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AZ EURÓPAI TANÁR KOMPETENCIÁI A POLGÁRI ÉS  

A KATONAI FELSŐOKTATÁSBAN 

THE EUROPEAN TEACHER COMPETENCES IN THE CIVILIAN AND  

THE MILITARI HIGHER EDUCATION 

Az Európai Unióhoz való csatlakozás hatodik évében is időről időre vizsgálnunk kell azt, hogyan alakulnak ki az 

európai polgár kompetenciái, és az is kérdés, hogy a felsőoktatás keretei között a tanárokra milyen feladatok há-

rulnak ezzel kapcsolatban. Hogyan értelmeződik ez olyan speciális területeken, mint a katonai képzés? A mo-

dern európai tanár mindkét területen hozzájárul ahhoz, hogy nevelődjön az európai polgár. Az Unió képzési 

szerkezetében találunk összehasonlítható elemeket, megtehetjük ezt a hazai viszonyok között is, figyelemmel a 

tisztképzés és a tanárképzés több évtizedes magyar gyakorlatára.  

The role of the European teacher. Possibilities of education and training of European officer in framework of EU 

based on long term experiences of Hungary. 

„Amit tudsz, nagy érték,/az ősök hagyománya…/Becsüld meg, erősödj meg benne,/Mert ha többre akarsz menni, 

csak erre építhetsz.” 

(Kodály Zoltán) 

Uniós országként akkor mondhatjuk el magunkról, hogy az uniós tér a saját terepünk is, ha azt tapasztaljuk, hogy a kö-

zösségi politikát uraló kérdések nagyon hasonlítanak azokhoz, amelyeket a saját, belső nemzeti politikánk is megfogal-

maz. Ez a folyamat természetesen szorosan összefügg azzal az összetett jelenséggel, amit az integrációval foglalkozó 

irodalom a nemzeti politikák európaivá válásaként ír le. Az európaizálódás folyamata Magyarországon a társadalom és a 

gazdaság minden rendszerét és alrendszerét érinti, így az oktatás és a védelempolitika területeit is. Mindkettő stratégiai 

fontosságú terület, és magán viseli a nemzeti érzékenység és sajátosság jegyeit, jellemzőit is. 

Úgy hiszem, hogy erről érdemes elgondolkodnunk, hiszen a felsőoktatásban ma még hallgatói státuszban lévők vélhető-

en nem országunk határain belül töltik el majd aktív életpályájuk nagy részét. Képzésükben tehát harmonikusan meg kell 

jeleníteni azokat az értékeket, melyeket nemzetinek mondunk, de kész kell lenniük arra is, hogy uniós polgárként is gya-

korolják a rájuk váró feladatokat. A globalizációnak ugyanis nem feltétlenül kell felülírnia nemzeti értékeinket. 

Ki az, aki erre felkészíti a hallgatókat a képzésben? Ki az, aki modellt tud nyújtani ebben a fontos kérdésben? A tanár. 

Számos kutatás igyekszik körüljárni, megfejteni azt, ki a jó tanár. Thomas Gordon háromelemű skálán helyezi el azokat 

az értékeket, melyek szerint a tanár általában jónak mondható: 

Empátia, – elfogadás, – hitelesség vagy kongruencia. 

A cikknek nem feladata, hogy a jó tanári személyiséget kutassa, azonban arra feltétlenül válaszokat igyekszünk keresni, 

hogy ki nevezhető európai kompetenciákkal bíró tanárnak. 

Mivel elmondható, hogy a jövő elitje a felsőoktatásban nevelődik, felmerülhet, hogy vannak-e olyan értékek, melyeket a 

felsőoktatásban tanító tanároknak kell birtokolniuk. Miben áll a különleges értékrend az olyan speciális képzésben, mint 

a katonai felsőoktatás ? Nem gondolom, hogy európai, vagy nemzeti értékek mentén kellene a tanári képességek skálá-
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ját megrajzolni. Inkább a kettő harmóniájára célszerű törekedni. Tanárként úgy kell európainak lenni, hogy megtartjuk 

nemzeti értékeinket is.  

Ki és mitől válik valaki európai tanárrá? Milyen azonosságok és különbözőségek jelzik a tanári munkában az európaisá-

got a katonai felsőoktatásban és a polgári területen?  

Az európai civilizációs modell fenntarthatósága is felmerül, illetve az, hogy felértékelődik a kulturális tőke. Nem vitás, 

hogy az európai integráció motorja a globalizáció. Ez a jelenség a múlt század hetvenes éveitől követhető. A kommun i-

káció felgyorsult, drámaian megnövekedett a verseny minden területén. Az életpályák alakulása kiszámíthatatlan. Ez 

mind azt mutatja, hogy uniós polgárnak lenni jó, de kihívást is jelent: nemzetközi szerepvállalást biztosít, ugyanakkor 

helytállásra is kényszerít.  

