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cím ben fel tett kér dés mö gött az a
nem tit kolt szán dék hú zó dik meg,

hogy ezt a vi tát kon szen zus sal kezd jük:
per sze, hogy kell ne künk nagy szá mú, ki -
vá ló kva li tá sok kal ren del ke zõ, jól kép zett
és el kö te le zett ké mia ta nár kol lé ga, akik re
a jö võ ge ne rá ci ók (köz tük sa ját gyer me ke -
ink és uno ká ink) ok ta tá sát, ne ve lé sét, a te -
het sé gek ki bon ta koz ta tá sát és a vá lasz tott
úton va ló el in dí tá sát bíz zuk. Azon ban a
ké mia ta ná ri szak ra je lent ke zõk szá ma az
utób bi évek ben drasz ti ku san csök kent.
Pél dá ul az EL TE ké mia alap sza kán (ké mia
BSc) a 2007-es év ben egyet len hall ga tó vá -
lasz tot ta a ma jor ké mia ta ná ri szak irányt,
2008-ban pe dig egy sem. A most kez de -
mé nye zett vi ta tár gyát a je len le gi hely zet -
bõl va ló ki út ke re sés, a lo gi kus nak és ki -
vi te lez he tõ nek tû nõ meg ol dá si mó dok
fel ku ta tá sa és köz zé té te le ké pe zi. Hi szen
eb ben is egyet ér tés re kel le ne elõ ször jut -
nunk ah hoz, hogy a szük sé ges vál to zá sok
le he tõ sé gét meg te remt sük. Ezért vár juk
min den ki vé le mé nyét és ja vas la ta it, ame -
lyek nek a meg fo gal ma zá sát az aláb bi
(idõn ként szán dé ko san sar ko san fo gal -
ma zott) ál lí tá sok kal és gon do la tok kal sze -
ret nénk elõ se gí te ni (ha úgy tet szik, ki pro -
vo kál ni).

Ma nap ság ko moly szak em ber már nem
kér dõ je le zi meg azt, hogy a jó ta nár az
ok ta tá si rend szer leg fon to sabb ele me
(McKinsey-jelentés, 2007. szep tem ber,
ma gyar for dí tá sa a kö vet ke zõ hon la pon
ér he tõ el: http://oktatas.mholnap.digital-
natives.hu/images/Mckinsey.pdf). Ezért a
te het sé ges és el kö te le zett fi a ta lok ta ná ri
pá lyá ra von zá sa, mi nõ sé gi kép zé se, ta ná ri
pá lyán tar tá sa, fo lya ma tos mo ti vá lá sa és
to vább kép zé se alap ve tõ tár sa dal mi ér dek.
Tart ha tat lan, hogy je len leg ha zánk ban
(leg alább is nagy ál ta lá nos ság ban) a kö -

zép is ko lá ban gyen ge vagy kö ze pes tel je sít -
ményt nyúj tó fi a ta lok kö zül ki ke rü lõ hall -
ga tók pe da gó gus sá va ló kép zé se nagy szá -
mú fel sõ ok ta tá si in téz mény ben, rossz inf -
rast ruk tú rá ra épít ve, el len õri zet len szak -
mai szín vo na lon és a kép zés egyes te rü le -
te i nek ös  sze han go lá sa nél kül fo lyik. To -
váb bá meg kell szün tet ni azt az ál ta lá nos -
nak mond ha tó, hosszú ide je tar tó és rom -
bo ló ha tá sú gya kor la tot is, hogy Ma gyar -
or szá gon sem a ki emel ke dõ en ma gas, sem
a le han go ló an ala csony szín vo na lú ta ná ri
mun ká nak nincs ko moly anya gi (eg zisz -
ten ci á lis) és er köl csi kö vet kez mé nye. Ez
utób bi eset ben a po zi tív irá nyú vál to zás
alap fel té te le – vé le mé nyem sze rint – a ta -
nár to vább kép zés, szak ta nács adás és a mi -
nõ ség biz to sí tás rend sze re i nek ös  sze kap -
csolása, amely ben meg ha tá ro zó sze re pet
kel le ne kap nia a ta nár kép zés sel fog lal ko -
zó, nagy ha gyo má nyok kal ren del ke zõ, de
a meg újult sze rep kör ben is helyt ál ló fel sõ -
ok ta tá si in téz mé nyek nek.

