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A pedagógusképzés intézményesített komparációja 

Magyarországon 2000. január 1-ig 14 önálló főiskolán, és 3 tanárképző főiskolai karon 

képeztek tanítókat. Az integráció során 8 intézmény, képzőhely egyetemhez kapcsolódott 

(Budapest, Győr, Jászberény, Kaposvár, Nagykőrös, Sárospatak, Szeged, Szekszárd), 5 

képzőhely integrált főiskolai keretek között működött tovább (Baja, Békéscsaba, Kecskemét, 

Nyíregyháza, Szombathely). Önállóságát 3 egyházi (Esztergom, Debrecen, Zsámbék) és 1 

alapítványi (Pető Intézet) főiskola őrizte meg. Az egyetemekhez kapcsolódó karok: Eötvös 

Loránd Tudományegyetem Tanító és Óvóképző Főiskolai Kar Budapest, Károli Gáspár 

Református Egyetem Tanítóképző Főiskolai Kar Nagykőrös, Kaposvári Egyetem Csokonai 

Vitéz Mihály Pedagógia Főiskolai Kar Kaposvár, Miskolci Egyetem Comenius Tanítóképző 

Főiskolai Kar Sárospatak, Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Tanítóképző 

Főiskolai Kar Győr, Pécsi Tudományegyetem Illyés Gyula Főiskolai Kar Pécs, Szegedi 

Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképző Főiskolai Kar Tanítóképző Intézet Szeged, 

SZIE Jászberényi Főiskolai Kar. Integrált Főiskolai karok, Intézetek: Berzsenyi Dániel 

Főiskola Tanítóképző Intézet Szombathely (2008-ban a NYME szerves része lett), Eötvös 

József Főiskola Baja, Kecskeméti Főiskola Tanítóképző Főiskolai Kar Kecskemét, 

Nyíregyházi Főiskola Nyíregyháza, Tessedik Sámuel Főiskolai pedagógiai Főiskolai Kar 

Szarvas, Pannon Egyetem Neveléstudományi Intézete. Önálló intézmények maradtak: Apor 

Vilmos Katolikus Főiskola Zsámbék, Kölcsey Ferenc Református Tanítóképző Főiskola 

Debrecen, Vitéz János Katolikus Tanítóképző Főiskola Esztergom, Mozgássérültek Pető 

András Nevelőképző és Nevelőintézete Budapest.   

  Magyarországon nagyon sok, heterogén minőségű felsőoktatási intézményben folyik 

pedagógusképzés, összesen 33 intézményben. A 16 állami egyetemen és 10 főiskolán tanul a 

pedagógusjelöltek 85 százaléka, emellett két egyházi egyetemen, három egyházi főiskolán, 

továbbá felsőoktatási alapítványi és magánintézményekben is folytatnak pedagógusképzést 

(Kárpáti, 2008, 198.o.). A pedagógusképzés széttagoltságára jellemző, hogy vannak olyan 

intézmények, ahol csak egy-egy pedagógus szak van.  

Szlovákiában 1989 előtt a pedagógusképzéssel alapjában véve a tanárképző karok 

foglalkoztak, amelyek az általános műveltségű tantárgyak oktatására képezték a 

pedagógusokat, ilyen képzés folyt a bölcsésztudományi karokon is, és a természettudományi 

karok pedig a természettudományi tantárgyak oktatására képezték a pedagógusokat.  

Pedagógusképzés folyt Pozsonyban a Komenszký Egyetemen, Eperjesen, Kassán a Safárik 

Egyetemen, önálló pedagógiai karokon Nyitrán és Besztercebányán. 1992-ben a 

besztercebányai Bél Mátyás Egyetem többi kara is csatlakozott a felsoroltakhoz, továbbá a 

nagyszombati egyetem fakultásai. 1996-ban a nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem 

fakultásai, rózsahegyi pedagógiai fakultás előbb a Nagyszombati Egyetem része, később 

(1997) a Zsolnai egyetem része, 2000-től pedig mint önálló Katolikus Egyetem.1997-ben 

létrejöttek az Eperjesi Egyetem új fakultásai, 1998-ban a Zsolnai Egyetem 



Természettudományi Kara (ma Bölcsésztudományok Kara), majd 2004-ben megalakult 

Komáromban a Selye János Egyetem. Az eredeti 5 felsőoktatási intézmény köre ma kibővült, 

és összesen 9 felsőoktatási intézményben folyik pedagógusképzés. 

