkaerőpiacon. Tehát az egyik 1990-ben beindított nagyszabású 

program orosztanárok átképzését tűzte ki célul.  

1990 és 1996 között a program kb. 5000 orosz szakos tanár átképzését biztosította, 

nagy többségük főiskolai szintű angol vagy német szakos tanári diplomát szerzett 3 éves 

tanulmányai során. A kétségtelen számszerű siker mellett a program lebonyolítása szakmai 

kétségek egész sorát vetette fel, sőt veti fel máig is. A központi finanszírozás teremtette 

anyagi lehetőségek minden felsőoktatási intézményt arra ösztönöztek, hogy bekapcsolódjon a 

programba, és kidolgozza a maga tantervét, tananyagait. Ugyanakkor hiányzott az 

intézmények közti szakmai koordináció legminimálisabb szintje is, minden főiskola és 

egyetem a saját szája íze szerint alakította ki képzését. 

Összefoglalva e képzési forma eredményeit, elsősorban azt kell hangsúlyozni, hogy az 

orosztanárok átképzése mennyiségi szempontból mindenképpen beváltotta a hozzá 

fűzött reményeket, miközben megoldott egy súlyos munkaerő-piaci válsághelyzetet is: az 

átképzés nélkül tanárok ezrei növelhették volna a munkanélküliek akkor amúgy is népes 

táborát. Szakmai szempontból az elért eredmények kevésbé meggyőzőek, de az mindenesetre 
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kijelenthető, hogy képzett nyelvtanárok ezreit vonta be egy hosszú távú továbbképzési, 

oktatásfejlesztési folyamatba, amelynek fő haszonélvezői kétségtelenül a mindenkori 

nyelvtanulók. 

Hároméves nyelvtanárképző programok 

A másik nagyszabású, szintén 1990-ben induló, és a 2000-es évek első felében kifutó 

program a nyelvtanárok viszonylag gyors, 3 év alatt történő képzését tűzte zászlajára, így 

igyekezvén 10 év alatt enyhíteni a nyelvtanárhiányon. Magyarországon ez volt az első olyan 

kezdeményezés a tanárképzésben, amelynek szakmai tervezését elsősorban a nyelvpedagógia 

képviselőire bízták. 

A főiskolákon és egyetemeken egyaránt beindított hároméves programokkal olyan 

alapképzési forma jött létre, amelynek intézményei korábban ismeretlen mértékű szakmai 

együttműködésben tevékenykedtek, egymás szakmai eredményeit, vívmányait rövid időn 

belül integrálták saját programjaikba. Ennek az együttműködésnek az elindítói és hosszú ideig 

fenntartói a nemzeti kulturális intézetek voltak, amelyek fokozatosan vonultak ki a 

programfinanszírozásból, amikor azt látták, hogy a beindított képzések – legalább szakmai 

szempontból – önállóan is folytatni tudják tevékenységüket. 

Az explicit mennyiségi célok bár megvalósultak az évek során, a közoktatás 

elsősorban mennyiségi szempontból gazdagodott a hároméves programok által. Viszonylag 

hamar kiderült, hogy e rugalmas képzési forma a szakmai innováció nemzetközileg is elismert 

legfőbb színterévé vált. 

Az alábbiakban részletesen felsoroljuk ennek az innovatív jellegnek a legfontosabb 

elemeit, amelyek különösen azért fontosak, mert bizonyos mértékig 

visszafordíthatatlanul hatással vannak a nyelvtanárképzés mai folyamataira is, akár 

elfogadja ezt a filológiai, akadémiai elit, akár nem: 

– Szakmódszertan: A nyelvoktatás módszertana arányaiban soha nem látott súlyt 

kapott minden intézményben. Összességében a nyelvoktatással, az osztálytermi munkával 

kapcsolatos tanegységek, intézményenként változó mértékben, a teljes képzési program 40–

60%-át tették, illetve teszik ki. 

– Tanítási gyakorlat: A tanítási gyakorlat az őt megillető súlyt kapta: az intézmények 

azt az elvet követték, hogy tanítani meg lehet tanulni, ha a jelölt a megfelelő szakmai 

előképzettség birtokában, a szükséges szakmai és emberi támogatás mellett elég lehetőséget 

kap arra, hogy megszerezze a pályán maradáshoz elengedhetetlen tapasztalatokat, önbizalmat 

és gyakorlatot. Ismét csak intézménytől függően a tanítási gyakorlat, amelyet a jelöltek egy 

képzett mentor védőszárnyai alatt folytatnak, időtartamát tekintve sokáig egy félévtől egy 
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teljes tanévig terjedt (ez egyes esetekben 180 tanított órát is jelenthetett). Az elnyújtott 

tanítási gyakorlat vívmányát a 2002-ben bevezetésre kerülő kreditrendszer megváltozott 

követelményei között is sikerült néhány intézménynek megőriznie, bár a hároméves program 

maga 2004-re megszűnt. 

– Mentorképzés: A tanítási gyakorlat sikeres megvalósítása érdekében nyelvszakos 

tanárok ezrei vettek és vesznek részt mentorképzési kurzusokon, ahol új kommunikációs, 

tanácsadási megközelítéseket, módszereket sajátíthatnak el1. Ezek segítségével mentori 

munkájuk igen hatékonyan segítheti a tanárjelöltek szakmai fejlődését. A mentorképzés másik 

fontos oktatáspolitikai haszna, hogy olyan tanárok tömege nyer egyre inkább elismert szakmai 

presztízzsel bíró képesítést, akik korábban nem vettek részt a gyakorlóiskolák tanárképzést 

segítő munkájában. 

– Osztálytermi kutatás: Mivel a hároméves program az osztálytermet tekinti a 

nyelvtanárképzés egyik legfontosabb helyszínének, elengedhetetlenné vált, hogy mind az 

oktatók, mind pedig a mindenkori hallgatók, tanárjelöltek minél sokrétűbb, pontosabb, 

valósághű képet kapjanak azokról az osztálytermi folyamatokról, amelyek meghatározzák a 

nyelvoktatás hatékonyságát. Ezért a legtöbb intézmény kialakította a maga struktúráit, hogy a 

szükséges elméleti háttér biztosítása mellett tanárok, hallgatók együtt és külön 

osztálytermi kutatási projektek százait valósítsák meg, amelyek során elsajátítják e 

kutatási fajta módszertanát, megtanulják használni az adatgyűjtés eszközeit stb. E 

projektek megvalósítása minden eddiginél több és alaposabb tudástömeget hozott létre a 

különböző intézményekben, amelyek teljes feldolgozása még várat magára. 

