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  Az alapfokú oktatás minőségének elemzése és értékelése ráirányítja a 
figyelmünket arra, hogy a kérdéskört érintő gazdasági, politikai, szociális és 
pszichopedagógiai tényezőkön túlmenően, a minőség optimalizálása a képzési 
rendszer elemzését és korszerűsítését is feltételezi. Úgy is fogalmazhatnánk, 
hogy a pedagógusképzés minősége az oktatás minőségét tükrözi. 
  A tanítójelöltek megfelelő felkészítése a pedagógusi pályára igen ko-
moly feladatokat ró az ezt megvalósító intézményekre és oktatóira, különösen 
az alapoktatásban megjelenő és állandóan bővülő feladatrendszer miatt. Ter-
mészetesen egy életre szólóan nem lehet megtanulni, hogy mit fognak tanítani 
és hogyan. Éppen ezért igen lényeges a tanítóképzésben, hogy olyan jellegű 
elméleti ismereteket, gyakorlati jártasságokat és készségeket sajátítsanak el a 
tanítójelöltek, amelyek funkcionálisak és képlékenyek, ugyanakkor olyan alap-
fogalmak, amelyekre építeni lehet a továbbképzés folyamán szerzett aktuális 
ismereteket.  
  A pedagógusképzés tartalmi változóit (Szabó 1998) vizsgálva a külön-
böző szerzők egyetértenek abban, hogy a felkészítés során a szaktárgyi vetület 
mellett a tantárgy-pedagógiai, pszichológiai és pedagógiai (mint elméleti kép-
zésnek), valamint gyakorlati felkészítésnek is meg kell jelennie (Ballér 1993; 
Anderson 1992).  
  A tanítói tevékenységben az elmélet és gyakorlat mindig kéz a kézben 
halad. Mégis a XX. században az oktatói munka területén az elmélet és a gya-
korlat divergenciája figyelhető meg. A pedagógia megteremtette a maga 
multidiszciplináris rendszerét, de ez csupán kismértékben befolyásolta az 
oktatási gyakorlatot, és kevésbé járult hozzá az iskola működési hatásfokának 
növekedéséhez (Delors 1997). A tanítóképzésben is az elmélet és gyakorlat 
elszakadásával, önálló életet élésével találkozunk minduntalan. Az elméleti 
alapvetések, megállapítások, tételek és elvek formájában inkább ünnepnapiak-
nak tekinthetők (például a bemutató tanítási óra) mindaddig, míg nem befolyá-
solják kellő mértékben a mindennapi gyakorlatot. Egyértelműen az elmélet és 
gyakorlat közötti „szakadék” problémájával találkozunk. Fehér és Lappints 
(2000) szerint a hídverésre kevés érdemi lépés történik. Mindebben a felelősség 
a neveléstudomány oktatását és a gyakorlat szervezését egyaránt terheli.  

 



