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Az erdélyi magyar tanár- és tanítóképzés 
összehasonlító vizsgálata 

 
 
  Jelen tanulmány célja bemutatni az erdélyi magyar pedagógusképzés jelleg-
zetességeit. A tanulmány két fő részre osztható. Az első rész a pedagógusképzés 
intézményi hátterét, tantervi jellegzetességeit mutatja be dokumentumelemzés alapján. 
A második rész egy feltáró jellegű kutatás eredményeinek feldolgozása alapján mutatja 
be a tanár- és tanítóképzésben résztvevők véleményét a képzés minőségéről, meg-
újításának lehetőségeiről. 
 

 

A probléma meghatározása 

 
  Minden évben nagy port kavar a pedagógusi állások elfoglalásáért szervezett 
versenyvizsgák eredménye. Megdöbbentő, hogy az egyetemeken, főiskolákon sikere-
sen államvizsgázó hallgatók közül csak nagyon kevesen érik el az 5-ös, illetve 7-es 
osztályzatot, mely szükséges egy falusi vagy városi főállású katedra betöltéséhez. 
  Frissen végzett pedagógusok a tanítás első évében számos nehézséggel kell, 
hogy megküzdjenek: kezdve a tanítási-tanulási folyamat megtervezésétől, megszervezé-
sétől, a különböző konfliktusok kezeléséig, iskolán kívüli tevékenységek megszer-
vezéséig. A pedagógusképzés során nem készültek fel, nem készítették fel őket 
ezeknek a problémáknak a kezelésére. 
 

  Felmerül a kérdés, hogy mennyire hatékony az erdélyi magyar pedagógus-
képzés, a tanár- és tanítóképzés. Milyen tantervi jellegzetességekkel, milyen keretek 
között valósul meg Erdélyben a pedagógusképzés? Hogyan vélekednek a képzés minő-
ségéről, milyen buktatóit látják, mit változtatnának a képzésen a végzős tanár- és tanító 
szakos hallgatók, a pedagógusképzésben dolgozó tanárok? Milyen hasonlóságok és 
különbségek figyelhetők meg a tanár- és tanítóképzés tantervében, gyakorlatában?  
  A fenti kérdések megválaszolásával megtalálhatnánk azokat a támpontokat, 
amelyek segítenék az erdélyi magyar pedagógusképzés megváltoztatását, hatékonyabbá 
tételét. 
 
A kutatás célja 

 Összehasonlítani az erdélyi magyar tanárképzés intézményrendszerét, tanter-
vét, az erdélyi magyar tanítóképzésével, feltárni a képzésrendszerek közötti 
azonosságokat és különbségeket. 

 Egy kérdőíves felmérés alapján összehasonlítani az érintettek a tanár-, illetve 
tanítóképzésről alkotott véleményét. 

 



 

A pedagógusképzés intézményrendszere 

 
  A romániai oktatásban a tanárképzés kizárólag felsőoktatási rendszerben 
valósul meg, míg a tanítóképzés főiskolai szinten és középiskolában zajlik. Tanul-
mányomban a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen zajló pedagógus-képzést 
elemzem bővebben, így a megnevezett egyetem keretein belül működő Tanárképző 
Intézet és tanítóképző főiskolák képzési rendszerét, felvételi kritériumait, képzésük 
tartalmi sajátosságait mutatom be és elemzem. Ugyanakkor nem hagyhatjuk figyelmen 
kívül, hogy magyar nyelvű pedagógusképzés magánegyetemeken is megvalósul Erdély-
ben, viszont a képzési rendszerük nem tér el nagyban a tanulmányban bemutatott 
egyetemi képzéstől, hiszen a törvényi keretek ezt nem teszik lehetővé. 
  Az óvodapedagógus- és tanítóképzés terén nagy változatosságot tapasztalhattunk az 
elmúlt tíz év során, ugyanis a felkészítés egyrészt a pedagógiai líceumokban valósul meg 
felsőközépfokon (időtartama öt év, 2002-től négy év), illetve posztliceális1 formában 
(időszakosan), másrészt tanítóképző főiskolák létesülnek, melyek felsőfokon biztosítják a 
képzést. A főiskolák állami, illetve magánintézményként működnek. Magyar tannyelvű 
tanítóképzést főiskolai szinten az 1997/1998-as tanévtől a nagyváradi Sulyok István 
Református Főiskola szervez, az 1999/2000-es tanévtől pedig beindult a felsőfokú ta-
nítóképzés a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetemen is. Ez utóbbi állami 
finanszírozású főiskola, míg az előző magánintézményként működik. A nagyváradi 
Sulyok István Főiskola időközben átalakult Partiumi Egyetemmé, a tanítóképző kar 
pedig a Nagykőrösi Károli Gáspár Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozatává alakult 
(2000-től)2. Ekkor indult be Nagyváradon az állami magyar tanító- és óvodapeda-
gógus-képzés a Nagyváradi Egyetemen, illetve szervezett magyar tannyelvű tanító-
képzést a Vasile Goldiş Magánegyetem Margittán3. 
  A tanítóképző főiskolák létesítése a tanügyi reform szerves részét képezi, mely-
nek eredményeképpen a középiskolai szinten megvalósuló óvó- és tanítóképzés helyét 
átveszi a főiskolai szintű oktatás (erre utal a Tanügyminisztérium által kiadott 3693/ 
11. 05. 1998. számú rendelet4). A Babeş–Bolyai Tudományegyetemen az 1999/2000-es 
tanévtől indították be tevékenységüket a tanítóképző főiskolák (szám szerint tizen-
három, román, magyar és német nyelven). 
  Az általánosan bevezetett oktatási reform következtében 1999-től a pedagó-
giai líceumokban nem szerveztek felvételit, de a már létező osztályokban tovább folyt 
a képzés. A 2002/2003-as tanévtől kezdve új tantervvel, négy éves képzési idővel újra 
beindították.  

                                                 
 1 A szakképzett tanerők hiánya miatt, érettségi oklevéllel rendelkező szakképzetlen pedagó-
gusok számára kétéves képzést biztosítottak, melynek elvégzése egyenrangú képesítést jelentett 
az ötéves pedagógiai líceumi képesítséssel. 
2 Ugyancsak a Nagykőrösi Károli Gáspár Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozataként műkö-
dik a Marosvásárhelyi Kántor- és Tanítóképző. 
3 Margitta Bihar megyében található kisváros 
4 Ld. Korunk. 1998/9. 



 

  A felsőfokú tanítóképzők5 a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
Pszichológia és Neveléstudományok Karán belül működnek6. Az egyetem 1999-ben 
megegyezett tizenhárom középiskolával (többnyire pedagógiai líceummal), így tizenkét 
városban tudja biztosítani a felsőfokú tanítóképzést román, magyar illetve német 
nyelven. A főiskolák életképessége azonban különböző, 2005-ben az egyetem való-
színűleg megszünteti azokat a főiskolákat, amelyeken nincs megfelelő hallgatói lét-
szám, illetve nem felelnek meg az akkreditációs elvárásoknak. 
  Román tannyelvű tanítóképzés valósul meg Kolozsváron, Beszterce-Naszó-
don, Maroshévizen, Máramarosszigeten, Nagyváradon, Zilahon, Sepsiszentgyörgyön, 
Szebenben. Szebenben német tagozatú oktatás is folyik. 
  A magyar tannyelvű tanítóképző főiskolákat befogadó iskolák a következők: 

1. Apáczai Csere János Gimnázium, Kolozsvár; 
2. Benedek Elek Tanítóképző, Székelyudvarhely; 
3. Bethlen Gábor Kollégium, Nagyenyed; 
4. Bod Péter Tanítóképző, Kézdivásárhely; 
5. Kölcsey Ferenc Kollégium, Szatmárnémeti (a 2000/2001-es tanévtől 

külön épületben működik); 
6. Marosvásárhelyi Tanítóképző (2000/2001-es tanévtől). 

  A tanítóképző főiskolák eleinte hármas képesítést biztosítottak: az elemi is-
kolák és az óvodák részére képezték a pedagógusokat, illetve a kijelölt szakokon 
(idegen nyelv, zene, rajz, testnevelés) tanárokat képeztek az alsóközépfokú oktatás 
számára. A 2001/2002-es tanévtől kezdve azonban már csak egyszakos képzést nyújt-
hatnak a tanítóképző főiskolák, vagy tanítói, vagy óvodapedagógusi képesítést. Ugyan-
akkor a hazai felsőfokú oktatási rendszer is átalakulás alatt van, folynak az átszervezési 
munkálatok az európai normáknak megfelelően. Így várható, hogy a tanító- és óvoda-
pedagógus-képzést biztosító főiskolák egyetemi szintre emelkednek és megváltoztatják 
a képzés szerkezetét, tantervét is. 
 
  Az állami tanítóképző főiskolák mellett (a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudo-
mányegyetemen kívül Nagyváradon is működik állami finanszírozású tanítóképzés) 
magánegyetemen is folyik magyar tannyelvű felsőfokú tanítóképzés. Ezt a feladatot a 
Nagyváradon működő Partiumi Egyetem7 vállalta magára. Beindította a levelező tago-
zatú tanítóképzést gyakorló tanítók számára az 1997/1998-as tanévben, majd a nappali 
tagozatot német, illetve angol nyelvvel párosítva. A levelező tagozaton a felvételi 
követelmények között szerepel, hogy gyakorló pedagógus legyen az, aki ezt a képzési 
formát választja.  

                                                 
5
 A román elnevezés alapján: Colegiul Universitar Pedagogic de Institutori. Szükséges a fogalmak tisz-

tázása, ugyanis az institutori elnevezés olyan pedagógusokat jelöl, akik óvodapedagógusként, 
tanítóként, illetve a megfelelő szakágakban (idegen nyelv, zene, rajz, testnevelés) tanárként mű-
ködhetnek a VI. osztályig. 
6 Ld. 84/1995-ös Tanügyi Törvény IX. fejezet, 85. szakasz: „Az egyetemi kollégium a felső-
oktatási intézménynek, vagy egy karnak alárendelt funkcionális egység.” 
7
 1999 júliusáig a Sulyok István Református Főiskola nevet viselte. 



 

 Hasonló vállalkozásnak lehetünk tanúi Marosvásárhelyen, ahol a tanítóképzés 
a kántor szakkal társul. Az oklevél hitelesítése végett a Tanítóképző Főiskola a nagy-
kőrösi Károli Gáspár Református Tanítóképző Főiskola kihelyezett tagozataként mű-
ködik, s a honosítás a Bukaresti Tanítóképző által történik. Így a végzett hallgatók két 
oklevelet is kapnak, mellyel Romániában és Magyarországon egyaránt el tudnak he-
lyezkedni. 
  Az oktatási nyelvtől függetlenül megfigyelhető, hogy a magánegyetemek, 
magánfőiskolák korábban éltek a törvény adta lehetőségekkel, az országban számos 
tanítóképző főiskola működik magánintézmény keretei között, ám ezek közül nincs 
mindegyik államilag elismerve. Mégis, a végzős hallgatók lehetőséget kapnak államilag 
elismert oklevél megszerzésére, ha a záróvizsgát egy állami egyetemen teszik le. 
 