Érvénybe lépett azonban a 111/1997-es rendelet, amely néhány innovatív vívmányt 

háttérbe szorít. A rendelet a tanárképzési tanegységekhez meghatározott óraszámot rendelt, 

ami a hároméves programok meglévő szakmódszertani kurzusait és tanítási gyakorlatát 

jelentősen csökkenti. 

– A rendelet 330 órában jelöli meg a minden tanárképzési programban részt vevő 

hallgató számára kötelező pszichológiai és pedagógiai tanegységek órakeretét. Ez az 

óraszám minden intézményben növekedést jelent a korábbi óraszámokhoz képest, de ez a 

növekedés egyértelműen a szakos nyelvpedagógiai komponens rovására történt, történik. 

                                                
1 A magyarországi mentorképző kurzusok már a 90-es évek elejétől fogva komoly nemzetközi figyelmet kaptak, majd, ennek 
betetőzéseképpen, e továbbképzéstípus kitalálói és elindítói, Caroline Bodóczky és Angi Malderez, gyakorlati tapasztalataikat és 
módszereiket egy nemzetközi díjat nyert könyvben jelentették meg: Bodóczky, C. - A. Malderez. (2000). Mentor Courses. 
Cambridge: Cambridge University Press. 
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– A szakmódszertan és a tanítási gyakorlat teljes órakerete 300 óra, amibe a 

korábbinál sokkal kevesebb nyelvpedagógiai témájú elméleti és gyakorlati kurzus, valódi 

gyakorlat fér. Szakmai vélemények szerint a biztosított óramennyiség nem lehet elég a 

„tanárrá képzés” (Csapó és Nikolov 2002) minőségi javításához. 

Bár teljes körű adatok nem állnak az Oktatási Minisztérium rendelkezésére, a becsült 

számok ugyanahhoz a végkövetkeztetéshez vezetnek. Miközben az utóbbi években évenként 

kb. 1200-1400 nyelvtanár kerül ki a főiskolákról, egyetemekről, mindössze 20 százalékuk 

helyezkedik el a közoktatásban. Egyértelműnek látszik, hogy a nyelvtanárképző programok 

– bármilyen jól végezzék a munkájukat – alapvetően nem a közoktatást látják el jól képzett, 

tudatosan a nyelvpedagógusi pályát választó tanárokkal, hanem részben az oktatás 

magánszektorbeli részét, részben pedig a gazdaság szinte összes ágát gazdagítják magas 

szintű nyelvtudással, kommunikációs képességekkel és megfelelő informatikai tudással 

rendelkező, könnyen átképezhető munkaerővel. Ez a helyzet nem a tanárképzés hibája, de 

végül is összességében megkérdőjelezi az évenként nagyszámú nyelvtanárt kibocsátó 

tanárképző (és részben a bölcsészképző) programok létjogosultságát. 

(A hároméves nyelvtanárképző még részletesebb bemutatását lásd Major, 2003, 2. sz. 

melléklet) 

Mindenképpen említésre érdemes még az a tény, hogy a három éves programok 

kizárólag angol és német nyelvtanárok képzésére jöttek létre, vagyis ennek a két nyelvnek 

a szakmódszertani és nyelvpedagógiai kultúráját erősítették. Nem mondható el azonban 

ugyanez például a francia, olasz spanyol nyelvvel kapcsolatban, amelyek esetében sokkal 

kevesebb a publikus anyag a tanárképzés szakmai részének tartalmával kapcsolatban. 

 

Nyelvtanárképzés kreditrendszerben 

A 2002-ben bevezetésre kerülő kreditrendszerre épülő magyar felsőoktatás tanár 

szakos programjainak képesítési követelményeinek tükrében a szakmódszertani 

komponensek minimálisra csökkentek, a tanítási gyakorlat óraszámát egységesen 15 

órában rögzítették. Egyetemi szintű képzésben a bölcsész jellegű nyelv és irodalom szakok 

egy részéhez a tanári képesítést nyújtó képzést is fel lehet venni. Főiskolai szintű képzésben a 

bölcsész szakok kizárólag tanári képesítéssel együtt végezhetők el.  

A szakmai feltételek azonban a 111/1997-es rendelet, valamint az azóta életbe lépett 

bölcsész-képesítési követelmények és kreditrendszer szerint teljesítendők. A részletek szintjén 

az alábbi jellegzetességek állapíthatók meg a frissen életbe lépő követelményekben: 
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– Az alap-, a törzsképzés és a specializációs szakasz során megszerzendő ún. szakos 

kreditek közt nem filológiai jellegűnek csak a nyelvi, szaknyelvi és civilizációs, 

országismereti kurzusok számítanak, de ezek az összes kreditmennyiségnek csak töredékét 

teszik ki egyetemi és főiskolai szinten egyaránt. 

– A képesítési követelmények leírásában minden szaknál szerepel még egy olyan 

szám, amely árulkodó abban a tekintetben, hogy az egész program mennyire 

gyakorlatorientált, és milyen súlyt kapnak a kevéssé interaktív, a hallgatók passzív figyelésére 

építő elméleti előadások. Ennek a potenciális tanárok képzésében annyi szerepe lehet, hogy a 

gyakorlatok, szemináriumok során – különös tekintettel a nyelvi, kulturális és civilizációs 

kurzusokra – az oktatók által alkalmazott óravezetési módszerek, kommunikációs 

stratégiák követendő vagy elutasítandó modelleket nyújthatnak a pedagógiai munka, a 

nyelvoktatás iránt fogékony hallgatók számára. 

A negatív tartalmi jellemzők mellett oktatáspolitikai szemszögből komoly 

pozitívumnak tekinthetjük a kreditrendszerben indítható szakok közt az élő nyelvi, vagy élő 

nyelvekhez kapcsolódó szakok magas arányát. 

Egyetemi szinten 62 szak került a listára, és ebből 39 közvetlen kapcsolatban áll 

valamelyik élő vagy holt nyelvvel; ezek közül mai európai nyelvekkel 28 szak foglalkozik. 

Közülük 24 tanárképes szak, ami akkor is fontos mutató, ha biztosak lehetünk benne, hogy 

viszonylag kevesen fogják újgörög vagy japán nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanárként végezni egyetemi tanulmányaikat. 

Ugyanakkor a tanárképes szakok magas száma felveti az egyes nyelvek 

szakmódszertani tartalmainak egyenetlenségének, és esetlegességének kérdését. 

