
Page | 1 

 

  
ITE Framework Report  

 

 

 

INITIAL TEACHER EDUCATION 

FRAMEWORK REPORT: HUNGARY 

 

Authored by Mario Vötsch 

 

www.entrepreneurialteachers.eu 

 



Page | 2 

 

  
ITE Framework Report  

 

 

 

______________________________________________________________________________ 

This work is licensed under a Creative Commons License Attribution-NonCommercial-ShareAlike 

4.0 international License 

Under the licence, you are free to:  

SHARE – copy and redistribute the materials in any medium or format 

ADAPT – remix, transform, and build upon the materials  

The licensor cannot revoke these freedoms as long as you follow the license terms  

Under the following terms:  

Attribution — You must give appropriate credit, provide a link to the license, and indicate if 

changes were made. You may do so in any reasonable manner, but not in any way that suggests 

the licensor endorses you or your use. 

NonCommercial — You may not use the material for commercial purposes. 

ShareAlike — If you remix, transform, or build upon the material, you must distribute your 

contributions under the same license as the original. 

No additional restrictions — You may not apply legal terms or technological measures that legally 

restrict others from doing anything the license permits. 

Notices:  

You do not have to comply with the license for elements of the material in the public domain or 

where your use is permitted by an applicable exception or limitation. 

No warranties are given. The license may not give you all of the permissions necessary for your 

intended use. For example, other rights such as publicity, privacy, or moral rights may limit how 

you use the material. 

 

 

 

 

 

https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/


Page | 3 

 

  
ITE Framework Report  

 

The “Initial Teacher Education Framework Report” was conceptualised and produced by 

Mario Vötsch (University College of Teacher Education Tyrol) with the contributions from the 

PIETE project partners’ representatives:  

______________________________________________________________________________ 

Daniel Worch (Univations GmbH) 

Florian Bratzke (Univations GmbH)  

Sandra Bier (Univations GmbH) 

 

Christine Pirhofer (Management Center Innsbruck - MCI) 

Desiree Wieser (Management Center Innsbruck - MCI) 

 

László Kinyó (University of Szeged)  

Szabolcs Pronay (University of Szeged)  

Edit Tóth (University of Szeged) 

 

Anna Wieczorek (University of Bielsko-Biala) 

 

Maciej Mitrega (University of Economics in Katowice) 

 

Alexandra Zinovyeva (University Industry Innovation Network)  

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Page | 4 

 

  
ITE Framework Report  

 

 

 

 

 

 

  

WELCOME TO PIETE! 



Page | 5 

 

  
ITE Framework Report  

To reach new horizons in pursuit of economic growth and innovation, European education 

institutions need to ignite an entrepreneurial spirit among learners of all age. As a matter of fact, 

entrepreneurial competences are no longer considered to be only relevant for starting new 

businesses. Rather, they are considered to be both, applicable in “all walks of life” 

(Entrepreneurship Education. A guide for Educators, 2014, p.7) and key for mastering the challenge 

of lifelong learning, as EU policy makers have repeatedly emphasized. 

Our Erasmus+ funded project “Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education” 

(PIETE) has been inspired by this new scope for Entrepreneurship Education. PIETE will foster 

entrepreneurial competence deliverance within Higher Eduation Institutions (HEIs) that are 

responsible for pre-service teacher training. It does so by relying on the European 

Entrepreneurship Competence Framework (EntreComp) as well as on institutional tandem 

constellations between experts of entrepreneurship and initial teacher training. These features 

make PIETE a unique pan-European pilot initiative with high impact potentials on pre-service 

teacher students who will soon become part of a new generation of entrepreneurial school 

teachers. 

Univations strongly believes in the European idea and is very proud to be leading the PIETE 

partner consortium. We will do our best to make PIETE a source of inspiration for those who want 

to start equally minded initiatives and are keen to foster entrepreneurial thinking beyond known 

scopes. 

Yours,  

Daniel Worch
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INTRODUCTION 

A tanárképzés jellemzői: 

magyarországi helyzetkép 
 
 
 
 

     Készítette: 
   Kinyó László 
   Prónay Szabolcs 
   Tóth Edit 
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project Partnership for Initial Entrepreneurship Teacher Education (PIETE), these results facilitate 

the identification of relevant structural and institutional elements that are barriers to the 

integration of EE. Furthermore, they reveal potentials on how to activate educators as catalysts to 

foster entrepreneurial acting and thinking within ITE.  

This framework aims to be easily applicable to different national or regional contexts. Its 

functionality will be showcased by applying it onto the educational contexts of PIETE partner 

institutions in Austria (PHT), Poland (UBB), and Hungary (USZ). The cases will be presented as 

separate reports in the respective national languages. However, the Austrian case will also be made 

in English to demonstrate the full potential of this framework to all readers. 
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1. EDUCATION SYSTEM 

Oktatási rendszer 

 

A magyar oktatási rendszer 

 

Alapfokú oktatás 

Magyarországon a kötelező óvodáztatás 3 éves kortól kezdődik, az iskolai tankötelezettség 2012 

óta 6-tól 16 éves korig tart. Az alapfokú oktatás (ISCED 1–2) túlnyomórészt a 8 osztályos általános 

iskolákban történik, ez magában foglalja az ISCED 1-es szintű elemi, illetve az ISCED 2-es szintű alsó 

középfokú iskolázási szakaszt. Az ISCED 1-es szintű általános iskolai szakasz az 1–4. osztályokig 

terjed, míg az ISCED 2-es szintű alsó középfokú oktatás az 5–8. osztályig.  A nyolcadik osztály sikeres 

befejezése alapfokú végzettséget tanúsít. 

 

Középfokú oktatás 

Az általános iskola befejezése után a diákok középfokú oktatási intézményben folytathatják 

tanulmányaikat: gimnáziumban, szakgimnáziumban, szakközépiskolában, vagy szakiskolában. A 

középfokú iskolákba központi felvételi eljárással lehet bejutni. Azoknak a tanulóknak, akiket nem 

vesznek fel középfokú iskolába, vagy nem tudják befejezni a 8. osztályt, de még tankötelesek, 

mindenképpen igyekeznek elejét venni a lemorzsolódásuknak és a korai iskolaelhagyásuknak, ezért 

számukra ún. hídprogramokat szerveznek, amelyekben felkészítik őket a szakiskolai 

továbbtanulásra. 