A középiskolai szaktantárgyak oktatására nem a pedagógusképző karok készítették fel a 

tanárokat. Általában a nem pedagógiai jellegű tanulmányaik befejezése után részt vettek egy 

kétéves pedagógiai képzésen, amelyet általában az egyetemek pedagógia fakultásai kínáltak. 

Ma az akkreditáció szerint léteznek gazdaságtudományi, illetve technikai tantárgyak 

oktatására más egyetemeken is tanárképző szakok, így három egyetem (pozsonyi 

Közgazdaságtudományi Egyetem, pozsonyi Szlovák Technikai Egyetem, nyitrai Szlovák 

Mezőgazdasági Egyetem) és egy magán felsőoktatási intézmény (dubnicai Technológiai 

Intézmény) kínál tanárképzést.  

Az óvónők képzése 1989-ig pedagógiai középiskolákon folyt, később pedagógiai és 

szociális akadémiákon. Az óvópedagógia egyetemi képzését, főleg levelezős tagozaton a 90.-

es évek végén kezdték el oktatni négy egyetem pedagógiai fakultásain (Pozsonyban, 

Besztercebányán, Nagyszombatban, Eperjesen).  

Összegezve ma a pedagógusképzés 13 egyetem, illetve felsőoktatási intézmény 27 

fakultásain történik (Kosová, 2012, 22.o.).   

 

Szlovákiai magyar pedagógusképzés történelmi áttekintése 

Szlovákia területén 1920 és 1951 között lényegileg nem volt magyar nyelvű felsőfokú 

képzés. Kivételnek csak az 1925-ben létrehozott losonci református teológiát tekinthetjük. A 

második világháború után a magyar tannyelvű iskolák részére a pedagógusképzés 1950-ben 

kezdődött a pozsonyi pedagógiai gimnáziumban. Az alsó tagozatos tanítók képzésére további 

magyar pedagógiai gimnázium létesült 1953-ban Rozsnyón. Közben 1952-től Komáromban 

működött pedagógiai gimnázium pedagógusok képzésére az óvodák részére. A második 

világháború után 1951-ben a pozsonyi Komenský Egyetemen Magyar Nyelv és Irodalom 

Tanszéke alakult meg elsőként. Itt magyar nyelv és irodalom szakos tanárképzés folyt a 

kezdetektől napjainkig. A magyar szakos hallgatók  a másik szakjukat már teljesen szlovák 

nyelven végzik. 1953 és 1959 között Pozsonyban a kétéves, ún. Felsőfokú Pedagógiai Iskola 

magyar tagozatán valamennyi szükséges szakon felső tagozatos tanárképzés folyt. A négyéves 

képzés ugyancsak Pozsonyban indult meg a Pedagógiai Főiskolán, ahol néhány évig magyar 

tanulmányi csoportokat is indítottak középiskolai tanári szakon. Ezt 1956-ra teljesen 

megszüntették.  

Az 1959-ben zajló újabb átszervezések folytán megszűntek a tanítóképző pedagógiai 

gimnáziumok és a különféle típusú pedagógiai főiskolák. A helyükbe lépő Pedagógiai 

Intézetek,1964-től önálló Pedagógiai Karok, átvették az alsó tagozatos tanítók és a felső 

tagozatos tanárok képzését. A pedagógusképzés sorozatos átszervezése folytán 1960-ban a 

teljes alsó tagozatos tanító- és felső tagozatos magyar tanárképzést Pozsonyból Nyitrára 

helyezték át. Ettől kezdve a pozsonyi magyar nyelv és irodalom szakos középiskolai 

tanárképzésen kívül állami intézményben magyar nyelvű felsőoktatás egyedül Nyitrán, a 

Pedagógiai Karon, majd később a Pedagógiai Főiskolán és annak jogutódján, a Konstantin 



Egyetemen folyt. 1978-ban a Nyitrai Pedagógiai Kar magyar tagozatát gyakorlatilag 

megszüntették, és csak az alsó tagozatos tanítóképzést hagyták meg évfolyamonként 20 körüli 

diákszámmal.  

 1977-ben vezették be a közismereti tantárgyak egységes tanárképzését az 5.-12. 