 

5.2. A várható változások 

 

A tanárképzés reformjának legfontosabb céljait, amelyek a nyelvtanárképzés esetében 

is kulcsfontosságúak, Magyar Bálint az oktatási tárca korábbi vezetője a következőképpen 

foglalta össze (A pedagógusképzés… 2005): 

„A pedagógus képzés integráns része a köz- és felsőoktatásnak, ezt a képzést külön 

gonddal kell megújítani – emelte ki a tárca vezetője. Ugyanúgy ahogyan a felsőoktatási 

törvényt, a pedagógusképzés reformját is számos szakmai egyeztetés és megbeszélés előzte 

meg. Magyar Bálint a legfontosabb pontjait vázolta fel a pedagógus képzés átalakításának: 

- A tanárképzés egységesítése  
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Eddig soha nem sikerült a képzést egységesíteni, nem vált el a felső tagozatos és a 

gimnáziumi tanárképzés. A felsőoktatásban nem lehet fenntartani a különböző követelmény 

rendszereket. Egységessé kell tenni a képzést.  

A tanárképzés 5 év alatt teljesedik ki, tehát a Bachelor képzésben a diszciplináris 

képzésen lesz a hangsúly, s ha valaki úgy dönt, hogy nem kíván tanár lenni a képzésből 

kiléphet s tanulmányait más irányba folytathatja. Aki tanári képesítést szeretne szerezni csak a 

Master fokozat elvégzésével kaphatja meg. A Master képzésben a pedagógiai 

szakmódszertant sajátítják el, tudományos munkavégzést is előkészítő kurzusokon is részt 

vehetnek, plusz gyakorlati képzésben is részesülnek. Ebben a formában ismét minőségi 

pedagógusképzés valósul meg. 

- Célirányosan választhatóvá válik a képzés 

Eddig sokan csak ugródeszkának használták a pedagógus képzést, az egy diploma 

megszerzése érdekében, de a későbbiekben nem ebben a szakmában helyezkedtek el. Ezt 

kívánja kiküszöbölni a változtatás, aki a Bachelor képzés elvégzése után nem kíván tanári 

képzést, tehát Master fokozatba lépni, kiszáll a pedagógusképzésből, s lehetősége van más 

irányban továbbtanulni. A Master fokozat biztosítja a minőségi tanárképzést, s csak e fokozat 

elvégzése után szerezhető meg a tanári diploma. 

- A közoktatással párhuzamosan valósul meg a tanárképzés 

Elsődleges és legfontosabb dolog a gyerekekkel való foglalkozás, gyermekközpontú 

oktatást kívánnak bevezetni. Jelenleg egyre kevesebb a gyakorlati képzés a pedagógus 

szakokon, ezt kívánja módosítani a reform. Ma már egyre több és más feladata is van egy 

pedagógusnak, az integrált oktatást kell megvalósítani. Ma egy tanárnak fel kell ismernie a 

dislexiát, disgráfiát stb. s úgy kell tudnia kezelni, oktatni egy-egy gyereket. Másfajta 

tudásátadásra van szükség, mint régen, s ez a közoktatással karöltve, gyakorlati idő 

biztosításával lehet megvalósítani, elsajátítani. A gyakorlati képzésben 30 kredit kell 

szereznie a hallgatóknak! 

- Szervezeti keret megteremtése 

Ágazati szinten a pedagógusképzést folytató felsőoktatási intézményrendszer 

fejlesztéséhez, a pedagógusképzés korszerűsítéséhez, a szakmai feltételek megteremtéséhez – 

a felsőoktatási intézményekre építve – regionális kutatóhálózatok létrehozása a cél. 

A felsőoktatási intézményekben ki kell jelölni az oktatási szervezeti egységet vagy 

testületet, mely ellátja a különböző szervezeti egységekben folyó pedagógusképzést, valamint 

a gyakorlati képzést és annak összehangolását”. 
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A célok tehát világosak, és mind az európai, mind a hazai a folyamatokat látva 

mindenképpen előrevivők, a kérdés csak az, hogy hogyan, milyen körülmények között valósul 

majd meg a reform, és hogyan érinti a nyelvtanárok képzését. 

 

5.3. Lehetséges problémák az új rendszer bevezetésével kapcsolatban 

A törvényhozás jelenlegi fázisában két törvény (a 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet az 

felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről, (Magyar Közlöny 

2005/166) és a 15/2006. (IV. 3.) OM rendelet az alap- és mesterképzési szakok képzési és kimeneti 

követelményeiről (Magyar Közlöny 2006/36)) alapján a modern nyelvi tanszékek éppúgy, mint a 

többi szak a tanári mesterszak szakterületi moduljának (40 kredit) akkreditációján dolgoznak. 

 

2. táblázat:A kétszakos mesterszintű tanári szakképzettség felépítése 
 

Mester 
 

PP 
40 

X’ 
40 (30) 

 
Z’ vagy 

Kiz.2. 
40 (50) 

120+ 
gyak (30) 

Alap 
 

 PP 
10 

   

180 
X 

120 
Z 
50 

 

 
X alapszak 
Z minor szak 
X’ tantárgypedagógiai jellegű szakos képzés 
Z’ tantárgypedagógiai jellegű szakos képzés 
PP pedagógia-pszichológia 
Kiz. 2. Kizárólag 2. szakképzettségként megszerezhető szakképzettség (Pl. szaktárgy oktatása 

idegen nyelven, magyar mint idegen nyelv tanár, stb.) 

 

Ha megvizsgáljuk a fenti ábrát, amely a Nemzeti Bologna Bizottság Tanárképzési 

Albizottságának munkaanyaga számára készült, akkor láthatjuk, hogy az X’, illetve Z’ 

mesterszakok a „tantárgypedagógiai (szakmódszertani) jellegű szakos képzést jelentik. 
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Ezeknek a blokkoknak tehát az lenne a feladata, hogy úgy mélyítsék a jelöltek 

szaktárgyi tudását, hogy a tanítás szempontjából, pedagógia jellegű kompetenciákkal 

kiegészítve közelítsék meg a szaktárgyi anyagot. 

Az első nehézség nyilvánvalóan ebből fakad, hiszen ez a gondolat teljesen új a 

hagyományos bölcsészképzésben.  

A modern nyelvek esetében a valódi probléma az, hogy a „szaktárgyi anyag”, vagyis 

a filológia (irodalom és nyelvészet), ami mindezidáig a nyelvszakok alapját képezte, és a 

tanításhoz szükséges „szaktárgyi anyag” az alkalmazott nyelvészet, vagy nyelvpedagógia 

két teljesen különböző terület, tehát el kell dönteni, hogy melyik területet képezi majd a 

nyelvszakos tanárképző kurzusok alapját. 

A kérdés megválaszolásában most már egy hivatalos dokumentum is segítségünkre 

van, a fent említett rendelethez megszülettek a „szakképzettség képzési és kimeneti 

követelményeit (szakmai KKK) tartalmazó leírások”, amelyek megfogalmazzák, hogy mit is 

kell tudnia például egy angoltanárnak. A rendeletben következő leírást találjuk: 

Angoltanár 
 
A szakképzettség oklevélben szereplő, 

– magyar nyelvű megjelölése: okleveles angoltanár; 
– angol nyelvű megjelölése: teacher of English language and culture. 