  A pedagógus-, így a tanítóképzés során is az elméleti felkészítésben 
kulcsszerepe van a neveléstudománynak, valamint a pszichológiának (ami tá-
volról sem jelenti azt, hogy eltörpül más stúdiumok fontossága). Azon túl, hogy 
az említett elméleti tárgyak segítik a pedagógiai szemlélet alakulását, meghatá-
rozó elemei a pedagógiai kultúrának, és erősítik a hivatástudatot, gyakorlati 
funkciókat is betöltenek, például: hozzásegítenek a pedagógiai valóság feltárá-
sához, a pedagógiai jelenségek értelmezéséhez, a szakmai szocializáció lényeges 
elemét képezik (Fehér–Lappints 2000). A szerzők legfontosabb funkcióként 
említik, hogy a neveléstudományi ismeretek megalapozzák a nevelési tevékeny-
séget, a pedagógiai gyakorlatot, fejlesztően hatnak ezekre és tudatosabbá teszik. 
A pszichológia tanítása ugyanilyen fontos, hiszen segít az egyes gyermeki meg-
nyilvánulások és pszichológiai mechanizmusok megértésében, hozzájárul a 
pedagógusjelölt önismeretéhez és személyiségfejlesztéséhez (Balogh–Tóth 
1997). 
  A pedagógiai gyakorlat vagy gyakorlati képzés éppen olyan fontos vetü-
lete a tanítóképzésnek, mint az elméleti felkészítés. Tulajdonképpen egyiket 
sem lehet fontossági alapon a másik elé helyezni, ugyanis a puszta elméleti 
tudás és ennek gyakorlati alkalmazását lehetővé tevő készségek, jártasságok, 
képességek hiányában nem beszélhetünk a tanítói munka hatékonyságáról. 
Másfelől viszont, ha a hangsúlyt csakis a gyakorlatra, a gyakorlati jártasságok és 
készségek rendszerére helyezzük, akkor ez megalapozatlan, empirikus és ke-
vésbé tudatos lesz. A gyakorlati képzés lehetőséget ad nevelési-oktatási ta-
pasztalatszerzésre, tudatos pedagógiai tevékenységre, a pedagógiai képességek 
fejlesztésére. 
  Érzékelhető tehát, hogy az elméleti és gyakorlati képzés egyaránt olyan 
funkciókat lát el, melyek elengedhetetlenek ahhoz, hogy a képzés teljes legyen, 
és olyan szakmai kompetencia kialakulását szolgálja, amely a minőségi nevelői-
oktatói munka megvalósításának záloga lehet. 
  Ahhoz viszont, hogy ezeket a funkcióit be tudja tölteni, a képzési rend-
szerben megfelelő helyet és fontosságot kell tulajdonítani ezeknek a tárgyaknak, 
és úgy korrelálni a gyakorlattal, hogy valóban ennek hatékonyabb megvalósulá-
sát segítsék, illetve ennek szolgálatában álljanak. 
  A pedagógusi tudás alakulási folyamatának és ennek alakítását szolgáló 
intézményrendszer sajátosságainak számbavétele alapján kirajzolódik egy olyan 
ideális tanítóképzési struktúra és tartalom, amely a szakmai felkészítést a lehető 
leghatékonyabban valósítja meg. Azonban a működő intézmények igen sok 
mindenben eltérnek ezektől az ideálisnak nevezhető struktúrától és tartalomtól. 
   Az empirikus vizsgálatunk során a tanítóképzésben folyó elméleti képzés és 
gyakorlati felkészítés jellemzőit, integrálási lehetőségeit vettük górcső alá, és elemeztük 



