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Szabó Barbara 
 

A bolognai rendszer a munkaerőpiac szemszögéből 
 
 
2013 őszén kezdtem el foglalkozni a bolognai rendszer vizsgálatával és ehhez kapcsolódóan a 
bölcsész- és társadalomtudományi hallgatók munkerő-piaci lehetőségeivel és kompetenciái-
val. A szakirodalom feltérképezése mellett próbáltam azokat az összefüggéseket, lehetősége-
ket megtalálni a bolognai folyamatban, amelyek egyre hatással vannak a rendszerre és a böl-
csész- és társadalomtudományi képzésekre. Kérdésként merülhet fel, hogy a felnőttképzés és 
oktatás milyen szerepet játszhat egy bölcsész- és társadalomtudományi végzettségű hallgató 
esetében? Igen is sokat. Ha egy részről a diplomákra épülő szak- és továbbképzésekre, tanfo-
lyamokra, céges belső továbbképzésekre gondolunk, vagy jelen esetben a bölcsész és társada-
lomtudományi végzettséggel betölthető munkakörökre. A munkakörök esetében pedig a 
szükséges kulcs-és egyéb kompetenciák kérdése a legfontosabb. 
Kutatásom elején mindenképpen fontosnak vélem, hogy a képzési folyamatról és magának a 
bolognai rendszernek a kialakulásáról képet nyújtsak, egészen eljutva addig, hogy melyek le-
hetnek még egy nagyobb interjú alapú kutatás előtt azok a főbb kérdések, amelyek a kompe-
tenciák kérdésköre kapcsán fontosak lehetnek. 
A téma tárgyalásához fontosnak vélem, hogy megvizsgáljuk a bolognai rendszer történetének 
vonatkozásait, jogi, társadalmi és gazdasági környezetét. Összességében a kutatásom fő célja, 
hogy feltárjam a régió munkaadóinak munkaerő-piaci elvárásait, azokat a szükséges kompe-
tenciákat, elvárt tudás mértékét, amellyel rendelkezniük kell a bölcsész- és társadalomtudo-
mányi végzettségűeknek a régióban a munkavállaláshoz. Milyen a bolognai képzésben végzet-
tetek fogadtaatása, milyen erősségeik és milyen hiányosságaik vannak, amelyek felnőttképzés 
révén pótolhatók. 
Ez a tanulmány két részes, az első részben elsősorban a bolognai folyamat leírásával és a fo-
lyamatra adott refelkxiókkal foglalkozom, a második részben kitérek majd a bolognai képzé-
sekben végzettek munkaerő-piaci elhelyezkedés, beilleszkedés kapcsán felmerülő problémái-
ra. 
 
Társadalmi és közgazdasági értelemben is korszakváltás következett be, hiszen a gazdasági és 
kulturális értékrendek értékelésének tekintetében világméretű dimenziók váltak meghatáro-
zóvá. Egyfajta kölcsönhatásról beszélhetünk a társadalom, gazdasági környezet és oktatás, 
képzés területén. Az oktatással, képzéssel kapcsolatos elvárások, érdekek három nagy cso-
portba sorolhatóak. Ide tartoznak a társadalmi szintű igények, a gazdasági, illetve a munkálta-
tók, valamint az egyének elvárásai. Az értékrendszerek egybeesnek, de azért ellentmondások-
kal is találkozhatunk e tekintetben. Társadalmi szintű elvárás, hogy a lakosság minél maga-
sabban legyen iskolázott és legalább egy, a munkaerőpiac igényeinek megfelelő képzettséggel, 
szakmával rendelkezzen (Szép- Vámosi 2007:11). 
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A Bolognai folyamat előzményeiről már rengeteg szakirodalmi vonatkozás megjelent, többen 
elemezték már, hogy mi okból is történt az, hogy 40 évvel ezelőtt az oktatás területén az euró-
pai integráció megteremtésére törekedtek az akkori oktatási miniszterek. A Sorbonne Nyilat-
kozat, mely alapköve a bolognai történéseknek, alapjaiban határozta meg azon célokat, hogy 
az EU gazdasági, pénzügyi folyamatait pozitívan támogassa a létrejövő új oktatási struktúra, 
rendszer. Ezt ekkoriban a képzések átláthatóságának hiánya és az ezzel párhuzamosan fellépő 
munkaerő-mobilitásának hiánya is indokolta (Barakonyi 2004:86). 
A megtervezett és azóta bevált kétlépcsős átjárható modell, rugalmasságot és a mobilitást ösz-
tönzi, nagy szabadságfokú rendszert kínál, átjárhatóságával együtt (Barakonyi 2004:278-
279). 
 
A rendszerváltást követően megkezdődött Magyarországon is a hallgatói létszámok nagyfokú 
növekedése. A 2000-es évek elején már háromszorosára nőtt a nappali tagozatos hallgatók 
aránya. Ezzel párhuzamosan a finanszírozás is sokban változott, egyre jobban kezdték az ál-
lamilag támogatott helyeket visszaszorítani, így a növekvő folyamatot mérsékelni (Polónyi 
2011:37). 
 
Ebből is látható, hogy egyfajta strukturális és társadalmi átalakítás kérdéséről is beszélhetünk, 
tehát maga a Bolognai folyamat a felsőoktatás funkciójának átalakítását követelte meg a kiala-
kulásától kezdődően. De mi is ez a folyamat, honnan ered? 
A bolognai folyamat a Bolognai Nyilatkozatról kapta a nevét, amelyet huszonkilenc európai 
ország felsőoktatásért felelős minisztere írt alá 1999, június 19-én, az olaszországi Bologna 
városában. Az aláírók egyben az Európa Tanács Európai Kulturális Egyezményének is része-
sei, és elkötelezettek az Európai Felsőoktatási Térség céljai mellett. A bolognai folyamatban 
részt vesz az Európai Bizottság, az Európa Tanács, az UNESCO CEPES (az ENSZ Nevelésügyi, 
Tudományos és Kulturális Szakosított Szervezetének Európai Felsőoktatási Központja), vala-
mint a felsőoktatás valamennyi szereplője és a munkaadók. 
 
A Bologna-folyamat fő célja az Európai Felsőoktatási Térség (EFT) megteremtése, amelyhez a 
különféle alcélokonkeresztül juthatunk el Ezek közül egyrészről a könnyen érthető és össze-
hasonlítható képzési rendszer kialakítása elsődleges, melyben két, egymásra épülő képzési 
cikluson alapuló rendszer kialakítása mellett kreditrendszer kialakításának is meg kell tör-
ténnie. A mobilitást is ezzel támogatva. Az európai együttműködés kialakítása a minőségbizto-
sításban és utolsó pontként a felsőoktatás európai dimenziójának támogatását jelölik meg. 
A bolognai folyamat célja volt, hogy a munkerőpiacon használható tudással induljanak el a 
hallgatók. A kompetenciák fejlesztése a gyakorlatorientáltság ebben a legmeghatározóbb, nem 
is beszélve a rugalmas pályamódosításról (Barakonyi 2009:28). 
 
 „ A felsőoktatási képzés átalakítása a fejlett európai országokból indul, ahol ennek kényszerítő 
ereje a felsőoktatás tömegesedése. A tömegesedésnek több következménye közül a leginkább 
szembetűnő a diplomás kibocsátás tömegesedése. A tömeges kibocsátással növekszik az 
inkongruens foglalkoztatás, hiszen a gazdaság nem tud ennyi felsőfokú végzettségűt szakmájá-
nak és végzettségi szintjének megfelelően foglalkoztatni.” (Polónyi 2011:251) 
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A kétciklusú képzési jogi alapjai egészen az 1993. évi felsőoktatási törvény 2005. évi módosí-
tásához vezethető vissza. A módosítás során a szintek meghatározása, követelményei és egy-
másra épülésének lehetőségeit határozták meg. A kormány a Magyar Rektori Konferenciával 
egyetértésben gyakorolja a jogköröket (Polónyi 2011: 247). 

 
 
A bölcsész és társadalomtudományi képzések a bolognai rendszerben 
 
Sokan úgy vélték, hogy a felsőoktatás eltömegesedésére is gyógyírt hozott a kétszintű képzés. 
Akár vízválasztóként is említhetjük a mesterképzésekbe történő bejutást és jelentkezési ada-
tokat, melyekből jól látszik, hogy a hallgatók döntő többsége nem tanul tovább az alapfokozat 
megszerzését követően mesterképzésen. Jóval kevesebben vállalkoznak a mesterszint meg-
szerzésére, inkább kilépnek a munkaerőpiacra vagy szakmát tanulnak, esetleg egy újabb 
alapkézésen folytatják tanulmányaikat. 
A képzés szerkezetét tekintve bár ez nemcsak a bölcsészekre, társadalom tudósokra vonatko-
zik, de sokak szerint a korábbi ötéves anyagot „beleerőltették” a hároméves alapképzésbe, 
ezzel pedig egy lényegében csökkentett értékű változatot alakítottak ki belőle. Az idő, pénz-
források hiánya, stb. mind-mind befolyásolják az ilyen sztereotípiákat. Természetesen ezek 
változtatására és fejlesztésére rengeteg időt és energiát fordítanak az intézmények, látva a 
munkaerőpiacra kilépő bolognai diplomával rendelkezőket és a munkaadók irányból vissza-
érkező visszajelzéseket. 
 