  A gimnáziumi (általános iskolai) és középiskolai tanárok számára a képzést az 
egyetemek biztosítják, a szaktudományos képzéssel párhuzamosan a hallgatók a tanár-
képző intézet által szervezett képzésben is részesülhetnek. A tanárként való elhelyez-
kedés feltétele a Tanárképző Intézetben szerzett oklevél felmutatása. Erről a Tanügyi 
Törvény így rendelkezik. 
68. szakasz8 
(1) „A didaktikai szakképesítés elnyerésére pályázó egyetemisták és egyetemet végzettek, kötelező 
módon részt kell hogy vegyenek a Pedagógusképző Intézet által szervezett tevékenységeken.” 
(2) „Az Intézet minden felsőoktatási intézményben önálló szabályzat alapján működik, saját 
tantervei vannak, amelyek tartalmazzák az elméleti és gyakorlati felkészítés tanegységeit a peda-
gógia, pszichológia, logika, szociológia és tantárgydidaktikák területén. A sajátos tevékenységek ki-
vitelezésében a szakképesítést biztosító karokra támaszkodik.” 
(3) „Az 1. és a 2. bekezdésben előírt képzés a választható tantárgyak körében valósul meg. Az in-
tézet tantervei beékelődnek a szakképzést biztosító karok tanterveibe.” 
(4) „A Pedagógusképző Intézet végzett hallgatói oklevelet kapnak, melynek birtokában szakképzett 
tanügyi káderekként helyezkedhetnek el.” 
(5) „Az egyetemi tanulmányokat végzettek csak akkor taníthatnak, ha bebizonyítják, hogy elvégez-
ték a (2) bekezdésben előírt modulokat, vagy az alkalmazástól számított 3 éven belül megteszik 
ezt.” 
  Ezen a szakaszon módosít a 36/1997-es Sürgősségi Kormányrendelet9 a kö-
vetkezőképpen: 
(1) „A didaktikai szakképesítés elnyerésére pályázó egyetemisták és egyetemet végzettek, kötelező 
módon el kell, hogy végezzék a Pedagógusképző Intézet által szervezett kurzusokat.” 
(2) „Az Intézet felsőoktatási intézményekben önálló szabályzat alapján működik, saját tantervei 
vannak, amelyeket az egyetem szenátusa hagy jóvá. 
[…] 

                                                 
8 A 84/1995-ös Tanügyi Törvény alapján, mely Románia Hivatalos Közlönyének 167. számában je-
lent meg (a szerző fordítása). 
9
 Megjelent Románia Hivatalos Közlönyének 370/3. számában, 1999 augusztusában (a szerző 

fordítása). 



 

(5) „Az egyetemi tanulmányokat végzettek csak akkor taníthatnak, ha rendelkeznek a (4) bekez-
désben említett tanári oklevéllel, vagy szakképesítik magukat az alkalmazástól számított 3 éven 
belül.” 
  A szervezési formára vonatkozóan hangsúlyozandó, hogy a tanárképzés meg-
valósulhat az egyetemi évek alatt párhuzamos képzésben, vagy később, követő képzés 
formáját öltve.  
  Romániában kilenc állami felsőfokú intézményben működik tanárképző in-
tézet, melyek biztosítják a hozzájuk tartozó intézményekben is a tanárképzést.10 
  Bár a Partiumi Egyetem nevel tanárokat (négy szakon: vallástanár – szociális 
munkás, vallástanár – német nyelv és irodalom, közgazdaságtan, zenepedagógia), a 
tanári oklevelet a „Babeş–Bolyai” Tudományegyetem Tanárképző Intézete állítja ki. 
 

Felvételi kritériumok 
 
  A felsőfokú pedagógusképzésben megfigyelhető felvételi kritériumok a képzés 
típusától függően változnak: 

 Az óvó- és tanítóképző felvételije, függetlenül attól, hogy középiskolai vagy főiskolai 
szintű, magába foglalja a képességvizsgákat, melynek során kiszűrik a jelentkezők 
közül azokat, akiknek nincs zenei hallásuk, rajz- és szépíráskészségük. A főiskolára 
jelentkezőknek érettségi oklevéllel kell rendelkezniük, az érettségi vizsga ered-
ménye, és a középiskolai átlageredmény képezi a felvételi jegyet (középiskolai jegy 
75%-ot, az érettségi eredmény 25%-ot).  

 A tanárképzésben – ha párhuzamos formában történik – csak azok vehetnek részt, 
akik felvételt nyertek egy egyetemi szakra. Számukra elegendő egy interjú (melyen 
megvizsgálják, hogy alkalmasak-e a tanári pályára vagy sem), hogy részt 
vehessenek a tanárképző intézet előadásain. A követő képzés esetében egyetemi 
oklevél felmutatása szükséges. 

 

A képzés struktúrája és időtartama 
 
  Az óvodai és elemi oktatás számára a pedagógusok képzése integrált formában 
történik, a tantervbe foglalt tantárgyakat egymással összhangban oktatják, figyelembe 
véve, hogy a képzés célja a sikeres, hatékony pedagógus nevelése. 
  A képzés hároméves, melynek során a hallgatók hármas képesítésben 
részesül-hetnek: tanító, óvodapedagógus és tanár az alsóközépfokú oktatásban. A 
84/1995-ös Tanügyi Törvény IX. fejezetének 64. szakasza11 rendelkezik arról, hogy 
milyen képesítést adhat egy tanítóképző főiskola. 

                                                 
10 Ld. Miron Ionescu (coord.): Pedagogia şi slujitorii ei la universitatea clujeană, 1919-1997. Cluj-
Napoca, 1997, Presa Universitară Clujeană, 67–68. o. 
11

 Monitorul Oficial al României (Románia Hivatalos Közlönye) 167. sz. 8. o. (a szerző fordí-
tása) 



 

  „(1) A pedagógiai jellegű kollégiumok biztosítják az óvodában és elemi iskolában tanító 
pedagógusok képzését; a hallgatók az általános iskolai oktatásra feljogosító szakképzettséget is 
nyernek a következő szakok egyikéből: idegen nyelv, rajz, zene vagy testnevelés. 
  (2) A pedagógiai jellegű kollégiumok képzési ideje 2 év a pedagógiai líceum, illetve 3 év a 
más profilú líceum végzettjei számára. 
  (3) A pedagógiai kollégiumokban (tanítóképző főiskolákon) párhuzamos csoportok 
működnek, eltérő tantervvel, a beiskolázási időtartam függvényében.” 
  A kolozsvári központú főiskola eleinte angol vagy francia nyelvvel párosította 
a tanítóképzést. A törvény lehetőséget nyújt más szakképzés bevezetésére is, de ennek 
gyakorlati megvalósítása még nem valósult meg. A 2001/2002-es tanévtől 
minisztériumi rendelet alapján változott a helyzet, a főiskolák csak egy képesítést 
adhatnak, tanítóit vagy óvodapedagógusit. 
  A tanárképzésre a párhuzamos, illetve a követő képzési forma jellemző. A pár-
huzamos képzés időtartama hat félév. A követő képzés, tömbösített órákon való rész-
vételt feltételez, ezért a képzés időtartama lényegesen megrövidül (1 év). Az elemi 
oktatásra felkészítő képzéssel szemben a tanárképzésben kevesebb figyelmet fordíta-
nak a hallgatók pszichopedagógiai és gyakorlati felkészítésére, a hangsúly inkább a 
szaktudományos képzésre esik. 
  A pedagógusképzés Romániában egységesen kétfázisú: a tanítóképző, illetve 
tanárképző elvégzése után a végzős hallgató elhelyezkedhet a tanügyben, de csak két 
év tanítás után jelentkezhet véglegesítő vizsgára. 
  Véglegesítő vizsgára12 jelentkezhetnek tehát azok a szakképzett tanerők, akik 
legalább két éve dolgoznak az oktatásban. Ha valaki úgy gondolja, hogy még vár a 
vizsgakövetelmények teljesítésével, megteheti, de négy év tanítás után kötelező módon 
be kell iratkoznia a vizsgára. 
  Öt év alatt maximum háromszor vizsgázhat a pedagógus. Ha nem tud átmenő 
jegyet szerezni, a törvény értelmében elveszti kinevezését, és felbontják a munka-
szerződését. 
Tartalma13:   

– speciális iskolai szakfelügyelet; 

– írásbeli és szóbeli vizsgák kijelölt szaktudományos, szakmódszertani és 
pedagógiai tantárgyakból. 

  A véglegesítő vizsga után két didaktikai fokozatot lehet megszerezni, melynek 
birtokában megnő a pedagógus elhelyezkedési lehetősége, vezető állásokat tölthet be a 
tanügyben.14 
 
 
 

                                                 
12 A Tanügyi Személyzet Alapszabályzata, 34. szakasz. 
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 Az Oktatásügyi Miniszter hagyja jóvá. 
14 Ld. Szabó-Thalmeiner Noémi: A romániai pedagógus-továbbképzés aktuális helyzete. In 
Pedagógusképzés. 2004/1. 



 

A pedagógusképzés tartalma 

 
  A tartalmi elemzés egyik kiindulópontja a tanárképzésben, illetve a tanító-
képzésben alkalmazott tanterv. Ennek ismeretében megállapíthatjuk, hogy a képzés 
területei megegyeznek az Európában létezőkkel: szaktárgyi, szaktudományos, peda-
gógiai-pszichológiai, tantárgydidaktikai, gyakorlati képzés. 

A tanárképzésben, az utóbbi három terület előadásainak, szemináriumainak a 
megszervezéséért a tanárképző intézet a felelős, míg a szaktárgyi-szaktudományos kép-
zés az egyetemi oktatás keretein belül, a megfelelő tanszékek tantervei alapján valósul 
meg. 
  A tanárképzés tantervét (ld. 1. melléklet) vizsgálva megállapítható, hogy a 
tanári pályához szükséges ismeretek, készségek és jártasságok kialakítására biztosított 
időkeret egyszakos képzés esetében 322 óra, míg kétszakos képzés esetében 420 óra, 
amelyből 56, illetve 112 óra biztosított a gyakorlati képzés számára. Az előző tanterv 
ismeretében örvendetes tény, hogy a hallgatóknak lehetőségük van legalább két tan-
tárgycsomagból választani opcionális tantárgyat aszerint, hogy milyen az érdeklődésük.  
  A felsőfokú tanítóképzésben a tanterv évenként változott, mindig a kijelölt 
szakképesítés függvényében. Így az 1999/2000-es tanévtől érvényes tanterv angol–
francia tanári és tanítói képesítést biztosított, ezt dolgozták át a következő tanévben, 
beiktatva az óvodapedagógusi felkészültséghez szükséges tantárgyakat. Minimális vál-
tozásokon ment át a tanterv a következő két tanévben, majd a 2003/2004-es tanévtől 
csak tanítói képesítést biztosító tanterv kidolgozására került sor intenzív angol nyelvű 
képzéssel. A 2004/2005-ös tanévtől kezdődően az intenzív angol szak is megszűnt, ezt 
tükrözik az újabb tantervi változások. Jelen tanulmány célja nem a tanítóképzés során 
alkalmazott tantervek összehasonlító vizsgálata, ezért csak a 2004/2005-ös tanterv 
elemzésére szorítkozom. 
 