egyrészt a rendelkezésre álló hivatalos dokumentumok alapján Romániában, 
Magyarországon (kitekintéssel a holland képzés sajátosságaira is), másrészt 
vizsgáltuk az érintettek (oktatók, hallgatók, gyakorlatvezetők) szemszögéből a 
hazai és a magyar rendszerben. Figyelmünk ennek megfelelően az oktatás szer-
kezeti és tartalmi elemeit meghatározó tantervekre, illetve az integrálást elő-
segítő vagy gátló jellemzőik vizsgálatára irányult, valamint a hallgatók ezzel 
kapcsolatos tapasztalataira, az oktatók ez irányú törekvéseinek megvilágítására. 
  Az empirikus kutatás kiindulópontja az volt, hogy a romániai oktatási 
reform keretében, éppen ezen optimalizálási törekvések eredményeképpen 
indult el a tanítóképzők főiskolai szintűvé alakulása, tartalmi és szerkezeti 
módosulása. Egy induló képzési rendszer képlékeny, a változásokra és változ-
tatásokra, az új befogadására igen nyitott. Mégis indulásakor sok tekintetben a 
középiskola hagyományait vitte tovább egy magasabb képzési szinten. Mivel a 
főiskolai tanítóképzésnek Romániában nincs hagyománya, természetes és szük-
ségszerű volt, hogy érdeklődéssel fordultunk külföld felé, hogy azt összevetve a 
hazai rendszerrel helyzetképet nyerhessünk a jelenleg folyó képzés sajátosságai-
ról más országok gyakorlatához képest is. A nemzetközi kontextusban való 
elemzésre azért kerülhetett sor, mert úgy gondoltuk, hogy hasonló jellegű 
problémák megoldásának kerete meghaladhatja a nemzeti szintet, és ily módon 
kitágulnak a problémamegoldás esélyei is. Különösen aktuálisnak találjuk a ha-
tárokon átívelő vizsgálatokat napjainkban, amikor egyre erőteljesebb törekvés-
ként jelenik meg az európai oktatási térben a felsőoktatási képzési rendszerek 
formai és tartalmi harmonizálása. Az összehasonlítás célja nem az egyetlen 
legjobb megoldás keresése volt, hanem a sokszínű gyakorlatból a jó gyakorlat 
felismerése, elterjesztése, az egymástól tanulás képességének erősítése. 
  A felsőoktatást érintő jelenlegi átalakulások éreztetik hatásukat a tanító-
képzés területén is. A tanítóképzés strukturális átalakításának e folyamat 
szellemében történő megvalósulására vonatkozóan Bollókné és Hunyadyné 
megállapítják: „A bolognai megállapodás alapján újragondolt felsőoktatási 
struktúrában olyan formákat kell megtalálnunk, amelyek megőrzik a kiérlelt 
szak jellegzetességeit, értékeit, s amelyek révén a tanítók szakmai karrierépítése 
megoldható anélkül, hogy elszakadnánk a tanítói munkától.” (2003, 7). Észre-
vehetjük, hogy a problémák mind az alapvető kérdés köré csoportosulnak, és 
jogos az aggodalom, hogy az intézményi integráció nem fogja-e negatívan 
befolyásolni a képzés tartalmi, különösen sajátos gyakorlati képzési rendszerét, 
amely a képzés minőségét meghatározza. Megfogalmazatlanul talán, de ott van 
az a már korábban említett Kiss Árpád-i kétely is, hogy az intézményi integ-
ráció nem fogja-e automatikusan az elméleti képzést, „a tudósképzést” előny-
ben részesíteni a szó szoros értelmében vett pedagógusképzéssel szemben, azaz 