A munkaerőpiac és az adott személy megfelelő összhangjának megtalálását az egyén megfele-
lő kompetencia szintje segíti elő. Tehát az egyén tudja mindazt, amire szüksége van a munka-
adónak. Itt vetődik fel kérdésként, hogy vajon a felsőoktatás megfelelő szintet biztosít a mun-
kaerőpiac számára kívánatos kompetenciák ismeretében és a felkészítésben?  
 
A kompetenciákat a munkaerőpiac által igényelt olyan személyes tulajdonságokként fogjuk 
fel, melyek elsődlegesen az oktatási rendszerben eltöltött idő során alakulnak ki az egyének-
ben (Jakó 2004). 
 
Fontos, hogy a kompetencia és a munkaerőpiac szempontjából két alapvető dolgot tisztáz-
zunk. A kongruencia és az inkongruencia fogalmát.  Ha egy diplomás egyént a szakterületének 
és képzettségi szintjének megfelelően foglalkoztatnak, akkor kongruenciáról beszélünk. Ebből 
következik, hogy a képzési utak egyértelműek a felsőoktatásból a munka világába. Az 
inkongruencia esetében pedig pont az ellenkezője fog történni, hiszen a munkavállalót ekkor 
nem a szakképzettségének megfelelően foglalkoztatják. Tehát az előzőekben felvázolt út ke-
vésbé strukturált, de persze vannak kivételes esetek, mikor egy adott munkakör többféle vég-
zettséggel is betölthető (Vincze 2013). 
 
Ha a munkaerőpiac és a kompetenciák alkalmazhatóságát nézzük a bölcsészek és társadalom-
tudósok szempontjából, akkor talán egy nagyon változatos, eléggé konvertálható végzettség-
ről beszélhetünk. Hogy mi lehet ennek az oka? Egyrészt ezen típusú diplomák felvevő piaca 
véleményem szerint egyre növekszik és ennek oka egyértelmű. Kevés olyan terület van, mely 
hasonló kompetenciákat nyújt a képzések során. A problémakezelés, az információkezelés, a 
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hatékony értelmezés és szövegértés, szervező és csapatmunka, befogadás képessége, kom-
munikációs készségek, nyitottság, kultúra és a közélet ismerete, elemzőképesség, az önfejlesz-
tés és önmenedzselés képessége és persze a legmeghatározóbb a magas szintű nyelvtudás.  
 
Ha már a nyelvtudásnál járunk, akkor be kell látnunk, hogy a több nyelv ismerete és használa-
ta valóban erős ebben a képzési szektorban. Sokan ezért is képesek a multinacionális cégeknél 
elhelyezkedni különféle munkakörökben. Hiszen a nyelvtudásuk biztos és kisebb kompeten-
ciafejlesztések és rövid képzések mellett jól alkalmazható az egyetem, főiskola megszerzett 
tudásuk és tapasztalatuk, nyitottságra és gyors tanulásra való képességük, rendszerszemléle-
tük és igényességük. 
Polónyi István oktatáskutató is hasonlóan vélekedik erről. Szerinte előre nehezen felvázolható 
karrier utaknak tekinthetjük a  bölcsész, társadalomtudós pályákat, de ezen hallgatók tisztá-
ban vannak a rugalmas munkaerő-piaci  alkalmazkodás és folyamatos fejlesztés, tudás, új is-
meretek szerzésének szükségességével (Polónyi István 2010). 
 
Magyarországon már több kutatás is foglalkozott egyebek mellett a munkaerőpiac elvárásai-
val és az elvárások és a képzők közti szorosabb együttműködéssel és visszacsatolássál.  A 
készség és kompetenciaigények felmérése, a visszacsatolás megléte, hasznosulása és alkal-
mazhatóságának kérdése egyre több kutatót foglalkoztat.  Kővári és Polónyi (2005), Karacsics 
2003, Karacsics 2005) (Bajor etal. 2001), Biró és Csányi (2007). 
Az elvárások témakörében a kommunikációs és kapcsolatteremtésre való képesség, az elem-
zőképesség, teljesítményorientáltság és legfőképpen a tanulásra való képesség válaszok a leg-
gyakrabbak a hazai kutatások eredményei között (Márkus 2010). 
 
A felsőoktatás és a munkaerőpiac tehát egy olyan terep, melyet a gyors változások, a körforgás 
és a megújulás jellemez. A bolognai rendszer Európában rengeteg ország felsőoktatását átala-
kított, változtatta meg, formálta át. Az új elvárások és átalakulások időszakában vagy inkább 
párhuzamosan mellette a munkaerőpiac is nagy tempót diktált, mely abban nyilvánult meg, 
hogy szaporodtak az új foglalkoztatási formák, a munkaadóknak újabb és újabb igényei jelen-
tek meg a kompetenciák területén (Schleicher 2012). 
 
Az elméleti bevezetést követően munkámat a bolognai rendszerben végzett bölcsész és társa-
dalomtudományi végzettségűekkel szemben támasztott elvárások és munkaerő-piaci igények 
feltárása témkörében folytatom. Arra törekszem, hogy kutatásom végén reális képet tudjak 
felrajzolni az Észak-alföldi régió állami, civil és profitorientált szervezeteinek igényeiről, a 
bölcsész- és társadalomtudományi képzéeskben végzettekkel szembeni elvárásokról. 
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A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti Kiválóság Prog-
ram – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást biztosító rendszer kidolgozása és 
működtetése konvergencia program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 
Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Németh Nóra Veronika – Nagy Zoltán – Juhász Csaba 
 

A szakmai tanárok képzésének kihívásai Bologna után 
 
 
A szakmai tanárok, valamint a szakmai tanárok képzésének kutatása a neveléstudományi 
vizsgálódások mellőzött területe (Chrappán 2010), noha a pedagógusvizsgálatoknak Magyar-
országon meglehetősen nagy hagyománya van. Ez a hiány azért különösen feltűnő, mivel a 
szakmai tanárok vizsgálatára lehetőség lenne közoktatási, tanárképzési, valamint felnőttkép-
zéssel foglalkozó kutatások keretein belül is, hiszen a pedagógusok ezen csoportja dolgozik 
szakiskolákban, szakközépiskolákban, valamint a felnőttképzésben is. 
A pályán lévő szakmai tanárok kutatását, valamint a szakmai tanárképzés vizsgálatát és fej-
lesztését több tényező is nehezíti. Egyrészt nem beszélhetünk egységes értelemben vett 
szakmai tanárképzésről (1. táblázat): a szakmai tanárképzéshez tartozó különböző műveltségi 
területek, illetve az ezeknek megfelelő tanárszakok rendkívül sokszínűek és szerteágazóak, 
emiatt átfogó (különösen kvantitatív) vizsgálatok korlátozottan végezhetőek (a minta sokféle-
sége és kis elemszáma miatt). Részben emiatt a kutatások leginkább egyetlen területre, a 
mérnöktanárok vizsgálatára fókuszálnak (lásd például Buda 2001, Tóth-Pentelényi 2012). 
Másrészt problémát jelent a szakmai tanárszakok összetettsége: „egy szakmai tanár pályafu-
tása során akár 10-12 féle szakmai alapozó, vagy szakmai tárgyat is oktathat” (Tóth 2011: 
460), amely elsősorban a szakmai tanárképzés innovációját nehezíti. Nem véletlen, hogy a 
szakmódszertani képzés ebben az esetben inkább általános módszertant jelent, holott egy-egy 
tantárgy tanítása során lényegesen más módszertani kérdések, problémák adódhatnak. Más-
képp fogalmazva: a szakmódszertan itt szakmához, és nem szaktárgyhoz kapcsolódó mód-
szertant jelent (lásd például Lükő 1995). 
 

1. táblázat: A szakmai tanárképzés szerkezete Magyarországon 
(283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet alapján) 

Műveltségi/szakmai terület Tanárszak 

műszaki mérnöktanár 
közgazdasági közgazdásztanár 
agrár agrármérnöktanár 
gyógypedagógia gyógypedagógia-tanár 
zeneművészet zenetanár, zeneművésztanár 
táncművészet tánctanár, táncművésztanár 
ipar-, építő-, film- és 
videomûvészet, multimédia 

design- és vizuálisművészet-tanár 

képzőművészet képzőművésztanár 
színház- és filmművészet színházművészeti tanár, filmmű-

vészeti tanár 
egészségügy egészségügyi tanár 
neveléstudomány pedagógiatanár 
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A továbbiakban áttekintjük a szakmai tanárképzés történetét, valamint bemutatjuk a képzés 
során jelentkező legfontosabb kihívásokat. 
 