 Tanárképzés Tanítóképzés 

 óraszám kredit óraszám kredit 

Kötelező pedagógiai-pszichológiai 
elméleti tárgyak 

140 13 517 61 

Választható pedagógiai-pszichológiai 
elméleti tárgyak 

84 7 138 12 

Tantárgydidaktikák 42/84 4/8 351 32 

Pedagógiai gyakorlat 56/112 4/8 398 20 

Záróvizsga  8  30 

Összesen 322/420 36/44 1404 155 
 

1. táblázat 



 

 
1. grafikon 

 
  A fenti táblázat és grafikon alapján látható, hogy a tanárképzés tanterve sokkal 
kevesebb óraszámot (140) és kreditpontot (13) biztosít a pedagógiai-pszichológiai elméleti 
képzés számára, mint a tanítóképzés tanterve (517, 61). Természetesen ez a tény azzal is 
magyarázható, hogy két különböző típusú képzési formával van dolgunk: míg a tanító-
képzés integrált formában történik, a tanárképzés a szaktanszékek képzése mellett pár-
huzamos formát ölt.  
  Mindazonáltal meggondolkodtató tény, hogy a tanárképzős hallgatók számára 
mennyivel kevesebb pedagógiai-pszichológiai elméleti ismeretet nyújtunk a képzés so-
rán, mint a tanítóképzős hallgatóknak (a tanítóképzős hallgatók három és félszer több 
pedagógiai-pszichológiai jellegű elméleti órán vesznek részt, mint tanárképzős társaik). 
  Bár javult a helyzet a tanárképzésben a választható tantárgyak esetében, a heti 
óraszám ebben az esetben is alulmarad a tanítóképzésben választható tantárgyak óra-
számához képest (84–138). Ugyanakkor a két tanterv választható tantárgyainak a lis-
táját áttekintve megállapíthatjuk, hogy a tanárképzős hallgatók szélesebb körű tan-
tárgylistából választhatnak, mint a tanítóképzős hallgatók. Ennek a magyarázata az is 
lehet, hogy a tanárképzés egyetemi városban történik, számos hallgató részvételével, 
míg a tanítóképzés általában kihelyezett tagozatként működik egy-egy vidéki városban, 
s a hallgatói létszám nem haladja meg a 40-50 személyt. Így Kolozsváron lehetőség 
van több párhuzamos csoport beindítására (megfelelő diáklétszám esetén), míg a fő-
iskolákon egy, legfeljebb két választható tantárgy bevezetésére van lehetőség. Viszont 
a kötelező pedagógiai-pszichológiai elméleti tárgyak ellensúlyozzák ezt a kiesést, több 
tudományterület megismerésére adva lehetőséget. 



 

  Az óraszám különbség a tantárgydidaktikák esetében nem meglepő, hiszen az 
egyszakos képzésben résztvevő tanárképzős hallgató egy, a kétszakos képzésben részt 
vevő hallgató pedig két tantárgydidaktikát kell hogy közelebbről megismerjen. Ezzel 
szemben a tanítónak minden tantárgyat tanítania kell az osztályában, ezért szükséges a 
felsorolt kilenc tantárgydidaktika megléte és a hozzájuk tartozó szaktárgyi képesítés. 
Ugyanakkor, ha figyelembe vesszük, hogy a tanító csak elemi oktatásban tanít (7–11 
éves korosztálynak), s a tanár taníthat alsóközépfokon, felsőközépfokon és felsőok-
tatásban (11–18/19 éves korosztály, felnőttek), sőt utóbbi időben a zene, testnevelés, 
idegen nyelv, vallás, vizuális nevelés tanítását is átvállalják az elemi oktatásban (7–11 
éves korosztály), szükségessé válna a különböző korosztályoknak megfelelő tantárgy-
didaktikák oktatása is. Ugyanakkor fontos lenne a pedagógiai-pszichológiai elméleti is-
meretek alaposabb, szélesebb körű elsajátítása is (másképp tanítunk egy 9 éves gyerme-
ket, és másképp tanítunk egy főiskolást vagy egyetemistát). 
  Ugyancsak alacsony óraszámot figyelhetünk meg a tanárképzős hallgatóknál a 
pedagógiai gyakorlat esetében. Az egyszakos képzés esetében hétszer, a kétszakos képzés 
esetében három és félszer kevesebb óraszámot számlálhatunk, mint a tanítóképzés 
tantervében. 
  A tanárképzésben a hallgatók egy félévben heti 4 óra gyakorlaton vesznek részt 
(a tantervi előírások szerint), mely magába foglalja a csoportos megfigyelést, az egyéni 
tanítást, illetve a vizsgatanítást. Ha figyelembe vesszük, hogy egy félév 14 hetes, a 
legjobb esetben is a tanárképző intézet 56 óra gyakorlati képzést biztosít hallgatói 
számára. Az empirikus tapasztalatokat figyelembe véve, a tanárképzős hallgatók kb. 4-
5 órát tanítanak egyetemista korukban. A szám kétszeresére növekszik a kettős szako-
sítású hallgatók esetében. Gyakorlóiskola nem működik az egyetem mellett, a közép-
iskolai tanárok felkészültsége és munkája alapján választják ki azokat az osztályokat, 
ahol a gyakorlati képzés megvalósulhat. 
  A tanítóképző főiskolákon a gyakorlati képzés 19%-os, vagyis 398 órát töltenek a 
hallgatók az iskolában. Ez az óraszám magába foglalja a hospitálást a tanórákon, a 
próbatanításokat, a vizsgatanítást, illetve az öt, egyenként egyhetes folyamatos peda-
gógiai gyakorlatot. A gyakorlat a kijelölt iskolákban történik, melyek közül egyesek 
gyakorlóiskolákként működnek, mások pedig a képzés színvonala alapján lettek ki-
választva. A pedagógiai gyakorlatot vezető tanár belátásán múlik, hogy bevezeti-e a 
napos pedagógiai gyakorlatot, így a hallgatók akár két egynapos pedagógiai gyakorlaton 
is részt vehetnek egy-egy félév során, mely tovább növeli a gyakorlati órák számát. Bár 
a pedagógiai gyakorlat eme formáját nem tünteti fel a tanterv, mégis előfordul a gya-
korlatban, a líceumi tanítóképzésből átmentett megoldásként. 



 

A 

tanítóképzés tantervét vizsgálva a következő arányokat figyelhetjük meg a külön-böző 
tantárgycsoportok esetében: 
 
 

2. grafikon 
 

 Óraszám Arány Kredit Arány 

Kötelező pedagógiai-pszichológiai 
elméleti tárgyak 

517 25% 61 33,9% 

Választható pedagógiai-pszichológiai 
elméleti tárgyak 

138 6% 12 6,6% 

Tantárgydidaktikák 351 17% 32 17,8% 

Pedagógiai gyakorlat 398 19% 20 11,2% 

Más szaktárgyak 686 33% 55 30,5% 

Összesen 2090 100% 180 100% 
 

2. táblázat 
 

  Megfigyelhető, hogy a szaktárgyi képzés a képzési idő 33%-át teszi ki, míg 
67%-os a pedagógiai-pszichológiai, tantárgydidaktikai és gyakorlati képzés. Azonban 
felkelti a vizsgálódó figyelmét az óraszám és a kreditek aránya közötti eltérés. Míg a 
választható tantárgyak, tantárgydidaktikák és más szaktárgyak esetében a kreditek ará-
nya nagyjából követi az óraszámok arányát, az elméleti jellegű pedagógiai-pszichológiai 
tárgyak (25%-os képzési idő – 33,9%-os kredit) hangsúlyosabban vannak jelen, mint a 
gyakorlati képzés (19%-os képzési idő – 11,2%-os kredit). 
  A tanárképzős hallgatók a párhuzamos képzés során fakultatív tantárgyakként 
tanulják a tanári képesítés megszerzéséhez szükséges tantárgyakat, emellett a szaknak 
megfelelő tanszék tantervét követik a felkészítés során. Az egyetem keretén belül több 
szakon lehet magyar nyelvű tanárképzésben részesedni. Az elemzés céljából kiválasz-
tottam a matematika, illetve a matematika–fizika szakot, hogy megfigyelhessük a 
tanárképzéshez tartozó tantárgyak és a szaktudományos képzéshez tartozó tantárgyak 
arányát. 
 

Arányok  a tanítóképzésben
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Matematika szak
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  Óraszám Arány % Kredit Arány % 

 Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Kötelező pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

140 140 5,3 4,4 13 13 4,9 4,7 

Választható pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

84 84 3,2 2,7 7 7 2,6 2,6 

Tantárgydidaktikák 42 84 1,6 2,7 4 8 1,5 2,9 

Pedagógiai gyakorlat 56 112 2,2 3,5 4 8 1,5 2,9 

Szaktárgyak 2358 2760 87,7 86,7 240 240 89,5 86,9 

Összesen 2690 3180   268 276   
 

3. táblázat 
 

Az arányok egyszakos tanárképzés esetében: 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3. grafikon 
 

A kétszakos tanárképzés során az arányok nagyon kicsit módosulnak: 
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4. grafikon 
 



 

Egyszakos tanárképzés
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Kétszakos tanárképzés
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  Az egyetemen működő szakok tantervét vizsgálva nagyjából azonos óraszá-
mokat figyelhettem meg az egyszakos, illetve a kétszakos tanárképzés esetében, így a 
fenti grafikonok általánosíthatóak. 
  Észrevehető, hogy a szaktárgyi-szaktudományos képzés uralja a képzés 86-87%-
át, ami összehasonlítva a tanítóképzésben megfigyelt 33%-os részvételi aránnyal igen 
magas. A fenti számadatok is bizonyítják, hogy az erdélyi magyar tanárképzés során 
inkább „tudósképzés” folyik, a pedagógusi szakmához szükséges elméleti és gyakorlati 
ismeretek, készségek, képességek, jártasságok kialakítása háttérbe szorul. Meggondol-
kodtató tény, hiszen az egyetemeken végzett hallgatók nagy része pedagógusként fog 
elhelyezkedni, nagyon kevesen fognak más területeken, kutatókként dolgozni (ld. tör-
ténelem vagy matematika szakos hallgató). 
  A továbbiakban figyeljük meg, hogy a tanárképzésen belül hogyan oszlanak 
meg a különböző tantárgycsoportoknak biztosított óraszámok, eltekintve a szaktárgyi-
szaktudományos képzéstől. 
  Az egyszakos tanárképzés esetében a következő arányok figyelhetők meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. grafikon 
 

  A kétszakos tanárképzés esetében a következő arányok figyelhetők meg: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