évfolyam számára. 1991-től a Pedagógiai Kar statútumában újból legalizálva volt a magyar 

tagozat léte, és 180 hallgató lett a tagozatra felvéve. A nyitrai Pedagógiai Főiskola és három 

karának 1993-ban történő megalakulásakor és a főiskolának 1996-ban Konstantin 

Egyetemre való átnevezésekor sem az egyetem, sem a karok statútumaiba nem kerültek 

be a magyar tagozatok létezésének deklarálásai. Ez vezetett a történelem folyamán immár 

másodszor a magyar tagozat működésének megszűnéséhez (László, 2009). 

A magyar értelmiség e kiszolgáltatottságból a kivezető utat az önálló magyar egyetem 

vagy egyetemi kar létrehozásában látta. A rendszerváltást követően a komáromi Jókai Mór 

Egyetem alapítására, valamint a nyitrai Nemzetiségi Kultúrák Kara létrehozására tett 

kezdeményezések nem jártak sikerrel. 1998-ban ígéretes fordulat történt Szlovákiában. A 

Magyar Koalíció Pártja a kormánykoalíció tagja lett. Az új kormány programja többek között 

megoldásokat keresett a kisebbségi tannyelvű iskolák pedagógus-utánpótlásának biztosítására. 

Az MKP ezt a deklarációt egyetemi kar létrehozásaként értelmezte a nyitrai Konstantin 

Egyetemen belül. Az egyetem magyar szekciója (a magyar tagozat új megnevezése) is 

kezdeményezően lépett fel a magyar tanító- és tanárképzésre épülő egyetemi kar létrehozása 

érdekében. Ennek megtámogatására született meg 2001. január 24-én az a szlovák 

kormányhatározat, amelyben a kormány a nyitrai Konstantin Egyetem vezetésének önálló 

egyetemi kar létrehozását javasolja: pedagógusok, kulturális és népművelő szakemberek 

képzését magyar nyelven. A Konstantin Egyetem szenátusa 2002. július 1-jén hagyta jóvá a 

kari tervezetet. A fakultásnak a Közép-európai Tanulmányok Kara megnevezést választotta. 

A 2003. október 2-i sikeres akkreditáció után a kar hivatalosan 2003. november 11-én jött 

létre. Ennek következtében az egyetem teljes magyar tanító- és tanárképzése átkerült a többi 

fakultásról. Az új karon lehetőség nyílt az egyetem valamennyi akkreditált tanító- és 

tanárképző szakát magyar nyelven is oktatni.  

 2004 januárjában megalakult, 2004. szeptember 1.-én indult a képzés, 

Komáromban a Selye János Egyetemen, amelynek elődje, a „Városi Egyetem” közel egy 

évtizede székhelyen kívüli képzésekkel kezdte működését, majd fokozatosan önállósodott 

(Bordás, 2009). A szlovákiai magyar egyetem létrehozását nem utolsósorban az tette lehetővé, 

hogy volt rá széles körű politikai konszenzus az akkori kormányban (amelynek tagja volt a 

Magyar Koalíció Pártja is és a nyitrai Közép-európai Tanulmányok Karának létrehozásában is 

fontos szerepet játszott).  

 A magyar tanárképzés két legnagyobb intézménye nagyon friss alapításúnak 

mondható. A két egyetem bizonyos szempontból viszont egymás konkurense a megcélzott 

hallgatókat tekintve, de a konkurencia megnyilvánul az oktatókért folyó versengésben is. A 

felsőoktatási törvény ugyanis kimondja, hogy csak 70 év alatti professzor lehet egy szak, vagy 

tanulmányi program szakfelelőse, és csak egy helyen, a saját egyetemén, ahol teljes állású 

oktatóként kell, legyen alkalmazva. A komáromi egyetem erősségei között fel kell tüntetni 



azt, hogy a képzési nyelve döntően magyar, kisebb mértékben szlovák és más (pl. angol, 

német) nyelvű.  

 Alapképzés keretén belül folyik az óvodapedagógiai képzés, amelyre kapcsolódik a 

mester szintű tanító képzés. Az általános iskola felső tagozatára és a középiskolákra irányuló 

képzésben különböző tanulmányi programok vannak akkreditálva: magyar nyelv és irodalom, 

szlovák nyelv és irodalom, német nyelv, angol nyelv, matematika, informatika, hitoktatás, és 

legújabban (a 2012/2013-as akadémiai évtől kezdve) kémia és biológia közül szabadon 

bármilyen szakpárosítást választhatnak a hallgatók.  