 

A szakmai tanárképzés történeti áttekintése 
 
A szakmai tanárképzés rendszerének ismeretéhez szükséges egy rövid történeti áttekintés, 
melynek segítségével elhelyezhetjük ezt a speciálisnak számító pedagóguscsoportot a hazai 
oktatás rendszerében, képzési struktúrájában. Az antik kor szakmai oktatói Athénben maguk 
a szülők voltak, akik átadták a szakmai műveltséget gyermekeiknek. A szakmai műveltség eb-
ben a korban az ideális poliszpolgár képességeit takarta: ügyes kereskedő, sikeres vállalkozó. 
(Mészáros – Németh – Pukánszky 2005: 24). A szakmai tudás – kézműves mesterség – átadá-
sának módja a középkorban a mester-inas kapcsolaton alapuló tanítási folyamatot takarta, 
melynek során – 3-4 éven át tartó inaskodás alatt – utánzással sajátították el a fiatalok a 
szakmai fogásokat (Mészáros – Németh – Pukánszky 2005: 51). 
A fiatalok szakmatanulása szorosan kapcsolódik az adott kor piacgazdasági és foglalkoztatási 
rendszeréhez. Ebből következik, hogy a szakmai ismeretek szervezett formában történő okta-
tása újabb formai igényként jelentkezett az ipari forradalom és a polgárosodás hatására. Be-
nedek András történeti áttekintéséből megtudjuk, hogy a magyar iparoktatás a népoktatás 
állami szervezésével egy időben indult meg (Benedek 2003: 15). 
A gyakorlati oktatás iskolai keretei a Ratio Educationison alapultak. Példaként azokat a rajzis-
kolákat említhetjük, melyek a XIX. század közepéig fennálltak, s hozzájárultak az inasok szak-
mai fejlődéséhez. Benedek ismertetéséből megtudjuk, hogy a magyarországi mezőgazdasági 
berendezkedés miatt az agrár-terület volt az első olyan szakmai műhely, amit iskolai közeg-
ben alakítottak ki és szakoktatást indítottak. Szarvason 1779-ben Tessedik Sámuel alapított 
mezőgazdasági szakiskolát. Hasonló igények és koncepció alapján jött létre a keszthelyi 
Georgicon gazdasági iskola 1797-ben, majd egy további mezőgazdasági kisiskola Nagyszent-
miklóson 1799-ben. 
1844-ben Ipartanodát létesítettek, mely József-ipartanoda néven kezdte meg működését két 
évvel a megalapítása után. Ez az oktatási intézmény középfokú végzettséget adott. A mező-
gazdasági tagozat mellett az ipari és a kereskedelmi szakterület is megjelent az oktatási kíná-
latok között (Mészáros – Németh – Pukánszky 2005: 301). Az intézményesülés deklarálása az 
Eötvös-féle népoktatási törvényben valósult meg. Az 1868-as népoktatási törvényt 1877-ben 
egy Országos Tanonciskolai Szervezeti Szabályzat követte, mely a törvényi szabályozást ki-
egészítette a szakiskolákra vonatkozó részletekkel (Benedek 2003). 
A 20. század közepén a politikai és gazdasági változások hatására átalakult az oktatási rend-
szer is. Benedek András (2003) Változó szakképzés című könyvében részletes áttekintést ad a 
20. század utolsó két és fél évtizedének szakképzési trendváltozásairól, az oktatáspolitika és 
az oktatás-gazdaságtan kapcsolatából eredő átalakulásról. 1949-ben az iparostanonc iskolá-
kat átszervezték iparitanuló – iskolákká, majd átnevezték szakmunkásképzőkké. Ezen intéz-
mények elsődleges feladata a szakmunkás utánpótlás biztosítása volt (Benedek 2003: 17). 
Magasabb szakmai fokozatot jelentettek az 1961-ben megalapított szakközépiskolák, ahol az 
általános műveltségre nagyobb hangsúlyt fektettek, de a gyakorlati képzés is jelentős részét 
képezte az oktatási anyagnak. A három éves szakmunkásképzőkhöz képest ez egy hosszabb 
tanulmányi időszakot (4 év) jelentett, s a képzés ezekben az intézményekben szakvizsgával és 
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a gimnáziumokhoz hasonló (részben ugyanolyan tartalmú) érettségivel zárult.  A szakközép-
iskolákban a gazdasági és politikai berendezkedésnek megfelelő szakok kerültek túlsúlyba: 
ipar, építőipar, vízgazdálkodás. A nehézipar mellett a könnyűipari szakképzés a lányok szá-
mára nyújtott lehetőséget: könnyűipari, élelmiszeripari és kereskedelmi szakképzés, közgaz-
dasági, kereskedelmi és egészségügyi szakközépiskolai képzés. 
Benedek megjegyzi, hogy a 80-as években már megjelennek azok a modellkísérletek, amelyek 
a szakképzés átalakításának céljával próbálkoztak (pl.: a Paksi Atomerőmű szakközépiskolája 
1986-ban). A makrogazdasági és politikai változások mellett az iskolarendszerekben tanulók 
aránya is megváltozott a 90-es években. A szakiskolák szakmai szerkezete átalakult („A szak-
középiskolákban érettségizettek nagyarányú növekedése szakmák szerint eltérően alakult. 
Jelentős mértékben nőtt a kereskedelmi és vendéglátó-ipari szakközépiskolai tanulók száma, 
ugyanakkor arányait tekintve számottevő csökkenés következett be a mezőgazdasági és az 
egészségügyi képzettséget nyújtó szakközépiskolák esetében.” Benedek 2003: 89). Az 1993-as 
szakképzési törvény célja:  „hogy a társadalmi folyamatokhoz, a nemzetgazdaság követelmé-
nyeihez és a munkaerőpiac igényeihez igazodó rugalmas és differenciált szakképzési rendszer 
alakuljon ki és ezzel járuljon hozzá a gazdasági fejlődéshez, s hogy az alkotmányban biztosí-
tott tanuláshoz való jog érvényesülése, továbbá a munkában való részvétel érdekében biztosí-
tott legyen az első szakképzés, valamint a foglalkoztatáshoz szükséges esélyegyenlőségen ala-
puló szakmai ismeretek megszerzésének lehetősége.” A szakképzés intézményei: a szakközép-
iskola, a szakmunkásképző iskola, a szakiskola, a munkaerő-fejlesztő és –képző központ. (Mé-
száros – Németh – Pukánszky 2005: 378). 
A rendszerváltás előtt a szakképzésben oktatók különböző előképzettségekkel végezték peda-
gógusi munkájukat. A szakmai ismeretek mellett pedagógiai és pszichológiai tanulmányokat is 
kellett végezni, amire a szakemberek főiskolai vagy egyetemi szinten tettek szert (2. táblázat). 
Példaként a műszaki szakterületen tanító pedagógusok kvalifikációját mutatjuk be. 
 

2. táblázat: A műszaki pedagógusképzés szakmai és pedagógiai összetevőinek lehetséges 
kombinációia Bologna-rendszerű tanárképzés előtt 

(forrás: Végh 1995: 22) 
Szakmai végzettség Pedagógiai végzettség Tanári kvalifikáció megne-

vezése és szintje 
Okleveles mérnök Egyetemi Okleveles mérnöktanár 

(egyetemi végzettség) 
Mérnök Főiskolai Mérnöktanár 

(főiskolai végzettség) 
Technikus v. szakmunkás Főiskolai Műszaki szakoktató 

(főiskolai végzettség) 
 

A tanári hivatás alapvető feltétele a pedagógiai és pszichológiai ismeretek elsajátítása, ugyan-
akkor a szakmai tanárok esetében ugyanilyen jelentőségű, hogy szakterületén is jártas legyen, 
kövesse a szakma aktuális innovációit, mivel csak ezek birtokában tud hiteles és releváns 
szakmai ismereteket átadni. A felsőfokú képzési szerkezet jellegéből adódóan a főiskola gya-
korlatorientáltabb képzést nyújtott a mérnöktanárok részére (pontosabban fogalmazva: a 
szándék ez volt), míg az egyetemen több elméleti ismeretet sajátítottak el (3. táblázat). 
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3. táblázat: Az elméleti és a gyakorlati képzés aránya az egyetemi és a főiskolai mérnöktanár 
képzési rendszerben 

(forrás: Végh 1995: 24) 
 Egyetem Főiskola 

Elméleti ismeret 53% 47% 
Gyakorlati tudás 47% 53% 

 
 