6. grafikon 

  Óraszám Arány Kredit Arány 

 Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Egy 
szak 

Két 
szak 

Kötelező pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

140 140 43% 33% 13 13 47% 36% 

Választható 
pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

84 84 26% 20% 7 7 25% 20% 

Tantárgydidaktikák 42 84 14% 20% 4 8 14% 22% 

Pedagógiai gyakorlat 56 112 17% 27% 4 8 14% 22% 

Összesen 332 420   28 36   

 

4. táblázat 
 
  A fenti grafikonok és a táblázat alapján megállapítható, hogy a kétszakos kép-
zés esetében megnő a pedagógiai gyakorlat aránya az elméleti tantárgyakhoz képest: 
egyszakos képzés esetén 17%, míg a kétszakos képzés esetén 27%. A kreditpontok 
arányai a tanárképzés esetében jobban követik a különböző tantárgycsoportoknak 
biztosított időarányt, bár a pedagógiai gyakorlat kreditjei százalékban ebben az esetben 
is alulmaradnak az óraszámok százalékainak az elméleti tantárgyak javára. Tehát a 
tanárképzés esetében is nagyobb hangsúlyt kapnak az elméleti tantárgyak. 
  Ahhoz, hogy a tanítóképzésben megfigyelt arányokat összevethessük a tanár-
képzésben létező arányokkal, ki kell küszöbölnünk a más szaktárgyakat, mivel a szak-
tárgyi-szaktudományos tantárgyakat a tanárképzés esetében sem vettük figyelembe.  
E művelet után a következő arányokhoz jutottunk: 
 

 
Tanítóképzés 

Egyszakos 
tanárképzés 

Kétszakos 
tanárképzés 

Kötelező pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

37% 43% 33% 

Választható pedagógiai-
pszichológiai elméleti 
tárgyak 

10% 26% 20% 

Tantárgydidaktikák 25% 14% 20% 

Pedagógiai gyakorlat 28% 17% 27% 

Összesen 100% 100% 100% 

 
 
 
 
 
 



 

5. táblázat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7. grafikon 
 

  Az összehasonlítás során kiderült, hogy a tanítóképzésben és a kétszakos 
tanárképzésben kevésbé térnek el az arányok, mint a tanítóképzés és az egyszakos ta-
nárképzés esetében. Ez az eredmény várható volt, mivel a kétszakos tanárképzés során 
kétszer annyi pedagógiai gyakorlaton és tantárgydidaktikai előadáson és szemináriu-
mon vesznek részt a hallgatók, mint az egyszakos tanárképzés esetében. Ugyanakkor 
jelzésértékű is ez az eredmény, az egyszakos tanárképzés több figyelmet kellene hogy 
fordítson a gyakorlati képzésre. 
  Az óraszámok és a képzésben megjelenő arányok után elemezzük a tantervek 
alapján az elméleti jellegű pszichológiai-pedagógiai tantárgyakat, megfigyelve, milyen 
területeken biztosít elméleti, illetve gyakorlati ismereteket a tanító-, illetve a tanár-
képzés, hogyan viszonyulnak ezek egymáshoz. 
 
Elméleti jellegű pedagógiai-pszichológiai tantárgyak 
 

 Tanárképzés Tanítóképzés 

1. 
félév 

 
Általános lélektan és fejlődéslélektan (1) 
Bevezetés a pedagógiába 
Óvodapedagógia 

2. 
félév 

Neveléslélektan 
Általános lélektan és fejlődéslélektan (2) 
Oktatáselmélet (Didaktika) 

3. 
félév 

Bevezetés a pedagógiába és 
tantervelmélet 

Neveléslélektan 
Közösségfejlesztés az osztályban 
Magyar nyelv – tantárgydidaktika 
Vizuális nevelés – tantárgydidaktika 
Testnevelés – tantárgydidaktika 

4. 
félév 

Oktatáselmélet, 
oktatásszervezés és 
értékeléselmélet 

Neveléselmélet 
Pedagógiai kutatás 
Aritmetika – tantárgydidaktika 

A tantárgycsoportok arányai
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Román nyelv – tantárgydidaktika 
Természetismeret – tantárgydidaktika 
Interkulturális nevelés/Művészeti nevelés* 

5. 
félév 

Tantárgydidaktika (A) 

Tantervelmélet 
Játékelmélet és játékmódszertan 
Történelem – tantárgydidaktika  
Kézimunka – tantárgydidaktika 
Zene - tantárgydidaktika 
Drámapedagógia* 

6. 
félév 

Tantárgydidaktika (B)  
– csak kettős szak esetén 
Választható tantárgy** 

Értékeléselmélet és a pedagógiai értékelés módszerei 
Nevelési irányzatok 
Nevelésszociológia 
Gyermekvédelem* 
Különleges igényű gyermekek nevelése/Környezeti 
nevelés és egészségvédelem* 

7. 
félév 

Választható tantárgy**  

 
6. táblázat 

* választható tantárgyak 
** A választható tantárgyak listáját ld. az 1. mellékletben 

 
  A táblázat alapján megfigyelhető, hogy a tanárképzés esetében csak nevelés-
lélektant tanulnak a hallgatók (ld. 2. félév), ezzel szemben a tanítóképzés során ez ki-
bővül két féléves időtartamú általános- és fejlődéslélektannal. Az előzőekben már 
elemeztük, hogy a jövendőbeli tanárokat fel kell készítenünk a különböző élet-
koroknak megfelelő tanítási módokra, hiszen taníthatnak az oktatási rendszer minden 
szintjén. Felmerül azonban a kérdés, hogyan készüljenek fel erre, ha nem biztosítunk 
számukra fejlődéslélektani alapismereteket. 
  A pedagógiai tantárgyak esetében több egybeesést tapasztalhatunk: mind a két 
képzési formában kötelező tantárgyként szerepel a Bevezetés a pedagógiába, az Oktatás-
elmélet, a Tantervelmélet, az Értékeléselmélet, a különbség viszont az óraszámokban meg-
tapasztalható: míg a tanítóképzés minden említett tantárgy számára egy féléves 
időtartamot biztosít, addig a tanárképzés két-két tantárgyat összevon, és így biztosít 
számára egy félévet.  
  A tanítóképzés esetében bevezették az óvodapedagógiát (ld. 1. félév), illetve a 
játékmódszertant (5. félév), ami lehetővé teszi, hogy a pedagógus jobban megértse az 
óvodából iskolába érkező gyermeket, és biztosítsa számára a minél zökkenőmentesebb 
áttérést. Ugyanakkor a játékelmélet és játékmódszertan új ötletekkel gazdagíthatja a jö-
vendőbeli pedagógus ötlettárát, ami az új ismeretek feldolgozását és elmélyítését illeti. 
Ebben segíthet a választható tantárgyként említett drámapedagógia is. 
  Neveléselmélettel csak a tanítóképzés esetében találkozunk, a tanárképzés inkább 
az iskolai munka ismeretközvetítő szerepére fókuszál. A tanítóképzés során kötelező 
tantárgy a Közösségfejlesztés az osztályban; a tanárképzés esetében ezt a tantárgyat a vá-



 

lasztható tantárgyak között találjuk, tehát valószínű, hogy a hallgatók nagy része nem is 
találkozik ezzel a tantárggyal.  
  Ugyancsak kötelező tantárgy a tanítóképzés esetében és választható a tanár-
képzés során a nevelésszociológia. 
  Csak a tanítóképzés tantervében szerepel kötelező tantárgyként a pedagógiai 
kutatás és a nevelési irányzatokat bemutató tantárgy. Az előző az oktatáshoz való inno-
vatív viszonyulás szemléletmódját alakítja, míg a második segít a történelmi össze-
függések megértésében, ezek egymásrahatásának vizsgálatában, segít egységes képet 
alkotni az oktatási rendszerek és szemléletmódok kialakulásáról. 
  A választható tantárgyak esetében is találhatunk egybeeséseket: mind a két 
képzés során a hallgatók választhatják az Interkulturális nevelést, illetve a Különleges nevelési 
igényekkel rendelkező gyermekek nevelését. Ez utóbbi a tanárképzés esetében két tantárgy 
keretében valósul meg, egyfelől a tehetséges gyermekek nevelésével, másfelől a hátrá-
nyos helyzetű gyermekek nevelésével foglalkoznak. A tanítóképzés során ezt a két te-
rületet egy tantárgy öleli fel. 
  A tanárképzés tanterve széleskörű választható tantárgylistát állít a tanárképzős 
hallgatók elé. Az első tantárgycsomagban a felsoroltakon kívül a következő tantár-
gyakat találjuk: Nevelési tanácsadás, Pedagógiai kommunikáció, Az intellektuális munka 
technikái és tanulásmódszertan, Információs technikák a nevelésben. A második tantárgycsomag 
még nem említett választható tantárgyai a következők: Iskolamenedzsment, Pedagógiai 
antropológia, Oktatási politikák, Felnőttoktatás és Számítógéppel segített oktatás. A számító-
géppel segített oktatás a tanítóképzés esetében is fellelhető, de egybevonva az infor-
matikai alapismeretekkel.  
  A felsorolt tantárgyakon kívül a különböző tanszékek hirdetnek meg tantárgy-
didaktikai előadásokat, így a tantárgylista egyre bővül. Ezek a tantárgydidaktikai vá-
lasztható tárgyak főleg az aktivizáló módszerek bemutatására törekszenek a szakon 
belül. 
  A tanítóképzés tanterve a következő, még nem említett pedagógiai-pszicho-
lógiai jellegű választható tantárgyakat foglalja magába: Művészeti nevelés, Gyermekvédelem 
és Környezeti nevelés. 
  Bár a tanárképzés és tanítóképzés tantervét összehasonlítva észrevehető a 
különbség a választható tantárgyak kínálatában, nem feledhetjük a tényt, hogy a fel-
sorolt választható tantárgyak közül a tanárképzős hallgatók csak két tantárgyat válasz-
tanak a képzés során, sok területtel alkalmuk sincs megismerkedni. A tanítóképzés so-
rán a kínálat elég szegényes, viszont négy tantárgyat választhatnak a hallgatók a képzés 
során, ami lehetővé teszi, hogy megismerkedhessenek a felkínált választható tantárgyak 
felével. Mindezek tudatában a tanárképzés során több választható tantárgyat bevezet-
hetnének kötelező jellegűként, esetleg több választható tantárgy felvételére ösztönöz-
hetnék a hallgatókat. A tanítóképzés esetében pedig bővíthetnék a választható tan-
tárgyak listáját, hogy a meglévő alapismereteit minden hallgató a maga érdeklődési 
területe szerint bővíthesse.  
 

 A két képzési rendszer áttekintése után vizsgáljuk meg, hogyan vélekednek a 
képzésről, a felkészítés minőségéről a képzésben részt vevő hallgatók. A kutatás több 



 

síkon történt, ennek egy szeletkéjét mutatnám be az egyetemista és főiskolai hallgatók 
véleményére alapozva, hiszen a tanulmány erre a kérdéskörre összpontosít. 
 