az intézményi integráció nem fog-e a képzési területek integrációja ellenében 
hatni. (Lévén, hogy a bemutatásra kerülő vizsgálatok még az átalakulás előtt 
valósultak meg, nincs lehetőség érdemben reflektálni ennek hatására, de az 
indukált szerkezeti módosításokat vázlatosan bemutatjuk.) 
  Másfelől közelítve a kérdést, a tanárképzéssel foglalkozó kutatások 
(Hunyadyné 2004; Papp 1995), amikor az elméleti és gyakorlati képzés közötti 
szakadékról beszélnek, gyakran hangoztatják, hogy az egység jóval inkább meg-
valósul a több gyakorlatot lehetővé tevő tanítóképzésben. Hazai vizsgálatok is 
(Ciascai 2001) azt emelik ki, hogy a tanárképzésben a hallgatók pedagógiai ta-
nítási gyakorlata mindössze 5 órát jelent, ami a szakmai felkészítés 2,23%-a. 
Ugyanakkor Galton (1997) megállapítja, hogy az elméleti gyakorlat aránya a 
pedagógusképzésben országonként nagyon változó. Vizsgálatunk alapján azt 
akartuk világosabban látni, hogy a tanárképzőkkel szembeni több gyakorlat 
milyen mértékben elegendő és áll az integrálás szolgálatában és milyen eltérése-
ket tapasztalunk a megjelölt országokban. 
  Lényegesnek tartottuk megvizsgálni, hogy a szakirodalomban leírt pe-
dagógusképzési modellek közül melyeknek jellemzői ismerhetők fel a vizsgált 
tanítóképzési rendszerekben. A strukturális modelleket szem előtt tartva mind-
két ország tanítóképzési rendszerére az európai gyakorlatnak megfelelően a 
konkurens modell jellemző. 
  A pedagógusképzést jellemző legelterjedtebb tartalmi modellek kompo-
nensei (szaktárgyi felkészítés; pedagógiai és pszichológiai képzés; tantárgy-pe-
dagógiai felkészítés, valamint gyakorlati képzés) mindkét ország tanítóképzési 
rendszerében egyaránt fellelhetők, bár az egyes komponensek tartalmai között 
lényeges eltéréseket tapasztalhatunk. A tartalmi modellek rendjén kiemeljük, 
hogy az integrálás szempontjából előtérbe kerülő modellek (szaktudomá- 
nyok alkalmazásának modellje, gyakorlatorientált modell és a reflektív modell  
– Bikics 2003) közül, még mindkét országban inkább a szaktudományok alkal-
mazásának modellje valósul meg, bár az integrálást a reflektív modell érvénye-
sülése könnyíthetné meg leginkább.  
  A két képzési rendszer közötti talán leglényegesebb különbségeket a 
gyakorlati felkészítés modelljében találtuk. Az eltérések nem csupán a prakti-
kumra fordított időkeretben voltak tapasztalhatók, hanem a gyakorlati képzés 
szervezésében, formáiban és az irányításban egyaránt.  
  A gyakorlati formák vonatkozásában azt tapasztaltuk, hogy teljességgel 
hiányoznak a romániai gyakorlatból a laboratóriumi foglalkozások (mikro-
tanítás, esetmegbeszélés), a csoportos pedagógiai gyakorlat, a komplex össze-
függő pedagógiai gyakorlat, illetve az összes többi gyakorlati képzési forma 
(hospitálás, egyéni tanítási gyakorlat) külső (nem gyakorlóiskolai) helyszínen 



való megvalósulása. Ily módon, mintegy átugorva a csoportos és laboratóriumi 
gyakorlatok szakaszát, azonnal egyéni feladatvállalásra kényszerül a hallgató, de 
a gyakorlatok jellege és struktúrája azt sugallja, hogy mégsem jut el az egyéni 
felelős teljes körű feladatvállalásig, amilyent a képzési időszak befejező szaka-
szában megjelenő komplex összefüggő szakmai gyakorlat biztosíthatna.  
  A tanítóképzés tantervét és tantárgyi programjait elemezve vizsgálataink 
azt jelzik, hogy a bölcsészparadigma, a hagyományos tudománylogikai szem-
pontok érvényesülése tapasztalható a tárgyak jellegében és elrendezésében 
egyaránt. Az interdiszciplináris megközelítések viszonylag ritkák, legalábbis a 
képzési programok szintjén.  
  Kutatott témánk vonatkozásában igen fontos kérdés az elmélet-gyakor-
lat aránya a képzés ideje alatt. Bár látszólag azonosak ezek az arányok 
Romániában és Magyarországon (elmélet/gyakorlat = 18,19%/81,81%, illetve 
19%/81%), abszolút óraszámokban végezve az összehasonlítást azt 
tapasztalhatjuk, hogy egy magyarországi jelölt lényegesen hosszabb időtartamú 
gyakorlati felkészítésben részesül, mint egy romániai, ugyanazon munkakör 
betöltésére készülő hallgató. Ennek a különbségnek a magyarázatában is első-
sorban a tanulmányi idő eltéréseihez folyamodunk, de természetesen nem 
hagyhatók figyelmen kívül azok a szemléletmódból, érvényes paradigmákból 
adódó különbségek sem, amelyek a romániai tanítóképzés hagyományos elmé-
letigényességét indukálják.  
  Dokumentumelemzéssel szerzett adatainkat a kérdőíves vizsgálat ered-
ményeivel egészítettük ki. Mindhárom vizsgálati csoport esetében (hallgatók, 
oktatók, gyakorlatvezetők) központi kérdésünk volt az elmélet-gyakorlat integ-
rálási szükségességének megítélése. A szakirodalomban azt olvashatjuk, hogy: 
„A gyakorlatot nem lehet tanítani, ha nem létezik  elméleti alapozó háttér.” 
(Nahalka 2003, 28); „…A tanároknak készségekre van szüksége. … A készsé-
gek szükségesek, de nem elégségesek a hatékony tanításhoz. A tanárok felké-
szültsége hiányos, ha nem tudják, hogy mikor melyik készséget használják, 
hogyha képtelenek elkülöníteni a különböző tevékenységük által igényelt kész-
ségeiket, vagy ha nem képesek sem megérteni, sem megmagyarázni, hogy egy 
készség néha és némely diákkal hatékonysághoz vezet, de nem minden esetben, 
és nem minden diákkal.” (Anderson 1997, 207). Bár a vizsgálatunkba bevont 
hallgatók mindkét országban egyező módon az elmélet és gyakorlat integrálá-
sának szükségességét hangsúlyozták, és ezt alaposan, érvekkel alá is támasztot-
ták, amikor az elmélet próbatanításokon betöltött szerepének értékelését kér-
tük, közel 20%-uk nélkülözhetőnek minősítette azt. Lényegében azonban 
egybehangzott a véleményük az érintett pedagógia és pszichológia szakos ok-
tatókéval, valamint a gyakorlatvezetőkével, akik szintén elválaszthatatlannak 