A felsőoktatás szerkezeti átalakítása az európai egyetemek rektorainak bolognai nyilatkozatá-
val kezdődött 1999-ben. Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozással együtt vállalta 
az felsőfokú képzés átformálását a kétciklusú rendszerre, ami nemcsak a szerkezeti, hanem 
tartami megújítást is jelentett. „A változás fő célja ugyanis a képzés minőségének emelése, a 
munkaerő-piaci igényekkel való összehangolása, a gyakorlattal való kapcsolatai, illetve a 
kompetencia alapú képzés erősítése” (Soósné 2010: 52). 
A szakmát tanító pedagógusképzés a bolognai többciklusú rendszerben is helyet kapott. A 
követelményrendszert a szakmai tanári pálya igényei alapján igyekeztek kialakítani, termé-
szetesen alapozva a korábbi struktúrában használt tantárgyi rendszerre. A szakmai tanári 
pályát azzal igyekeznek vonzóvá tenni, hogy felhívják a figyelmet a szakmai tanároktöbb lá-
bon állásának lehetőségére. A tanári pálya mellett szakemberként, mérnökként is elhelyez-
kedhetnek az adott szakterületen az ilyen végzettségű fiatalok. 
A szakmai tanárok képzésének tartalmát három nagyobb tematikus egységbe csoportosíthat-
juk: (1) szakmai ismeretek (pl.: matematika, informatika, műszaki fizika, ágazati műszaki is-
meretek, szakirány szerinti szakmai ismeretek), (2) pedagógia (neveléstan, neveléstörténet, 
didaktika, oktatásmódszertan), (3) pszichológia.  
A Bologna-típusú tanárképzés a szakmai tanárképzés területén is számos lényeges változást 
hozott. Azok a problémák, amelyek általánosságban érintik a tanárképzést, a szakmai tanár-
képzés (mérnöktanárok) területén is megjelennek (a pedagógiai-pszichológiai modul szűkös-
sége az alapképzésben, a tanárszakra jelentkezők számának nagymértékű csökkenése). A 
képzési forma tekintetében a levelező képzés került túlsúlyba, míg a nappali tagozatos szak-
mai tanárképzés szinte eltűnt, mivel nem volt elegendő jelentkező ezen képzési forma elindí-
tásához. Ez a jelenség általában is jellemző a tanárképzésre, azonban a szakmai tanárképzést 
jelentősebben érinti (hiszen a mérnöki és tanári karrierlehetőségek és a fizetés között hatal-
mas a különbség). Bár a Bologna-típusú képzésben a levelező képzés életképesnek bizonyult, 
a jó színvonalú képzéshez mindenképpen szükséges fenntartani a nappali tagozatos képzést 
(Tóth 2011: 458). 
A 2013/2014-es tanévtől kezdődően a tanárképzés újra egyciklusúvá vált. A 8/2013. (I. 30.) 
EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeirõl és az egyes tanárszakok képzési és 
kimeneti követelményeiről – a tanárképzés más területeihez hasonlóan – részletesen szabá-
lyozza a szakmai tanárképzést is. A rendelet alapján a tanárjelölteknek magas szintű szakmai 
ismeretekkel kell rendelkezniük , emellett el kell sajátítaniuk az oktatói-nevelői munkához 
szükséges készségeket és kompetenciákat. A rendelet értelmében egyszakos, 300 kredites 
képzésben legfeljebb 200 kredit fordítható szakterületi ismeretek oktatására, míg 100 kredi-
tet a pedagógiai-pszichológiai felkészítésre kell fordítani. 
A képzésben a gyakorlati ismeretek aránya legalább 50%– mint láttuk, a korábbi gyakorlatban 
is 50% körüli érték volt. Gyakorlati ismereteken oktató közreműködésével zajló gyakorlati 
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foglalkozásokat, szemináriumokat, ezekre való felkészülést, továbbá szakmai céllal és ellenőr-
zés mellett köznevelési intézményben folyó gyakorlatot értenek. 
 
 

Nemzetközi kitekintés 
 
Fontosnak tartjuk, hogy kitérjünk a nemzetközi tendenciákra is, hiszen a komparatív megkö-
zelítés az oktatási rendszerek, struktúrák tekintetében nem csak a jó gyakorlatok megismeré-
se miatt hasznos, hanem önreflexióra is sarkallhat. Varga Lajos (1995) egy Világbanki Projekt 
keretében megvizsgálta a rendszerváltás utáni műszaki szaktanárképzés rendszerét néhány 
európai országban. 
Összehasonlító vizsgálatainak eredményeiből emelünk ki néhányat, amelyek jól szemléltetik a 
különböző országok értékpreferenciáit, tradícióra és kulturális hagyományokra épülő tantervi 
rendszerét. A vizsgálatban összehasonlították az egyes országokban folyó mérnöktanár kép-
zés elméleti anyagait és tudományterületekre bontva, súlyozták azok megjelenési gyakorisá-
gát, mélységét. Az alábbi országok elméleti tananyagrendszerét hasonlították össze: Magyar-
ország, Németország, Ausztria, Nagy-Britannia, Hollandia. A pedagógiai képzési tartalmak leg-
teljesebb mértékben Nagy-Britanniában vannak jelen, ehhez hasonló a németországi képzés 
is. Az osztrák képzési modell ezzel szemben kevesebb területre összpontosít, azonban elmé-
lyültebben. A magyarországi képzési struktúra inkább az osztrák rendszert követi: bizonyos 
területek hiányoznak (például szociológia, oktatás-gazdaságtan), más területeken viszont 
részletesebb ismereteket nyújt (például neveléstörténet, munkavédelem). 
Varga rámutat, hogy a magyar műszaki tanár (mérnöktanár) képzés struktúrájában nagyobb 
arányban van jelen az elméletorientáltabb tudományos alapú képzés, s a pedagógiai gyakor-
lathoz szükséges ismeretek kisebb mértékben képezik részét a tanárképzésnek. A szerző fel-
teszi a kérdést, hogy vajon ez mennyire jelent előnyt a pályakezdésnél, vagy épphogy hát-
rányként jelentkezik a tanárjelölt iskolai integrációjakor. Bár a kérdésre konkrét választ nem 
kapunk a tanulmányból, a szerző mégis iránymutatásként a kevésbé elméletközpontú, inkább 
gyakorlatiasabb képzési struktúrát tartja követendő és kialakítandó iránynak a magyar mér-
nöktanár képzésben. Érdemes ugyanakkor megfigyelni, hogy hazánkban az „anyanyelvi isme-
retek” nevű modul nagy súllyal volt jelen, amely a Bologna-rendszerben jelentősen lecsökkent 
vagy eltűnt, s a 8/2013 (I. 30) EMMI rendelet tett újra kötelezővé kritérium jellegű követel-
ményként. 
A tanulmány másfél évtizede vetette fel ezeket a kérdéseket. Azóta hazánk is csatlakozott a 
többciklusú bolognai tanárképzési rendszerhez (2006-2013). Az egyetemek és főiskolák kö-
zötti különbséget elméletben elmosta az osztott oktatási struktúra. Ennek ellenére, az egye-
tem-főiskola hierarchikus viszonya ma is tapasztalhatóan fennáll, az elméleti és gyakorlati 
képzések aránya bár kiegyenlítődni látszik, valójában a tartalom mégis hasonló maradt. 
Az egyetemi tanárképzés továbbra is merevebb és elméletorientáltabb maradt, ami abból 
adódik, hogy az ott tanító oktatók magas szinten képviselik az adott tudományterületet, álta-
lában elismert és támogatott kutatásokban vesznek részt, folyamatosan publikálnak, mely az 
akadémiai elvárásoknak megfelelően az elméleti tudást erősíti, mélyíti. Várható, hogy az álta-
luk tanított tárgyak is ezen tudásból, kutatói tapasztalataikból származnak, míg a főiskolák 
inkább a gyakorlati képzést helyezik előtérbe. 
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A szakmai tanárképzés kihívásai napjainkban 
 
A szakmai tanárképzés tartalmi oldalát vizsgálva több olyan lényeges csomópontot találtunk 
(Juhász-Nagy-Bencze 2014), amelyek indokolják, hogy az egyetemek fenntartsák és fejlesszék 
a szakmai tanárképzés színvonalát. Az alábbi szempontok rávilágítanak a szakmai tanárkép-
zés társadalmi jelentőségére is. 
(1) A jogszabályokban rögzített képzési tartalmakat elsősorban a mérnök- és agrár-
mérnöktanár képzésben tekintettük át. Figyelemre méltó eltérés, hogy az agrár-
mérnöktanárok képzése során kiemelten hangsúlyozzák a szemléletformálás, a környezettu-
datos gondolkodás jelentőségét, míg mindez a mérnöktanár-képzés szabályozásából teljesen 
hiányzik. Ezt azért is érdemes újragondolni, mivel ma Magyarországon a legnépszerűbb egye-
temi szakok a műszaki képzési területhez tartoznak, s a leendő mérnökök szemléletmódját 
már a közoktatásban is formálni lehetne. Régebbi, tartalomfejlesztéssel kapcsolatos munkák-
ból ez az elem még hiányzott (pl. Bánhidyné 1993), ugyanakkor a környezetvédelem-tanítás 
lehetőségeinek feltárására a felsőoktatában az utóbbi időben már indultak kutatások (Lehotai 
2012). 
(2) Bár ma a legnépszerűbb egyetemi szakok a műszaki területhez kötődnek, a lemorzsolódás 
nagy. A kormányzat a keretszámok révén igyekszik a műszaki területre irányítani a pályavá-
lasztás előtt álló tanulókat, így az egyetemisták jelentős része megfelelő előismeret és motivá-
ció nélkül kezdi meg egyetemi tanulmányait a műszaki területen. A középiskolai mérnök- és 
agrármérnök-tanárok felelőssége is, hogy megszerettessék a szakmát a tanulóikkal, hogy azok 
szilárd előismeretekkel, valamint kellő motivációval kezdjék meg egyetemi tanulmányaikat. 
Ennek lehetősége ugyanakkor egyelőre kérdéses, mivel műszaki tanárszakos főiskolai hallga-
tók körében végzett empirikus vizsgálatai alapján Buda (2002) megállapítja, hogy „a tanári 
pálya melletti elhivatottságot csak néhány válaszadó említette” (296), illetve a gyakorlati és 
pedagógiai felkészítés hiányosságait emelték ki.  
(3) Mindkét vizsgált szakmai képzési területen (tehát mérnök- és agrár-mérnöktanárok ese-
tében) kiemelik ugyanakkor, hogy a leendő tanárnak el kell sajátítani a felnőttképzés és fel-
nőttoktatás módszereit, hiszen a szakmai képzésnek jelentős része iskolán kívüli át- vagy to-
vábbképzés keretében történik.  
(4) Mindezen túlmenően a szakmai pedagógusképzés pedagógiai moduljának hangsúlyos 
eleme kell, hogy legyen a szociálisan hátrányos helyzetű, vagy tanulmányi nehézségekkel küz-
dő tanulók fejlesztése, mivel a magyarországi szakiskolákba rendre a gyengébb képességű 
vagy hátrányos helyzetű tanulók járnak (Fónai-Nagy-Veressné 2008, Fehérvári 2009). Az ő 
fejlesztésük, felzárkóztatásuk össztársadalmi érdek, akárcsak az elhelyezkedési nehézségek-
kel küzdők át- vagy továbbképzése. Tóth (2012) a hallgatók adaptív tanításra való felkészíté-
sét a szakmai pedagógusképzés legfontosabb feladatának tartja. Ez a szempont megjelenik a 
szakmai tanárképzés fejlesztését szolgáló projektekben is (Benedek-Szabóné 2011: 23). 
 