Egyet len te het sé ges fi a talt sem le het ar -
ra kény sze rí te ni, hogy a ta ná ri pá lyát vá -
las  sza. A jó in tel lek tu á lis ké pes sé gek kel
ren del ke zõ, fel ké szült, meg fe le lõ beál-
lítódású és a szük sé ges ka rak ter je gyek kel
is ren del ke zõ hall ga tók ki vá lasz tá sa er re a
cél ra nyil ván va ló an csak ak kor va ló sul hat
meg, ha ele gen dõ szám ban lesz ilyen je -
lent ke zõ. Meg le het, más ta nár sza ko kon a
mi nõ ség mel lett a mennyi ség még nem
prob lé ma, de a ter mé szet tu do má nyos ta -
ná ri sza kok ra ma már alig-alig akad je -
lent ke zõ. Ez a ri asz tó trend csak ak kor fog
meg for dul ni, ha a di á kok a ta ná ri hi va tás
vá lasz tá sá ban ko moly és biz tos pers -
pek tí vát, kar ri er le he tõ sé get lát nak, és
min den se gít sé get meg kap nak a jó ta -
nár rá vá lás hoz már az egye te mi kép zés
so rán is. A se gít sé gen nem csak a ki fe je -

zet ten szá muk ra ki írt spe ci á lis ösz tön dí -
ja kat, pá lyá za ti le he tõ sé ge ket ér tem,
ha nem azt is, hogy a kép zés idõ tar ta ma
alatt nem ál lít juk õket mes ter sé ges, fö -
lös le ges és rend szer szin ten be épí tett
aka dá lyok elé, me lyek nek ér tel me nem
lát ha tó és lé tük egy ál ta lán nem iga zol ha tó.

Mind eh hez a kö vet ke zõ in téz ke dé se ket
lá tom szük sé ges nek:

1. A je len leg túl sá go san szét ap ró zott
pe da gó gus kép zést kon cent rál ni kell a
ku ta tó egye te mek re. (Lát ni kell, hogy ez
az in téz ke dés sú lyos ér dek sé rel mek kel jár.
Kü lö nö sen nagy po li ti kai el len ál lás és el -
len té tes cé lú lobbitevékenység vár ha tó –
és bi zo nyá ra ta pasz tal ha tó – az olyan ese -
tek ben, ahol az adott fel sõ ok ta tá si in téz -
ményt egy ben a ré gió szel le mi köz pont já -
nak is te kin tik.)

2. A ta nár kép zés sel fog lal ko zó szak em -
be rek szá má ra egyé ni ha zai pá lyá za ti le -
he tõ sé ge ket is kell te rem te ni a nem zet -
kö zi ku ta tá sok ba va ló be kap cso ló dá -
suk, va la mint mun ka kö rül mé nye ik
inf rast ruk tu rá lis fel tét ele i nek ja ví tá sa
ér de ké ben. (Az ed di gi ta pasz ta la tok alap -
ján lát ha tó, hogy a je len leg fu tó in téz mé nyi
szin tû pá lyá za tok ne héz kes, bü rok ra ti kus
jel le ge mi att leg fel jebb az er re a cél ra szánt
for rá sok tö re dé ke jut el az ere de ti cél cso -
port hoz.) En nek fe jé ben vi szont mi nõ sé gi
kö ve tel mény ként számu(n)kra is elõ kell
ír ni a nem zet kö zi leg el is mert ku ta tó -
mun kát és pub li ká ci ós te vé keny sé get,
amit a ha zai gya kor lat ban is ka ma toz -
tat ni kell.