 
A 8.3. pontban foglalt szakterületi általános ismereteken túli, sajátos ismeretkörök: 
 

– Angol nyelvi stúdiumok: magas szintű angol nyelvű kommunikációs készség elsajátítása, 
az angol nyelvhelyesség szabályainak magabiztos alkalmazása, az angol nyelvi változatok 
ismerete. 

– Az angol nyelvű népek kultúrája: angol nyelvű kortárs irodalom, képzőművészet, film, 
zene, egyes angol nyelvű kultúrák (amerikai, ausztrál, ír, kanadai, skót stb.) ismerete. 

– Angol alkalmazott nyelvészet: Az idegen nyelv elsajátításának elmélete és gyakorlata. A 
nyelvtanítás módszertani ismereteinek elméleti megalapozása. Az első és második nyelv 
elsajátításának elméletei. A köztes nyelv tanulmányozásából fakadó ismeretek. A második 
nyelv és az idegen nyelv. A nyelvtanulás stílusai és stratégiái, a tanulás tanítása. Egyéni 
sajátosságok a nyelvtanulásban: nyelvérzék, életkor, nyelvi szorongás, motiváció.  

– A nyelvtudás mérése és értékelése: A nyelvtudás mérésének célja, a mérőeszközök fajtái 
és felhasználásuk. Az osztálytermi értékelés, az érettségi és a nyelvvizsgák. A kétszintű 
nyelvi érettségi vizsga követelményei. A vizsgafeladatok készítése, kipróbálása, 
ellenőrzése, bankosítása. A vizsgák minőségi kritériumai: a validitás és a megbízhatóság. 
A Közös Európai Referenciakeret és annak alkalmazása. 

– Az angol nyelv tanításának módszertana: A nyelvtanítás elméleti tudnivalói és gyakorlati 
ismeretei. Nemzetközi tendenciák és a magyarországi gyakorlat. Tanítási technikák, 
módszerek, mikrotanítás. Tananyagkészítés, projektmunka és a személyre szabott oktatás. 
A csoportos oktatás jellemzői, a csoportdinamika szerepe a kommunikatív 
nyelvoktatásban, a csoport mint motiváló tényező. A nyelv mint a kultúra tanításának 
eszköze, az interkulturális kommunikáció fogalma. A szaknyelvek oktatása a 
középiskolákban, a szakképző intézményekben és a felnőttképzésben. Felkészülés a 
tanítási gyakorlatra: az óramegfigyelés módszerei és eszközei, a tapasztalatok reflektív 
elemzése és értékelése. A tanári önképzést és továbbképzést segítő szakirodalmi 
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ismeretek, az önálló ismeretszerzési lehetőségek, a tanári kutatómunka perspektívái, az új 
ismeretek beépítése a tanítási gyakorlatba.  

 
A leírásból, azt hiszem, teljesen egyértelműen kitűnik, hogy a kimeneti követelmények 

értelmében a tanulmányok tartalma a nyelvtanítás módszertana mellett a kultúra, az 

alkalmazott nyelvészet és nyelvpedagógia területeinek ismereteiből áll majd össze. 

Kérdés, hogy a nagyrészt filológiai hagyományú nyelvszakokon lesz-e lehetőség mindezek 

megvalósítására, hiszen a KKK-k a többi nyelv esetében is nagyon hasonlóak az angoltanár 

meghatározásához. Angol szakon, van rá remény, hogy ez sikerül, és a lehetséges tantárgyak a 

következőképpen állnak majd össze, éppen a hároméves nyelvtanárképzés hagyományait ötvöző 

modern szemlélet következtében. 

3. táblázat:Az angoltanári szakképzettség tervezett tantárgyai az ELTÉn 
5 

                                                
2 Kurzustípusok: sz – szeminárium, ea – előadás, tr – tréning, ......................... 
3 Az értékelés formái: m – háromfokozatú minősítés, gy – gyakorlati jegy, k – kollokvium, szig – szigorlat. 
4 Az előfeltételként meghatározott tantervi egység sorszáma. Gyenge előfeltétel: kurrens betű; erős előfeltétel: 
félkövér betű, társfelvétel: kurzív, aláhúzott betű. 

sor-
szám a tanegység címe 

kurz
us-
típu

s2 

érték
elés3 

kre
dit 

kontaktóraszám,  
mintatanterv szerinti 

félév  
előfel
tétel4 

1 2 3 4 5 
1. Nyelvfejlesztés tanároknak 1. sz gy 2 3

0 
     

2. Nyelvfejlesztés tanároknak 2. sz  gy  2  3
0 

   1. 

3. Pedagógia nyelvtan sz gy  2 3
0 

    - 

4. Az idegennyelv-elsajátítás alapjai ea k 2 3
0 

    - 

5. Fonetika és fonológia nyelvtanároknak sz   gy  2  3
0 

   3. 

6. Az osztálytermi megfigyelés módszerei az 
angolórán 

sz  gy   2  3
0 

   1. 

7. Az angoltanítás módszertana 1. sz gy  2 6
0 

    - 

8. Az angoltanítás módszertana 2. sz  gy   2  6
0 

   7. 

9. Nyelvi vizsga  k 0  x    2. 
10. Modern angol/amerikai irodalom és művészet sz  gy 2   3

0 
  9. 

11. Angol nyelvű népek kultúrája 1  sz gy   2   3
0 

  9. 

12. Angol nyelvű népek kultúrája 2 sz  gy   2    3
0 

 11. 

13. Szakmódszertan előadás ea gy  2   3
0 

  8.9. 

14. Választható nyelvpedagógia szeminárium sz gy  2    3
0 

 13. 

15. A nyelvtudás mérése és értékelése ea k 2    3
0 

 9. 
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Reményt és garanciát adhat a megújulásra a MAB Tanárképzési Bizottsága, amelynek 

kifejezett feladata, hogy a képzésterveket összevesse a megadott KKK-kal. Ennek ellenére 

nyilvánvalóan képzésekre és innovációra van szükség ahhoz, hogy ez a változás átfogóan, az egész 

nyelvtanárképzésre vonatkozóan megvalósuljon. 

A következő kérdés, amit meg szeretnék vizsgálni az az, hogy pedagógia-pszichológia 

modulok (alapképzés 10 kredit, mesterképzés 40 kredit) tartalma, hogyan viszonyul a 

nemzetközi összehasonlításban bemutatott tartalmakhoz. 

A képzések lehetséges tantárgyai szintén most vannak akkreditáció alatt, tehát csak a 

főbb témákat szeretném felsorolni az ELTE moduljainak anyagaiból. 