 

Összegzés 
 
A napjainkban gyakran emlegetett tanárhiány a szakmai tanárokra különösen vonatkozik, a 
pályán kevés a fiatal, a szakképző intézmények számára egyre nagyobb gondot jelent a maga-
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san kvalifikált, a gyakorlatban is tapasztalt szakmai tanárok biztosítása. Ez pedig a szakképzés 
minőségét alapvetően befolyásolja. Épp ezért úgy véljük, a szakmai tanárok, illetve a szakmai 
tanárképzés kutatása kiemelten fontos mind a közoktatás, mind a felnőttképzés szempontjá-
ból. A tanulmányban bemutatott kutatási és fejlesztési területek rámutattak a szakmai tanár-
képzés hiányosságaira, ugyanakkor ezen problémák átgondolt és szakmailag megalapozott 
koncepciók révén orvosolhatók. A jogszabályokban lefektetett képzési tartalmak lehetőséget 
adnak arra, hogy a képző intézmények a képzési tartalom át- és újragondolása révén olyan 
képzési struktúrát alakítsanak ki, amelyben mind a képzés szakmai elemei, mind pedig a pe-
dagógiai-módszertani felkészítés gyakorlatorientált lehessen. Úgy véljük, a gyakorlat mellett 
elsősorban a módszertani felkészítés szerepének újraértelmezése szükséges. Kiemelten fontos 
a szakmai tanárképzésben részt vevők szemléletmódjának formálása, elsősorban a környezet-
tudatos, innovatív és adaptív szemlélet kimunkálása céljából. Ehhez azonban elengedhetetlen 
a szakképző intézmények (közoktatás, felnőttképzés), a szakmai tanárképzés oktatóinak, va-
lamint a neveléstudomány kutatóinak (tanárképzés, andragógia, szakképzés-kutatások) szo-
rosabb és összehangoltabb együttműködése. 
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Móré Mariann 
 

A munkahely által szervezett tréninggel összefüggő magatar-
tásminták vizsgálata 

 
 
Az Európai Szakképzés-fejlesztési Központ 2011-ben közzétett jelentése (I1) a foglalkoztatási 
stratégiákban központi szerepet tulajdonít a munkahelyi tanulásnak. A jelentés megállapítja, 
hogy a bővülő tanulási lehetőségek nem csak azt követelik meg, hogy a munkavállalói és mun-
káltatói igényekhez igazítsák azokat; a munkavégzésbe beforgatható gyakorlati hasznon mel-
lett ugyanilyen fontos a munkavállalói kompetenciák fejlesztése. A munkahely által szervezett 
kompetenciafejlesztő képzések közül jelen tanulmány a tréning vizsgálatát tűzte ki kutatási 
célként, de nem a már ismert megközelítésmódokat (tartalom, hatékonyság, trénerek felké-
szültsége, időkeret) alkalmazva.  A megfigyelés módszerével végzett két kutatás a résztvevők 
magatartásmintáit célozza meg feltárni, rámutatva ezzel a hatékonyság növelésének akadá-
lyozó, vagy segítő elemére.  
 
 

Bevezetés 
 
A felnőttképzés viszonylag új irányzata munkahelyi tanulás. A munkaerőpiaci képzésekről 
szóló elemzésekben, statisztikákban gyakran felnőttképzésként azonosítják a munkahelyi-, és 
minden egyéb szervezett képzést. Ennek a fogalmi keveredésnek az egyik oka, hogy magának 
a felnőttképzésnek az elsődleges funkciója a szakmai ismeretek folyamatos korszerűsítése, a 
szakmaváltáshoz szükséges készségek biztosítása, a hiányzó kulcskompetenciák pótlása. A 
képzések módszereinek szerteágazó lehetőségei alapvetően hat csoportba oszthatók (Nemes-
kéri-Pataki 2007): iskolarendszerű képzések, a szervezet által inspirált szakmai képzések, 
tapasztalatátadás jellegű képzések, készségfejlesztő tréningek, önismeretet fejlesztő képzések, 
vezetői készség- és személyiségfejlesztés. A tanulmány tartalmát jelentő tréning a Felnőttok-
tatási- és képzési lexikon (2002:550) szerint „… szűk témakörben képzett vezető közvetlen 
irányításával folytatott tanulási forma…”. Gazdag (1991) a tréningek kapcsán kiemeli, hogy ez 
a képzési forma az önismeretet, emberismeretet, a szociális- és vezetői készséget, a kommu-
nikációs és problémamegoldó képességet fejleszti. A tréning olyan intenzív képzés, amelynek 
célja, hogy felkészítsen egy munkakörre úgy, hogy megerősíti a szükséges személyiségjegye-
ket, fejleszt egy kompetenciát. A tréningmódszer komplexitása abban áll, hogy szintetizálja a 
hagyományos képzési eljárások elemeit, a célmegvalósításhoz erősen támaszkodik a csoport-
tagok aktivitására. A jól szervezett és kivitelezett tréning legfontosabb eredménye, hogy a 
résztvevők a megszerzett tudást a munkájukban előforduló helyzetben képesek alkalmazni.  A 
a tréningek népszerűségének egyik oka, hogy ez a tanulási forma amellett, hogy a résztvevők 
élettapasztalatára épít, lehetőséget biztosít arra is, hogy rövid idő alatt sajátítsanak el jelentős 
készségeket, munkamódszereket (Jakab 2001). A tréningmódszer rövid időtartama ellenére 
jelentős költésgeket emészt fel, ezért a világ számos országában a szervezetek részéről meg-
fogalmazódott az igény a hatékonyság mérésére. Az alkalmazható módszer Donald 
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Kirkpatrick (2006) nevéhez fűzödik, aki a hatékonyság mérésére egy négy elemből álló rend-
szert alkotott meg.  A foglalkozás végén kitöltendő kérdőív az elégedettséget, a körülményeket 
elemzi, a tesztek a tanult ismeretek rögzülését tárják fel, majd a harmadik elem az egyéni 
hasznosíthatóságra kérdez rá. A negyedik elem az egyéni teljesítménynövekedést a szervezet 
érdekei szempontjából elemzi. A hatékonyság mérés csak részben érinti a tréning résztvevői-
nek motivációját, a magatartásnormákkal összefüggő kérdések nem merülnek fel szempont-
ként.  
 
 

Megelőző kutatások 
  
A magyarországi képzési trendeket elemezve a képzések hatékonyságának elemeit a 2008-as 
Képzési Benchmark Felmérés tárta fel (I1). A kutatás eredménye szerint a szervezeteknek 
csupán 38,54%-a foglalkozik azzal van-értelme a képzéseknek, 47% nyilatkozott úgy, hogy a 
képzések hatékonysága egyáltalán nem mérhető. Az elemzés kitért a sikertelenségek okainak 
feltárására is. A kérdések összeállításakor a kutatók 7 szempontot jelöltek meg, de a résztve-
vők magatartásmintáinak, attitűdjeinek feltárása nem szerepelt a lehetséges indokok között. 
Egy országos reprezentatív kutatás keretében (Török 2006) a 18 évnél idősebb felnőtt ma-
gyar lakosságot jellemző tanulási célokat, akadályokat, és motivációkat tárta fel. A megkérde-
zettek 10,3%-a állította azt, hogy a megelőző 12 hónapban szervezett formában tanult vala-
mit. A kutatás összegzésében a képzést munkaerőpiaci adaptációnak azonosították a kutatók. 
Egy 2006-ban, az egész életen át tartó tanulásról készült reprezentatív felmérés  
(Lada 2006) kitér a vállalaton belüli képzések hátterének elemzésére is. A kutatás eredménye 
szerint a megkérdezettek 73%-a soha-, 11%-a évente többször is szervez készségfejlesztő 
tréningeket. Egy 2010-ben publikált kutatás (I2) 213 vezetői készségfejlesztő tréningen részt 
vevő személy elégedettségét vizsgálta. Az eredmények szerint a képzések közül a kommuni-
kációs stílus fejlesztésére irányuló tréning eredménye épült be leginkább a résztvevők visel-
kedésébe. Az idézett jelentős felmérések egyike sem tért ki arra a vizsgálatban, hogy a részt-
vevőknek milyen a hozzállása a tréninghez, milyen magatartásmintákat követnek, milyen mo-
tivációk fedezhetők fel, s ezek hogyan befolyásolják a képzés folyamatát.   
  
