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Összehasonlító kutatás a tanárképzésről 
 

A Pusztai Gabriella és Engler Ágnes szerkesztésében 2014-ben megjelent 
Comparative Research on Teacher Education (Összehasonlító kutatás a tanárképzés-
ről) című angol nyelvű tanulmánykötet érdekes és hasznos olvasmány lehet 
mindazok számára, akiket érdekel a tanárképzés, ezen a területen tevékenyked-
nek vagy kutatnak.  

A bevezetőben olvashatunk azokról az általános problémákról és szem-
pontokról, amelyek a tanulmányok szükségességét és időszerűségét indokolják. 
Azoknak a kutatóknak, akik a kelet-közép európai országokban végbemenő 
társadalmi változások mélyebb okait és jelentését vizsgálják, fontos megismer-
niük a vizsgált régióban egymás mellett élő népek történelmét, kultúráját, társa-
dalmi problémáit, valamint az oktatás területének aktuális problémáit. Az ösz-
szehasonlító megközelítés segíti a társadalmi folyamatok hatékonyabb elemzé-
sét. Helyzetünk átláthatóbbá, világosabbá válik számunkra, ha azt más, hasonló 
társadalmi és gazdasági körülmények között élőkkel együttműködve vizsgáljuk, 
és nem a Nyugat tükrében próbálunk saját helyzetünkről ítélkezni, amely egy 
túlzottan egyszerűsített és idealizált rendszer képeként él tudatunkban. 

Fontos megvizsgálni a tanári közösségek helyzetét a volt szocialista-
kommunista országokban, ahol a politikumnak alárendelt oktatási rendszerben 
a tanári státust ma is rendkívül alacsony társadalmi megbecsülés és elismerés 
övezi, és a nehéz, bizonytalan gazdasági helyzetből adódó megosztottság és 
széthúzás jellemzi. Ennek következtében a szakma vonzereje egyre csökken, és 
a tanárok kevésbé érzik magukat motiváltnak, hogy szakmailag tovább képez-
zék, fejlesszék magukat. Ezekre a veszélyes tendenciákra fontos felhívni a fi-
gyelmet, és empirikus vizsgálatok segítségével elejét venni annak, hogy az egyes 
országok kizárólag saját problémának tekintsék a helyzetet, vagy egyszerűen 
sorcsapásként fogják fel.  

Ez a kötet egy ilyen irányú közös erőfeszítés első eredménye. Rendkívüli 
értéke az országok között létrejövő párbeszéd, amely megvalósul a tanulmá-
nyokban. A szerkesztők, miután meghatározták a kutatási területeket, felkérték 
a különböző országokból bekapcsolódó kutatókat, hogy együttműködve köze-
lítsenek a problémás kérdésekhez. Így a tanulmánykötet jelentős része több or-
szágra kiterjedő összehasonlító jellegű tanulmányokat tartalmaz. 

A kötet első részének címe Teacher Education Systems and Social Context (Ta-
nárképző rendszerek és társadalmi kontextus). Ez a rész négy tanulmányt tar-
talmaz. 
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Az első tanulmányban Marek Wasielewski és Varga Eszter Magyarország és 
Lengyelország oktatásügyi stratégiáját vizsgálja kelet-európai kontextusban. A 
magyarországi rendszer vizsgálatában az elemi és középiskolai oktatók képzésé-
re koncentrálva vizsgálják a tanító- és tanárképzés alakulását a ’90-es években. 
Ezt követi a Bolognai rendszer bevezetését követő változások, majd az ezzel 
kapcsolatosan felmerülő viták és problémák bemutatása. Külön alfejezet fog-
lalkozik a magyarországi tanárképzés intézményes rendszerével és finanszírozá-
sával, majd egy másik, a közeljövőben várható változásokkal. Ezt követi a len-
gyelországi oktatásügyi stratégiák történelmi áttekintése és a jelenlegi helyzet 
bemutatása három alfejezetben. 

A második tanulmányt egy tíztagú, szlovák, magyar és cseh kutatókból álló 
csoport készítette. Ennek a témája: tananyag és értékek a tanárképzésben Szlo-
vákiában, Magyarországon és a Cseh Köztársaságban. A tanulmányból megis-
merhetjük a három országra vonatkozóan az 1989-es évet követő eseményeket, 
a bolognai rendszer bevezetésével járó változásokat. A szerzők segítenek képet 
alkotni a három tanárképző rendszer összetevőiről, valamint arról, hogy a vizs-
gált országokban közös, általánosan elfogadott európai értékeket próbálnak 
szem előtt tartani az oktatásszervezésben és a szakmai színvonal követelménye-
inek meghatározásában. Hangsúlyozzák a szakmai gyakorlat, a tapasztalatszer-
zés fontosságát a tanulmányi évek alatt. 

A harmadik tanulmány szerzői (Boruzsné Bűdi Katinka, Duffek Mihály, 
Haussman Kóródy Alice, Martina Procházková, Szabóné Fodor Adrienne) a 
zenetanárképzéssel kapcsolatos elképzeléseket és tényeket mutatják be az Uni-
ós tagsággal rendelkező Romániában, Szlovákiában és Magyarországon. Mind-
három országban szükség van olyan tanárokra, akik képesek a tehetséget felfe-
dezni és tovább fejleszteni, akik képesek különböző korú gyermekekkel és fia-
talokkal dolgozni, és nyitottak a zenei nyelv újdonságaival szemben. Habár 
vannak különbségek a három országban működő tanárképző rendszerek kö-
zött, ez nem jelent minőségbeli különbséget, azonban nem szabad elfelejteni, 
hogy mindig lehet és van mit tanulni egymástól. 