- az európai tanár tehát a tematikus tudás mellett egymás kultúrájának megismerésére, elfogadására nevel; 

- igyekszik megismertetni a kulturális differenciákat, a sokszínűséget is; 

- beszél legalább egy európai nyelvet az anyanyelvén túl; 

- ismeri, használja a számítástechnikai rendszereket; 

- kooperál, projektekben vesz részt, szakmaiságát nemzetközi környezetben is megmutatja. a lokális együttműködés 

horizontját képes bővíteni; 

- ismeri az unió és a társnemzetek közigazgatási, közjogi rendszerét. 

Az EU szervezeteinek és a tagországok döntéseinek eredményeként egyre szorosabb politikai, szakmai integrációt való-

sul meg az unió versenyképessége, fejlődése és a teljesen integrált Európa érdekében. A mind szorosabbá váló együtt-

működés, a gyakorlati megvalósíthatóság erőforrásai többé-kevésbé rendelkezésre állnak a közösségnek. Az egyik ilyen 

erőteljes irány tehát az európai polgár, mint identitás, fokozatos kialakítása, illetve ennek a folyamatnak az elősegítése. 

A cél elérésének egyik legjobban megfelelő terület a közoktatás és a felsőoktatás, de nem elhanyagolható a biztonsági 

és védelmi képességek miatt a közös védelem és biztonságpolitika sem. Az említett, stratégiainak mondott kérdésekben 

a tanárnak kulcsszerepe van szemléletben, tudásban, és munkájának hatásában egyaránt. 

Az oktatáspolitika vonatkozásában az európai felsőoktatási reform egy lehetséges út, melynek az első szakasza többé-

kevésbé lezárult a bolognai rendszer kiterjesztésével. Feltárva a folyamat ellentmondásait, a közösség tagországa iban 

már folyik a következő szakasz tervezése, amely fő vonalaiban az európai sokféleség fontosságát és értékeit hangsú-

lyozza – többek között a történelem, a kultúra vonatkozásában. Azonban nem mond le a harmonizáció lehetőségéről 

sem, amit a közös tantervi és képzési megoldások, a tanár és diákcsere programok támogatása jelent. Az Európai Fe l-

sőoktatási Térség létrehozása és tartalommal történő megtöltése ma már lehetővé teszi a tantervi, a kredit és a minő-

ségügyi elemzést, értékelést is. A minőségbiztosítás, ami természetesen csökkenti a felsőoktatási intézmények és a tag-

országok mozgásterét a nemzeti területen, egyúttal lehetőséget is teremt az európai oktatási piacra történő kilépésre a 

közös projektek megvalósítása esetén, tehát az európai dimenzió elérésére. 

Hazánkban a pedagógusképzéssel foglalkozó intézmények nagyobb része komoly tapasztalatokkal rendelkezik az euró-

pai együttműködés területén. Erre elsősorban az elmúlt öt-hat évben tett szert az Európai Felsőoktatási Térség különbö-

ző projektjeiben való részvétel során. A tanár-, a tanító- és az óvóképzés kiemelt terület, mert az európai identitás kiala-

kításának és fejlesztésének a leghatékonyabb és természetes terepe a neveltek korai életkorára tekintettel. Az uniós for-

rások megszerzésére konzorciumok alakulnak, a pályázatok sikeressége sokszor múlik azon is, hogy az együttműködés 

keretei nyúljanak túl az országhatárokon. Általában öt-hét ország képző intézményének összefogása célszerű.  

Ez a folyamat a katonai felsőoktatásban is elkezdődött, az ERASMUS speciális feladatokkal, hatékonysággal, diák- és 

tanárcserével, itt is megjelenik. Az európaiságra törekvés indokolt, hiszen nemzetközi szintéren működik a leendő tiszt, a 

védelempolitikai rendszerekben. 
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E sorok írója némi tapasztalattal rendelkezik e területen, hiszen 2007 és 2010 között vendégtanárként működött Hollan-

diában, ahol a munkanyelv nem magyar volt. Azonban határainkon túl pályázhatunk olyan intézményekbe is, ahol ma-

gyar nyelven taníthatunk, jó példa erre esetünkben a Révkomáromi Selye Egyetem, illetve a Maribori Egyetem, ahová 

szintén pályázattal sikerült vendégtanári lehetőséget kapni. A két- vagy többéves projektek, melyek közös tantervi egy-

ségeket, közös képzési modulokat, tanári továbbképzéseket, tanár- és diákcseréket eredményeznek, alakíthatják a tanár 

európaiságát szakmailag. A közösen kidolgozott programok sok uniós ország felsőoktatási intézményében ma már a 

mindennapok részét képezik, harmonizálva a nemzeti képzési célokat az EU országok céljaival. Ilyen módon ezek a cé-

lok az oktatás tervezésének szerves részeként jelennek meg, így támogatva az uniós célok elérését az európai identitás 

kialakítása, fejlesztése és az európai polgár, mint az európaiság kifejezője kérdésében. 

A sikeres projektek között több olyan is van, mely az európai tanár fogalmi kérdéseivel és kompetencia alapú meghatá-

rozásával foglalkozik. Ezek a projektek alapvetően a kultúra, a történelem, az oktatás-képzés módszertana és a szakmai 

képességek témaköreit érintik. Ezek a közös munkacsoportok létrehozásával és munkálkodásával valósultak, illetve va-

lósulnak meg közös elemzés-értékelés és elfogadás után. Az innováció eredményeként az unió több országában van 

már több területen működő, közös európai keretből finanszírozott, az oktatási tevékenység minőségét fejlesztő program. 