 

A kutatás bemutatása 

 
  Amint a tanulmány elején is említettem, kutatásom célja egyrészt össze-
hasonlítani az erdélyi magyar tanárképzés intézményrendszerét, tantervét az erdélyi 
magyar tanítóképzésével, feltárni a képzésrendszerek közötti azonosságokat és a 
különbségeket, és egy kérdőíves felmérés alapján összehasonlítani az érintettek a ta-
nár-, illetve tanítóképzésről alkotott véleményét. A második cél elérése érdekében egy 
kérdőíves felmérést végeztem a Babeş–Bolyai Tudományegyetemen, ahol tanárképzős 
és tanítóképzős hallgatókat kérdeztem meg a pedagógusképzés minőségéről, illetve 
arról, hogy miben látják a képzés buktatóit, mit változtatnának meg a képzésen, ha ez 
lehetséges volna. 
  A kutatás adatainak begyűjtése három évig tartott: 2002–2004 között több 
városban, Kolozsváron, Székelyudvarhelyen, Szatmárnémetiben, Kézdivásárhelyen, 
Nagyenyeden, Nagyváradon, Marosvásárhelyen kértem ki a képzésben résztvevők 
véleményét. 
 
A kutatás hipotézisrendszere 

1. A tanár- és tanítóképzős hallgatók véleménye nem tér el jelentős mértékben a 
képzés minőségét illetően. 

2. A 2000-ben átdolgozott tanítóképzős tanterv pozitívan befolyásolta a 
hallgatók véleményét a képzés megítélését illetően. 

3. A pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nem igénylik a felvételi vizsga be-
vezetését. 

4. A 2003-ban végzős főiskolás diákok elégedettebbek felkészültségükkel, mint 
2002-ben végzett társaik. 

5. A pedagógusképzésben részt vevő hallgatók nem érzik magukat felkészülve a 
pedagógusi pálya gyakorlására.  

6. A tanárképzős hallgatók nagy része nem szívesen helyezkedne el pedagógus-
ként az egyetem elvégzése után, ellentétben a tanító-óvodapedagógus-képzős 
hallgatókkal, akik a pedagógusi pálya mellett maradnának. 

7. A hallgatók változtatnának a pedagógusképzés jelenlegi intézményi keretein. 
8. A hallgatók szívesen részt vettek volna a képzés során képességfejlesztő tré-

ningeken. 
 

A minta 
  A kutatás során a kolozsvári Babeş–Bolyai Tudományegyetem magyar tago-
zatos, III., IV. éves tanár szakos hallgatói, illetve a Babeş–Bolyai Tudományegyetem 
keretén belül működő Tanítóképző Főiskolák hallgatói, tanárai, a pedagógiai líceum 
hallgatói és véglegesítő vizsgára jelentkező pedagógusok véleményét hasonlítottam 
össze. 



 

  A kutatásban tehát 96 IV. éves végzős tanár szakos hallgató, valamint 342 
pedagógiai líceumot végzett diák, 320 tanítóképző főiskolát végzett hallgató, 90 kezdő 
tanító és 56 tanár képezi a mintát, a felmérendő populáció rétegződési arányainak 
megfelelően. 
 

 Mikor töltötte ki? Összesen 

 2002 2003 2004  

Pedag. líc. diák 185 157  342 
 54,1% 45,9%  100,0% 

Főiskolás diák 89 231  320 
 27,8% 72,2%  100,0% 

Tanár 32 24  56 
 57,1% 42,9%  100,0% 

Tanító, óvónő 36 54  90 
 40,0% 60,0%  100.0% 

Egyetemi hallgató   96 96 
   100,0% 100,0% 

Összesen 342 466 96 904 

 37,8% 51,5% 10,6% 100,0% 
 

 

7. táblázat 
 

  A válaszadók nemét tekintve ebben az esetben is beigazolódott a tény, hogy a 
pedagógus szakma elnőiesedésének vagyunk tanúi, ami főleg az óvodapedagógusokra 
és tanítókra jellemző. Megfigyelhetjük, hogy a tanárok és tanárképzős hallgatók ese-
tében az aránykülönbség kisebb. 
 

 Férfi Nő 

pedag. líc. diák 3,8% 96,2% 

főiskolás diák 3,1% 96,9% 

tanár 37,5% 62,5% 

tanító, óvónő 3,3% 96,7% 

egyetemi hallgató 17,7% 82,3% 

 7,1% 92,9% 
 

8. táblázat 
A kutatás módszerei 

 Írásos kikérdezés módszere (a tanárok, a végzős hallgatók és a kezdő peda-
gógusok megkérdezése kérdőív segítségével történt); 

 Statisztikai módszerek az eredmények értékelésekor. 
A kutatás eredményeinek bemutatása és elemzése 
  Az első hipotézis megválaszolásához több területről gyűjtöttünk informá-
ciókat. A vizsgálati személyeknek több kijelentéssel való egyetértésük fokát kellett 
megjelölniük egy egytől ötig terjedő skálán (az 1 jelölte a „nem értek egyet”, az 5 je-
lölte a „teljes mértékben egyetértek” véleményeket, míg a 2, 3, 4-es számok közbeeső 
értékeket képviseltek). 



 

  A képzéssel leginkább a pedagógiai líceumot végzett tanítóképzős hallgatók 
voltak megelégedve, ezt jelzi a 3,83-as átlagérték. A főiskolás tanítóképzős hallgatók 
közepesen elégedettek (3,15), míg a tanárképzős hallgatók a legelégedetlenebbek 
(2,59). 
 
 
 

 Átlag N Szórás 

pedag. líc. diák 3,83 340 1,045 
főiskolás diák 3,15 307 1,328 
tanár 3,25 52 0,860 
tanító, óvónő 3,40 88 1,170 
egyetemi hallgató 2,59 96 1,139 
Összesen 3,38 883 1,230 

 

9. táblázat 
 

  A 2002-ben végzett kutatást 2003-ban megismételtük, mivel a 2003-ban 
végzett hallgatók már egy átdolgozott tanterv szerint végezték el a főiskolát az előző 
évfolyamhoz képest. A kutatás arra a kérdésre keresett választ, hogy az új tanterv be-
vezetése hozott-e pozitív irányú változást a képzés megítélésében. Az eredmények azt 
mutatják, hogy igen: míg 2002-ben a főiskolások 2,66-os átlageredménnyel jelölték 
megelégedettségük mértékét (mely nagyjából megegyezik az egyetemi hallgatók által 
2004-ben megjelölt értékkel (2,59), 2003-ban az átlageredmény 3,35 volt. 
 

 Év Átlag N Szórás 

főiskolás diák 2002 2,66 87 0,804 

 2003 3,35 220 1,440 

Összesen 3,15 307 1,328 
 

10. táblázat 
 

  A fenti táblázat alapján az is megállapítható, hogy 2002-ben egységesebben 
vélekedtek a főiskolás hallgatók a képzés megfelelő voltáról (a szórás 0,804), mint 
2003-ban (szórás 1,440). 
  Az egyetemisták véleménye is különbözött aszerint, hogy bölcsész- vagy reál-
szakosak. A reálszakos hallgatók (matematika, matematika–informatika, informatika, 
fizika, matematika–fizika szakosok) átlageredménye 3,09 volt, míg a bölcsészeké (ma-
gyar–vallástanár, magyar–néprajz, magyar – idegen nyelv) 2,33, és nagyobb a szórás. 
 

 Átlag N Szórás 

bölcsész 2,33 63 1,136 

reál 3,09 33 0,980 

Összesen 2,59 96 1,139 
 

11. táblázat 



 

 

  Az átlageredmények bemutatása után megállapítottuk, hogy a főiskolás és az 
egyetemista hallgatók véleményének eltérése a képzés megfelelő voltát illetően szig-
nifikáns (p=0,001, valószínűség 99,9%). 
 A továbbiakban felbontottuk a fenti kijelentést több részterületre, megvizs-
gálva, hogy miként vélekednek a hallgatók a képzés elméleti és gyakorlati részéről, a 
képzési rendszerről. 
  A vizsgálat során kiderült, hogy a főiskolás tanítóképzős hallgatók kevésbé 
értenek egyet (2,79)  azzal a kijelentéssel, hogy a képzés során használhatatlan ismereteket 
kell elsajátítaniuk, mint a tanárképzős hallgatók (3,72). Az eltérés ebben az esetben is 
szignifikáns volt (p=0,001, valószínűség: 99,9%). Ezt a kijelentést támasztja alá az is, 
hogy a tanárképzős hallgatók szerint az egyetemi képzés során a pedagógiai jellegű 
képzés háttérbe szorul a szaktudományos képzéssel szemben (3,65). 
 

 Kitöltés ideje Átlag N Szórás 

főiskolás diák 2002 2,93 87 1,246 
 2003 2,74 219 1,466 

Összesen 2,79 306 1,408 

egyetemi hallgató 2004 3,72 95 1,277 

 Összesen 3,72 95 1,277 
 

12. táblázat 
 

  A 2002-es, 2003-as eredményeket tekintve újból beigazolódott az a hipotézis, 
hogy az új tanterv bevezetése pozitív irányba mozdította el a tanítóképzés megítélését. 
  A felkészítés elméleti és gyakorlati síkon történik. Az eredmények alapján 
megállapítottuk, hogy a tanítóképzősök elégedettebbek a tanárképzős hallgatóknál 
mind az elméleti, mind pedig a gyakorlati képzéssel (a különbség mindkét esetben 
szignifikáns volt: p=0,001, 99,9%-os valószínűség), viszont a gyakorlati képzéssel való 
megelégedettség mindkét minta esetében a 3-as átlagérték alatt maradt, ami arra 
figyelmeztet, hogy a gyakorlati képzés terén változtatni kellene. 
 

 Kitöltés ideje Elmélet Gyakorlat 

főiskolás diák 2002 3,98 2,35 
 2003 4,19 3,18 

 Összesen 4,13 2,95 

egyetemi hallgató 2004 3,55 2,17 
 

13. táblázat 
  Összehasonlítva a főiskolások 2002-es és 2003-as eredményeit észrevehetjük, 
hogy a pozitív változás a képzés megítélésében ezúttal is jelen van, viszont az elméleti 
képzés minőségének megítélése (a különbség: 0,21) kevésbé változott, mint a 
gyakorlati képzésé (a különbség: 0,83). 
  Azzal a kijelentéssel, hogy a pedagógusképzés túl elméletorientált, inkább a 
tanár-képzős hallgatók értenek egyet, s az átlag ebben az esetben elég magas (3,86). A 
tanító-képzősök esetében sem kicsi az egyetértési fok (3,44), ami jelzi, hogy a hallgatók 



 

egységesen úgy gondolják, a képzés inkább az elméleti ismeretekre fekteti a hangsúlyt a 
gyakorlati ismeretekkel szemben. A különbség szignifikáns ebben az esetben is  
(p = 0,01, 99%-os a valószínűség). 
  Ellenőriztük, hogy létezik-e szignifikáns korreláció a képzés megfelelőségét, az 
elméleti, illetve gyakorlati képzés megítélését illetően. Azt vehettük észre, hogy a 
korreláció mindkét esetben pozitív irányú és szignifikáns volt. A képzés megítélése, 
illetve túlzott elméletorientáltsága között csak a tanítóképzős hallgatók esetében figyel-
hető meg negatív irányú szignifikáns kapcsolat.  
  Ugyanakkor az elméleti és gyakorlati képzés közötti kapcsolatot is meg-
vizsgáltuk: míg az egyetemisták válaszainál szignifikáns korrelációt nem tapasztaltunk, 
a főiskolások válaszai esetében a gyakorlati és elméleti képzés megítélése pozitív irány-
ban korrelál (p=0,001). 
  Az erdélyi magyar pedagógusképzésben való részvételhez a tanítóképzős diá-
kok képességvizsgákon vesznek részt (zene, rajz, szépírás), de a tanárképzős hallgatók 
esetében felvételi vizsga nincs. Ez a rendszer lehetővé teszi, hogy olyan hallgatók is 
részt vegyenek a képzésben, akik nem felelnek meg a szakma követelményeinek. 
Hogyan vélekednek erről a hallgatók s a tanárok?  
  A tanítóképzősök és a tanárok inkább egyetértenek a felvételi vizsga szükségessé-
gével (4,25), mint a tanárképzős hallgatók (3,34). A különbség szignifikáns (p = 0,001, 
99,9%-os a valószínűség). 
 