3. Spe ci á lis helyzetü(n)knél fog va a tan-
tárgy-pedagógia (szak mód szer tan) kép -
vi se lõ i nek fel ada ta az, hogy kí sér le tet te -
gye nek a szak tár gyi, a szak mód szer ta ni
és a pe da gó gia, ill. pszi cho ló gia te rü let
ál tal köz ve tí tett is me ret anyag össze -
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han go lá sá ra an nak ér de ké ben, hogy a
vég zõs tanárszakos hall ga tók ban ezek
egy sé ges egés  szé, hasz nál ha tó tu dás sá
szin te ti zá lód ja nak. Ilyen te kin tet ben – a
gya kor ló is ko lák ve ze tõ ta ná ra i val ös  sze -
fog va – fon tos sze re pet kell ját sza ni uk a
mód szer ta ni meg úju lás ban, va la mint a ta -
nár kép zés utol só fél év ét je len tõ ös  sze füg -
gõ egyé ni szak mai gya kor lat sza bá lya i nak
ki dol go zá sá ban, a men tor kép zés ben és
-továbbképzésben, il let ve a men to rok kal
va ló kap cso lat tar tás ban.

4. A je len le gi tanártovábbképzési rend -
szer nem kel lõ en ha té kony. A tan fo lya-
m ok akkreditációja drá ga, s a kép zé sek
szín vo na la csak for má li san el len õr zött.
Mind ez a ta nár kép zõ fel sõ ok ta tá si in téz -
mé nyek el le né ben a kis ma gán cé gek mal -
má ra hajt ja a vi zet. Már pe dig el sõd le ges
fon tos sá gú len ne, hogy a kép zõ he lyek
ok ta tói a ta nár to vább kép zé sek so rán is
át ad has sák a leg fris sebb szak tár gyi és
mód szer ta ni is me re te ket és tu dást.

5. A szak ta nács adás rend sze re ma már
csak szór vá nyo san és na gyon ne héz kö rül -
mé nyek kö zött mû kö dik. Pe dig a ta ná rok -
nak nap mint nap újabb, sok szor szá muk -
ra szin te ke zel he tet len nek tû nõ hely ze tek -
kel, prob lé mák kal és konf lik tu sok kal kell
meg küz de ni ük. Eb ben a harc ban pe dig
nem sza bad õket ma guk ra hagy ni. Gon -
dos kod ni kell ar ról, hogy eh hez rend szer -
szin ten (te hát nem eset le ge sen és vé let len -
sze rû en, ha nem kö vet ke ze te sen és biz ton -
sá got nyúj tó mó don!) min den se gít sé get,
szak mai és mód szer ta ni tá mo ga tást meg -
kap ja nak. Eh hez új ra mû kö dés be kell
hoz ni a szak ta nács adói rend szert, ki -
egé szít ve a „há ló za to so dást” a leg mo -
der nebb in for má ci ós és kom mu ni ká ci ós
tech no ló gia nyúj tot ta le he tõ sé ge ket is elõ -
se gí tõ elekt ro ni kus szak ta nács adói
rend szer rel. A szak ta nács adók kép zé sé -
ben, il let ve to vább kép zé sé ben a ta nár kép -
zõ fel sõ ok ta tá si in téz mé nyek nek is mét
csak köz pon ti sze re pet kell kap ni uk.

6. Mi u tán a fen tebb le ír tak sze rint biz -
to sít va lesz, hogy a gya kor ló ta ná rok mun -
ká juk hoz min den szak mai és anya gi se gít -
sé get meg kap ja nak, el len õriz ni kell a ta -
ná ri mun ka szín vo na lát. Ez a mun ká ju -
kat jól vég zõ, ki vá ló ta nár kol lé gák ér de ke
is, hi szen szá muk ra sze mé lyes el is me rést,
tár sa dal mi szin ten pe dig er köl csi meg be -
csü lést hoz na. En nek már van nak a nem -
zet kö zi gya kor lat ban ki ala kult mód sze rei
(l. a Zöld könyv ben em lí tett an gol Ofsted
rend szer mel lett a hol land pél dát, amely -
nek lé nye ge an go lul a kö vet ke zõ webol-
dalon ol vas ha tó: http://www.lerarenweb.
nl/lerarenweb-english.html). A több or -