 

Önálló kutatás a megfigyelés módszerével 
 
A munkahelyi tréninggel összefüggő magatartásmintát, az egyéni megközelítésmódot a struk-
turálatlan nyílt megfigyelés módszerével kutattam. A két vizsgált tréningre alkalmazott mód-
szerrel a valóságos magatartásmintákról szerezhetünk infromációt. A kutatás célja, hogy fel-
tárja a résztvevők képzéshez való viszonyulását, a hasznosságról alkotott véleményüket. Az 
első megfigyelés tárgya egy gyorséttermi hálózat alkalmazottai számára szervezett három 
napos tréning egyik eleme, helyszíne a vállalat budapesti oktató központja. A vállalatnak egy 
hat tanfolyamból és azt lezáró vizsgákból álló saját tréningsorozata van, amelyben az anyacég 
alkalmazottai tartják az oktatásokat.  A tanfolyamokon való részvétel minden alkalmazottnak 
érdeke, mert az előrelépése függ tőle, ami nem csak presztízsnövekedéssel, hanem béremelés-
sel is jár. A vállalat személyzeti politikája szerint akár érettségivel vezetővé válhat valaki (ami 
komoly juttatásokkal jár: ruhapénz, versenyképes bér és egyéb juttatások, céges telefon, ben-
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zintámogatás, bónusz, kirándulások, képzések), ha megfelelő szorgalommal és az elvárt ké-
pességekkel rendelkezi. Olyanok kerülhetnek vezető pozícióba, akik a felsőfokú végzettség 
hiányában más munkahelyre be sem jutottak az érettségivel. A vezetői fluktuáció alacsony, s 
ez azt eredményezi, hogy ebbe a körbe nagyon nehéz bejutni, hiába végezte el valaki az összes 
tanfolyamot a legjobb eredménnyel. A vizsgálat alanyai az ország különböző területein fran-
chise rendszerben működő étterem alkalmazottjai (24 fő), akik a vizsgálat napján két csoport-
ra osztva „Személyiségfejlesztés kommunikációs eszközökkel” tréningen vettek részt. A meg-
figyelés fontos eleme, hogy a három napos tréningre a fővárosban került sor, a résztvevők a 
vállalat költségén hostelben (zuhanyzó és WC a folyosó végén) kerültek elhelyezésre, utazást 
és napi egyszeri étkezést biztosítottak számukra. A 24 fős csoport az Észak-alföldi Régió ét-
termeiből került kiválasztásra egy előzetes szűrés és a helyi humánvezetők ajánlásai alapján.  
A csoport tagjai részben ismerték egymást, kor és nem szerinti megoszlásuk: 19 és 32 év kö-
zöttiek, 16 férfi és 8 nő. Mindenki rendelkezett érettségivel, 7 fő felsőfokú diplomával. A részt-
vevők többsége az étteremben kiszolgálóként dolgozott, a felsőfokú végzettségűek adminiszt-
rációs állományban voltak, de a cég filozófiája szerint a biztosított alapképzéseken mindenki-
nek részt kell vennie, munkakörtől és végzettségtől függetlenül. A résztvevők többsége (17 fő) 
még nem volt a fővárosban, ezért sokan jutalomként élték meg, hogy elmehettek Budapestre, 
néhány napra beleláthatnak a fővárosi életbe. A megfigyelés során az egyik csoport munkájá-
nak első napját kísértem végig. A csoporttagok igyekeztek a gyors kapcsolat felvételre, az is-
merkedés könnyen lezajlott még a vezető megérkezése előtt. A tréner egyszerű rutin elemek-
kel kezdte az ismerkedést, de érezhető volt, hogy a tagok egy része ismeri a feladatokat. A „já-
tékok” gyorsan, gördülékenyen zajlottak, általános jókedv és felszabadultság jellemezte a cso-
portot. Megfigyelőként érthetetlen volt a rendkívüli aktivitás, és közreműködési készség, ami-
nek a magyarázatát szünetben kaptam meg. Az egyik résztvevő elmondása szerint a helyi hu-
mánvezetőtől azt az információt kapta, hogy a tanfolyam végén a trénig vezetője mindenkinek 
a szereplését dokumentálja, amely a személyi anyag részévé válik, a központi adatbázisba ke-
rül és a helyi munkaadónak is megküldik.  Ez a jellemzés fontos része a teljesítményértékelés-
nek, az előrelépésnek. A csoport jó hangulata kitartott az ebédidőre is, de a csoportfoglalkozá-
son mutatott nyíltságnak és kommunikációs készségnek csak kevés nyoma volt felfedezhető. 
Azok ültek egy asztalhoz, akik már korábban ismerték egymást, a trénerrel egyetlen ember 
keresett kapcsolatot azzal, hogy az asztalához ült, ezzel szinte elszigetelődött a többiektől. 
Feltűnő volt, hogy a tréner sem kereste a kontaktust, az étkezés végeztével otthagyta a cso-
portot és csak a délutáni foglalkozás kezdetére jött vissza. A tréning második részében már 
érezhető volt a fáradtság a csoporton, az aktivitás sokat csökkent, de a jókedv megmaradt.  A 
tréner felkészült volt, nagyfokú rutin sugárzott a munkájából. A tanfolyam végén a 
képzészervező értékelőlapot hozott a résztvevőknek, amelyben az elhangzottak jövőbeni fel-
használhatóságát, érthetőségét, az előadó szakmai felkészültségét, a képzés menetét kell osz-
tályozni 5 fokozatú skálán. Az értékelés név nélkül történt, külön felhívták a figyelmet arra, 
hogy az őszinte, kritikus válaszok segítik a vállalatot a trénerek és a módszerek kiválasztásá-
ban, s többször előfordult már, hogy trénert cseréltek. 
A második megfigyelés tárgya egy hátrányos helyzetűekkel foglalkozó egyesületek alkalma-
zottai számára szervezett augusztusi két napos kommunikációs tréning egyik napja. A vizsgá-
lat alanyai a négy tréningcsoport tagjai, helyszíne Hajdúszoboszló egyik szállodája, a város egy 
frissen felújított épülete, amelynek megnyitás utáni első vendégei a tréning résztvevői. Szol-
gáltatások: medence, szauna, kert, napozóterasz, a szobákban fürdőköpeny, térítés ellenében 
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gyógyászati kezelések, masszázs. A képzést pályázati forrásból valósították meg az egyesüle-
tek, részben jutalomként, részben a kommunikációs képesség fejlesztésének céljából adták az 
alkalmazottaknak. A szálláson kívül a két nap alatt teljes ellátást kapott minden résztvevő. A 
tréningen Hajdú-Bihar megye hátrányos helyzetű településein működő egyesületek munka-
társai vettek részt, akik részben ismerték egymást. Összesen 33 fő, vezetők és beosztottak. 
Kor és nem szerinti megoszlásuk: 25 és 45 év közöttiek; 20 nő, 13 férfi. Végzettséget tekintve 
a szakmunkás bizonyítvány és az egyetemi diploma között minden megtalálható. A résztvevők 
kb. fele először volt szállodában, többeknek problémát jelentett a mágneskártya, mint kulcs 
használata. A tréning szervezői négy csoportot hoztak létre, amelyek közül kettő délelőtt tré-
ningen vett részt, kettő szabad programot kapott, használhatta a szállodai szolgáltatásokat, 
majd délután felcserélődtek a szerepek. Az oktatók a régióból érkeztek, gyakorlott trénerek. 
Megfigyelésem célja a foglalkozáson résztvevők és a szabad programot élvezők magatartás-
mintáinak is a feltárása, ezért egy csoportot kísértem végig a nap minden szakaszán. A kom-
munikációs tréningen felerősödött az a feszültség, amely már a megérkezéskor is érzékelhető 
volt. A csoport néhány tagja (mindannyian idősebbek és nők) egyáltalán nem volt közremű-
ködő, ami a tréner számára komoly kihívást jelentett. A hagyományos megismerést célzó „já-
tékelemek”-ben ezek a személyek nem szívesen vettek részt, nem voltak képesek feloldódni. A 
játékokhoz a belső kiscsoportok kialakítása nehézkes volt, a közös munka többször fulladt 
kudarcba, bár az egyesületi vezetők próbáltak beavatkozni a folyamatokba. A megfigyelés fon-
tos elemének tartom, hogy a csoport néhány tagja számára maga a játék jelentett problémát, 
mintha felnőtt embernek már nem illene játszania. A tréner nagyon lassan tudta oldani a fe-
szültségeket. A csoport hamar fáradt, 45 percenként szünetet tartottak. A második szünet 
után kellett először magukról beszélni a résztvevőknek, amelyben kifejezetten a sikerekre 
koncentrált bemutatkozás volt a feladat. A tréningnek ebben a szakaszában nyilvánult meg 
először az iskolázottság szerinti különbség. A megnyilatkozásokból kiderült, ezeknek az egye-
sületeknek az alkalmazottai kevés sikert élnek meg munkájuk során, és azt a keveset is csak a 
magasabb végzettségűek voltak képesek sikerként megfogalmazni. Ebédszünetben nem tu-
dott érvényesülni a tréningteremben létrehozott kisebb csoportok tagjainak kapcsolata. Az 
asztalok mellett jól elkülönülten ültek az alkalmazottak, egy csoportot alkottak a romák, külön 
ültek az alacsony iskolai végzettségűek, ezt a tagozódást az alacsonyabb státuszú személyek 
hozták létre. A délelőtti tréningen résztvevőknek délután szabad programjuk volt, amelynek 
megfigyelése során megértettem az eddig nem közreműködő tagok viselkedését. Ezek a legfel-
jebb érettségivel rendelkező nők komoly problémaként élték meg, hogy el kellett jönniük ott-
honról, s egy ilyen tréningen vesznek részt. Sem ők, sem a családjuk még soha nem volt szál-
lodában, a gyerekeik, s különösen a férjük nem nézte jó szemmel ezt a „kis kiruccanást”. Erre a 
két napra otthon előre megfőztek, s problémát jelentett a gyerekek felügyelete is. A szállodai 
szolgáltatásokat nem használták, sétáltak egyet a városban, majd a szobában a TV-t nézve vár-
ták a vacsorát. A játék, mint tanulási eszköz és módszer számukra nehezen elfogadható. A tré-
ning egyik résztvevője így fogalmazott „Mit mondok a férjemnek, ha hazamegyek? Játszottam 
két napig?” Azt várták, konkrétan megtanítanak a tréningen számukra egy mintát, az előadó 
majd egyértelmű útmutatást ad arra, hogyan oldják meg a napi munkában a kommunikációs 
problémáikat. Véleményüket a képzésről nyilvánosan nem fogalmazták meg. A csoport na-
gyobb része azonban kereste a lehetőségeket, kicsit másképp akart élni, mint otthon, a kikap-
csolódásra vágytak. A tréningről nagyon jó véleményük volt, először vettek részt ilyen képzé-
sen, kevésbé a hasznosságát, inkább a hangulatát, az abból származó élményeket emelték ki. A 
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vezetők csoportjának tagjai a tréning idején is vezetők maradta, szervezték, irányították a 
munkatársakat. Mindannyian vettek már részt kommunikációs tréningen, nem új ismeret-
szerzésért, hanem a csapatépítésért jöttek el, munkaként élték meg a két napot. A tréning be-
fejezésekor a szervezők kérésére a tréner nem tartott értékelést, és a résztvevők sem kellett 
értékelő lapot kitöltötteni.   
 