 A nyitrai Konstantin Egyetemen 2004 szeptemberétől működő Közép-Európai 

Tanulmányok Karának felépítése speciális. A hallgatók sok tárgyat a többi kar tanszékein 

tanulnak. Ez viszont azzal is jár, hogy az elvileg anyanyelven tanuló hallgatók csak 

tanulmányaik egy részét végzik ténylegesen magyarul, szakonként változó mértékben, és a 

mindenkori oktatói kar függvényében, vélekedik Keller (2004, 456.o.).  

Az említetteken túl 1998-ban a besztercebányai Bél Mátyás Egyetemen kis létszámú 

hallgatósággal magyar filológusképzést indítottak. 2003 végéig a három egyetemen történt 

államilag finanszírozott felsőfokú intézményekben magyar vagy részben magyar nyelvű 

felsőfokú oktatás, amelyekben együttesen 500-600 között mozog a nappali tagozatos 

hallgatók száma.  

 

A pedagógus továbbképzési rendszerek komparációja 

Az egyetemi (főiskolai) pedagógusképzés tartalmi átalakítása mindmáig aktuális téma és 

várat magára. Jelentősebb változások történtek viszont mindkét országban a pedagógusi 

munka fejlesztése érdekében főleg a továbbképzés területén. Magyarországon a pedagógusok 

korának összetétele tovább tolódott az idősebb pedagógusok irányába. A tanárok közel 

egyharmada 50 évesnél idősebb, és mindössze 10 százalékuk fiatalabb 30 évesnél 

(2008/2009-es évben). Annak ellenére, hogy a magyar közoktatásban viszonylag sok 

pedagógus dolgozik, bizonyos területeken a tanulók számához viszonyítva minőségi 

pedagógushiány is mutatkozik. A szaktárgyak egy részét viszonylag jelentős arányban tanítják 

olyan tanárok, akik nem rendelkeznek az adott tárgyból képesítéssel. Az általános iskolákban 

elsősorban a természettudományi tárgyaknál növekszik évek óta a hiány (Sági, Varga, 2011, 

301.o.). Szlovákiában a pedagógusok átlagéletkora
1
 41 – 42 év körül mozgott, és ami fontos, 

95 – 98,7% körüli a szakképesítést elnyerők aránya. Tehát viszonylag telített pályán, képzett 

tanárok tanítanak. Ha viszont telített a pálya, csak kevés pályakezdő juthat be, így nem őket 

kell megcélozni elsődlegesen, hanem a gyakorló pedagógusokat.  

Magyarországon a közoktatási törvény és a hozzá kapcsolódó 277/1997. (XII. 22.) 

kormányrendelet a pedagógus-továbbképzésről, a pedagógus-szakvizsgáról, valamint a 

továbbképzésben részt vevők juttatásairól és kedvezményeiről tette lehetővé azt, hogy az 

ágazatban dolgozó pedagógusok számára kötelezően előírt, államilag jelentős mértékben 

honorált továbbképzést, élethosszig tartó tanulási lehetőséget indított el, valósított meg. Éves 

                                                             
1
 a Statisztikai és Prognosztikai Hivatal 2009. nov. 31.-hez viszonyított adatai alapján – www.uips.sk 



szinten kezdetben sok milliárd forint állami kötött felhasználású normatíva jelent meg a 

költségvetési törvénybe beépítve, hogy a pedagógusok szakmai fejlődésének anyagi 

garanciája is legyen. A pedagógus-továbbképzésre vonatkozó 1997-es jogszabály hosszú 

évekig alapvetőnek számító előírását, az ugyanazon iskolai végzettségű és szakképzettségű 

munkát ellátó pedagógus hétévente köteles volt legalább 120 órás szakmai megújító képzésen 

részt venni, a 2009-es módosítás jelentősen felpuhította azzal az engedménnyel, hogy 

amennyiben a pedagógus támogatás hiányában nem tudott eleget tenni továbbképzési 

kötelezettségének, erre a körülményre való hivatkozása esetén negatív jogkövetkezmény nem 

alkalmazható (Sági, Varga, 2011, 320.o.).  