A középiskolák közül a gimnáziumi és a szakgimnáziumi programok érettségivel záruló 

elvégzése a felsőoktatásba való belépésre jogosít. A 3 éves szakközépiskola után a diákok az 

Országos Képzési Jegyzékben (National Qualifications Register) szereplő szakképesítést szereznek, 

amely azonban nem ad lehetőséget a felsőoktatásba való automatikus belépésre. A 

továbbtanulásra akkor nyílik lehetőség, ha ebben az iskolatípusban a diákok további 2 év alatt az 

érettségit szereznek. 

 

Posztszekunder oktatás 

Az ISCED 4-es szintű posztszekunder szakképzés egy- vagy kétéves programjai az 1990-es évek 

második felében jelentek meg, profiljuk nagyobb részben a szellemi szakmákra való felkészítéshez 

illeszkedik. A felsőoktatási intézmények (egyetemek, főiskolák) is kínálhatnak felsőfokú 

programokat. Ezek a felsőoktatási szakképzési programok érettségire épülnek, és átmenetet 
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képeznek a közép és felsőoktatás oktatás között, mivel nem adnak felsőoktatási végzettséget. 

Elvégzését követően a képesítés birtokosa kiléphet a munkaerőpiacra, vagy kreditbeszámítással a 

felsőoktatási intézmény alapképzésében folytathatja tanulmányait. 

 

 

 
 

1. ábra: A magyar oktatási rendszer (Eurydice, 2018/19) 

 

Felsőoktatás 

Magyarországon a felsőoktatási intézmények – beleértve a tanárképzés intézményeit is –  nagyfokú 

szakmai autonómiát élveznek, amely főként az oktatási, tudományos és kutatási tevékenységben 

mutatkozik meg. Az intézmények szakmailag önállóak, ugyanakkor az állami felsőoktatási 

intézmények esetében a kormány és a mindenkori felsőoktatásért felelős államtitkár/miniszter 

gyakorolja a fenntartói jogokat. Felsőoktatási intézményt az alábbi szereplők alapíthatnak 

Magyarországon: (1) magyar állam, (2) az országos nemzetiségi önkormányzat, (3) egyházi jogi 

személy, (4) Magyarország területén székhellyel rendelkező gazdasági társaság, (5) nyilvántartásba 

vett alapítvány, közalapítvány vagy vallási tevékenységet végző szervezet, továbbá (6) a rendszeres 

nemzetközi támogatással működtetett magán felsőoktatási intézmény. 

Felsőoktatási intézmény kizárólag olyan intézmény lehet, amelyet a felsőoktatási 

törvényben meghatározott felsőoktatási feladatok ellátására létesítettek, és a magyar 

országgyűléstől megkapta az állami elismerést. A felsőoktatási intézmény vezető testülete a 

szenátus, melynek elnöke a rektor. Az állami felsőoktatási intézményekben az intézmény 
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működtetése a kancellár feladata. A kancellár biztosítja a felsőoktatási intézmény gazdasági, 

pénzügyi, munkaügyi, jogi, igazgatási, informatikai tevékenységét. 

Tanárképzés 

 

A tanárképzés intézményei 

A magyarországi pedagógusképzés folyamatos megreformálás alatt áll, az elmúlt 20 évben 3 

alkalommal radikálisan megváltozott a képzések általános szerkezete, struktúrája. Csapó, Bodorkós 

és Bús (2015) megállapítása szerint az ország méretéhez viszonyítva jelenleg túl sok helyen folyik 

tanárképzés. A pedagógusképzést folytató intézmények száma a nyilvántartott szakok alapján 

összesen 42, amelyből csupán 22 intézmény rendelkezik karral. Pedagógusképzésben a kari 

struktúrával rendelkező 22 intézmény 61 tanszéke érintett. Ugyanakkor a magyarországi oktatási 

statisztikákból az is nyilvánvaló, hogy a tanárképző szakokra felvett hallgatók szélsőségesen 

aránytalanul oszlanak meg az intézmények között. A tanárszakos hallgatók túlnyomó többségét 

néhány nagy tudományegyetem fogadja be. Egyes –  főként vidéki – képzőhelyeken kevés a 

hallgató ahhoz, hogy a magas színvonalú képzéshez szükséges infrastruktúrát és speciális 

képzettségű oktatói állományt gazdaságosan biztosítani lehetne. 

 

Egyetemek és főiskolák 

 

A magyarországi helyzetet tovább árnyalja az a – többé kevésbé közép-kelet európai országokban 

napjainkig is megfigyelhető, múltból örökölt – jelenség, hogy a főiskolákon alapvetően a 

tanítóképzés és az általános iskolai tanárképzés zajlott, míg az egyetemek a középiskolai 

tanárképzésért, a tudományos kutatásokért és a tudományos utánpótlás neveléséért felelős 

intézmények voltak. A főiskolai szintű és egyetemi szintű tanárképzés képzőhelyeinek ilyen fajta 

elkülönülése mélyebb szociológiai és tudománypolitikai okokra vezethető vissza, azonban ez a fajta 

kettősség napjainkban is tovább él, és jelen van az intézményi kultúrákban.  

Pedagógusképzés a Szegedi Tudományegyetemen 

 

A Szegedi Tudományegyetemen a Neveléstudományi Intézet biztosítja a tanárképzés, a 

neveléstudomány szakos képzés, a tanártovábbképzés, a kutatóképzés és a közoktatás fejlesztését 

szolgáló kutatások egységes kereteit. Az SZTE Bölcsészettudományi Kar korábbi Neveléstudományi 

Tanszékéből 2007-ben jött létre a Neveléstudományi Intézet. A BTK Neveléstudományi 

Intézetében 18 főállású oktató dolgozik, közülük mindannyian tudományos minősítéssel 
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rendelkeznek. A Szegedi Tudományegyetem – mivel az ország egyik legnagyobb tanárképző 

egyeteme – rendkívül jelentős képzési kapacitással rendelkezik. A tanárképzés terén az Intézettel 

szorosan együttműködik a Pszichológiai Intézet is. E két intézet a korábbi tanárképzés keretében 

igen nagy számú hallgató képzését látta el. A legnagyobb terheléssel az egyetemi tanárképzés az 

1990-es évek végén dolgozott, amikor a hallgatók többsége egyszakos képzésben vett részt, így a 

pedagógiai-pszichológiai képzésben részt vevő hallgatók száma csaknem megkétszereződött, ez a 

csúcsidőszakban évente közel 900 hallgató oktatását jelentette. Mára a hallgatók száma 

visszaesett, azonban még mindig jelentős kapacitást igényelnek. A szemináriumok vezetésében, 

gyakorlatok tartásában részt vesznek a Neveléstudományi Doktori Iskola hallgatói is. A Doktori 

Iskolának egyidőben 40-50 hallgatója van, akik közül a legkiválóbbak jelentik a képzés motivált, 

felkészült oktatói tartalékát. 