látták a képzés e két lényeges vetületét. A pedagógusképzésben részt vevők 
körében végzett korábbi kutatások gyakran azt emelik ki, hogy a pedagógus-
jelöltek a gyakorlat preferenciáját hangsúlyozzák az elmélettel szemben, a te-
repmunka fontosságát a formális elméleti órák rovására (Anderson 1997); hogy 
számukra az alkalmazhatóság sokkal fontosabb, mint a megértés (Andreson 
1992); hogy a hallgatók gyakran feleslegesnek tarják gyakorlati munkájuk szem-
pontjából az alapozó tárgyakat (Sirotnic 1990, idézi Ben-Peretz 1992); a jelöltek 
a gyakorlatot értékesebbnek, fontosabbnak látják, mint az előadásokat és sze-
mináriumokat (Anderson 1992); így az elmélet szerepének alulértékelése, hát-
térbe szorítása jellemző a hallgatókra. 
  Az általunk talált eredmények bizonyos mértékben rácáfolnak egyes 
fentebb bemutatott kutatási adatokra. Ezek alapján kijelenthető, hogy nem az 
integrálás gondolatának elutasítása az oka az integrálás hiányának, hanem a 
megfelelő, már a curriculum szintjén kívánatos egység, a hatékony integrálási 
technikák, az optimális elmélet-gyakorlat arányok hiánya. 
  A szükségesség megítélése és a valóságban tapasztaltak közötti diszkre-
pancia leginkább a hallgatók saját felkészültségi szintjének megítélésében vált 
nyilvánvalóvá. Romániában ez csak átlagosan 50%-osnak minősített. Termé-
szetesen a hallgatók felkészültségérzését az elmélet-gyakorlat integrálásán kívül 
más tényezők is meghatározzák. Az integrálás mellett az elmélet-gyakorlat ará-
nyok, a gyakorlaton eltöltött idő, ennek tartalma önmagában is meghatározó a 
hallgató számára. Az integrálás szükségességének hangsúlyozása, valamint a 
gyakorlat szerepének kiemelése nem zárják ki egymást, különösen amennyiben 
ezt a kiemelt szerepet az integrálás megvalósulásának szolgálatába állítjuk. Erre 
alkalom és lehetőség annál is inkább kínálkozik, minthogy a hallgatók a gya-
korlat irányítóinak meghatározó szerepét hangsúlyozzák az integrálásban, az ő 
szerepüket tartják leginkább mérvadónak.  
  Többféle vélemény olvasható a vonatkozó szakirodalomban a gyakor-
latvezető személyét illetően is. Az erre a feladatra legalkalmasabb személyt 
vizsgálatunkban csak az elmélet-gyakorlat integrálásának elősegítése szem-
pontjából értékeltük. Érdekes módon eredményeink azt mutatják, hogy az ér-
vényben levő gyakorlat meghatározó a véleményalkotás tükrében. Gyakorlat-
vezetők és hallgatók egyaránt a pedagógia- és pszichológiaoktatót látták 
legalkalmasabbnak Romániában e funkció betöltésére, Magyarországon pedig a 
szakvezető tanító munkájában látták az integrálás elősegítésének zálogát. A ta-
nító-gyakorlatvezetőnek és az oktató-gyakorlatvezetőnek egyaránt jól meghatá-
rozott feladatai vannak a gyakorlati felkészítésben. Valójában mindkettőnek a 
szerepét érdemes újragondolni a tanítás elmélethiányos jellegének felszámolása 
érdekében (Cooper 1992). Teoretikusan nagyon nehéz eldönteni, hogy mely 