3. táblázat:tanári  szakképzettség pedagógia tervezett tantárgyai az ELTÉn 
TANÁRI SZAK: AZ ALAPKÉPZÉS (BA) 

Pedagógiai tapasztalatok, nézetek 
Pedagógiai problématörténet 

 
Pedagógiai problématörténet:* 

 A gyermekkor története 
 A gyermekvédelem története 
 A magyarországi oktatási törvények története 
 Családtörténet – írás és pedagógia 
 Iskolaantropológia 
 Iskola és oktatáspolitika 
 Reform- és alternatív pedagógiák 
 Tanári életutak elemzése 
 Reflektív dokumentumelemzés 

 
Családi szocializáció és fejlődéspszichológia 
A gyermek fejlődése és életkori jellemzői 
Kötelezően választandó tanegység:* 

 Alternatív iskolák 
 A reál tárgyak tanításának pedagógiája 
 Gyermek a művészetben 
 Gyermek – és ifjúságvédelemi problémák az iskolában 
 Gyermekkor-kutatás 
 Iskolák a nagyvilágban 
 Kortárs gyermek- és ifjúsági irodalom 

                                                
5  A szabadon választható tárgyak a 4 félév során bármikor felvehetők 
6 Az iskolai gyakorlat a képzés 3. vagy 4. 

16. Szaknyelvi ismeretek sz gy   2   3
0 

  2. 

17. Egyéni különbségek a nyelvtanulásban sz gy   2    3
0 

 4.9. 

18. Szabadon választható tárgyak5   4       
19. Iskolai gyakorlat tr gy 4   6

06 
  13. 

20. Modulzáró vizsga  k 0    x  1-19. 
 Összesen   40       



  
31 

 Múzeumpedagógia 
 

 

TANÁRI SZAK: A MESTERKÉPZÉSI SZINT TANTERVE (MA)  
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése  
Kognitív folyamatok fejlődése és fejlesztése  
Pedagógus személyiségfejlesztés* (Tr1) 

 Kommunikációs tréning 
 Önismereti tréning 
 Autogén tréning 

Nevelés, személyiségfejlesztés (Pea1) 
 
Család és iskola a változó társadalomban (Pea2) 
 
Mindenki iskolája:*7 (Pgy1)  

 Adaptív nevelés 
 Inkluzív nevelés 
 Inter – és multikulturális nevelés 
 Intézményes segítségnyújtás, támogatás 
 Szabadidő-pedagógia 
 Szociális kompetenciák fejlesztése 
 Szociális munka az iskolában 
 Tanulási és magatartási zavar 
 Tehetséggondozás 
 Változó család – változó iskola 

 
Személyiség és egészségpszichológia 2ea)  
A személyiség alakulása (2gy) 
Tanári hatékonyság fejlesztése*(Tr2) 

 Tolerancia tréning 
 Konfliktuskezelés 
 Segítő készségek fejlesztése 

Tanulás és tanítás (Pea3)  
A tanulás támogatása* (Pgy3)  

 A tanulás tanulása 
 Együttműködő tanulás 
 Nevelési és oktatási stratégiák, módszerek 
 Projektpedagógia 
 Szabadidő és pedagógia 
 Tanulás a falakon túl  
 Tanulási elméletek, stratégiák  
 Tanulási környezetek 
 Forrásalapú tanulás 
 Tanulási problémák 

Modern eszközök a pedagógiában:* (Pgy2) 
 A táblától az internetig 
 Információforrások a tanulásban és a tanításban 
 Oktatás-informatikai rendszerek az iskolában 

                                                

* A felsorolt tanegységekből egyet kell választani és teljesíteni. 
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 Taneszközkészítés, digitális tananyag- és tartalomfejlesztés 
 Tanítás-tanulás virtuális, on-line környezetben 

Pedagógiai szociálpszichológia (3ea) 
Csoportdinamika (gy3) 
Tervezés és értékelés* 8(Pgy4) 

 A tanterv, az oktatási programok és a pedagógiai program  
 A tanulók fejlesztő értékelése 
 Az értékelés mint kommunikáció az érintett felek között 
 Az értékelés stratégiái, módszerei 
 Értékelés az iskolában 
 Mikrotanítás  
 Tervezés az iskolában 

Az iskolák belső világa* (Pgy5) 
 Az iskola mint szervezet 
 Az osztályterem mikrovilága 
 Gyermek- és diákjogok 
 Hatékony iskola 
 Hatékony kommunikáció a szervezetben 
 Ifjúsági kultúra 
 Pedagógiai konfliktusok megoldása 
 Szervezeti kultúra 

Pszichológiai a hétköznapokban* (ψgy4) 
Egészséges életmód 

 A pályaválasztási érettség fejlesztése az iskolában 
 Mentálhigiéné az iskolában  
 Média és a gyerek 
 Családpszichológia 
 Nemi szerep és szexualitás 

Nehéz élethelyzetek és fejlődési periódusok 
 Pszichés egészség és a terápiás lehetőségek a személyiség támogatásában  
 Serdülőkori problémák 
 Osztályfőnöki gyakorlat 
 Sikamlós témák 
 Veszteségfeldolgozást segítő tréning 
 A „kistanár” problémái 

Reflektív gyakorlat (Pgy6) (A tanítási gyakorlathoz kapcsolódóan)  
Szabadon választható tárgy:* 
Pszichológiai speciál kollégiumok 

 Emberi gondolkodás 
Pedagógiai speciálkollégiumok 

 A hatékony pedagógus 
 Gyermek és iskola az európai filmművészetben 
 Minőségfejlesztés 
 Mozgalompedagógia 
 Tanulási problémák 
 Terek és berendezések 
 Gyermek és színház 
 Művészetpedagógia 

Tanári záró vizsga és portfolió 

                                                

* A felsorolt tanegységekből egyet kell választani és teljesíteni. 
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A felsorolásból kitűnik, hogy a pedagógiai-pszichológia tanári modul a külföldi 

gyakorlathoz hasonló elemekkel készül megújulni, és már nem találjuk meg benne a korábban 

„uralkodó” neveléstörténeti és didaktikai elemeket. Amennyiben ez valódi megújulást jelent, 

akkor a következő lépés a kétféle tanulmányok (a szakterületi-szakmódszertani és a 

pedagógiai-pszichológiai) összehangolása lenne, hogy a párhuzamos képzés elmozduljon az 

integráció felé. 

A következőkben vizsgáljuk meg az iskolai gyakorlatok kérdését. Az NBB 

Tanárképzési Albizottságának tagjaként az én feladatom volt a gyakorlatokkal kapcsolatos 

kérdések kidolgozása, ezért most idézem az általam készített összefoglalót (amely része a 3. 

mellékletként csatolt OM/NBB pedagógusképzési stratégiának). 