Az SZTE keretein belül a tanárképzés másik tradicionális intézménye a főiskolai 

hagyományokkal rendelkező Juhász Gyula Pedagógusképző Kar. Ez a kar korábban évente mindegy 

600 tanárt bocsátott a pályára. Jelenleg elsősorban az óvodapedagógus, a tanító és a 

gyógypedagógus képzésre koncentrál, de emellett jelentős szerepet tölt be a poszt-szekunder 

képzési utat választó hallgatók képzésében is.  

A tanítóképzés intézményei 

A magyarországi tanítóképzés az alapfokú nevelés-oktatás szakaszának 1–6. évfolyamára készíti fel 

a hallgatókat. A képzés keretében a hallgatók elsajátítják az 1–4. évfolyam összes műveltségi 

területének (anyanyelvi, társadalomtudományi, természettudományi, matematikai, zenei, vizuális 

és testi nevelés-oktatás) tartalmait, valamint egy további, kötelezően választott műveltségi 

területen az 5–6. évfolyam feladatkörének ismereteit is. A képzési idő 4 év, amely idő alatt 240 

kreditet teljesítenek. A pedagógia, pszichológia, társadalomismeret, idegen nyelvi és informatikai 

ismeretek aránya a teljes képzésen belül mindösszesen 13-15%-ot tesz ki, a meghatározó hangsúly 

a műveltségi területeken, és azok tantárgypedagógiai tartalmán van. Az 5–6. osztály feladataira 

felkészítő, kötelezően választott műveltségi terület aránya 15–17%. A teljes képzési idő 15–20%-át 

fordítják a gyakorlati képzésre (EURYDICE, 2019a). 

 

A tanárképzés jellemzői a statisztikai adatok tükrében 

 

A 2011. évi felsőoktatási törvény a tanárképzést –  “concurrent” típus alapján – az iskolai nevelés-

oktatás szakaszában osztatlan formában határozza meg. Magyarországon a tanárképzésnek 

összesen 4 nagy területe különíthető el (1) közismereti, (2) művészeti, (3) szakmai és (4) hitéleti. 

Munkánkban a közismereti tanárképzésre fókuszálunk, ugyanakkor megjegyezzük, hogy a szakmai 
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tanárképzés keretei között jelen van a közgazdásztanár tanárszak is az alábbi szakirányokkal: 

közgazdaságtan, pénzügy-számvitel, ügyvitel, vendéglátás-idegenforgalmi, kereskedelem-

marketing, vállalkozási ismeretek (Felvi, 2019). 

A tanárképzés osztatlan formában a 2013/2014-es tanévben kezdődött meg, 2017 

szeptemberéig kifutó jelleggel a bolognai képzéssel párhuzamosan futott; a 2017/18-as 

felsőoktatási tanévtől viszont már kizárólag az osztatlan formában zajlik. Az állami fenntartású 30 

állami intézményből jelenleg 24-ben folytatnak pedagógusképzést is. A 2018/2019-es felsőoktatási 

tanév országos statisztikai adatai alapján a tanárképzés, oktatástudomány területén 

hozzávetőlegesen 17.000 hallgató tanult, ezzel országos viszonylatban az 5. legnagyobb hallgatói 

létszámbázissal rendelkezik a (1) műszaki tudományok, (2) egészségügy, szociális gondoskodás, (3) 

gazdaság és irányítás, és (4) társadalomtudományok képzési területeket követően  

A 2019-es általános felvételi eljárásban összesen 78900-an jutottak valamelyik egyetemre 

vagy főiskolára, közülük 62239-en államilag támogatott formában kezdhették meg a tanévet  

valamilyen osztatlan, alap-, mester- és felsőoktatási szakképzésben. 2019-ben összesen 17 388-an 

jelentkeztek valamilyen pedagógusképzésre, ez pedig elmaradt a 2018-as 17 800, illetve a 2017-es 

18 183-as adattól. A ponthatárok megállapítása után 8975-en (ebből 8379-en állami ösztöndíjas 

formában) kezdhették meg tanulmányaikat valamelyik egyetemen vagy főiskolán (Eduline, 2019a). 

Az állami ösztöndíjas osztatlan képzések területein (pl. orvosképzés, jogászképzés) a tanárképzés 

területére vették fel a legtöbb jelentkezőt (1979 fő), melyet sorrendben az orvosképzés követett 

(Eduline, 2019b).  

 

Szereplők 

Képzők 

Pedagógusképzésben oktatók 

 

A pedagógusképzésben történő alkalmazás feltételei mindenben megegyeznek a felsőoktatás 

bármely egyéb területein való munkavállalás előírásaival, a szabályozás hatálya egységesen kiterjed 

az összes magyarországi felsőoktatási intézményre. Az alkalmazás feltételeit a felsőoktatási törvény 

tartalmazza, amely olyan munkaköröket határoz meg, amelyekben a tudományos teljesítmény és 

a tudományos fokozat az előmenetel követelménye. Az előmeneteli rendszerben egymásra 

épülően, tanársegédi, adjunktusi, egyetemi docensi, főiskolai docensi, egyetemi tanári és főiskolai 

tanári munkaköröket létesíthet egy-egy intézmény.  
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A felsőoktatási törvény alapján tanársegédi munkakörben a határozatlan időre történő 

alkalmazás feltétele a doktori képzés megkezdése, míg adjunktusi munkakörben a doktori fokozat 

megléte, ill. megszerzése. Nem foglalkoztatható tovább tanársegédként az az oktató, aki a 

munkába állásának napjától számított tizedik év elteltéig nem szerzett tudományos fokozatot. 

Docensi oktatói munkakör és cím határozatlan időre történő elnyerésének feltétele – a PhD-

fokozaton túl – a hallgatók, illetve beosztott oktatók tanulmányi és tudományos munkájának 

irányítása, idegen nyelven való előadói felkészültség.  Az egyetemi, illetve főiskolai tanári oktatói 

munkakört és címet az nyerheti el, aki tudományos fokozattal rendelkezik, s emellett 

tudományágán, művészeti területén belül hazai és nemzetközi elismertséggel rendelkezik. Az 

egyetemi tanári kinevezés habilitáció meglétéhez kötött. Az oktató és a kutató a hetvenedik 

életévének betöltéséig foglalkoztatható. A főiskolai, illetve egyetemi tanár esetén a munkaviszony 

megszüntetésére a rektor jogosult. A 70 éves kort elért egyetemi tanárt és főiskolai tanárt 

nyugdíjazni kell, a felmentést követően a professor emerita/us cím adható számukra (EURYDICE, 

2019c). 