Azt tudjuk, hogy a képzési tartalom és a tanterv nemzeti hatáskör, de a hatékonyság vizsgálata már közös, uniós feladat. 

A hatékonyság pedig már a tanáron múlik. 

Személyes tapasztalataim az uniós projektekben és vendégtanári működésem is azt támasztja alá, hogy ez a tevékeny-

ség az intézmények, az oktatók és a hallgatók szempontjából egyaránt rendkívül fontos része az európaizálódásnak és a 

közös sikernek az uniós célok megvalósítása érdekében. Nem utolsósorban esetenként jelentősen hozzájárulnak az 

adott intézmény anyagi erőforrásának bővítéséhez is. 

Ezen gondolatok mentén érzékelhető, hogy az európai tanár kérdésköre az európai köztudatban, napjainkban jelen van, 

és folyamatosan bővül, az ezzel kapcsolatos tevékenység célirányosan felhasználja a felsőoktatási tér rendelkezésre 

álló jelentős erőforrásait. Ez a folyamat a védelmi szférában egyrészről a gyakorlatban megvalósul a NATO és az EU 

védelmi, katonai tevékenysége, működése keretében a különböző rendezvények során, de lényegében nem érinti jelen-

tősen a képzés intézményesített területeit. 

A tanár és a tisztképzést jól ismerő személy esetében felmerül a kérdés – mivel az unió a biztonság és védelempolitiká-

ról is a közösség szempontjából gondolkodik, – hogy megtartva a tagországok sokféleségét is ezen a nemzeti szem-

pontból érzékeny területen, lehet-e az „európai tanár” hívó szó a nemzeti tisztképzéssel foglalkozó uniós tagországok-

ban? Van-e arra lehetőség, hogy itt is konzorciumok működjenek? A politikai elit gondolkodik-e közös tevékenységek, 

képzési modulok megvalósításában? Van-e lehetőség ebben a szférában nemzetközi felnőttképzésekre, továbbképzés-

re? A katonai felsőoktatásban tanárok bizonyosan rendelkeznek európai horizonttal szakmai téren, hiszen az ország a 

szövetségi rendszer tagja már egy jó ideje. A katonai felsőoktatásban tanító civil és katona-tanár vállalkozik-e vendégta-

nári feladatokra? Lehet-e sikeres az uniós pályázatokon? Meggyőződésem szerint igen. E sorok írója szívesen venne 

részt ilyen kutatásban is hasznosítva tapasztalatait. 

A közös képzési tartalom területei elképzelésünk szerint az európai kulturális örökség, az európai biztonság- és véde-

lempolitika, a nyelvi kompetenciák erősítése, egymás és az unió közjogi, közigazgatási rendszerének ismerete, ami a 

jövő elitjének európai együttműködését alapozhatná meg. 

E rövid, nem a teljességre törekvő áttekintés alapján is érzékelhető, hogy nemzetünk és a társnemzetek  kultúrájának 

megismerése, a kooperációban való jártasság megszerzése igen fontos tényező mind a polgári, mind a katonai képzés-

ben munkálkodó „európai tanár” számára. A közös biztonság és védelempolitika, mint cél, meghatározó jelentőségű az 

európai katonai gondolkodás történetében, így a magyar hadtudományban is. Valószínűsíthető az, hogy a további politi-
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kai és gazdasági integráció fel fogja erősíteni a védelmi, különösen a katonai terület jelentőségét, amely a szövetségi 

rendszerekben, együttműködésben fog megvalósulni.  

Amikor napjainkban tanúi vagyunk azoknak a folyamatoknak, melyekben megszűnőben vannak a statikus társadalmi 

szerepek, az egyívű életpályák, az egyoldalúság, akkor az a helyes, ha a felsőoktatásban a tematikus tantárgyi tudás 

rovására egyre nagyobb szerepet kap a kompetencia alapú képzés. Ez megengedi az oktatás szereplőinek azt, hogy a 

jövő elitje európai kompetenciák mentén nevelődjön, és képességeit önálló, rugalmas, tágabb kulturális horizontú éle t-

stratégia alapján fejlessze. 

Ehhez a folyamathoz – minden szférában, így a katonaiban is – nélkülözhetetlen az európai mérték, és a szoros oktatási 

együttműködés. A felsőoktatási mobilitás az európai együttműködési kompetenciáit hivatott megalapozni a jövő elitjének, 

ezen belül a katonai elitnek is. Ez a kompetencia garantálhatja a magyar katonai képzésben dolgozó tanároknak a nem-

zeti értékek alapján, a nemzet érdekében, de következetes európai kitekintéssel végzett tevékenységet, összhangban a 

törvényeinkben és a nemzetközi egyezményekben foglaltakkal.  
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tonai képzés és gyakorlás, együttműködés, kommunikáció 
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