szág ál tal e té ren szer zett ta pasz ta la tok, az
ott hasz nált in di ká to rok vizs gá la tá val,
azok ös  sze ve té se és meg vi ta tá sa után, ki
kell ala kí ta ni egy kon szen zu son ala pu ló
kri té ri um rend szert, amely alap ján az
egyes ok ta tá si in téz mé nyek ben fo lyó pe -
da gó gi ai mun ka szín vo na lát rend sze re sen
el len õr zik. Az el len õr zé sek so rán az egész
is ko lát kell mi nõ sí te ni, s ez biz to sít ja az
in téz mény ve ze tés mo ti vá ci ó ját a va ló di
bel sõ mi nõ ség biz to sí tá si rend szer mû -
köd te té sé re.

A ta ná rok jö ve del mét ará nyo sí ta ni
kell az el vég zett mun ka mi nõ sé gé vel és
men  nyi sé gé vel, to váb bá le he tõ vé kell
ten ni a fo lya ma tos ön kép zést és a kar -
ri er épí tést is. A ta ná ri pá lyá ra lé põ fi a tal -
nak biz tos jö võ kép pel kell ren del kez nie, és
tud nia kell, hogy ha mun ká ját jól vég zi,
ak kor az szá má ra azon nal tisz tes jö ve del -
met nyújt, ami mel lett nem kell majd nyo -
mo rog nia, ma gán ta nít vá nyo kat vagy má -
sod ál lást vál lal nia. Vé le mé nyem sze rint a
pá lya kez dõ ta ná rok fi ze té sé nek meg eme -
lé se ön ma gá ban ezt nem ké pes biz to sí ta -
ni, rá adá sul óri á si bér fe szült sé ge ket szül,
mi köz ben nem aka dá lyoz za meg a te het -
sé ges, de már nem kez dõ kol lé gák pá lya el -
ha gyá sát. Ezért úgy gon do lom, hogy in -
kább a jól ta ní tó és több let mun kát is
vál la ló pe da gó gu so kat kell ki emel ten
dí jaz ni (nem a mi ni má lis ös  sze gû „mi nõ -
sé gi pót lék kal”, ha nem va ló di jö ve de lem -
kü lönb sé get is meg en ge dõ bér- és pá lyá -
za ti rend szer rel). Ma gam is úgy gon do -
lom, hogy a mun ka mi nõ sé gé nek meg íté -
lé sét nem ki zá ró lag a kom pe ten cia mé ré -
sek so rán ki mu ta tott „hoz zá adott ér ték”,
ha nem a fent em lí tett mi nõ ség-el len õr zé si
kri té ri um rend szer se gít sé gé vel kell vé gez -
ni. Va ló ban kap jon ki emelt jut ta tást
(akár több szö rös óra bér rel!) a hát rá nyos
hely ze tû gyer me ke ket nagy szám ban
ered mé nye sen ok ta tó ta ní tó és ta nár,
ha kész ar ra, hogy az or szág leg el du got -
tabb zu ga i ban, vagy a leg ne he zebb kö -
rül mé nyek kö zött mi nõ sé gi fej lesz tõ -
mun kát vé gez zen (Finn or szág ban, Lapp -
föl dön van er re pél da). Jár jon tisz tes sé ges
dí ja zás az ered mé nyes te het ség gon do -
zá sért, fel zár kóz ta tá sért, órán kí vü li
fog lal ko zá so kért.

Fon tos nak tar tom azt is, hogy a rend -
sze res to vább kép zés nem ke rül het
pénz be a ta nár szá má ra. Se gít sék ku -
ta tó ta ná ri ösz tön dí jak, pá lyá za tok a
mód szer ta ni, szak mai fej lõ dést, az in no -
va tív kez de mé nye zé se ket, az új szem lé -
le tû tan köny vek, di gi tá lis tan anyag ok
írá sát. Le gyen a ta ná rok nak is le he tõ sé -
ge min den egye te men PhD-szerzésre

szak mód szer ta ni ku ta tá sok vég zé se ese -
tén is. 