A teljes állásban foglalkoztatott oktatók alkalmazásán túl az intézményeknek lehetőségük 

van arra is, hogy a PhD-képzésekben tanuló hallgatókat bízzanak meg oktatási feladatok ellátásával. 

A PhD-hallgatók részmunkaidős foglalkoztatása előnyös helyzetet teremt a képzőhely és a 

hallgató(k) számára egyaránt. A felsőoktatási intézmények számára jelentős bérmegtakarítás 

érhető el, és a vezető oktatóknak több idejük marad saját tudományos kutatásaikra, a hallgatók 

pedig tanulmányi krediteket kaphatnak munkájukért, valamint oktatási tapasztalattal is 

gazdagodnak, amely pályakezdőként előnyt jelent számukra a munkaerőpiacon.  

 

Oktatói és kutatói feladatok 

A felsőoktatásban oktatók esetében heti 40 óra a munkaidő. A munkaidő kötelező órákból és 

kötetlen, munkaidőben ellátandó feladatokból áll. Az oktatók a heti teljes munkaidejéből - két 

egymást követő egyetemi félév átlagában - egyetemi vagy főiskolai tanári munkakörben legalább 

heti 8, docensi munkakörben legalább heti 10, adjunktus, tanársegéd és mesteroktató 

munkakörben legalább heti 12 órát kötelesek a hallgatók felkészítését szolgáló előadás, 

szeminárium, gyakorlat, konzultáció megtartására fordítani. Az oktatóknak munkaidejük legalább 

húsz százalékában tudományos kutatást kell folytatniuk, továbbá a le nem kötött egyéb 

munkaidőben - munkaköri feladatként - ellátják mindazokat a feladatokat, amelyek összefüggenek 

az intézmény működésével és igénylik az oktató szakértelmét. 
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Hallgatók 

 

A pedagóguspálya általános presztízse 

A pedagóguspálya Magyarországon sosem tartozott a jól megfizetett hivatások közé. Mindezt 

kiválóan érzékelteti a pedagógustársadalom jellemzésére 1850-es évek végén kialakult, s azóta 

széles körben elterjedt, generációról generációra áthagyományozodó ún. „nemzet napszámosai” 

szállóige is. A pedagóguspálya általános megítélése sajnos azóta sem lett kedvezőbb a laikus 

közvélemény körében. A pálya vonzóvá tétele ellen leginkább a tanárok alacsony társadalmi 

presztízse és alulfizetettsége hat. Többszöri bérkorrekciót követően egy kezdő pedagógusok 

átlagfizetése a lakosság átlagkeresetének kb. 65%-ának felel meg. Ilyen bérperspektívák fényében 

nem meglepő, hogy a legtehetségesebb fiatalok továbbtanuláskor inkább más értelmiségi 

területek (pl. jogász, orvosi, mérnöki) felé orientálódnak. 

 A tanári pálya alacsony társadalmi megbecsültsége ellenére a kormányzat részéről 

kimutathatók törekvések a pálya iránt elkötelezett jelöltek kiválasztására és – végzést követően – 

a pályán való elhelyezkedés biztosításának támogatására. Az alábbiakban a magyarországi 

tanárképzés rendszerének egy-egy ilyen szimbolikus elemét mutatjuk be. 

 

Pályaalkalmassági vizsga 

Magyarországon a pedagóguspályára jelentkezőknek a felvételi eljárás keretében 

pályaalkalmassági vizsgán kell részt venniük, amelyre az írásbeli és szóbeli érettségi vizsgák közötti 

időszakban kerül sor, és az alábbi elemekből áll: 

• motivációs levél megírása előzetesen, feltöltése a Felvi online rendszerébe, és megküldése 

az intézmény Tanárképzési Központjának; 

• konkrét nevelési helyzet, szituáció értelmezése, vagy beszélgetés szabadon választott 

pedagógiai jellegű olvasmányról (szóbeli „vizsga” 3 fős bizottság előtt) 

• írásbeli nyilatkozattétel eltitkolt betegség nemlétéről (a szóbeli vizsgával egyidőben). 

A pályaalkalmassági vizsgálat célja a jelölttel való személyes találkozás során a jelentkező 

pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai 

elképzeléseiről való tájékozódás (SZTE, 2019). A pályaalkalmassági vizsga a jelenlegi formájában 

nem tölt be semmilyen szelektáló/szűrő funkciót, hiszen a pályaalkalmassági bizottságok számára 

nem állnak rendelkezésre az alkalmasság/alkalmatlanság megítélését segítő objektív, előre 

meghatározott értékelési kritériumok. A pályaalkalmassági vizsga leginkább kötetlen 

pályaorientációs beszélgetésként tekinthetünk. 
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Képzési ösztöndíj program 

A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program célja a tanári vagy gyógypedagógus pályát választó 

hallgatók motiválása a végzést követő tartós elhelyezkedésre, továbbá álláshely biztosítása 

számukra az oklevél megszerzését követően. A programra olyan magyarországi felsőoktatásban 

tanuló, magyar anyanyelvű hallgatók pályázhatnak, akik vagy felvételt nyertek osztatlan 

tanárképzésbe (illetve gyógypedagógia alapképzési szakra), vagy a pályázat benyújtásának 

időpontjában már tanulmányokat folytatnak. A pályázóknak vállalniuk kell, hogy a végzést követően 

legkésőbb 6 hónapon belül főállású pedagógusként fognak dolgozni legalább annyi ideig, ameddig 

a tanulmányai alatt képzési ösztöndíjban részesültek. A munkavállalás helyszínénének 

kiválasztásánál az az alapelv, hogy a Központ az ösztöndíjas által megjelölt három megyéből 

ajánlhat fel pedagógus állást az ösztöndíjas részére. Elsődlegesen az első helyen megjelölt megyét, 

ezen belül is az ösztöndíjas lakóhelye szerint illetékes tankerületi központ által fenntartott 

köznevelési intézményeket jelölik ki a frissen végzett tanár számára. Ha több intézményben is van 

betölthető álláshely, akkor több intézményt is felajánlanak. 

 Az ösztöndíj mértéke a hallgató kreditindex átlagától függ, de 25.000, 50.000, vagy 75.000 

Ft lehet (kb. 75 és 225 EUR közötti összeg/hó) a tanulmányi eredmény függvényében. A kiemelten 

támogatott szakok (hiányszakok) esetében (informatikatanár, matematikatanár, testnevelő tanár, 

biológiatanár, fizikatanár, kémiatanár, technika, életvitel-és gyakorlat-tanár, természetismeret-

környezettan tanár) már 2.8-as kreditindex átlag elérése esetén jogosult lehet a hallgató a 25.000 

Ft-os ösztöndíjra, azonban a többi tanárszak esetében legalább 3.5-es átlagot kell elérni 

(Klebelsberg Központ, 2020). 