gyakorlatirányítási modell szolgálhatja leginkább az integrációt, és úgy tűnik, 
hogy ezúttal az arany középutat az együttműködés jelenti.  
  Vizsgálatunkban is oktatók és gyakorlatvezetők egyaránt, mindkét or-
szágban ennek fontosságát hangsúlyozzák. Az integrálás szempontjából az 
együttműködésnek nem csupán a gyakorlatvezetés tekintetében kell megnyilvá-
nulnia, hanem a képzésben részt vevő szakterületek képviselői közötti koope-
rációban is, annak érdekében, hogy az integráció a curriculum szintjén és 
gyakorlati megvalósulásában is magán viselhesse az összehangoltság jegyeit.  
Az együttműködésnek az igényét jelzik az általunk vizsgált kutatási egységek is, 
amikor azt hangsúlyozzák, hogy az integráció szempontjából egyaránt fontos a 
pedagógia, pszichológia és tantárgy-pedagógia.  
  Az oktatók által használt integrálási módok tekintetében azt találtuk, 
hogy az oktatók sokkal gyakrabban alkalmaznak deduktív integrációs el-
járásokat. Induktív jellegű módozatokkal csak elvétve találkoztunk. Az is egy-
értelműen kitűnt, hogy az alkalmazott integrálási módozatok teljesen ok-
tatófüggőek, tárházuk gazdagsága szintén az oktató leleményességén, igényes-
ségén, az erre fordított kitüntetett figyelmén múlik. Az integrálási módozatok 
kapcsán fontosnak tartjuk megjegyezni, hogy a gyakorlatvezetők integrálásra 
irányuló erőfeszítései sokkal egyértelműbbek voltak a romániai vizsgálati sze-
mélyek esetében, akik, minthogy legtöbb esetben pedagógia vagy pszichológia 
szakos oktatók, elméleti tárgyaik oktatásának folyamatában gyakran felhasznál-
ják a hallgatókkal közösen szerzett tapasztalatokat, ugyanakkor azt is világosan 
látják, hogy a hallgató milyen mértékben képes elméleti ismereteit felhasználni a 
gyakorlatban. 
  A romániai hallgatók fele a több gyakorlatban látja az integrálási mó-
dozatok gyakorlati megvalósulását. Azt is tapasztaltuk azonban, hogy a több 
gyakorlat javaslata mellett a magyarországi hallgatók a gyakorlatorientáltabb 
tárgyak és szemléletmód érvényesítését is szorgalmazzák. Tény, hogy önmagá-
ban a gyakorlati óraszámok emelkedése nem vezet integrációhoz, azonban op-
timális elmélet-gyakorlat arányok hiányában sem beszélhetünk összhangról, 
hiszen ez csupán a hatékony integráció kiindulópontja lehet. 
  Tárgyakra vonatkoztatva az integrációt, a hallgatók a tantárgy-pedagógia 
szerepét emelik ki leginkább. Leszűkítve a kört a neveléstudományi és pszi-
chológiai tárgyakra, a didaktika és a fejlődéslélektan kerül előtérbe. Integráltabb 
szemléletmódot tükröző tárgyak hiányában értelemszerű, hogy a hallgatók az 
alapozó tárgy megjelölésére kényszerülnek. Olyan integrált tárgyak hiányára 
utalunk ezen a ponton, amelyek már egyes európai országok tanítóképzési 
gyakorlatában léteznek, mint például a PGO (Problémaorientált oktatás  
– Hollandia). 