 Kitöltés ideje Átlag N Szórás 

főiskolás diák 2002 4,39 87 1,038 
 2003 4,19 222 1,399 

 Összesen 4,25 309 1,309 

tanár 2002 4,52 29 0,871 
 2003 3,92 24 1,558 

 Összesen 4,25 53 1,254 

egyetemi hallgató 2004 3,34 95 1,448 

 Összesen 4,06 457 1,381 
 

14. táblázat 
 

  Érdekes azonban követni a főiskolások és tanárok véleményének alakulását 
2003-ban: mindkét esetben a felvételi bevezetésének szükségességével kevésbé értettek 
egyet, mint előző évben, s ez a különbség a tanárok esetében kiugró (0,6). Azonban a 
szórás megnagyobbodott, ami arra enged következtetni, hogy a kérdés megítélésében 
nagyon eltérő válaszok születtek, egyre inkább eltávolodik a képzésben részt vevő 
egyének véleménye a felvételivel kapcsolatosan. 
  A tanárképzős hallgatók számára készített kérdőív a későbbiekben is visszatér 
a kérdés tárgyalására, ahol konkrét állásfoglalást kér a vizsgálati személyektől egy 
esetleges felvételi vizsga bevezetését illetően, illetve kéri a válasz indoklását is. 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 nem igen összesen 

bölcsész 27 36 63 
 42,9% 57,1% 100,0% 

reál 20 13 33 
 60,6% 39,4% 100,0% 

Összesen 47 49 96 
 49,0% 51,0% 100,0% 

 

15. táblázat 
 

  Ha az összesített eredményeket nézzük, kb. fele-fele arányban foglaltak állást 
az egyetemisták a felvételi bevezetését, illetve elvetését illetően. Ha viszont a hallgatók 
szakját is követjük, észrevehető a különbség a reál- és bölcsész szakos hallgatók kö-
zött: a bölcsész hallgatók 57,1%-a a felvételi bevezetése, a reál szakos hallgatók  
60,6%-a a felvételi szükségtelensége mellett foglalt állást. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. grafikon 
 
 
 
  Mivel indokolták választásukat a hallgatók? Felsorolok néhány véleményt.  
Azért kell a felvételi vizsga, mert: 

 aki nem szívesen tanít, nem való tanárnak; 

 ne lehessen akárki tanár; 

 nem mindenki alkalmas a tanári pályára; 

Felvételi vizsga

42,90% 60,60% 49,00%

51,00%39,40%57,10%

bölcsész reál Összesen
tanárképzős hallgató

igen

nem

 



 

 ki lehessen szűrni azokat, akikben nincs hivatástudat; 

 a tanítás tehetség kérdése is; 

 kiszűrni a beszédhibásokat; 

 kell egy tudásszint. 
Azért nem kell a felvételi vizsga, mert: 

 vizsga alapján nem lehet eldönteni kiből lesz jó tanár; 

 a képzés során úgyis kiderül ki alkalmatlan; 

 szűrjék ki a pedagógiai gyakorlat után a tehetségteleneket; 

 a jó tanár kialakítható a képzés során, a képzés minősége a döntő; 

 idővel jó tanár lehet; 

 kóstolhasson bele mindenki, s azután döntsön; 

 a felvételi egy alkalom, nagyon esetleges az eredmény, lehet, éppen 
akkor hibázik valaki; 

 a vizsga nem zárja ki az alkalmatlanokat; 

 a 18 éves még túl fiatal. 
  Megfigyelhető, hogy azok, akik nem értenek egyet a felvételi bevezetésével, 
nem adnának pedagógusi oklevelet akárkinek: ők is ugyanúgy igénylik az igényes fel-
készítést, a nem megfelelő tanárok kiszűrését, mint azok, akik a felvételi bevezetésével 
ezt a problémát megoldhatónak tartják. Valószínűleg a felkészítés során tapasztalták, 
hogy ők maguk is egyre jobban viszonyultak a tanári mesterséghez, jobban teljesítettek 
a próbatanítások alkalmával, mint előre képzelték.  
 

  A kutatás következő részében vizsgáljuk meg, hogyan vélekednek felkészült-
ségükről a tanítóképzős és tanárképzős hallgatók. 
  A jobb összehasonlítás és a változások mértékének érzékeltetése céljából 
feltüntetjük a pedagógiai líceumot végzett hallgatók véleményét is. Nemmel leginkább 
a tanárképzős hallgatók válaszoltak (14,6%-uk), mely érték megegyezik a főiskolások-
nál 2002-ben mért aránnyal (15,7%). Örömmel állapítottuk meg, hogy a tanítóképző 
főiskolások esetében ez az arány 2,6%-ra esett vissza 2003-ra. Ugyancsak a tanár-
képzős hallgatók érzik legkevésbé felkészültnek magukat a pedagógusi pályára, csak 
19,8%-uk válaszolt határozott igennel erre a kérdésre. A leghatározottabbak a tanító-
képző főiskolát végzettek voltak (43,8%), de a pedagógiai líceumot végzettek sem 
maradtak el sokkal mögöttük (38,1% válaszolt igennel). Összehasonlíthatjuk, hogyan 
alakult a főiskolát és a pedagógiai líceumot végzettek véleménye 2003-ra: míg a főisko-
lások esetében az arány kétszeresére nőtt, a líceumot végzett diákok 9%-kal kevesebb 
igen választ adtak. Nem tudják megállapítani, illetve bizonytalanok felkészültségük 
mértékében azok a hallgatók, akik talán-nal illetve nem tudom-mal válaszoltak. A leg-
bizonytalanabbak a tanárképzős hallgatók, őket követik a pedagógiai líceumot végzet-
tek és ezután következnek a főiskolások. Az arány azonban elég magas, a hallgatók 
több mint fele tartozik ebbe a kategóriába. 
  A főiskolás és egyetemista hallgatók közötti különbség szignifikáns (p=0,001) 
és ugyancsak szignifikáns különbséget állapíthattunk meg a főiskolások 2002-es és 
2003-as eredményét illetően is (p=0,001). 



 

 

 
 

felkészült 

 nem talán igen nem tudom 

pedag. líc. diák 2002 6,5% 46,7% 42,4% 4,3% 
 2003 3,2% 52,9% 33,1% 10,8% 

  5,0% 49,6% 38,1% 7,3% 

főiskolás diák 2002 15,7% 47,2% 27,0% 10,1% 
 2003 2,6% 38,1% 50,2% 9,1% 

  6,3% 40,6% 43,8% 9,4% 

egyetemi hallgató 2004 14,6% 53,1% 19,8% 12,5% 
 

16. táblázat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9. grafikon 
 

  A továbbiakban arra kértük a vizsgálati személyeket, hogy különböző, a peda-
gógusi szakmához kapcsolódó feladatkörökben állapítsák meg felkészültségük mér-
tékét. Ezeket a feladatköröket hét nagyobb csoportba oszthatjuk: 

1. tervezés: éves terv, tematikus terv és óraterv elkészítése; 
2. konfliktuskezelés: tanár–diák, illetve diákok közötti konfliktusok ke-

zelése; 
3. osztályon kívüli tevékenységek megszervezése: kirándulás, szakkör; 
4. eszközök készítése: szemléltető eszközök, feladatlapok elkészítése; 
5. módszerek alkalmazása: változatos módszerek alkalmazása, aktivi-

zálás, differenciálás; 
6. értékelés: diákok értékelése, diákok tudásszintjének értékelése, vissza-

csatolás biztosítása; 
7. szülők: szülőkkel való kapcsolattartás, szülői értekezlet megszerve-

zése. 
  Az átlagok összevetése nyomán megállapíthatjuk, hogy a tanárképzős és taní-
tóképzős hallgatók ugyanazt a négy feladatkört jelölték meg az első helyen, különböző 
helyezésekkel: óraterv elkészítése, diákok értékelése, szemléltető eszközök és feladatlap 
elkészítése és kirándulás megszervezése. A tanítóképző főiskolások az éves és tema-
tikus terv elkészítésében, illetve a szakkör megszervezésében érzik legkevésbé felké-
szültnek magukat, míg a tanárképzős hallgatók az éves és féléves tervezésben, illetve a 
visszacsatolás biztosításában. 
  Érdekes megfigyelni, hogy a képzés főleg az órák megtervezésére való felké-
szítésre koncentrál, figyelmen kívül hagyja, illetve nem segít a hosszabb időtartamú 
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nevelési-oktatási tervek elkészítésében való jártasság kialakításában. Ez hátráltatja az 
egységes nevelői szemléletmód kialakítását. 
  Bár a feladatkörök sorrendjének megítélésében hasonló a hallgatók vélemé-
nye, különbség mutatkozott az átlagértékekben: minden esetben a tanárképzős hallga-
tók alacsonyabb pontszámmal minősítették felkészültségük mértékét, mint tanító-
képzős társaik. Az összes feladatkör átlagából a következő eredmények születtek: 
tanítóképzősök esetében az átlag: 3,92, míg a tanárképzős hallgatók esetében: 3,39.  
Az eredményeket statisztikai vizsgálatnak alávetve megállapítható, hogy a különbségek 
szignifikánsak (p=0,01), ez alól három tevékenységi terület képez kivételt: a kirándulás 
és a szakkör megszervezése, valamint a tematikus terv elkészítése esetén nem találtunk 
számottevő különbséget (p>0,05). 
  Ellenőriztük, hogyan viszonyulnak a különböző részfeladatok egymáshoz, s az 
eredmények ebben az esetben is különböztek aszerint, hogy a tanítóképző főiskolások 
vagy a tanárképzős hallgatók eredményeit vizsgáltuk. A tanítóképző főiskolások 
esetében minden részfeladat pozitív irányú szignifikáns korrelációt mutatott, míg a 
tanárképzős hallgatók esetében már sokkal kaotikusabb a helyzet. A továbbiakban ele-
mezzük, hogy a fentiekben felvázolt feladatcsoportokon belül megfigyelhető-e korre-
láció a tanárképzősök esetében. 
  A tanórán kívüli tevékenységek megszervezésén kívül minden megjelölt 
feladatcsoporton belül a részfeladatok pozitív irányú korrelációt mutatnak. Ha a fela-
datcsoportokon kívüli korrelációt vizsgáljuk, szignifikáns, pozitív irányú korreláció 
figyelhető meg a konfliktuskezelés, a szülőkkel való kapcsolattartás, a kirándulás meg-
szervezése és a diákok értékelése között, másfelől pedig a tervezés, az eszközök 
elkészítése, változatos, aktivizáló módszerek alkalmazása és a diákok értékelése között. 
A két terület mintha az oktatás és nevelés problémakörét vetítené ki. 
  A felkészültséggel kapcsolatosan még arra a kérdésre kerestünk választ, hogy a 
főiskolások véleménye mennyiben változott egy év alatt. Felkészültségük megítélé-
sében a 2003-ban végzett hallgatók nagyobb átlagértéket jelöltek meg, mint a 2002-ben 
végzett hallgatók. A különbségek majdnem minden esetben jelentősek voltak, kivéve a 
szemléltető eszközök elkészítése, a feladatlap összeállítása, óraterv megírása, aktivizálás 
biztosítása és változatos módszerek alkalmazása területén. 
  A továbbiakban azt a hipotézisünket fogjuk ellenőrizni, hogy a pedagógus-
képzésben részt vevő hallgatók szeretnének-e pedagógusként dolgozni. 
  Hipotézisünk ebben az esetben beigazolódott: a tanítóképző főiskolások 
határozottabbak ebben a kérdésben, 87,1%-uk szeretne tanítani, és csak 2,5%-uk nem. 
A tanárképzős hallgatók 58,9%-a állítja határozottan, hogy pedagógusként dolgozna, 
míg 4,2%-a nem. A tanárképzősök esetében sokan bizonytalanok (36,8%). A különb-
ség a hallgatók között szignifikáns (p=0,001). 
 
