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mapolitikai vitához, amely mind nemzeti, mind 
közösségi szinten zajlik, és bepillantást enged 
azokba a tényezőkbe, amelyek a tanárok hosszú 
távú elégedettségét biztosíthatják. 

(European Commission: Teachers’ and 
School Heads’ Salaries and Allowances in 
Europe, 2013/14. /Eurydice Facts & Figures/. 
115 p.)

Szombati Orsolya

VAN-E JÖVŐJE A TANÁRI PÁLYÁNAK?

A minőségi oktatás mindig is a kulcsfontosságú 
kérdések közé tartozott, úgy politikai, mint pe-
dagógiai szempontból, nemzeti és nemzetközi 
szinten is. Az utóbbi néhány évtizedben szá-
mos tanulmány és beszámoló született arról, 
hogy ennek egyik legfontosabb alkotóeleme a 
tanári mesterség minősége. Azonban ugyan-
ilyen fontosságú kutatási eredmény az is, hogy a 
legtöbb országban a tanári státus alacsony vagy 
nagyon alacsony szintű. Így felmerül a kérdés: 
hogyan lehet minőségi eredményeket elérni 
a tanári szakmában? Van egyáltalán jövője a 
tanári professziónak? Ilyen és ehhez kapcso-
lódó dilemmákra keres választ a lisszaboni A. 
Reis Monteiro kötete (The Teaching Profession: 
Present and Future). 

A könyv célja, ahogy a szerző már az elején 
leszögezi, nem a korábban felvetett témák szak-
irodalmi áttekintése, és nem is a világszerte el-
terjedt oktatási reformok górcső alá vétele volt, 
hanem az, hogy a nemzeti, nemzetközi beszá-
molók és tanulmányok eredményei alapján me-
rész következtetéseket vonjon le, és bepillantást 
nyújtson a tanári hivatás jelenébe és jövőjébe.

A kötet három fő részből áll. Az első feje-
zetben az oktatás minősége és a tanári hivatás 
színvonala közötti összefüggésekbe nyerhet 
betekintést az olvasó, valamint egy esettanul-
mány a „finn oktatási csodát” állítja példaként 
a téma iránt érdeklődők számára. A második 
rész a tanári munka globális képét tárgyalja 
úgy, hogy bevezet a szakma szociológiájának 

fő alaptételeibe, bemutatja a tanári mesterség 
státusát a különböző országokban, olyan té-
mákkal fűszerezve, mint az identitás, etika és 
minőség kérdései. A harmadik és egyben utol-
só fejezet a tanári szakma önszabályozó rend-
szerével foglalkozik, a már bevett nemzetközi 
példákat mutatja be, ezen kívül pedig pro és 
kontra érveket sorakoztat fel egy stabil önsza-
bályozó rendszer létrehozásával és működteté-
sével kapcsolatban. 

A három fő részből és nyolc fejezetből álló 
könyv minden szerkezeti egysége egy-egy beve-
zetővel indul, melyek összegzik a fejezet tartal-
mát, kiemelik a leghangsúlyosabbnak vélt gon-
dolatokat, ugyanakkor az olvasó így többször 
találkozhat ismétlődésekkel a fő szövegtörzsön 
belül.

A kötet első fő állomása a minőség fogalmá-
nak tisztázása az oktatás keretein belül, melyre 
két megközelítést említ: a humán tőke, valamint 
az emberi jogok oldaláról Az írás szerint a mi-
nőségi oktatás humán tőke felőli megközelíté-
se aláássa az emberi értékeket és méltóságot, 
hozzájárul az iskolai küldetés sértetlenségének 
megbomlásához, és eltorzítja a tanári szakma 
egyediségét és teljességét. A neoliberális eszmék 
elárasztották az oktatás területét is, azt állítva, 
hogy a piaci vagy kvázi-piaci elvek (mint pl. a pri-
vatizáció, verseny, tesztelés) növelik a hatékony-
ságot, és elősegítik a szülők számára a szabad 
iskolaválasztását. A neoliberalizmus sikerességét 
azonban nem sikerült tényekkel alátámasztani, 
amit a 2014-es OECD-jelentés (Equity, excellence 
and inclusiveness in education: Policy lessons from 
around the world) is megerősít. Az oktatás minő-
ségének emberi jogok felőli megközelítése kieme-
li az oktatáshoz való jog normatív tartalmát, az 
ehhez való jogot alapvető emberi jognak, globális 
közjónak tekinti. Az OECD-országok oktatási 
minisztereinek 2010-es találkozója záró beszá-
molója szerint a minőségi oktatás mint globális 
közjó, nemcsak gazdasági célokkal rendelkezik, 
hanem célja a méltányosság és a társadalmi kohé-
zió is; hozzájárul az egészséges életvitelhez, civil 
részvételhez, politikai szerepvállaláshoz, egymás 
iránti bizalom és tolerancia kialakulásához. Rá-
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adásul az olyan nem kognitív készségek, mint pl. 
a kreativitás, a kritikus gondolkodás, a problé-
mamegoldás és a csapatmunka, mind fontosak 
úgy gazdasági, mint szociológiai szempontból is. 
Összességében azonban nincs recept vagy alkal-
mazásra kész megközelítés a minőségi oktatás 
megteremtésére, de vannak általánosan érvényes 
és alkalmazható elvek, amelyek az emberiség kö-
zös pedagógiai örökségét alkotják. Ezt szentesíti 
az oktatáshoz való jog etikája, s ezen túlmenően 
minden ország tanulhat a legpéldásabbaktól. 