Új tartalmi elemek jelentek meg a pedagógus-továbbképzési rendszerben. A szakmai 

megújító képzés fogalmának megjelenése. A szakmai megújító képzés olyan továbbképzés, 

amelynek az a feladata, hogy hozzájáruljon a pedagógus alapképzésben megszerzett 

ismereteinek és jártasságainak megújításához. Nem új továbbképzési forma, csupán a 

továbbképzések „szűkebb kategóriája”. A pedagógus, amennyiben a nevelő és oktató 

munkáját több mint hét éve ugyanazzal az iskolai végzettséggel és szakképzettséggel látja el, 

a Kormányrendeletben foglalt kedvezményekre, juttatásokra akkor tarthat igényt, ha olyan 

továbbképzésben vesz részt, amely hozzájárul az adott szakképzettséghez kapcsolódó 

alapképzésben megszerzett ismeretek és jártasság megújításához, kiegészítéséhez. 

 Másik a vezetők továbbképzése. A pedagógus-továbbképzéshez kapcsolódó 

kedvezményeket és juttatásokat a vezetők esetében csak akkor lehet igénybe venni, ha olyan 

továbbképzésben vesznek részt, amely a vezetői ismeretek megszerzéséhez, a vezetői 

jártasságok elsajátításához járul hozzá. Vezetőképzésnek a következő képzések minősülnek: - 

pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, - pedagógus-szakvizsga megléte esetén másik 

olyan pedagógus-szakvizsgára történő felkészítés, amelynek során intézményvezetői 

szakképzettséget lehet szerezni, - a felsőoktatás keretében folyó, jogi, közgazdasági, pénzügyi 

szakképzettség megszerzésére irányuló felkészítő képzés, - legalább hatvan órás felkészítést 

biztosító minden olyan képzés, amely segíti a közoktatási intézmények vezetéséhez szükséges 

tanügy igazgatási, korszerű pedagógiai szervezési, korszerű pedagógiai taneszköz-alkalmazási 

ismeretek elsajátítását.  

Nagy változás történt a pedagógus-továbbképzés anyagi hátterében is. A 2010-es évtől a 

normatív finanszírozás gyakorlatilag megszűnt, a továbbképzések csak pályázati forrásokból, 

egyes pályázati célok elérése érdekében finanszírozhatóak. Ez jelentős mértékben 

megváltoztatta a továbbképzések megvalósításának gyakorlatát, és befolyásolja a 

pedagógusok szakmai továbbfejlődésének lehetőségeit, irányait is. „Az intézményvezetők 

számára az intézményvezetői kompetenciák megszerzésére való felkészítés, a tanároknak 

pedig kimondottan a megújító jellegű továbbképzés került előtérbe, mint magas prioritás”, 

nyilatkozza Brassói (2012)
2
.   

Szlovákiában is a 2009-es évben alakult át jelentősen a továbbképzés rendszere, 

amelynek fontosabb elemei: a pedagógusoknak kötelező módon kreditrendszerű 

továbbképzéseken kell részt venniük, a továbbképzési programokat és intézményeket 

                                                             
2 http://www.oktatas.hu/kozneveles/projektek/tamop_315_pedkepzes_fejl/projekhirek/pedagogus_tovabbkepzes_valtozasok 



akkreditáltatni kell, az iskoláknak (pontosabban az iskolaigazgatóknak) a helyi igényeket és 

a hiányzó pedagóguskompetenciákat figyelembe véve továbbképzési tervet kell készíteniük, 

a kormányzatnak a továbbképzés működését rendszeresen értékelnie kell. A 317/2009-es 

számú A pedagógusi alkalmazottakról és a szakmai alkalmazottakról szóló törvény, és az azt 

részletező Oktatási minisztérium 445/2009-es számú, A pedagógiai alkalmazottak és 

a szakmai alkalmazottak kontinuális képzéséről, kreditekről, atesztációkról szóló rendelete 

ezeket a továbbképzési fajtákat különbözteti meg.  

Adaptációs képzés, amelyet az friss végzősök számára biztosít a saját intézményük, és 

az abszolvenseket abban segíti, hogy bevezeti őket a gyakorlati, pedagógiai munka 

mindennapjaiba. Időtartama 1 év, kreditek ezért a képzésért nem igényelhetők. Aktualizációs 

képzés 20- tól – 60 óra terjedelemig, amely a szakmai megújítás feltételeit biztosítja. 