Ugyan ak kor vi szont le gyen meg a re -
á lis le he tõ sé ge a ta nár el bo csá tá sá nak,
ha is mé tel ten be bi zo nyo so dik, hogy
mun ká ját ros  szul, ha nya gul, ered -
mény te le nül vég zi és hu za mo sabb ide -
ig, fel szó lí tás után sem vál toz tat ezen.
En nek ér de ké ben va ló ban tár gya lá so kat
kell kez de mé nyez ni a szak szer ve ze tek kel,
meg vi tat va a pe da gó gu sok mun ká já nak
el len õr zé sé re be ve zet ni ter ve zett kri té ri -
um rend szer ele me it, s az át la gos tól po zi tív
vagy ne ga tív irány ba je len tõ sen el té rõ tel -
je sít mény kö vet kez mé nye it. En nek fe jé -
ben azon ban nem sza bad meg en ged ni,
hogy a ta ná rok esz köz te len né vál ja nak
a pe da gó gi ai ok ta tó-ne ve lõ mun ká juk
so rán, és al kal man ként eset leg te he tet le -
nül, meg aláz va kell jen el vi sel ni ük az ok ta -
tá si in téz mé nyek ben meg nyil vá nu ló rom -
bo ló ha tá sú, an ti szo ci á lis ma ga tar tást
vagy az õket ért tá ma dá so kat, tes ti vagy
lel ki bán tal ma zá so kat. Meg lá tá som sze -
rint ugyan is ép pen ez az egyik leg fon to -
sabb té nye zõ, ami sok te het sé ges fi a talt el -
ri aszt ma nap ság a ta ná ri pá lyá tól.

7. A ter mé szet tu do mány sza kos ta -
nár kép zés ben részt ve võ hall ga tók elé
ál lí tott mes ter sé ges és fö lös le ges aka -
dá lyo kat meg kell szün tet ni. A Bo lo gna -
tí pu sú két szin tû kép zés a bi o ló gia-, fi zi ka-
és ké mia ta nár sza kos hall ga tók szá má ra
kü lö nö sen ked ve zõt len a kö vet ke zõ okok
mi att:

a) Tanárszakos alap kép zés nincs. A Bo -
lo gna -rend sze rû kép zés ben a hall ga tó két
ta ná ri szak ja a kreditek szá mát te kint ve
nem lesz egyen ér té kû. Ezért, ha a di ák
már az egye te mi fel vé te li elõtt tud ja, hogy
ta nár akar len ni, el kell dön te nie, me lyik
szak ból sze ret ne majd ta nár ként ala po -
sabb is me re tek kel ren del kez ni. Er re az
alap szak ra kell je lent kez nie az egye te men.
Ha nem dön tött még a ta ná ri pá lya mel -
lett, ak kor szak ma sze re te te sze rint vá -
laszt. Meg kell je gyez ni, hogy az or szág nak
nincs szük sé ge egy sza kos ta ná rok ra (a
meg emelt he ti kö te le zõ óra szám ok mi att a
ta ná rok gyak ran 3 tár gyat is ta ní ta nak), és
a vo nat ko zó jog sza bály is a két sza kos ta -
ná rok kép zé sét pre fe rál ja, te hát az egy sza -
kos ta ná rok kép zé se nem re á lis al ter na tí -
va. Vá las  szuk ezért pél dá nak egy ké mia-
fi zi ka tanárszakos hall ga tó ese tét az új,
Bo lo gna -rend sze rû kép zés ben!