 

Tanárképzési programok 

A tanárképzés reformjai az elmúlt 15 évben 

A bolognai rendszer 2006-os bevezetése előtt kétszakos volt a tanárképzés Magyarországon. A 

hagyományos főiskolai és egyetemi képzésen ez négy, illetve öt év tanulmányokat jelentett, attól 

függően, hogy valaki általános vagy középiskolai tanári diplomát kívánt szerezni. Magyarországon 

a több ciklusú képzési szerkezettel kapcsolatos döntés 2004-ben született meg (Bologna-folyamat). 

A 2006. szeptember 1-jétől induló többciklusú képzési rendszerben megjelent az alap- és 

mesterképzés fogalma. A korábbi főiskolai képzésből az óvó-, tanító, valamint a gyógypedagógia 

képzés bachelor (BA) programmá vált, az általános iskolai és középiskolai szintre felkészítő 

tanárképzés pedig a mesterképzés szintjére került. Tanári képesítést csak akkor lehetett szerezni, 
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ha valaki elvégezte az alapképzést, majd tanulmányait a mesterképzésen folytatta. Ez öt és fél évet 

vett igénybe. Ezzel a lépéssel a tanárképzés egységessé vált, és a korábbi, 110 féle különböző 

szerkezetű tanárszak helyett egyetlen tanári mesterszak jött létre. A Bologna-reformmal hazánk 

felsőoktatása a nemzetközi tendenciákhoz csatlakozott, mely alapjaiban alakította át a korábbi 

rendszert (EURYDICE, 2019b). A 2011. évi felsőoktatási törvény azonban a tanárképzést –  

“concurrent” típus alapján – az iskolai nevelés-oktatás szakaszában osztatlan formában határozza 

meg. Jelenleg tehát a concurrent-típusú tanárképzés szerint képezik a pedagógusokat 

Magyarországon. 

 

A tanárképzés szerkezeti felépítése 

 

Az osztatlan képzési rendszerben két tanári szakra lehet jelentkezni. Az ún. közismereti 

tanárképzésben tanári szakképzettség osztatlan, kétszakos képzésben szerezhető. A 

tanárszakoknak két formája különböztethető meg: a 4+1 éves általános iskolai tanárképzés és az 

5+1 éves középiskolai tanárképzés, melyben a plusz egy év az összefüggő iskolai szakmai 

gyakorlatot jelöli. 

Az általános iskolai és középiskolai közismereti tanárszak közös képzési szakaszra épül. A 

szakpárban történő haladás érdekében arányos elosztásban, legalább 150 kreditet kell 

összegyűjteni a képzés első három évében. Amennyiben az adott tanári szakképzettségből létezik 

általános iskolai és középiskolai tanárképzés is, akkor a közös három éves alapozó szakasz végén 

kell a hallgatónak eldöntenie, hogy a két tanári szakképzettség mindegyikét általános iskolai 

tanárszakként, vagy középiskolai tanárszakként, vagy egyet általános iskolai és egyet középiskolai 

tanárszakként kíván-e elvégezni. 

Az általános iskolai tanárképzés keretében a szakterületi felkészítés a két diszciplína 

vonatkozásában 100-100 kredit, a tanári felkészítés szintén 100 kredit. A középiskolai tanárképzés 

esetén a szakterületi felkészítés 130-130 kreditet, a tanári felkészítés pedig 100 kreditet tesz ki. A 

tanári felkészítés magában foglalja a pedagógiai, pszichológiai elméleti és gyakorlati krediteket, a 

szakmódszertani krediteket, a képzéssel párhuzamosan folyó és az azt követő összefüggő tanítási 

gyakorlatok kreditértékeit, valamint a képzés során kötelezően elkészítendő portfolió készítésének 

kreditértékeit is. Ily módon a tanárképzés legnagyobb kreditértékű eleme az összefüggő egyéni 

iskolai gyakorlat (50 kredit), a pedagógiai és pszichológiai kurzusok szerepe és súlya a KKK-ban is 

megjelenő jelentőségükhöz képest mélyen alulreprezentált (l. 2. ábra).  
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2. ábra. Az osztatlan tanárképzés sematikus ábrája. (Forrás: 

https://btk.pte.hu/sites/btk.pte.hu/files/files/felveteli/egyeb_doksik/hallg_tajek_2016_17_re_ot

anar_semat.pdf) 

A szakterületi (diszciplináris) és szakmódszertani tudás elemei mellett a képzésben meghatározó 

szerepet töltenek be az iskolai gyakorlatok. A KKK az iskolai gyakorlatoknak három körét 

különbözteti meg: 

1. A képzéssel párhuzamosan, iskolában vezetőpedagógus (vezető tanár) irányításával végzett 

csoportos pedagógiai és önálló tanítási gyakorlat 

Az adott tanárszakhoz tartozó szaktárgyakkal kapcsolatos tanári munka szakos órákon, 

osztályfőnöki órán, nem szakos órákon. A gyakorlatokon a tanórák pedagógiai szempontú 

megfigyelése, elemzése zajlik, továbbá legalább 15 tanórát önállóan kell megtartani. 

 

 

2. A képzéssel párhuzamos közösségi pedagógiai gyakorlat 

Egy adott tanulói korosztály tanórán kívüli, szabadidős tevékenységének (táboroztatás, szakkörök, 

érdeklődési körök stb.) szervezési, vezetési, programkészítési, közösségépítési területeinek 

megismeréséhez kapcsolódik. 
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3. Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat 

Gyakorlatvezető mentor és felsőoktatási tanárképző szakember folyamatos irányítása mellett a 

köznevelési intézményben és a felnőttképzést folytató intézményben végzett gyakorlat. A hallgatók 

elsajátítják az iskola és benne a tanár komplex oktatási-nevelési feladatrendszerét, megismerik az 

iskola társadalmi és jogszabályi környezetét, a köznevelés intézményrendszerét. 