 
 
 
 
 



 

 igen talán nem nem tudom 

főiskolás diák 87,1% 7,6% 2,5% 2,8% 

egyetemi hallgató 58,9% 28,4% 4,2% 8,4% 
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10. grafikon 
 

  Megkérdeztük a vizsgálati személyeket, hogy milyen intézményformát tartanának 
alkalmasnak a pedagógusképzés számára. A pedagógiai líceumot végzettek (60,1%) az 
ötéves pedagógiai líceumi képzést, a főiskolás diákok (52,8%), a tanárok (58,2%) és a 
tanítók, óvónők (32,2%) a négyéves tanítóképző főiskolát tartják a legalkalmasabbnak 
a képzés számára. A legkevésbé tartják alkalmasnak a tanítóképzés számára a négyéves 
pedagógiai líceumot, mely 2002-ben újra beindult.  
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11. grafikon 
 

 Intézményforma tanítóképzés 

 5 éves 
pedag líc. 

3 éves 
főiskola 

4 éves 
főiskola 

4 éves 
pedag. líc. 

egyéb 
nem 

tudom 

pedag. líc. 
diák 

60,1% 6,8% 20,2% 1,8% 5,4% 5,7% 

főiskolás 
diák 

15,1% 21,1% 52,8% 1,9% 3,1% 6,0% 

tanár 20,0% 10,9% 58,2%  10,9%  

tanító, 
óvónő 

26,7% 16,7% 32,2%  10,0% 14,4% 

 

18. táblázat 
 

  A tanárképzés esetében is több lehetőség közül választhattak a hallgatók.  
A legjobbnak az egyetem utáni egyéves képzést tartották (38,5%), ezt követte  
0,2%-kal a tanárképző főiskolán megvalósuló képzés. A jelenlegi keretet csak 17,7%-
uk tartotta alkalmasnak. 
 

 N % 

jelenlegi keret 17 17,7 

tanárképző főiskolán 29 30,2 

egyetem után 1 év 37 38,5 

egyetem után 2 év 9 9,4 

egyéb 4 4,1 

Összesen 96 100,0 
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  Az utolsó kérdéskör, amit még elemzünk, azon tantárgyak listája, melyek tanu-
lását a hallgatók felvállalták volna a pedagógusképzés során. A kommunikációs képességek 
és az önismeret fejlesztése a tanítóképzősök és tanárképzősök listáján is az első két helyet 
foglalja el. Valóban, a dolgozat első részében bemutatott tantervi jellegzetességek alap-
ján is megállapítható, hogy a pedagógusi képességek fejlesztését biztosító tréningek 
teljes mértékben hiányoznak a jelenlegi képzésből. A tanítóképzősök esetében a dráma-
pedagógia szerepel a harmadik helyen, s bár a 2000-es tantervben már választható tan-
tárgyként szerepelt, a 2002-ben végzett hallgatók a képzés során nem találkozhattak 
ezzel a tantárggyal. A tanárképzős hallgatók az osztályfőnöki óra megszervezéséről és a 
tehetséges gyermekek fejlesztéséről tanulnának. Ötödik, illetve negyedik helyen áll a Tanuló 
megismerésének módszerei nevű tantárgy, mely gyakorlati jellegénél fogva szintén az érdek-
lődésük előterébe került. A legkevésbé fontos tantárgynak a felnőttoktatást, az iskola-
vezetést és az iskolai mentálhigiénét tartják. Érdekes megfigyelni, hogy a mikrotanítás és a 
nevelési szituációk elemzése nem örvendett túl nagy sikernek, bár a kérdőívre adott vála-
szok alapján a hallgatók javítanának a gyakorlati képzés minőségén, kibővítenék azt. 
(ld. 3. melléklet) 
 

 

Következtetések 

 
  A kutatás során beigazolódott, hogy a tanítóképző főiskolások elégedettebbek 
a képzéssel, mint a tanárképzős hallgatók, s ebben fontos szerepet játszott az, hogy a 
2003-ban megkérdezett végzős hallgatók más tanterv szerint tanultak, mint a 2002-ben 
végzett első évfolyam. A főiskolások válaszai arra engednek következtetni, hogy az 
átdolgozott tantervnek is szerepe volt abban, hogy a tanítóképzős hallgatók kedve-
zőbben ítélték meg a képzés minőségét, mint a tanárképzős hallgatók. 
  Nem igazolódott be a harmadik hipotézisünk, a hallgatók fele-fele arányban 
voltak a felvételi vizsga bevezetése mellett vagy ellen. 
  A jelenlegi pedagógusképzés keretei között a végzős hallgatók fele bizonytalan 
a pedagógusi pályára való felkészültségének mértékében. A tanítóképzős hallgatók 
nagyobb arányban érzik magukat felkészültnek, mint a tanárképzős hallgatók, s ez 
érvényes különböző pedagógusi feladatkörök betöltésére is. 
  A tanítóképző főiskolások nagyobb arányban szeretnének tanítani, mint a 
tanárképzős hallgatók. Ennek egyik oka lehet, hogy a tanítóképzősök a főiskolára való 
jelentkezéskor vállalják a pedagógusi hivatást, míg a tanárképzősök fakultatív tantár-
gyak keretén belül képezik magukat pedagógussá, sokan csak azért vállalják fel a tanár-
képző szakot, hogy ha nem lesz más választásuk, el tudjanak helyezkedni a tanügyben. 
Ezt a következtetést azonban egy további vizsgálattal ellenőrizni kell. 
  A pedagógusképzés jelenlegi intézményformáját nem tekintik túl eredmé-
nyesnek a hallgatók. Ha változtathatnának rajta, a tanítóképzősök a négyéves főiskolát, 
a tanárképzős hallgatók az egyéves követő képzést tartanák megfelelőnek képzésük 
számára. Ugyanakkor szívesen felvállalnának újabb választható tantárgyakat, főleg 
olyan tréningeket, melyek fejlesztenék kommunikációs képességüket és önismeretüket. 



 

Bár a tantervek egyre több választható tantárgy teljesítésére adnak alkalmat, a képesség-
fejlesztő tréningek még mindig nem jelentek meg a képzésben, pedig igény volna rá. 
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Mellékletek 

 
1. melléklet 
 
A tanárképzés tanterve (2004/2005) 
 
Képesítés: tanár az alsóközépfokú (gimnáziumi), felsőközépfokú (líceumi) és felső- 
        fokú oktatásban 
Szervező: Tanárképző Intézet 
Követelmények: 36 kredit egyszakos képzés esetén; 
    44 kredit kétszakos képzés esetén. 
 

A tanév felosztása hetekben 
 

 

Tanítási 
időszak 

Vizsgaidőszak 

Gyakorlat 

Szünidő 

I. 
félév 

II. 
félév 

tél nyár 
pót-

vizsgák 
tél 

ta-
vasz 

nyár 

I. 14 14 4 4 2 - 2 1 11 

II. 14 14 4 4 2 - 2 1 11 

III. 14 14 4 4 2 - 2 1 11 

IV. 14 11 4 2 2 - 2 1 - 

 
 

Heti órabeosztás 
 

 Egyszakos képzés Kétszakos képzés 

 1. félév 2. félév 1. félév 2. félév 

I. - 4 - 4 

II. 3 3 3 3 

III. 3 7 3 10 

IV. 3 - 7 - 

 

Kötelező tárgyak listája 
 

Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz- 
óra-

szám 

Kre-
dit Előadás 

Szemi-
nárium 

Előadás 
Szemi-
nárium 

 2. félév (I. év) 

1 Neveléslélektan 2 2 28 28 56 5 

 3. félév (II. év) 

2 Bevezetés a pedagógi-
ába + tantervelmélet 

2 1 28 14 42 4 

 4. félév (II. év) 

3 Oktatáselmélet és 
oktatásszervezés + 
Értékeléselmélet 

2 1 28 14 42 4 



 

 5. félév (III. év) 

4 Tantárgydidaktika (A) 2 1 28 14 42 4 

 6. félév (III. év) 

5 Tantárgydidaktika* (B) 2* 1* 28* 14* 42* 4* 

6 Pedagógiai gyakorlat 
(A) 

- 4gy - 56 56 4 

 7. félév (IV. Év) 

7 Pedagógiai gyakorlat* 
(B) 

- 4gy* - 56* 56* 4* 

 Összesen 
    

238/ 
336* 

21 
+8* 

  * Csak kétszakos képzés esetén 
 

Választható tantárgyak 
 6. félév (III. év) 

1 Választható tantárgy (I) 1 2 14 28 42 3,5 

 7. félév (III. év) 

2 Választható tantárgy (2) 1 2 14 28 42 3,5 

 Összesen     84 7 

 

Záróvizsga 
 7. félév (III. év) 

Értékelési portofólium (óratervek, kiválasztott eszközök) 8 

 

 
Tantárgy 

Össz-
óraszám 

Kredit 

 Kötelező tárgyak összesen 238/336* 21/29* 

 Választható tárgyak 84 7 

 Záróvizsga  8 

 Összesen 322 36/44 

 
Választható tantárgyak listája: 
I. Tantárgycsomag:  Nevelési tanácsadás 
  Tehetséges gyerekek nevelése 
  Hátrányos helyzetű gyerekek nevelése 
  Pedagógiai kommunikáció 
  Az intellektuális munka technikái és tanulásmódszertan 
  Közösségfejlesztés az osztályban 
  Információs technikák a nevelésben 
II. Tantárgycsomag: Iskolamenedzsment 
  Nevelésszociológia 
  Pedagógiai antropológia 
  Interkulturális nevelés 
  Oktatási politikák 
  Felnőttoktatás 
  Számítógéppel segített oktatás 



 

A felsorolt tantárgyak mellett a különböző módszertani tanszékek is kínálnak választ-
ható tantárgyakat szaktól függően. 