b) Te gyük fel, hogy a ki sze melt di ák
job ban ked ve li a kém iát, ezért ké mia alap -
szak ra (ké mia BSc) je lent ke zik. (Ha for dí -
tott a hely zet, ak kor ter mé sze te sen fi zi ka
alap szak ra megy, és min den az alább le ír -
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tak tü kör ké pe lesz.) Meg kell je gyez ni,
hogy a po ten ci á lis tanárszakos és a ku ta tó,
il let ve mér nök szak irá nyo kat vá lasz tó
hall ga tók együt tes ok ta tá sa az alap sza ko -
kon bi zo nyos fo kig meg kö töt te a BSc-
tárgyakat ös  sze vá lo ga tó egye te mi szak em -
be rek ke zét, és olyan komp ro misszu mok -
ra kényszerítette õket, ame lyek a hall ga tók
egyik em lí tett cso port já nak sem tel je sen
jók.

c) Ha hall ga tónk ta nár akar len ni, már
az 1. év (2. sze mesz ter) be fe je zé se után
cél sze rû ezt szak irány ként be je löl nie, hogy
esé lye le gyen az ál la mi lag fi nan szí ro zott
idõ- és kreditszám-kereteken be lül meg -
sze rez ni a két sza kos ta ná ri dip lo má ját. Ha
biz tos ben ne, hogy ké mia-fi zi ka sza kos ta -
nár sze ret ne len ni, ak kor be je lö li a ké mia -
ta ná ri szak irányt ma jor szak irány ként és a
fi zi ka ta ná rit minor szak irány ként. Ek kor
a 3. év (6. sze mesz ter) vé gé ig 120 kredit-
nyi kém iás (ma jor szak irány), 50 kredit-
nyi fi zi kás (minor szak irány) és 10 kredit-
nyi ta ná ri pá lyá ra elõ ké szí tõ tár gyat cél -
sze rû fel ven nie. (El vi leg 6 szak irányt je löl -
het be az 1. év vé gén, de a nagy sza bad ság
csak lát szó la gos, hi szen biz to sí ta nia kell,
hogy az ál la mi lag fi nan szí ro zott ke re te ken
be lül föl ve szi a két sza kos ta ná ri dip lo ma
szer zé sé hez szük sé ges kreditszámú tan -
tár gyat mind két tár gyá ból.)

d) A ké mia BSc-tanulmányai vé gén
ugyan úgy szak dol go za tot kell ír nia és zá ró -
vizs gát kell ten nie, mint a ku ta tó ve gyész
szak irá nyon 180 kreditnyi kém iát ta nu ló
tár sa i nak, no ha õ sok kal ki sebb óra szám -
ban ta nult ké mia tár gya kat. Ezt tud ni fog ják
a jö ven dõ po ten ci á lis mun ka adók is, és
(bár a ké mia ta ná ri szak irá nyon szer zett ké -
mia BSc-diploma elv ben egyen ér té kû a ve -
gyész szak irá nyon szer zett BSc-diplomá-
val), nyil ván a ve gyész szak irá nyon vég zett
tár sá val szem ben hát rány ba ke rül majd az
el he lyez ke dés kor ab ban az eset ben, ha nem
si ke rül a fel vé te li je a ta nári mes ter sza kos
(MA, és nem MSc!) kép zés re.

e) Te gyük fel, hogy a 3. év vé ge után
hall ga tónk még is si ker rel fel vé te li zik a ta -
ná ri mes ter kép zés re. Ek kor a kö vet ke zõ 2
év (4 sze mesz ter) fo lya mán 30 kreditet
kell föl ven nie kém iá ból (ez a volt ma jor
ta ná ri szak irá nya, amit a mes ter kép zés -
ben 1. szak nak ne vez nek), 50 kreditet fi zi -
ká ból (ez a volt minor szak irány, itt 2.
szak nak hív ják) és 40 kreditnyi pe da gó gia,
il let ve pszi cho ló gia tár gyat. Ez azt je len -
ti, hogy kém iá ból 5 év alatt ös  sze sen
120+30=150 kreditet, fi zi ká ból pe dig
50+50=100 kreditet sze rez. (Ügye sen vá -
lo gat va a fel ve he tõ tár gyak kö zött, és fi -
gye lem be vé ve a mind két sza kon el fo ga -