 

Oktatásirányítási szervek, intézmények 

A rendszerváltást megelőzően Magyarországon állami fenntartású közoktatási intézmények 

működtek, a ’90-es évektől kezdődően a korábbi állami fenntartású intézmények a helyi 

önkormányzatok hatókörébe kerültek, és emellett megnyílt a lehetőség a történelmi egyházak, 

alapítványok, állami szervek, vagy magánszemélyek számára is a szabad iskolaalapításra. Ennek a 

folyamatnak az eredményeként egy szélsőségesen elaprózott, számos financiális és humán-

erőforrásbeli nehézséggel küzdő intézményhálózat jött létre. A 2011-es köznevelési törvény 

hatályba lépésével az iskolafenntartás és a tartalmi szabályozás nagyfokú centralizáltsága 

következett be. Az önkormányzati fenntartású iskolák önállósága megszűnt, a korábbi 

önkormányzati óvodák, alap- és középfokú oktatási intézmények állami irányítás alá kerültek. Az 

iskolák fenntartását 2012 szeptemberétől a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KLIK) az 

emberi erőforrások miniszterének irányítása alatt működő hivatal látja el. Az intézmények 

működtetése és fenntartása 2016 év végétől a KLIK irányítása alatt működő, járási központonként 

kialakított tankerületek (összesen 60 db) feladata lett. A fenntartás központi szerve tehát a KLIK, a 

felállított tankerületek pedig a napi szintű, operatív középirányító feladatokat látják el. A 

tankerületi feladatok hatókörébe bele tartozik az intézmények irányítása, ellenőrzése, továbbá a 

gazdálkodás, az intézményvezetői kinevezés, a pedagógusok munkáltatói jogkörének gyakorlása is. 

Fontos hangsúlyoznunk, hogy a bemutatott fenntartói változtatások hatálya a korábbi 

önkormányzati fenntartású iskolákra terjedt ki, és nem vonatkozik az állami, egyházi, alapítványi, 

vagy magánszemélyek által fenntartott intézményekre. 

 

 

 

 

http://njt.hu/cgi_bin/njt_doc.cgi?docid=139880.370723
https://hu.wikipedia.org/wiki/K%C3%B6zponti_hivatal
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Szabályozó dokumentumok, a bemenet és kimenet produktumai 

 

Tanárképzési modellek – A kutatás alapú tanárképzés 

A tanárképzés legújabb, 21. századi alapelvei a kutatási eredmények közvetlen gyakorlati 

alkalmazását célozzák meg. A világ sok országában már korábban is szoros egységbe szerveződtek 

a tanárképző és neveléstudományi kutatóhelyek, és régóta törekednek arra, hogy még közelebbi 

partnerkapcsolatot építsenek ki az iskolákkal. Ezek eredményeképpen kialakult a kutatás, a képzés 

és az oktatási gyakorlat fejlesztése közötti kapcsolat új modellje. E modell szerint egy tudásalapú 

oktatási rendszerben nincs idő arra, hogy a kutatási eredmények tananyaggá szerveződjenek, majd 

a tanárképzésen és továbbképzéseken keresztül eljussanak az azokat alkalmazó tanárokhoz. A 

tanárokat kell felkészíteni arra, hogy ők maguk képesek legyenek a kutatási eredményeket 

közvetlenül olvasni, saját munkájukban kipróbálni, tapasztalataikról társaiknak, kollégáiknak 

szakszerűen beszámolni. Hasonlóképpen, az oktatás fejlesztésével kapcsolatos döntéseket is 

mindinkább tudományos kutatásokkal kell megalapozni. Ezeket a folyamatokat olyan kulcsszavak 

jellemzik, mint a finn „Research Based Teacher Training” vagy az OECD által indított „Evidence 

Based Education Policy” (Csapó, 2015). 

Az utóbbi években a neveléstudományi kutatások szorosan integrálódtak a 

társadalomtudományi kutatások rendszerébe, gazdag kapcsolatrendszert építettek ki más 

diszciplínák képviselőivel. Ennek nem kis részben az az oka, hogy különböző diszciplínák kutatói 

jutottak el a felismerésig: a saját területük problémáit nem lehet megoldani az oktatási rendszer 

hatékonyságának radikális megjavítása nélkül. 

Magyarország nem tartozik azok közé az országok közé, ahol a neveléstudomány 

különösebben fejlett lenne. Vannak olyan tendenciák, amelyek a kutatásalapú tanárképzés 

bevezetésének lehetőségét javítják, más feltételek azonban általában még hiányoznak. A hiányzó 

feltételek között kell megemlítenünk a tanári pálya alacsony presztízsét, és a pedagógiai kutatás 

rendszeres finanszírozásának problémáit (Csapó, 2015). Mindezeket figyelembe véve alapvető 

fontosságú, hogy Magyarország is felzárkózzon ezekhez a fejlődési folyamatokhoz, és a pedagógiai 

kutatók képzése és tanárképzés olyan kutató-fejlesztő műhelyekkel együttműködésben valósuljon 

meg, amelyek maguk is részt vesznek az oktatási rendszer fejlesztéséhez szükséges, tudományos 

értékű tudás létrehozásában (Csapó, Bodorkós és Bús, 2015).  
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A tanárképzés szerkezeti változásának hatásai a tanárképzésre: a Bologna-típusú és 

az osztatlan típusú tanárképzés képzési tapasztalatainak összehasonlítása 

Az osztatlan tanárképzésben jelenleg 28 kreditnyi pedagógia-pszichológia kurzust teljesítenek a 

hallgatók, amelyek mennyisége rendkívül kevés ahhoz, hogy a képzőhelyekről a diákok kognitív és 

affektív fejlődését alaposan ismerő, a diákok igényeit felismerni tudó, sokoldalú eszközrendszerrel 

felvértezett, a szülők problémáit, folyamatos igényeit is kezelni tudó pedagógusok kerüljenek ki. A 

28 kreditnyi óra ugyancsak kevés ahhoz, hogy egy alapvetően frontális környezetben 

szocializálódott pedagógusjelölt (naiv) nézetei, tanításról vallott nézetei alapvetően 

megváltozzanak. A 21. századi pedagógussal szemben általános elvárásként fogalmazódik meg, 

hogy képes legyen arra a szerepváltásra, ami a tanárjelöltet mint facilitátort és nem a tudás 

kizárólagos forrását állítja középpontba, aki a mai igényeknek megfelelően már nem a ténytudás 

átadására, hanem a diákok gondolkodási képességek fejlesztésére és az alkalmazható tudás 

megkonstruálását támogatja (KKK).  

A bolognai rendszerben biztosított alapszakos képzésre 3 vagy 4 év megfelelőnek bizonyult. 

Ugyanakkor a mesterszintű képzésre 1 év nem volt elegendő, ha figyelembe vesszük az európai és 

a hazai képzési keretrendszerekben definiált minőségi különbséget a két képzéshez társított 

tudásszintekben (ismeret, képesség, attitűd, autonómia). 