Felkészítő atesztációs képzés, amelyre azok a pedagógusok jelentkezhetnek, akik 

rendelkeznek 30 kredittel, és az 1. atesztációs vizsgára készíti fel a jelölteket. Általában az 1. 

atesztációs vizsgát meghirdetett intézmény szervezi. Innovációs képzés, legtöbb 12 hónap 

lefolyású, 60-tól – 120 óra terjedelmű képzés az innovációk elsajátítására, bevezetésére a saját 

szakpárosítása terén, a pedagógiai, pszichológiai tudományok terén, vagy a vezetők esetében.  

Specializációs képzés, amely 100-tól – 180 óra terjedelmű, legfeljebb 18 hónapig tartó 

képzés. Tartalmát azok az ismeretek képezik, amelynek szükségesek a specializációs 

tevékenységek elvégzéséhez. Vezetőképzés, 160-tól – 200 óra terjedelmű, legfeljebb 24 

hónapig tartó, és az intézményvezetők számára kötelező képzés. A kvalifikációs képzés az 

egyetlen olyan képzés (volt), amely kivitelezése kizárólag a felsőoktatási intézmények 

jogkörébe tartozott.  Legkevesebb 200 óra terjedelmű és legfeljebb 36 hónapig tartó képzés. 

Tartalmát illetően új kvalifikációt nyújtott a képzésen résztvevőknek. Ez a fajta képzés 2012. 

január 1.-től megszűnt. Helyette hatályba lépett a kiegészítő képzés, amelyet a felsőoktatási 

intézmények mellet a középiskolák is szervezhetnek, amellyel a jelöltek kvalifikációs 

képességeit szélesítik ki egy másik szak tanítására, vagy a tanítói kategória alkategóriái 

egyikére. Röviden ismertetjük a pedagógia alkalmazottakról és a szakmai alkalmazottakról 

szóló törvény fontosabb rendelkezéseit. A törvény bevezeti a pedagógia alkalmazottak és a 

szakmai alkalmazottak kategóriáit és alkategóriáit. A pedagógiai alkalmazottak ezekre a 

kategóriákra oszlanak: tanító, szaknevelés mestere, nevelő, pedagógiai asszisztens, 

külföldi lektor, sportiskolai edző, korrepetáló tanár. A tanító kategóriát ezek az 

alkategóriák képezik: óvópedagógus, alsó tagozatos tanító, felső tagozatos tanító, 

középiskolai tanár, művészeti iskolai tanár, nyelviskolai tanár, kontinuális képzés 

tanára. A pedagógiai asszisztens is tartalmaz alkategóriákat: tanítói asszisztens, nevelői 

asszisztens, szaknevelés mesterének asszisztense. A szakmai alkalmazottak kategóriáit a 

pszichológus (iskolapszichológus), iskolai logopédus, speciális pedagógus, gyógypedagógus, 

szociálpedagógus képezik. A törvény továbbá meghatározza a szakmai fejlődést és annak 

lehetőségeit. A szakmai fejlődés elérhető kontinuális képzésen való részvétellel, alkotó 

tevékenységgel, önképzéssel. Megfogalmazza továbbá a karrier rendszert, a karrier 

fokozatokat, és a karrier pozíciókat. Négy féle karrier fokozatot állapít meg: kezdő 

pedagógiai vagy szakmai alkalmazott, önálló pedagógiai vagy szakmai alkalmazott, 1. 

atesztációval rendelkező pedagógiai vagy szakmai alkalmazott, 2. atesztációval 



rendelkező pedagógiai vagy szakmai alkalmazott. A karrier pozíciók a pedagógiai vagy a 

szakmai alkalmazott funkciós besorolását jelentik, két féle képpen: pedagógiai (szakmai) 

alkalmazott – specialista, amely ezeket a konkrét funkciókat jelenti: osztályfőnök, nevelési 

tanácsadó, karrier tanácsadó, bevezető tanár, módszertani csoport vezetője, informatizáció 

koordinátora. A másik a vezető pedagógiai (szakmai) alkalmazott, amely ezeket a konkrét 

funkciókat jelenti: igazgató, igazgató helyettes, szaknevelés főmestere, vezető nevelő. A 

törvény rendelkezik még a kredit jellegű továbbképzésekről, az atesztációkról, az 

alkalmazottak értékeléséről és az alkalmazottakról való törődésről, morális megbecsüléséről.    