A negyedik tanulmányban hat szerző (Fónai Mihály, Dusa Ágnes, Michaela 
Moldová Chovancová, Marzena Chrost, Anna Królikowska, Beata Topij-
Stempińska) világít rá a tanári szakma tekintélyére és társadalmi aspektusaira 
három országban: Magyarországon, Lengyelországban és Szlovákiában. Olyan 
problémákról olvashatunk itt, amelyekkel más kelet-európai országokban is 
szembesülünk: a tanárokkal szembeni társadalmi elvárások és a tanárok képes-
ségei, felkészültsége közötti szakadék; a hagyományos tanári szerepkör újra-
gondolásának szükségessége; a szakma vonzerejének és megbecsültségének 
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csökkenése; az alulfizetettség, amely a professzionalizmus hanyatlását vonja 
maga után. 

A kötet második részének címe Present Students in Teacher Education (Jelenlegi 
hallgatók a tanárképzésben). Ez a rész öt tanulmányt tartalmaz. 

Az első tanulmány öt szerző (Györgyi Zoltán, Aneta Kamińska, Márkus 
Zsuzsanna, Marta Prucnal, Irena Pulak, Szőcs Andor) munkája, akik a párhu-
zamokat és különbségeket vizsgálják a magyarországi és lengyelországi tanár-
képzős diákok toborzását illetően. A tanári diploma könnyen hasznosítható 
más területeken is a munkaerőpiacon, tehát a jelenlegi tanárképzős tanulók 
nem feltétlenül azonosak a jövő tanáraival. Sok tanárképzős diáknak soha nem 
állt szándékában tanári pályára lépni. Ez a gondolatébresztő tanulmány a ma-
gyar és lengyel tanárképzős diákok családi hátterére is rávilágít, kimutatva, hogy 
Magyarországon nagyobb arányban választják a jobb családi háttérrel rendelke-
ző diákok a tanárképzőket mint Lengyelországban, ahol sok hátrányosabb 
helyzetű diák teszi ugyanezt. Míg a magyar diákok sok esetben egyszerűen a 
felsőfokú végzettség kedvéért járnak tanárképzőbe, a lengyel diákok szemében 
maga a tanári szakma nagyobb elismerésnek örvend.  

A második cikk Ulrike Stadler-Altmann tanulmánya. A szerző a jövőbeli 
tanárok pedagógiai tudását, ismereteit mutatja be, főleg Németországra, az 
Egyesült Államokra és Thaiföldre koncentrálva. A tanulmány első része egy 
elméleti bevezető és az ezen a területen végzett korábbi kutatások felvázolása. 
Ezt követi az általános pedagógiai tudást vizsgáló felmérés eredményeinek 
elemzése. 

A harmadik tanulmány három szerzője (Pusztai Gabriella, Kovács Klára és 
Kardos Katalin) az ismeretségi vagy kapcsolathálók szerepét vizsgálja a tanár-
képzős hallgatók mentális jóllétét illetően. A tanulmány célja néhány olyan tár-
sadalmi faktor hatásának vizsgálata, amelyek hozzájárulhatnak a tanárképzős 
hallgatók mentális egészségének és jóllétének fenntartásához (például: kapcsola-
tok, vallásosság, sport). Romániában és Magyarországon végzett felmérés 
eredményeit hasonlítják össze és elemzik. 

A negyedik tanulmány hat szerzője (Engler Ágnes, Kovács Edina, Zuzana 
Chanasova, Anna Blasiak, Ewa Dybowska, Katarzyna Szewczuk) a tanárképzős 
hallgatók jövőbeli szakmai és magánéleti terveit vizsgálja Magyarországon, 
Lengyelországban és Szlovákiában. A cikkben több probléma vetődik fel: a jól 
felkészült tanárok fontossága a minőségi oktatási rendszer biztosításához; más 
terület hallgatóihoz képest a tanárképzősöket kevésbé érdekli a posztgraduális 
képzés, ez feltehetően összefügg a szakma elnőiesedésével. Annak ellenére, 
hogy a három ország helyzetének összehasonlítása még sok munkát igényel, 
néhány közös vonást sikerült azonosítani: habár a hallgatók szeretnének tovább 
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tanulni, legtöbben nem érdekeltek például doktori tanulmányokban; mivel az 
európai országok jelentős részében a tanári szakma alacsony státusú, a tanár-
képzés nem valós opció a tehetséges hallgatóknak. 

Az utolsó tanulmányban Aniela Różańska és Bordás Andrea a tanárok kép-
zését és szakmai támogatottságát vizsgálja multikulturális közegben. Hangsúlyt 
fektetnek az ilyen vidéken dolgozó tanárok különleges helyzetének, valamint az 
irányukban támasztott igények bemutatására. Bemutatnak néhány jellemző eljá-
rást és elképzelést a lengyelországi Cieszyn Silesia régióbeli és az erdélyi tanárok 
egyetemi képzésével kapcsolatosan, valamint újabb célokra és feladatokra hív-
ják fel a figyelmet.  

Amint az a fenti összefoglalóból kiderül, ez a tanulmánykötet a tanárképzés 
változatos problémaköreivel kapcsolatos kutatások gyűjteménye, amely amel-
lett, hogy a tanárképzésben oktatók vagy kutatók számára sok érdekes infor-
mációt nyújt, vagy további kutatásokra ösztönöz, arra is rámutat, hogy a vizs-
gált országok oktatásért felelős szerveinek mire kellene jobban odafigyelniük, 
mi az, amin sürgősen változtatni kellene. Pusztai Gabriella és Engler Ágnes ha-
sonló témájú, tanárképzéssel kapcsolatos tanulmánykötete az ugyancsak 2014-
ben kiadott Teacher Education Case Studies in Comparative Perspective (Esettanulmá-
nyok a tanárképzés területéről összehasonlító perspektívában – lásd a 120. lapon).  

 
 