 
2. melléklet 
 
A tanítóképzés tanterve (2004/2005) 
Képesítés: tanító az elemi oktatásban 
Szervező: Tanítóképző Főiskola – Pszichológia és Neveléstudományok Kar 
Követelmények: 168 kredit – kötelező tantárgyak 
    12 kredit – választható tantárgy 
    30 kredit – záróvizsga 
    10 kredit – idegen nyelv 
    0 kredit – 2 félév testnevelés 
A tanév felosztása hetekben 

 

Tanítási 
időszak 

Vizsgaidőszak 

Gyakorlat 

Szünidő 

I. 
félév 

II. 
félév 

tél nyár 
pót-

vizsgák 
tél 

ta-
vasz 

nyár 

I. 14 14 4 4 2 4 + 30* 2 1 11 

II. 14 14 4 4 2 
4 + 30* 
4 + 30** 

2 1 11 

III. 14 11 4 2 2 
4 + 30* 
4 + 30** 

2 1 - 

 
*heti 4 óra és egyhetes folyamatos pedagógiai gyakorlat az I. félévben 
**heti 4 óra és egyhetes folyamatos pedagógiai gyakorlat a II. félévben 
 

 
Heti órabeosztás 

 1. félév 2. félév 

I. 27 28,14 

II. 29,14 28,14 

III. 29,14 24,14 

 
Kötelező tantárgyak 
Pedagógiai-pszichológiai jellegű elméleti tantárgyak 

 

Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz- 
óra-

szám 

Kre-
dit 

Elő-
adás 

Szem./ 
Gyak. 

Előadás 
Szem./
Gyak. 

 1. félév (I. év) 

1 
Általános lélek-
tan és fejlődés-
lélektan (1) 

2 1 28 14 42 5 

2 
Bevezetés a 
pedagógiába 

2 1 28 14 42 4 

3 Óvoda- - 2 - 28 28 2 



 

pedagógia 

 2. félév (I. év) 

4 
Általános lélek-
tan és fejlődés-
lélektan (2) 

2 1 26 13 39 5 

5 
Oktatáselmélet 
(Didaktika) 

2 1 26 13 39 4 

 3. félév (II. év) 

6 Neveléslélektan 2 1 26 13 39 4 

7 
Közösség-
fejlesztés 
az osztályban 

1 2 14 28 42 4 

 4. félév (II. év) 

8 Neveléselmélet 2 1 26 13 39 4 

9 
Pedagógiai 
kutatás 

2 1 26 13 39 5 

 5. félév (III. év) 

10 Tantervelmélet 2 1 26 13 39 4 

11 
Játékelmélet és 
-módszertan 

2 1 26 13 39 4 

 6. félév (III. év) 

12 

Értékeléselmé-
let és a peda-
gógiai értékelés 
módszerei 

2 1 20 10 30 6 

 Tantárgy Heti óraszám Félévi óraszám 
Össz-
óra-

szám 
Kredit 

13 
Nevelési 
irányzatok 

1 2 10 20 30 6 

14 
Nevelés-
szociológia 

1 2 10 20 30 4 

 Összesen  517 61 
 

 
Pedagógiai gyakorlat 

 

Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz- 
óra-

szám 

Kre-
dit Előadás 

Szem./
Gyak. 

Előadás 
Szem./
Gyak. 

 2. félév (I. év) 

1 
Pedagógiai 
gyakorlat 1 

- 4+30* - 52+30 82 4 

 3. félév (II. év) 

2 
Pedagógiai 
gyakorlat 1 

- 4+30* - 52+30 82 4 

 4. félév (II. év) 

3 
Pedagógiai 
gyakorlat 1 

- 4+30* - 52+30 82 4 



 

 5. félév (III. év) 

4 
Pedagógiai 
gyakorlat 1 

- 4+30* - 52+30 82 4 

 6. félév (III. év) 

5 
Pedagógiai 
gyakorlat 1 

- 4+30* - 40+30 70 4 

 Összesen  398 20 
*egyhetes folyamatos pedagógiai gyakorlat 
 

Tantárgydidaktikák 

 
Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz- 
óra-

szám 

Kre-
dit Előadás 

Szem./
Gyak. 

Előadás 
Szem./
Gyak. 

 3. félév (II. év) 

1 
Magyar nyelv és 
olvasás tanítása 

2 1 26 13 39 4 

2 
A vizuális 
nevelés tantárgy-
didaktikája 

2 1 26 13 39 3 

3 
Testnevelés 
tantárgy-
didaktikája 

2 1 26 13 39 3 

 4. félév (II. év) 

4 
A matematika 
tanítása 

2 1 26 13 39 4 

5 
Román nyelv és 
olvasás tanítása 

2 1 26 13 39 4 

6 
Természetisme-
ret tanítása 

2 1 26 13 39 4 

 5. félév (III. év) 

7 
A történelem 
tanítása 

2 1 26 13 39 4 

8 
A kézimunka 
tanítása 

2 1 26 13 39 2 

9 
A zenei nevelés 
tantárgy-
didaktikája 

2 1 26 13 39 4 

 Összesen  351 32 

 
Más szaktárgyak 

 

Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz- 
óra-

szám 

Kre-
dit Előadás 

Szem./
Gyak. 

Előadás 
Szem./ 
Gyak. 

 1. félév (I. év) 
1 Magyar nyelv (1) 2 2 28 28 56 5 

2 
Magyar gyermek- 
és ifjúsági 

2 1 28 14 42 3 



 

irodalom 

3 
Beszédfejlesztés 
– magyar nyelv 

- 2 - 28 28 3 

4 
Zeneelmélet és 
szolfézs 

1 2 14 28 42 4 

5 
Vizuális nevelés 
és szépírás 

1 2 14 28 42 4 

6 Testnevelés (1) - 2 - 28 28 - 
7 Idegen nyelv (1) - 2 - 28 28 2,5 

 Tantárgy Heti óraszám Félévi óraszám 
Össz-
óra-

szám 

Kre-
dit 

 2. félév (I. év) 
8 Magyar nyelv (2) 2 1 26 13 39 5 
9 Román nyelv (1) 2 1 26 13 39 5 

10 

Román gyermek- 
és ifjúsági 
irodalom 

2 1 26 13 39 3 

11 Aritmetika (1) 2 1 26 13 39 4 
12 Testnevelés (2) - 2 - 26 26 - 
13 Idegen nyelv (2) - 2 - 26 26 2,5 
 3. félév (II. év) 

14 Aritmetika (2) 2 1 26 13 39 4 
15 Román nyelv (2) 2 1 26 13 39 4 
16 Idegen nyelv (3) - 2 - 26 26 2,5 
 4. félév (II. év) 

17 
Beszédfejlesztés – 
román nyelv 

- 2 - 26 26 2 

18 Idegen nyelv (4) - 2 - 26 26 2,5 
 5. félév (III. év) 

19 
Számítógépes 
ismeretek 

1 2 26 13  3 

20 
Hangszer és 
kórus 

- 2 - 26 26 2 

 6. félév (III. év) 

21 

A verbális 
kommunikáció és 
szövegértelmezés 

1 2 10 20 30 4 

 
Összesen  686 

55 
+10* 

 * az idegen nyelv kreditjeit külön számoljuk 

 

\ 

 

 

 



 

Választható tárgyak 
 

Tantárgy 

Heti óraszám Félévi óraszám Össz-
óra-

szám 

Kre-
dit Előadás 

Szem./
Gyak. 

Előadás 
Szem./ 
Gyak. 

 4. félév (II. év) 

1 Interkulturális 
nevelés 

1 2 13 26 39 3 

1 Művészeti 
nevelés 

1 2 13 26 39 3 

 5. félév (II. év) 

2 Dráma-
pedagógia 

1 2 13 26 39 3 

2 Zenetörténet 1 2 13 26 39 3 

 6. félév (II. év) 

3 Gyermek-
védelem 

1 2 10 20 30 3 

3 Magyar 
civilizáció 
története 

1 2 10 20 30 3 

4 Gyógy-
pedagógia 

1 2 10 20 30 3 

4 Környezeti ne-
velés és egész-
ségvédelem 

1 2 10 20 30 3 

 Összesen  138 12 

 
Záróvizsga 

Pedagógia-pszichológia. Játékmódszertan 15 

Záródolgozat megvédése 15 

Összesen 30 

 
 

Tantárgy 
Össz-

óraszám 
Kredit 

 Kötelező tárgyak összesen 1952 168+10* 

 Választható tárgyak 138 12 

 Záróvizsga  30 

 Összesen 2090 210+10* 

 
* az idegen nyelv kreditjeit külön számoljuk 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
3. melléklet 
 
Tantárgyak – tanárképzés 

 
  N Mean 

1 Kommunikációs képességek fejlesztése 92 1,92 

2 Önismeret fejlesztése 88 1,76 

3 Tehetségfejlesztés 90 1,72 

4 Osztályfőnöki óra megszervezése 90 1,68 

5 A tanuló megismerésének módszerei 88 1,67 

6 Feszültségkezelés 91 1,59 

7 Gordon tréning 81 1,58 

8 A tanulás pszichológiája 89 1,49 

9 Mikrotanítás 76 1,42 

10 Drámapedagógia 86 1,37 

11 Gyógypedagógia 83 1,24 

12 Nevelési szituációk elemzése 80 1,19 

13 Iskolai mentálhigiéné 78 1,15 

14 Felnőttoktatás 77 1,08 

15 Iskolavezetés 78 1,01 

 
 

Tantárgyak – tanítóképző főiskola 

 
   N Mean 

1 Kommunikációs képességek fejlesztése 264 1,84 

2 Önismeret fejlesztése 261 1,79 

3 Drámapedagógia 256 1,75 

4 A tanuló megismerésének módszerei 250 1,75 

5 Feszültségkezelés 244 1,67 

6 Tehetségfejlesztés 241 1,66 

7 Gordon tréning 198 1,60 

8 A tanulás pszichológiája 231 1,56 

9 Nevelési szituációk elemzése 215 1,50 

10 Iskolai mentálhigiéné 221 1,34 

11 Mikrotanítás 184 1,23 

12 Iskolavezetés 207 1,04 

13 Felnőttoktatás 215 1,02 
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