 

Összegzés 
 
A munkahelyi tanulások kedvenc eleme a kommunikációs tréning, amelynek módszertani 
alapja a tapasztalati tanulás, az élményszerzés útján létrejövő felismerés, ismeretszerzés. A 
tréning sikerének éppen ezért kulcseleme a csoporttaggok együttműködési készsége, maga-
tartása. A tanulmány célul tűzte ki, hogy ennek figyelembe vételével mutasson be tréningeket, 
s vonjon le következtetéseket.  
A vizsgált tréningekeket eltérő megfontolások alapján szervezték a munkáltatók. Az első vizs-
gálat tárgya a gyorséttermi hálózat tanfolyamsorozatának egy eleme, amelyet az országos 
központ szervez. A képzés szervezeti és egyéni célját a munkaadó jól beazonosítható módon 
teszi közzé, de a dolgozók között zajló információcsere útján is terjed a megszerezhető elő-
nyök széles köre. Az előrelépéssel, fizetésemeléssel is motivált résztvevők anyagi terhet is 
vállalnak, tisztában vannak azzal, hogy befektetett energiájuk megtérül, karriert építhetnek 
ezen az úton is. A lehetőségek meghatározzák magatartásmintájukat is, aktív cselekvők, 
pozotívan befolyásolják társaikat.  
A második vizsgált tréningen való részvételt jutalomként alkalmazták a munkaadó civil szer-
vezetek. Hátrányos helyzetű településeken dolgozó egyesületi alkalmazottak vettek részt egy 
kétnapos kihelyezett tréningen.  A képzés szervezői tiztában voltak azzal, hogy az alkalmazot-
tak munkájuk során nehéz kommunikációs helyzeteket élnek meg, ezért ezen a téren a 
kompetencifejlesztésük valódi haszonnal járhat.  A résztvevők egy részének a tanulásról eddig 
szerzett tapasztalataival és környezetük tudásszerzésről alkotott véleményével ellentétes a 
tréningmódszer, a formális helyzeteken kívüli tanulást nem tudják beazonosítani módszer-
ként még akkor sem, ha munkájuk során számtalan rendeletet, írásos anyagot kénytelenek 
átolvasni, s abból hasznosítható tudást szerezni. A környezetükből való kiszakítást rosszul 
viselik, a családi élettel nehezen tudják összeegyeztetni. Ez a magatartásminta befolyásolta a 
tréninget, az együttműködés hiánya gátolta a csoport többi tagját is az élményszerű tanulási 
folyamatban, ezzel végső soron negatív hatással volt a tréning hatákonyságára is.  
A vizsgálattal arra kaptam választ, hogy az alanyok milyen módon gondolkodnak a tréningről, 
milyen hatással van rájuk, milyen viselkedési mintákat követnek. A megfigyelés módszerével 
arra tudtam rámutatni, hogy egy tréning az alacsony motivációval rendelkező, alacsony iskolai 
végzettségű egyének esetében nem feltétlenül éri el a célját. A vizsgálat azt az új eredményt 
hozta, hogy a munkahelyi tanulás egyes formái nehézséget jelenthetnek a résztvevők számára. 
A tréning módszer alkalmazása önmagában nem vezet eredményre, sikere függhet az egyén 
végzettségi szintjétől, és élethelyzetétől. A módszer ezekben az esetekben felvilágosítással, a 
megszokott munkahelyi környezetben lehet eredményes. 
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Németh Petra 
 

Egymásért egy másért – Múzeumandragógia és  
múzeumpedagógia a fogyatékkal élők világában 

 
 
Az ember élethosszig tartó tanulása talán a mai tudásalapú társadalom egyik, ha nem a legfon-
tosabb kérdése, az élet értelme. Aktuális tudással képesek vagyunk minden helyzetben meg-
állni a helyünket, és képesek vagyunk életünk folyamán többször is változtatni, és a környezet 
igényeihez alkalmazkodni. A céltudatos művelés és önművelődés segíthet minket ehhez. 
Ma már ez nemcsak az oktatáson keresztül valósulhat meg, hanem különböző kultúraközvetí-
tő intézmények segítségével is, és nemcsak az ép emberek körében, hanem a fogyatékkal élők 
számára is lehetőséget jelent ez a művelődésre és arra, hogy látókörük bővüljön mindazon 
értékekkel, melyeket a múzeumandragógai és pedagógia nyújt számukra. A fogyatékkal élők-
nek szóló múzeumokban történő foglalkozásokról sajnos nagyon keveset hallani és nagyon 
kevés forrást találni épp ezért tartottam fontosnak, hogy tanulmányomban bemutassan né-
hány Hajdú – Bihar megyei múzeum ez irányú törekvéseit.  
Egyik interjúalanyom, aki a Déri Múzeum múzeumpedagógus munkatársa, így fogalmazott egy 
tanulmányában: „A múzeumok világa szinte érinthetetlen, elzárt világ a fogyatékkal élők szá-
mára. Egyes múzeumokban, ennek oka lehet az akadálymentesítés részleges vagy teljes hiá-
nya. Pedig a múzeumok nem csak az egészséges embereknek szólnak. Helyet, lehetőséget kell 
adni a speciális igényekkel rendelkezőknek is arra, hogy megismerjék, használják és élvezhes-
sék a múzeumok által nyújtott kulturális javakat.” ( Baloghné, 2007:97 ) 
A téma mélyebb felderítése érdekében egy kisebb kutatást végeztem, miszerint felkerestem a 
Hajdú – Bihar megyei múzeumokat, ahol interjúkat készítettem a múzeumvezetőkkel, múze-
umpedagógusokkal. Öt intézményben sikerült ezt lebonyolítani, a püspökladányi Karacs Fe-
renc Múzeumban, a balmazújvárosi Semsey Andor Múzeumban, a hajdúszoboszlói Bocskai 
István Múzeumban, valamint a debreceni Déri Múzeumban. Kérdéseimet tekitve a múzeum-
pedagógiai és múzeuandragógiai tevékenység meglétére, gyakoriságára, struktúrájára, témá-
jára voltam kíváncsi, továbbá, hogy alkalmaznak – e múzeumpedagógus munkatársat és van-
nak – e egyéb szakkörök a múzeumban. Az ezekre érkezett válaszok alapján hasonlítottam 
össze az intézményeket. 
 