Az ember alapvető jellemzője, hogy töké-
letesíthető és oktatható, így az oktatás mindig 
is visszatérő témája a pedagógiai gondolatok 
klasszikus forrásainak. Mindazonáltal, míg 
széles körben elfogadott az a tény, hogy az ok-
tatás hozzájárul a társadalom kiegyenlítődésé-
hez, és napjaink egyik legfontosabb problémája 
az oktatási kiválóság mellett a méltányosság 
elérése is, az oktatási rendszerek mégsem tarta-
nak lépést az egyre multikulturálisabb és gyor-
san változó társadalmi rendszerekkel. Pedig a 
21. század iskolája nem működhet a 19. század 
logikája szerint, 20. századi tanárokkal. Radi-
kális reformokra van szükség, ám egy reform 
nem elég radikális, ha nem a gyökerénél ragadja 
meg a problémát. Szisztematikus és holisztikus 
megközelítésre van szükség, hiszen az oktatási 
rendszer és a társadalom kölcsönösen hatnak 
egymásra. A 2011-es OECD-jelentés szerint 
(Strong performers and successful reformers in 
education – Lessons from PISA for the United 
States) a reform nem egyenlő a fejlesztéssel. 
A  fejlesztés azt jelenti, hogy a rendszer úgy 
működik, ahogy korábban, csak többet teljesít, 
vagy jobban. A reform ezzel szemben már para-
digmaváltást rejt magában. 

Az oktatási rendszer sikerét sokan a költ-
ségvetésben és a decentralizációban látják. Ám 
egyrészt az OECD jelentései szerint a pénzügyi 
ráfordítások a rendszeren belül nem állnak 
közvetlen kapcsolatban a minőséggel vagy mél-
tányossággal. A források ésszerű felhasználása 
sokkal fontosabb, mint maga a ráfordítás meny-
nyisége. Másrészt a decentralizáció is kétélű 
fegyver. A PISA-jelentések szerint azok az ok-

tatási rendszerek, melyek nagyobb autonómiát 
biztosítanak az iskoláknak, általában jobban 
teljesítenek, mint azok a rendszerek, ahol keve-
sebb az önrendelkezési jog. Viszont az autonó-
mia kontraproduktív is lehet, ha a tanárok még 
„nem állnak készen”, ha nem képesek megfelelő 
minőségű tanításra.

Bár a minőségi oktatás mindennapi alkími-
ájának géniusza a tanár, a professzió státusát 
napjainkban leginkább a hanyatlás és az elis-
merés hiánya jellemzi. Szükségessé vált a ta-
nári státus és megbecsülés szintjének emelése. 
Nemzetközi felmérések szerint a tanárok szá-
mára ezen a téren a magasabb szintű elismerés 
és tisztelet az elsődleges, nem is maga az egyéni 
karrier ambíciói.

A harmadik fejezet nagy részét a „finn 
csoda” bemutatása teszi ki, melyben az olvasó 
megismerkedhet a finn oktatási rendszer sajá-
tosságaival és sikerének titkával. A finn oktatá-
si rendszer az oktatás minősége szempontjából 
az emberi jogok felőli megközelítést példázza, 
magasan képzett és magasan rangsorolt taná-
rokkal. Az oktatáshoz való jog alapjog, globális 
közjó, ami mindenkit feljogosít az őt megillető 
oktatásra, tiszteletben tartva az összes emberi 
jogot. A „tanári minőség” kialakítása és mű-
velése magába foglalja a szakmára alkalmas 
egyének kiválasztásának folyamatát, magát a 
képzést, az önállóságot, a munkafeltételeket és 
a fizetséget is, és ezek eredményeképpen a szü-
lők bíznak a tanárokban, elhiszik róluk, hogy 
tudják, mi a legjobb gyermeküknek.