Magyarországon a felsőoktatási intézmények, pedagógusképző intézmények már évek 

óta egyértelműen elmozdultak a szakirányú továbbképzések felé. Számukra ugyanis ebből 

származhat jelentősebb bevétel, hiszen ezek 4 féléven át zajló fizetős képzések. Ugyanakkor 

teret kaptak a rövidebb, 30-60-120 órás képzésekben is. Sajnos, Szlovákiában, az egyetemek 

ebben a képzési rendszerben mellékvágányra kerültek, mert az oktatási minisztérium 

irányítása alatt álló pedagógiai-módszertani központok kínálnak jobbára uniós támogatással 

meghirdetett továbbképzéseket, amelyeket viszont az egyetemek önköltségből fedezni nem 

képesek. És valljuk be, a pedagógusok sem képesek az esetlegesen az egyetemeken zajló 

fizetett képzéseket finanszírozni. Az egyetemi oktatók iránt viszont, a továbbképzést szervező 

és kínáló pedagógiai-módszertani központok részéről, nagy a kereslet.  

Mindmáig talán a kötelező továbbképzés az egyetlen olyan minőségi jellegű eleme 

a pedagógusmunkának, amellyel, törvényi előírás szerint, el kell számolniuk, miközben arról 

keveset tudni, hogy a továbbképzések milyen befolyást gyakorolnak az iskolai munka 

minőségére. Ebben a vonatkozásban is Magyarországon vélhetőn erősödni fog a felsőoktatási 

intézmények, a pedagógiai intézetek, kabinetek, a felsőoktatási tanárképző intézmények 

szerepe a pedagógus továbbképzésben. A felsőoktatási törvény kötelezően előírja, hogy a 

pedagógusképző felsőoktatási intézmények mellett tanárképző központokat kell létrehozni, 

melyek a tanárképzés szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak 

összehangolása, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezése mellett részt vesznek 

majd a pedagógus-továbbképzésben, a pedagógiai kutatásokban, a pedagógusok minősítési 

eljárásában.  

Összegzés: A pedagógusképzésben történő változások előzményei, azok a külső, 

legfőképp uniós, és ebből kifolyólag nemzeti, társadalmi, oktatáspolitikai indítványozások, 

amelyek a két vizsgált országban a pedagógusképzésben történő változásokat előmozdították.:  

A pedagógusképzés intézményesítésének komparációja című munkám kiemelt célja, 

hogy figyelemmel kísérjük a pedagógus továbbképzés mai specifikumait. Külön figyelmet 

szenteltünk a két országban, a pedagógus továbbképzésben megjelenő új tartalmi elemek 

megjelenítésére, prezentálására. Nem kevésbé aktuális jelenség, amelyre fókuszáltunk, a két 

országban történő, a pedagógus továbbképzésben jelenlévő intézményi diverzifikáció.    

 

 

*** 



Felhasznált irodalom 

ALBERT, S. 2007a. Iskolavezetés. Komárno. UJS. 2007. ISBN 978-80-89234-27-1 

BITTEROVÁ, M., HAŠKOVÁ, A., PISOŇOVÁ, M. a kol. 2011. Otázky koncepcie prípravy riadiacich 

zamestnancov škôl. Nitra : PdF. 2011. ISBN 978-80-558-0001-1. 

BORDÁS, A. 2009. SCHOLA COMAROMIENSIS. Esettanulmány a Komáromi Városi Egyetemről - 

DEBRECENI EGYETEM BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR. NEVELÉSTUDOMÁNYI DOKTORI 

PROGRAM. 2009. terd.unideb.hu/doc/ba_komarom.pdf 

KÁRPÁTI, A. 2008. Tanárképzés, továbbképzés. In Zöldkönyv. A Magyar közoktatás megújításáért. Budapest : 

Ecostat. 2009. ISBN 978-963-235-186-5 

KOSOVÁ, B. a kol. 2012. Vysokoškolské vzdelávanie učiteľov. Vývoj, analýza, perspektívy. Banská Bystrica : 

UMB. 2012. ISBN 9788055703534 

KELLER, M. 2004. Magyar nyelvű pedagógusképzés a határokon túl. Educatio 2004 /3, pp. 441–462. Elérhető 

http://epa.oszk.hu/01500/01551/00029/pdf/966.pdf 

LÁSZLÓ, B. 2009. Javaslat a magyar tannyelvű iskolák részére folyó pedagógusképzés problémáinak 

megoldására és intézményesítésére. Fórum. Társadalomtudományi szemle XI. évfolyam 2009/4, 

 

http://epa.oszk.hu/01500/01551/00029/pdf/966.pdf