 

Múzeumandragógiai, múzeumpedagógiai tevékenységek a múzeumokban 
 
Összeségében elmondható, hogy az öt múzeum közül három múzeumban nincs múzeumand-
ragógiai tevékenység, és két múzeum van, ahol múzeumpedagógiai képzés sincs.  
A Semsey Andor Múzeumban múzeumandragógiai képzések, foglakozások nincsenek. Múze-
umpedagógiai foglalkozások szoktak lenni az állandó és az időszakos kiállításokhoz kapcsoló-
dóan, iskolások, óvodások részére. Ezek még nem rendszeresek, de dolgoznak rajta, hogy ál-
landó programjaik is legyenek. Fogyatékos gyerekek is voltak már ilyen foglalkozáson, de ez 
külön kérésre lett szervezve. Tehát ez sem rendszeres program egyelőre.  
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A Bihari Múzeum ez irányú tevékenységét tekintve kiemelkedő a törekvések tekintetében. A 
múzeum szorosabb együttműködésben áll 2012 óta, a Látássérültek Észak Alföldi Regionális 
Egyesületével, valamint 2012-ben létrehoztak egy tapintható tárlatot, „Mindent a szemnek, 
semmit a kéznek címmel.” Az együttműködési szerződés meg lett hosszabbítva, így minden 
hónap második csütörtökén 9.30- tól 11 óráig várják  klubdélelőttre a látássérültek berettyó-
újfalui és biharkeresztesi csoportjának tagjait. Szívesen szerveznek programokat fogyatékkal 
élők számára.  
A Bocskai Múzeumban és a Karacs Ferenc múzeumban sajnos múzeumandragógiai és múze-
umpedagógiai képzések sincsenek. A Bocskai Múzeumnak két szakalmalmazottja van csupán, 
bármilyen rendezvénynek csak az időszaki kiállítások alkalmával tudnak helyet biztosítani.  
A Déri Múzeum együttműködésben áll a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségé-
nek Hajdú – Bihar megyei Szövetségével, valamint a Debrecenben található Dr. Kettesy Aladár 
Vakok és gyengénlátók Általános Iskolájával. Látássérültek, autisták és mozgássérültek szá-
mára is vannak múzeumpedagógia képzések, valamint felnőttek számára foglalkozások. 2005-
ben a múzeum elnyert egy pályázatot, ami arra adott lehetőséget, hogy sérült gyerekek szá-
mára is elérhetőek legyenek az egyes népszerű kiállítóterek. Az elnyert összeget tárgymásola-
tokra, nagyítokra, valamint korhű kosztümökre költötték, melynek a segítségével nemcsak a 
látássérültek, hanem a más fogyatékossággal rendelkező gyerekek is át tudják élni az élményt. 
Az autista gyerekek fogadása egy külön pedagógiai technika kidolgozását igényelte, ugyanis 
figyelmük szerteágazó és nagyon nehéz elérni náluk a motiváltságot. A foglalkozások alkalmá-
val fejlesztik a finommotoros képességeiket pl. nemezeléssel, a kiállítások megtekintése során 
pedig szabadon mozoghatnak, kérdezhetnek valamint kézzel fogható tárgyakat tapinthatnak 
meg, a figyelemmegtartásra koncentrálnak esetükben a múzeumpedagógusok.  
Láthatjuk tehát, hogy a múzeumandragógiai és a múzeumpedagógiai képzések és foglakozá-
sok megtartása összetett feladat, széleskörű szociológiai, pedagógiai, pszichológiai ismeretek 
meglétét kívánja.  
 
 

Fogyatékkal élők a múzeumokban, múzeumpedagógusok 
 
Amint azt a tanulmány elején is említettem, nagyon fontos, hogy a fogyatékkal élők számára is 
elérhetőek legyenek a múzeumok látogatásának feltételei. De valóban megvannak-e ezek a 
feltételek? Erre voltam kíváncsi, amikor a múzeumokat az akadálymentesítés meglétéről és a 
múzeumok fogyatékkal élők által való látogatottságáról kérdeztem. Teljes mértékű akadály-
mentesítés egyik múzeumban sincs jelen, bizonyos helyiségek és bizonyos kiállítások megte-
kintése csak a megoldott.  
Semsey Andor Múzeum nincs akadálymentesítve. Több, mint száz éves épületben van jelenleg 
a múzeum. A kiállítások is régen készültek, nincsenek korszerűsítve. Jelen pillanatban ebben 
az épületben erre már nem is fognak költeni, - mondja a múzeum munkatársa - a múzeum ha 
minden jól megy még ebben az évben átköltözik az éppen felújítás alatt álló Semsey kastélyba. 
Az erre vonatkozó ottani paramétereket sajnos még nem ismerjük, vannak elképzelések, de 
tervezni így nagyon nehéz. Az biztos, hogy a múzeum a födszinten lesz, így a bejutás meg lesz 
oldva a fogyatékossággal élők számára is.  
A Bihari Múzeum természetesen törekedett a fogyatékossággal élőknek szóló kiállítások és 
foglalkozások tekintetében az akadálymentesítésre. 



 
 

66 

 

A Bocskai Múzeumban egyik kiállítás megtekintése kerekesszékeseknek is lehetővé van téve a 
rámpán történő felmenetel segítségével, amelyhez az ajtó is elég széles, azonban a többi épü-
letben erre nincsen mód. A fogyatékkal élőket más módon segíteni nem tudják, csak a szemé-
lyes törődés révén tudnak biztosítani számukra egy kis múzeumi élményt. 
A Déri Múzeum közelmúltban történt felújítása alkalmával törekedtek az akadálymentesítés-
re, az épületben található lift, illetve bejutásuk egy külön bejáraton keresztül történik, ahol 
egy kamera segítségével látják, ha éppen a múzeumhoz egy kerekesszékes ember érkezik. 
Sajnos jeltolmács nincs, és Braille írást sem alkalmaznak a vakok és gyengénlátók számára.  
Végül pedig, de nem utolsó sorban, a Karacs Ferenc Múzeum egyáltalán nem akadálymentesí-
tett. 
A múzeumpedagógus munkatárs alkalmazását tekintve a Karacs Ferenc Múzeum, a Semsey 
Andor Múzeum, és a Bihari Múzeum is csak egy személyt foglalkoztat, a Déri Múzeum két főt, 
a Bocskai Múzeumban pedig sajnos nincsen múzeumpedagógus munkatárs. 
Mint láthatjuk, az akadálymentesítés, mint bármely más közintézményben, igen csekély mér-
tékben vagy egyáltalán nem megoldott. Ez többségében a forráshiánynak köszönhető, illetve 
annak, hogy a múzeumok többsége régi épületben található, ami műemlékvédelem alatt áll.  
 
 

Miért nem terjedt el a múzeumandragógai és múzeumpedagógiai tevé-
kenység a fogyatékossággal élők számára? 
 
A múzeumandragógiai és múzeumpedagógiai foglalkozások fogyatékkal élők számára mind 
mind komoly fejlesztéseket igényelnek, és a legtöbb múzeum esetében ennek hiányában ezek 
a foglalkozások el is maradnak. Ezekből következik az a néhány ok, amit az interjúk során 
gyűjtött tapasztalataim következtében levonok. Elsőként megemlíthető, hogy nem ismerik fel 
a múzeumandragógiában, múzeumpedagógiában lévő lehetőségeket: pl. egy fogyatékkal élő 
személy közösségi életbe való bevonását segíthetik elő. Továbbá, amely talán a legmeghatáro-
zóbb oka, hogy forráshiánnyal küszködnek. A legtöbb múzeum régi épületben található, több-
ségében külső felújítást igényel, bevétel hiánnyal küszködik, így a befolyt összegeket a fenn-
tartásra, nem pedig a fejlesztésre fordítják. Megemlíthető még, hogy a kisebb múzeumok ke-
vés embert alkalmaznak, nincs arra keret, hogy külön múzeumpedagógust foglalkoztassanak, 
valamint nincs megfelelően akadálymentesített környezet a fogyatékkal élők számára. 
 
 

Konklúzió 
 
Összefoglalásképpen elmondható, hogy a megkérdezett múzeumok munkatársaiban kivétel 
nélkül megvan a törekvés arra, hogy teret nyissanak a fogyatékosok művelődésének, fejleszté-
sének múzeumpedagógiai tevékenységek által, azonban a rajtuk kívül álló körülmények az 
okozói annak, hogy ennek megvalósítása nehézkes vagy rosszabb esetben nem is kivitelezhe-
tő.  
Tanulmányomat Kurta Mihály egyik gondolatával egyetértésben zárnám, miképpen a múzeu-
moknak paradigmaváltás kellene. Fel kellene ismerniük azt, hogy óriási szerepet tölthetnének 
be az emberek művelődésében illetve az önművelődés iránti igény kialakításában valamint 
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teret nyithatnának a fogyatékkal élők számára, hogy ők megismerjék, mi az a kultúra. (Kurta, 
2007) 
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