A kötet további részében az olvasó a tanári 
mesterség szociológiai kérdéseivel találkoz-
hat. Az angolszász szakirodalom megkülön-
bözteti a hivatás (profession) és a foglalkozás 
(occupation) fogalmát. Ahogy „minden bogár 
rovar, de nem minden rovar bogár”, úgy minden 
hivatás (profession) foglalkozás (occupation), de 
nem minden foglalkozás hivatás. Nincs egysége-
sen elfogadott definíciója a két fogalomnak, de a 
kötet értelmezése szerint, míg a foglalkozás ma-
gába foglal minden olyan tevékenységet, mun-
kát, feladatot, amely az egyén megélhetésének 
fő forrása, addig a hivatás specializálódottabb, 
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jól fizetett és magas presztízsű foglalkozás. A 
foglalkozások professzionalitásuk (szakmai-
ságuk) szintjével tűnnek ki. A szakmaiság egy, 
az előbbieknél talán még gyakrabban használt 
kifejezés, és még kevésbé definiált a szocioló-
giai irodalomban. A kötet értelmezése szerint 
a szakmaiság egy hivatás globális profilja, azaz 
mindaz, ami megkülönbözteti őt más hivatá-
soktól. A szakmaiság egy hivatás identitástarta-
lom és szakmai standardok szerinti gyakorlását 
jelenti. És végül, a szakmaiság a tudomány, az 
értelem és kiválóság egységét jelenti.

Ahogy már korábban is említettem, nem-
zetközi, nemzeti jelentések és tanulmányok 
szerint a tanári munka státusa alacsony, messze 
áll attól, hogy a magas presztízsű szakmák közé 
soroljuk. Igaz, az egyes országok e tekintetben 
rendkívül eltérő képet mutatnak: míg pl. Por-
tugáliában egyes tanári szakoknál hússzoros 
a túljelentkezés, addig Svédországban néhány 
éve mindössze tíz fő jelentkezett kémiatanári 
szakra. Monteiro leszögezi, hogy a szakma mi-
nőségének javítása már az azt művelni kívánók 
humán kvalitásainak figyelembevételével kell 
hogy kezdődjön, amikor a képzésbe való be-
lépést és a szakmai teljesítmény értékelésének 
kritériumait határozzák meg. A kiválasztáson, 
oktatáson és értékelésen túl a tanári hivatás mi-
nőségének javításának a szakmai és társadalmi 
státus más aspektusait is magába kell foglalnia, 
mint pl. a munkakörülményeket, anyagi és kar-
rierperspektívát, valamint az iskolai menedzs-
mentet. A tanári mesterség jövője egyértelmű-
en az iskola intézményéhez kapcsolódik, amit 
vonzóvá kell tenni, és a legjobb képességekkel 
rendelkezőket kell a pályára csalogatni – olyan 
szakmai önszerveződésre, önirányításra képes 
embereket, akik szenvedélyes és inspiráló el-
képzelésekkel rendelkeznek.

A kötet harmadik része a szakmák szabá-
lyozási rendszerével foglalkozik, és ez eddigi-
ekhez híven itt is különböző kutatások ered-
ményeivel, jelentések, beszámolók részleteivel 
alátámasztott következtetésekkel találkozhat 
az olvasó. Az önszabályozás az egyik legfon-
tosabb jele a társadalmilag fontos szerepet ját-

szó, felelősségteljes és elismert szakmáknak. 
Az  önszabályozó rendszerek legfontosabb fel-
adatai közé tartozik a szakma gyakorlásához 
való hozzáférés ellenőrzése olyan eszközökkel, 
mint a regisztráció vagy a tanúsítvány. Ennek 
célja, hogy a szakma művelői kompetens, etikus 
és biztonságos módon nyújtsák a szolgáltatá-
saikat, a legmagasabb minőségben és elérhető 
áron. A tanári szakma önszabályozó rendsze-
re már működik az angolszász országokban, 
Oktatási Tanácsok (Teaching Council) for-
májában. A világ egyes részein a tanári szakma 
szabályozását általában az állam koordinálja, 
direkt módon vagy egyes hivatalokon keresz-
tül. Az önszabályozó rendszerek létrehozása 
sok helyen azonban még mindig politikai vagy 
szakszervezeti ellenállásba ütközik. 

Összességében a kötet által feldolgozott 
téma hasznos és releváns, stílusa olvasmá-
nyos, szemléletes, színvonalas. Nemcsak ok-
tatáspolitikával, oktatáskutatással foglalkozó 
szakemberek forgathatják haszonnal, hanem a 
szakmát nap mint nap művelő pedagógusok is 
meríthetnek a nemzetközi kutatások eredmé-
nyeire erősen támaszkodó kötetből (hazánkra, 
sajnos, egyetlen utalást sem találhatunk ben-
ne). Így nem marad más hátra, mint a mások ál-
tal elénk állított példákból tanulni, és azokból a 
legjobbat meríteni. 

(Reis Monteiro: The Teaching Profession: 
Present and Future. /SpringerBriefs in Educati-
on/. Springer, Dordrecht, 2015. 160 p.)

Nagy-Kolozsvári Enikő

KÉTSZÁZ ÉV REFORM

Kevés dolgot vélnénk kulturális és nemzeti sa-
játosságokhoz jobban kötődőnek, mint az ok-
tatást. Ennek ellenére a tanári hivatás – több 
folyamat együttes hatása okán – igen hasonló, 
szimbolikus pozícióba került a fejlett orszá-
gok többségében. Így, olykor meglepő módon, 
a tanárok helyzete világszerte szinte azonos 