 

Közoktatási gyakorlat a tanári mesterképzésen belül 

A tanári mesterképzésnek elengedhetetlen része a közoktatás terepén végzett 

összefüggő, az eddiginél hosszabb gyakorlat. A 120 kredites mesterképzést 30 kredit 

értékben közoktatási (iskolai) gyakorlati képzés egészíti ki, amelynek előfeltétele a 120 

kreditben foglalt tanulmányi kötelezettségek teljesítését igazoló abszolutórium megszerzése. 

Az új típusú gyakorlaton hallgatói státuszban vesznek majd részt a hallgatók, vagyis a 

mesterképzés 4 félévén felül egy egész félévet töltenek majd az iskolákban. Az új típusú 

gyakorlat mellett (időben előtte) a képzés részét képezné az eddigi gyakorlathoz hasonló 

rövidebb iskolai gyakorlat is. 

A kialakítandó modell lényege az iskola világának fokozatos megismerése: 

1.  a hallgató tréningeken keresztül önmagával, a pedagóguspályával és saját alkalmasságával 

ismerkedik 

2.  a hallgató „kirándulásokat tesz” az iskola világába, megfigyel, elemez 

3.  a hallgató hospitál és egyes órákat megtart 

4.  a hallgató az egész félévet az iskolában tölti, tanít és intenzíven ismerkedik az iskola 

világával és a különböző tanári szerepekkel 

 

Mivel a kreditrendszer lehetővé tesz némi rugalmasságot, a fokozatosság biztosítása 

érdekében javasoljuk, hogy a gyakorlatokhoz kapcsolódó kreditek megszerzése 

előfeltételi rendszerben valósuljon meg. 

A gyakorlatok (és a hozzákapcsolódó tárgyak) képzési időn belüli megoszlásának 

lehetséges mintája a következőképpen alakulhatna: 
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4. táblázat: A gyakorlatok képzési időn belüli megoszlása 

  A gyakorlatok képzési időn belüli megoszlásának mintája 
1. félév 

 személyiségformáló (pályaismereti, önismereti, 
konfliktuskezelési) tréningek 
(pszichológiai kreditek terhére: heti 2-2 tanóra) 

2. félév  
 10-20 óra szervezett látogatás, és 

óramegbeszélés, óraelemzés, az osztálytermi 
kutatás alapjai, miniprojekt 
(pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani 
megfigyelések - heti 2 tanóra  

 mikrotanítás 
(pedagógia +szakmódszertan- heti 2 tanóra) 

 
3. félév  
 
Gyakorlóiskolai gyakorlat 1. 

 hospitálás 
 15 óra tanítás az egyik szakképesítést adó 

tárgyból 
 esetmegbeszélő szeminárium 

(pedagógia+ szakmódszertan kreditekből) 
heti 2 tanóra (1 óra hospitálás vagy tanítás, 1 óra 
esetmegbeszélés)   
 

4. félév  
 
Gyakorlóiskolai gyakorlat 2. 

 hospitálás 
 15 óra tanítás a másik szakképesítést adó 

tárgyból 
 esetmegbeszélő szeminárium 

(pedagógia+ szakmódszertan kreditekből) 
heti 2 tanóra (1 óra hospitálás vagy tanítás, 1 óra 
esetmegbeszélés) 

5. félév  
Összefüggő iskolai gyakorlat 
 

 a félévet a hallgató folyamatosan az iskolában 
tölti 

 hospitál, majd szakképzett vezetőtanárok állandó 
jelenléte és segítsége mellett teljes felelősséggel 
tanít egy osztályt (csoportot). 

 tantárgypedagógus szakember(ek) folyamatos 
látogatásai és megfigyelései 

 esetmegbeszélő szeminárium(ok), irányított, a 
gyakorlathoz kapcsolódó feladatok (az iskolai 
élet jogi, szervezeti vonatkozásai, helyi tantervek, 
óratervek, portfolió létrehozása, stb.)  

 felkészítés az adott szakterület módszertani 
eszközrendszerének alkalmazására  

 
Időbeosztás: 
Hospitálás, tanítás: szaktárgyanként heti 2-5 (összesen 4-
10 óra) 
Iskolai feladatok (szülői értekezlet, kirándulás, stb.): 
heti 2-4 óra 
esetmegbeszélő szeminárium: heti 2 óra 
szakmódszertani kiegészítő ismeretek: heti 2 óra  
otthoni készülés: heti 4-6 óra 

 
Hogyan határozható meg a különbség a kétféle gyakorlat között? (Mi a célja, 
eredménye, milyen kompetenciák fejlesztésére szolgál?) 
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o A 3. és 4. félév rövidebb (szaktárgyanként 15 órás) gyakorlatának célja elsősorban a 

szakhoz kapcsolódó gyakorlati ismeretek megszerzése, mint pl. a tanórára való 

felkészülés, az óratervezés, időbeosztás, stb., vagyis és az „osztály elé állás” kezdeti 

élménye. 

Nagyon hasznos lenne, ha ezt a 15 (+15) órát a hallgató „különböző terepeken”, vagyis 

különböző szintű, életkorú, képességű (stb.) csoportokban taníthatná (pl. 2-3, vagy 3-4 

osztályban, vagy csoportban, hogy minél több különböző helyzettel találkozzon, és 

széleskörű tapasztalatot gyűjthessen. 

Természetesen itt is kulcsszerepe van a vezetőtanároknak, akik megfelelően előkészítik 

mindezt, és folyamatos szakmai segítséget nyújtanak. 

Az iskolai munkát az egyetemi „szakos” tantárgypedagógus szakemberek által tartott 

esetmegbeszélő szeminárium egészítené ki, amelynek célja, hogy a diákok (10 főnél nem 

nagyobb csoportokban) megoszthassák tapasztalataikat, problémáikat, és egymástól is 

tanulhassanak, illetve előre meghatározott feladatok alapján segítené az iskolához 

kapcsolódó jogi és szervezeti ismeretek megszerzését. 

 
o Az összefüggő (30 kredites) gyakorlat célja a korábban említett készségek fejlesztésén 

túl a munkahely világával való ismerkedés (belső iskolai élet, iskolavezetés, 

szülőkkel való kommunikáció, stb.), a tanulási és tanulási folyamat hosszabb távú 

megismerése, illetve megfelelő gyakorlat a hosszú távú tervezésben és értékelésben. 

Itt nyilvánvalóan még hangsúlyosabb és fontosabb a szakképzett vezetőtanárok 

szerepe, akik intenzíven végigkísérik ezt a folyamatot, illetve a tantárgypedagógus 

szakembereké, akik rendszeresen látogatják a jelöltet, és így a kétféle „felügyelet” 

(önértékeléssel kiegészítve) együttesen alakíthat ki valamiféle folyamatos értékelést 

(pl. portfolió) a jelölt munkájáról. 