dott tár gya kat, ja vít hat va la mit ezen a
hely ze ten, de a kreditbeli kü lönb ség olyan
nagy, hogy gya kor la ti lag nem kom pen zál -
ha tó.) Ez ál tal a két szak ja elv ben sem és
gya kor lat ban sem egyen ér té kû („más fél
sza kos ta nár”). Még nem le het tud ni, ho -
gyan fog nak er re re a gál ni a mun ka adók.
Fel té te lez he tõ, hogy amed dig te he tik,
elõny ben ré sze sí tik a ré gi osz tat lan kép -
zés ben két tel jes ta ná ri sza kot szer zett idõ -
sebb kol lé gá kat. (El kép zel he tõ per sze,
hogy egy idõ után ak ko ra lesz a ter mé szet -
tu do má nyos tár gya kat ta ní tó ta ná rok pi a -
cán a hi ány, hogy mind egy lesz az is ko la -
igaz ga tók nak, hány kreditet szer zett, csak
jöj jön a friss dip lo más.) Er re a prob lé má ra
nem je lent meg ol dást az a ja vas lat, hogy a
vég zett ta nár majd az 1. szak ját ta nít sa kö -
zép is ko lai, a 2. szak ját pe dig ál ta lá nos is -
ko lai szin ten, hi szen sok négy osz tá lyos
kö zép is ko la van az or szág ban, ahol nincs
ál ta lá nos is ko lai szin tû ok ta tás.

f) Egy újabb si ke res át fo gó vizs ga le té te -
le után meg kezd he ti majd az utol só fél éves
(a mes ter kép zés 5. sze mesz te re, egye te mi
ta nul má nya i nak 11. fél éve) ös  sze füg gõ
egyé ni szak mai gya kor la tát, 30 kredit ér -
ték ben. En nek so rán az egye tem ál tal elõ re
ki vá lasz tott is ko lák va la me lyik ében már
mind két szak tár gyát fo lya ma to san ta nít ja
he ti né hány órá ban mentor(ok) irá nyí tá sa
mel lett, be kap cso ló dik az is ko lai ne ve lõ -
mun ká ba is, és köz ben vis  sza jár az egye -
tem re el vé gez ni az ún. ta ní tást kí sé rõ sze -
mi ná ri u mo kat. En nek a fél év nek a vé gén
újabb zá ró vizs gát tesz, ami után meg kap -
hat ja a két sza kos ta ná ri MA-diplomáját és
mun ka he lyet ke res het. Te hát ös  szes sé gé -
ben 11 fél év alatt 330 kreditnyi tár gyat kell
fel ven nie, és vé gig na gyon kell ar ra vi gyáz -
nia, ne hogy ki csús  szon az ál la mi lag fi nan -
szí ro zott idõ- és kreditkeretbõl. (Köz ben
pél dá ul a jo gi vagy a gyógy sze rész kar ra
je lent ke zett volt kö zép is ko lai osz tály tár sa
már az osz tat lan, 5 éves kép zé se alatt dok -
to ri cí met adó dip lo mát szerzett…)

g) A mes ter szak 5. fél éve feb ru ár ban fe -
je zõ dik be, ki sze melt ta nár je löl tünk te hát
ek kor fog ja meg kap ni a ké mia-fi zi ka sza -
kos ta ná ri dip lo má ját. Az is ko lák év köz -
ben ál ta lá ban nem vesz nek föl ta ná ro kat,
te hát az utol só kér dés az, hogy mit fog ten -
ni a nyá ri hó na po kig, ami kor (re mél he tõ -
leg) al kal ma zást ta lál.