A pedagógiai és pszichológiai kurzusokat oktatók körében általánosan elfogadott vélemény, 

hogy az osztott tanárképzés megszüntetése nem volt szerencsés lépés. A mesterszakra való 

belépés döntés (az orientációs 10 kredit elvégzése után) érettebb, megalapozottabb volt; nagyobb 

valószínűséggel a pálya mellett elkötelezettebb diákok választották a tanárszakot. A 

mesterképzésbe belépő döntéshelyzet támogatta annak az elvnek a megvalósulását, hogy a 

tanárképzésbe a legjobbak is beléphessenek A végzettek szakterületi tudása is feltehetően  

nagyobb volt, mivel az első szakjukból legalább 150, a másodikból 80-90 kreditnyi munkát tudtak 

maguk mögött. A kritikák szerint ez csak másfél szakos tanárképzés volt, miközben ehelyett jelenleg 

csupán két félszakos képzés zajlik: az osztatlan tanárképzésben mindkét szakon 100 kredit szakos 

tanulmányi munkát kell a hallgatóknak teljesíteniük (Molnár, Baráth, Csapó et al., 2019).  
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Minőségi standardok és a képesítés feltételei 

 

A képzőhelyekkel szemben támasztott minőségi elvárások 

A tanárképzéssel foglalkozó intézmények számára a tanári szakokon elvárt tudás jellemzőivel 

kapcsolatban a „8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az 

egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről” c. dokumentum rendelkezései az 

irányadóak (továbbiakban: képzési és kimeneti követelmények, KKK). A KKK rendelkezik a 

tanárképzési programok kötelező szerkezeti elemeiről (ismeretköreiről) és az azokhoz kapcsolódó 

tanulmány kreditértékekről, azonban az intézmények önállóan határozhatják meg, hogy az egyes 

szerkezeti elemeket milyen konkrét kurzusokkal és módszertani technikákkal kívánják 

megvalósítani. A KKK irányelveinek megfelelően kidolgozott tanárképzési programot az 

intézményeknek Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottsághoz (MAB) ’Hungarian Accreditation 

Committee (HUB)’ kell benyújtaniuk szakértői véleményezésre és jóváhagyásra. A MAB szakértői 

testülete megvizsgálja, hogy egy adott intézmény vagy képzési program megfelel-e a 

meghatározott és közzétett minőségi követelményeknek. Amennyiben igen, akkor hitelesíti, 

“akkreditálja” az adott programot vagy intézményt. 

Az említett rendelet a tanárképzés általános követelményeit, valamint az egyes tanárszakok 

típusai vonatkozásában külön-külön, részletesen is meghatározza a képzési és kimeneti 

követelményeket az alábbiak szerint: 

• a tanárképzésben szerezhető tudás, készségek, képességek; 

• a közismereti tanárszakok képzési és kimeneti követelményei (a Nemzeti alaptanterv 

műveltségterületeinek megfelelően); 

• a szakmai tanárszakok képzési és kimeneti követelményei (a szakképzés szakmai 

területeinek megfelelően); 

• a művészeti tanárszakok képzési és kimeneti követelményei (a művészeti szakképzés 

szakmai területeinek megfelelően); 

• A hitéleti tanárszakok képzési és kimeneti követelményei. 

 

A végzős hallgatókkal szemben támasztott szakmai elvárások 

 

A tanárszakon végző hallgatók a képzést lezáró záróvizsga során a szakdolgozatuk megvédése 

mellett az ún. portfolió-védéssel igazolják, hogy a képzés és a tanítási gyakorlat során elsajátították 

a tanárképzésben megszerezhető tanári tudást, készségeket, képességeket és attitűdöket (tanári 
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kompetenciák). A portfolióban – és annak védése során – önreflektív módon részletesen ki kell 

fejteniük, hogy miként valósult meg az alábbi 8, specifikus ismereteket, képességeket és 

attitűdöket tartalmazó tanári kompetencia elsajátítása: 

• A tanuló személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése 

• Tanulói csoportok, közösségek alakulásának segítése, fejlesztése 

• Szakmódszertani és a szaktárgyi tudás 

• Pedagógiai folyamat tervezése 

• Tanulás támogatása, szervezése és irányítása 

• Pedagógiai folyamatok és a tanulók értékelése 

• Kommunikáció, a szakmai együttműködés és a pályaidentitás 

• Autonómia és a felelősségvállalás. 

 

A vállalkozói kompetencia fejlesztésére irányuló stratégiák és 

kezdeményezések – A tantervi szabályozás 

A fejezetben didaktikai és oktatás-módszertani szempontból közelítjük meg a vállalkozói 

kompetencia magyarországi iskolai fejlesztésének lehetőségeit. Elsőként annak áttekintésére, 

körbejárására vállalkozunk, hogy Magyarországon milyen mértékben van jelen, mennyire 

ágyazódott be a vállalkozói kompetencia iskolai fejlesztése iránti igény a közoktatás tartalmát 

szabályozó központi dokumentumokba, a Nemzeti alaptantervbe és az arra épülő 

kerettantervekbe. Munkánkhoz a tantervelemzés és dokumentumelemzés eszközeit hívjuk 

segítségül. 

Az Európai Unió 2000-ben adott ki ajánlást az egész életen át tartó tanuláshoz szükséges 

kulcskompetenciákról, és ezek a kompetenciák (pl. kezdeményezőkészség és vállalkozói 

kompetencia, szociális és állampolgári kompetencia, digitális kompetencia) a magyarországi 

nemzeti alaptantervben a következő évben meg is jelentek a nevelés általános céljai között. 