  A gyakorlatvezető kulcsfigurája az integrációnak, függetlenül attól, hogy 
főiskolai oktató vagy szakvezető tanító, minthogy a hallgatók mindkét or-
szágban tőlük várják leginkább a segítséget integrálási nehézségeikben. A tanító 
szerepe a gyakorlati tevékenységben nem vitatott. Az integrálás hatékony meg-
valósulása szempontjából azonban felértékelődik a főiskolai oktató gyakorlat-
vezetői szerepe, akinek több ideje, lehetősége, megfelelőbb felkészültsége van a 
kapcsolódási pontok bemutatására. E szerep betöltéséhez szükséges azonban, 
hogy a hallgatókkal közösen tevékenyen részt vegyen a pedagógiai gyakorlaton, 
hiszen ellenkezőleg az integrálás, ha meg is valósul, „elméleti jellegűvé” válik, 
abban az értelemben, hogy nem közös tapasztalati alapra épít.  
  Mindezen megállapításaink alapján, szem előtt tartva egyrészt a doku-
mentumelemzéssel, másrészt a kérdőíves felméréssel gyűjtött adatainkat, tá-
maszkodva hipotéziseink valóságtartalmára, következtetéseinket a romániai képzési 
rendszerre, ennek optimalizálása érdekében tételmondatszerűen a következő pontokban 
foglalhatjuk össze: 

• A képzési programokban szükséges javítani az elméleti és gyakorlati 
képzés arányát a képzési szerkezetben. 

• Megmutatkozik a pedagógusképzési tartalmi modelleken belül a 
reflektív modell irányába történő elmozdulás igénye, az integrálás 
egyéni szintű megvalósulása érdekében. 

• A hallgatók szakmai tudásának alakulásában az integrálást nagymérték-
ben megkönnyítené, ha megvalósulna a konstruktív paradigma térhó-
dítása az objektivista szemléletmód fokozatos háttérbe szorulásával 
egyidejűleg. 

• Kitüntetett figyelmet kell fordítani a gyakorlati formák változatosabbá 
tételére, ezen belül pedig: 
o Egyrészt érvényesíteni a csoportos feladatvállalástól az egyéni 

felelősségvállalásig-„elvét” a gyakorlati képzésben, amely olyan új 
gyakorlati képzési formákat tesz szükségessé, mint: laboratóriumi 
gyakorlat, összefüggő, komplex szakmai gyakorlat. 

o Másrészt kiemelkedő fontosságúnak mutatkozik a csoportos pe-
dagógiai gyakorlat bevezetése (önismereti tréning, pedagógiai 
esetmegbeszélő csoport stb.), mely az európai tanítóképzési 
gyakorlat elengedhetetlen eleme. 

o Harmadrészt szükségessé válik a gyakorlóhelyek változatosabbá 
tétele: a gyakorlóiskola-rendszert szükséges kibővíteni külső gya-
korlóhelyekkel, amelyek más funkciók ellátását szolgálják, mint a 
pedagógusképző intézményben megvalósuló szakmai felkészítés 



• Előnyös és szükséges lenne az integrálás szempontjából a bölcsész-
paradigma szerinti pedagógiai és pszichológiai tárgyak felépítésének 
strukturális lazítása és a tudomány-logikai szempontok helyett a szak-
mai fejlesztés szempontjai szerinti tananyag-rendszerezés előtérbe he-
lyezése, valamint e tárgyak oktatásában az integráció irányába mutató 
gyakorlatorientáltabb szemléletmód érvényesítése. 