Mindezen célok megvalósítása akkor lehetne a legsikeresebb, ha a jelölt egy osztályt, 

vagy csoportot (a vezetőtanár irányítása mellett) teljes felelősséggel tanítana egy 

féléven keresztül. Mivel mindkét szaktárgyából gyakorol, ugyanazzal a csoporttal 

dolgozhatna mindkét tárgyból, egy vagy két vezetőtanár felügyelete mellett. (Meg 

lehetne határozni, hogy pl. min. 2 max. 5 órát tanít egy-egy tantárgyból, vagyis heti kb. 

4-10 órát). Ennek persze feltétele, hogy egy iskolában több tantárgyból, több 

vezetőtanár is van, illetve a vezetőtanárok maguk is több tantárgyból képzettek (ld.3.) 

 
Hol folynának a gyakorlatok? 
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o A rövidebb, 3. és 4. félévre tervezett (15-15 órás) gyakorlat a gyakorlóiskolákban 

folyhatna, ezek az iskolák hagyományaiknak megfelelően ideális környezetet 

biztosítanának ehhez a típusú gyakorlathoz, viszont kapacitásuk valószínűleg nem 

enged meg ennél nagyobb volumenű gyakorlatot. A leglényegesebb különbség az 

eddigi gyakorlathoz képest az lenne, hogy a hallgató nem egy csoportban, hanem a 

vezetőtanár több csoportjában tanítana. 

 
A hosszabb, összefüggő gyakorlatok esetében azonban az iskoláknak olyan körét 

kellene kialakítani, ahol több tantárgyból, több vezetőtanár is folyamatosan dolgozik, 

ahol állandó szakmai műhelymunka folyik, amelyben részt vehetnének az egyetemi 

tanárképző szakemberek is, ezáltal biztosítva a szemléleti azonosságot az egyetemi 

képzés és az iskolai gyakorlati munka között. Vagyis a tervezet megvalósításának 

előfeltétele egy jól működő „külső” – tehát nem klasszikus értelemben vett egyetemi-

főiskolai gyakorló –„bázisiskola”-rendszer megléte. E struktúra kiépítése és 

folyamatos („minőségbiztosított”) működtetése azonban kizárólag e célra elkülönített 

financiális források allokálásával valósítható meg. 

A külső (vagy bázisiskolák) akkreditálása (a jelenlegi helyzethez hasonlóan) a 

felsőoktatási intézmény hatásköre. Feltétlenül szükséges lenne azonban az 

akkreditáció kritériumainak pontos meghatározása. (Ilyen kritérium lehetne például: 

 a szakvizsgázott tanárok aránya a tantestületen belül 

 a megfelelő infrastruktúra megléte az iskolában (elférnek-e a hallgatók a 

megfigyelésekhez) 

 az iskolavezetés megfelelő támogatása (pl. órarendi kérések figyelembevétele) 

 az iskolák korábbi hasonló tapasztalata (eddigi külső iskolai gyakorlatok 

lebonyolítása) 

 
A vezetőtanárok státusza 

Már jó ideje várat magára a vezetőtanárok (gyakorlóiskolai és nem 

gyakorlóiskolai) státuszának tisztázása és egységesítése. 

A felvázolt modell alapján kétféle, de mégis hasonló, azonos képzettséget 

feltételező, státuszt javasolnánk. Egyrészt megmaradna a vezetőtanár gyakorlóiskolában, 

aki mint a „szakma kiemelkedő képviselője” mintát adna a jelöltek számára a 3. és 4. 

félévben bonyolított rövidebb gyakorlat, illetve a megfigyelések alkalmával. 
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A külső vagy bázisiskolai vezetőtanár feladata ezzel szemben nem elsősorban az, 

hogy „mintát adjon”, hanem az, hogy megfigyelései és javaslatai segítségével, a hallgató 

egyéniségét és problémáit a lehető legnagyobb mértékben figyelembe véve, folyamatosan 

„egyengesse” tanári fejlődésének útját, támogassa a reflektív tanármodell kialakítását. 

Javaslatunk szerint mindkét típusú vezetőtanár rendelkezzen speciális, vezetőtanári 

szakvizsgával, és ennek részeként, vagy ezen túl (bizonyos határidőig) kötelezően végezze 

el a szakos mentorképző kurzust. (Ennek természetesen feltétele, hogy a „szaktárgyhoz 

kapcsolódó” mentorképző kurzusok folyamatosan megjelenjenek a tanártovábbképzések 

programjában (ld. a javaslatoknál)). 

Mindkét típusú vezetőtanárnak jár órakedvezmény. A gyakorlóiskolai vezetőtanár 

órakedvezménye a jelenlegi helyzethez hasonlóan 50%-os maradna, hiszen a jelöltekkel 

való foglalkozáson túl is speciális feladatai vannak az iskolában. (Ezen túl felvetődött, 

hogy tantárgypedagógiai tapasztalatuk a későbbiekben minden valószínűség szerint a 

felsőoktatásban is hasznosítható lesz.) 

A külső (vagy bázisiskolai) vezetőtanár azonban az eddigiektől eltérően az egy-egy 

hallgató után járó térítésen felül minimum 25%-os órakedvezményt kapna, amelyet az 

oktatási kormányzat normatív finanszírozási rendszerben juttatna el az iskoláknak. 

A felvázolt modellben szükség lesz olyan bázisiskolai vezetőtanárokra, akik két 

szaktárgyból is alkalmasak erre a feladatra, ezért be lehetne vezetni kétszaktárgyas 

vezetőtanár kategóriát, ami azt jelentené, hogy a vezetőtanár mindkét szaktárgyából 

képzett, így egy félévben mindkét tantárgyából fogadhatja a diákot ugyanabban a 

csoportban. Ehhez a státuszhoz, az állami finanszírozás tükrében, még több 

órakedvezmény járulhatna. Az új rendszer bevezetésén keresztül lehetőség lenne a 

csökkenő gyereklétszám miatti pedagógus munkanélküliség kezelésére is. 

 

A fenti modell alapján, már el is indult a gyakorlatok rendszerének kidolgozása, 

amelynek több problémája már fel is merült. A legtöbb megint a szakmai együttműködés 

csatornáinak hiányára mutat rá. Mivel az iskolai gyakorlatok kérdését a pedagógia-

pszichológia tanszékek sajátjuknak érzik, mind a kidolgozásnál, mind a tervezett 

megvalósításnál kevés teret hagynak a „szakmódszertanos”, tantárgypedagógus 

szakembernek. Felmerült például, hogy a kísérőszemináriumokat „duplán” tartsuk, 2 

órában a pedagógus, 2 órában a tantárgypedagógus.  