Nem ele mez tük azt az ese tet, ami kor
va la mely nem ter mé szet tu do má nyi alap -
sza kon vég zett hall ga tó sze ret ne ta nár len -
ni, és má so dik szak já nak ter mé szet tu do -
má nyos tár gyat vá laszt. Az õ hely ze te
ugyan is a fen ti ek nél is bo nyo lul tabb, de az
ilyen szak pá ro sí tás – pl. an gol-ké mia –

nem ti pi kus (bár elég ke re sett a fel vé te li -
zõk kö zött, és jól hasz nál ha tó len ne a két
ta ní tá si nyel vû is ko lák ban is). Nem tér -
tünk ki az olyan ese tek re sem, ami kor va -
la mely nem ta ná ri (pl. ve gyész mér nök, il -
let ve ve gyész) sza kon vagy fõ is ko lán ko -
ráb ban vég zett kol lé ga sze ret ne egy- vagy
két sza kos ta ná ri dip lo mát sze rez ni az új
mes ter kép zés ben. Itt prob lé mát je lent
ugyan is a kép zé si idõ rö vid sé ge is. Ez
rend kí vü li mó don meg ne he zí ti azt, hogy a
tan tárgy fel vé tel lo gi kus sor rend ben, a
szük sé ges tu dást (is me re te ket és kom pe -
ten ci á kat) egy más ra épít ve tör tén hes sen
(pl. a fon tos szak tár gyi is me re te ket kö ves -
sék a szak tár gyi mód szer ta ni tár gyak,
ame lyek vi szont elõz zék meg a gya kor ló is -
ko lai szak tár gyi ta ní tá si gya kor la tot.)

Ezért sok kol lé gá val együtt én is úgy
gon do lom, hogy a Bo lo gna -rend sze rû
ta nár kép zés ilyen for má ja biz to san
nem tart ha tó fenn. Egyik le he tõ ség ként
fel me rült, hogy azok nak a di á kok nak, akik
az el sõ tan év si ke res be fe je zé se után ta -
nár sza kot vá lasz ta nak, har mad év vé gén
ne kell jen szak dol go za tot vé de ni ük, BSc-
záróvizsgát ten ni ük és a mes ter szak ra fel -
vé te liz ni ük, ha nem a má sod év tõl kezd ve
már ki fe je zet ten tanárszakos kép zés -
ben ve gye nek részt („1+4 éves kép -
zés”). Ez mó dot ad na a két szak juk fõ tár -
gya i ból szer zett kreditek szá má nak ki -
egyen lí té sé re is. A má sik, so kak ál tal pre -
fe rált meg ol dá si le he tõ ség a ta nár kép zés
ki vé te le a Bo lo gna -tí pu sú kép zés bõl (az
or vos- és jo gász kép zés min tá já ra), és a
két sza kos, osz tat lan ta nár kép zés visz  -
sza ál lí tá sa.

Ha a fen ti in téz ke dé sek komp lex, egy -
más ra épü lõ és prog ra mo zott (ezért ki szá -
mít ha tó) be ve ze té sé vel si ke rül ne nö vel ni
a ta ná ri sza kok ra (ezen be lül a szá munk ra
leg fon to sabb ké mia ta ná ri szak ra) je lent -
ke zõk szá mát, ak kor meg te rem te nénk an -
nak a le he tõ sé gét, hogy a sok te het sé ges fi -
a tal kö zül va ló ban a leg rá ter met teb be -
ket vá las  szuk ki a fel vé te li vizs gán. Eb -
ben az eset ben ez va ló ban sok szem pon tot
fi gye lem be ve võ, ko moly szû rõt je lent het -
ne (mint az olyan or szá gok ban, ahol a ta -
ná ri pá lya presz tí zse már je len leg is ma -
gas, pél dá ul Finn or szág ban és Szin ga púr -
ban). Ha azon ban a ta ná ri mes ter kép zés re
je lent ke zõk szá ma ki sebb, mint a kép zõ -
hely szá má ra meg sza bott ál la mi fi nan szí -
ro zá sú ke ret szám, a ko moly mi nõ sé gi kö -
ve tel mé nyek tá masz tá sa ir re á lis, mert el -
len té tes a fel sõ ok ta tá si in téz mény köz vet -
len, eg zisz ten ci á lis ér de ke i vel. És eb ben
az eset ben töb bé nem lesz ele gen dõ jó
ké mia ta nár Ma gyar or szá gon. ●●●

OKTATÁS