Napjainkban is elmondható, hogy a kilenc kulcskompetencia, köztük a vállalkozói kompetencia, az 

iskolai nevelés alapvető céljai között jelenik meg az alaptantervben. A NAT kulcskompetenciákról 

szóló fejezetének bevezetője emellett felsorakoztat számos olyan területet is, amelyek minden 

kulcskompetenciának részét képezik. Ilyen a kritikus gondolkodás, a kreativitás, a 

kezdeményezőképesség, a problémamegoldás, az együttműködés, a kockázatértékelés, a 

döntéshozatal, az érzelmek kezelése, a kapcsolati kultúra, a társas tolerancia.  
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Ezek a területek tehát kiemelkedő jelentőséggel bírnak a vállalkozói kompetencia fejlesztése 

szempontjából is. Tartalom nélkül nincs tudás, tudás nélkül pedig nincsenek alkalmazható 

képességek sem. Az oktatás világában ez a gyakran említett megállapítás érvényes a vállalkozói 

kompetencia területére is. Ha úgy tekintünk a vállalkozói kompetenciára, mint olyan készségre, 

képességre, amelytől azt várjuk, hogy a gyerekek a mindennapi életük során alkalmazni is tudják az 

elsajátítottakat, akkor felvetődik a kérdés, hogy vajon a kompetencia elsajátításának folyamata 

életszerű tartalmakon, vagy életszerű helyzetekben történik-e meg az iskolában.  Érdemes tehát a 

NAT-ot és a kerettantervet megvizsgálni abból a szempontból, hogy milyen jellegű az a tartalmi 

tudás, aminek az elsajátítását várja (pl. életszerű tartalmakat kínál-e föl a diákok számára), és 

hogyan határozza meg az azokra épülő konkrét készségek, képességek rendszerét. Vajon mennyire 

van összhangban az elsajátítandó tudás és azok a képességek, amelyeknek a magabiztos 

alkalmazását elvárja a mindennapi élet helyzeteiben? 

A kezdeményezőképesség és vállalkozói kompetencia a Nemzeti alaptantervben 

A NAT a kompetencia alábbi meghatározását adja: 

„A kezdeményezőképesség és a vállalkozói kompetencia segíti az embert, hogy igyekezzék 

megismerni tágabb környezetét, és ismeretei birtokában képes legyen a kínálkozó lehetőségek 

megragadására. Ez tudást, kreativitást, újításra való törekvést és kockázatvállalást jelent, valamint 

azt, hogy az egyén céljai érdekében terveket készít és valósít meg. Alapját képezi azoknak a 

speciális ismereteknek, készségeknek és magatartásformáknak, amelyekre a mindennapi életben, 

a társadalomban és a munkahelyen szükség van.” (Magyar Közlöny, 10656. o.) 

 

Képességek, készségek, ismeretek és attitűdök 

„A szükséges ismeretek egyrészt az ember személyes, szakmai és/vagy üzleti tevékenységeihez 

illeszthető lehetőségek, kihívások felismerését, értelmezését, másrészt a gazdaság működésének 

átfogóbb megértését és a pénz világát érintő magabiztos tájékozódást foglalják magukban. Az 

egyénnek tudatában kell lennie a vállalkozások működésének pénzügyi és jogi feltételeivel is. Olyan 

készségek, képességek tartoznak ide, mint a tervezés, a szervezés, az irányítás, a vezetés, a 

feladatok megosztása, az elemzés, a kommunikáció, a jó ítélőképesség, a tapasztalatok értékelése, 

a kockázatfelmérés és -vállalás, a munkavégzés egyénileg és csapatban, valamint az etikus 

magatartás. A pozitív attitűdöt a függetlenség, az alkotó- és újítókészség, a célok elérésére irányuló 
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motiváció és eltökéltség jellemzi a személyes és társadalmi életben, valamint a munkában.” 

(Magyar Közlöny, 10656. o.) 

A meghatározással kapcsolatban szembetűnő, hogy a fejlesztés szereplőjére, alanyára nem 

gyermekként vagy diákként tekint, hanem olyan felnőttnek véli, aki az iskolázás végére már 

rendelkezik a megnevezett és felsorolt ismeretekkel, készségekkel, attitűdökkel, mert a szükséges 

fejlesztést valaki(k), valamikor véghez vitte, sikeresen elvégezte. Tehát az a fejlődési út, amelyen a 

gyermeknek végig kellene haladnia (a honnan hová kérdései), egyáltalán nincsenek kibontva és 

részletesen kidolgozva az alaptantervben. 

A nemzeti alaptantervben a vállalkozói kompetenciához köthető műveltségi tartalmak a 11 

műveltségi terület közül mindössze kettőben, az Életvitel és gyakorlati ismeretek, illetve az Ember 

és társadalom elnevezésűben jelennek meg. Előbbiben általános célként fogalmazzák meg a 

fejlesztését, utóbbiban a vállalkozói alapismeretek fejlesztése jelenik meg (két sorban).  

A magyar oktatási rendszerben a kerettanterv vázolja fel a tanórákon feldolgozandó 

tematikai egységek főbb tartalmi elemeit az egyes képzési szinteken (ISCED 1-től ISCED 3-ig). A 

dokumentum részletes elemzése alapján azonban egyértelműen látszik, hogy a vállalkozói 

kompetencia nincs szervesen beágyazva a műveltségterületek/ tartalmi egységek közé. Csupán 

általános célként jelenik meg, hasonlóképpen, mint az összes többi EU-s kulcskompetencia. Az 

általunk vizsgált képzési szinten (ISCED 3) két tantárgyhoz, a Történelemhez és a Földrajzhoz 

kapcsolódnak olyan tematikai egységek, amelyekben explicit módon jelen van a vállalkozói 

kompetencia fejlesztésének szándéka. A gimnáziumokban – s egyáltalán a nem gazdasági profilú 

középiskolákban – alig kap hangsúlyt ez a terület. Ha a feldolgozandó témákat alaposabban 

szemügyre vesszük, sajnálatos módon azt látjuk, hogy jellemzően a makrogazdasági folyamatok 

megismerése kap szerepet, s elenyésző az olyan tartalom, amely a személyes üzleti sikerességhez 

szükséges tudás átadását és fejlesztését célozza. Ahol gazdasági témák alkotják a tanórai 

foglalkozások fő vonulatát – mint pl. gazdasági és pénzügyi kultúra, munkavállalás, világgazdaság 

jellemző folyamatai, Magyarország helye a Kárpát-medencében és Európában – csupán ott jelentik 

meg néhány tényanyag, ismeret. Ezek elsősorban a vállalkozások formáira, alapítására, 

működésére koncentrálnak, s nem elsősorban a vállalkozói kompetenciára. Ezek azonban nem 

alkalmasak a szemléletmód, attitűd hiteles közvetítésére.  

A kialakítandó tudás leírása is úgy kezdődik, hogy ’sense of  …’. A tartalmi szabályozó 

dokumentumaink – különösen a kerettanterv – azonban csupán az ismeretek oldala felől közelíti 

meg a kérdést, az ismeretek közvetítésétől azonban nem várható el, hogy az attitűdök és nézetek 

formálódása is megtörténik. A jelenleg érvényes dokumentumok tehát nem adnak elegendő és 

megfelelő támpontot a pedagógusoknak, hogy a vállalkozói szemléletmódot, attitűdöt 
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magabiztosan közvetíthessék a gyerekek számára. Tantervi dokumentumaink tehát ebből a 

szempontból nem koherensek. 
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