• Tekintettel az integrálásban betöltött szerepére, átgondolandó a gyakor-
lat irányításának modellje. Lényegesnek tartjuk, hogy a szakmai gya-
korlat vezetésében az együttműködésre (kooperatív modell) külön 
gondot fordítsanak, erre időt, keretet és lehetőséget teremtsenek a ta-
nítóképzési programokban. 

• A gyakorlatvezetők felkészítése az integrálási szerep betöltésére is igen 
fontosnak mutatkozik. A gyakorlatvezetői feladatkört kötelező módon 
ki kell egészítenie az integrálásra való odafigyelésnek, a hallgatók integ-
rálási tevékenysége serkentésének. Ennek megvalósulása érdekében 
hatékony integrálási technikákkal szükséges felvértezni a gyakorlat irá-
nyítóit. Ugyanakkor előnyös lenne lehetőséget biztosítani a tantárgy-
pedagógusoknak is a szakmai gyakorlaton való aktív részvételre. 

• Szélesíteni kell a tanítók gyakorlatirányításban való részvételének körét, 
nagyobb időkeretet és megfelelőbb feltételeket, motiváltságot biztosítva 
a hallgatók gyakorlati tevékenységének megvalósításában. 

• Szükségesnek mutatkozik az alapozó tárgyak rendszerében a curri-
culum-szintű integráció, ugyanakkor a választható tárgyak skálájának 
bővítése olyan neveléstudományi és pszichológiai tárgyakkal, amelyek 
összhangban vannak a közoktatás általános igényeivel, fejlesztési törek-
véseivel. 

  Következtetéseinket összegezve megfogalmazhatjuk, hogy az integrálás 
hatékony megvalósulása érdekében még igen sok tennivaló látszik. A szak-
irodalmi tájékozódás, a vizsgálat eredményeinek feldolgozása és a következte-
tések megfogalmazása során gyakran felmerült az a kérdés és egyben kétely, 
hogy a gyakorlat formai, tartalmi, időtartami vonatkozásaira való odafigyelés 
hangsúlyozása nem vezet-e „a ló túlsó oldalára való áteséshez”, és ily módon, 
nem utópisztikus elvárás-e az elmélet és gyakorlat integrálása a pedagógus-
képzésben.  
  A gyakorlat szerepének olykor eltúlzott hangsúlyozása a szakmai felké-
szítésben elsősorban annak következménye, hogy napjainkban az élet bármely 
területén a pragmatikus szempontok kerülnek előtérbe. Ennek ellenére fontos-
nak tartjuk kiemelni, hogy az egyoldalú gyakorlatorientáltság csak rövidtávon 
vezethet eredményességhez. A kompetencia alakulását csakis az elméletigényes-



ség és gyakorlatorientáció együttes érvényesülése, integrált szemléletmódba 
való ötvöződése szolgálhatja. Mindemellett azonban az integráció megvalósu-
lása nem öncél. Általa válhat tudatossá a leendő tanító munkája, alakulhat ki 
reflektív, nyitott, az új kutatási eredmények, alternatív irányzatok értékelésére 
képes, a gyermek fejlesztését valóban hatékonyan megvalósítani tudó tanító. 
  Végül, válaszolva a címben feltett kérdésre, megfogalmazhatjuk, hogy a 
romániai magyar tanítóképzés még erőteljesen elméletigényes, amit az integrált szemlé-
letmód érvényesítésének igényével szükséges gyakorlatorientáltabbá tenni.  
  Az elméletigényesség fontos, nem elvetendő, csupán funkcionálisabbá, 
használhatóbbá, a hallgatói tudásrendszerbe könnyebben beépíthetővé kell 
átalakítani. Az integrációhoz a gyakorlatorientáción át vezet az út. 
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