Számomra egyértelmű, hogy, amikor a konkrét szaktárgyi tanórát látogatja egy 

szakember, akkor annak nyilván azzal kapcsolatban kell tanácsot adnia, hogy szakmailag 
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hogyan lehet megoldani, egy szakmai, vagy akár egy pedagógiai kérdést, és nem 

általában. Ugyanígy több beleszólása kellene, hogy legyen a tantárgypedagógusnak az 

értékelés módszereibe, és jobban figyelembe kellene venni a véleményét.  

Ugyanakkor a tantárgypedagógus munkáját a saját tanszékén „a maga 

teljességében” kellene értékelni, mert jelenleg gyakran előfordul, hogy az óralátogatások, 

a tanári szakdolgozatrész bírálatok, a képesítő vizsgán való részvétel, nem jelentkezik 

tanszéki terhelésként, vagyis gyakorlatilag plusz munkában végzik mindezeket. 

 
6. Összegző javaslatok az iskolai gyakorlatok, a tantárgypedagógia, és a 

pedagógia vonatkozásában 
A gyakorlatokkal kapcsolatos anyag megszületésekor már világos volt, hogy a 

modell bevezetésének anyagi, infrastrukturális és személyi feltételei vannak. 

A modell bevezetésének feltételei 

Az első és legfontosabb anyagi feltétel, a plusz 30 kredites normatíva anyagi 

fedezetének biztosítása minden tanárjelölt számára. A második törvényi erejű, de szintén 

anyagi vonzatú kérdés a vezetőtanárok státuszának rendezése (a közoktatási törvényben 

rögzítése). 

Ezen túl a következő konkrétan körvonalazható intézkedésekre lenne szükség: 

A külső (bázisiskolák) rendszerének kialakítása 

o Ahogy már említettük a felsőoktatási intézmény által akkreditált, minőségbiztosított 

iskolák köre kizárólag az oktatási kormányzat konzekvens, kiszámítható és tartós 

támogatása mellett jöhet létre. 

Mentorképzések 

o A felvázolt rendszer kialakításához elengedhetetlen, hogy minden egyes szakterületen 

újfajta mentorképzések jelenjenek meg, hiszen az új típusú gyakorlat segítéséhez 

újfajta szemléletre van szükség. Ezeknek a programoknak a kidolgozásához minden 

egyes szakterületen külön-külön elengedhetetlen a tantárgypedagógusok, a 

pedagógusok és a közoktatási szakemberek szakmai együttműködése. Ahogy a 

korábbi elemzésünkből kiderült angol nyelvből létezik egy nagyon sikeresen működő 

mentorképzés. Az első lépés az lehetne, hogy ezt a képzést a többi idegen nyelv tanárai 

számára is hozzáférhetővé kellene tenni. 

A közoktatás és a felsőoktatás együttműködése  

o Ez a modell csak a képzőhelyek (a felsőoktatási intézmények) és az iskolák 

(vezetőtanárok) rendkívül szoros együttműködésével valósítható meg. Ki kellene 
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találni és szorgalmazni az együttműködési lehetőségek újabb formáit (pl. a 

vezetőtanárok bevonása a képzésbe, fórumok, ahol megbeszélhetik diákokkal 

kapcsolatos tapasztalataikat, rendszeres közös megbeszélések a vezetőtanár, a 

tanárképző szakember és a tanárjelölt között, stb.). 

Tanárképző szakemberek továbbképzése 

o A modellben többször szerepelnek a modern értelemben vett „szakos 

tantárgypedagógus szakemberek”, akik rendszeresen látogatják az iskolákat, tartják a 

kapcsolatot a vezetőtanárokkal és a vezetőtanárokkal, a diákokkal pedig 

esetmegbeszélő szemináriumok keretében dolgoznak együtt. A nyelvszakokon belül 

sem minden szakterületen vannak még ilyen típusú, képzett szakemberek, ezen a 

területen is intenzív szakmai továbbképzésekre lenne szükség. Külön képzések 

indulhatnának felsőoktatási tananyagíráshoz, illetve az oktatás szemléletesebbé 

tételéhez.  

Oktatástechnikai infrastruktúra-fejlesztés 

o A mikrotanítás és az egyéb gyakorlatok elemzése szükségessé tenné korszerű, 

hordozható, digitális kép- és hangrögzítő eszközök alkalmazását, esetleg speciális 

tantermek kialakítását. Amennyiben ezeket a követelményeket kötelezően írjuk elő, 

szükséges a feltételek biztosítása is. 

A tantárgypedagógusok és a pedagógus, pszichológus szakemberek együttműködése 

o Szakmai bizottságokat lehetne létrehozni a képzés integrációjának elősegítése 

céljából, amelyben mindkét terület szakemberei részt vesznek, megismerik egymás 

szakterületeit, és egymás véleményét. 

Az idegen nyelvszakos tantárgypedagógusok együttműködése 

o Az idegen nyelvtanítás módszertanát, illetve más alkalmazott nyelvészeti jellegű 

tárgyakat, mint alapot minden nyelvtanár (akár az anyanyelvén is) hallgathatná, és 

ehhez tennék hozzá később a nyelvspecifikus részleteket. Ezzel is talán közeledne az 

egyes nyelvek szakembereinek elképzelése. 
 

Összegzés 

Ahogy tanulmányunk elején említettük a nyelvtanárképzés és a magyarországi 

tanárképzés egésze számára hatalmas kihívást jelentenek a felsőoktatást érintő alapvető 

változások. 

A nemzetközi összehasonlítás tanulságai azt bizonyítják, hogy a kialakulóban lévő 

rendszer törvényi keretei lehetőséget adnak az eddiginél gyakorlatiasabb, mégis minőségi, a 
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tanári mesterséghez kapcsolódó kompetenciákra épülő, a közoktatás változó igényeinek 

megfelelő képzések kialakítására és fejlesztésére. 

Ennek azonban a fentiekben említett anyagi feltételek mellett fontos összetevője a 

felsőoktatás szakembereinek nyitottsága és rugalmassága, készsége az együttműködésre. E 

tekintetben a jelenlegi helyzet nem feltétlenül ideális a szakmai reformok szempontjából, 

hiszen a felsőoktatás finanszírozási és szerkezeti változásai gyakran érdekütközésekhez 

vezetnek, amelyek akadályozzák az előrelépést. 

Hosszú távon azonban bízunk benne, hogy a tanárképzés, mint a jövő nemzedéke 

szempontjából kiemelt terület visszanyeri korábbi rangját és presztízsét, és ezzel együtt a 

képzések is követik a ma már elfogadott modernebb, nemzetközi tendenciákat. 
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